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W historiografii

Przyjrzyjmy się dotychczasowym opiniom na temat genezy zamku i mia-
sta Olsztyna. O początkach zamku w Olsztynie wykształciły się w zasadzie dwie 
hipotezy. Pierwsza upatruje początków zamku dopiero w 1348 r. lub około roku 
1346/1347, w momencie podziału tej części biskupstwa na część kapitulną i bi-
skupią. Wcześniej, gdzieś w okolicy jeziora Bartąg, funkcjonowała strażnica i nie-
jako w tym czasie została relokowana1. Zwolennicy tej hipotezy podkreślają, że do-
mniemana strażnica w Olsztynie nie została – w przeciwieństwie do pozostałych 
w tej okolicy – ani razu wzmiankowana we współczesnych źródłach, choć w tej 
okolicy rozwijało się przecież osadnictwo, np. w bezpośrednim sąsiedztwie lo-
kowano Jaroty2. I tak np. według Victora Röhricha zamek powstał we wsi Bar-
tąg, a miasto miało być pierwotnie założone w okolicy obecnego Starego Olszty-
na (między Łyną a Jeziorem Linowskim). Miejsce okazało się jednak kłopotliwe 
pod względem obronnym i dopiero wtedy (w 1348 r. podczas zjazdu dostojni-
ków kapituły w Bertingen) zdecydowano o innej, dogodniejszej lokalizacji mia-
sta i nowego zamku3. Podobnie sądził Hugo Bonk4, choć powołując się na Hansa 
Schmaucha przyjął, że pierwotnie miasto i murowany zamek planowano założyć 
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w okolicy Bartąga, o czym miała przypominać nazwa miejscowa Stary Olsztyn 
(Alt Allenstein). Zamek olsztyński zaczęto budować dopiero po przejęciu tego 
obszaru przez kapitułę (według niego w 1348 r., choć Schamuch i Röhrich twier-
dzili, że w 1346 r.5), ale jeszcze przed lub natychmiast po założeniu miasta. Za-
mek był wybudowany już w 1353 r.6 Sprzeciwiał się też tezie o powstaniu zam-
ku w 1334, którą wcześniej popierał Vossberg, uznając ją za nieudowodnioną7. 
W tym względzie zgadzał się z nim Anton Funk, również wykluczając założenie 
zamku i miasta w 1334 r., wskazując m.in. na ówczesny brak podziału tych oko-
lic między kapitułę a biskupa oraz zbyt długi okres wolnizny dla miasta w przy-
wileju lokacyjnym (czternaście lat w 1353 r.). Wybór miejsca nastąpił dopiero na 
zjeździe dostojników kapituły na zameczku w Bertingen w 1348 r., po wyklucze-
niu miejsca między Łyną a Jeziorem Linowskim (co przyjął za Röhrichem)8. 

Zwolennikiem opcji późniejszej budowy zamku w Olsztynie był w polskiej 
historiografii przede wszystkim Andrzej Wakar9. Wskazywał on na istnienie mia-
sta już pod koniec 1348 r. (w dokumencie lokacyjnym Kieźlin). Przypuszczał, że 
wcześniej (wiosną) 1348 r. trzej przedstawiciele kapituły warmińskiej pojawili się 
na zameczku w Bartążku w celu przeprowadzenia wizji lokalnej w poszukiwaniu 
dogodnego miejsca na nowe miasto. Odrzucili pierwotną koncepcję lokowania 
miasta w pobliżu tego zamku, w miejscu, o którym dzisiaj przypomina tylko na-
zwa Stary Olsztyn. Ze względów obronnych wybrano dogodniejsze położenie dzi-
siejszego Olsztyna, w zakolu Łyny. Prawa miejskie i nazwę otrzymał Olsztyn do-
piero w przywileju z 1353 r. Autor zdecydowanie odrzucił XVIII- i XIX-wieczną 
tradycję o założeniu miasta w 1334 r. Odrzucił także odnoszenie tej daty do po-
czątku budowy zamku olsztyńskiego. Budowa zamku mogła bowiem rozpocząć 
się dopiero wtedy, kiedy obszar ten znalazł się pod władztwem kapituły, czyli od 
roku 1346. Zamek nie był gotowy nawet w 1348 r., skoro dostojnicy kapitulni 
zjechali się w Bartążku. Zamek olsztyński został więc wzniesiony między rokiem 
1346 a 1353, kiedy wspomniano o nim w przywileju Olsztyna. Data 1334 r. miała 
być tworem fantazji, podobnie jak rok 1315 wskazywany niekiedy jako czas bu-
dowy olsztyńskiego kościoła św. Jakuba10. W podobnym duchu wypowiedział się 

5 V. Röhrich, Geschichte, s. 140.
6 Darstellung der Geschichte Allenstein, s. 23, 40.
7 H. Bonk, Darstellung der Geschichte Allenstein, s. 23; Urkundenbuch zur Geschichte des Allensteiner 

Schlosses, hrsg. von H. Bonk, w: Geschichte der Stadt Allenstein, Bd. III, Tl. 1, Allenstein 1926, ss. 1–2, przyp. 2.
8 A. Funk, Geschichte der Stadt Allenstein von 1348 bis 1943, Leer 1955, ss. 24–25; por. Darstellung der

Geschichte Allenstein, Zweiter Teil: Die preussische Zeit (seit 1772), dargestellet von A. Funk, Allenstein 1930, 
ss. 7–8.

9 A. Wakar, Olsztyn 1353–1945, Olsztyn 1971, ss. 29–33; idem, Olsztyn: dzieje miasta, Olsztyn 1997, ss. 22–23.
10 Por. krytyczne uwagi A. Funka, op. cit., s. 49; inskrypcja z datą pojawiła się po rozbudowie katedry 

w 1721 r.
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ostatnio również Andrzej Rzempołuch11. Przyjmował on wcześniejsze istnienie 
dworu obronnego na południowym brzegu jeziora Bartąg, na którym wiosną 
1348 r. najwyżsi trzej dostojnicy kapituły zebrali się, aby wyznaczyć najodpo-
wiedniejsze miejsce pod lokację siedziby dla nowo utworzonego komornictwa
(i domyślnie też miasta). Niejako też „przy okazji” wydali przywileje na okolicz-
ne wsie (wskazując jako miejsce wystawienia dokumentów wieś Bartąg, ponieważ 
dwór kapitulny nie miał jeszcze własnej nazwy). Przesunął więc okres powstania 
zamku na rok 1348, co miało nieznacznie wyprzedzić utworzenie miasta.

Druga hipoteza mówi o powstaniu strażnicy olsztyńskiej już w 1334 r.
Do zwolenników tego zdania należeli znakomity numizmatyk Friedrich August 
Vossberg12 i znawca dziejów osadnictwa Karl Kasiske13. Częściowo przychylał się 
do tego polski badacz Bohdan Koziełło-Poklewski, który stwierdził: „być może, 
iż Olsztyn, podobnie jak Reszel, Jeziorany, Barczewo czy Bisztynek i Biskupiec, 
był początkowo strażnicą, której zadaniem była obrona okolicy przed napada-
mi litewskimi”. Tym niemniej zdecydowanie odrzucił tezę o założeniu miasta
i zamku (murowanego) w 1334 r.14 Najszerzej uzasadnił tę tezę i rozpowszech-
nił Jerzy Sikorski15. Drewniano-ziemna strażnica w zakolu Łyny, o nazwie Allen-
stein, miała powstać za czasów wójta warmińskiego Henryka von Lutera w 1334 r. 
W roku następnym powstała druga strażnica w Bartążku, zatem 8 km dalej na 
południe. Autor zdawał sobie sprawę z braku „wyraźnego oparcia źródłowego” 
do takiej tezy, ale zawierzył XVIII-wiecznej tradycji. Otóż magistrat olsztyński 
twierdził wówczas, że początki miasta sięgały roku 1334. Sikorski uznał więc, że 
w przekazach nastąpiło zatarcie rozróżnienia między założeniem zamku i mia-
sta (za K. Kasiske). Przy tym wyraźnie rozróżnił czas powstania strażnicy drew-
niano-ziemnej (1334) od czasu powstania murowanego zamku (1347), uznał to 
za działanie „z góry zaplanowane”. Na drażliwe pytanie, dlaczego prałaci kapi-
tulni w 1348 r. zjechali na zamek w Bartążku i tam wystawiali dokumenty lo-
kacyjne, dał dwojaką odpowiedź: wszystkie założone wówczas wsie leżały na 
południe od Olsztyna (Linowo, Gągławki, Gronity, Bartążek i Cegłowo), bliżej
Bartążka (co w przypadku Cegłowa i Gronit jest wątpliwe – G.B.), po drugie, na-

11 A. Rzempołuch, Zamek kapituły warmińskiej w Olsztynie, Olsztyn 2009, ss. 8–9.
12 F. A. Vossberg, Geschichte der preussischen Münzen und Siegel von frühester Zeit bis zum Ende der

Herrschaft des Deutschen Ordens, Berlin 1843, s. 46.
13 K. Kasiske, Die Siedlungstätigkeit des Deutschen Ordens im östlichen Preuβen bis zum Jahre 1410, 

Königsberg 1934, s. 91.
14 B. Koziełło-Poklewski, Założenie Olsztyna (1353), w: Szkice olsztyńskie, pod red. J. Jasińskiego, Olsz-

tyn 1967, ss. 31–32.
15 J. Sikorski, Olsztyn średniowieczny do 1466, w: Olsztyn 1353–2003, pod red. S. Achremczyka, W. Ogro-

dzińskiego, Olsztyn 2003, ss. 33–36; por. też idem, Galopem przez stulecia. Olsztyn 1353–2003, Olsztyn 2003, 
ss. 10–12.
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stąpił właśnie przejściowy moment, w którym przestała funkcjonować strażnica,
a murowany zamek nie był jeszcze gotowy. Początek budowy murowanej wa-
rowni autor przyjął na przełom 1346 i 1347. Ponadto uznał, że początek budowy 
nowego miasta mógł być nawet wcześniejszy niż początek budowy zamku mu-
rowanego, gdyż o „nowym mieście” wspomniano już w przywileju dla Kieźlin
31 grudnia 1348 r. Najpewniej zaś obie inwestycje były ze sobą zsynchronizowa-
ne i szczegółowo zaplanowane, zarówno przestrzennie, jak i chronologicznie. 

Do tej drugiej tezy o początkach zamku nawiązał również Stanisław 
Achremczyk w swojej Historii Warmii i Mazur. Przyjął istnienie strażnicy Allen-
stein w zakolu Łyny już w 1334 r. Miał ją pobudować wójt warmiński Henryk 
von Luter. Natomiast już w marcu 1335 r. miała być wzniesiona strażnica Ber-
tingen, nad jeziorem Bartąg. Następnie dodał, że po podziale południowej War-
mii na część kapitulną i biskupią w 1346 r. zaczęto myśleć o utworzeniu ośrodka 
administracyjnego i miasta. Początkowo miały to być okolice Bartążka, „między 
rzeką Łyną a Jeziorem Linowskim, w miejscu dzisiejszej wsi Stary Olsztyn”. Wy-
bór nie okazał się trafny i zdecydowano się na bardziej dogodne miejsce, miano-
wicie drewnianą strażnicę Allenstein. Tutaj na przełomie 1346 i 1347 r. kapituła 
zaczęła budować zamek. W 1348 r. w przywileju na Kieźliny wspomniano też po 
raz pierwszy o nowym mieście przy tymże zamku. Przywilej miasto otrzymało 
dopiero 31 października 1353 r.16 

Można jeszcze wskazać opinie niezdecydowanych, tak postąpił Władysław 
Wach, który przyjął niejako „salomonowo”, że olsztyński zamek kapituły war-
mińskiej powstał w latach 1334–134817.

Tak zróżnicowane opinie dotychczasowej historiografii uzasadniają po-
nowne, szczegółowe rozpatrzenie problemu genezy zamku olsztyńskiego.

W tradycji

Tradycja jest dosyć późna, ale biorąc pod uwagę analogiczne przykłady, np. 
Giżycka18, nie należy jej jednoznacznie odrzucać. Otóż Johann Friedrich Gold-
beck, opracowując w latach osiemdziesiątych XVIII w. topografię całych Prus, 
zanotował informację, że miasto Olsztyn zostało zbudowane wraz z zamkiem 
przez kapitułę fromborską w 1334 r. (Allenstein, poln. Olsztyn, eine 1334 vom 

16 S. Achremczyk, Historia Warmii i Mazur, t. I, Olsztyn 2011, ss. 422–423.
17 W. Wach, Zamek olsztyński, Olsztyn 1947, s. 9.
18 Giżycko. Miasto i ludzie, pod red. G. Białuńskiego, Giżycko 2012, ss. 27–28, 49–50, 56.
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Frauenburgschen Domkapitel erbaute Stadt an der Alle, mit einem Schlosse)19. Nie-
wątpliwie informacja pochodziła z miejscowej tradycji. Po raz pierwszy mamy 
ją poświadczoną w miejskiej topografii z 22 stycznia 1783 r., w której magistrat 
zapisał, że: Die Stadt ist im Jahre 1334 vom Dom-Capitul zu Frauenburg angelegt20, 
o zamku nie wspomniano.

Tradycję tę już konsekwentnie kontynuowano. I tak kronika miasta Olsz-
tyna, prowadzona w latach 1802–1827, także podała rok 1334 jako początek 
miasta21. Taka data pojawiła się też w monografii Prus Wschodnich i Zachod-
nich Augusta Eduarda Preussa w 1835 r.22 Dalsze przykłady można mnożyć. Nie 
odnajdujemy początku tej tradycji. 

W tradycji tej znajdujemy jednak wyraźne ahistoryczne założenie. Wiado-
mo bowiem, że w 1334 r. obszar okolic Olsztyna nie był jeszcze podzielony między 
biskupa a kapitułę, co stało się najwcześniej dopiero w 1346 r. Tym niemniej, jak 
zakładam, w informacji tej może tkwić ziarno prawdy, o czym szerzej za chwilę.

Kolonizacja in [terra] Bertingen

Przyjrzyjmy się akcji kolonizacyjnej okolic Bartąga i Olsztyna, na dawnej 
ziemi pruskiej Bertingen. Po raz pierwszy ziemia ta (terra Berting) została wy-
mieniona 27 marca 1335 r., kiedy nadanie na 4 łany in Bertyngen otrzymał Prus 
Mekede. Z czasem do 23 maja 1348 r. w okolicy tej dokonano kolejnych piętna-
stu nadań wolnym Prusom23. Tak powstała najstarsza osada, a dokładniej do-
bra rycerskie Bartążek. W 1346 r. ponownie podano, że Bartążek leżał in terra Ber-
ting24. Natomiast wieś czynszową Bartąg po raz pierwszy odnotowano w 1345 r.25 
O dawnym polu pruskim w okolicach obu wsi wzmiankowano dopiero w 1353 r.: 

19 J. F. Goldbeck, Vollständige Topographie des Königreichs Preussen, Königsberg und Leipzig 1785, s. 23. 
Topografia Goldbecka została wydana, co prawda, około 1785 r., ale nie posiada daty wydania i najpewniej zo-
stała wykonana w 1783 r. Sam autor w przedmowie pisał o swoich nowych problemach i obowiązkach podję-
tych jesienią 1783 r. – J. F. Goldbeck, op. cit., [b.p.].

20 Cytuje ją A. Funk, op. cit., s. 24; por. A. Wakar, Olsztyn 1353–1945, ss. 32–33.
21 G. Sommerfeldt, Zur Allensteiner Stadtchronik der Jahre 1802 bis 1827 und zur Geschichte des Schul-

wesens zu Allenstein in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts, Altpreussische Monatsschrift, 1901, Bd. 38, s. 437; 
A. Wakar, Olsztyn 1353–1945, s. 32.

22 A. E. Preuss, Preussische Landes und Volksskunde oder Beschreibung von Preussen: ein Handbuch für die 
Volksschullehrer der Provinz Preussen, so wie für alle Freunde des Vaterlandes, Königsberg 1835, s. 507.

23 Codex diplomaticus Warmiensis oder Regesten und Urkunden zur Geschichte Ermlands (dalej: CDW), 
Bd. I, hg. von C. P. Woelky, J. M. Saage, Mainz 1860, nr 270, przyp. 1; CDW, Bd. II, hg. von C. P. Woelky,
J. M. Saage,  Mainz 1864, nr 6.

24 CDW, Bd. I, nr 270.
25 CDW, Bd. II, nr 347, w dokumencie zbiorczym datowanym na 1363 r.
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in campo Berthingen26. Osady zwano następnie odpowiednio Deutsche i Preusch-
ze Bertyng27. Inna wzmianka o ziemi Bertingen pochodzi z 1341 r.28 Na tej ziemi 
w 1342 r. lokowano wieś Jaroty29, a w 1345 r. Tomaszkowo30. Wreszcie w 1347 r. 
kapituła rozpoczęła samodzielną akcję kolonizacyjną od wystawienia przywile-
jów na Unieszewo i Woryty (15 lutego)31.

W okolicy późniejszego Olsztyna, zgodnie z niedawnymi i trwającymi ba-
daniami archeologicznymi, funkcjonowała osada w Lesie Miejskim, także dato-
wana na okres VIII/IX–XIII w.32 Na terenie tym w XIV w. lokowano wieś Sądy-
ty (u ujścia Wadągu do Łyny), którą na mocy przywileju lokacyjnego Olsztyna 
włączono w obręb miasta (stąd nie zachował się odrębny przywilej na tę wieś). 
Wieś nadano miastu w zamian za obszar leśny przyznany wsi Likusy. Czynsz ze 
wsi Sądyty miał być uiszczany na rzecz kapituły, do czasu pierwszych wpływów 
czynszu ze wsi Likusy (wieś Sądyty wyludniła się i zaginęła w XVIII w., po zara-
zie dżumy w latach 1709–171033). Natomiast, jak pokazują badania archeologicz-
ne, sam Olsztyn powstał jednak na surowym korzeniu, w miejscu pozbawionym 
pruskiego osadnictwa, ale o doskonałych walorach obronnych34.

Zamek in Bertingen

Na terytorium Warmii w czasach krzyżackich powstały komornictwa 
powiązane z biskupem lub kapitułą (ostateczny podział dokonał się między 1346 
a wiosną 1348 r.)35, pobudowano też zamki jako ich siedziby. W pierwszym eta-
pie wykorzystywano dawne umocnienia z czasów pruskich, zaś przy podziale te-
rytorialnym na komornictwa wyraźnie nawiązywano do dawnych pruskich 
związków terytorialnych36. Były to następujące ośrodki: in terra Gunelauken 

26 CDW, Bd. II, nr 199.
27 A. Pospiszylowa, Toponimia południowej Warmii. Nazwy miejscowe, Olsztyn 1987 (dalej: TPW),

s. 38, 122.
28 CDW, Bd. II, nr 6.
29 CDW, Bd. II, nr 347.
30 Ibidem.
31 CDW, Bd. II, nr 85.
32 M. J. Hoffmann, A. C. Koperkiewicz, Tajemnice Lasu Miejskiego, Kalendarz Olsztyna, 2008, ss. 182–184.
33 A. Funk, op. cit., ss. 92–93.
34 M. J. Hoffmann, A.C. Koperkiewicz, op. cit., s. 178, 184.
35 Za 1346 r. zob. m.in. H. Schmauch, Besiedlung und Bevölkerung des südlichen Ermlandes, Prussia. Ze-

itschrift für Heimatkunde und Heimatschutz, 1933, Bd. 30, Tl. 1, s. 145, A. Funk, op. cit., ss. 23–24; por. B. Ko-
ziełło-Poklewski, op. cit., s. 30, tutaj literatura; z kolei rok 1348 przyjął H. Bonk, Geschichte der Stadt Allenstein,
Bd. 2, Tl. 1, Allenstein 1930, s. 5, 19.

36 Por. J. Ptak, Wojskowość średniowiecznej Warmii, Olsztyn 1997, s. 139 i n.; G. Białuński, Pruskie związ-
ki, ss. 12–14.
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zamek Wartenberg (Barczewko) znany od 1325 r.37, spalony przez Litwinów 
w 1354 r. oraz zamek nas tutaj interesujący in [terra] Bertingen wymieniony
w 1350 r. Z czasem te wczesne drewniano-ziemne ośrodki zostały zastąpione 
przez nowe, potężniejsze murowane budowle obronne powiązane z miastami 
– Olsztyn (1353) i Barczewo (1364)38.

Jak wspomniano, w okolicy zamku in Bertingen osadnictwo rozpoczęło się 
bardzo wcześnie, bo już na początku 1335 r. Zatem zamek mógł powstać rzeczy-
wiście około 1334 r., co przechowała w pamięci tradycja, choć błędnie przeno-
sząc to na obiekt olsztyński, jak też miasto. Sam zamek pośrednio wzmianko-
wano dopiero 23 maja 1348 r., kiedy znajdujemy w nim plebana Ditmara z Bartąga,
tłumacza Mikołaja (niewątpliwie dla miejscowych Prusów) oraz komornika 
Sanglande (domino Dithmaro plebano in Bertingen, Nycolao interprete, Sanglade 
camerario)39. Tym niemniej już w 1345 r. wieś Bartąg określano mianem Bertin-
gishusen, czyli ‘zamek Berting’40, z czego należy wnosić, że zamek już wtedy ist-
niał. Jest to więc najstarsza wzmianka o tym zamku. Jedyna wzmianka bezpo-
średnia została odnotowana w dokumencie z 14 lipca 1350 r. – sitos in Bertingen 
ante castrum nostrum ibidem in villa nostra thewthonica Jure Culmensi41. Stąd też 
były wydawane wspomniane przywileje lokacyjne dla okolicznych mieszkań-
ców42. W zamku znajdowała się niewątpliwie pierwotnie siedziba komornictwa, 
która następnie została przeniesiona do Olsztyna. Ośrodek podupadł po utwo-
rzeniu zamku w Olsztynie43.

 
Casus Alt Wartenberg i Alt Lötzen a Alt Allenstein

W okolicy zamku in Bertingen przetrwała nazwa Alt Allenstein (Stary
Olsztyn). Na ogół tego typu nazwy pamiątkowe świadczą o istnieniu w ta-
kich miejscach wcześniejszych warowni, relokowanych w nowe miejsce najwy-
raźniej wraz z nazwą. Spójrzmy na analogiczne przykłady z terytorium Prus. 
Szerzej zwrócę uwagę na dwa podobne w istocie przykłady: Barczewko, czyli

37 Petrus de Dusburgk, Chronica terrae Prussiae, ed. J. Wenta et S. Wyszomirski, Monumenta Poloniae 
Historica. Nova series, t. XIII, Kraków 2007, p. III, c. 360.

38 Por. J. Ptak, op. cit., s. 141 i n.; G. Białuński, Pruskie związki, s. 13.
39 CDW, Bd. II, nr 108–113.
40 Zob. CDW, Bd. II, nr 347, odnowienie w 1363 r.; TPW, s. 38. Nazwa została poświadczona ponow-

nie w 1568 r. – A. Triller, Geschichte der Pfarrei Gross Bertung, Krs. Allenstein, Zeitschrift für die Geschichte und
Altertumskunde Ermland (dalej: ZGAE), 1974, Bd. 98, s. 20. 

41 CDW, Bd. II, nr 162.
42 CDW, Bd. II, nr 108–113.
43 J. Ptak, op. cit., s. 145 i n.
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Alt Wartenberg, w przypadku Barczewa (Wartenberg) i Piękna Góra, czyli Alt 
Lötzen, w przypadku Giżycka (Lötzen). Zamek w Alt Wartenbergu (Barczew-
ko) powstał dosyć wcześnie, bowiem już w 1325 r. Przestał zaś funkcjonować po 
najeździe litewskim w 1354 r. Wkrótce zamek przeniesiono do dzisiejszego Bar-
czewa, gdzie też lokowano miasto (1364). Poza tym Barczewo stało się siedzibą 
komornika i tym samym komornictwa, podobnie jak Olsztyn44. Z kolei zamek
w Giżycku znajdował się pierwotnie na dzisiejszej Pięknej Górze45, zwanej na-
stępnie w źródłach nowożytnych jako Alt Lötzen lub Alt-Lötzischen Schan-
ze (1712), do tego można dodać Alt Lötzen (1724, 1785) lub Stary Lec (1796)46. 
Potem, w XIX w., okolice te zwano Stari Zamek47. Taką lokalizację potwierdza-
ją też fragmenty odnalezionej tam krzyżackiej ceramiki i pojedyncze znaleziska 
– duże żelazne ostrze włóczni z tuleją oraz bełt strzały. Ten drewniano-ziemny 
zamek powstał około 1339 r. i istniał do czasu najazdów litewskich w połowie lat 
sześćdziesiątych XIV w. Ponownie funkcjonujący zamek w Giżycku pojawia się 
w źródłach w maju 1392 r. i najpewniej był już relokowany na obecne miejsce, 
czyli około 3 km na wschód48. 

Podobnie rzecz miała się z pobliskim zamkiem w Węgorzewie (tutaj jedy-
nie brakuje określenia Alt Angerburg), który po zniszczeniu w 1365 r. został od-
budowany dopiero w 1398 r. w nieco innym miejscu, oddalonym od dawnego 
około 2 km na północ49. Innym, bliższym i może adekwatniejszym przykładem 
jest Stary Reszel (Alt Rössel), położony koło Sątop w odległości 4 km od Reszla, 
potwierdzony w źródłach z XVI–XVIII w.50

44 Komornicy barczewscy nie zostali poświadczeni źródłowo. Prawdopodobnie jednak, a przyjmuje to 
dotychczasowa historiografia, komornikiem w Barczewku był niejaki Merun(e), wcześniej dworzanin (familia-
ris) wójta pogezańskiego w Lidzbarku, następnie właśnie komornik (bez określonego miejsca), w tej roli wystę-
puje m.in. w nadaniu dóbr nad jeziorem Dadaj. Sam odebrał też nadanie w ziemi Gunelauke. Istnienie komor-
nictwa zdaje się potwierdzać też identyfikacja we współczesnych źródłach ziemi Gunelauke z komornictwem 
barczewskim (1379); A. Kolberg, Die ältesten Kämmerer und Kammerämter in Ermland, ZGAE, 1891, Bd. 9, s. 
580; H. Schmauch, op. cit., s. 144; G. Białuński, Pruskie związki, s. 13; CDW, Bd. II, nr 65 (1346).

45 Por. Giżycko. Miasto i ludzie, ss. 27–28, 49–50, 56. 
46 Atlas historyczny miast polskich, t. III: Mazury, z. 1: Giżycko, komentarz i opracowanie historyczne, 

Toruń–Giżycko 1998, t. III, z. 1, mapa 6 (1796) i 7 (1724); J. F. Goldbeck, op. cit., s. 89; H. Meye, Eine Topogra-
phie des Amts Lötzen aus dem Jahre 1712, Aus der Heimat. Heimatkundliche Beilage der „Lötzener Zeitung”, 
Jg. 5., 1938, s. 46.

47 Giżycko. Z dziejów miasta i okolic, s. 45.
48 G. Białuński, Z dziejów krzyżackiego zamku w Wielkiej Puszczy. Przypadek Giżycka, Studia z Dziejów 

Średniowiecza, 2003, nr 17, ss. 22–24.
49 G. Białuński, Kolonizacja „Wielkiej Puszczy” (do 1568 roku) – starostwa piskie, ełckie, straduńskie, zelkowskie 

i węgoborskie (węgorzewskie), Olsztyn 2002, ss. 167–168.
50 Karte von den Provinzen Litthauen, Ost und West Preuβen und dem Netz Distrikte. Auf Befehl, auf 

Antrag des Staats-Ministers und Departaments-Chefs Freiherrn von Schrötter in den Jahren von 1796–1802 ver-
messen u. topographische aufgenommen von Friedrich Bernhard Engelhardt K. Kriegs u. Domainen Rathe und 
Bau-Director in Neu-Ost-Preussen; J. Ptak, op. cit., s. 144; A. Poschmann, 600 Jahre Rössel. Bilder aus alter
und neuer Zeit, Rössel 1937, s. 11. Bez powiązania z relokacją obiektu i nazwy.
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Przykłady te dobrze wyjaśniają pewien mechanizm w postępowaniu ów-
czesnych władz w Prusach, który odnajdujemy też w przypadku zamku w ziemi 
Bertingen: budowa drewnianej strażnicy – jej zniszczenie lub porzucenie i bu-
dowa zamku murowanego w innym, nieodległym miejscu z przeniesieniem po-
przedniej nazwy. Jak wspomniano, pierwotnie drewniano-ziemna strażnica po-
wstała zapewne w 1334 r. (skoro mamy poświadczone osadnictwo już w roku 
następnym). Potem, około 1348 r., ze względu na potrzebę rozbudowy umocnień 
i zamiar budowy miasta, jak też nowe potrzeby administracyjne zamek przeno-
szony jest (ale czy wraz z nazwą, o tym dalej) na dogodniejsze, nieodległe miej-
sce (około 8–9 km na północ). Strażnica funkcjonuje do czasu budowy nowego 
zamku, czyli przynajmniej do 1350 r.

 

Bartąg czy Jezioro Kielarskie?

Gdzie dokładnie mogła znajdować się ta pierwotna strażnica? Nazwa zda-
je się wskazywać precyzyjnie – w okolicy Starego Olsztyna. Tym niemniej znaj-
dujemy się w pewnym kłopocie. Brakuje odpowiedniego stanowiska w terenie. 
Stary Olsztyn położony jest na płaskim terenie bez żadnych wypukłości tereno-
wych, które dałoby się wskazać jako średniowieczną warownię. Te zaś, zgodnie ze 
znanymi nam innymi przykładami, były na ogół lokalizowane na wzniesieniach, 
w otoczeniu przeszkód terenowych, takich jak zakole rzeki lub wysoki brzeg je-
ziora, dodatkowo odciętych od lądu fosą lub bagnem. Rzecz inaczej wyjaśniali 
starsi badacze, którzy przyjmowali, że nazwa Alt Allenstein stanowiła pamiątkę 
nie po zamku, ale miejscu planowanego miasta. Wyjaśnienie to wydaje się jako 
mało przekonujące, sam zamiar nie stanowi jakiejś głębszej przesłanki do trwa-
nia tradycji nazewniczej. 

Wracając zaś do lokalizacji zamku, to pojawiały się różne teorie, niekiedy 
dowolne lub dosyć ogólne. Przyjrzyjmy się tym propozycjom. Przykładowo, we-
dług Emila Hollacka było to uroczysko przy wschodnim brzegu Jeziora Kielar-
skiego. W swoim sprawozdaniu Hollack jednoznacznie identyfikował ten obiekt 
z castrum wzmiankowanym w 1350 r.51 Dodatkowo w okolicy wskazał wały po-
dłużne, które jego zdaniem zostały wzniesione już w czasach chrześcijańskich na 
potrzeby zamku52. Zdanie Hollacka przyjął i podbudował nauczyciel oraz okrę-

51 E. Hollack, Das Gräberfeld bei Kellaren im Kreise Allenstein, Sitzungsberichte der Altertumsgesell-
schaft Prussia, 1900, H. 21, ss. 160–167. 

52 Ibidem, ss. 162–163; E. Hollack, Erläuterungen zur vorgeschichtlichen Übersichtskarte von Ostpreußen, 
Glogau–Berlin 1908, s. 66.
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gowy opiekun zabytków Leonhard Fromm, który w latach 1928–1930 i 1938 
przeprowadził kwerendę na temat tego grodziska i wałów, a następnie też ba-
dania w terenie (ryc. 1a i 1b). Odkrytą tamże ceramikę datował na okres staro-
pruski, ale też na wczesnokrzyżacki, kiedy miał tutaj funkcjonować wspomniany
w 1350 r. zamek (według niego: castrumo) i chroniący go system wałów53. Za ta-
kim umiejscowieniem zameczku w Bertingen, jako najbardziej prawdopodob-
nym, opowiedział się również Anton Funk54. Przeciwstawiał się temu Bohdan 
Koziełło-Poklewski, wskazując ogólnie na Bartążek55, podobnie Jan Ptak56 i Je-
rzy Sikorski57, jak również Anneliese Triller58 i Andrzej Rzempołuch59, którzy 
lokowali go nieco precyzyjniej na południowym brzegu jeziora Bartąg. Z ko-
lei na Bartąg wskazywał Victor Röhrich60. Co ciekawe, wytrawny badacz umoc-
nień na terytorium pruskim Hans Crome w ogóle nie odnotował żadnego gro-
dziska ani w Starym Olsztynie, ani też w Bartągu czy Kielarach61. Do koncepcji
położenia zamku nad Jeziorem Kielarskim powrócił ostatnio i szerzej uzasadnił 
Robert Klimek. Oto odpowiedni cytat z jego pracy: „wzniesienie, na którym znaj-
dował się domniemany zamek jest zniszczone wskutek założenia na nim cmentarza 
rodowego, to mimo wszystko nadal są widoczne pozostałości wałów i systemu fos.
Całość została udokumentowana przez społecznego opiekuna zabytków arche-
ologicznych Leon[h]arda Fromma [...]. Od strony północnej na wzgórzu rozpo-
ściera się wał, którego relikty są jeszcze czytelne na długości około 80 m. [...] Bez-
pośrednio na północ od niego znajdowała się sucha fosa, której pozostałości są 
doskonale widoczne na długości około 140 m. Przypuszczalnie założenie obron-
ne zajmowało większy obszar niż przedstawiony w dokumentacji archiwalnej. 
Od strony południowej było odgrodzone niewielkim parowem, przy którym 
wybudowano w 2002 r. leśny parking. Właśnie w tym miejscu została zlokalizo-
wana osada z okresu wczesnego średniowiecza [...]. Około 200 m dalej na po-
łudniowy wschód, w pobliżu leśniczówki Zazdrość, znajdują się wały podłużne
o długości około 150 m, złożone z dwóch równoległych odcinków, z dwoma fosa-

53 Museum für Vor- und Frühgeschichte, Prussia-Archiv, Berlin (dalej: Prussia-Archiv), PM-A 1712/1, 
1712/2. Materiały z badań przyjął do muzeum w Królewcu dr Dietrich Bohnsack, który także podkreślił, że ce-
ramika najwyraźniej pochodziła z okresu późnopruskiego i wczesnokrzyżackiego. Za udostępnienie tego ma-
teriału dziękuję p. mgr. Robertowi Klimkowi.

54 A. Funk, Geschichte der Stadt Allenstein von 1348 bis 1943, s. 25. Materiały przyjął do muzeum
dr Bohnsack, który także podkreślił, że ceramika najwyraźniej pochodziła z okresu wczesnokrzyżackiego.

55 B. Koziełło-Poklewski, op. cit., s. 31, 41.
56 J. Ptak, op. cit., s. 144, przyp. 155.
57 J. Sikorski, op. cit., s. 33 i n.
58 A. Triller, op. cit., s. 12, 19.
59 A. Rzempołuch, op. cit., ss. 8–9.
60 V. Röhrich, Geschichte, s. 200.
61 H. Crome, Verzeichnis der Wehranlagen Ostpreussens, Prussia. Zeitschrift für Heimatkunde und

Heimatschutz, 1938–1939, Bd. 32–33.
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mi po obu stronach każdego z nich [...]. Wysokość wału dochodzi do 1,5 m wysoko-
ści, szerokość podstawy wynosi 6–7 m. Oba pasma nasypów oddalone są od siebie
o 8 m i przebiegają od południowego zachodu w kierunku północno-wschodnim”62. 

Niewątpliwie grodzisko to stanowi poważny argument za taką lokalizacją 
strażnicy in [terra] Bertingen, nie jest jednak jedynym w tym rejonie tego typu 
obiektem. Oto na wzgórzu przy drodze między Bartągiem a Bartążkiem (ryc. 4), 
w okolicy jeziora Bartąg, stwierdzono ostatnio stanowisko z ceramiką, cegłami, 
nawet paleniskiem i fosą z okresu średniowiecza, datowane na XIV w.63 Położe-
nie tego obiektu jako ewentualnej warowni wydaje się pozornie nietypowe, jak 
na terytorium Warmii, bo znajduje się w dosyć otwartym terenie, choć z dru-
giej strony, zostało jednak wyróżnione jako wyraźne wzgórze jeszcze na mapie 
Schroettera (ryc. 5)64 i leży w wąskim przesmyku między Łyną, jeziorami Bartąg 
a Kielarskim. Nie można jednak wykluczać, że są to tylko pozostałości po jed-
nym z dworów wspomnianych wolnych osadzanych tutaj od 1335 r., które też 
mogły mieć charakter obronny. Okolice Bartążka obfitowały w znaleziska arche-
ologiczne już w czasach nowożytnych, o czym doniósł XVI-wieczny kronikarz 
rodem z Olsztyna – Łukasz David. Wspomniał on o pewnym wolnym z Bartąż-
ka, który podczas orki wydobywał z ziemi liczne garnki (=urny) z kośćmi65. Ko-
lejne odkrycie zabytków w tej okolicy, znowu podczas orki, tym razem w Bartą-
gu, przebadał w 1886 r. Gerhard Voss66. Wszystkie te zabytki pochodziły jednak 
z okresów wcześniejszych, przedkrzyżackich. 

Nie ma więc jednoznacznych przesłanek o położeniu zamku i do cza-
su kompleksowych badań archeologicznych musimy na tym poprzestać67, choć 
pozostają nam jeszcze poszukiwania ewentualnych dodatkowych przesłanek
w dostępnych źródłach pisanych. Zacznę od zwrotu we wspomnianym już doku-
mencie z 1350 r., o położeniu nadanych wówczas 8 łanach: sitos in Bertingen ante
castrum nostrum ibidem in villa nostra thewthonica Jure Culmensi („znajdują się
w Bertingen, przed naszym zamkiem, tamże w naszej wsi niemieckiej, na prawie 

62 R. Klimek, Zaginione zamki i strażnice poświadczone w źródłach z I połowy XIV wieku na Warmii bi-
skupiej oraz propozycje ustalenia ich lokalizacji, w: Grodziska Warmii i Mazur 1. Stan wiedzy i perspektywy ba-
dawcze, pod red. Z. Kobylińskiego, Warszawa–Zielona Góra 2013, ss. 217–218..

63 Materiały niepublikowane z badań A. Mackiewicza, informacje ustne od mgr. R. Klimka, dr. M. Hof-
fmanna i dr. J. Sobieraja. Pierwotnie strażnicę Berting lokalizował na tym obiekcie również R. Klimek, por. 
<http://grodziska.eu/> dostęp: 18.05.2013.

64 Karte von den Provinzen Litthauen, Ost und West Preuβen.
65 L. David, Preussische Chronik, hg. von E. Hennig, Königsberg 1812, s. 139.
66 G. Voß, Untersuchung in Gr. Bertung, Kr. Allenstein, Sitzungsberichte der Altertumsgesellschaft Prus-

sia, 1888, H. 13, ss. 186–187.
67 Rację trzeba przyznać mgr. Robertowi Klimkowi, który w korespondencji z autorem stwierdził, że 

„kwestię można rozstrzygnąć metodą radiowęglową, badając próbki drewna z wałów podłużnych oraz z wału 
na wzgórzu przy Kielarskim”.
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chełmińskim”). Na tej podstawie wnioskuję, że zamek musiał rzeczywiście sty-
kać się (graniczyć) z polami należącymi do wsi Bartąg, ale nie oznacza to wca-
le, że leżał w pobliżu samej wsi. Z pewnością w tym czasie nie istniały jeszcze 
ani Ruś, ani Kielary68, zatem jedynym konkretnym i dobrze znanym punktem 
odniesienia dla wystawcy dokumentu był zamek. Warto zwrócić uwagę na inny 
przykład z tego okresu na Warmii biskupiej69. Oto 13 maja 1336 r. wspomnia-
no o młynie położonym in Riuo Süno et Sauangyn, prope bonam ciuitatem70, czy-
li przy posiadłościach Dobrego Miasta. Według przekonujących ustaleń Rober-
ta Klimka młyn ten znajdował się nie bezpośrednio przy Dobrym Mieście lecz 
8 km od niego, w pobliżu Rogiedli, gdzie Sawąga wpływa do Suni. Zapis w do-
kumencie wynikał z tego, że pomiędzy młynem a Dobrym Miastem w 1336 r. 
nie było żadnego punktu odniesienia, żadnych wsi71. Zatem, wbrew pozorom, 
wzmianka z 1350 r. wcale nie wskazuje na położenie zamku w bezpośrednim są-
siedztwie wsi Bartąg.

Wspomniano wcześniej, że wieś Bartąg już w 1345 r. określano mianem 
Bertingishusen ‘zamek Berting’72, co ponownie wskazuje na jego położenie w po-
bliżu wsi. Nazwa ta nie musi jednak oznaczać, że zamek leżał w samym Bar-
tągu. Znamy bowiem zbieżny przypadek Rogóźna (Roggenhausen, Roghuszen,
Roghusen) w powiecie grudziądzkim, gdzie zamek krzyżacki leżał około 2,5 km 
od miejscowości, która przyjęła nazwę od zamku (też w wersji bez członu struk-
turalnego -hausen: Rogosen)73.

Kolejna wzmianka źródłowa, która dotąd umykała badaczom, to informacja
z przywileju z 4 maja 1378 r. na tzw. Nowe Miasto Olsztyn, w którym wspomnia-
no również o nadaniu 60 łanów lasu począwszy „od granic starego komornic-
twa obok Jeziora Kielarskiego, w górę rzeki zwanej Ustrych74” (a limitibus anti-

68 W Rusi pierwsze nadanie odnotowano dla bartników w 1374 r. na 3 łany iuxta lacum Prawoszen in 
loco zcu den Rewszen, CDW, Bd. II, nr 488; por. V. Röhrich, Geschichte, ss. 201–202, który datował powstanie 
Rusi na około połowę XIV w., ale nie podał precyzyjnych przesłanek. Nieco później powstały Kielary, przy pół-
nocno-zachodniej stronie Jeziora Kielarskiego. Odnowienie przywileju na 10 łanów dobra otrzymały w 1424 r., 
CDW, Bd. IV, hg. von V. Röhrich, F. Liedtke, H. Schmauch, Braunsberg 1935, nr 19: circa lacum Prawsen. Zdaje 
się, że pierwotnie był to majątek powiązany z Rusią.

69 Na przykład ten zwrócił moją uwagę mgr R. Klimek, za co niniejszym serdecznie dziękuję.
70 CDW, Bd. I, nr 275.
71 Warto zaznaczyć, że Rafał Kubicki, autor monografii o młynach w Prusach (Młynarstwo w państwie 

zakonu krzyżackiego w Prusach w XIII–XV wieku (do 1454 r.), Gdańsk 2012, s. 518), zlokalizował młyn bliżej 
Dobrego Miasta, por. rec. autorstwa R. Klimka, KMW, 2013, nr 2, ss. 403–406.

72 Zob. CDW, Bd. II, nr 347, odnowienie w 1363 r., sołtys miał prawo połowu ryb w jeziorach Bartąg i 
Kielarskim; TPW, s. 38.

73 W. Kętrzyński, O ludności polskiej w Prusiech niegdyś krzyżackich, Lwów 1882, s. 29, 82, 93, choć z od-
mienną interpretacją członu „husen”, hausen”, rzekomo od pierwotnie polskiej końcówki „oźno”.

74 Ustrych – jakiś strumień, dopływ Łyny, wpadający do jeziora Ustrych, por. M. Biolik, Hydronimia do-
rzecza Pregoły z terenu Polski, Olsztyn 1987, s. 58; według A. Funka, po prostu oboczna nazwa Łyny, A. Funk, 
op. cit., s. 34.
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qui Camerarii iuxta lacum Prausen per ascensum dicti fluuij Esterichsvlis dicti)75. 
Zatem tutaj wprost utożsamiono okolice Jeziora Kielarskiego z granicą dawne-
go komornictwa Bertingen. Jeśli spojrzymy na granice dawnego lasu miejskiego 
(ryc. 3), to staje się oczywiste, że był to wierny opis linii granicznej, a nie jakichś 
charakterystycznych punktów, np. wałów (łac. limes, oznacza również ‘wał’) czy 
siedziby „starego komornictwa”. Podsumowując, zapisy dokumentowe zdają się 
wskazywać tylko na położenie zamku w okolicy Bartąga, nie dają konkretnych 
wskazówek lokalizacyjnych, o tym muszą zdecydować przyszłe badania arche-
ologiczne. 

Tutaj istotna uwaga na marginesie. Dokument z 1378 r. wskazuje na zmia-
nę granicy w stosunku do nowego komornictwa w Olsztynie. Wiadomo, że już 
26 sierpnia 1341 r. Zakon przeprowadził regulację granicy z dominium warmiń-
skim w rejonie dawnego pruskiego pola Kurkosadel i rzeki Pasłęki76. Wskazywa-
łoby to, że granica komornictwa Berting winna sięgać po wieś Kurki koło Olsz-
tynka, a nie tylko po Jezioro Kielarskie. Innego komornictwa w tym rejonie nie 
było. W drugiej połowie lat czterdziestych Krzyżacy rozpoczęli jednak akcję od-
bierania biskupstwu warmińskiemu części dawnej Galindii w kierunku Mazow-
sza (okręg Szczytna)77, co zakończyło się około 1355 r.78, a na pewno przed 1359 r., 
kiedy mowa jest o funkcjonującym już krzyżackim zamku w Szczytnie, czyli 
na spornym terytorium79. Dopiero od 1369 r. rozpoczęły się negocjacje w spra-
wie rozstrzygnięcia granicznego sporu, zakończone sądem polubownym 28 lip-
ca 1374 r. i zatwierdzonym przez papieża Grzegorza XI 16 lutego 1375 r.80 Prze-
bieg granicy zarysowano dosyć ogólnie wzdłuż linii pomiędzy Korkosadil (Kurki) 
a lasem Krakothin (Krakocin koło Reszla). Zgodnie z dotychczasową opinią
w historiografii oznaczało to zgodę biskupa warmińskiego Henryka Sorboma na 
oddanie Zakonowi spornego terytorium, ale wydaje się, że nie w całości, gdyż 
w granicach biskupstwa pozostała część poza starą granicą komornictwa Ber-
ting, zatem obszar na południe i wschód od Jeziora Kielarskiego, który również 
musiał się wcześniej dostać w ręce krzyżackie. W innym wzypadku wzmianka
z 1378 r. o granicach starego komornictwa nie miałaby sensu. 

75 CDW, Bd. III, hg. von C. P. Woelky, Braunsberg und Leipzig 1874, nr 53; Darstellung der Geschichte
Allenstein, Erster Teil, s. 49; A. Funk, op. cit., s. 34.

76 CDW, Bd. II, nr 10.
77 Johannis Plastwici, Decani Warmiensis, Chronicon de vitis episcoporum Warmiensium (dalej: Plastwich), 

Scriptores rerum Warmiensium, Bd. I, hg. von C. P. Woelky, Braunsberg 1866, s. 66.
78 Uzasadnienie zob. G. Świderski, Zmiany w przynależności państwowo-administracyjnej zachodniej

części Galindii w latach 1253–1374, Masovia, 2004, t. 7, s. 16.
79 Preussisches Urkundenbuch, Bd. V, Lf. 2, hg. von K. Conrad, Marburg 1973, s. 436.
80 CDW, Bd. II, nr 496; nr 497; nr 503.
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Nazwa zamku

Należy powrócić do nazwy starego komornictwa i zamku. Omówione po-
wyżej przykłady Barczewa i Giżycka poświadczają tożsamą nazwę starych i no-
wych zamków, zatem wraz z budową nowego obiektu przenoszono na niego
starą nazwę. W przypadku zamku in [terra] Bertingen nie jest to jednak takie 
jednoznaczne, gdyż brakuje tej nazwy dla czasów średniowiecza. Trzeba rozpa-
trzyć też możliwość, że to dopiero później wtórnie przeniesiono nazwę na sta-
ry, zaginiony zamek. Wpierw zastanówmy się, czy przypadkiem nie znajdujemy 
innej nazwy zamku. Tak dokładnie zdaje się być. Jak wspomniano, już w 1345 r. 
wieś Bartąg określono mianem Bertingishusen, czyli ‘zamek Berting’. Dodatko-
wo taką nazwą określono zamek w dokumentach z 1348 r., choć nie była to wca-
le wzmianka jednoznaczna, gdyż dokumenty te były wystawione in Bertingen,
a tak określono nadto ziemię Bertingen, jak też wieś Bartążek i Bartąg (np. pleba-
na Ditmara z Bartąga: plebano in Bertingen)81. Stąd przykładowo Andrzej Rzem-
połuch uznał, że wspomniano wieś Bartąg, ponieważ dwór kapitulny nie miał 
jeszcze własnej nazwy82. Tym niemniej wydaje się oczywiste, że dokumenty wy-
stawiano w miejscu do tego odpowiednim – na zamku. Przeciwko ewentual-
nej pierwotnej nazwie Allenstein starego komornictwa świadczy też jej etymolo-
gia. Nazwa nawiązuje bowiem do nazwy rzeki Łyny i członu -stein ‘kamień’, być 
może w znaczeniu synonimu tego słowa ‘umocnienie, zamek’, tak jak w przy-
padku Bartoszyc (Bartenstein)83. Zatem nazwa wskazuje na jego położenie nad 
Łyną. W przypadku warowni czy to w okolicy jeziora Bartąg, czy Jeziora Kie-
larskiego trudno zrozumieć, dlaczego użyto by nazwy nawiązującej do tej rzeki, 
co prawda, nieodległej (najwyżej około 1 km), ale jednak niegraniczącej bezpo-
średnio ze strażnicą. 

W świetle powyższych przesłanek należy uznać, że pierwotna nazwa wa-
rowni brzmiała Berting. A to zdaje się być jednak przesłanką za jej położeniem
w okolicy jeziora Bartąg, a nie Jeziora Kielarskiego. Podobnie jak fakt, że w tra-
dycji XIX-wiecznej w okolicach Jeziora Kielarskie nazwy Alt Allenstein nie od-
notowano. Natomiast grodzisko określano popularnym mianem Schweden-
schanze (1825), a jeden z wałów Stutzki, Stuczki (1898)84. 

81 CDW, Bd. II, nr 108–113.
82 A. Rzempołuch, op. cit., ss. 8–9.
83 B. Koziełło-Poklewski, op. cit., s. 38. Ewentualnie byłoby to niemieckie tłumaczenie pruskiej nazwy 

*Alnastabis ‘kamień nad Łyną’, wówczas należałoby widzieć to miejsce jako sakralne, z ogromnym głazem na-
rzutowym.

84 Ze sprawozdania landrata olsztyńskiego, Prussia-Archiv, PM-A 1712/1, z notatki L. Fromma; E. Hol-
lack, Das Gräberfeld, s. 163.
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Alt Allenstein

Choć wspomniane powyżej przesłanki wskazują na nazwę zamku Berting, 
to jednak trudno uznać za przypadek pojawienie się w tej okolicy nazwy Alt Al-
lenstein, którą należy traktować jako nazwę pamiątkową po pierwszym zamku 
choć wtórną, co więcej, obecnie przemieszczoną85. Mielibyśmy tutaj do czynienia 
z nieco odmienną sytuacją niż w przypadku Barczewa i Giżycka, nowa nazwa 
zamku zastąpiłaby starą. Trudno w tej chwili bez dodatkowej, głębszej kwerendy 
archiwalnej odpowiedzieć na pytanie: kiedy pojawiła się ta nazwa? Można nato-
miast domyślać się, że nazwa Berting uległa zapomnieniu, a dodatkowo sprzyja-
ła temu jej zbieżność z nazwą Bartąga (Gross Berting) i Bartążka (Klein Berting), 
jak też z nazwą jeziora Bartąg. Najprawdopodobniej już w 1378 r. nazwa nie była 
w użyciu, skoro wspomniano o „starym komornictwie”. 

Zastanówmy się, dlaczego i w jakich okolicznościach została ewentual-
nie przemieszczona nazwa Alt Allenstein. Oczywiście hipotetycznie zakładam, 
że nazwa istniała, zanim powstała osada w Starym Olsztynie, co jak dotąd nie 
zostało źródłowo potwierdzone. Wydaje się, że głównym powodem był brak 
późniejszej kolonizacji w bezpośredniej okolicy jezior Bartąg i Kielarskiego,
a trwająca w tradycji ustnej nazwa Alt Allenstein została przeniesiona na pierw-
szą osadę powstałą w okolicy, czyli Stary Olsztyn. Osada ta powstała dosyć póź-
no i jeszcze w XVIII w. nie funkcjonowała86. Nie ma jej też na mapie Schroettera 
(1796–1802), wówczas funkcjonowała tam tylko leśniczówka o nazwie: Allenste-
in. Dopiero potem władze pruskie po karczunkach lasu sprzedały ten teren na 
majątek (przed 1817 r.)87.

 

Zamek w Osztynie

Zamek w Olsztynie dowodnie wybudowany był już w 1353 r. (nostrum ca-
strum ibidem cum suis subvrbijs et molendiinum situatur)88, a miasto wspomnia-

85 Istnieje co prawda możliwość innej genezy tej nazwy, mianowicie od nazwy leśniczówki i lasu. Sy-
tuacja mogła przedstawiać się następująco: najpierw, jeszcze w XVIII w., powstała leśniczówka Allenstein, po-
tem na początku XIX w. założono nową leśniczówkę należącą do Olsztyna, zapewne gdzieś w okolicach Jezio-
ra Pluski, nazwano ją Neu Allenstein (1820), a las w jej okolicy określono jako Neu Allensteinischen Forst (1831), 
H. Bonk, Geschichte der Stadt Allenstein, Bd. IV, Allenstein 1914, s. 218, TPW, s. 103. Pytanie tylko, czy rzeczy-
wiście dopiero wtedy starą leśniczówkę nazwano Alt Allenstein?

86 Die ältesten Prästationstabelle des Ermlands: 4. Tabelle des Amtes Allenstein 1773, Altpreussische
Geschlechterkunde. Neue Folge, 1990, Bd. 20, s. 708, 710.

87 TPW, s. 149; Topographisches Uebersicht des Verwaltungs, Bezirks der Königlichen Preussischen Regierung 
zu Königsberg in Preussen, Königsberg 1820, s. 166.

88 CDW, Bd. II, nr 202. 
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no po raz pierwszy 31 grudnia 1348 r. w przywileju Kieźlin (noue ciuitatis)89. Przy 
tym, co ważne, a uwagę na to zwrócił Anton Funk, już w czasie wojny trzynasto-
letniej (1454–1466) podkreślano fakt, że zamek od swojego początku należał tyl-
ko do kapituły warmińskiej. Takie zeznania złożyli ówcześni wikariusze zamkowi 
– Chrystian von Tapiau i syn burmistrza olsztyńskiego (co nie jest bez znaczenia) 
Jerzy Langenau w czasie procesu z dowódcą wojsk zaciężnych w Olsztynie w latach 
1455–1461 – Jerzym von Schliebenem90. Zamek po 1350, a dowodnie przed 1378 r. 
stał się siedzibą nowego komornictwa. W tym czasie zaś zamek in Bertingen przestał 
funkcjonować. Charakterystyczne, że podczas najazdu litewskiego w styczniu 1356 r. 
Litwini oblegali bezskutecznie miasto i zamek Olsztyn, spalili też siedemnaście oko-
licznych wsi, ale nic już nie słychać o zamku in Bertingen91.

 

Podsumowanie

Przeprowadzona ponownie analiza źródeł pozwala na odrzucenie poglądów 
nowszej literatury co do początków Olsztyna (J. Sikorski, S. Achremczyk) i częściowy 
powrót do ustaleń historiografii dawniejszej (H. Bonk, A. Funk, A. Wakar). Uznano więc, 
że najpewniej w 1334 r., zgodnie z tradycją XVIII-wieczną, powstała drewniano-ziemna 
strażnica, ale nie w Olsztynie a w pobliżu jeziora Bartąg (na wzgórzu między Bartągiem 
a Bartążkiem) bądź nad wschodnim brzegu Jeziora Kielarskiego. Problem lokalizacyj-
ny za pomocą źródeł pisanych jest niemożliwy do rozstrzygnięcia, postulować należy 
jak najszybsze badania archeologiczne, tym bardziej że obiekt nad jeziorem Bartąg jest 
zagrożony przez zabudowę mieszkaniową. Strażnica ta otrzymała nazwę jak cała zie-
mia Berting(en). W 1348 r. kapituła zdecydowała o budowie miasta i przy nim nowego,
murowanego zamku. Wybrano zakole Łyny w dzisiejszym Olsztynie. Stara warownia 
funkcjonowała tylko do czasu wybudowania nowego zamku. Z czasem nazwa tego 
obiektu uległa zapomnieniu (przechowała się w nazwie sąsiednich wsi Bartąg i Bar-
tążek), natomiast pamiętano, że w tej okolicy znajdowała się siedziba „starego komor-
nictwa”. W bliżej nieokreślonym czasie powstała nowa nazwa, nawiązująca do trwa-
jącej pamięci o starym zamku, jak też do nazwy nowego zamku, stąd Alt Allenstein.
Śladem trwałości tej nazwy jest nazwanie – na początku XIX w. – nieodległego mająt-
ku powstałego na miejscu dawnej leśniczówki Allenstein – mianem Stary Olsztyn.

89 Ibidem, nr 125.
90 A. Funk, op. cit., s. 38.
91 Die Chronik Wigands von Marburg, hg. von T. Hirsch, Scriptores rerum Prussicarum, Bd. II, Leipzig 

1863, s. 522, według odpisu w kronice C. Schütza: Mitler weil kam Kinstoud mit seinem volck in das gepiet Al-
lenstein, belagerte die statt und das hausz, do aber nichts schaffen kunte; J. Ptak, op. cit., s. 184; R. Klimek, Zagi-
nione zamki, ss. 217–218.



660 Grzegorz Białuński 661O początkach zamku w Olsztynie

Ryc. 1a i 1b. Szkice okolic Jeziora Kielarskiego autorstwa Leonharda Fromma z zaznaczonymi 
wałami i fosami
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Ryc. 2. Współczesny widok grodziska nad Jeziorem Kielarskim  (fot. R. Klimek)

Ryc. 3. Fragment mapy stanowisk archeologicznych: Leonhard Fromm, Kreis Allenstein (1941)
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Ryc. 4. Widok grodziska między Bartągiem a Bartążkiem (słabo widocznego w terenie 
już dawniej, a obecnie zniszczonego przez zabudowę domów mieszkalnych, fot. R. Klimek)

Ryc. 5. Okolice jezior Bartąg i Kielarskiego w końcu XVIII w. wg mapy Schroettera.
Między wsiami Bartąg a Bartążek widoczne wzgórze, prawdopodobnie grodzisko
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Grzegorz Białuński, Über die Anfänge der Burg in Olsztyn

Zusammenfassung 

Eine erneute Quellenanalyse erlaubt es, die Anschauungen der neuesten Literatur in Bezug auf 
die Anfänge von Olsztyn (Allenstein) (J. Sikorski, S. Achremczyk) zurückzuweisen und teilweise zu den 
Erkenntnissen der früheren Historiographie (H. Bonk, A. Funk, A. Wakar) zurückzukehren. Es wird also 
anerkannt, dass höchstwahrscheinlich im Jahr 1334, nach der Tradition aus dem 18. Jahrhundert, ein aus Holz 
und Erde gebauter Wachturm entstand, aber nicht in Olstzyn, sondern in der Nähe des Bertunger Sees (Jezioro 
Bartąg) (auf der Anhöhe zwischen Bartąg (Bertung) und Bartążek (Klein Bertung) oder am östlichen Ufer 
des Kellarensees (Jezioro Kielarskie). Es ist nicht möglich, das Lokalisationsproblem ist mithilfe schriftlicher 
Quellen zu lösen. Zu postulieren sind schnellstmögliche archäologische Forschungen, umso mehr als das 
Objekt am Bertunger See durch den Wohnungsbau bedroht ist. Dieser Wachturm erhielt sogar denselben 
Namen wie das ganze umliegende Land Berting(en). 1348 entschied das Kapitel über den Bau einer Stadt und 
daneben eine neue, gemauerte Burg. Die Wahl fiel auf eine Flussschleife der Alle (Łyna) im heutigen Olsztyn. 
Der alte Wachturm war nur bis zur Errichtung der neuen Burg in Betrieb. Mit der Zeit geriet der Name 
dieses Objektes in Vergessenheit (im Namen der Nachbardörfer Bertung und Klein Bertung ist er erhalten 
geblieben), allerdings blieb in Erinnerung, dass sich in der Gegend der Sitz der „alten Kämmerei“ befunden 
hatte. In nicht näher bestimmter Zeit kam ein neuer Name auf, der an die im Gedächtnis haftende Erinnerung 
an die alte Burg wie auch an den Namen der neuen Burg anknüpfte, von daher Alt Allenstein. Ein Indiz für 
die Beständigkeit dieses Namens ist die Anfang des 19. Jahrhunderts erfolgte Benennung eines nahe gelegenen 
Landgutes, das an der Stelle der ehemaligen Försterei Allenstein entstanden war, mit der Bezeichnung Alt 
Allenstein. 

Übersetzt von Christiane Schultheiss

Grzegorz Białuński, About begginning of the castle in Olsztyn

Summary

Analysis conducted in the article allows to reject the view of latest literature about the origins of 
Olsztyn (J. Sikorski, S. Achremczyk) and partialy return to the findings of an earlier historiography (H. Bonk, 
A. Funk, A. Wakar). It was therefore concluded that the most likely in 1334, according to the eighteenth century 
tradition, was established earth-wooden watchtower, however not in Olsztyn but near Lake Bartąg (on the hill 
between Bartąg and Bartążek), or on the eastern shore of Lake Kielarskie. The question of localization using 
written sources is impossible to solve, so is postulated to be as soon as possible archaeologicaly researched, the 
more that object Bartąg the lake is threatened by residential development. The Watchtower has received the 
name of the whole earth Berting (en). In 1348 chapter decided to construct the city and with him a new stone 
castle. They selected bend of Lyna in today’s Olsztyn. The old fortress functioned only until the construction of 
a new castle. In time, the name of this object was forgotten (preserved in the name of the neighboring village 
Bartąg and Bartążek), and remembered that this area was the seat of the “stare komornictwo“. The unspecified 
time, a new name, referring to the continuing memory of the old castle, as well as the name of the new castle, 
hence Alt Allenstein. Tracing the durability of the name to name – at the beginning of the nineteenth century, 
the nearby assets arising on the site of a former forester Allenstein – as old Olsztyn.

Translated by Jerzy Kiełbik



1. Wprowadzenie

Spośród możliwości badawczych, jakie stwarza tematyka ustroju i prawa są-
dowego Polski Ludowej, szczególne miejsce ze względu na duże zainteresowanie 
społeczne i medialne zajmuje przypadająca na lata 1944–1956 epoka stalinizmu. 
Słusznie kojarzona dziś przede wszystkim ze wzmożonymi represjami wobec spo-
łeczeństwa polskiego stosowanymi przez władze totalitarne w celu zakorzenienia 
w świadomości obywateli ideologii komunistycznej nowego organizmu państwo-
wego, stanowiła próbę bezpośredniej implementacji ustroju Związku Radziec-
kiego na grunt polski. Zabiegi te skutkowały rażącymi ograniczeniami wszelkich 
swobód, a także upowszechnianiem „polityki strachu” jako typowego narzędzia 
sprawowania władzy. Od strony formalnej dążenia rządzących pieczołowicie za-
bezpieczano wdrażanym stopniowo przez polską legislatywę prawem karnym 
wzorowanym na systemie prawodawstwa radzieckiego1.

Komunikaty Mazursko-Warmińskie, 2013, nr 4(282)

Piotr Sztachelski

ORZECZNICTWO OLSZTYŃSKIEJ DELEGATURY
KOMISJI SPECJALNEJ DO WALKI Z NADUŻYCIAMI
I SZKODNICTWEM  GOSPODARCZYM
W ŚWIETLE ZACHOWANYCH AKT (1950–1954)

Słowa kluczowe: wymiar sprawiedliwości, represje, województwo olsztyńskie, Komisja Specjalna 
do Walki z Nadużyciami i Szkodnictwem Gospodarczym

Keywords: justice, repression, Olsztyn voivodship, Special Commission to the Fraud 
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1 A. Bosiacki, Prawo stalinowskie i jego recepcja w Polsce 1944–1956 – zarys problematyki, w: Przestępstwa 
sędziów i prokuratorów w Polsce lat 1944–1956, pod red. W. Kuleszy i A. Rzepińskiego, Warszawa 2002, ss. 39–40. 
Założenia prawa karnego ZSRR oparte były na doktrynach wodza Wielkiej Rewolucji Październikowej Wło-
dzimierza Iljicza Lenina. Lenin, uzasadniając jawne i bezpośrednie stosowanie terroru przez sądy, nazywał to 
przejawem rewolucyjnej świadomości prawnej skorelowanej z sumieniem rewolucyjnym, por. W. Lenin, Dzie-
ła wszystkie, t. 45, Warszawa 1989, ss. 188–189.
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Na takim podłożu wyrósł rozbudowany aparat represji, który wspoma-
gał realizację polityki zastraszania społeczeństwa przed przyjmowaniem postaw 
reakcyjnych. Niechlubny udział w tym procederze zaznaczyły organy wymiaru 
sprawiedliwości, w tym sądownictwo specjalne, tajne sądy i pozasądowe instytu-
cje orzekające. Tematyka ta cieszy się obecnie dużym zainteresowaniem badaczy,
ofiarom terroru stalinowskiego poświęca się dużo uwagi w mediach i działalno-
ści instytucji publicznych2. Trzeba podkreślić, że najczęściej poruszane są jednak 
wątki dotyczące głośnych zbrodni przeciwko narodowi polskiemu dokonywanych 
przez przedstawicieli wymiaru sprawiedliwości (tzw. zbrodnie sądowe), a także 
inne powszechnie znane organy, które poprzez zastraszanie i inwigilację społe-
czeństwa strzegły porządku publicznego. Wśród licznych publikacji naukowych 
traktujących o systemie bezpieczeństwa państwa w dobie stalinizmu można do-
strzec niepokojące zjawisko – marginalizację jednego z kluczowych elemen-
tów panującego wówczas reżimu sądowego, mianowicie funkcjonującej w la-
tach 1945–1954 Komisji Specjalnej do Walki z Nadużyciami i Szkodnictwem 
Gospodarczym. Dotąd ukazała się zaledwie jedna poważna monografia Piotra 
Fiedorczyka w całości poświęcona strukturze i funkcjonowaniu tej instytucji3. 
Nieco wcześniej zostało wydane opracowanie Ryszarda Tomkiewicza dotyczące
w głównej mierze Delegatury Komisji Specjalnej do Walki z Nadużyciami
i Szkodnictwem Gospodarczym w Olsztynie (DKSO), które do dziś stanowi nie-
zastąpione źródło informacji na temat tego organu4. Liczba wydawnictw zwartych
traktujących o interesującej nas tematyce nie jest, jak widać, zbyt obfita. Nie 
oznacza to jednak, że na wspomnianych publikacjach kończą się badania nad 
Komisją Specjalną. Przeciwnie, tego tematu dotyczy wiele artykułów nauko-
wych, których metodologię, w przeciwieństwie do opracowań monograficznych, 
znamionuje wyraźna regionalizacja bądź fragmentaryzacja zagadnienia.

W czołówce ośrodków badających zagadnienia związane z delegatura-
mi Komisji Specjalnej należy umieścić takie miasta, jak Białystok5, Warsza-

2 Mowa tu o głośnym wydarzeniu z ostatnich miesięcy, jakim były ekshumacje ofiar stalinowskiego 
terroru z lat 1948–1956 przeprowadzone w sierpniu 2012 r. przez Radę Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa 
oraz Instytut Pamięci Narodowej na warszawskich Powązkach Wojskowych. W wyniku pierwszego etapu prac 
archeologiczno-ekshumacyjnych z bezimiennych grobów mieszczących się w kwaterze, zwanej Łączką, wydo-
byto szczątki 112 ofiar reżimu, por.<http://ipn.gov.pl> (dostęp: 28.08.2012).

3 P. Fiedorczyk, Komisja Specjalna do Walki z Nadużyciami i Szkodnictwem Gospodarczym, Białystok 2002.
4 R. Tomkiewicz, Olsztyńska Delegatura Komisji Specjalnej do Walki z Nadużyciami i Szkodnictwem

Gospodarczym 1945–1954, Olsztyn 1995.
5 P. Fiedorczyk, Adwokaci w postępowaniu przed Komisją Specjalną do Walki z Nadużyciami i Szkod-

nictwem Gospodarczym, Palestra, 2001, nr 3–4, ss. 80–88; idem, Organizacja i obsada kadrowa Delegatur Ko-
misji Specjalnej do Walki z Nadużyciami i Szkodnictwem Gospodarczym, Kwartalnik Prawa Publicznego, 2004,
nr 3, ss. 81–106; idem, Stosowanie aresztu tymczasowego w Komisji Specjalnej do Walki z Nadużyciami i Szkodnic-
twem Gospodarczym (na przykładzie Delegatury w Białymstoku), w: Przestępstwa sędziów, ss. 441–459.
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wa6, Szczecin7, Wrocław8, Olsztyn9 oraz Lublin10. Na nieco mniejszą skalę bada-
nia przeprowadzono także w Krakowie11, Poznaniu12, Opolu13, Kielcach14 i Rze-
szowie15. Wydawać by się mogło, iż przyjęta w poszczególnych ośrodkach koncep-
cja partykularnych studiów nad zagadnieniem jest słuszna, pozwala bowiem na 
kompleksową analizę funkcjonowania instytucji w skali całego kraju. Należy jed-
nak mieć na uwadze, iż badania te prowadzone były całkowicie niezależnie od sie-
bie, bez jakiejkolwiek koordynacji. Inną cechą charakterystyczną powstałych do 
tej pory prac jest skupienie się prawie wyłącznie na podstawach legislacyjnych, 
strukturze organizacyjnej i szeroko rozumianych zagadnieniach administracyj-

6 W. Domagalski, Działalność Komisji Specjalnej do Walki z Nadużyciami i Szkodnictwem gospo-
darczym (w świetle materiałów Komisji i jej Delegatury Warszawskiej), Archiwum Kryminologii, 1996, t. 22,
ss. 85–148.

7 Działalność Delegatury Komisji Specjalnej do Walki z Nadużyciami i Szkodnictwem Gospodarczym w Szcze-
cinie w latach 1945–1954. Materiały z konferencji odbytej w dniu 20 marca 1998 r., pod red. Z. Chmielewskie-
go, Szczecin 1998.

8 A. Pasek, Uwagi wokół działalności Komisji Specjalnej do Walki z Nadużyciami i Szkodnictwem 
Gospodarczym, Acta Universitatis Wratislaviensis, Prawo, 2002, nr 276, ss. 287–331; B. Rogowska, Ochro-
na wizerunku Bolesława Bieruta w działalności Komisji Specjalnej do Walki z Nadużyciami i Szkodnictwem
Gospodarczym w latach 1945–1954, Wrocławskie Studia Politologiczne, 2001, t. 1, ss. 82–89; eadem, Delega-
tura Komisji Specjalnej do Walki z Nadużyciami i Szkodnictwem Gospodarczym na Dolnym Śląsku w latach 
1945–1947, w: Z badań nad dziejami Dolnego Śląska po II wojnie światowej, Wrocław 1993, ss. 57–89.

9 R. Tomkiewicz, Olsztyńska Delegatura; idem, Personel sędziowsko-prokuratorski Komisji Specjalnej do 
Walki z Nadużyciami i Szkodnictwem Gospodarczym (na przykładzie Delegatury w Olsztynie), w: Przestępstwa 
sędziów, ss. 461–473.

10 B. Sekściński, Lubelska Delegatura Komisji Specjalnej do Walki z Nadużyciami i Szkodnictwem Go-
spodarczym (1946–1950), Dzieje Najnowsze, R. 42, 2010, nr 2, ss. 151–171; idem, Środki przymusu stosowa-
ne przez Delegaturę Komisji Specjalnej do Walki z Nadużyciami i Szkodnictwem Gospodarczym w Lublinie 
(1946–1954), Studia Iuridica Lublinensia, 2006, nr 7, ss. 195–220; idem, Kara obozu pracy w orzecznictwie Lu-
belskiej Delegatury Komisji Specjalnej do Walki z Nadużyciami i Szkodnictwem Gospodarczym (1950–1954), 
Studia Iuridica Lublinensia, 2007, nr 9, ss. 95–121; idem, Prawne podstawy stosowania tymczasowego aresz-
towania przez organy Komisji Specjalnej do Walki z Nadużyciami i Szkodnictwem Gospodarczym (1945–1950),
Studia Iuridica Lublinensia, 2005, nr 5, ss. 161–183; idem, Stosowanie tymczasowego aresztowania przez Lu-
belską Delegaturę Komisji Specjalnej do Walki z Nadużyciami i Szkodnictwem Gospodarczym (1946), Studia 
Iuridica Lublinensia, 2004, nr 4, ss. 225–246; idem, Początki działalności Lubelskiej Delegatury Komisji Spe-
cjalnej do Walki z Nadużyciami i Szkodnictwem Gospodarczym (1946), Studia Iuridica Lublinensia, 2004,
nr 3, ss. 169–187.

11 M. Rusek, Właściwość rzeczowa Komisji Specjalnej do Walki z Nadużyciami i Szkodnictwem Gospo-
darczej w latach 1946–1949 na przykładzie krakowskiej Delegatury, w: Krakowskie studia z historii państwa
i prawa, pod red. W. Uruszczaka, Kraków 2004, ss. 269–180.

12 B. Więcławski, Z działalności Delegatury Komisji Specjalnej w Poznaniu 1946–1954, Kronika Miasta 
Poznania, 1995, nr 3, ss. 192–222; idem, Działalność Komisji Specjalnej do Walki z Przestępstwami Gospodarczy-
mi i Nadużyciami w Wielkopolsce w latach 1945–1954, Kronika Wielkopolski, 1997, nr 2, ss. 14–27.

13 R. Miążek, Opolska Delegatura Komisji Specjalnej do Walki z Nadużyciami i Szkodnictwem Gospodar-
czym (1950–1954), Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Inżynierskiej w Opolu. Nauki Społeczne, 1994, nr 38,
ss. 77–87.

14 R. Kwiecień, Kielecka Delegatura Komisji Specjalnej do Walki z Nadużyciami i Szkodnictwem Gospo-
darczym (1946–1954), Studia Humanistyczno-Społeczne Akademii Świętokrzyskiej, 2005, t. 1, ss. 145–174.

15 W. Tomczyk, Delegatura Komisji Specjalnej do Walki z Nadużyciami i Szkodnictwem Gospodarczym
w Rzeszowie 1946–1954, Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Rzeszowie. Seria Społeczno-Peda-
gogiczna i Historyczna, 2001, t. 9, ss. 209–225.
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no-prawnych pozostających w związku z funkcjonowaniem omawianej instytu-
cji. Biorąc pod uwagę, że delegatura w Olsztynie w swojej strukturze i zadaniach 
została opisana wyczerpująco, ogląd Komisji Specjalnej, jak i cel niniejszego arty-
kułu są odmienne. Komisja Specjalna zostanie ukazana ze szczególnie interesują-
cej perspektywy – poprzez analizę 240 poszytów zachowanych akt procesowych, 
reprezentujących 175 spraw, zgromadzonych w Archiwum Delegatury Instytutu
Pamięci Narodowej w Olsztynie16. Dogłębna analiza orzecznictwa DKSO z wyko-
rzystaniem metod statystycznych stanowić będzie interesujący krok w kierunku 
uzupełnienia braków w stanie wiedzy na temat Komisji Specjalnej, na które bez-
pośrednio wskazywał badacz dziejów Polski Ludowej Bohdan Łukaszewicz17.

Kwestia analiz statystycznych nabiera istotnego znaczenia, zważywszy na 
mnogość informacji zawartych w aktach, a także złożoność zjawisk możliwych 
do opisania dopiero po dokonaniu wnikliwej systematyzacji danych. Szczególnie 
cenne wydaje się określenie cech socjograficznych osób oskarżonych przez pro-
kuratury, które zostały skazane przez komplety orzekające DKSO. Istotną część 
rozważań stanowi analiza stawianych zarzutów, obejmująca kwalifikację prawną
i typologiczną przestępstw, a także omówienie praktyki penalnej DKSO. Wobec 
opisywanych w artykule zjawisk charakter subsydiarny mają odwołania do wy-
branych spraw. Rozważania analityczne wieńczy omówienie fenomenu „ofiar”
Komisji Specjalnej, a dokładnie wątpliwej zasadności używania pojęcia „ofiary” 
wobec osób skazanych przez DKSO w sprawach o charakterze politycznym.

2. Społeczno-gospodarcze uwarunkowania orzecznictwa DKSO

Próby wejrzenia w orzecznictwo Komisji Specjalnej na Ziemiach Odzyska-
nych, a więc także na terenie województwa olsztyńskiego, nie mogą się obyć bez 
skrótowego chociażby przybliżenia sytuacji panującej w regionie18. W wyniku de-
cyzji o zmianie granic powojennego państwa obszar, nad którym rozciągała się 
później jurysdykcja DKSO, stał się niejednolity kulturowo, jak i narodowościowo. 
W 1945 r. na skutek exodusu ludności w części byłych Prus Wschodnich, która 

16 Pojęcie „akta procesowe” jest tu umowne i odnosi się do wszystkich zachowanych akt pozostających 
w związku z działalnością orzeczniczą organu. Trzeba pamiętać, że postępowania przed kompletami orzekają-
cymi Komisji Specjalnej nie były procesami we właściwym tego słowa znaczeniu (np. sądowymi).

17 B. Łukaszewicz, Wojskowy Sąd Rejonowy w Olsztynie 1946–1955, Olsztyn 2000, s. 77.
18 O tym, że członkowie Komisji Specjalnej pracujący w delegaturach na Ziemiach Odzyskanych na-

potykali na dodatkowe trudności, wynikające z zastanych tam warunków, świadczą zarobki, które były wyż-
sze o 1000 zł od uposażenia pracowników Biura Wykonawczego Komisji Specjalnej w Warszawie, i aż o 2000 zł 
od płac w delegaturach rozlokowanych na ziemiach dawnych, zob. R. Tomkiewicz, Olsztyńska Delegatura,
s. 29, tab. 2.
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przypadła Polsce, pozostało zaledwie 25% wcześniejszych mieszkańców: Niem-
ców, Warmiaków i Mazurów. Nowe władze w zamiarze asymilacji ziem przy-
łączonych z terenami Polski centralnej (jak wówczas mówiono) niezwłocznie 
przystąpiły do regulowania sytuacji ludnościowej poprzez systematyczne ak-
cje osiedleńczo-wysiedleńcze. Brak zrównoważenia i szybkie tempo podejmo-
wanych działań skutkowało ostrymi konfliktami społecznymi i antagonizmami 
także na późniejszych etapach asymilacji ludności napływowej19.

W wyniku akcji osiedleńczej oraz niekontrolowanej migracji, na teren wo-
jewództwa olsztyńskiego trafiali przede wszystkim osadnicy z Mazowsza i Kur-
piów. Była to grupa silnie zdeterminowana, pragnąca za wszelką cenę polepszyć 
swoją kiepską sytuację materialną20. Z tego po części wynikała ich późniejsza 
butność, a nawet wrogość wobec innych grup napływowych21. Liczną społecz-
ność osiedleńczą stanowili przesiedleńcy z Wileńszczyzny, Polesia i północnego 
Wołynia22. W porównaniu do grup z Polski centralnej cechował ich niższy po-
ziom rozwoju cywilizacyjnego, ale za to większy szacunek dla norm społecznych 
i religijnych23. Istotną pod względem liczebnym i kulturowym grupę osadników 
stanowili Ukraińcy i Polacy przesiedleni w wyniku akcji „Wisła”. Zwłaszcza lud-
ność ukraińska, która trafiła do gospodarstw o najgorszych warunkach tech-
nicznych i sanitarnych, uchodziła za społeczność zamkniętą, upartą i zacofaną24. 
Skutki wielkiej migracji na teren województwa olsztyńskiego, która ustabilizo-
wała się dopiero około roku 1950, miały zgubny wpływ na integrację tych ziem 
z resztą Polski. Należy pamiętać o różnicach społecznych powstałych w wyniku 
niesprawiedliwego podziału dóbr i braku porozumienia kulturowego, co wywie-
rało zdecydowanie patogenny wpływ na proces socjalizacji ludności. To z kolei 
miało już realne i bezpośrednie przełożenie na działalność orzeczniczą DKSO, 
która w znacznym stopniu została ukierunkowana na nadużycia spowodowane 
nierównościami społecznymi.

19 A. Kostrzewa, Niemcy na Warmii i Mazurach w 1945 roku, In Tempore, 2008, nr 9, s. 5; S. Żyromski, 
Procesy migracyjne w województwie olsztyńskim w latach 1945–1949, Olsztyn 1971, s. 21.

20 Wśród osadników z Mazowsza znajdowali się liczni powodzianie poszkodowani w wyniku wystąpie-
nia wód Wisły w 1947 r. Chociaż wiele rodzin utraciło dorobek całego życia, osiedlano je w niezamieszkanych, 
najbardziej zniszczonych i zaniedbanych gospodarstwach województwa olsztyńskiego. Ograniczone warunki by-
towe potęgowały proces pauperyzacji tej grupy ludności, zob. R. Tomkiewicz, Osiedlanie powodzian z Mazow-
sza na terenie województwa olsztyńskiego 1947–1948, Komunikaty Mazursko-Warmińskie (dalej: KMW), 1999, 
nr 2, ss. 197–213.

21 H. Murawska, Przesiedleńcy z Kresów Północno-Wschodnich II Rzeczypospolitej w Olsztyńskiem, Olsz-
tyn 2000, s. 175, 176.

22 B. Beba, J. Pijanowska, Demograficzne uwarunkowania rozwoju kultury na Warmii i Mazurach, w: Toż-
samość kulturowa społeczeństwa Warmii i Mazur, pod red. B. Domagały i A. Saksona, Olsztyn 1998, s. 23, 26.

23 H. Murawska, op. cit., s. 179, 180, 186.
24 I. Hałagida, Ukraińcy na Zachodnich i Północnych Ziemiach Polski 1947–1957, Warszawa 2002,

ss. 42–48.
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Nie można zapominać też o uwarunkowaniach gospodarczych, które w ska-
li kraju stały się przecież oficjalną genezą powstania Komisji Specjalnej. W przy-
padku województwa olsztyńskiego można mówić o niemal całkowitym „wyja-
łowieniu” infrastruktury gospodarczej powstałym na skutek działań wojennych 
w 1945 r., a przede wszystkim późniejszej celowej dewastacji i wywozie wszel-
kich dóbr, jakiej dopuszczały się okupujące te ziemie wojska radzieckie oraz sza-
brownicy. Straty w infrastrukturze przemysłowej w samym tylko Okręgu Ma-
zurskim sięgały nawet 90%! Tylko nieco mniej tragicznie przedstawiał się stan 
gospodarstw rolnych oraz inwentarza żywego25. Rolniczy charakter dawnych 
Prus Wschodnich, a także wyniszczenie i tak niewielkiego sektora przemysło-
wego zadecydowało o agrarnym kierunku rozwoju tych ziem po wojnie. Dlatego 
też w latach pięćdziesiątych XX w. aż 70% mieszkańców Warmii i Mazur stanowi-
li mieszkańcy wsi, zaś 58% utrzymywało się z rolnictwa26. Fakt ten odgrywał nie-
małą rolę w działaniach Komisji Specjalnej w Olsztyńskiem, szczególnie w okre-
sie realizacji 6-letniego planu rozwoju i przebudowy kraju oraz związanej z tym 
kolektywizacji rolnictwa.

3. DKSO jako organ orzeczniczy

Chociaż Komisja Specjalna do Walki z Nadużyciami i Szkodnictwem Go-
spodarczym została powołana w listopadzie 1945 r.27 i od tego czasu rozpoczęły 
działalność jej delegatury (delegatura w Olsztynie funkcjonowała jako pierwsza 
w kraju już od 7 grudnia 1945 r.28), to jednak nie od razu przysługiwało jej prawo 
do samodzielnego orzekania. Utworzona w wyniku rzekomo oddolnej inicjaty-
wy instytucja, opierająca się na idei „sądów ludowych”, miała walczyć z wszel-
kimi przejawami „spekulacji” (jak nazywano wówczas prosty mechanizm wol-
norynkowy – „tanio kupić, drogo sprzedać”), szabru, nadużyć dokonywanych 
przez pracowników uspołecznionych i państwowych jednostek organizacyj-
nych, a także innymi zjawiskami, które okraszono typowym dla komunistycznej 
nowomowy mianem „szkodnictwa gospodarczego”. Dopuszczano przy tym bar-

25 J. Suchta, Problemy rozwoju gospodarczego, w: Warmia i Mazury. Zarys dziejów, pod red. B. Łukaszewi-
cza, Olsztyn 1985, s. 59; M. Płotek, Trudne początki. Okręg Mazurski 1945–1946, Dąbrówno 2011, s. 232.

26 Z. Grzesiak, Procesy demograficzne, w: Olsztyńskie. Rozwój województwa w Polsce Ludowej, pod. red. 
Z. Podemskiego, Warszawa 1971, s. 49.

27 Dekret z dnia 16 listopada 1945 r. o utworzeniu i zakresie działania Komisji Specjalnej do walki z Nad-
użyciami i Szkodnictwem Gospodarczym, Dziennik Ustaw (dalej: Dz.U.), 1945, nr 53, poz. 302.

28 P. Fiedorczyk, Organizacja i obsada kadrowa, s. 84.
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dzo szeroką interpretację zakresu właściwości przedmiotowej przestępstw okre-
ślanych mianem „szkodnictwa”29.

Zgodnie z założeniami władz legislacyjnych Komisja Specjalna miała funk-
cjonować jako organ przypominający bardziej prokuraturę bądź nawet policję
gospodarczą niż typową instytucję sądowniczą30. Jej praca jako instytucji z udzia-
łem czynnika społecznego miała polegać na wykrywaniu przestępstw, przeprowa-
dzaniu dochodzeń oraz kierowaniu spraw do sądów powszechnych31. W prakty-
ce zdecydowano się na odmienne rozwiązanie. W Warszawie powołano centralny 
organ z uprawnieniami orzeczniczymi, który rozstrzygał w sprawach nadsyłanych 
przez delegatury pełniące wówczas głównie funkcje dochodzeniowo-śledcze. Ustawo-
dawca, ograniczając rolę prokuratur i sądów, wyposażył organy Komisji Specjal-
nej w wysoce represyjne narzędzia penalizacyjne: kary zasadnicze, jak kara obozu 
pracy, kara grzywny bądź obie kary łącznie, a także wiele środków karnych32, któ-
re orzekano oprócz wspomnianych kar. W dobie gwałtownie wzrastającej prze-
stępczości i niewydolnie działających sądów powszechnych zyskał na znaczeniu 
postulat przyspieszania przebiegu procesów karnych poprzez utworzenie nowej 
formy procesowej, zwanej postępowaniem doraźnym. Na podstawie tej koncep-
cji w postępowaniu przed organami Komisji Specjalnej drastycznie ograniczo-
no prawo oskarżonego do korzystania z pomocy adwokata33. 

Komisja Specjalna w trakcie swego istnienia przechodziła liczne przeobra-
żenia, które decydowały o jej miejscu w strukturach wymiaru sprawiedliwości 
Polski Ludowej. Zmiany obejmowały zarówno tryb postępowania, jak i zakres 
uprawnień oraz właściwości przedmiotowej. Ewolucję instytucji można przed-
stawić bardzo klarownie, systematyzując poszczególne okresy działalności pod 
względem charakteru posiadanych przez nią uprawnień oraz funkcji pełnionej 
w sądownictwie. I tak poszczególne etapy przypadały na lata:

– 1946–1947 okres władzy prokuratorskiej (prokuratury),
– 1947–1950 okres władzy prokuratorsko-sądowniczej (inkwizycji),
– 1950–1954 okres władzy sądowniczej (judykatury)34.

29 A. Pasek, op. cit., ss. 287–288.
30 Do końca swego istnienia Komisja Specjalna nie stała się organem stricte sądowym głównie z uwagi na to, 

iż postępowanie przebiegało bez prawa do obrony. Inkwizycyjny charakter posiedzeń kompletów orzekających tej 
instytucji przesądzał o tym, że właściwsze byłoby użycie w tym miejscu przymiotnika „quasi-sądownicza”.

31 Archiwum Ruchu Robotniczego, pod. red. F. Tycha, t. VII, Warszawa 1982, s. 139.
32 Oprócz kar zasadniczych Komisja Specjalna mogła nakładać także środki karne, do których zalicza-

no: przepadek mienia pochodzącego z przestępstwa, zamknięcie przedsiębiorstwa, pozbawienie uprawnień 
handlowych i przemysłowych, pozbawienie prawa do zajmowania lokalu użytkowego. W 1950 r. wprowadzo-
no jeszcze jeden, nieznany wcześniej polskiemu ustawodawstwu środek karny, który polegał na pozbawieniu 
sprawcy prawa do pobytu w zamieszkiwanym przez niego województwie na okres do 5 lat, zob. P. Fiedorczyk, 
Komisja Specjalna, s. 269; B. Sekściński, Kara obozu pracy, s. 96.

33 P. Fiedorczyk, Adwokaci w postępowaniu, ss. 81–86.
34 B. Sekściński, Środki przymusu, s. 200.
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Wraz ze zmianą kompetencji i uprawnień ewoluowały także struktury ad-
ministracyjne, które dostosowywano do nowych zadań instytucji. Najwięcej 
kluczowych zmian nastąpiło przed rokiem 1950, w którym to okresie pozycja 
Komisji Specjalnej w polskim systemie prawnym była sukcesywnie wzmacniana. 
Punkt kulminacyjny tego procesu przypadł na okres „bitwy o handel” (1947–1950), 
kiedy jej organy prowadziły najaktywniejszą działalność we współpracy z insty-
tucjami kontroli społecznej35. 

Z uwagi na temat rozprawy interesujący jest zwłaszcza ostatni okres dzia-
łalności Komisji Specjalnej, przypadający na lata 1950–1954. W 1950 r. doszło 
do istotnych posunięć natury legislacyjnej, o których można mówić jako o zde-
cydowanym przełomie w systemie władzy sądowniczej Polski Ludowej. W re-
formie przeprowadzonej w lipcu tego roku z dotychczasowych struktur sądów 
wyodrębniono prokuratury. Tym samym nastąpił gwałtowny wzrost znaczenia 
urzędu prokuratorskiego, który zyskał wiele nowych przywilejów36. Poprawa 
efektywności pracy sądów powszechnych, która miała miejsce w wyniku wspo-
mnianej restrukturyzacji, przyczyniła się do powstania poważnych wątpliwości 
co do sensu dalszego funkcjonowania Komisji Specjalnej37. Zaistniałe obiekcje 
w ciągu następnych czterech lat doprowadziły do stopniowego zmniejszania jej 
roli oraz wielu sporów kompetencyjnych zakończonych dopiero wraz z likwida-
cją instytucji w 1954 r.38

Równolegle z reformą sądownictwa ustawy z 20 lipca 1950 r. przeobraziły tryb 
postępowania i zadania Komisji Specjalnej w ten sposób, by jej delegatury w całym 
kraju nie dublowały działalności zreorganizowanych urzędów prokuratorskich39. 
Owo posunięcie legislacyjne było najważniejsze, jeśli chodzi o przedmiot naszej 
analizy, ponieważ oprócz wprowadzenia zmian o charakterze typowo administra-
cyjnym, jak chociażby rozlokowanie delegatur Komisji Specjalnej przy Prezydiach 
Wojewódzkich Rad Narodowych, to nadane im zostało prawo do samodzielne-
go rozstrzygania w wielu sprawach na podstawie materiału dowodowego zebra-
nego i dostarczonego przez właściwego terytorialnie prokuratora. Na podstawie 
uzyskanych kompetencji, w wyniku prawie czteroletnich działań olsztyńskiej 

35 Zob. R. Tomkiewicz, „Walka ze spekulacją” w Giżycku (1945–1950), Masovia, 2000, t. 3, ss. 113–130.
36 A. Lityński, Organizacja wymiaru sprawiedliwości oraz prawo sądowe, w: Historia ustroju i prawa Pol-

ski Ludowej, pod. red. G. Polkowskiej, Warszawa 2000, s. 213, 214, 323, 331.
37 Opinię taką wyraził podczas posiedzenia Biura Politycznego KC PZPR 19 IV 1950 r. Stefan Kalinow-

ski, późniejszy pierwszy Prokurator Generalny PRL, zob. R. Tomkiewicz, Olsztyńska Delegatura, s. 15.
38 M. Fajst, Przepisy prawne regulujące funkcjonowanie Komisji Specjalnej do Walki z Nadużyciami

i Szkodnictwem Gospodarczym (1945–1955), Studia Iuridica, 1998, nr 35, ss. 67–71.
39 Ustawa z dnia 20 lipca 1950 r. o zmianie dekretu z dnia 16 listopada 1945 r. o utworzeniu i zakre-

sie działania Komisji Specjalnej do Walki z Nadużyciami i Szkodnictwem Gospodarczym, Dz.U., 1950, nr 38, 
poz. 350.
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Delegatury Komisji Specjalnej, powstał materiał źródłowy, który stanowi przed-
miot badań w niniejszym opracowaniu. 

4. Skala orzecznictwa DKSO według stanu zachowania materii źródłowej

Poważnym problemem przy próbie obiektywnej analizy i dochodzenia 
do przejrzystych konkluzji jest stopień zróżnicowania materii źródłowej pod 
względem merytorycznym. W odniesieniu do akt DKSO należy wskazać liczne 
braki w informacjach na temat oskarżonych, a także brak standaryzacji wnio-
sków nadsyłanych z prokuratur. Dużą trudność stanowi kwestia ustalenia ak-
tualnego stanu zachowania akt w stosunku do całości powstałej dokumentacji. 
Niestety, gromadzone przez Komisję Specjalną w Warszawie, a przedstawione
w opracowaniu Ryszarda Tomkiewicza dane ze sprawozdań statystycznych z lat 
1950–1954 nie dają pełnej odpowiedzi na pytanie dotyczące ilości spraw rozpa-
trywanych przez delegaturę40. 

Fragmentaryczność informacji ujawnionych przez Tomkiewicza moż-
na jednak uzupełnić, analizując numeryczne oznaczenia spraw nadawane pier-
wotnie przez organy DKSO. Każdy z zachowanych poszytów ma naniesioną na 
okładkę sygnaturę składającą się z dwucyfrowej liczby oznaczającej rok, w któ-
rym rozpatrzono sprawę, oraz oddzielonej ukośnikiem liczby porządkowej da-
nego postępowania w tymże roku. Zestawiając wspomniane sygnatury w ciągu 
logarytmicznym, można z łatwością oszacować całkowitą liczbę spraw olsztyń-
skiej placówki Komisji Specjalnej. A to dlatego, że ostatnia liczba porządkowa
w danym roku odpowiada ostatniemu zachowanemu poszytowi sprawy. Opie-
rając się na tych informacjach, można określić minimum spraw, jakie trafiły do 
Delegatury Komisji Specjalnej w Olsztynie. 

I tak, odwołując się do wcześniejszych ustaleń Tomkiewicza, należy stwier-
dzić, że liczba spraw w roku 1950 w związku z tym, iż delegatury zaczęły orzekać 
samodzielnie dopiero w ostatnim kwartale tego roku, wyniosła jedynie 89. Znaj-
duje to częściowe potwierdzenie w aktach, bowiem ostatnia zachowana tecz-
ka nosi sygnaturę DKS 50/8841. W odniesieniu do roku 1951 na podstawie spra-
wozdań można ustalić dokładną liczbę wpływających spraw tylko za okres od 
września do grudnia i wynosiła ona 356. W tej sytuacji uzyskany dzięki wspo-
mnianej metodzie obraz jest kluczowy dla próby rekonstrukcji szacunkowej 

40 Zob. R. Tomkiewicz, Olsztyńska Delegatura, s. 196: Tab. 6. Wyniki pracy delegatur w latach 1950–1954.
41 Instytut Pamięci Narodowej Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu Delegatura 

w Olsztynie (dalej: IPN Ol) 14/10.
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liczby spraw dla całego roku. Należy przyjąć, że dla omawianego okresu wynosi-
ła ona około 1000–1100 spraw, a z całą pewnością nie mniej niż 98342. Ta stosun-
kowo niska liczba (zważywszy, że w latach 1952–1953 rocznie wpływało ponad 
2000 spraw43) wynikała zapewne z dość słabego jeszcze rozeznania członków 
delegatury w procedurach, niedostatecznej współpracy z prokuraturami, a także 
względnie „stabilnej” z punktu widzenia władz sytuacji politycznej w kraju (o ile 
jakikolwiek okres doby stalinizmu można określić mianem stabilnego!). Należy 
przypuszczać, iż ostatni kwartał 1951 r., na który przypada 356 spraw, był okre-
sem bardziej wytężonej pracy, niż miało to miejsce na początku roku. Sprawoz-
dania z lat 1952–1953 bardzo dokładnie określają wyniki pracy olsztyńskiej de-
legatury. Liczba spraw wynosiła odpowiednio: 2117 i 2041 dla poszczególnych 
lat. Jak można dostrzec na podstawie analizy sygnatur poszytów, różnica mię-
dzy tymi liczbami a numeracją ostatnich spraw zachowanych z tych lat wyno-
si około 100–150 teczek – ostatnie sygnatury to DKS 52/199844 i DKS 53/185145.
W porównaniu do pozostałych były to lata szczególnie pracowite, a znaczna liczba 
wpływających spraw wynikała z ogólnokrajowych wydarzeń na płaszczyźnie po-
litycznej skutkujących zaostrzeniem wszelkich represji. Na temat ostatniego roku
działalności delegatury sprawozdania zawierają tylko szczątkowe informacje. Wia-
domo jedynie, że w listopadzie 1954 r. (kiedy ze względu na zbliżającą się likwida-
cję Komisji Specjalnej prokuratury kierowały wszystkie wnioski do sądów) wpłynę-
ły zaledwie cztery sprawy. Ponownie korzystając z metody ciągu logarytmicznego 
sygnatur, można założyć, że przez cały rok 1954 w olsztyńskiej delegaturze rozpa-
trzono około 500–600 spraw, a z całą pewnością co najmniej 45546.

Hipotetyczne wyniki dla poszczególnych lat pozwalają na oszacowanie 
ogólnej liczby spraw, które wpłynęły do Delegatury Komisji Specjalnej w Olsz-
tynie w okresie 1950–1954. Na podstawie szacunków można wyznaczyć granicę 
dolną, tj. 5685 spraw, która jest potwierdzona w materiałach źródłowych i tym 
samym całkowicie pewna. Mając jednak świadomość, że różnica między liczbą 
sygnatury ostatniego zachowanego dla danego roku poszytu a faktyczną liczbą 
wpływających spraw wynosi nawet 100–150, należy przyjąć, iż taka rozbieżność 
może występować także w przypadku lat 1951 i 1954, co do których sprawozda-
nia zawierają najmniej informacji. Wielce prawdopodobne jest zatem, że ogól-
na liczba spraw rozpatrzonych przez olsztyńską delegaturę mogła wynieść nie 

42 Ostatnia zachowana teczka z roku 1951 oznaczona została sygnaturą DKS 51/983, zob. IPN Ol 14/65.
43 R. Tomkiewicz, Olsztyńska Delegatura, s. 196.
44 IPN Ol 14/133.
45 IPN Ol 14/163.
46 Sygnatura ostatniej teczki to DKS 54/455, zob. IPN Ol 14/175.
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5685, ale nawet około 6000. Trzeba jednak pamiętać, że jest to liczba czysto hi-
potetyczna. Wszelkie odniesienia należy czynić wyłącznie wobec stwierdzonej 
liczby 5685 i tak np. zachowane akta 175 spraw stanowią ogółem 3% całości po-
wstałej dokumentacji.

Tabela 1
 

Stan zachowania akt DKSO za poszczególne lata

Rok Liczba spraw
Stan zachowania

n %
1950 89 10 11,2

1951 983 55 5,6

1952 2 117 68 3,2

1953 2 041 30 1,5

1954 455 12 2,7

Ogółem 5 685 175 3

Źródło: Obliczenia własne na podstawie danych zbiorczych zespołu archiwalnego IPN Ol 14/1–175.

W przypadku poszczególnych lat stan zachowania dokumentacji przed-
stawia się jak w tabeli 1. Za podstawę obliczeń przyjęto najniższą stwierdzo-
ną liczbę spraw dla danego roku. Liczby wyrażone procentowo ukazują w peł-
ni, jak niewielką ilością materiału źródłowego dysponuje współcześnie badacz 
w odniesieniu do całości orzecznictwa Delegatury Komisji Specjalnej w Olszty-
nie. Problemem jest nie tylko znikomy procent ogółu zachowanych akt, ale tak-
że brak proporcji między poszczególnymi latami. Najbardziej reprezentatyw-
ną materię badawczą stanowią akta z roku 1950, spośród których zachowało się 
ponad 11% stanu pierwotnego. Rażącą dysproporcją w stosunku do roku 1950 
jest natomiast stan zachowania archiwaliów z roku 1953 sięgający jedynie 1,5%.
W takiej sytuacji trudno wyciągać niepodważalne wnioski dotyczące orzecznic-
twa DKSO. Poza ogólną analizą tematu należy ograniczyć się do mniej lub bar-
dziej prawdopodobnych, ale jednak hipotez.

5. Wnioski karne jako integralny element orzecznictwa DKSO

Oprócz podstawowego problemu, jaki stwarzają śladowe ilości akt, sytu-
acji nie ułatwia także merytoryczna zawartość zachowanej dokumentacji. Szcze-
gólnie dużym utrudnieniem dla rzeczowego przedstawienia wszystkich aspek-
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tów orzecznictwa delegatury jest niejednorodny styl oraz forma wypływających 
z prokuratur wniosków o ukaranie47. Mimo kilku elementów wspólnych, każ-
dego prokuratora cechował odmienny sposób redagowania wniosku. W zasa-
dzie dowolny był zakres zawartych w nich informacji na temat oskarżonych, 
takich jak miejsce urodzenia, zamieszkania, pochodzenie i przynależność spo-
łeczna czy status majątkowy. Trudno powiedzieć, czy wynikało to z przeświad-
czenia, iż dane te nie będą miały większego znaczenia dla wyników posiedzenia 
kompletu orzekającego, czy też było to efektem niskich kompetencji pracowni-
ków prokuratur.

Nie da się wykluczyć tej drugiej możliwości, ponieważ błędy we wnioskach 
oraz pozostawiający wiele do życzenia poziom ich przygotowania towarzyszyły 
postępowaniu delegatury przez cały okres jej działalności. Wnioski sprawiają wra-
żenie sporządzanych w pośpiechu, po niedbale przeprowadzonym dochodzeniu. 
Dla przykładu, 10 października 1951 r. do olsztyńskiej delegatury Komisji Specjal-
nej trafił wniosek z prokuratury powiatowej w Działdowie bez podpisu prokura-
tora, przez co w świetle obowiązujących przepisów nie miał mocy prawnej i nie 
mógł zostać rozpatrzony48. Stosunkowo często prokuratorzy powoływali się też 
na błędne przepisy ustaw bądź podawali błędne daty ich uchwalenia49. O tym, jak 
niewiele uwagi asesorzy poświęcali przygotowywaniu wniosków, a następnie pro-
kuratorzy ich sprawdzeniu i zatwierdzeniu, świadczy sprawa, która 28 paździer-
nika 1950 r. wpłynęła do Olsztyna z prokuratury w Szczytnie. Otóż we wniosku 
karnym prokurator powiatowy naprzemiennie używał dwóch wersji nazwiska 
tej samej oskarżonej: Toporek i Oporek, w ogóle nie dostrzegając w tym proble-
mu! Komplet orzekający, wydając niezwłocznie stosowne postanowienie, zwró-
cił się do prokuratora z prośbą o „uzupełnienie śledztwa przez dokładne ustalenie 
właściwego nazwiska podejrzanej Aleksandry »Toporek«”50. Z podobną sytuacją 
mamy do czynienia we wniosku z prokuratury w Nowym Mieście Lubawskim
z 1952 r., kiedy to podprokurator B. Noculak podczas opisu zdarzenia mylnie 
używał nazwiska oskarżonej „Osicka”, zamiast właściwego „Osińska”51. Tym ra-
zem komplet orzekający postanowił zwrócić akta z ważniejszego powodu – pro-

47 Należy pamiętać, że Komisja Specjalna nie była sądem, tak więc pisma przeciwko oskarżonym kie-
rowane z prokuratur nigdy nie nosiły miana aktów oskarżenia. Zawsze były to formułowane w zbliżony spo-
sób wnioski o ukaranie oskarżonych.

48 IPN Ol 14/53, k. 3, Postanowienie DKSO z 27 X 1951 r. w sprawie przeciwko Wacławowi S. podejrza-
nemu o gromadzenie towarów w celach spekulacyjnych. 

49 IPN Ol 14/29, k. 2, Wniosek prokuratora powiatowego w Pasłęku z 28 II 1951 r. o ukaranie Józefa I. po-
dejrzanego o nielegalne czynności przy przemiale zboża; IPN Ol 14/27, k. 2, Wniosek prokuratora powiatowego 
w Nidzicy z 10 III 1951 r. o ukaranie Józefa Z. podejrzanego o spowodowanie pobierania nadmiernych cen. 

50 IPN Ol 14/2, k. 1–4, Akta sprawy przeciwko Aleksandrze O. podejrzanej o handel wełną owczą.
51 IPN Ol 14/77, k. 2, Wniosek prokuratora powiatowego w Nowym Mieście n/Drwęcą z 26 II 1952 r.

w sprawie przeciwko Annie O. podejrzanej o nielegalny garbunek.
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kurator nie powziął stanowiska i decyzji wobec odebranego oskarżonej dowodu 
rzeczowego pochodzącego z przestępstwa, tj. 17 baranich skór zdeponowanych 
w Punkcie Skupu Skór Surowych w Lubawie52.

Niedociągnięcia we wnioskach zdarzały się właściwie w przypadku wszyst-
kich prokuratur i przez cały wspomniany okres. Poważny problem przy próbie 
dokładnej interpretacji tego zjawiska stwarza nierównomierna ilość zachowa-
nych dokumentów z poszczególnych prokuratur, pozwalających na identyfika-
cję i charakterystykę działań tych instytucji wobec DKSO. Najwięcej spośród 
wszystkich zachowanych wniosków wpłynęło z Prokuratury Miasta i Powiatu 
Olsztyńskiego (20). Pod względem liczby przekazywanych delegaturze spraw
w dalszej kolejności należy wymienić prokuratury powiatowe w Działdowie 
(15) oraz w Szczytnie (14). Najmniej, bo tylko jeden wniosek zachował się z pro-
kuratury w Górowie Iławeckim. Z przyczyn obiektywnych nie udało się ustalić 
prokuratur, w których powstały wnioski karne dla trzech spraw. Akta zawiera-
ły np. jedynie lakoniczną informację świadczącą o zwróceniu dokumentacji pro-
kuratorowi wojewódzkiemu w Olsztynie jako mylnie skierowanej do delegatury53. 
W innym przypadku udało się ustalić tylko tyle, że akta sprawy przekazano Dele-
gaturze Komisji Specjalnej w Stalinogrodzie54, ponieważ oskarżony odbywał karę 
pozbawienia wolności w tamtym województwie (katowickim)55. Podobne pismo 
wraz z aktami sprawy i wnioskiem skierowano do rozpatrzenia przez delegaturę 
w Białymstoku, jako że oskarżony mieszkający na terenie województwa białostoc-
kiego nie stawił się na posiedzenie kompletu orzekającego w Olsztynie56.

W kwestii „profesjonalizmu” przekazywanych delegaturze wniosków kar-
nych warto zwrócić uwagę na osoby odpowiedzialne za ich przygotowanie. Dużą 
część pracowników prokuratur, których nazwiska pojawiały się we wnioskach, 
stanowiła dawna kadra DKSO. Dziwi tym samym fakt, że doświadczenie wynie-
sione z prac w Komisji Specjalnej nie przekładało się na efektywność ich później-
szej współpracy z tym organem już jako pracowników prokuratur. Osobą naj-
częściej występującą w dokumentach sporządzonych przez prokuratury jest
z oczywistych względów prokurator wojewódzki w Olsztynie57, a dokładnie 

52 IPN Ol 14/77, k. 3, Postanowienie DKSO z 5 III 1952 r. w sprawie przeciwko Annie O. podejrzanej 
o nielegalny garbunek. 

53 IPN Ol 14/20, k. 1, Pismo Prokuratora Wojewódzkiego w Olsztynie do DKSO z 12 II 1951 r. 
54 W latach 1953–1956 taką nazwę nosiły Katowice.
55 IPN Ol 14/167, k. 1, Pismo przewodniczącego DKSO z 31 III 1954 r. do Delegatury Komisji Specjal-

nej w Stalinogrodzie.
56 IPN Ol 14/170, k. 1, Pismo przewodniczącego DKSO z 31 V 1954 r. Delegatury Komisji Specjalnej 

w Białymstoku.
57 Wnioski prokuratorów powiatowych przekazywane były delegaturze tylko za pośrednictwem Pro-

kuratury Wojewódzkiej w Olsztynie.
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pełniący jego obowiązki w owym czasie Wacław Masewicz. Wcześniej był on jed-
nym z najbardziej doświadczonych pracowników DKSO (zatrudniony w 1946 r.), 
jeszcze jako jej członek odbył skróconą aplikację sędziowską, zaś po 1950 r., 
na skutek zmiany zakresu i trybu działalności Komisji Specjalnej oraz reduk-
cji etatów, został przeniesiony do prokuratury wojewódzkiej58. Wacław Mase-
wicz tytuł magistra prawa zdobył przed wojną na Uniwersytecie Wileńskim, 
zaś o jego ideologicznej podbudowie świadczył pobyt w Moskwie po agresji
III Rzeszy na ZSRR. Przełożyło się to na jego aktywność polityczną jako człon-
ka Związku Patriotów Polskich, a następnie Polskiej Partii Robotniczej. An-
drzej Burda59 prywatnie wspominał go jako człowieka niezwykle skromne-
go, serdecznego i litościwego wobec oskarżonych znajdujących się w trudnej
sytuacji rodzinnej60. Szczególnie interesująco wyglądały relacje Masewicza z prze-
wodniczącym DKSO Stanisławem Włodarskim61 z czasów, gdy byli współpra-
cownikami jeszcze jako delegaci. Jeśli wierzyć spostrzeżeniom Burdy, Stanisław 
Włodarski, w przeciwieństwie do późniejszego prokuratora wojewódzkiego, był 
bezwzględny wobec wszystkich przestępców i wydawał się poirytowany miło-
sierną postawą Masewicza, o którym mówił w żartach, „że – – jest babą i powi-
nien być księdzem, a nie prokuratorem”62.

Analiza zachowanej dokumentacji nie wskazuje jednak na to, by Mase-
wicz, przekazując delegaturze wnioski jako prokurator wojewódzki, wykazywał 
szczególną troskę o oskarżonych. W jednym tylko przypadku w przekazanym 
wniosku nadmienił, że nie podziela zdania prokuratora powiatowego i zażądał 
mniejszej sankcji63. Innym razem wniósł o zastosowanie kilkumiesięcznych kar 
obozu pracy w miejsce kary grzywny, przez co zdecydowanie zaostrzył środek 
represyjny64. Być może więc Burda, opisując Masewicza (z którym współpraco-
wał później w Prokuraturze Generalnej aż do jego śmierci w 1960 r.), w swych 
wspomnieniach starał się przedstawić go w nieco lepszym świetle. 

Nie da się dostrzec ani odrobiny podkreślanej przez Burdę litości we wnio-
skach przygotowywanych pod okiem Masewicza przez asesorów i referendarzy 
Prokuratury Wojewódzkiej w Olsztynie. W postawie prokuratora odnajdujemy 

58 R. Tomkiewicz, Olsztyńska Delegatura, s. 82, 114.
59 Andrzej Burda w 1946 r. pełnił funkcję przewodniczącego DKSO, po czym został przeniesiony

do Szczecina. W późniejszych latach sprawował urząd Prokuratora Generalnego PRL. 
60 A. Burda, Przymrozki i odwilże, Lublin 1987, ss. 137–138.
61 Stanisław Włodarski pełnił funkcję przewodniczącego DKSO od 1949 r. do końca jej istnienia.
62 A. Burda, op. cit., s. 138.
63 IPN Ol 14/28, k. 1, Akta sprawy przeciwko Stefanowi G. oraz Krystynie T. podejrzanym z art. 286

§ 1 i § 2 KK.
64 IPN Ol 14/40, k. 1–2, Akta sprawy przeciwko Józefowi E., Helenie O., Wandzie J. podejrzanym

z art. 286 § 2 KK.



678 Piotr Sztachelski 679Orzecznictwo Olsztyńskiej Delegatury Komisji Specjalnej do Walki z Nadużyciami

natomiast odbicie postawy „zadeklarowanego komunisty”, którego to określenia 
użył Burda, opisując swego kompana65. Wnioski przygotowywane przez proku-
ratora wojewódzkiego dotyczyły w głównej mierze spraw wpływających z Wo-
jewódzkiego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego (WUBP), czyli o zabarwie-
niu politycznym. Do DKSO trafiła przygotowana tą drogą sprawa wymierzo-
na przeciwko autochtonowi zamieszkałemu w Jeziorkach w powiecie giżyckim. 
Herman J.66, skazany w styczniu 1953 r. przez delegaturę w Olsztynie na rok obo-
zu pracy za „szeptankę” (z art. 22 MKK), został zatrzymany ponownie w marcu 
tegoż roku i oskarżony o analogiczny czyn, którego miał się dopuścić w grud-
niu 1952 r. w więzieniu w Giżycku w trakcie odbywania aresztu tymczasowego 
w związku z poprzednią sprawą67.

Wacław Masewicz, opisując sytuację, nawet nie starał się znaleźć okolicz-
ności łagodzących ani chociażby zwrócić uwagi na fakt, iż czyn dokonany przez 
Hermana J. mógł nosić znamiona czynu ciągłego, za który został niedawno skaza-
ny (choć teoretycznie zatrzymanie go, jak i późniejszy wyrok skazujący przerywa 
w tym wypadku ciągłość czynu, którego J. dopuścił się przecież w areszcie). Pro-
kurator wojewódzki mógł również umorzyć postępowanie ze względu na zniko-
mą szkodliwość społeczną czynu, a także z uwagi na niewykonany jeszcze wyrok 
zwrócić się do Biura Nadzoru o rozpatrzenie poprzedniej sprawy w trybie nadzo-
ru w Warszawie. Z możliwości, które w rezultacie dałyby mniejszy wyrok, Mase-
wicz jednak nie skorzystał. W zamian za to w swoim wniosku uzasadniał, że wrogi 
ideom demokracji ludowej sprawca, rozpowiadając pośród aresztantów kłamliwe 
informacje o nadchodzącej wojnie, świadomie „usiłował wprowadzić ich w stan 
niepewności w kwestii dalszego pobytu na Ziemiach Odzyskanych i podwa-
żyć w nich i innych świadomość i potrzebę walki o pokój i plan sześcioletni”68. 
W efekcie Herman J. został skazany na kolejne 12 miesięcy obozu pracy69, przy 
czym delegatura w Olsztynie, za radą Biura Orzecznictwa70, w przeciwieństwie 

65 A. Burda, op. cit., s. 138.
66 Herman J. już w 1951 r. typowany był do aresztowania w ramach planowych działań Urzędu Bez-

pieczeństwa Publicznego wymierzonych w ludność autochtoniczną. W aktach operacyjnych przedstawiano 
go jako osobę wywierającą negatywny wpływ na środowisko społeczne, a także przejawiającą tendencje rewi-
zjonistyczne. Zgodnie z ustaleniami Grzegorza Jasińskiego inwigilację Hermana J. oficjalnie zakończono dopie-
ro w 1961 r., gdy uznano, że nie prowadzi on działalności wymierzonej przeciwko PRL, zob. G. Jasiński, Akcja re-
presyjna wobec ludności niemieckiej w województwie olsztyńskim przed wyborami do sejmu w 1952 roku, KMW, 
2012, nr 2, s. 292.

67 IPN Ol 14/152/1, k. 2, Wniosek Prokuratora Wojewódzkiego w Olsztynie z 30 III 1953 r. o ukaranie 
Hermana J. podejrzanego o czyn z art. 22 MKK.

68 Ibidem.
69 IPN Ol 14/152/1, k. 7, Orzeczenie DKSO z 24 IV 1953 r. w sprawie przeciwko Hermanowi J. oskar-

żonemu o czyn z art. 22 MKK.
70 Biuro Orzecznictwa było centralnym organem wykonawczym Komisji Specjalnej w Warszawie. Po 

1950 r. pełniło dotychczasową rolę Biura Wykonawczego; szerzej zob.: P. Fiedorczyk, Komisja Specjalna, ss. 61–72.
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do wcześniejszego wyroku, tym razem dokonała subsumpcji czynu do znamion 
przestępstwa z art. 170 KK71.

Wnioski karne przygotowywane przez Prokuraturę Wojewódzką w Olszty-
nie na podstawie doniesień WUBP należały do wyjątkowo represyjnych i ostatecz-
nie obalają mit łaskawego i troszczącego się o los rodzin oskarżonych prokuratora, 
jakim miał być Wacław Masewicz. Nie był on jedyną postacią związaną wcześniej
z DKSO, a po 1950 r. pracującą w prokuraturze, co ujawnia dokumentacja. Nie spo-
sób nie wspomnieć tu o Marianie Kurban-Galijewie, od 1950 r. pełniącym obowiąz-
ki prokuratora powiatowego w Giżycku72. Mimo że z terenu powiatu giżyckiego
zachowało się stosunkowo niewiele spraw, bo tylko dziewięć, wnioski tamtejszej 
prokuratury zdecydowanie negatywnie wyróżniają ją na tle pozostałych.

Tym, co razi najbardziej we wnioskach prokuratury giżyckiej, jest nie tyle 
brak dbałości o szczegóły w dochodzeniach (co było, jak wspomniano, grzechem 
wszystkich prokuratorów), ale skrajna zajadłość polityczna i bardzo subiektyw-
ne postrzeganie okoliczności towarzyszących przestępstwom. Miejscami odnosi 
się wrażenie, że osoba pisząca wnioski, zamiast udowadniać winę podejrzanego
w konkretnej sprawie, stara się wszelkimi sposobami przekonać stosowny organ 
do tego, iż człowiek, pod adresem którego kierowano zarzuty, jest zepsuty do szpi-
ku kości. Charakterystyczna jest pod tym względem sprawa z 1952 r. przeciwko 
Helenie Ł. z Giżycka73. Sprawę obrazy nauczycielki potraktowano w prokuratu-

71 IPN Ol 14/152/1, k. 5, Pismo Biura Orzecznictwa do DKSO z 26 IV 1953 r. Zastosowanie kwalifika-
cji czynu z art. 170 KK, zamiast art. 22 MKK, mogło mieć dwojaki cel. Z jednej strony starano się uniknąć wąt-
pliwości, czy nie zachodziła sytuacja opisywana jako czyn ciągły, czyli rozciągnięty w czasie szereg czynów po-
dobnych, za który J. już ukarano, a wówczas wyrok z art. 22 MKK mógł być bezprawny. Inną przyczyną zasto-
sowania kwalifikacji z art. 170 KK było szersze ujęcie problemu „szeptanki” niż w art. 22 MKK (w brzmieniu 
art. 170 KK: „fałszywe wiadomości, mogące wywołać niepokój publiczny”; art. 22 MKK: „fałszywe wiadomości, 
mogące wyrządzić istotną szkodę interesom Państwa Polskiego, bądź obniżyć powagę jego naczelnych orga-
nów”). Warto dodać, że wyrok w opisanej sprawie, tak czy inaczej, teoretycznie był bezprawny, bowiem mocą 
art. 68 MKK zawieszone zostały przepisy kodeksu karnego z 1932 r. w zakresie czynów unormowanych dekre-
tem, czyli w tym wypadku art. 22 MKK miał pierwszeństwo przed art. 170 KK.

72 Postać prokuratora Mariana Kurban-Galijewa jest dość zagadkowa. Przed reformą wymiaru spra-
wiedliwości w 1950 r. pełnił funkcję powiatowego inspektora Społecznej Komisji Kontroli Cen (dalej: SKKC) 
na okręg Giżycko–Węgorzewo (1949–1950). Stanowisko to objął po kontrowersyjnym odwołaniu „zasłużone-
go” Zenona Chlebowskiego. Na przełomie lat 1949 i 1950 r. odbył dwuetapowy prokuratorski kurs prawniczy 
w Łodzi, który kończył się egzaminem. Chociaż w pierwszym etapie wypadł stosunkowo słabo (otrzymał oce-
nę dostateczną ze znajomości kodeksu karnego i dobrą z kodeksu postępowania karnego), w drugim z zakresu 
prawa karnego materialnego otrzymał ocenę bardzo dobrą i zapewne dzięki temu wysłano go na dalszy kurs 
do Jelitkowa. W tym czasie pełnił też funkcję sekretarza SKKC w Giżycku. Więcej nie wiadomo o nim właści-
wie nic. Po 1950 r. awansował w bliżej nieokreślonych okolicznościach na stanowisko prokuratora powiatowe-
go w Giżycku. Znikoma ilość informacji na jego temat, w przeciwieństwie do pozostałych inspektorów SKKC, 
czyni z niego najbardziej enigmatyczną postać tej instytucji, zob. R. Tomkiewicz, „Walka ze spekulacją”, s. 120, 
122; idem, Olsztyńska Delegatura, s. 113.

73 Kobietę oskarżono o czyn z art. 132 § 1 KK („Kto znieważa urzędnika albo osobę do pomocy urzęd-
nikowi przybraną podczas pełnienia obowiązków służbowych, podlega karze więzienia do lat 2 lub aresztu do 
lat 2”), którego dopuściła się podczas wywiadówki w giżyckiej szkole jedenastoletniej. Helena Ł. miała wul-
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rze bardzo poważnie, podnosząc ją do rangi wręcz ideologicznej. Agresywne sło-
wa prokuratora uwłaczające dzieciom Heleny Ł. świadczą o tym, że był on oso-
bą zaangażowaną, która bardzo osobiście traktuje swoje obowiązki, łącząc je ze 
swym światopoglądem. W wypowiedziach Kurban-Galijewa często można spo-
tkać określenia wartościujące, niemające nic wspólnego z obiektywnym spojrze-
niem na sprawę. Poza tym z punktu widzenia etyki zawodowej wszelkie uwagi 
uwłaczające godności oskarżonych i ich rodzin, czynione oficjalnie przez przed-
stawiciela wymiaru sprawiedliwości, były najzwyczajniej karygodne.

Przykładem skrajnie upolitycznionej postawy Kurban-Galijewa jest uzasad-
nienie wniosku karnego z 2 lipca 1953 r. Oskarżonym z feralnego art. 22 MKK był 
Wacław S. zatrudniony w 1948 r. na stanowisku kierownika Szkoły Rolniczej
w Rynie, później także agronom w POM-ie w tym mieście74. Wiele o prokura-
torze mówi to, że wyraz „komunizm” został napisany we wniosku karnym wiel-
ką literą. Mocno zastanawiające jest także uzasadnienie wniosku karnego. Suge-
ruje ono, że osoba krytycznie nastawiona bądź niewyznająca idei komunizmu 
nie może nazywać siebie prawdziwym Polakiem. Sposób, w jaki nie tylko Kur-
ban-Galijew zresztą, ale i w pewnym stopniu wszyscy prokuratorzy redagowali 
swoje wnioski karne, sam w sobie stanowi niezaprzeczalny dowód na to, że wy-
miar sprawiedliwości (w tym Komisja Specjalna) służył w tamtym czasie głów-
nie wychowawczemu wskazywaniu „jedynie słusznej ideologii”.

garnie zwrócić się do nauczycielki z pretensjami o to, że postawiła jej córce ocenę niedostateczną. Prokura-
tor Kurban-Galijew postarał się o dokładny opis przebiegu wydarzeń, który miał oddawać specyficzny klimat 
wniosków karnych trafiających do DKSO z prokuratury w Giżycku: „W pewnej chwili do klasy VI w której 
urzędowała Minikowicz [nauczycielka – P.S.], wpadła Helena Ł. i zwróciła do nauczycielki z zapytaniem: »Dla-
czego postawiłaś mojej córce stopień niedostateczny z matematyki?« Zanim Minikowiczówna zdążyła odpo-
wiedzieć, Ł. poczęła wymachiwać ręką z rękawiczką pod samym jej nosem, mówiąc przytem: »Moja Basiunia 
Twoją dwójką podetrze d…ę« i podklaskując podczas tych słów po swoim siedzeniu. Następnie Ł. nazwała Mi-
nikowiczównę g…ą i smarkatą twierdząc że jest za młoda, że postara się ją z tej szkoły wyrzucić i naplaska ją
w mordę”. Komizm i absurdalny wydźwięk tej sceny został podsumowany w zupełnie niezabawny sposób 
– uzasadnieniem kary obozu pracy. We wniosku czytamy bowiem: „wina Heleny Ł. nie ulega najmniejszej 
wątpliwości. Biorąc pod uwagę wybitnie chuligański i aspołeczny sposób zachowania się podejrzanej wzglę-
dem niewinnej i sumiennej nauczycielki spełniającej swój ważny obowiązek wychowania młodego pokolenia 
– –, pamiętając równocześnie o tym, że Helena Ł. ma już syna w Zakładzie Wychowawczym, córki zaś sama 
wychowywać nie umie, należy przyjąć że proponowana kara, stosunkowo z resztą niska, spełni swoje zadanie 
ostrzegawcze i prewencyjne i że nauczy podejrzaną szacunku do wychowawców i nauczycieli jej słabo rozwi-
niętych umysłowo i moralnie dzieci” – IPN Ol 14/97, k. 2, Wniosek prokuratora powiatowego w Giżycku z dnia 
9 V 1952 r. o ukaranie Heleny Ł. podejrzanej o czyn z art. 132 § 1 KK.

74 Przyczyną postawienia zarzutów stały się wypowiedzi S. na temat posunięć władz na wsi (kolekty-
wizacja) i będącej ich skutkiem biedy, np. w ZSRR, której rzekomo był świadkiem w latach 1944–1948. Słowa 
te spotkały się z dającą się przewidzieć interpretacją czynu przez giżyckiego prokuratora: „Widząc szeroki roz-
mach ludzi radzieckich w rozbudowie swego kraju, podniesieniu bytu całego narodu dążącego do Komuni-
zmu, podejrzany S. nie chciał uznać postępu w ZSRR i Polsce traktując przebudowę ustroju jako zło koniecz-
ne”. Jak zapewniał prokurator, tylko „sprawiedliwy wymiar kary wskaże mu drogę jaką winien kroczyć każdy 
Polak” – IPN Ol 14/161/1, k. 23, Wniosek prokuratora powiatowego w Giżycku z dnia 13 VI 1953 r. o ukaranie 
Wacława S. oskarżonego o czyn z art. 22 MKK.
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Nie sposób scharakteryzować wszystkich prokuratorów odpowiedzialnych 
za wnioski przedkładane DKSO. Sylwetki nakreślone wyżej uznano za najbardziej 
osobliwe i rozpoznawalne. Nie oznacza to, że były to jedyne osoby związane po-
czątkowo z delegaturą, a po 1950 r. przeniesione do prokuratur. W aktach jednej 
ze spraw jako osoba prowadząca dochodzenie i sporządzająca wniosek w imieniu 
prokuratora wojewódzkiego pojawia się Edward Grądzki75. Zanim Grądzki został 
zatrudniony na stanowisku referendarza śledczego w Prokuraturze Wojewódzkiej 
w Olsztynie, od 1946 r. nabierał doświadczenia na stanowisku referenta jako pod-
władny Piotra Sawosza w wydziale dochodzeniowym Delegatury Komisji Specjal-
nej w Olsztynie. Następnie w 1949 r. awansował na zastępcę kierownika wydziału 
do spraw przestępczości masowej76. Innym byłym pracownikiem delegatury był 
Leonard Ginc, do 1950 r. odpowiedzialny w tej instytucji za ściąganie zaległych 
grzywien77. Jego nazwisko już jako asesora Prokuratury Powiatowej w Reszlu
z siedzibą w Biskupcu pojawia się we wniosku jednej ze spraw z 1952 r.78 We wszyst-
kich dokumentach wymieniono w sumie jeszcze kilkanaście nazwisk pracowników 
prokuratur79. Być może część z nich w jakimś stopniu była wcześniej związana
z DKSO, jednak potwierdzenie tego wymagałoby osobnych ustaleń.

6. Źródła doniesień o przestępstwach we wnioskach karnych

Prokuratorzy nie mogliby nikomu postawiać zarzutów bez stosownych 
doniesień o popełnionych przestępstwach. W tym zakresie korzystali z szero-
kiego spektrum różnorodnych źródeł informacji. Należy przyznać, że oskarży-
ciele publiczni niezbyt chętnie dzielili się wiedzą na temat instytucji zgłaszają-
cych przestępstwo bądź organów prowadzących śledztwo. Można przypuszczać, 
że często byli to zgłaszający się bezpośrednio do prokuratury przedstawiciele in-
stytucji państwowych lub spółdzielczych, w których stwierdzono nadużycia do-
konane przez własnych pracowników. Zdarzało się też, że do prokuratur zgłasza-
ły się z doniesieniami osoby prywatne. 

75 IPN Ol 14/21, k. 2, Wniosek Prokuratora Wojewódzkiego w Olsztynie o ukaranie Erny R. z dnia 7 II 
1951 r. oskarżonej o nieujawnienie cen sprzedaży wina i ciastek.

76 R. Tomkiewicz, Olsztyńska Delegatura, s. 114, 119.
77 Ibidem, s. 116, 118.
78 IPN Ol 14/129/1, k. 3, Wniosek prokuratora powiatowego w Reszlu z siedzibą w Biskupcu z dnia

31 X 1952 r. o ukaranie Bronisława K. oskarżonego o czyn z art. 22 MKK.
79 Do najczęściej występujących we wnioskach należą: prokurator powiatowy w Szczytnie Czesław Si-

wicki, prokurator powiatowy w Ostródzie J. Mackiewicz, prokurator powiatowy w Działdowie Stanisław Wa-
łachowski, prokurator powiatowy w Morągu A. Gralewski. Inne nazwiska, głównie asesorów bądź referenda-
rzy, pojawiają się rzadziej lub jednorazowo.
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Jednym z podstawowych źródeł informacji o przestępstwach popełnianych 
w całym okresie 1950–1954 (około 27%) były typowe „donosy” do prokuratury 
przedstawicieli instytucji uspołecznionych bądź osób fizycznych. Organem naj-
częściej przyjmującym bezpośrednie zgłoszenia o popełnieniu nadużyć, w efek-
cie których formułowano w prokuraturze wnioski karne, była Milicja Obywatel-
ska (około 31% przypadków). Na podstawie dostępnego materiału źródłowego 
trudno określić, na ile śledztwa wszczynane były jako rezultat samodzielnej pra-
cy operacyjnej funkcjonariuszy, a jaki procent stanowiły poufnie zdobyte infor-
macje z inicjatywy osób trzecich. Kategorię tę należy traktować jako bliźniaczą 
wobec grupy doniesień od osób prywatnych i instytucji uspołecznionych, bo-
wiem granica między nimi jest płynna.

Istotnym źródłem napływu doniesień do prokuratur były Urzędy Bezpie-
czeństwa Publicznego, szczególnie w 1953 r. Miała wówczas miejsce wzmożona 
aktywność „czynnika społecznego”, dominującego w informowaniu o popeł-
nianych przestępstwach. Mogło to być symptomem pewnej „histerii społecznej”
spowodowanej śmiercią Józefa Stalina oraz krążącą plotką o nieuniknionym wy-
buchu trzeciej wojny światowej. Dlatego też z jednej strony nastąpił wysyp pogło-
sek o potencjalnych zagrożeniach (co samo w sobie było czynem zabronionym
i przyczyniało się do statystycznego wzrostu liczby popełnianych przestępstw), 
z drugiej zaś mogło dojść do tymczasowej (iluzorycznej) konsolidacji części 
społeczeństwa z systemem (wzrost liczby zgłaszanych przestępstw). System bo-
wiem, choć nie przez wszystkich akceptowany, reprezentował państwo polskie, 
które zdawało się być jedynym podmiotem mogącym zapewnić stabilizację
i bezpieczeństwo obywatelom w czasach niepokoju. Warunkiem był zwarty front 
przeciwko „wewnętrznym wrogom” siejącym niepokoje i wprowadzającym de-
stabilizację kraju tworzonego przez „masy robotnicze i chłopskie”. Zwiększona 
liczba doniesień z Urzędów Bezpieczeństwa Publicznego może być też dowo-
dem na to, iż w walce z siewcami wrogiej propagandy wykorzystywano rozloko-
waną pośród różnych warstw społecznych siatkę agentów. 

Nie sposób nie wspomnieć w kilku słowach o podmiotach, wokół któ-
rych kumulowały się działania sprawców. W świetle zachowanej dokumenta-
cji DKSO można stwierdzić, że około 40% wszystkich nadużyć skierowanych 
było przeciwko dobrom lub przeprowadzonych było w obrębie działalności róż-
norodnych osób prawnych80. Największa część popełnionych przestępstw zwią-
zanych z podmiotami gospodarczymi dotyczyła sektora spółdzielczego (około 

80 Współczynnik dotyczy wyodrębnionych spraw, w których miejscem popełnienia czynu była jednost-
ka organizacyjna przypisana do sektora spółdzielczego, państwowego lub prywatnego. 
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57%). Wyróżniały się tu placówki Gminnych Spółdzielni „Samopomoc Chłopska”
(połowa spraw w tej kategorii). Resztę przestępstw w tym sektorze popełniono 
w pozostałych instytucjach spółdzielczych (zakłady produkcyjne, sklepy i bary, 
ośrodki maszynowe itp.). Dużo mniej nadużyć stwierdzono w obrębie sektora
prywatnego (około 23%). Zdecydowana większość przestępstw w tej kategorii 
związana była z nieuczciwymi procederami na targowiskach miejskich. Pozosta-
łe nadużycia stwierdzono w prywatnych sklepach oraz zakładach rzemieślniczych. 
Najmniejszy udział we wszystkich sprawach DKSO przypadł instytucjom państwo-
wym (około 19%). Do tej kategorii wliczono wszelkie centrale (rolnicze, mięsne), 
Państwowe Gospodarstwa Rolne, Państwowe Zakłady Mleczarskie, placówki Miej-
skiego Handlu Detalicznego, Polskie Koleje Państwowe, Kolejowe Zakłady Ga-
stronomiczne, Wojewódzkie Oddziały Banku Rolnego itp.

Złudne może być wrażenie, że orzecznictwo DKSO nie skupiało się na sek-
torze prywatnego handlu i usług. Jak wspomniano, udział podmiotów prywatnych 
w gospodarce został trwale ograniczony w okresie „bitwy o handel” (1947–1950), 
przez co ich obecność w sentencjach orzeczeń delegatury w latach 1950–1954 nie 
mogła być znaczna. Uogólniając, można zatem stwierdzić, iż dominująca liczba 
spraw dotyczących instytucji sektora spółdzielczego prawidłowo odzwierciedla 
przemiany zachodzące w strukturach gospodarczych państwa. Trzeba przy tym 
pamiętać, że na lata pięćdziesiąte przypadał proces stabilizowania się spółdziel-
czości w Polsce. Towarzyszące temu niedobory artykułów pierwszej potrzeby wy-
wołały pilną potrzebę zwiększonej kontroli nad uspołecznioną produkcją i dys-
trybucją dóbr, a ów zintensyfikowany nadzór nad placówkami spółdzielczymi 
znajduje odbicie w orzecznictwie DKSO. 

Ciekawą kwestię stanowi próba odpowiedzi na pytanie o podmiotowe ukie-
runkowanie orzecznictwa Komisji Specjalnej, która, jak wiemy, jeszcze przed ro-
kiem 1950 uporczywie zwalczała wszelkie przejawy prywatnej inicjatywy w go-
spodarce. Chcąc rozwiązać problem tego, czy Komisja Specjalna konsekwentnie
i surowo, niejako na fali „bitwy o handel”, walczyła w latach pięćdziesiątych z sek-
torem prywatnym, należałoby sięgnąć nie do statystyk, ale przeanalizować i po-
równać wykładnię orzeczniczą DKSO w sprawach z udziałem przedstawicieli 
wybranych sektorów gospodarczych. Znikoma liczba zachowanych archiwaliów 
uniemożliwia jednak przeprowadzenie owocnych badań porównawczych, pozo-
stawiając tę kwestię nadal otwartą81.

81 Aby dostrzec subtelną różnicę w traktowaniu sprawców reprezentujących dwa odmienne sekto-
ry – państwowy (lub spółdzielczy) i prywatny, należy porównać orzeczone w sentencji takich spraw wyroki.
W przykładowej sprawie reprezentującej grupę przestępstw związanych z sektorem spółdzielczym wyrok zo-
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7. Rozpatrywanie wniosków karnych

Jedną z konstytutywnych cech funkcjonowania Komisji Specjalnej był jak 
najkrótszy czas mijający od zakończenia dochodzenia prokuratury do wydania 
wyroku skazującego przez komplet orzekający delegatury82. Dlatego tak ważna 
była rola prokuratorów powiatowych przygotowujących wnioski karne. Musiały 
być one poparte na tyle mocnymi dowodami, by materiały obciążające nie wy-
magały głębszej analizy i uzupełniania podczas posiedzenia kompletu orzekają-
cego. W postępowaniu istotna była także rola prokuratora wojewódzkiego, któ-
ry musiał dzielić sprawy pomiędzy Komisję Specjalną a inne organy wymiaru 
sprawiedliwości (w przypadku skierowania sprawy do sądu prokurator powia-
towy musiał sporządzić nie wniosek karny, ale akt oskarżenia) w taki sposób, aby 
każdy z nich funkcjonował wydolnie. W praktyce DKSO nigdy nie groził nad-
miar spraw, wręcz przeciwnie, w 1952 r., czyli w okresie, gdy do instytucji tej na-
pływało najwięcej wniosków, Stanisław Włodarski wystąpił do centrali Komisji 
Specjalnej, domagając się prawa do rozpatrywania incydentów dotyczących wy-
padków drogowych, aby odciążyć sądy83.

stał skierowany przeciwko Wilhelmowi Ch., kierownikowi Gospody Spółdzielczej w Reszlu. Po kontroli prze-
prowadzonej w lokalu przez Wydział Handlu WRN zarzucono mu pobieranie wyższej ceny za „obiad klubo-
wy” (5,40 zł zamiast ustalonej przez Wojewódzką Komisję Cennikową 4,90 zł), czym miał się dopuścić „nie-
uczciwych czynności”. Ch. utrzymywał, że pobierane przez niego ceny rzeczywiście wynosiły od 4,40 do 5,40 zł 
i zależało to od jakości użytego mięsa (w gospodarce wolnorynkowej jest to naturalny mechanizm ekonomicz-
ny). Choć prokurator zażądał kary grzywny w wysokości 100 zł, komplet orzekający DKSO zdecydował jedy-
nie o symbolicznych 30 zł. Dla porównania w drugiej sprawie, reprezentującej sektor prywatny, karą grzywny 
w niemal identycznych okolicznościach ukarano autochtonkę z Iłowa Gertrudę R. Podejrzana była właściciel-
ką prywatnego sklepu z pieczywem, który prowadziła wraz z mężem. W trakcie kontroli Komisja do Walki ze 
Spekulacją (KWS) odnotowała, iż właścicielka żądała zbyt wysokiej ceny w stosunku do powszechnie obowią-
zującej, umieszczając przy chlebie żytnim 60% kartkę z kwotą 2,04 zł zamiast 1,44 zł za 1 kilogram. Podobnie 
jak Wilhelm Ch., Gertruda R. przyznała się, tłumacząc jednocześnie, że cenę wywiesiła omyłkowo i wcale nie 
zamierzała pobierać uwidocznionej kwoty. Jednak tym razem komplet orzekający przychylił się do wniosku 
prokuratora o ukaranie obwinionej grzywną w wysokości 300 zł. Pomijając fakt, że prokurator zażądał wyższej 
kary, w praktyce orzeczniczej delegatury doszło do wymierzenia za identyczny czyn grzywny dziesięciokrot-
nie wyższej niż w poprzednim przypadku. Jedyną różnicą między tymi sprawami, oprócz wysokości grzywny, 
był status własnościowy skontrolowanych lokali. Można zatem przypuszczać, że sprawców powiązanych z in-
stytucjami uspołecznionymi (państwowymi, spółdzielczymi) traktowano łagodniej niż podsądnych wykazu-
jących zapędy kapitalistyczne. Brak większej ilości materiałów źródłowych, z którymi można by skonfronto-
wać tę kwestię, uniemożliwia odpowiedź na pytanie, czy wyższa kara spowodowana była przynależnością skle-
pu do sektora prywatnego, czy też po prostu wyższymi w stosunku do Wilhelma Ch. zarobkami oskarżonej 
Gertrudy R., por. IPN Ol 14/33/1, k. 3, Orzeczenie DKSO z 9 IV 1951 r. w sprawie przeciwko Wilhelmowi Ch. 
oskarżonemu o pobieranie nadmiernych cen; IPN Ol 14/106/1, k. 3, Orzeczenie DKSO z 11 VI 1952 r. w spra-
wie przeciwko Gertrudzie R. oskarżonej o pobieranie nadmiernych cen.

82 Dekret z dnia 16 XI 1945 r. o postępowaniu doraźnym, Dz.U. 1945, nr 53, poz. 301.
83 R. Tomkiewicz, Olsztyńska Delegatura, s. 201.
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Wykres 1

Średni czas rozpatrywania wniosków karnych przez DKSO
w poszczególnych latach

Źródło: Obliczenia własne jak w tabeli 1.

Statystycznie rzecz ujmując, czas, jaki mijał od sformułowania wniosku 
karnego przez prokuratora a wydaniem decyzji po rozpatrzeniu sprawy przez 
komplet orzekający DKSO, wynosił średnio około dziesięciu dni84. Przyglądając 
się tej kwestii jednostkowo, można dostrzec, że okres rozpatrywania poszcze-
gólnych spraw wyglądał jednak różnie. Najkrótszy czas, jaki upłynął od rozpa-
trzenia wniosku z prokuratury do powzięcia decyzji przez organ delegatury, wy-
niósł jeden dzień. Opisana sytuacja miała miejsce tylko dwa razy: w jednym 
przypadku komplet orzekający wydał postanowienie o zwróceniu akt prokura-
turze z uwagi na istotne braki w śledztwie w sprawie gospodarczej85, zaś w dru-
gim orzekł bardzo wysokie kary obozu pracy (trzy wyroki w wysokości 24 mie-
sięcy i jeden wyrok 12 miesięcy) w sprawie o chuligaństwo86.

84 Podstawą obliczeń była liczba dni, jaka upłynęła między datą przekazania wniosku z prokuratury
a datą wydania decyzji przez Delegaturę Komisji Specjalnej w Olsztynie (odejmowane w odwrotnej kolejno-
ści) na piśmie. Należy mieć na uwadze, że decyzją tą nie zawsze było orzeczenie zawierające wyrok. Sprawę 
kończyło także postanowienie o odesłaniu akt śledztwa do uzupełnienia przez prokuratora bądź o umorzeniu 
postępowania. Często zdarzało się, że akta spraw były przesyłane do Prokuratury Wojewódzkiej w Olsztynie 
po telefonicznej bądź bezpośredniej rozmowie jej pracownika z przedstawicielem delegatury, co dokumento-
wano na piśmie. Decyzje te miały jednak charakter zewnętrzny, dlatego też spraw zakończonych w ten sposób 
w obliczeniach nie ujmowano. Za zakończenie sprawy uznano datę podjęcia samodzielnej decyzji organu de-
legatury w pierwszej instancji potwierdzoną pisemnie.

85 IPN Ol 14/78, k. 3, Postanowienie DKSO z dnia 7 III 1952 r. w sprawie przeciwko Tadeuszowi S. 
oskarżonemu o pobieranie nadmiernych cen.

86 IPN Ol 14/84/1, k. 3, Orzeczenie DKSO z dnia 3 IV 1952 r. w sprawie przeciwko Henrykowi M.,
Janowi S., Walentemu M., Jerzemu B. oskarżonym o chuligaństwo.
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Najdłużej rozpatrywaną, bo aż 69 dni, była sprawa przeciwko Hercie G.,
w której wniosek karny prokuratura wystosowała 29 kwietnia 1953 r., zaś orze-
czenie delegatura wydała dopiero 7 lipca tego roku87. Trudno powiedzieć, co 
mogło być przyczyną takiego stanu rzeczy. Samo śledztwo przeprowadzone 
przez WUBP było wyczerpujące i przejrzyste, dlatego nie można mówić o nie-
dostatecznych dowodach winy w aktach88. Możliwe natomiast, iż na przedłuże-
nie czasu wydania decyzji wpłynął kluczowy dla sprawy dowód – wiersz w ję-
zyku niemieckim pt. Verräter (niem. Zdrajca), do którego nie dołączono polskiego 
tłumaczenia.

Nie należy jednak zbyt pochopnie traktować tej sprawy jako fenomenu. 
Sprawa Herty G., jak większość politycznych, przypadła na rok 1953. Wtedy też 
w olsztyńskiej delegaturze nastąpiło wyraźne wydłużenie biegu postępowań.
O ile w latach 1950–1952 decyzje podejmowano średnio w 6–9 dni od wystoso-
wania wniosku karnego, o tyle w roku 1953 komplety orzekające zajmowały sta-
nowisko wobec danej sprawy średnio w ciągu 21 dni. Wiązało się to z faktem, że 
sprawy o wątpliwej kwalifikacji czynu (czyli na tle politycznym i chuligańskim) 
przekazywane Komisji Specjalnej przez prokuratora wojewódzkiego w Olszty-
nie trafiały do DKSO dopiero po uprzednim wysłaniu akt do centrali w Warsza-
wie. Tam Biuro Orzecznictwa decydowało, czy sprawa może być rozpatrywana 
samodzielnie przez terenowy komplet orzekający i odsyłało akta do właściwej 
jednostki, podając przy tym (lub nie) właściwą kwalifikację prawną. Innym po-
wodem wydłużającego się czasu mógł być spadek spraw odsyłanych do proku-
ratury. Postanowienie o istotnych brakach w śledztwie lub innej przyczynie, dla 
której akta wędrowały do instytucji wyjściowej, zapadało w toku wstępnej se-
lekcji spraw. Decyzja ta była następnie pisemnie potwierdzana na najbliższym 
posiedzeniu. Tym samym część spraw „odrzucano”, zanim jeszcze dochodziło 
do ich faktycznego rozpatrzenia, co znacząco skracało statystyczny czas postę-
powania. Z chwilą, gdy delegatura w Olsztynie wydawała więcej orzeczeń niż
postanowień, co się wiązało z wnikliwym rozpatrywaniem każdej sprawy i ana-
lizą materiałów dowodowych, musiało nastąpić wydłużenie przewodu w cza-
sie. Z kolei stosunkowo długi bieg postępowania zauważalny również w roku 
1954 mógł być spowodowany spadającą wydajnością pracy DKSO, która jeszcze 
przed końcem tego roku została rozwiązana.

87 IPN Ol 14/158/1, k. 1, Pismo Prokuratora Wojewódzkiego w Olsztynie do DKSO z 29 IV 1953 r.
w sprawie przeciwko Hercie G. podejrzanej z art. 170 KK i 24 MKK; IPN Ol 14/158/1, k. 4, Orzeczenie DKSO 
z 7 VII 1953 r. w sprawie przeciwko Hercie G. oskarżonej z art. 170 KK i art. 24 MKK.

88 IPN Ol 14/158/2, k. 1–31, Akta śledcze Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego przeciwko Hercie 
G. oskarżonej z art. 170 KK i art. 24 MKK.
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8. Komplety orzekające

Zanim omówimy poszczególne formy decyzji wydawanych przez DKSO, 
nieco miejsca należy poświęcić podstawowemu organowi decyzyjnemu, jakim 
były powoływane ad hoc komplety orzekające. Posiedzenie kompletu, poprze-
dzone wstępną analizą akt wniesionych przez Prokuraturę Wojewódzką w Olsz-
tynie, stanowiło podstawę do wydania decyzji prawnej w odnośnej sprawie. 
Członkami kompletów byli przeważnie etatowi pracownicy delegatury, o któ-
rych pisano w poprzedniej części pracy. Zdarzało się jednak, że w kompletach 
zasiadały, najczęściej w zastępstwie, osoby bez etatu w Komisji Specjalnej. Nie-
stety znikoma ilość informacji dotyczących członków kompletów nie pozwala 
na stwierdzenie niczego ponadto, jaką dana osoba pełniła funkcję i jak często. 
Bez dodatkowej kwerendy archiwalnej część z osób można zidentyfikować jedy-
nie dzięki ustaleniom poczynionym przez Ryszarda Tomkiewicza.

Tabela 2

Udział pracowników w posiedzeniach kompletów orzekających
i pełnione funkcje (1950–1954)

Pracownicy
delegatury Przewodniczący Członek Protokolant Udział

w posiedzeniach

Wanda Domańska – – 8 8

Marcin Kluza – 8 – 8

Krystyna Kaźmierczak – – 24 24

Eugenia Lewandowska – – 8 8

Hanna Osiecka – – 8 8

Henryk Rogoziński 9 147 – 156

Piotr Sawosz 15 140 – 155

Gabriela Szlec – – 3 3

Czesław Tomaszewski – – 107 107

Stanisław Włodarski 134 21 – 155

Brak danych 17

Źródło: Obliczenia własne jak w tabeli 1.

Informacje z akt procesowych przedstawione w tabeli 2 pozwalają ustalić 
podstawowy zespół pracowników, którzy w omawianym czasie tworzyli kom-
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plety orzekające. W składzie znajdowali się najczęściej: Stanisław Włodarski, 
Piotr Sawosz, Henryk Rogoziński i Czesław Tomaszewski. Trudno szerzej wy-
powiadać się na temat pozostałych członków kompletów. Od 1951 r. w Komi-
sji Specjalnej wprowadzono możliwość zatrudniania na określoną liczbę posie-
dzeń pracowników nieetatowych, angażowanych w zastępstwie poszczególnych 
delegatów. Wiadomo na pewno, że na takich właśnie zasadach zatrudniany był 
Marcin Kluza, występujący w dokumentach w charakterze członka89. W 1950 r. 
w składzie kompletów znalazły się również Wanda Domańska, Hanna Osiecka
i Krystyna Kaźmierczak, które pełniły funkcję protokolantów. Świadczy to
o tym, iż podobnie jak Eugenia Lewandowska90 były to pracownice kancelarii 
lub maszynistki zatrudnione w delegaturze na stałe. Fakt, iż nieetatową formę 
zatrudnienia wprowadzono dopiero w 1951 r., wyklucza możliwość, aby która-
kolwiek z wymienionych kobiet (jak Marcin Kluza) była „dorywczym” pracow-
nikiem DKSO. Nie udało się odnaleźć jakichkolwiek informacji o Gabrieli Szlec 
pojawiającej się w aktach w roku 1953 i 1954 w roli protokolanta. Mogła być za-
równo pracownicą nieetatową, jak i pracownicą kancelarii. Ze względu na nie-
pełną dokumentację nie można było również ustalić składów kompletów we 
wszystkich sprawach znanych z akt.

Tabela 2 zawiera liczbowe informacje dotyczące udziału konkretnych osób 
w posiedzeniach kompletów orzekających, a także pełnione przez nie funkcje. 
Na tej podstawie można stwierdzić, że w około 77% wszystkich 175 posiedzeń 
przewodniczącym kompletu był szef DKSO Stanisław Włodarski. W około 9% 
zebrań funkcję tę pełnił Piotr Sawosz, zaś w kolejnych 5% Henryk Rogoziński. 
Nie zdarzyło się, aby posiedzeniom kompletu przewodniczył pracownik niebę-
dący etatowym delegatem. 

Funkcję członków najczęściej pełnili Piotr Sawosz (80% posiedzeń) oraz 
Henryk Rogoziński (84% posiedzeń). Stanowisko przewodniczącego delegatu-
ry nie oznaczało, iż funkcję tę w kompletach musiał pełnić Stanisław Włodarski. 
W 12% posiedzeń analizował sprawy z pozycji członka, powierzając rolę prze-
wodniczącego jednemu ze swych pracowników – Sawoszowi lub Rogozińskie-
mu. Głównym protokolantem w kompletach DKSO był Czesław Tomaszewski 
(61% posiedzeń), a także Krystyna Kaźmierczak (14% posiedzeń).

89 R. Tomkiewicz, Olsztyńska Delegatura, s. 186.
90 Eugenia Lewandowska została zatrudniona w 1948 r. jako kierowniczka kancelarii. Pracowała także 

w charakterze delegata i przeszła stosowne szkolenia z zakresu prawa karnego. Nie ma pewności, jakie stano-
wisko pełniła po 1950 r. Odnaleźć można jedynie informację, że w owym roku, po zmianie trybu postępowa-
nia Komisji Specjalnej i redukcjach etatów, na specjalny kurs prawniczy do Łodzi wysłano również maszynist-
ki, kierowniczkę kancelarii oraz gońca, zob. R. Tomkiewicz, Olsztyńska Delegatura, s. 113, 184–185.
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9. Rozstrzygnięcia prawne

Na podstawie wniosków nadsyłanych z prokuratur, które powstawały w toku 
samodzielnie przeprowadzanych dochodzeń (ewentualnie we współpracy z Urzę-
dami Bezpieczeństwa Publicznego), omówione wyżej komplety orzekające do-
konywały wstępnych analiz prawnokarnych w poszczególnych sprawach. Obej-
mowały one zarówno stronę materialną prawa karnego (kwalifikacja czynu, 
ustalenie przedmiotu oraz strony przedmiotowej przestępstwa), jak również 
procesową (wartość i poprawność dochodzenia przeprowadzonego przez wła-
ściwy organ). Po fazie propedeutycznej następowało oficjalne posiedzenie kom-
pletu, które kończyło się wydaniem stosownej decyzji na piśmie. Nie stwierdzono, 
by DKSO po orzeczeniu kary samodzielnie interweniowała w sferze wykonaw-
czej wydanej sentencji (egzekucja wyroku należała do zadań prokuratora wo-
jewódzkiego). Akta nie wskazują na to, aby delegatura kierowała zapytania do
jakichkolwiek organów odnośnie do wykonania kary. Wiadomo jedynie, iż nie-
długo po wydaniu orzeczenia Ministerstwo Sprawiedliwości nadsyłało krótką 
notę o zarejestrowaniu wyroku wobec danej osoby, którą to notę dołączano na-
stępnie do akt.

Wykres 2

Rozstrzygnięcia DKSO w latach 1950–1954 ze względu na ich formę prawną 
(zgodnie z liczbą zachowanych akt)

Źródło: Obliczenia własne jak w tabeli 1.
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Decyzje prawne delegatur Komisji Specjalnej podejmowane podczas posie-
dzeń kompletów orzekających dzieliły się na dwa rodzaje: orzeczenia i postano-
wienia91. Najwyższy wskaźnik procentowy spośród wszystkich decyzji wydanych 
przez DKSO wykazywały postanowienia. Ze 175 spraw z zachowaną dokumen-
tacją aż 88 (około 50%) zakończyło się takim właśnie rozstrzygnięciem. Nie-
co mniej, bo 71 spraw (około 41%) zakończono orzeczeniem. Ostatnią, najmniej 
liczną grupę decyzji prawnych (około 9%) stanowiły rozstrzygnięcia, które nie 
przybrały żadnej z wymienionych wcześniej form. W tym wypadku właściwie nie
zebrał się nawet komplet orzekający, bowiem przewodniczący delegatury podej-
mował decyzję o wycofaniu akt do Prokuratury Wojewódzkiej w Olsztynie na pi-
semną bądź ustną prośbę odnośnego organu92. Akta pojedynczych spraw poza 
wnioskiem prokuratora nie zawierały żadnych innych dokumentów świadczących 
wprost o rodzaju rozstrzygnięcia. Dlatego też przyjęto, iż w takich wypadkach
dokumentacja została odesłana do Prokuratury Wojewódzkiej w Olsztynie.
W jednej z teczek ostatnią informacją na temat sprawy była zgoda prokurato-
ra wojewódzkiego na jej umorzenie na podstawie przepisów ustawy o amnestii93. 
Trudno powiedzieć, czy w tym wypadku delegatura po prostu zamknęła sprawę, 
czy też zebrał się komplet, który wydał postanowienie o jej umorzeniu, a odpi-
su nie dołączono do akt. Z tego powodu podobne przypadki kwalifikowano do 
ostatniej kategorii.

Szczególnie istotne dla omawianego tematu jest ustalenie przyczyny bardzo 
wysokiego wskaźnika postanowień. W tym celu warto przyjrzeć się ich podsta-
wom prawnym. Otóż około 77% decyzji w tej formie (i około 38% w odniesie-
niu do liczby wszystkich decyzji) podjęto na podstawie art. 305 Kodeksu postę-
powania karnego (KPK)94. Takie rozstrzygnięcie w danej sprawie nie oznaczało jej 

91 Podstawową formą decyzyjną delegatur Komisji Specjalnej były orzeczenia. Wyroki kompletów 
orzekających zapadały tylko w tej postaci. Oznaczało to wydanie werdyktu w kwestii winy oskarżonego i za-
stosowanej wobec niego kary, a to z zasady kończyło bieg danej sprawy (wyjątek stanowił tzw. tryb nadzoru). 
Rozstrzygnięcia spraw, w których komplet orzekający nie zajął stanowiska co do winy, wydawano wyłącznie
w drodze postanowień. Decyzje podejmowane w ten sposób dotyczyły najczęściej zwrócenia całości akt spra-
wy prokuraturze z przyczyn niezależnych od organów delegatury Komisji Specjalnej (błędy lub braki w śledz-
twie, niewłaściwość rzeczowa do rozpatrzenia sprawy). Możliwe było także umorzenie postępowania w dro-
dze postanowienia, chociaż decyzje takie zdarzały się wyjątkowo rzadko. Marginalny charakter miały również 
rozstrzygnięcia zakończone przekazaniem akt sprawy Komisji Specjalnej w Warszawie.

92 IPN Ol 14/92, k. 3, Pismo Prokuratora Wojewódzkiego w Olsztynie do DKSO z 6 V 1952 r.; IPN Ol 
14/163, k 3, Pismo przewodniczącego DKSO do Prokuratury Wojewódzkiej w Olsztynie z 8 X 1953 r. 

93 IPN Ol 14/128/1, k. 2, Pismo Prokuratora Wojewódzkiego w Olsztynie do DKSO z 22 XI 1952 r.
94 „Art. 305. § 1. Jeżeli na rozprawie okaże się, że zachodzą istotne braki w przeprowadzeniu śledztwa, 

których na rozprawie uzupełnić nie można, sąd zwraca akta oskarżycielowi publicznemu celem uzupełnienia 
śledztwa, wskazując zarazem, w jakim kierunku winno być ono uzupełnione. § 2. Po uzupełnieniu śledztwa 
oskarżyciel publiczny bądź składa nowy akt oskarżenia, bądź umarza sprawę” – Obwieszczenie Ministra Spra-
wiedliwości z dnia 2 IX 1950 r. o ogłoszeniu jednolitego tekstu kodeksu postępowania karnego, Dz.U., 1950, 
nr 40, poz. 364.
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umorzenia, a jedynie zamknięcie wybranego postępowania przed Komisją Specjal-
ną. Konkretnie przepisy art. 305 KPK mówiły o odesłaniu akt śledztwa o niewy-
starczających dowodach winy z powrotem do prokuratora, który z kolei decydował 
o dalszym postępowaniu. W praktyce tak duża liczba postanowień na podstawie 
art. 305 KPK świadczyła więc o tym, że komplety orzekające, w przeciwieństwie do
prokuratur, przykładały dużą wagę do staranności przeprowadzonego śledztwa 
i klarowności dowodów winy oskarżonego. Nie wiadomo, ile z cofniętych przez 
komplety orzekające spraw trafiło po ich uzupełnieniu z powrotem do DKSO. Ist-
nieje duże prawdopodobieństwo, iż sprawy te (a przynajmniej ich część) prokurato-
rzy kierowali do sądów powszechnych, które z uwagi na nawał pracy nie były aż tak
„wymagające” i wnikliwe. Warto pamiętać też o tym, że wyraźnie poprawiało to sta-
tystyki wyników pracy prokuratur w czasach, gdy oprócz wykształcenia był to pod-
stawowy warunek awansu prawniczego (mało powszechne wówczas wykształcenie 
prawnicze uzupełniano najczęściej doświadczeniem zdobywanym w miarę postę-
pów zawodowych)95. W zachowanych aktach DKSO figurują jedynie dwie sprawy, 
które po uzupełnieniu ponownie trafiły pod obrady kompletu orzekającego96. 

Powody, dla których wycofywano sprawę do uzupełnienia, były różne i wy-
stępowały w mieszanych kombinacjach. Za każdym razem komplet orzekający 
uzasadniał powołanie się na art. 305 KPK, umieszczając w swym postanowie-
niu standardową formułę: „mając na uwadze, że zachodzą istotne braki w prze-
prowadzeniu śledztwa, których na posiedzeniu uzupełnić nie można...”97. Stała 
się ona niemal preambułą do decyzji o zwróceniu akt prokuraturze w celu uzu-
pełnienia. Następnie wyszczególniano w punktach czynności, które powinien wy-
konać prokurator, by materiał dowodowy był pełny. Najczęstszą przyczyną powo-

95 Na temat kadr sądownictwa powszechnego w pierwszych latach Polski Ludowej zob. A. Lityński,
op. cit., ss. 220–227; G. Jakubowski, Sądownictwo powszechne w Polsce w latach 1944–1950, Warszawa 2002.

96 IPN Ol 14/19, k. 1–3, Akta sprawy przeciwko Czesławowi S. podejrzanemu o przywłaszczenie sumy 
36 000 zł; IPN Ol 14/36, k. 1–6, Akta sprawy przeciwko Czesławowi S. podejrzanemu z art. 287 § 2 KK; IPN Ol 
14/71, k. 1–9, Akta sprawy przeciwko J. Herbertowi, D. Augustowi, D. Gerardowi, W. Egbertowi podejrzanym o 
chuligaństwo; IPN Ol 14/91/2, k. 1–6, Akta sprawy przeciwko J. Herbertowi, D. Augustowi podejrzanym o chu-
ligaństwo. Pierwsza sprawa dotyczyła przywłaszczenia sumy 36 000 zł przez Czesława S., magazyniera Gminnej 
Spółdzielni „Samopomoc Chłopska” z Giżycka (IPN Ol 14/19). Chociaż akta po uzupełnieniu wróciły do Olsz-
tyńskiej Delegatury, ostatecznie, zgodnie ze wskazówką Biura Orzecznictwa, zdecydowano skierować sprawę do 
sądu (IPN Ol 14/36). Zebrany materiał dowodowy świadczył o tym, iż w świetle okoliczności towarzyszących 
przestępstwu mogło dojść do „łapownictwa”, którego miał się dopuścić jeden z poszkodowanych, a to wymaga-
ło rozpatrzenia w sądowym trybie postępowania. Druga sprawa, skierowana przeciwko autochtonom zakłóca-
jącym zebranie gromadzkie w Radostach, charakteryzowała się tym, iż po uzupełnieniu śledztwa prokuratoro-
wi nie udało się zdobyć wystarczających dowodów winy przeciwko dwóm oskarżonym. Tym samym ostatecz-
nie postawiono zarzuty i orzeczono karę obozu pracy tylko dwom z wszystkich czterech osób, którym zarzuca-
no przestępstwo w pierwotnych aktach sprawy (IPN Ol 14/71; IPN Ol 14/91/2). Sprawy te są dowodem na to, iż 
nawet po uzupełnieniu śledztwa wynik postępowania przed Olsztyńską Delegaturą Komisji Specjalnej nie mógł 
być satysfakcjonujący dla prokuratorów, a już na pewno nie świadczył dobrze o ich pracy.

97 IPN Ol 14/9, k. 3, Postanowienie DKSO z 29 XII 1950 r. w sprawie przeciwko Franciszkowi U. oskar-
żonemu o nieuczciwe czynności.
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ływania się na art. 305 KPK były uchybienia w przesłuchaniach świadków związ-
ku z okolicznościami, które przywoływali obwinieni (a nawet całkowity brak
zeznań niektórych wymienionych świadków). Prokuratorzy „zapominali” też o za-
sięganiu opinii biegłych, dołączaniu do akt innych dowodów niż tylko zeznania 
świadków i dokumenty z inspekcji bądź śledztw właściwych organów (pomimo 
tego, że takowe istniały i powoływano się na nie we wnioskach – np. faktury, cen-
niki itd.), w końcu dopuszczali się niedociągnięć czysto technicznych, jak pomyłki 
i braki w danych dotyczących sprawców (miejsce zamieszkania, nazwisko rodo-
we, informacje o wcześniejszej karalności, charakterystyka milicyjna) czy niezaję-
cie stanowiska na piśmie wobec przedmiotów pochodzących z przestępstwa. W jed-
nym przypadku akta sprawy zostały zwrócone prokuraturze wojewódzkiej w celu 
ich uzupełnienia, ale na bezpośredni ustny wniosek prokuratora i bez formalnego

Tabela 3 

Postanowienia DKSO ze względu na podjęte działania i odnośne przepisy

Działanie Akta sprawy zwrócono prokuraturze Postępowanie
umorzono

Akta sprawy
przekazano 

Komisji Specjalnej 
w Warszawie

Przyczyna

braki
w 
śledz-
twie

nieletni
oskarżony

brak
właści-
wości
do 
rozpatrzenia
sprawy
przez DKSO
w I instancji

odmowa
udzielenia
amnestii

amnestia
śmierć 
oskarżo-
nego

poważne
niejasności
przy
rozpatrywaniu
sprawy

Podstawa
prawna

art.
305
KPK

art.
10 
KPK

§2
Rozp. 
Rady
Państwa
z 12 X
1950 

okólnik
nr 2
z 24 IV
1952
(Nr K.S.
opr. 73/52)

art. 1
Ustawy
o amnestii

art. 6
Ustawy
o 
amnestii

art. 3
KPK

pkt 9
Instrukcji 
nr 2
z 18 X
1950
(Nr K.S. 
Opr.
16/50)

Pkt 1
Okólnika
nr 4
z 20 I
1950
(Nr. K.S. 
Opr. 
7/51)

Rok

1950 7 – – – – – – – –

1951 31 – – – – – – 2 1

1952 30 1 5 3 1 2 1 2 –

1953 – – – – – 1 – – –

1954 – – – – – – – – –

Ogółem
68 1 5 3 1 3 1 4 1

78 4 5

Źródło: Obliczenia własne jak w tabeli 1. 
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postanowienia kompletu orzekającego98. Ze względu na incydentalny charakter tej 
decyzji w statystykach została ona ujęta w kategorii „inne” (zob. Wykres 2).

Około 8% postanowień DKSO, podobnie jak to miało miejsce w przypad-
ku zastosowania art. 305 KPK, również dotyczyło zwrócenia akt spraw prokura-
turom powiatowym za pośrednictwem Prokuratury Wojewódzkiej w Olsztynie. 
Różnica polegała na tym, że powodem był tu niski wiek oskarżonych. Zgodnie
z rozporządzeniem Rady Państwa z 12 października 1950 r.99 do właściwości 
delegatur Komisji Specjalnej należało orzekanie w sprawach przeciwko oskar-
żonym w wieku 17 lat i starszych. Po raz kolejny dawał więc o sobie znać ni-
ski poziom wykształcenia prokuratorów i ich rozeznania w aktach prawnych. 
Nie przywiązywali wagi do ustalenia i potwierdzenia wieku sprawców (choć we 
wniosku podawali właściwą datę urodzenia) albo nie znali podstawowych zapi-
sów aktów prawnych sankcjonujących właściwość przedmiotową oraz tryb po-
stępowania przed Komisją Specjalną. Postanawiając o niewłaściwości do rozpa-
trywania w sprawach nieletnich, DKSO powoływała się przede wszystkim na § 2 
wspomnianego rozporządzenia z 12 października 1950 r.100 W jednym tylko przy-
padku z tego samego powodu komplet orzekający powołał się na art. 10 KPK101.

Do nieco innej kategorii należały postanowienia w przypadku spraw
o skomplikowanej kwalifikacji czynu, w których delegatura w Olsztynie miała 
duże wątpliwości co do sposobu ich rozstrzygnięcia. Postanowienia tego typu, 
a było ich około 9%, zapadały na zasadzie wewnętrznych regulacji Komisji Spe-
cjalnej. W aktach DKSO można wyszczególnić trzy akty prawne, na które powo-
ływał się skład orzekający: Okólnik nr 4 z 20 stycznia 1951 r. Nr K.S. opr. 7/51102, 
Instrukcja nr 2 z 18 października 1950 r. Nr K.S. opr. 16/50103 oraz Okólnik nr 2
z 24 kwietnia 1952 r. Nr K.S. opr. 73/52104. W przypadku powoływania się na 
przepisy Okólnika nr 4 lub Instrukcji nr 2 delegatura przesyłała akta bezpośred-
nio do Komisji Specjalnej w Warszawie w celu wydania decyzji w konkretnej 

98 IPN Ol 14/52, k. 4, Pismo przewodniczącego DKSO do Prokuratora Wojewódzkiego w Olsztynie z 
13 X 1950 r. w sprawie przekazania akt śledztwa przeciwko Stanisławowi O. podejrzanemu o handel łańcusz-
kowy celem ich uzupełnienia.

99 Rozporządzenie Rady Państwa z dnia 12 X 1950 r. w sprawie wewnętrznej organizacji, sposobu 
urzędowania i trybu postępowania Komisji Specjalnej do Walki z Nadużyciami i Szkodnictwem Gospodar-
czym, Dz.U., 1950, nr 47, poz. 429.

100 Ibidem.
101 IPN Ol 14/74, k. 4, Postanowienie DKSO z 22 II 1952 r. w sprawie przeciwko Halinie J. oskarżonej 

o brak cen.
102 IPN Ol 14/26, k. 3, Postanowienie DKSO z 12 III 1951 r. w sprawie przeciwko Wandzie L. i Helenie 

S. oskarżonym o spowodowanie manka i pobieranie nadmiernych cen.
103 IPN Ol 14/41, k. 3, Postanowienie DKSO z 6 VI 1951 r. w sprawie przeciwko Stanisławowi W. oskar-

żonemu z art. 290 § 2 KK.
104 IPN Ol 14/98, k. 3, Postanowienie DKSO z 20 V 1952 r. w sprawie przeciwko Mieczysławowi K. 

oskarżonemu o pobieranie nadmiernych cen.
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sprawie. Jeśli zaś powoływano się na Okólnik nr 2, sprawa była przekazywana do 
prokuratury powiatowej lub wojewódzkiej i tym organom pozostawiano ewentu-
alność przekazania sprawy do centrali komisji jako organu pierwszej instancji.

Chociaż postanowienie nie kończyło sprawy definitywnie, istniały od tego 
wyjątki. Dotyczyło to decyzji o umorzeniu postępowania oraz wszystkich środ-
ków zapobiegawczych na podstawie art. 6 ustawy amnestyjnej z 1952 r.105 Roz-
strzygnięcia te stanowiły 3% wszystkich zachowanych postanowień. Mimo że 
oznaczały całkowite darowanie winy bez formalnego orzeczenia kary, to wer-
dykt o umorzeniu postępowania, w którym występowały przedmioty pochodzą-
ce z przestępstwa, zawierał obligatoryjnie orzeczenie o przepadku owego mienia 
na rzecz Skarbu Państwa106. Ustawy amnestyjnej nie zastosowano jednak wobec 
wszystkich osób, w sprawie których wstawił się prokurator. Część sytuacji była 
dość prozaiczna. Na przykład akta w sprawie, w której prokurator miasta i po-
wiatu olsztyńskiego wniósł o umorzenie postępowania wobec pięciu osób ode-
słano do prokuratury na podstawie art. 305 KPK, ponieważ w przypadku jednej 
osoby, karanej wcześniej rokiem pozbawienia wolności, nie sprecyzowano, kie-
dy i za co była skazana107. Innym razem komplet orzekający postanowił zwró-
cić akta bez zastosowania ustawy amnestyjnej, bowiem wśród oskarżonych jed-
na osoba nie miała ukończonych 17 lat, przez co decyzja nie należała do wła-
ściwości delegatury108. Wyjątkowego pecha miały dwie kobiety oskarżone przez 
Prokuraturę Powiatową w Ostródzie o nielegalny handel wełną owczą, a wobec 
których wnoszono o zastosowanie amnestii. W tej sprawie komplet orzekający 
na podstawie art. 1 ustawy o amnestii i art. 305 KPK zwrócił się do prokuratora 
o bezwzględne sporządzenie wniosku karnego wobec Janiny Ż. i Walerii M. De-
cyzja wzięła się stąd, że kobiety dopuściły się czynu przestępnego 21 listopada 
1952 r., tj. na dzień przed ogłoszeniem ustawy amnestyjnej, a zatem jej przepisy 
nie obejmowały przedmiotowego czynu109.

Umorzenie postępowania przez DKSO mogło nastąpić też z innej, oczywi-
stej przyczyny – śmierci oskarżonego. Sytuacja taka w zachowanych aktach zda-
rzyła się tylko raz. W tym przypadku komplet orzekający postanowił umorzyć 

105 Ustawa z dnia 22 listopada 1952 r. o amnestii, Dz.U., 1952, nr 46, poz. 309.
106 IPN Ol 14/135/DO, k. 3, Postanowienie DKSO z 19 I 1953 r. w sprawie przeciwko Bronisławowi M.

i Elżbiecie K. oskarżonym z art. 137 KK i art. 14 ustawy z dnia 2 VI 1947 r. o zwalczaniu drożyzny.
107 IPN Ol 14/132, k. 1, Postanowienie DKSO z 24 XII 1952 r. w sprawie przeciwko Janowi R., Antonie-

mu Ł., Zenonowi Cz., Janowi R., Ryszardowi D. podejrzanym o nielegalny ubój.
108 IPN Ol 14/133, k. 2, Postanowienie DKSO z 24 XII 1952 r. w sprawie przeciwko Adamowi D. i Jani-

nie D. oskarżonym o nielegalny handel wódką.
109 IPN Ol 14/131, k. 2, Postanowienie DKSO z 24 XII 1952 r. w sprawie przeciwko Janinie Ż. i Walerii 

M. oskarżonym o handel wełną.
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sprawę na podstawie art. 3 KPK110. Przykład dwudziestosześcioletniego Wacła-
wa B.111 stanowi wyraźny dowód na iluzoryczność prospołecznych założeń sys-
temu Polski Ludowej. Obnaża represyjne metody aktywizacji zawodowej osób 
wykluczonych, wobec których środkiem wtórnej socjalizacji stawały się przepi-
sy karne i takie instytucje, jak Komisja Specjalna. Otóż w lipcu 1952 r. Wacław 
B. został ponownie zatrzymany za włóczęgostwo i „wstręt do pracy”, w związ-
ku z czym oczekiwał na rozstrzygnięcie postępowania w fatalnych warunkach112

w barczewskim areszcie (wcześniej odbywał tam karę pozbawienia wolności 
z tego samego tytułu). Wysoki, bo aż dwudziestoczteromiesięczny wymiar su-
gerowanej przez prokuratora kary obozu pracy wynikał z tego, że zatrzymany 
podczas wprowadzania go do gmachu prokuratury ubliżał asystującemu mu mi-
licjantowi. Ostatecznie Wacławowi B. nie było dane doczekać posiedzenia kom-
pletu orzekającego DKSO, ponieważ w bliżej niewyjaśnionych okolicznościach 
zmarł 10 października 1952 r. w więziennym szpitalu w Barczewie na skutek 
ogólnego wycieńczenia organizmu gruźlicą płuc113. Trudno dziś ocenić, czy ru-
tynowe zatrzymanie pozbawionego stałego zajęcia bezdomnego okazało się dla 
niego pośrednio wyrokiem śmierci, a także, jakie mężczyzna miałby szanse na 
przeżycie, gdyby nie został aresztowany. Należy jednak mieć na uwadze, że ów-
czesne więzienia nie były miejscami, w których poważnie traktowano zasady 
humanitaryzmu, a szczególnie w odniesieniu do osób wykluczonych114. Powyż-
szy wyjątkowo tragiczny przykład pokazuje, jak wysoce represyjny i krzywdzą-

110 IPN Ol 14/115/1, k. 6, Postanowienie DKSO z 27 X 1952 r. w sprawie przeciwko Wacławowi B. oskar-
żonemu o włóczęgostwo i chuligaństwo.

111 Nie ma całkowitej pewności co do właściwych personaliów niniejszej osoby, oskarżony był bowiem 
bezdomny. W aktach śledczych osoba ta figuruje pod kilkoma różnymi nazwiskami, pojawia się także nie jako 
Wacław, ale Władysław, zob. IPN Ol 14/115/2, k. 1–19, Akta śledcze w sprawie przeciwko Wacławowi B.

112 W więzieniu w Barczewie od samego początku jego funkcjonowania w Polsce Ludowej panowa-
ły tragiczne warunki sanitarne. W 1947 r. aż połowa więźniów cierpiała z powodu chorób układu oddecho-
wego, zaś opieka lekarska, pomimo istnienia szpitala więziennego, stała na bardzo niskim poziomie. Podczas 
wykonywania zastrzyków normą było używanie jednej strzykawki dla wszystkich chorych. W więzieniu bra-
kowało podstawowych artykułów, takich jak mydło czy koce. Z powodu braku sztućców aresztanci zmusze-
ni byli spożywać posiłki „gołymi rękami”. O jakości przygotowywanych posiłków świadczy rezultat jednej
z przeprowadzonych kontroli w więziennej stołówce, która wykazała, że w zupie przygotowanej dla więźniów 
pływał szczurzy ogon. Wiele do życzenia pozostawiała także kadra więzienna. Zarówno kolejni naczelnicy, jak
i strażnicy więzienni wykazywali tendencję do znęcania się nad więźniami. Jedna z pracownic więzienia szcze-
gólnie ostro wypowiedziała się o por. Mieczysławie Święszku, zwanym „Neronem”, który pełnił funkcję na-
czelnika więzienia w czasie, gdy w areszcie przebywał Wacław B.: „co nowy przyjdzie to lepszy skurwysyn, 
za byle co wsadza więźniów do »karca«, żeby połamał ręce i nogi” – J. Czołgoszewski, Więziennictwo okresu
stalinowskiego na Warmii i Mazurach w latach 1945–1956, Olsztyn 2002, ss. 112–113, 123, 126–127, 144–146, 
151–152.

113 IPN Ol 14/115/1, k. 2, Wniosek Prokuratora Miasta i Powiatu Olsztyńskiego z 29 VII 1952 r. o ukara-
nie Wacława B. podejrzanego o włóczęgostwo i chuligaństwo; ibidem, k. 6, Pismo z Więzienia w Barczewie do 
DKSO z 10 X 1952 r.; ibidem, k. 7, Pismo z Komendy Powiatowej MO w Barczewie do DKSO z 7 X 1952 r.

114 J. Utrat-Milecki, Więziennictwo w Polsce w latach 1944–1956, Warszawa 1996, ss. 16–64.
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cy charakter mogły mieć postępowania o przestępstwa pozostające we właści-
wości rzeczowej Komisji Specjalnej.

Podsumowując, należy stwierdzić, że aż około 88% decyzji prawnych 
DKSO dotyczyło zwrócenia akt prokuraturom na podstawie odnośnych prze-
pisów. Największa liczba zwrotów nastąpiła w rezultacie niedokładnie przepro-
wadzonego śledztwa. Kolejne 7% dotyczyło przekazania akt sprawy do decyzji 
Komisji Specjalnej w Warszawie z uwagi na poważne niejasności przy rozpatry-
waniu, zaś pozostałe 5% stanowiły postanowienia o umorzeniu postępowania, 
głównie na podstawie ustawy o amnestii.

W świetle zadań realizowanych ustawowo przez Komisję Specjalną omó-
wione wyżej postanowienia miały charakter marginalny. Najważniejszą formą 
decyzyjną były orzeczenia, które w zachowanej dokumentacji stanowiły 41% 
wszystkich decyzji. Ogólna analiza proporcjonalności liczby wydanych orzeczeń 
do postanowień może sugerować, że DKSO orzekała tylko po wnikliwie prze-
prowadzonym postępowaniu przygotowawczym, uwzględniając przy tym po-
prawność wniosku karnego pod kątem prawa karnego procesowego, a także, 
gdy nie było żadnych wątpliwości co do właściwości przedmiotowej i podmio-
towej delegatury w rozpatrywaniu danej sprawy. Jednak poprzestanie wyłącz-
nie na ogólnym oglądzie zemściłoby się poważnym zubożeniem wiedzy na te-
mat orzecznictwa DKSO w wielu aspektach. Dlatego, analizując liczbę wydawa-
nych decyzji w poszczególnych latach (zob. Wykres 2), warto zwrócić uwagę na 
swego rodzaju anomalię, jaka zachodziła między ilością postanowień i orzeczeń. 
Liczba samych tylko postanowień przedstawiona wizualnie układa się w logicz-
ny i reprezentatywny ciąg zbliżony kształtem do tego, jaki tworzyła ogólna licz-
ba decyzji z lat 1950–1954. Przeciwieństwem jest liczba orzeczeń, które zdają się 
być niezależne od ogólnej liczby rozstrzygnięć. Tendencje wzajemnych propor-
cji tych dwóch form prawnych uległy zachwianiu w latach 1952–1953, kiedy to 
układały się na zasadzie przeciwstawnych sinusoid (kiedy liczba postanowień 
wzrastała – malała liczba orzeczeń i odwrotnie). Punktem krytycznym dla opi-
sanej sytuacji był rok 1953, kiedy to w porównaniu z poprzednimi latami gwał-
townie spadła liczba postanowień i równie raptownie wzrosła liczba orzeczeń, 
osiągając najwyższy stan dla całego omawianego okresu. Można zatem sądzić, iż 
była to sytuacja anormalna, aczkolwiek należy mieć też na uwadze, co podkreśla-
no już wcześniej, że przyczyną tego zjawiska mógł być niepełny i nierównomier-
ny stan zachowania akt dla poszczególnych lat. Niemniej jednak warto w tym 
miejscu przypomnieć anomalię, którą stwierdzono przy omawianiu średniej licz-
by dni, które mijały od wystosowania wniosku przez prokuraturę do wydania de-
cyzji (zob. Wykres 1). Choć nieregularność dotyczyła całkowicie niezależnej kate-
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gorii, potwierdza ona, iż w roku 1953 wystąpiły pewne odstępstwa od normalnego 
funkcjonowania DKSO. Nie bez wpływu na polski wymiar sprawiedliwości w tym 
czasie były tak donośne fakty, jak uchwalenie Konstytucji PRL, traktującej własność 
społeczną jako podstawowe dobro, czy też śmierć Józefa Stalina, która spowodowała 
w całym kraju falę krytycznych opinii, groteskowych żartów, plotek o nadchodzącej 
wojnie. Jak można się domyślać, w tak skomplikowanych okolicznościach politycz-
nych wnikliwe doszukiwanie się dowodów winy przez organ sądowy, który otrzy-
mał już gotowy wniosek karny, uchodziłoby za postawę skrajnie reakcjonistyczną 
lub nawet próbę obrony „wrogów demokracji ludowej”. Zaistniałe warunki mogły 
zatem skutkować spadkiem liczby postanowień na rzecz orzeczeń.

Charakterystyczną cechą orzeczeń DKSO był prawie stuprocentowy 
wskaźnik sentencji skazujących. Spośród 71 decyzji tego rodzaju, tylko jedna za-
wierała wyrok uniewinniający oskarżoną osobę115. Pozostałe niemal 99% decyzji 
w tej formie było przychylnych wnioskom prokuratorskim, ale też nie pod każ-
dym względem. W przypadku 31% orzeczeń czyn zakwalifikowano inaczej niż 
we wniosku karnym, powołując się na inne niż prokurator akty prawne. Jeszcze 
mniejsza zgodność poglądów dotyczyła rodzaju i wymiaru proponowanej przez 
prokuratora kary. Komplety orzekające nie zastosowały się do sugestii oskarży-
ciela w aż 49% wszystkich wyroków!

Represje karne na podstawie orzeczeń dotknęły w sumie 87 (około 38%) 
spośród 227 osób figurujących w aktach delegatury. Analizując wyroki pod wzglę-
dem stosowania prawa, można dostrzec kilka przepisów, wokół których skupia-
ło się orzecznictwo DKSO. We wnioskach karnych, jak i w orzeczeniach, zdecy-
dowanie najczęściej powoływano się na art. 14 ustawy o zwalczaniu drożyzny116. 

115 Spośród wszystkich często niedorzecznych decyzji, jakie napotkać można w aktach olsztyńskiej pla-
cówki Komisji Specjalnej, był to jedyny (!) przejaw zdrowego rozsądku wobec domniemanego czynu przestęp-
nego i jego sprawcy. Sprawa wniesiona przez Prokuraturę Powiatową w Szczytnie w przebiegu postępowania 
miała typowy dla komunistycznej ideologii charakter: w przypadku zamachu na mienie państwowe zawsze na-
leży wskazać winnego, choćby zdarzenie było efektem działania siły wyższej. W tym wypadku oskarżonym był 
maszynista parowozu pociągu osobowego, trzydziestodziewięcioletni Ksawery M. Oskarżony, obsługując trasę 
Szczytno–Olsztyn, na terenie Nadleśnictwa Korpele miał nieumyślnie sprowadzić powszechne niebezpieczeń-
stwo poprzez zapalenie suchej trawy iskrami wydobywającymi się z komina lokomotywy (!), w następstwie czego 
ogień przeniósł się na las, w którym spłonęło 0,15 ha kultury sosnowej i 0,03 ha ściółki leśnej. Prokurator wniósł 
o karę 200 zł grzywny, zaś niewątpliwym dowodem winy oskarżonego miały być zeznania robotników wymie-
niających wówczas podkłady kolejowe, którzy stwierdzili, iż las zapalił się bezpośrednio po przejeździe pocią-
gu (w końcu czyż sumienni robotnicy mogliby pozwolić sobie na tak nierozważny czyn, jak palenie papierosów
w godzinach pracy, na domiar złego – podczas upałów i w środku lasu?). Komplet orzekający nie dał jednak wia-
ry tym opowieściom. Wydano orzeczenie o umorzeniu postępowania z uwagi na brak dostatecznych dowodów 
winy oskarżonego, zob. IPN Ol 14/57/1, k. 2, Wniosek prokuratora powiatowego w Szczytnie z 25 X 1951 r. o uka-
ranie Ksawerego M. podejrzanego o nieumyślne spowodowanie pożaru; ibidem, k. 3, Orzeczenie DKSO z 10 XI 
1952 r. w sprawie przeciwko Ksaweremu M. oskarżonemu o nieumyślne spowodowanie pożaru.

116 Ustawa z dnia 2 VI 1947 r. o zwalczaniu drożyzny i nadmiernych zysków w obrocie handlowym, 
Dz.U., 1947, nr 43, poz. 218.
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Ów artykuł był bardzo często wykorzystywany przy zwalczaniu przestępczości 
gospodarczej z uwagi na jego szerokie możliwości interpretacyjne i penalizacyjne. 
Przepis ów punktował co prawda czyny zabronione, takie jak handel łańcuszkowy 
(spekulacja) i gromadzenie towarów, jednak w swym podstawowym brzmieniu117 

Tabela 4
 

Rodzaje i liczba przestępstw osądzonych w latach 1950–1954
w myśl przepisów orzecznictwa DKSO

Rok
Rodzaj przestępstwa

1950 1951 1952 1953 1954 Ogółem
n % n % n % n % n % n %

Przeciwko mieniu 2 33 – – – – – – – – 2 2,1

Przeciwko obrotowi
handlowemu i interesom
nabywców

3 50 9 41 2 7 – – 4 44 18 19,1

Przeciwko ubojowi zwierząt,
obrotowi skórami i mięsem – – 2 9 3 11 – – – – 5 5,3

Przeciwko obrotowi
zagranicznymi środkami
płatniczymi

– – 1 5 – – – – – – 1 1,1

Przeciwko państwu – – 1 5 2 7 1 3 – – 4 4,3

Przeciwko porządkowi
publicznemu – – – – 10 36 18 62 1 11 29 30,9

Przeciwko władzom i urzędom 1 17 1 5 9 32 1 3 – – 12 12,8

Przeciwko życiu i zdrowiu,
wolności seksualnej – – – – 1 4 4 14 1 11 6 6,4

Przestępstwa urzędnicze – – 8 36 1 4 – – 2 22 11 11,7

Pozostałe przestępstwa – – – – – – 5 17 1 11 6 6,4

Brak danych – – – – – – (1) – (1) – (2) –

Razem 6 100 22 100 28 100 29 100 9 100 94 100

Źródło: Obliczenia własne jak w tabeli 1.

117 Ibidem, art. 14, ust. 1: „Kto – – dopuszcza się nieuczciwych czynności lub zaniechań, mogących wy-
wołać zwyżkę cen wszelkiego rodzaju towarów”.
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był tak ogólny, że tworzył właściwie otwarty katalog przestępstw gospodarczych. 
Możliwości interpretacji ograniczone były jedynie wyobraźnią oraz zdolnościa-
mi prokuratora i członków kompletu orzekającego.

Zdecydowanie odmiennym przepisem był art. 28 Prawa o wykrocze-
niach118. Powoływanie się na niego przez Komisję Specjalną wywoływało pewną 
konsternację co do egzekucji zapisanego w nim prawa. Zgodnie z brzmieniem 
przepisu, wymiar kary za czyn wyczerpujący opisane w nim znamiona (zakłó-
cenie porządku publicznego poprzez krzyk, hałas, alarm lub inny wybryk) wy-
nosił maksymalnie 2 miesiące aresztu lub 2 tys. zł grzywny, zaś zachowanie takie 
było wykroczeniem. Mimo powoływania się na przedwojenny przepis, praktyka 
orzecznicza DKSO pokazywała, że kara za czyn z art. 28 Prawa o wykroczeniach 
mogła sięgać nawet 24 miesięcy obozu pracy, co czyniło zeń przestępstwo119. Co 
ciekawe, w takich przypadkach nawet po rozpatrzeniu sprawy w trybie nadzo-
ru komplet orzekający w Warszawie nie zasądzał kary właściwej przepisom art. 
28 Prawa o wykroczeniach120. Dochodziło więc do niebywałego absurdu prawni-
czego polegającego na konflikcie przepisów, bowiem wykroczenie, zarówno pod 
względem stosowanej wykładni, jak i penalizacji, traktowano w tym wypadku 
na równi z powszechnymi przestępstwami. Wszystko to wbrew obowiązujące-
mu prawu! Przyczyną powoływania się przez delegaturę na art. 28 Prawa o wy-
kroczeniach były w wielu wypadkach okoliczności towarzyszące przestępstwom 
skierowanym przeciwko mieniu, życiu i zdrowiu lub przeciwko władzom i urzę-
dom. Wówczas inkryminowanie czynów z rzeczonego art. 28 następowało nie-
jako dodatkowo obok innych, często poważniejszych zarzutów.

Dwa ostatnie przepisy, wokół których skupiały się sentencje DKSO, były 
bardzo zbliżone pod względem przedmiotowym i podmiotowym. Niemniej jed-
nak stanowiły jednostki redakcyjne dwóch osobnych aktów prawnych. Mowa 
o „słynnym” art. 22 MKK oraz art. 170 KK. Oba przepisy odnosiły się w zasa-
dzie do zjawiska „szeptanej propagandy”, jednak art. 170 KK ujmował to prze-
stępstwo szerzej pod względem przedmiotowym, niż czyniły to dyspozycje art. 
22 MKK. Dodatkowym „atutem” przepisu z przedwojennego kodeksu karnego 
była iluzoryczność, iż nie służy on do walki z przeciwnikami ideologicznymi, jak 
miało to miejsce w przypadku przepisów nacechowanego elementami totalitar-

118 Rozporządzenie Prezydenta RP z dnia 11 VII 1932 r. Prawo o wykroczeniach, Dz.U., 1932, nr 60, poz. 572.
119 IPN Ol 14/84/1, k. 4, Orzeczenie DKSO z 3 IV 1952 r. w sprawie przeciwko Henrykowi M., Janowi S., 

Walentemu M., Jerzemu B. oskarżonym o chuligaństwo.
120 Ibidem, k. 6, Orzeczenie Komisji Specjalnej w Warszawie z 13 VI 1952 r. w sprawie przeciwko Hen-

rykowi M., Janowi S., Walentemu M., Jerzemu B. oskarżonym o chuligaństwo.
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nymi małego kodeksu karnego. Dlatego można przypuszczać, iż art. 170 KK był 
stosowany obok art. 22 MKK m.in. dla celów propagandowych121.

Pozostałe przepisy w orzecznictwie delegatury pozostają w dość dużym 
rozproszeniu i nie wykazują tendencji repetytywnych. Poza tym spojrzenie tyl-
ko na częstotliwość stosowania danych regulacji prawnych w wyrokach nie 
przynosi wymiernego rezultatu badawczego i ma wartość raczej czysto infor-
macyjną. Dużo bardziej skuteczne dla scharakteryzowania orzecznictwa DKSO 
będzie statystyczne uporządkowanie powoływanych przepisów i typologii prze-
stępstw, które sankcjonowały. 

W tym celu przepisy zarówno kodeksowe, jak i pozakodeksowe zesta-
wiono z dziewięcioma kategoriami przestępstw opartych na podziale zawar-
tym w kodeksie karnym z 1932 r. W przypadku dwóch stwierdzonych orze-
czeń nie udało się ustalić podstawy prawnomaterialnej. Utworzono też osobną
kategorię dla przestępstw, których nie sposób było zestawić z pozostałymi (rów-
nie niecelowe byłoby tworzenie osobnych kategorii dla każdego z nich). Do gru-
py tej zaliczono czyny zabronione regulowane przepisami: art. 23 Rozporządze-
nia Prezydenta RP z 23 grudnia 1927 r.122, art. 25 Rozporządzenia Prezydenta RP
z 14 października 1927 r.123, art. 150 KK (uwolnienie się pozbawionego wolno-
ści) i art. 195 KK (bezprawna zmiana stanu cywilnego).

W orzeczeniach DKSO pojawił się tylko jeden rodzaj czynu zabronione-
go zdefiniowanego jako przestępstwo przeciwko mieniu, które określa art. 264 
§ 2 KK (oszustwo). Podobna sytuacja miała miejsce w przypadku przestępstw 
przeciwko obrotowi zagranicznymi środkami płatniczymi wyrażonych w art. 5
i art. 15 przedwojennego dekretu regulującego te kwestie124. Czyny, za które orze-
czono z omawianego już art. 14 ustawy o zwalczaniu drożyzny z 1947 r.125 (ale 
także z nieco mniej powszechnego art. 15 tejże ustawy), znalazły się w kategorii 
przestępstw przeciwko obrotowi handlowemu i interesom nabywców. Z oczy-
wistych względów zaliczono do niej także przestępstwa orzeczone na podstawie 
przepisów dwóch dekretów: o gospodarowaniu artykułami obrotu towarowego 
i zaopatrzenia z 29 października 1952 r.126 (art. 9 § 1) oraz o ochronie interesów

121 Zgodnie z paremią more maiorum chodziło o pozorną ciągłość prawa II RP, jak też legitymowa-
nie wcześniejszymi tradycjami legislacyjnymi zjawiska wszechobecnej cenzury i ograniczania wolności słowa
w powszechnej świadomości społecznej.

122 Rozporządzenie Prezydenta RP z dnia 23 XII 1927 r. o granicach Państwa, Dz.U., 1927, nr 117, poz. 996.
123 Rozporządzenie Prezydenta RP z dnia 14 X 1927 r. o zwalczaniu żebractwa i włóczęgostwa, Dz.U., 

1927, nr 92, poz. 823.
124 Dekret Prezydenta RP z dnia 26 IV 1936 r. w sprawie obrotu pieniężnego z zagranicą oraz obrotu 

zagranicznymi i krajowymi środkami płatniczymi, Dz.U., 1936, nr 32, poz. 249.
125 Dz.U., 1947, nr 43, poz. 218.
126 Dz.U., 1952, nr 44, poz. 301.
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nabywców w obrocie handlowym z 4 marca 1953 r.127 (art. 1 § 1). Kategorię prze-
stępstw o podobnym, bo gospodarczym charakterze, które znalazły swe miej-
sce w orzecznictwie DKSO w nawiązaniu do aktów prawnych regulujących ubój 
zwierząt rzeźnych i handel mięsem128 oraz pozyskiwanie i obrót skórami129, dla 
potrzeb statystycznych ujęto w powyższych zestawieniach łącznie. 

Występki w pewnym sensie pochodne wobec gospodarczego typu prze-
stępstw ujęto w grupie przestępczości urzędniczej. Inkryminowane przez de-
legaturę zachowania w tej kategorii wyczerpywały znamiona art. 286 § 1–3 KK 
(przekroczenie władzy lub niedopełnienie obowiązku) oraz art. 287 § 1 KK (po-
świadczenie nieprawdy). Z drugiej strony, delegatura orzekała także w spra-
wach o czyny przeciwko urzędom i władzom. Pod tym hasłem znalazły się czy-
ny z artykułów 127–128 KK (znieważenie władzy, nieprzyzwoite zachowanie się 
w urzędzie), art. 132 § 1 KK (znieważenie urzędnika) i art. 133 § 1 KK (napaść 
na urzędnika). Nieco bardziej wysublimowane były czyny określane w kodek-
sie Makarewicza (1932) mianem przestępstw przeciwko państwu. Oprócz arty-
kułu 111 § 2 KK (znieważenie naczelnika lub przedstawiciela obcego państwa), 
zaliczono do tej grupy także werdykty z pozakodeksowego art. 44 MKK (wy-
wóz mienia ruchomego z obszaru Ziem Odzyskanych), który w odnośnym ak-
cie prawnym ujęty został w rozdziale wymieniającym przestępstwa przeciwko 
interesom gospodarczym państwa. 

Najszerszą kategorię, jeśli chodzi o różnorodność przepisów, stanowią 
przestępstwa przeciwko porządkowi publicznemu (tab. 4). Jak się można do-
myślać, gros orzeczeń w tej kategorii zarzucało oskarżonym czyny głównie z ar-
tykułów małego kodeksu karnego: art. 22 („szeptanka”), art. 24 (przechowywa-
nie pism mogących wyrządzić szkodę interesom państwa polskiego itd.), art. 25 
(znieważenie lub uszkodzenie symboliki państwa polskiego lub innego sprzy-
mierzonego), art. 29 (pochwała faszyzmu, publiczne lżenie ustrojowi państwa 
polskiego). Do kategorii przestępstw przeciwko porządkowi publicznemu, zgod-
nie z nomenklaturą kodeksu karnego, zaliczano również wymieniony wcześniej 
art. 170 KK, a także czyn z art. 28 Prawa o wykroczeniach, który de iure prze-
stępstwem nie był.

Ostatnią kategorię tworzą stricte kryminalne przestępstwa przeciwko ży-
ciu i zdrowiu. W orzecznictwie DKSO składają się na nie czyny z art. 204 § 1 KK 

127 Dz.U., 1953, nr 16, poz. 64.
128 Ustawa z dnia 1 III 1938 r. o zmianie rozporządzenia Prezydenta RP z dnia 28 III 1928 r. o badaniu 

zwierząt rzeźnych i mięsa, Dz.U., 1938, nr 18, poz. 132, art. 32.
129 Dekret z dnia 19 VIII 1946 r. o koncesjonowaniu garbarń, zakładów do solenia i suszenia skór su-

rowych oraz niektórych fabryk obuwia lub pasów transmisyjnych, Dz.U., 1946, nr 43, poz. 250, art. 7; Dekret
z dnia 19 IX 1946 r. o obrocie skórami, Dz.U., 1946, nr 49, poz. 281, art. 1–2.
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(zgwałcenie), art. 236 § 1 KK (ciężkie uszkodzenie ciała) oraz art. 239 § 1 KK 
(naruszenie nietykalności cielesnej). Należy podkreślić, że czyn z art. 204 § 1 ko-
deks karny z 1932 r. traktował w kategorii nierządu, zaś we współczesnych na-
ukach penalnych traktuje się go jako przestępstwo przeciwko wolności seksual-
nej. Z uwagi na to, że tworzenie specjalnej kategorii przestępstwa kryminalnego 
mijałoby się z celem, a także ze względu na zbliżony przedmiot ochrony przepi-
sów art. 204 KK, wyłącznie na potrzeby niniejszej rozprawy zadecydowano, by 
umieścić ów czyn w grupie występków przeciwko życiu i zdrowiu.

Znając podstawy prawne orzeczeń, można się przyjrzeć bliżej danym przed-
stawionym w tabeli 4. Uwagę przykuwa sytuacja z lat 1952–1953 (ze szczegól-
nym uwzględnieniem roku 1953), na który to okres przypada największa liczba 
czynów zarzucanych sprawcom. Warto przypomnieć, że w tym właśnie okresie 
ujawniły się nagłe statystyczne wahnięcia i dysproporcje między liczbą orzeczeń
i postanowień (wykres 2) oraz znaczne wydłużenie czasu postępowania przed de-
legaturą (wykres 1). Tym, co zdaje się cementować owe anomalie, jest zwiększona 
liczba zarzutów z tytułu przestępstw przeciwko władzom i urzędom, porządkowi 
publicznemu, państwu, ale też pozostałych przestępstw, np. włóczęgostwa czy nie-
legalnego przekraczania granicy państwowej. Wymowna jest specyfika roku 1953, 
kiedy – co wynika z zachowanych orzeczeń – nie zapadł ani jeden wyrok w spra-
wie o podłożu typowo gospodarczym. Wyjątkowo obficie zapadały natomiast wy-
roki dotyczące przestępstw przeciwko porządkowi publicznemu.

10. Kary i środki karne

Kolejny bardzo ważny aspekt orzeczeń DKSO, wymagający analizy staty-
stycznej, to zasądzane kary. Jak wspomniano wcześniej, represje karne dotknęły 
87 osób. De facto liczba podsądnych, wobec których padły orzeczenia, wynosiła 88 
(jedną osobę uniewinniono). Trzeba mieć też na uwadze, iż sporadycznie zdarzały 
się sytuacje, kiedy egzekucja zasądzonej kary obozu pracy nie następowała. Doty-
czyły one wyroków o niskim wymiarze, gdy na poczet kary zaliczano odbyty przez 
sprawcę areszt. Dla przykładu można podać przypadek Antoniego B., którego ska-
zano na jeden miesiąc obozu pracy z zaliczeniem aresztu tymczasowego na poczet 
zawyrokowanej dolegliwości karnej i tym samym karę uznano za odbytą. W rezul-
tacie skazany tuż po ogłoszeniu wyroku mógł się cieszyć wolnością130.

Biorąc pod uwagę rodzaje represji karnych stosowanych przez komplety 
orzekające DKSO, należy stwierdzić, iż najczęściej orzekaną karą był obóz pra-

130 IPN Ol 14/145/1, k. 4, Orzeczenie DKSO z 17 IV 1953 r. w sprawie przeciwko Aleksandrowi Sz., Te-
lesforowi N., Antoniemu B. oskarżonym o chuligaństwo.
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cy131. Według zachowanych orzeczeń do obozów wysłano 54 z 88 osób (około 
61%). Grono to zwiększy się, gdy dołączymy do niego jeszcze trzech skazanych 
(około 4%), wobec których zasądzono łączoną karę obozu i grzywny132. Samoist-
ną karę grzywny133 orzeczono jedynie wobec 31 osób (około 35%). Można więc 
wysnuć ogólny wniosek, iż pomimo niskiego wskaźnika rozstrzygnięć skazują-
cych w stosunku do liczby spraw wpływających, olsztyńska delegatura była wy-
soce represyjnym organem sądowym. W przypadku około 7% wyroków obok 
kary zasadniczej komplety orzekły także zastosowanie środka karnego w posta-
ci przepadku przedmiotów pochodzących z przestępstwa (łac. producta sceleris) 
lub stanowiących narzędzie jego popełnienia (łac. instrumenta sceleris) na rzecz

Wykres 3

Wzajemne relacje orzeczonych przez DKSO kar grzywny i obozu pracy 
– zestawienie procentowe

Źródło: Obliczenia własne jak w tabeli 1.

131 Delegaturom Komisji Specjalnej przysługiwało prawo skierowania sprawcy przestępstwa do obozu 
pracy na okres nieprzekraczający dwóch lat, zob. Ustawa z dnia 20 VII 1950 r. o zmianie dekretu z dnia 16 XI 
1945 r. o utworzeniu i zakresie działania Komisji Specjalnej do Walki z Nadużyciami i Szkodnictwem Gospo-
darczym, Dz.U., 1950, nr 38, poz. 350, art. 7.

132 W niniejszych rozważaniach dla potrzeb zestawień statystycznych kary te potraktowano rozdziel-
nie, bez tworzenia specjalnej kategorii dla kary łączonej, zob. Wykres 3. Wzajemne relacje orzeczonych przez 
DKSO kar grzywny i obozu pracy – zestawienie procentowe.

133 Maksymalny wymiar wynosił 5 000 000 zł o nominalnej wartości pieniądza sprzed reformy wa-
lutowej, która nastąpiła w październiku 1950 r. (Ustawa z dnia 20 VII 1950 r. o zmianie, Dz.U. 1950, nr 38,
poz. 350, art. 7).
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Skarbu Państwa134. Na ogół było to mięso, wełna lub skóry. Zdarzały się jednak 
przypadki orzekania przepadku odbiorników radiowych, które rzekomo służy-
ły do przechwytywania audycji nadawanych z Republiki Federalnej Niemiec135.

W jednym arcyciekawym przypadku, oprócz kary, komplet orzekający za-
rządził oddanie rolnikowi maszyn rolniczych, będących równocześnie przedmio-
tem przestępstwa136. Interesująca w omawianej sprawie jest formalna strona roz-
strzygnięcia. Zarządzenie powierzenia sprzętu rolniczego wskazanej osobie nie 
było w żadnym wypadku faktyczną karą ani środkiem karnym orzeczonym obok 
grzywny, należy je traktować raczej jako imperatywną decyzję administracyjną. 
Wniosek z tego taki, iż DKSO, oprócz pełnienia funkcji typowo penalnych, w cza-
sie swych inkwizycyjnych posiedzeń rozstrzygała też kwestie, którymi powinny 
zajmować się organy administracji publicznej. W tym wypadku w drodze postę-
powania karnego wydała zgodę na regulowaną administracyjnie czynność pole-
gającą na wywózce mienia ruchomego poza obszar Ziem Odzyskanych.

Wracając do kwestii wymierzanych kar, najbardziej represyjnym rozstrzy-
gnięciem sprawy orzeczonej przez DKSO było skazanie na 24 miesiące obozu 
pracy. W zachowanej dokumentacji rzeczone rozwiązanie zastosowano wobec 
ośmiu osób. Nieco mniejszy, osiemnastomiesięczny wymiar kary zasądzano, gdy 
zachodziły okoliczności łagodzące bądź szkodliwość społeczna czynu nie wy-
magała zastosowania ostrzejszej sankcji. Najłagodniejszy orzeczony wymiar 
kary obozu pracy wyniósł jeden miesiąc. Potraktowano nim wspomnianego już 

134 Mógł to być także pieniężny ekwiwalent wspomnianych przedmiotów, a to dlatego, że w niektórych 
sprawach na etapie dochodzenia rekwirowano podejrzanym dowody w postaci surowych skór czy artykułów 
spożywczych (surowe mięso, wędliny). W celu uniknięcia zepsucia tych produktów przed zakończeniem po-
stępowania rutynowym działaniem była ich sprzedaż w najbliższym od prokuratury powiatowej magazynie 
państwowym, skupie lub centrali mięsnej po odgórnie ustalonych cenach. Kwotę pochodzącą ze sprzedaży de-
ponowano w banku na koncie Prokuratury Wojewódzkiej w Olsztynie do czasu zapadnięcia wyroku.

135 Taki właśnie odbiornik marki „Pionier” zarekwirowano Hercie G., o sprawie której wspomniano 
przy okazji omawiania najdłużej trwającego postępowania przed delegaturą w Olsztynie. Identyczny radiood-
biornik orzeczeniem kompletu odebrano w 1953 r. Wiktorowi P. z Kierwin (k. Lidzbarka Warmińskiego), któ-
ry spraszał sąsiadów na wspólne wysłuchiwanie „fałszywych informacji” z audycji „proimperialistycznego” Ra-
dia Wolna Europa, czym „znacząco zagroził” interesom Polski Ludowej, zob. IPN Ol 14/158/1, k. 4, Orzeczenie 
DKSO z 7 VII 1953 r. w sprawie przeciwko Hercie G. oskarżonej z art. 170 KK i art. 24 MKK; IPN Ol 14/157/1, 
k. 2, Wniosek prokuratora powiatowego w Lidzbarku Warmińskim z 27 V 1953 r. o ukaranie Wiktora P. podej-
rzanego z art. 22 MKK; IPN Ol 14/157/1, k. 3, Orzeczenie DKSO z 26 IV 1953 r. w sprawie przeciwko Wikto-
rowi P. oskarżonemu z art. 22 MKK.

136 Sprawa dotyczyła wywozu kieratu i kopaczki poza obszar dawnych Prus Wschodnich (choć nie ów-
czesnego województwa olsztyńskiego) przez Jana L., zamieszkałego w Elgnowie (powiat ostródzki). Feralne 
maszyny kupił od Mazurki Berty J., po czym niezwłocznie przewiózł je do gospodarstwa swego teścia Jana M. 
w Zwiniarzu w powiecie nowomiejskim. Mimo iż miejscowość leżała w granicach administracyjnych woje-
wództwa, terytorialnie nie należała już do tzw. Ziem Odzyskanych, przez co czyn wyczerpywał znamiona art. 
44 § 1 MKK. Kuriozum polegało na tym, że oprócz ukarania oskarżonego grzywną 200 zł, komplet orzekający 
zarządził, aby kierat i kopaczka pozostały u Jana M.!, zob. IPN Ol 14/31/1, k. 3, Orzeczenie DKSO z 23 III 1951 r. 
w sprawie przeciwko Janowi L. oskarżonemu o wywóz mienia ruchomego z Ziem Odzyskanych.
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oskarżonego, wobec którego uznano karę za odbytą (zaliczenie aresztu tymcza-
sowego na poczet kary). Przeciętnie wymiar kary obozu pracy orzekanej przez 
delegaturę w całym okresie 1950–1954 wynosił 12 miesięcy137.

Zdecydowanie mniej represyjne były zasądzane przez DKSO kary grzyw-
ny (w razie nieściągalności zamienianej na obóz pracy). W najniższym orzeczo-
nym wymiarze wyniosła ona 30 zł138. Najwyższa wymierzona grzywna w wyso-
kości 4,5 tys. zł (prokurator żądał wówczas „jedynie” 3 tys. zł) zapadła w wyroku 
przeciwko „kułakom” oskarżonym o spekulację, jako kara łączna obok kary obozu 
pracy w wymiarze dwóch miesięcy139. Przeciętna wymierzana sankcja pieniężna 
dla całego okresu 1950–1954 w świetle zachowanej dokumentacji to 584 zł140.

Tabela 5 

Kary i środki karne w orzeczeniach DKSO w poszczególnych latach

Rodzaj
kary

Kara zasadnicza Środek karny

Inne

obóz pracy grzywna przepadek 
przedmiotów 
pochodzących 
lub służących 

do popełnienia 
przestępstwa

Wymiar
kary

1–6
mies.

8–12 
mies.

18–24 
mies.

do
200 zł 300–500 zł 1000–1500 zł pow.

1500 zł

Rok

1950 3 – – – – 1 3 – 1

1951 2 – 4 12 3 1 – 1 –

1952 4 7 8 4 2 – – – –

1953 11 11 5 – – – – 2 –

1954 1 1 1 2 2 – – 3 –

Ogółem
21 19 18 18 7 2 3 6 1

58 30 7

Źródło: Obliczenia własne jak w tabeli 1. 

Dokonując charakterystyki kar i środków karnych wymierzanych przez 
DKSO w latach 1950–1954, nie sposób na podstawie powyższych ustaleń nie 

137 Wyliczenia na podstawie średniej arytmetycznej danych wszystkich wyroków skazujących na obóz.
138 IPN Ol 14/33/1, k. 3, Orzeczenie DKSO z 9 IV 1951 r. w sprawie przeciwko Wilhelmowi Ch. oskar-

żonemu o pobieranie nadmiernych cen.
139 IPN Ol 14/7, k. 3, Orzeczenie DKSO z 27 XI 1950 r. w sprawie przeciwko Stanisławowi K. i Józefowi 

M. oskarżonych z art. 14 ust. 1 ustawy z 2 VI 1947 r.
140 Podobnie jak w przypadku przeciętnej kary obozu pracy jest to średnia arytmetyczna wszystkich 

orzeczonych kar grzywny. Warto dodać, iż dla omawianego okresu przeciętne miesięczne wynagrodzenie wy-
nosiło około 739 zł, zob. Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w gospodarce narodowej w latach 1950–2011, 
<http://www.stat.gov.pl/gus/5840_1630_PLK_HTML.htm> (dostęp:: 3.11.2012).
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dostrzec szerokiego spektrum wysokości nakładanych grzywien. Kary mieści-
ły się w przedziale od 30 zł do 4,5 tys. zł, zaś ich średnia, jak wspomniano wyżej, 
wynosiła około 600 zł. Tak duże rozbieżności przy znikomym materiale źródło-
wym, jakim są zachowane akta DKSO, mogą świadczyć o swoistej „elastyczności”
w stosowaniu tego rodzaju kary, a więc dostosowywaniu jej wysokości do in-
dywidualnych warunków materialnych lub rodzinnych oskarżonych. Odmien-
ne, bardziej równomierne pod względem stosowanego wymiaru, były natomiast 
orzekane kary obozu. Najniższy wyrok, przypomnijmy, wyniósł jeden miesiąc, 
najwyższy 24 miesiące (maksymalny możliwy wymiar), zaś średnia zastoso-
wanych kar – 12 miesięcy. To z kolei może dowodzić, że kary obozu zapadały
w pewien „mechaniczny” sposób, z uwzględnieniem popełnianych przestępstw
i przewidzianych za dane przewinienia sankcji niż sytuacji osobistej sprawców.

Odwołując się do zestawień statystycznych (wykres 3, tab. 5), należy zwró-
cić uwagę na ogólne zaostrzenie represyjności wymiaru kar w latach 1952–1953. 
W roku 1952 zapadła maksymalna liczba wyroków o najcięższym charakterze 
– 18 i 24 miesiące obozu pracy. Z kolei w roku 1953 orzeczono niebagatelną licz-
bę sankcji obozowych lżejszych – 1, 2, 3, 4, 5 i 6 miesięcy oraz średnich – 8, 9, 10 
i 12 miesięcy, przy jednoczesnym całkowitym braku kar grzywny. Wpływ na to 
miał rodzaj osądzanych wówczas przestępstw. Były to przede wszystkim czyny
o podłożu politycznym, kryminalnym i obyczajowym (tab. 4). Jak pokazuje 
praktyka orzecznicza DKSO w latach 1950–1954, szczególnie ostro i natychmia-
stowo wyrokowała ona właśnie nie w sprawach nadużyć gospodarczych, jak na-
leżałoby się spodziewać, ale wykroczeń o podtekście antypaństwowym, anty-
społecznym i chuligańskim (były to rzecz jasna występki na małą skalę, tymi 
poważniejszymi zajmował się np. Wojskowy Sąd Rejonowy w Olsztynie). Istotny
w podsumowaniu statystyk jest fakt, że udział spraw o podłożu typowo gospo-
darczym wyniósł w omawianym okresie tylko około 40%. Może to sugerować, 
że w 1952 r. Komisja Specjalna do Walki z Nadużyciami i Szkodnictwem Gospo-
darczym „ewoluowała”, osiągając apogeum owej „metamorfozy” w 1953 r., w or-
gan, który powinien nosić miano „Komisja Specjalna do Walki z Chuligaństwem 
i Szkodnictwem Politycznym”.

11. Orzecznictwo DKSO „pod nadzorem”

Wbrew założeniom, orzeczenia DSKO nie zawsze miały charakter osta-
teczny. Pomimo że w sprawach rozpatrywanych przed delegatury Komisji Spe-
cjalnej dominowała zasada jednoinstancyjności, tryb postępowania i struktury 
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tej instytucji dopuszczały opcję skierowania akt sprawy do ponownego – nieja-
ko kontrolnego – rozpatrzenia przez centralne organy w Warszawie. Takie pro-
cesy na wniosek oskarżonego (ewentualnie jego przedstawiciela) lub z urzędu 
wstępowały wówczas w tzw. tryb nadzoru. W przypadku zachowanych akt mo-
żemy mówić o bardzo dużym odsetku spraw, które objęto tym szczególnym ro-
dzajem postępowania. Aż 39% wszystkich orzeczeń DKSO zostało odesłanych 
do Warszawy i poddanych analizie w Biurze Nadzoru. Tam też decydowano, czy 
sprawa winna zostać rozpatrzona przez warszawski komplet orzekający, czy też 
nie. Spośród wszystkich spraw, które wpłynęły do Biura Nadzoru, w 29% przy-
padków (8 z 28) nie znaleziono podstaw do zmiany orzeczeń i akta odesłano do 
delegatury w celu wykonania kary. Oznacza to, że odsetek spraw rozpatrzonych 
ponownie przez komplet orzekający w Warszawie wyniósł 71% tych, które trafiły 
do Biura Nadzoru (było to 28% ogólnej liczby zachowanych orzeczeń DKSO).

Najczęstszą decyzją kompletów orzekających w Warszawie (39% spraw z Biu-
ra Nadzoru) było uchylenie orzeczenia delegatury i nakazanie zwrócenia akt 
prokuraturze w celu uzupełnienia śledztwa. Pogarszało to statystyki skuteczno-
ści prokuratur, bo przecież delegatura wcześniej wydała już orzeczenie. Zdarzy-
ło się jedynie dwa razy (7%), aby komplet orzekający przy Biurze Orzecznictwa 
w Warszawie wydał decyzję o utrzymaniu w mocy orzeczenia DKSO141. W jed-
nym przypadku (4%) zadecydowano, aby postępowanie umorzyć142.

Zmiana orzeczenia w trybie nadzoru mogła dotyczyć także wymiaru kary 
zastosowanej przez delegaturę. Następowało to zarówno z urzędu, jak i na wnio-

141 IPN Ol 14/44/1, k. 6, Orzeczenie Komisji Specjalnej w Warszawie z 31 X 1951 r. w sprawie przeciwko 
Czesławowi Ż. oskarżonemu o nielegalny ubój; IPN Ol 14/164/1, k. 28, Orzeczenie Komisji Specjalnej w Warszawie
z 30 IV 1954 r. w sprawie przeciwko Henrykowi F. vel Kazimierzowi R. oskarżonemu z art. 286 § 1 i 195 KK. 

142 Wspomniane postępowanie zostało umorzone przez warszawski komplet orzekający na podstawie art. 
49 KPK, tj. z uwagi na niewielką szkodliwość społeczną czynu. Z drugiej strony ostateczne rozstrzygnięcie spra-
wy spowodowało sprzeczność w sferze wykładni prawa. Otóż DKSO, wydając pierwotny wyrok, argumentowała 
karę grzywny w wysokości 200 zł lekceważeniem obowiązków służbowych przez sprawcę oraz szczególnie „ostrą 
szkodliwością społeczną” jego występku godzącego w masy pracujące. W orzeczeniu kompletu w Warszawie czy-
tamy jednak, że dochodzenie umorzono z uwagi na znikome niebezpieczeństwo społeczne popełnionego czynu, 
który mimo wszystko zakwalifikowano jako przestępstwo z art. 14 ustawy o zwalczaniu drożyzny. Idąc tym to-
kiem rozumowania, należałoby przyjąć, że w orzecznictwie Komisji Specjalnej w Warszawie, które powinno sta-
nowić pewien wzorzec dla delegatur, wszystkie podobne czyny przedstawiają znikomą szkodliwość społeczną
i dochodzenia powinny być umarzane z urzędu. Tak się jednak nie działo. Na wyjątkowy charakter umorzenia 
opisanej sprawy miało zapewne wpływ wysokie stanowisko służbowe sprawcy (zastępca dyrektora do spraw 
handlowych Centralnego Zarządu Przemysłu Mięsnego w Olsztynie), a także wystosowane przez niego rozległe 
pismo z zażaleniem na niesprawiedliwe orzeczenie DKSO. Niemniej jednak cała sytuacja uzmysławia, jak fine-
zyjna bywała wykładnia przepisów z art. 14 ustawy o zwalczaniu drożyzny, zob. IPN Ol 14/14/1, k. 3, Orzeczenie 
DKSO z 24 I 1951 r. w sprawie przeciwko Mikołajowi S. oskarżonemu o spowodowanie pobierania nadmiernych 
cen; ibidem, k. 6, Orzeczenie Komisji Specjalnej w Warszawie z 3 III 1951 r. w sprawie przeciwko Mikołajowi S. 
oskarżonemu o spowodowanie pobierania nadmiernych cen; ibidem, k. 5, Pismo Mikołaja S. do Biura Wykonaw-
czego Komisji Specjalnej w Warszawie z 19 II 1951 r. Prawdopodobnie pismo miało być zaadresowane do Biura 
Nadzoru, jako że Biuro Wykonawcze po 1950 r. już nie istniało, o czym nadawca zapewne nie wiedział.
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sek oskarżonego. W ten sposób zmieniono około 21% orzeczeń, które trafiły do 
Biura Nadzoru (8% wszystkich orzeczeń delegatury). Zmiana orzeczenia na-
stępowała na korzyść oskarżonych – zmniejszano wymiar sankcji karnej, gdy 
komplet orzekający w Warszawie dochodził do wniosku, że orzeczona kara ma 
charakter nazbyt represyjny. Podejmowanie prób zmiany orzeczenia w trybie 
nadzoru wiązało się czasem z poważnym ryzykiem. W aktach znajduje się bo-
wiem przykład, kiedy na prośbę oskarżonego o ponowne rozpatrzenie sprawy
i zmniejszenie wyroku, warszawski komplet orzekający zaostrzył karę poprzez nie-
zaliczenie aresztu tymczasowego w poczet wymierzonej kary, co uczyniła wcze-
śniej delegatura. Jak uzasadniono, powodem tego było „wyjątkowo silne napięcie 
złej woli sprawcy czynu”143.

Sprawy DKSO trafiały nie tylko do Biura Nadzoru. Część z nich (około 6% 
wszystkich zachowanych orzeczeń) przeszła także przez Biuro Orzecznictwa, 
które zdecydowało o możliwości samodzielnego ich rozpatrzenia przez delega-
turę, wskazując w połowie przypadków na poprawną kwalifikację przedmioto-
wego czynu. W przypadku około 8,5% całości orzeczeń skazani lub ich prawni 
przedstawiciele za pośrednictwem centrali w Warszawie wystosowywali proś-
by do różnych organów o ułaskawienie lub zawieszenie wykonania kary. Regułą 
było pozostawianie tego typu próśb bez dalszego biegu.

12. Sprawcy nadużyć

Informacje zawarte w aktach Delegatury Komisji Specjalnej w Olsztynie 
pozwalają na częściową rekonstrukcję niezmiernie interesującego aspektu pod-
miotowego aktywności owego organu, jaki stanowią sylwetki oskarżonych osób. 
Nie może to być jednak rekonstrukcja w pełni udana, bowiem jakość dostęp-
nych danych w okrojonym materiale źródłowym pozostawia wiele do życze-
nia. Podstawę do odtworzenia struktury społecznej 227 osób sądzonych przez 

143 Zgodnie z aktami, co wyda się zapewne zaskakujące, zważywszy na właściwość rzeczową Komi-
sji Specjalnej, olsztyński komplet orzekający skazał dyrektora Szpitala Powiatowego w Górowie Iławeckim na 
karę 24 miesięcy obozu pracy za dokonanie przez niego zgwałcenia pacjentki wspomnianej placówki medycz-
nej. Wiele argumentów wskazuje jednak na to, iż Wincenty U. mógł paść ofiarą prowokacji służb bezpieczeń-
stwa, dlatego też do oceny sprawy należy podchodzić ostrożnie i z pewnym dystansem, zob. IPN Ol 14/156/2, 
k. 10, Protokół przesłuchania Wincentego U. w charakterze podejrzanego z 12 V 1953 r.; ibidem, k. 2, Proto-
kół przesłuchania Anieli M. w charakterze poszkodowanej z 19 III 1953 r.; ibidem, k. 31, Protokół przesłucha-
nia biegłego z 12 V 1953 r; ibidem, k. 40, Protokół przesłuchania świadka z 10 V 1953 r.; ibidem, k. 13, Protokół 
oględzin miejsca zdarzenia z 20 III 1953 r.; ibidem, k. 5, Orzeczenie DKSO z 27 V 1953 r. w sprawie przeciwko 
Wincentemu U. oskarżonemu o czyn z art. 204 § 1 KK; ibidem, k. 11, Orzeczenie Komisji Specjalnej w Warsza-
wie z 13 VI 1953 r. w sprawie przeciwko Wincentemu U. oskarżonemu z art. 204 § 1 KK.
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DKSO stanowią sporządzane przez prokuratorów wnioski karne. Niestety, jak 
to już stwierdzono wcześniej, nie są one źródłem pozbawionym mankamentów. 
Przeszkodą w reprezentatywnym przedstawieniu wyników analiz jest przede 
wszystkim dowolność zawartych we wnioskach informacji.

W celu ukazania skali wyroków skazujących warto przyjrzeć się wzajem-
nemu stosunkowi osób skazanych i oskarżonych. Dla okresu 1950–1954 ogólny 
wskaźnik osób, wobec których zapadł wyrok, wyniósł 38% wszystkich oskarżo-
nych. Oznacza to, że 87 z 227 podejrzanych uznano za winnych zarzucanych im 
czynów. Sytuacja najbliższa ogólnemu wskaźnikowi wyroków skazujących miała 
miejsce w 1954 r. W latach 1950–1952 wskaźnik ów wynosił 29–36%. Nie stano-
wi to jednak dużego odstępstwa od średniej. Najwięcej osób w stosunku do licz-
by oskarżonych skazano na podstawie wniosków prokuratorskich w roku 1953. 
Jest to kolejne potwierdzenie postawionej wcześniej hipotezy odnoszącej się do 
wyjątkowo nasilonych represji właśnie w roku 1953.

Wykres 4

Procentowy udział osób skazanych
w porównaniu do liczby wszystkich oskarżonych w danym roku

Źródło: Obliczenia własne jak w tabeli 1.

a) Płeć i wiek oskarżonych

Charakterystykę socjograficzną oskarżonych należy rozpocząć od aspektów 
najbardziej oczywistych, jakimi są płeć, wiek, wykształcenie i wcześniejsza karal-
ność. Specyficzny dla orzecznictwa DKSO był znikomy udział „recydywistów” tra-
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fiających pod jej jurysdykcję (około 11%). Dla 89% osób Komisja Specjalna była 
pierwszym organem wymiaru sprawiedliwości, z jakim miały one do czynienia. 
Przeważającą część wszystkich domniemanych sprawców przestępstw stanowili 
mężczyźni (76%). Dużą grupą oskarżonych byli ludzie młodzi w przedziale wieku 
od 21 do 30 lat (około 28% sprawców), do której można dołączyć również młodo-
cianych (około 9%), czyli dopuszczających się czynu zabronionego przed ukoń-
czeniem 21 roku życia. W szerokim ujęciu domniemanymi sprawcami nadużyć 
były jednak najczęściej osoby w wieku od 31 do 50 lat (około 38%). Dużo rza-
dziej zdarzały się osoby w wieku starszym, tj. powyżej 60 lat. Przed oblicze DKSO 
trafiły trzy osoby nieletnie, które nie ukończyły 17 lat (akta ich spraw odesłano). 
Najmłodsza podejrzana osoba miała zaledwie 16, natomiast najstarsza 77 lat. W przy-
padku osób, co do których zapadły wyroki, wielkości te wynosiły odpowiednio:
18 i 74 lata. Średni wiek podejrzanego postawionego przed delegaturą wynosił 37 lat. 
Trzeba podkreślić, że dane osobowe dotyczące płci i wieku podejrzanych nale-
żą do najbardziej kompletnych spośród wszystkich innych. W tym zakresie nie 
udało się ustalić daty urodzenia dla 2,6% podsądnych.

Tabela 6 
Podsądni DKSO według płci

Płeć n %

Mężczyźni 173 76

Kobiety 54 24

Razem 227 100

Źródło: Obliczenia własne jak w tabeli 1.

Tabela 7
Podsądni DKSO według grup wiekowych

Przedział wiekowy n %

Poniżej 17 lat 3 1,32

17–20 20 8,81

21–30 63 27,75

31–40 45 19,82

41–50 45 19,82

51–60 20 8,81

61–70 9 3,96

Powyżej 70 lat 4 1,76

Brak danych 6 2,64

Razem 227 100

Źródło: Obliczenia własne jak w tabeli 1.
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b) Wykształcenie

Zdecydowanie gorzej prezentuje się stan informacji dotyczących wykształ-
cenia oskarżanych. Dowolność w formułowaniu wniosków karnych sprawiła, że 
dane w tej kategorii dotyczą tylko niecałej połowy podejrzanych. Wobec powyż-
szego wykształcenie ustalono dla stu spośród 227 osób. W tabeli 8 zaprezento-
wano podział podejrzanych według wykształcenia. Dostępne informacje wska-
zują, iż większość osób sądzonych przez delegaturę legitymowała się niepełnym 
wykształceniem podstawowym (70%). Oskarżeni najczęściej kończyli swą edu-
kację na siódmej klasie szkoły powszechnej. Jedynie 8% miało wykształcenie 
gimnazjalne, a 14% zdobyło wiedzę na poziomie technicznym, zawodowym lub 
średnim ogólnym. Na uwagę zasługuje fakt, iż tylko jedna osoba miała wykształ-
cenie wyższe, pozbawionych wykształcenia było 7% podejrzanych.

Tabela 8 

Wykształcenie ustalonej grupy podsądnych DKSO

Typ
wykszt.

Pod. 
(szkoła powszechna) Gimn.

Tech. Zaw. Śred. Wyż. Anal.
Razem

Klasy 2 3 4 5 6 7 8 3 5 6 7

n 8 6 7 8 11 26 4 3 1 3 1 1 6 7 1 7 100

% 8,0 6,0 7,0 8,0 11,0 26,0 4,0 3,0 1,0 3,0 1,0 1,0 6,0 7,0 1,0 7,0 100,0

Źródło: Obliczenia własne jak w tabeli 1.

c) Pochodzenie terytorialne

Ciekawy element wśród czysto statystycznych kategorii socjograficznych 
stanowi pochodzenie terytorialne oskarżonych. Czynnik ten jest istotny, po-
nieważ województwo olsztyńskie jako część Ziem Odzyskanych stało się azy-
lem dla ludności z przeróżnych części dawnego państwa polskiego, ale nie tylko. 
Oskarżonych ze względu na miejsce ich urodzenia podzielono na dziewięć grup. 
Oprócz takich regionów, jak Prusy Wschodnie, Pomorze, Kaszuby, Kujawy, Ma-
zowsze, Podlasie, Lubelszczyzna, utworzono osobną, uogólnioną kategorię Kresy 
Wschodnie, w rozumieniu tabeli 9 obejmuje ona Wileńszczyznę, Grodzieńszczy-
znę oraz Wołyń. Mianem Polski centralnej określono Wielkopolskę, Kielecczyznę 
oraz województwo łódzkie. Polska południowa oznacza Śląsk, Małopolskę i Pod-
karpacie. Specyficzną kategorię tworzą Polacy, którzy przyszli na świat poza gra-
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nicami II Rzeczypospolitej. Około połowy tej grupy stanowią urodzeni na ob-
szarze dawnego Imperium Rosyjskiego (sprzed 1917 r.). Pozostali z tej grupy to 
osoby, których miejscem urodzenia były takie kraje, jak Łotwa, Niemcy, Czecho-
słowacja, a nawet Stany Zjednoczone.

Tabela 9 

Pochodzenie terytorialne oskarżonych
z uwzględnieniem miejsca urodzenia (w kolejności malejącej)

Region pochodzenia n %

Mazowsze 55 24,2

Prusy Wschodnie (autochtoni) 26 11,5

Podlasie 26 11,5

Kresy Wschodnie 25 11,0

Poza granicami II RP 12 5,3

Lubelszczyzna 10 4,4

Pomorze, Kaszuby i Kujawy 10 4,4

Polska centralna 9 4,0

Polska południowa 8 3,5

Brak danych 46 20,3

Razem 227 100

Źródło: Obliczenia własne jak w tabeli 1.

Mazowsze zostało celowo wyodrębnione z kategorii Polska centralna, bowiem 
ludność pochodząca z tych ziem tworzyła największą grupę osób postawionych 
przed obliczem DKSO (jedna czwarta wszystkich oskarżonych). Z pozostałych spo-
łeczności warto wspomnieć o autochtonach, którzy obok dawnych mieszkańców 
Kresów i Podlasia stanowili kolejną grupę pod względem liczebności. Wśród osób 
urodzonych w Prusach Wschodnich znajdowało się trzech autochtonów (około 
1% wszystkich oskarżonych) deklarujących narodowość niemiecką. Danych do-
tyczących pochodzenia terytorialnego nie ustalono co prawda dla około 20–21% 
oskarżonych, jednak można przypuszczać, iż w przypadku ich hipotetycznego 
uzupełnienia ostateczne wyniki nie uległyby znaczącej zmianie144.

144 A. Sakson, Stosunki narodowościowe na Warmii i Mazurach 1945–1997, Poznań 1998, ss. 176–182;
S. Żyromski, op. cit., ss. 129–134.



714 Piotr Sztachelski 715Orzecznictwo Olsztyńskiej Delegatury Komisji Specjalnej do Walki z Nadużyciami

d) Miejsce zamieszkania

Równie ciekawie wygląda porównanie oskarżonych, jeśli chodzi o miejsce 
ich aktualnego zamieszkania. W tabeli 10 na podstawie analizy rozstępu wskaź-
nika procentowego możemy zaobserwować względne zrównoważenie wyni-
ków. Wydaje się zatem, że liczba oskarżonych dla poszczególnych powiatów wo-
jewództwa olsztyńskiego rozkładała się równomiernie, bowiem żadna wartość 
nie przekroczyła 8% całości. Nie można więc jednoznacznie stwierdzić, aby któryś
z powiatów był miejscem wyjątkowo nasilonych nadużyć pozostających w związ-
ku z działalnością Komisji Specjalnej.

Tabela 10
 

Miejsce zamieszkania oskarżonych w województwie olsztyńskim

Miejsce zamieszkania n %
Miasto Olsztyn 11 4,8
Powiat bartoszycki 6 2,6
Powiat braniewski 9 4,0
Powiat działdowski 14 6,2
Powiat giżycki 9 4,0
Powiat iławecki 3 1,3
Powiat kętrzyński 9 4,0
Powiat lidzbarski 8 3,5
Powiat morąski 9 4,0
Powiat mrągowski 11 4,8
Powiat nidzicki 2 0,9
Powiat nowomiejski 13 5,7
Powiat olsztyński (bez m. Olsztyn) 7 3,1
Powiat ostródzki 18 7,9
Powiat pasłęcki 1 0,4
Powiat piski 7 3,1
Powiat reszelski 6 2,6
Powiat suski 6 2,6
Powiat szczycieński 2 0,9
Powiat węgorzewski 9 4,0
Poza województwem 16 7,0
Bez stałego miejsca zamieszkania 2 0,9
Brak danych 49 21,6
Razem 227 100,0

Źródło: Obliczenia własne jak w tabeli 1.

Najwyższy wskaźnik przestępczości dotyczył grupy osób zamieszkującej 
miasto i powiat olsztyński (w tabeli podano je osobno), dla której wyniósł ogó-
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łem 7,9%. Identyczny wskaźnik dotyczył zamieszkałych w powiecie ostródzkim. 
Sporą grupę tworzyli także ludzie spoza województwa, przeważnie z powiatów 
graniczących z Olsztyńskiem. Były to głównie powiaty: kolneński, ostrołęcki
i łomżyński, choć oskarżeni pochodzili także z województwa krakowskiego czy 
koszalińskiego. Spośród 227 oskarżonych wyróżnić można dwa przypadki osób 
bezdomnych. 

Warto podkreślić, że pod względem miejsca zamieszkania liczba podejrza-
nych nie zawsze odpowiadała liczbie wniosków karnych wpływających z danych 
prokuratur. Różnice osiągały czasem rozmiary skrajne, jak w przypadku powia-
tu szczycieńskiego. Do DKSO z tamtejszej prokuratury wpłynęło aż 14 spraw, 
podczas gdy liczba podejrzanych zamieszkałych w powiecie szczycieńskim wy-
nosiła zaledwie dwóch. Oznacza to, że sprawcy rzadziej popełniali czyny zabro-
nione „na swoim terenie”, dokonując ich raczej w sąsiadujących powiatach.

Tabela 11
 

Podejrzani według miejsca zamieszkania (wieś, miasto)
w poszczególnych latach

Rok
Miejsce
zamieszkania

1950 1951 1952 1953 1954 Ogółem

n % n % n % n % n % n %

Wieś 6 42,9 23 31,9 47 54,0 18 50,0 8 44,4 102 44,9

Miasto 1 7,1 29 40,3 25 28,7 13 36,1 6 33,3 74 32,6
Bez stałego miejsca
zamieszkania – – – – 1 1,1 1 2,8 – – 2 0,9

Brak danych 7 50 20 27,8 14 16,1 4 11,1 4 22,2 49 21,6

Razem 14 100 72 100 87 100 36 100 18 100 227 100

Źródło: Obliczenia własne jak w tabeli 1.

Kwestię miejsca zamieszkania oskarżonych można rozpatrywać jeszcze 
pod nieco innym kątem, mianowicie podziału na ludność wiejską i miejską. Nie 
powinien dziwić fakt, że prawie połowę sprawców przestępstw stanowili miesz-
kańcy wsi (około 45%). Jak już wspomniano, Olsztyńskie było województwem 
o charakterze typowo rolniczym, a w latach 1950–1954 aż 70% jego mieszkań-
ców tworzyła ludność wiejska145. Biorąc pod uwagę duże braki danych, których 
ewentualne uzupełnienie spowodowałoby wzrost wskaźnika procentowego 

145 Z. Grzesiak, op. cit., s. 49.
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mieszkańców wsi z 45% do około 60% ogółu oskarżonych, wygląda na to, iż ni-
ski poziom współczynnika urbanizacji podsądnych w dużym stopniu odzwier-
ciedla socjograficzną strukturę województwa olsztyńskiego.

e) Pochodzenie i przynależność społeczna

Podział podejrzanych związany z miejscem zamieszkania (miasto, wieś) lo-
gicznie łączy się z ich pochodzeniem społecznym. Aż 48% podsądnych wywodzi-
ło się z rodzin chłopskich, zaś 30% z robotniczych. Pochodzeniem inteligenckim 
legitymowało się jedynie 4%. Jeszcze mniej, bo po 2% oskarżonych, deklarowa-
ło pochodzenie rzemieślnicze i drobnomieszczańskie. Nie udało się ustalić po-
chodzenia 15% podsądnych. Pomijając ten fakt, można stwierdzić, że powyż-
sze wielkości są bardzo zbliżone do danych zawartych w tabeli 11. Osadnictwo 
zgodne z pochodzeniem społecznym (chłopi – wieś, robotnicy – miasto) świad-
czy o tym, że opisywane osoby, mimo migracji i rozpoczęcia nowego życia na 
dawnych ziemiach wschodniopruskich, w większości przypadków nie planowa-
ły zmiany środowiska i porzucenia tradycji rodzinnych.

Natomiast porównując pochodzenie oskarżonych z ich przynależnością 
społeczną, możemy zaobserwować powszechne po 1944 r. zjawisko awansu spo-
łecznego. Spadek wskaźnika osób o przynależności chłopskiej i poszerzenie gro-
na inteligencji pracującej dowodzi, jak ówczesna sieć uspołecznionych instytu-
cji wchłaniała pracowników pochodzenia robotniczego i chłopskiego. Osoby te 
obsadzały najczęściej stanowiska kierownicze w handlu lub produkcji spółdziel-
czej i na tym obszarze dopuszczały się szeregu nadużyć, nie czując większego 
przywiązania do własności społecznej. W kategorii przynależności społecznej 
niemożliwe było określenie statusu dla 14% oskarżonych.

Tabela 12

Przynależność społeczna podsądnych DKSO w poszczególnych latach

Rok

Przynależność

1950 1951 1952 1953 1954 Ogółem

n % n % n % n % n % n %

Chłopska 4 23,5 18 25,4 23 25,8 16 50,0 2 11,1 63 27,8

Robotnicza 1 5,9 7 9,9 18 20,2 9 28,1 9 50,0 44 19,4

Inteligencja
 pracująca 4 23,5 31 43,7 19 21,3 4 12,5 3 16,7 61 26,9

Drobnomieszczańska – – 2 2,8 3 3,4 – – – – 5 2,2

Rzemieślnicza 4 23,5 5 7,0 3 3,4 – – – – 12 5,3
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Innea 3 17,6 3 4,2 4 4,5 – – – – 10 4,4

Brak danych 1 5,9 5 7,0 19 21,3 3 9,4 4 22,2 32 14,1

Razem 17 100 71 100 89 100 32 100 18 100 227 100
a Ujęto tu takie zawody, jak: nauczyciel, malarz, strażnik, lekarz, komendant Ochotniczej Straży Pożarnej, 

aktor cyrkowy.
Źródło: Obliczenia własne jak w tabeli 1.

Na podstawie danych tabeli 12 można wyszczególnić trzy podstawowe 
grupy społeczne, z których wywodziło się około trzech czwartych sądzonych 
przez DKSO. Przed jej oblicze trafiali w równej mierze chłopi (29%), jak i inteligen-
cja pracująca (27%), w nieco mniejszym procencie robotnicy (19%). Co ciekawe, 
zarzuty stawiane chłopom oraz robotnikom nie dotyczyły wyłącznie nielegalnego 
uboju, sprzedaży skór i mięsa czy spekulacji, ale w dużym stopniu także przestępstw 
na tle politycznym. Częstą przyczyną zdarzeń o takim charakterze były konflikty 
spowodowane nadmiernym spożyciem alkoholu w gromadzkich czy gminnych 
siedzibach władz, do których dochodziło podczas zebrań146. Innym powodem 
wszczynania postępowań wobec chłopów była „szeptana propaganda”. Opiera-
jąc się na aktach, można odnieść wrażenie, jakby wspomniane zjawisko dotyczy-
ło głównie wsi. Trzeba jednak pamiętać o ogólnej specyfice małych społeczno-
ści. Wiadomość zasłyszana wśród mieszkańców niewielkich osad rozpowszech-
niała się wyjątkowo szybko i w mocno przetworzonej formie docierała do dużej 
przypadkowej grupy odbiorców. W takim kręgu siłą rzeczy mógł się znaleźć za-
wistny sąsiad, oddany komunista bądź nawet członek agentury organów bezpie-
czeństwa. Stąd zapewne brał się wysoki wskaźnik „szeptanki”, o którą oskarżano 
głównie chłopów bądź ogólnie mieszkańców wsi.

Oskarżonych reprezentujących inteligencję pracującą dotyczyły różnego 
rodzaju nadużycia w miejscu pracy. Mowa tu nie tylko o nadużyciach gospodar-
czych, ale podobnie jak w przypadku chłopów i robotników – o przestępstwach 
polityczno-obyczajowych147. Warto zwrócić uwagę na pewne zauważalne w ak-

146 Takie tło miały wydarzenia, które doprowadziły do oskarżenia i skazania na karę 18 miesięcy (zmniej-
szoną w trybie nadzoru do siedmiu) rolnika z Mazuchówki Michała F. Podczas odbywającego się tamże spotka-
nia gromadzkiego znajdujący się pod wpływem alkoholu F. w bardzo wulgarny i agresywny sposób wyraził swoje 
niezadowolenie spowodowane podpisaniem bez jego wiedzy dokumentu na odstawę trzody chlewnej. W związ-
ku z tym wykrzykiwał niecenzuralne wyrazy pod adresem obecnego tam sołtysa Mazuchówki, uderzył też jedne-
go z uczestników spotkania próbującego uspokoić sytuację, zob. IPN Ol 14/89/2, k. 10, Orzeczenie DKSO z 18 IV 
1952 r. w sprawie przeciwko Michałowi F. oskarżonemu o chuligaństwo; ibidem, k. 15, Orzeczenie Komisji Spe-
cjalnej w Warszawie z 17 IX 1952 r. w sprawie przeciwko Michałowi F. oskarżonemu o chuligaństwo.

147 Znamienny jest tu przypadek rewidenta Powiatowego Zarządu GS Mieczysława K. z Gutkowa. Pod-
czas kontroli placówki GS w Stawigudzie K. zorganizował w tamtejszym biurze libację, w trakcie której dory-
sował wąsy na portrecie marszałka Rokossowskiego. Delegatura skazała go za ten czyn na 18 miesięcy obo-
zu pracy, zob. IPN Ol 14/107/1, k. 3, Orzeczenie DKSO z 22 VI 1952 r. w sprawie przeciwko Mieczysławowi K.
i Kazimierzowi D. oskarżonym o chuligaństwo.
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tach zjawisko, spotykane również w kategorii spraw przeciwko „kułakom”. Jeśli 
wierzyć zeznaniom podejrzanych, wielu z nich było pomawianych przez kole-
gów z pracy lub sąsiadów, jak twierdzili podsądni – ze złośliwości lub zazdrości. 
Może być w tym wiele prawdy, bowiem nierówności społeczne w Olsztyńskiem, 
silne zwłaszcza w pierwszym dziesięcioleciu po wojnie, wywoływały napięcia, któ-
re rozładowywał „donos” na wybraną osobę. Pozwala to na postawienie hipotezy, 
iż Komisja Specjalna z jej uproszczoną do minimum procedurą karną mogła być 
wykorzystywana w prywatnych konfliktach mieszkańców Warmii i Mazur148.

Reprezentantów następnych grup, określonych jako drobnomieszczaństwo 
i rzemieślnicy, oskarżano głównie w związku z prowadzoną przez nich prywat-
ną działalnością gospodarczą. W przypadku drobnomieszczan były to prywat-
ne sklepy oraz stragany na targowiskach miejskich, zaś rzemieślników dotyczy-
ły sprawy nielegalnego przemiału zboża we własnym młynie czy też sprzedaży 
przez rzeźnika mięsa zwierząt ubitych bez badania lekarskiego.

Analizując przynależność społeczną oskarżonych w kolejnych latach (tab. 
12), możemy dostrzec pewną prawidłowość. Częsta obecność we wnioskach kar-
nych i orzeczeniach z lat 1950–1952 przedstawicieli takich grup, jak rzemieślnicy, 
drobnomieszczaństwo oraz inteligencja pracująca świadczy o wzmożonej walce
z faktycznymi nadużyciami gospodarczymi w handlu i usługach. Ich zanik od 
roku 1953 może potwierdzać to, co sugerowano już wcześniej – ukierunkowa-
nie działań delegatury na sprawy o tle politycznym i obyczajowym. Stąd wzrost 
wskaźnika osób o przynależności chłopskiej i robotniczej oraz zmniejszenie liczby 
przedstawicieli drobnomieszczaństwa i rzemieślników w latach 1953–1954.

f) Status majątkowy

Poruszając się w płaszczyźnie socjograficznej, trzeba zwrócić uwagę na sy-
tuację materialną poszczególnych grup społecznych. Dzięki temu można będzie 
odpowiedzieć na pytanie, czy działania Olsztyńskiej Delegatury ukierunkowane 
były na wybraną kategorię osób, np. „kułaków” i prywatnych przedsiębiorców, 
czy wszystkich traktowano raczej jednakowo. Jeśli chodzi o chłopów, to niedo-

148 W treści wyjaśnień podejrzanych bardzo często natrafić można na wypowiedzi sugerujące możli-
wość ich niesłusznego oskarżenia w rezultacie pomówienia. Dla przykładu, 13 II 1952 r. oskarżono Leona M., 
członka komisji rozdzielczej GS „Samopomoc Chłopska” w Lidzbarku (powiat działdowski) o to, że we wrze-
śniu 1951 r. samodzielnie wypisywał i rozdawał kartki porządkowe na mięso wyłącznie członkom swojej ro-
dziny (w rzeczywistości uczynił to z powodu zamieszania w kolejce przed sklepem mięsnym). Proceder został 
zgłoszony sekretarzowi KWS w Działdowie przez oburzonego klienta sklepu, dla którego nie wystarczyło kar-
tek oraz mięsa. O możliwości złośliwego pomówienia przez nieprzychylne osoby wspominało także wielu in-
nych oskarżonych, zob. IPN Ol 14/72; IPN Ol 14/137; IPN Ol 14/144; IPN Ol 14/175.
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stateczne źródła w odniesieniu do 30% oskarżonych uniemożliwiają ustalenie 
wielkości posiadanych przez nich gospodarstw. Dostępne materiały wystarczyły 
jednak, by stwierdzić, że przez cały okres 1950–1954 około 43% chłopów podej-
rzanych o przestępstwa było posiadaczami małych, najwyżej dziesięciohektaro-
wych gospodarstw. Mniej, bo 34% stanowili bogatsi chłopi posiadający gospo-
darstwa liczące od 10 do 19 ha. „Kułacy”, tj. rolnicy wielkoobszarowi, w świetle 
zachowanych materiałów stanowili jedynie 13% wszystkich oskarżonych chło-
pów. Podobny procent (9%) stanowili chłopi pracujący w czyimś gospodarstwie 
lub dzierżawiący grunty i nieposiadający własnej ziemi.

Tabela 13
 

Status majątkowy oskarżonych chłopów w poszczególnych latach
ze względu na wielkość posiadanego gospodarstwa

(wyłącznie stwierdzone dane)

Rok

Wielkość 
gospodarstwa

1950 1951 1952 1953 1954 Ogółem

n % n % n % n % n % n %

Małe 1 25,0 2 28,6 7 33,3 7 70,0 2 100 19 43,2

Średnie 2 50,0 3 42,8 8 38,1 2 20,0 – – 15 34,1

Duże 1 25,0 1 14,3 3 14,3 1 10,0 – – 6 13,6

Bez majątku – – 1 14,3 3 14,3 – – – – 4 9,1

Razem 4 100 7 100 24 100 16 100 2 100 54 100

Źródło: Obliczenia własne jak w tabeli 1. 

Nieznaczna liczba majętnych rolników nie potwierdza ogólnej tezy, jakoby 
Delegatura Komisji Specjalnej w Olsztynie intensywnie walczyła z tą konkretną 
grupą społeczną. Wskaźnik oskarżonych „kułaków” w poszczególnych latach wy-
kazuje raczej tendencję spadkową, a w roku 1953, kiedy działania delegatury nabra-
ły najbardziej upolitycznionego i represyjnego charakteru, osiągnął najniższy
poziom. W 1954 r., czyli w okresie stopniowej likwidacji Komisji Specjalnej, nie stwier-
dzono spraw przeciwko właścicielom dużych gospodarstw. Z drugiej strony, wraz
z upływem czasu mamy do czynienia z rosnącą liczbą oskarżanych chłopów ma-
łorolnych. Wskaźnik ten wzrastał umiarkowanie do roku 1952. Począwszy od 1953 r. 
nastąpił jego gwałtowny wzrost aż do dominacji nad innymi wskaźnikami w 1954 r.
Na tej podstawie nie możemy jednak budować daleko idących wniosków, pa-
miętając, że zakres dostępnych informacji na temat majątku wszystkich chłopów 
oskarżanych przez DKSO jest jedynie fragmentaryczny.
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Przy określaniu stopnia zamożności innych grup społecznych przyjęto, że 
osoby nieprzynależące do chłopstwa prowadziły pozarolniczą działalność zarob-
kową (około 58% oskarżonych o stwierdzonej przynależności społecznej). Infor-
macje dotyczące ich zarobków (tab. 14) na podstawie samych tylko akt DKSO są 
praktycznie nie do odtworzenia. Wiedza na temat miesięcznej pensji oskarżonych 
dotyczy jedynie około 25% sprawców działających w sektorze pozarolniczym. Tak 
szczątkowe informacje mogą mieć charakter jedynie orientacyjny.

Tabela 14

Średnia miesięczna pensja oskarżonych spoza sektora rolniczego

Miesięczna pensja n %

Poniżej 500 zł 13 40,6

500–1000 zł 14 43,8

1000 zł i więcej 5 15,6

 Razem 32 100

Źródło: Obliczenia własne jak w tabeli 1.

I tak, większość podejrzanych (około 44%) mieściła się w środkowym pro-
gu przeciętnych miesięcznych zarobków, za który przyjęto 500–1000 zł. Porów-
nywalną grupę (40%) tworzyły osoby o niskich zarobkach, nieprzekraczających 
500 zł. Były to stawki typowe dla pracowników oraz kadry kierowniczej instytu-
cji uspółdzielczonych. Dochody od 1000 zł wzwyż dotyczyły prywatnych przed-
siębiorców oraz osób na wysokich stanowiskach kierowniczych, np. dyrektor 
szpitala (w tym wypadku miesięczna pensja wynosiła 4000 zł). Warto dodać, że co 
najmniej 5% wszystkich oskarżonych prowadziło własną działalność gospodarczą. 
Przykładowo, w aktach DKSO znajdują się oskarżenia przeciwko właścicielom: 
młyna, warsztatu kołodziejskiego, zakładu szewskiego, restauracji, prywatnego 
przedsiębiorstwa przewozowego. Około 2% wszystkich oskarżonych deklaro-
wało całkowity brak dochodów, gdyż żyło z żebractwa. Zgodnie z ustaleniami,
średnie miesięczne zarobki grupy oskarżonych niezwiązanych zawodowo z rol-
nictwem wynosiły 740 zł, co stanowi wartość niemal tożsamą z przeciętnym 
miesięcznym wynagrodzeniem w Polsce w okresie 1950–1954 (739 zł)149.

Zebrane informacje pozwalają określić cechy socjograficzne przeciętnego 
podsądnego DKSO. Typowym oskarżonym, którego przestępny czyn doprowa-

149 Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w gospodarce narodowej w latach 1950–2011, <http://
www.stat.gov.pl/gus/5840_1630_PLK_HTML.htm> (dostęp: 3.11.2012).
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dził przed oblicze olsztyńskiego kompletu orzekającego Komisji Specjalnej, był 
pochodzący z Mazowsza, niekarany wcześniej mężczyzna w wieku około 37 lat,
z niepełnym wykształceniem podstawowym, wywodzący się z rodziny chłop-
skiej, zamieszkały raczej na wsi. Mógł należeć zarówno do warstwy chłopskiej, 
jak i w rezultacie awansu społecznego do inteligencji pracującej (pracujący 
głównie w handlu spółdzielczym). Jeśli był chłopem, posiadał około 13 ha ziemi, 
jeśli zaś utrzymywał się z działalności pozarolniczej, zarabiał miesięcznie oko-
ło 740 zł. Przeciętny podsądny dopuścił się przestępstwa przeciwko porządkowi 
publicznemu (najczęściej z art. 22 MKK lub art. 170 KK), za które został skaza-
ny na 12 miesięcy obozu pracy.

13. Podsumowanie

Komisja Specjalna do Walki z Nadużyciami i Szkodnictwem Gospodarczym 
z woli ustawodawcy oficjalnie zakończyła działalność z chwilą wejścia w życie de-
kretu z 23 grudnia 1954 r.150 Za akcent wieńczący funkcjonowanie jej delegatury 
w Olsztynie można uznać akta postępowania w sprawie przeciwko Stefanowi N. 
z Okartowa151. Wyrok obozu orzeczony 10 września 1954 r. wobec chorego na za-
awansowaną gruźlicę mężczyzny zapewne równałby się rzeczywistemu wyrokowi 
śmierci, gdyby nie wyjątkowy uśmiech losu i okoliczności rychłej likwidacji sank-
cjonującej jego czyn instytucji. Zniesienie Komisji Specjalnej i nadchodząca od-
wilż w polityce stały się przepustką do wolności tak dla Stefana N., jak i wielu in-
nych osób skazanych z różnych względów przez jej komplety orzekające. O tym, 
jak poważną zmianą była amnestia z 1956 r. w stosunku do sytuacji z lat poprzed-
nich mówi na przykładzie zawiadowcy z Okartowa fakt, iż wcześniej żadnych re-
zultatów nie przyniosło ani odwołanie do Biura Nadzoru Komisji Specjalnej152, 
ani nawet pełne rozpaczy pismo do Rady Państwa w Warszawie, w którym N. po-
kornie apelował: „Proszę Radę Państwa o rozpatrzenie mojej sprawy, o obdarowa-

150 Dekret Rady Państwa z dnia 23 XII 1954 r. o zniesieniu Komisji Specjalnej do Walki z Nadużycia-
mi i Szkodnictwem Gospodarczym, Dz.U., 1954, nr 57, poz. 282. Dokument wszedł w życie z dniem 1 I 1955 r. 
i przewidywał całkowitą likwidację wszystkich delegatur komisji do 31 III 1955 r.

151 Dokumentacja postępowania wszczętego przed DKSO w 31 VIII 1954 r. przetrwała jako ostatnia
z wszystkich zarchiwizowanych spraw. Stefan N. został skazany orzeczeniem kompletu z 10 IX 1954 r. na karę 
12 miesięcy obozu pracy za to, że od grudnia 1953 r. do czerwca 1954 r. trudnił się nielegalnym ubojem, a na-
stępnie sprzedażą mięsa, zob. IPN Ol 14/175/1, k. 3, Orzeczenie DKSO z 10 IX 1954 r. w sprawie przeciwko Ste-
fanowi N. oskarżonemu o nielegalny ubój i handel mięsem.

152 IPN Ol 14/175/1, k. 10, Pismo Biura Nadzoru do DKSO z 20 XI 1954 r.
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nie mnie łaską, bo chcę żyć i pracować w Polsce Ludowej a nie umierać powolną 
śmiercią w Obozie Pracy”153.

Zmiana linii politycznej oraz odchodzenie od stosowania bezpośrednie-
go terroru sądowego wobec społeczeństwa zbiegło się z dającym się dostrzec już
w 1950 r. stanem rzeczy, kiedy to Komisja Specjalna w obliczu gruntownej refor-
my sądownictwa przestawała być funkcjonalna. Przykład orzecznictwa DKSO 
wskazuje, że tryb doraźny i niezwłoczne karanie sprawców przestępstw istniał 
tylko w martwych przepisach prawa. Zważywszy na liczbę i przyczyny wyda-
wanych przez komplety orzekające postanowień, można wysnuć wniosek, że 
gros spraw zwróconych prokuraturze znacznie szybciej mogło osiągnąć prawo-
mocny finał w „zwykłym” sądowym trybie postępowania niż przed obliczem 
DKSO. Niezaprzeczalnym atutem kierowania spraw do sądów powszechnych 
była możliwość uzupełniania braków dowodowych w toku rozpraw, podczas 
których przesłuchiwano wezwanych świadków lub biegłych. Komplety orzeka-
jące delegatur Komisji Specjalnej, poza nielicznymi wyjątkami, nie praktyko-
wały przesłuchań w czasie posiedzeń154, ograniczając się do wysłuchania wyja-
śnień oskarżonego, co i tak nie wpływało na ostateczny kształt sentencji. Co do 
zasady podstawę orzeczenia o winie podsądnego stanowiły materiały często wy-
biórczo gromadzone przez prokuratora w aktach śledztwa. Rozwiązaniem, któ-
re być może poprawiłoby jakość dostarczanej delegaturze dokumentacji, by-
łoby utworzenie przy prokuraturach specjalnych komórek odpowiedzialnych 
za gromadzenie materiałów dowodowych w sprawach kierowanych do Komi-
sji Specjalnej. Jednak przy ogromnych brakach kadrowych pomysł ten nie miałby
dużych szans na realizację, a dodatkowo wymagałby pokaźnych nakładów finan-

153 IPN Ol 14/175/1, k. 13, Pismo Stefana N. do Rady Państwa z 10 III 1955 r. Zawiadowca z Okarto-
wa zapewne podzieliłby los tysięcy innych skazanych (a być może nawet nigdy nie wróciłby z obozu pracy), 
gdyby nie fakt, że szczęśliwie doczekał drugiej szansy. Krótko po tym, jak 9 IX 1955 r. w Sądzie Najwyższym 
odmówiono mu darowania kary, w Polsce nastąpiły zmiany polityczne. Wykonanie wielu wyroków zawieszo-
no, a część z nich po wejściu w życie ustawy o amnestii w 1956 r. ostatecznie darowano. Wśród szczęśliwców 
znalazł się także Stefan N., którego kara, jak i czyn, podobnie jak wobec innych skazanych przez Komisję Spe-
cjalną w ostatnim okresie jej działalności, zostały puszczone w niepamięć, zob. IPN Ol 14/175/1, k. 16, Pismo 
Prezesa Sądu Najwyższego do Sądu Wojewódzkiego w Olsztynie z 9 IX 1955 r.; IPN Ol 14/175/1, [b.n.k.], Po-
stanowienie Sądu Wojewódzkiego w Olsztynie z 29 V 1956 r. w sprawie Stefana N. skazanego przez DKSO za 
nielegalny ubój.

154 Pod tym względem precedens w aktach DKSO stanowi wyjątkowo absurdalna i zawiła sprawa prze-
ciwko Janowi Sz. oskarżonemu o kradzież pistoletu i pochwałę faszyzmu, co miało miejsce podczas zajścia
z udziałem kapitana Wojska Polskiego, do którego doszło w restauracji „Smakosz” przy ulicy Stalina (obecnie 
Dąbrowszczaków) w Olsztynie. Jest to jedyne stwierdzone postępowanie, w którym komplet orzekający dele-
gatury zbierał się dwukrotnie, za pierwszym razem odraczając posiedzenie bez odsyłania akt do prokuratu-
ry czy też centrali w Warszawie. Powodem odroczenia (co stanowi ów ewenement) była konieczność uzupeł-
nienia dowodów w drodze przesłuchania świadka, który miał uczestniczyć w drugim posiedzeniu kompletu, 
zob. IPN Ol 14/150/1, k. 19, Protokół z posiedzenia DKSO z 24 IV 1953 r.; ibidem, k. 20, Protokół posiedzenia 
DKSO z 29 IV 1953 r.; ibidem, k. 3, Wniosek Prokuratora Miasta i Powiatu Olsztyńskiego z 31 III 1953 r. o uka-
ranie Jana Sz. podejrzanego o czyn z art. 29 MKK.
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sowych i stosownego okresu wdrożeniowego. Ostatecznie nieefektywna współ-
praca prokuratur z kompletami orzekającymi Komisji Specjalnej w atmosferze 
postępujących przemian politycznych przyczyniła się do całkowitego upadku idei 
„quasi-sądów ludowych”.

Chociaż dokładne ustalenie skali problemów, z jakimi miała do czynie-
nia DKSO, jest dzisiaj trudne do ustalenia z uwagi na znikomy stan zachowa-
nia akt (około 3% całości wygenerowanej w latach 1950–1954 dokumentacji), 
udało się dostrzec kilka interesujących zjawisk. Przede wszystkim wiadomo, że 
delegatura w Olsztynie borykała się z ogromnymi trudnościami, jakie stwarzał
niski poziom merytoryczny nadsyłanych z prokuratur wniosków karnych. W efek-
cie niedbale przeprowadzanych dochodzeń aż około 38% (na 50% postanowień) 
wszystkich spraw z zachowaną dokumentacją zwrócono prokuraturom do uzu-
pełnienia. Analiza samych wniosków karnych wykazała, iż w większym stop-
niu cechował je wydźwięk ideologiczny niż stricte sprawiedliwościowy. Bardzo 
dużą różnorodność pod względem formalnym wykazywały wnioski prokurato-
rów (trzeba pamiętać, że nie były to typowe akty oskarżenia). Nie istniał w zasa-
dzie jednolity wzór zawartych w nich informacji, a to także nie sprzyjało rzetelnej 
pracy kompletów orzekających.

Z zachowanych akt wynika, że DKSO wydała orzeczenia jedynie w przypad-
ku 41% wszystkich spraw. Charakterystyczną cechą wyroków delegatury był bar-
dzo wysoki wskaźnik decyzji skazujących. Do wyjątków należały sytuacje unie-
winnień. W składzie kompletów orzekających zasiadało w różnych kombinacjach 
dziesięć osób, zaś podstawową ekipę tworzyli czterej etatowi pracownicy delega-
tury: Stanisław Włodarski, Piotr Sawosz, Henryk Rogoziński oraz Czesław Toma-
szewski. Nie wykazano, by skład kompletu miał wpływ na sposób rozstrzygnię-
cia czy zastosowanej kary. Można raczej odnieść wrażenie, że komplety, mimo 
różnych osób pełniących określone funkcje, działały gremialnie i w pewnym 
sensie mechanicznie, według odgórnie narzuconych instrukcji.

Biorąc pod uwagę przeważający odsetek wyroków skazujących w orzecze-
niach, a także rodzaje i wymiar stosowanych kar, widać wyraźnie, że DKSO była 
organem wysoce represyjnym. Najczęściej orzekaną karą był obóz pracy (65% 
skazanych), średnio o wymiarze 12 miesięcy. Karę grzywny wymierzono w przy-
padku 39% skazanych, zaś jej średnia wysokość wynosiła 584 zł. W 7% wyro-
ków delegatura orzekła także środek karny w postaci przepadku mienia. Około 
28% wszystkich orzeczeń zostało zmienionych lub uchylonych w trybie nadzo-
ru przez Komisję Specjalną w Warszawie, w większości przypadków dochodziło 
do tego na wniosek skazanego. Dlatego można mówić, że wbrew początkowym 
założeniom organizacyjnym, Biuro Nadzoru w praktyce działało jak komórka 
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komisji o cechach organu drugiej instancji. Inna sprawa, że niewiele osób zda-
wało sobie sprawę z możliwości, jakie dawało „odwołanie” od orzeczenia ani że
w ogóle taka możliwość istniała. Większość wniosków o rewizję wyroków DKSO 
w trybie nadzoru wpływała do Warszawy z inicjatywy adwokatów. W tym miej-
scu warto wspomnieć o kolejnym odstępstwie od utartego przekonania, jako-
by udział adwokatów w postępowaniu przed Komisją Specjalną był w latach 
1950–1954 bardzo ograniczony. Otóż, jak wykazano, obrońcy mieli prawo in-
terwencji w sprawach klientów, ale dopiero po wydaniu wyroku przez delega-
turę. I rzeczywiście, w wielu przypadkach przyczyniali się do zmniejszenia kary 
lub uchylenia wyroku, kierując sprawę klienta na ścieżkę trybu nadzoru, ale, jak 
wspomniano wyżej, po wydaniu wyroku przez komplet orzekający DKSO.

Charakter orzecznictwa delegatury określały rodzaje przestępstw, w sprawie 
których zbierały się komplety orzekające. Odzwierciedlały one po części sytuację spo-
łeczno-gospodarczą województwa olsztyńskiego, ale były również odbiciem napięć 
politycznych w skali ogólnokrajowej i międzynarodowej. Początkowo (1950–1951) 
większość spraw dotyczyła przestępstw gospodarczych i urzędniczych. Poziom 
i rodzaj przestępczości miał związek z trudnymi warunkami zaopatrzeniowymi 
oraz silną pauperyzacją chłopskiego społeczeństwa województwa olsztyńskiego. 
W latach 1950–1951 DKSO, wypełniając swoje ustawowe zadania, działała zgod-
nie ze swoją pierwotną właściwością przedmiotową, bowiem rozpatrywane przez 
nią sprawy dotyczyły rzeczywistych nadużyć godzących w przepisy regulujące go-
spodarką (często wywodzące się zresztą z prawodawstwa II RP). Po 1951 r. olsz-
tyńska delegatura skupiła swój wysiłek na walce z „chuligaństwem”. Tym samym 
okres 1952–1953 cechowało częściowe odejście przez ten organ od jego podstawo-
wych zadań (była to manipulacja legislatywą, a kolejne czyny zabronione stawały 
się podstawowym obszarem działań komisji i to tym właśnie sprawom prokura-
tury nadawały priorytet). Schyłkowy etap działalności Komisji Specjalnej cechuje 
największy odsetek skazanych, a podstawą wyroków były przestępstwa przeciwko 
porządkowi publicznemu, państwu oraz władzom i urzędom. Okres ten, a szcze-
gólnie rok 1953, stanowi jednocześnie najbardziej represyjną fazę w działalności 
DKSO, kiedy to najczęściej zapadały wyroki obozu.

Rok 1954, stanowiący końcowe stadium orzecznictwa delegatury, wią-
zał się z przestępstwami analogicznymi do okresu 1950–1951, przy ciągłym jed-
nak udziale spraw o „chuligaństwo”. W odniesieniu do całości orzecznictwa z lat 
1950–1954 stwierdzono, że w około 40% wyroki dotyczyły przestępstw gospo-
darczych i pochodnych, zaś w 60% sentencje ogłaszano za czyny popełnione na 
tle politycznym lub „chuligańskim”. Tym samym – zachowując pewną ostrożność 
– można stwierdzić, że większość spraw orzekanych przez delegaturę (oczywiście, 
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jeśli chodzi o zachowane akta) skierowana została do niej z pobudek ideologicz-
nych i propagandowych, nie zaś w celu faktycznej likwidacji patologicznych zja-
wisk w sferze gospodarczej.

Statystyczne ujęcie tematu nie wykazało, aby działania Komisji Specjalnej 
na obszarze województwa olsztyńskiego były w jakiś szczególnie intensywny spo-
sób wymierzone przeciwko rolnikom wielkoobszarowym lub przedstawicielom 
handlu prywatnego. Należy jednak mieć na uwadze, że udział tych podmiotów 
w gospodarce Polski Ludowej znacznie ograniczono już pod koniec lat czter-
dziestych, stąd też mógł się brać ich znikomy udział w orzecznictwie DKSO.
Z drugiej strony, specyfika regionu (ludność napływowa) przesądzał o wielkości 
posiadanych przez chłopów areałów ziemskich, których przydział od 1945 r. regu-
lowało państwo. Dokonywano tego, dzieląc wielkie folwarki wschodniopruskie 
na małe, najwyżej piętnastohektarowe gospodarstwa przeznaczone dla chłopów 
przybywających do Okręgu Mazurskiego155. Nie pozwalało to na kumulowanie 
ziemi w rękach pojedynczych rolników. Za zasadnością tej hipotezy przemawia 
fakt, że większość wielkoobszarowych rolników stanowili (wynika tak z akt de-
legatury) autochtoni, którzy uprawiali ziemię posiadaną jeszcze przed rokiem 
1945 i to właśnie oni uchodzili na Warmii i Mazurach za „kułaków”. Wprawdzie 
represje karne DKSO wobec „bogaczy wiejskich”, jak i przedstawicieli sektora 
handlu prywatnego statystycznie nie przybrały skali masowej, odnosi się wra-
żenie, że orzeczenia w takich wypadkach cechował surowszy wydźwięk, cho-
ciażby poprzez stosowanie pełnego ideologicznych odniesień słownictwa oraz
zaostrzoną praktykę penalną.

Dane statystyczne świadczą natomiast o tym, że grupą najczęściej trafia-
jącą pod „osąd” DKSO byli bezsprzecznie przesiedleńcy z Mazowsza, głównie
z północnych jego rejonów. Charakterystycznym aspektem orzecznictwa dele-
gatury w Olsztynie były też postępowania skierowane przeciwko rdzennej lud-
ności Warmii i Mazur. W zachowanych aktach nie stwierdzono co prawda szcze-
gólnie licznych wyroków wobec autochtonów, można jednak zauważyć, że były 
to sprawy o specyficzne w istocie przestępstwa. Mazurzy i Warmiacy skazywa-
ni byli głównie za czyny na tle politycznym, a dokładnie zachowania niezgodne 
z ideologią państwa komunistycznego i związane z pochwałą faszyzmu (oczy-
wiście w świetle wykładni prawa stalinowskiego, która często daleka była od 
prawdziwych motywów sprawców). Delegatura służyła w tym wypadku do li-
kwidowania przejawów oporu wobec władz lokalnych i administracji, cenzuro-

155 Średni areał gospodarstwa w przypadku wszystkich podsądnych DKSO wyniósł 13 ha.



726 Piotr Sztachelski 727Orzecznictwo Olsztyńskiej Delegatury Komisji Specjalnej do Walki z Nadużyciami

wania nazbyt odważnych wypowiedzi, a także wywierania nacisku na posiada-
czy znacznych obszarów rolnych. Faktyczne przestępstwa gospodarcze popeł-
niane przez ludność autochtoniczną znajdują poświadczenie w aktach niezwy-
kle rzadko156.

Ważną, o ile nie najważniejszą kwestią, którą można przedstawić w świetle 
omawianego tematu, jest wątek „ofiar Komisji Specjalnej”. W niniejszych rozwa-
żaniach, za orzecznictwem sądownictwa powszechnego III RP, przyjęto, iż mia-
nem ofiary reżimu politycznego możemy nazywać osobę niesłusznie represjo-
nowaną przez władze państwowe tylko ze względu na jej świadomą, zorgani-
zowaną i bezpośrednią działalność antykomunistyczną. Tymczasem akta spraw 
DKSO wskazują na inne, niedostrzegane dotąd zjawisko. Otóż każda z osób 
poddanych „osądowi” delegatury reprezentowała w różnej skali, ale bez wyjąt-
ku, polityczny konformizm157. Próżno doszukiwać się wśród podejrzanych jed-
nostek świadomie występujących przeciwko władzy komunistycznej, aktywnych 
członków podziemia antykomunistycznego czy działaczy niepodległościowych. 
Podsądnymi DKSO stawali się zazwyczaj niewyróżniający się niczym zwykli lu-
dzie, pogodzeni z istniejącą rzeczywistością polityczną, posiadający stałe źródło 
zarobków, czasem tylko wykazujący bierność wobec wymagań stawianych im 
przez komunistyczne władze. W zachowanych aktach brakuje przykładów po-
staw aktywnego oporu i prób walki o Polskę niepodległą. Rozpatrywane sprawy 

156 Przykład dyscyplinowania niepokornych politycznie autochtonów może stanowić chociażby sprawa 
przeciwko Reinholdowi B. z Mącic w dawnym powiecie szczycieńskim. B. trafił pod jurysdykcję Komisji Spe-
cjalnej w Olsztynie w sprawie stanowiącej reperkusje poniżającej dla autochtonów weryfikacji narodowościo-
wej. Oskarżony sprzeciwił się podpisaniu specjalnej ankiety wymaganej do uzyskania polskiego dowodu osobi-
stego. Nie uczynił tego, gdyż ankieta nie przewidywała opcji wyboru narodowości niemieckiej, którą deklarował. 
Gdy w domu oskarżonego zjawiła się delegacja przedstawicieli lokalnych władz w celu doprowadzenia na po-
siedzenie kolegium, B. stwierdził m.in., że państwo bezprawnie stosuje przymus przy egzekwowaniu dostaw 
od rolników. Rozwijając swą wypowiedź, poruszył temat niehumanitarnego traktowania jeńców w Związku
Radzieckim, dokąd na kilka miesięcy trafił jego schorowany teraz ojciec. 11 XI 1952 r. Delegatura uznała Rein-
holda B. za winnego obrazy funkcjonariuszy oraz rozpowszechniania fałszywych (!) informacji, po czym skie-
rowała go do obozu pracy na 12 miesięcy, zob. IPN Ol 14/122/1, k. 5, Orzeczenie DKSO z 11 XI 1952 r. w spra-
wie przeciwko Reinholdowi B. oskarżonemu o czyn z art. 22 MKK i art. 132 § 1 KK.

157 W większości przypadków oskarżonymi stawały się „nieszkodliwe” społecznie i politycznie osoby, 
zajmujące częstokroć stanowiska urzędnicze. Typowym przykładem konformizmu wobec panującego syste-
mu i pewnego rodzaju przypadkowości w stawianiu oporu politycznego, jest historia Wilhelma O. z Runowa 
w powiecie lidzbarskim. Pomimo tego, że Polska Ludowa nie była krajem, o jaki walczył w szeregach Armii 
Krajowej, wkrótce po zwolnieniu z internowania w 1946 r. przyjął urzędnicze stanowisko w Prezydium Gminnej 
Rady Narodowej w Runowie. Sprawował swe zawodowe obowiązki do pewnego grudniowego dnia 1952 r., kiedy 
to w godzinach pracy wprawił się w stan upojenia alkoholowego, po czym zerwał ze ściany jednego z urzędo-
wych pomieszczeń wizerunek Stalina i cisnął nim w kierunku śmietnika. Wilhelm O. za swój czyn został ska-
zany orzeczeniem DKSO na 24 miesiące obozu pracy, co członkowie kompletu uzasadnili koniecznością szcze-
gólnego napiętnowania czynu, zważywszy na zaistniałe okoliczności, zob. IPN Bi Ol 14/137/1, k. 4, Orzeczenie 
DKSO z 6 III 1953 r. w sprawie przeciwko Wilhelmowi O. oskarżonemu o czyn z art. 111 § 1 KK.
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polityczne dotyczyły raczej przypadkowych zdarzeń spowodowanych nadmier-
nym spożyciem alkoholu lub będących przejawem zwykłego wandalizmu158. 

Należy nadmienić, iż większość oskarżonych (poza nielicznymi wyjątkami, 
jak było chociażby w przypadku Marii N.159) rzeczywiście dopuszczała się występ-
ków przeciwko obowiązującym przepisom prawa. Stąd też pojęcie „ofiary” nale-
żałoby odnosić do całego systemu stalinowskiego, a przede wszystkim działań le-
gislacyjnych. Ówczesne prawodawstwo oraz stosowana wykładnia orzecznicza 
powodowały, że działania skądinąd potrzebnej w warunkach odbudowy polskiej 
państwowości instytucji, jaką była Komisja Specjalna, zostały wypaczone w sto-
sunku do pierwotnych założeń. Niebawem okazało się, że zamiast walczyć z naduży-
ciami, przerodziła się ona w ściśle polityczne narzędzie służące władzy do „prosto-
wania” odchyleń światopoglądowych i dyscyplinowania społeczeństwa pod groźbą 
kary wynikającej z totalitarnego ustawodawstwa okresu stalinowskiego160.

Nie należy jednak klasyfikować całości praktyki jurydycznej DSKO jako 
upolitycznionej, a więc niepraworządnej. Jej orzecznictwo zamykało w sobie 
trzy podstawowe pierwiastki: polityczny, społeczny i gospodarczy. Na wpływa-
jące do delegatury w Olsztynie sprawy i podejmowane decyzje oddziaływała 
nie tylko wszechobecna wówczas polityka, ale również określone aspołeczne za-
chowania jednostek i skomplikowane procesy społeczne. Z oczywistych wzglę-

158 Jako jedno spośród wielu o podobnym podłożu można tu przytoczyć dość groteskowe postępowa-
nie, w rezultacie którego 31 III 1951 r. pracownik PGR w Klimkach Władysław Z. został skazany na 8 miesię-
cy obozu pracy. Zgodnie z aktami sprawy, znajdujący się w stanie nietrzeźwości winowajca, wykonując telefon 
do Zarządu PGR w Giżycku, niefortunnie połączył się z UBP w Węgorzewie. Z uwagi na niemożność racjonal-
nej oceny powagi sytuacji, Z. przedstawił się jako „Hugo”, po czym użył pod adresem funkcjonariuszy szeregu 
obraźliwych i niecenzuralnych słów. Jako okoliczność obciążającą przy orzekaniu wyroku DKSO potraktowała 
późniejsze zachowanie i obraźliwe wypowiedzi oskarżonego podczas zebrania Komitetu Zakładowego PZPR 
w Zespole PGR Klimki, na które przybył również w stanie nietrzeźwym, zob. IPN Ol 14/82/1, k. 5, Orzeczenie 
DKSO z 31 III 1952 r. w sprawie przeciwko Władysławowi Z. oskarżonemu o chuligaństwo; IPN Ol 14/82/2,
k. 18–19, Protokół przesłuchania podejrzanego Władysława Z. z 29 II 1952 r.; ibidem, k. 12–13, Protokół prze-
słuchania świadka Antoniego O. z 15 II 1952 r.

159 Autochtonkę Marię N. zatrzymano i postawiono przed Komisją Specjalną w wyniku przygotowa-
nego przez WUBP w Olsztynie planu rozbicia środowisk utrzymujących kontakty z rewizjonistyczną, zda-
niem władz, organizacją, znaną jako Mazurskie Siły Wyzwoleńcze. Do aresztowania 218 osób, w tym Marii N., 
doszło po schwytaniu przywódcy Joachima Schaaka, co w rezultacie miało uniemożliwić dalsze funkcjono-
wanie organizacji. W orzeczeniu DKSO czytamy, iż oskarżona miała świadomie pomóc bliskiemu znajome-
mu powiązanemu ze wspomnianą grupą w ucieczce poza granice kraju. Za udzieloną mu pomoc, polegającą 
na pożyczeniu 1000 zł, zaopatrzeniu w żywność i odwiezieniu furmanką na stację kolejową do Mrągowa Ma-
ria N. otrzymała wyrok 18 miesięcy obozu pracy, zmniejszony w trybie nadzoru do 9 miesięcy, zob. IPN Ol 
14/155/1, k. 6, Orzeczenie DKSO z 27 V 1953 r. w sprawie przeciwko Marii N. oskarżonej o pomocnictwo; ibi-
dem, k. 12, Orzeczenie Komisji Specjalnej w Warszawie z 1 VIII 1953 r. w sprawie Marii N. oskarżonej o po-
mocnictwo. Szerzej o Maksymilianie J., znanym jako TW „Ksam”, i Marii N. w świetle rozbicia Mazurskich Sił 
Wyzwoleńczych, zob. K. Kulesza, Mazurskie Siły Wyzwoleńcze, Olsztyn 1963, IPN Bi 067/2, mps notatki otrzy-
many od dr. hab. G. Jasińskiego.

160 A. Turska, Społeczeństwo w systemie panowania totalnego, Studia Iuridica, 1995, t. 27, ss. 11–12.
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dów orzecznictwo było uzależnione od posunięć gospodarczych i rozwoju sfery 
ekonomicznej państwa. Byłoby zatem dużą nieścisłością, gdyby nie przyznać, że 
DKSO w początkowym okresie działalności orzeczniczej (1950–1951), w miarę 
swych mocno ograniczonych stalinowskim prawem możliwości, faktycznie trzy-
mała się zasad praworządności i domniemania niewinności (o ile można mó-
wić o praworządności w postępowaniu bez prawa do obrony!). Świadczą o tym 
liczne zwroty akt do prokuratur i wnikliwe doszukiwanie się niepodważalnych 
dowodów winy w sprawach typowo gospodarczych. Sytuacja zmieniła się dia-
metralnie wraz z głęboką subiektywizacją prawa karnego w latach 1952–1953, 
kiedy dominowały sprawy o przestępstwa przeciwko porządkowi publicznemu. 
Dlatego też ze względu na duży zakres właściwości rzeczowej Komisji Specjal-
nej i różnorodność popełnianych przez jej podsądnych czynów zabronionych 
konieczne jest zachowanie ostrożności, by zbyt pochopnie nie używać pojęcia 
„ofiary” w odniesieniu do osób skazanych na mocy jej orzeczeń.

Zdarzały się przypadki, w których rozstrzygnięcia z całą pewnością mia-
ły charakter krzywdzący i niesprawiedliwy. Wykazało to orzecznictwo współcze-
snych sądów powszechnych w wyrokach rewizyjnych, na podstawie których moż-
na wnioskować, że część orzeczeń delegatury była niezgodna z istniejącą wówczas 
materią prawną161. Ze względu na jednostkowy charakter takich decyzji i moc-
no wybrakowane akta, nie jest możliwe dokładne odtworzenie skali tego pro-
blemu, a jedynie stwierdzenie, iż miał on rzeczywiście miejsce. Bywało jednak
odwrotnie, kiedy współczesne sądy nie znajdowały podstaw do uznania kontro-
wersyjnych wyroków za przestępstwa polityczne za nieważne162. Różne stano-
wiska współczesnego wymiaru sprawiedliwości wobec orzecznictwa delegatury
sugerują, że przy określaniu faktycznego stopnia zawinienia sprawców należy za-
chować szczególną ostrożność. Niemniej jednak, ujmując kwestię „ofiar” sensu lar-

161 19 V 2008 r. Sąd Okręgowy w Olsztynie zasądził odszkodowanie w odniesieniu do wyroku DKSO
z 17 IV 1953 r. przeciwko Czesławowi R., o którego rehabilitację wnioskowały córki skazanego. Skład sędziow-
ski uznał, iż sześć miesięcy obozu pracy za tzw. szeptankę stanowiło wyrok niesłuszny, dlatego córkom nale-
żał się zwrot utraconego przez ich ojca dochodu wraz z odsetkami, zob. IPN Ol 14/144/1, [b.n.k.], Wyrok Sądu 
Okręgowego (Wydział II Karny) w Olsztynie z 19 V 2008 r. w sprawie Czesława R. skazanego za przestępstwo 
z art. 170 KK.

162 Bezskutecznie o unieważnienie wyroku starał się Bazyli L. skazany orzeczeniem DKSO z 22 IV 1953 r. na 
karę 12 miesięcy obozu pracy za „szeptankę” (choć dzięki amnestii kary nie odbył). Sąd Wojewódzki w Olsz-
tynie rozpoznał sprawę Bazylego L. 2 XII 1996 r. i na podstawie Ustawy z dnia 23 lutego 1991 r. „O uznaniu 
za nieważne orzeczeń wydanych wobec osób represjonowanych za działalność na rzecz niepodległego bytu 
Państwa Polskiego” uznał, iż wnioskodawca nie podlega jej przepisom, bowiem nie był działaczem niepodległo-
ściowym, choć, jak podkreślono, po części wyrażał się krytycznie o Polsce Ludowej, co też było przyczyną jego 
skazania. W uzasadnieniu postanowienia czytamy, że uznanie orzeczenia DKSO za nieważne „byłoby nietrafne, 
bowiem niezasłużenie nobilitowałoby skazanego, człowieka o określonych skłonnościach i cechach charakteru, 
podnosząc go do rangi działacza niepodległościowego” – IPN Ol 14/149/1, [b.n.k.], Postanowienie Sądu Wojewódz-
kiego (Wydział II Karny) w Olsztynie z 2 XII 1996 r. w sprawie Bazylego L. skazanego za czyn z art. 170 KK.
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go, czyli nie z punktu widzenia prawa, ale szeroko pojętej sprawiedliwości dzie-
jowej, nie da się wykluczyć, że osoby skazane w dużej części stanowiły przykład
pośrednich i w pewnym sensie przypadkowych „męczenników systemu komuni-
stycznego”. Należy tu wskazać choćby przypadek zmarłego w barczewskim więzie-
niu Wacława B., oskarżonego o włóczęgostwo i znieważenie funkcjonariusza MO163.

Chociaż poza wnioskami płynącymi z analiz statystycznych udało się przy-
bliżyć tylko niewielką liczbę spraw jednostkowych, to każda z nich stanowi nie-
zwykle wartościowy dla badacza wątek i oryginalny punkt wyjścia dla interdy-
scyplinarnych rozważań naukowych. Wielowątkowy temat Komisji Specjalnej 
do Walki z Nadużyciami i Szkodnictwem Gospodarczym w licznych aspektach 
wciąż jeszcze pozostaje otwarty i stosunkowo słabo zbadany. Pomimo względnie 
szerokiej literatury przedmiotu, w badaniach nad Komisją Specjalną brakuje róż-
norodności poglądów. Wydawane głównie w latach dziewięćdziesiątych XX w.
publikacje stanowią efekt prac wąskiego kręgu naukowców, a to z kolei ogra-
nicza potencjał poznawczy opisywanych zagadnień. Należy mieć zatem na-
dzieję, że dalsza popularyzacja tematu przyczyni się do wznawiania rozważań
naukowych nad Komisją Specjalną przez kolejne pokolenia historyków. Hołdu-
jąc idealistycznej maksymie historia magistra vitae est, trzeba dołożyć starań, by
pamięć o tej inkwizycyjnej i wciąż intrygującej instytucji stanowiła zarówno 
lekcję, jak i przestrogę dla wnikliwych obserwatorów oraz architektów otaczają-
cej nas rzeczywistości prawnej.

Piotr Sztachelski, Die Rechtsprechung der Allensteiner Niederlassung der Sonderkommission zum Kampf 
gegen Missbrauch und Wirtschaftssabotage im Licht der erhalten gebliebenen Akten (1950–1954)

Zusammenfassung 

In der Zeit von 1950–1954 hatten die über ganz Polen verteilten Niederlassungen der Sonderkommission 
zum Kampf gegen Missbrauch und Wirtschaftssabotage das Recht, eigenständig in strafrechtlichen Angelegenheiten 
zu urteilen und dabei als Sanktionen Arbeitslager oder Geldstrafen zu verhängen. Auf der Grundlage von 240 
erhalten gebliebenen Aktenmappen der Niederlassung der Spezialkommission in Olsztyn wurden eine Reihe 
von ihre Tätigkeit begleitenden Problemen festgestellt, die sich in hohem Maße aus der fortschreitenden 

163 Omawiany przypadek stwarza szczególną konfuzję w odniesieniu do rozumowania definicji „ofiary”. 
Trzeba pamiętać, że cechą systemu stalinowskiego w Polsce był nie tylko bezpośredni terror i represje wobec jego 
jawnych wrogów, ale też fakt, że w rezultacie utrwalania idei komunizmu za kulisami głównych wydarzeń wy-
generowano równie niebagatelną liczbę „biernych męczenników”. Pomimo braku ich zaangażowania w sprawy 
ideowe, traktowani jak kryminaliści, ostatecznie odchodzili w niepamięć. Winą za ich cierpienia można obar-
czyć jedynie abstrakcyjny byt określany jako „system”, na który składa się szereg rozwiązań legislacyjnych i or-
ganów odpowiedzialnych za egzekucję prawa, a wszystko to dla zrealizowania założonego celu. W przypadku 
lat pięćdziesiątych XX w. wpadające w potężne tryby tej machiny odrzucone i apolityczne jednostki stawały 
się nieświadomie i milcząco, bez oficjalnych wyroków, tak jak Wacław B., ale także i inni oskarżeni, pośredni-
mi ofiarami systemu stalinowskiego, zob. IPN Ol 14/115/1–2.
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Politisierung der Organe der Gerichtsbarkeit in der Epoche des Stalinismus ergaben. Das Fundament der 
Überlegungen bilden statistische Analysen, die ausgewählte Fragestellungen beschreiben; Bezugnahmen auf 
ausgewählte Fälle stellen dagegen eine wertvolle Ergänzung dar. Im Endeffekt ist es gelungen, eine gewisse 
Abhängigkeit zwischen der Art des verübten Missbrauchs und den Eigenschaften sowie den tatsächlichen 
Motiven der Täter zu beobachten. Aus dieser Perspektive lässt sich die Sonderkommission als Organ von 
einer durch den Machtapparat ziemlich klar bestimmten Funktion wahrnehmen. Jedoch unter Überwindung 
einiger im wissenschaftlichen Bewusstsein bestehender Stereotype wurde auch beobachtet, dass die Urteilspraxis 
der Niederlassungen nicht immer mit den anfänglichen, de facto totalitären Richtlinien des Gesetzgebers 
übereinstimmte.

Übersetzt von Christiane Schultheiss

Piotr Sztachelski, Jurisprudence of Olsztyn’s delegation of Special Commission to the Fraud and Economic 
wrecking in the in the light of saved acts (1950–1954)

Summary

In the period 1950–1954 the delegations of the Special Commission to the Fraud and Economic 
wrecking stationed throughout the country had the right to self- rule in criminal cases, operating, among 
others, sanctions of a labor camp or a fine. Based on the 240 surviving folders of acts of the Delegation of the 
Special Commission in Olsztyn was found a number of problems accompanying its activities, which largely 
resulted from the progressive politicization of the judicial authorities in Stalinism period. Considerations 
are the foundation of statistical analysis describing the selected issues and their valuable supplement are 
references to selected cases. As a result, failed to observe certain relationships between the nature of the abuses 
committed, and the features and the actual motivation of the perpetrators . From this perspective, the Special 
Commission can be seen as a body of fairly clearly defined by the apparatus of power. Breaking however, some 
operating in the scientific awareness of stereotypes, it was also observed that the practice of adjudication its 
delegations did not always coincide with the initial, de facto totalitarian assumptions of the legislator.

Translated by Jerzy Kiełbik
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W roku akademickim 1967/1968 przebywałem na stypendium w Oslo. 
Pewnego dnia, kiedy siedziałem w czytelni Biblioteki Uniwersyteckiej na Dram-
mensveien, podszedł do mnie mężczyzna w sile wieku, przedstawił się i nawią-
zał rozmowę w języku polskim. Nie zdawałem sobie wówczas do końca spra-
wy, że rozmawiam z autorem słynnej biografii Mikołaja Kopernika1, która
została uhonorowana przez „Wiadomości Literackie” w roku 1938 tytułem naj-
lepszej książki roku2 opublikowanej w Polsce. Zostałem przez niego zaproszo-
ny do odwiedzin w jego mieszkaniu, ale z jakichś powodów do nich wtedy nie 
doszło. Skorzystałem z tego zaproszenia dopiero latem 1975 r. Byłem wówczas 
ponownie w Norwegii, biorąc udział w norweskiej szkole językowej „Summer 
School” w Oslo. Tym razem byłem już po lekturze wspomnianej książki Wasiu-
tyńskiego i po uroczystościach związanych z pięćsetną rocznicą urodzin Miko-
łaja Kopernika, kiedy Toruń, miasto urodzenia Kopernika, odwiedzali nie tylko
historycy astronomii, ale także kosmonauci i astronauci amerykańscy i radziec-
cy. Doktora, a raczej profesora Wasiutyńskiego (bo taki tytuł mu się należał), za-
stałem w jego mieszkaniu, w domu w pobliżu stacji metra „Majorstua”, w chwi-
li gdy skończył seminarium dla małej grupy studentów i doktorantów. Pokazał 
mi wówczas „Portret młodzieńca” pędzla Giorgionego i powiedział, iż jego zda-

Janusz Małłek

NOWA KSIĄŻKA O KOPERNIKU

C OPERNICANA

1 J. Wasiutyński, Mikołaj Kopernik, twórca nowego nieba, Wydawnictwo J. Przeworski, Warszawa 1938, 
ss. 665; idem, Kopernik, twórca nowego nieba, wyd. 2, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2007, ss. 581. 

2 L. Sokół (b. ambasador RP w Norwegii), Jeremi Wasiutyński in memoriam, w: J. Wasiutyński, Koper-
nik, twórca nowego nieba, s. 10. 
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niem to jest jedyny portret Kopernika (obecnie w Berlinie), do którego Astro-
nom sam pozował. Potem rzucał na ekran przezrocza z portretami Kopernika: 
„toruński” (znajdujący się w Sali Mieszczańskiej Ratusza Staromiejskiego w To-
runiu), „strasburski” (można było go oglądać w Toruniu w roku 1973) i „berliń-
ski” (znajdujący się w zbiorach Staatliche Museen Preussischer Kulturbesitz, Ge-
mäldegalerie w Berlinie). Zarysy twarzy – jak pamiętam – pokrywały się. Ale 
nie był to żaden dowód. Potem mówił mi o powiązaniach Kopernika z tajnymi 
stowarzyszeniami włoskich humanistów, a na koniec prosił, abym te informa-
cje zachował w tajemnicy, gdyż jest w trakcie przygotowywania osobnej książ-
ki na ten temat. Zgodnie z wolą mego rozmówcy, milczałem. W roku 1980 mia-
łem jeszcze możność obejrzenia wspomnianego obrazu Giorgionego w Berli-
nie. Jeremi Wasiutyński pracował nad książką, o której wspominał w rozmowie 
ze mną, przez kolejne dziesięciolecia. Początkowo miała się ona ukazać w USA. 
Ostatecznie ukazała się drukiem w Oslo w wydawnictwie Solum dopiero w roku 
2003. Co najważniejsze, Autor miał za życia tę książkę w ręku. Nosi ona tytuł: 
The Solar Mystery. An Inquiry into the Temporal and Eternal Background of the 
Rise of Modern Civilization (Słoneczne misterium. Dociekania dotyczące czaso-
wego i wiecznego tła wzrostu nowoczesnej cywilizacji) i liczy aż 478 stron dru-
ku3. Zasługuje ona z pewnością na przekład i publikację w języku polskim. Było-
by to łatwiejsze, gdyby okazało się, że Autor swoją pierwszą wersję pisał w języku 
polskim. Nie mam wątpliwości, iż prędzej czy później stanie się ta praca przed-
miotem wnikliwych recenzji polskich i zagranicznych kopernikologów. Sądzę
jednak, iż zanim to nastąpi, jestem winien zarówno pamięci Autora, jak i zain-
teresowanym Czytelnikom informację o treści tej książki. Wpierw może jednak 
kilka zdań z biogramu Jeremiego Wasiutyńskiego4. 

Urodził się 5 października 1907 r. w Warszawie. Ojciec, Aleksander, był 
profesorem na Politechnice Warszawskiej. Jeremi Wasiutyński studiował na 
Uniwersytecie Warszawskim fizykę, matematykę i astronomię, zgłębiał też psy-
chologię, archeologię i filozofię. W roku 1930 uzyskał magisterium z astronomii
na podstawie pracy „Gwiazda zmienna AK Herculis” na tymże uniwersytecie. 
W latach 1935–1936 pracował nad wspomnianą wyżej biografią Kopernika.
W roku 1938 Wasiutyński otrzymał propozycję przygotowania doktoratu w In-
stytucie Astrofizyki Teoretycznej uniwersytetu w Oslo, kierowanym przez pro-
fesora Sveina Rosselanda. Druga wojna światowa zastała go w Norwegii. Pla-

3 J. Wasiutyński, The Solar Mystery, Solum Forlag, Oslo 2003.  
4 Biogram Jeremiego Wasiutyńskiego zamieszczony jest w Norsk Biografisk Leksikon, t. 9, Oslo 2005,

ss. 422–423 (dostępny w Internecie). Zob. także wywiad Aleksandry Sawickiej z Jeremim Wasiutyńskim z 18 III 
2003 r. pt. „Jeremi Wasiutyński – polski filozof nad fiordami”, Relacje (Szwecja), 2003, nr 1/2 (dostępny w In-
ternecie: <relacjeonline.com>).
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nował powrót do kraju, ale okazało się to nierealne. Wasiutyński pozostał
w okupowanej przez Niemców Norwegii. Na życie zarabiał pisaniem artykułów
popularnonaukowych do prasy norweskiej i duńskiej. W latach 1943–1944 opu-
blikował trzytomową książkę w języku norweskim pt. Verden og geniet (Świat
i geniusz). W roku 1946 Wasiutyński otrzymał obywatelstwo norweskie i dokto-
ryzował się z astrofizyki na uniwersytecie w Oslo na podstawie pracy „Studies 
in Hydrodynamics and Structure of Stars and Planets”). Nie przyjął propozycji 
pracy na uczelniach Warszawy i Krakowa, a następnie także w Instytucie Astrofi-
zyki Teoretycznej w Oslo. Pragnął poświęcić się wyłącznie badaniom naukowym, 
zachowując jednak dla siebie decyzję co do tematyki, jaką chciałby się zajmować.
Borykał się z kłopotami finansowymi, wreszcie w 1964 r. otrzymał skromne doży-
wotnie państwowe stypendium naukowe. Opublikował w kolejnych latach kilka 
książek, wśród nich, oprócz tej, którą się zajmujemy, pracę pt. The Speach of God: 
From the Meta-Cosmic Beginnings to the Forthcoming Terrestrial Crisis In an Attemp 
at Human Understanding (Mowa Boga: od meta-kosmicznych początków do nad-
chodzącego kryzysu globu ziemskiego), Solum Forlag, Oslo 2002, ss. 257. Jeremi 
Wasiutyński zmarł 8 kwietnia 2005 r. w Oslo, w 98 roku życia. Został pochowany 
w grobowcu rodzinnym na Powązkach w Warszawie 22 kwietnia 2005 r. 

Wróćmy teraz do książki Wasiutyńskiego o Koperniku The Solar Mystery 
(Słoneczne misterium). Nie sposób streścić całej książki w krótkim z natury rzeczy 
omówieniu. Czytelnika, naturalnie, interesuje to, co nowego można znaleźć w tej 
książce. Czy w ogóle jest szansa na odnalezienie nowych faktów z życia Wielkie-
go Astronoma, skoro bibliografia prac poświęconych jemu i jego dziełu obejmuje 
do roku 2001 w sumie 8246 pozycji za lata 1509–2001?5 Należy na wstępie powie-
dzieć, iż książka nie przynosi pewnych, nowych ustaleń. Przynosi natomiast wiele 
rewelacyjnych hipotez, które w przyszłości bądź znajdą swoje udokumentowanie, 
bądź też zostaną uznane za nietrafne. Rozpatrzmy najważniejsze z nich, a więc:
1) Czy Nicholo z korespondencji Filipa Kallimacha (Buonaccorsi) to Mikołaj Ko-
pernik?, 2) Gdzie Kopernik chodził do „szkoły średniej”?, 3) Czy „Portret mło-
dzieńca” Giorgionego to portret Kopernika?, 4) Czy Kopernik miał trzy doktora-
ty? i 5) Czy nieznane dotąd fakty w życiorysie Kopernika znajdą potwierdzenie?

1. Czy Nicholo z korespondencji Filipa Kallimacha to Mikołaj Kopernik?

W młodzieńczym życiorysie Mikołaja Kopernika są dwie daty pewne: data 
urodzenia 19 lutego 1473 r. w Toruniu6 i data jego immatrykulacji na Uniwersy-

5 H. Baranowski, Bibliografia Kopernikowska, t. I–III, Toruń 1958–2003.
6 M. Biskup, Regesta Copernicana, t. VII, Wrocław 1973, s. 51, nr 15.  
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tecie Krakowskim w roku 1491 („Nicolaus Nicolai de Thoruna”7). Wasiutyński 
wysuwa przypuszczenie, iż „Nicholo”, „Nicholo mio” (mój Mikołaj), „Nicolaus” 
(chłopiec Mikołaj) „familiares” (domownik) występujący w listach Filipa Kalli-
macha (1437–1496) do jego krewnego i przyjaciela we Florencji, Lactantiusa The-
daldusa (Lactancjusza Thedaldi) z lat 1485–1488 i nazywany przez przyjaciół Kal-
limacha „chłopcem Mikołajem” (puer Nicolaus), może być identyfikowany z Mi-
kołajem Kopernikiem8. Jakie informacje o „Nicholo” zawiera ta korespondencja? 
W liście z 3 listopada 1485 r.9 ze Lwowa Kallimach dziękuje Thedaldusowi i Miko-
łajowi za dostarczenie podarunków jego florenckim przyjaciołom. Z kolei w liście 
datowanym w styczniu 1486 r. (?)10 z Sandomierza Kallimach pisze do Marsilio 
Ficino (1433–1499), czołowego przedstawiciela Akademii Florenckiej, i dołącza 
do listu kartkę w języku włoskim dla Thedaldusa i „jego chłopca Mikołaja”
z szczegółową instrukcją, jakie prezenty mają wręczyć florentczykom. Obok po-
darunków dla Ficino (kamizelka, miecz z rękojeścią z jaspisu, pary obuwia), 
władcy Florencji Wawrzyńcowi Medici przekazywał 12-letniego niewolnika „ze 
Scytii” z łukiem i strzałami na małym koniu, kanclerzowi Republiki Florenckiej 
Barłomiejowi dela Scala – skórę białą z niedźwiedzia i kilka skór wilczych, 
wszystkie również białe, oraz kamizelkę, a poecie Ugolino Verino – plecak
z „pruskiej skóry” o wspaniałym zapachu. Wasiutyński uważa, że Kallimach, po-
wierzając takie zadanie „chłopcu Mikołajowi”, był przekonany o jego zdolno-
ściach, a także niezbędnej w takiej misji dobrej znajomości języka łacińskiego11. 
Pojawiają się tutaj od razu wątpliwości, czy niespełna 13-letni chłopiec, jakim 
był wówczas Mikołaj Kopernik, mógłby być owym „chłopcem Mikołajem”. Na-
turalnie, w poselstwie do Florencji, biorąc tylko pod uwagę ilość i charakter po-
darunków, musiało uczestniczyć więcej osób, także dorosłych. Wasiutyński wy-
jaśnia, iż było wówczas częstym zjawiskiem zatrudnianie jako pomocników dla 
funkcji domowych (także sekretarzowania) chłopców. Leonardo da Vinci za-
trudniał jako uczniów nawet 10-letnich chłopców, którzy czasem bywali niesfor-
ni12. Kolejny list Kallimacha do Thedaldusa datowany jest na kwiecień 1486 r.
z Lipska, kiedy znajdował się on w drodze z Kolonii (z uroczystości koronacyj-

7 Ibidem, s. 5354, nr 21.
8 J. Wasiutyński, The Solar Mystery, s. 37.
9 Ibidem, s. 168; H. R. Zeissberg, Kleinere Geschichtsquellen Polens im Mittelalter, Archiv für Österreichische 

Geschichte, 1877, Bd. 55, I Abt., ss. 62–63.
10 J. Wasiutyński, The Solar Mystery, s. 168; H. R. Zeissberg, op. cit., ss. 59–60.
11 J. Wasiutyński, The Solar Mystery, s. 168: „The account indicates that Callimachus’ Nicolo was from 

the very beginning of his service well-qualified, not east in the role of messenger to foreign humanistic circles. 
He must have learned Latin in the school so well that he was able to use it in dealing with matters of every day 
life. And he was actually employed by Callimachus in similar errand the rest of the time of his service”.  

12 Ibidem, s. 166.
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nych cesarza Maksymiliana, jeszcze za życia jego ojca Fryderyka III Habsburga) 
do Wenecji13. W tej podróży brał udział także sekretarz Kallimacha, późniejszy 
biskup włocławski i arcybiskup gnieźnieński, Maciej Drzewicki (1467–1535), li-
czący wówczas 19 lat. Wspomniany list zaczyna się słowami: „Piszę do ciebie 
wkrótce po powrocie mojego Nicholo”14, co świadczy o pozycji, jaką zajmował 
ten chłopiec u swego pryncypała. Teraz – jak sądzi Wasiutyński15 – Nicholo to-
warzyszył Kallimachowi w jego podróży do Wenecji. Celem wizyty Kallimacha 
w jego rodzinnym mieście, w Wenecji, było włączenie tego miasta-państwa do 
ligi antytureckiej. W odpowiedzi władze Wenecji zaproponowały jedynie zapo-
średniczenie rozmów między skonfliktowanymi ze sobą państwami: Cesar-
stwem i Polską z jednej strony a Turcją z drugiej. Kallimach w oczekiwaniu na 
wyniki rozmów ambasadora weneckiego w Stambule wykorzystywał czas, prowa-
dząc dyskusje z wieloma miejscowymi znakomitymi humanistami. Uczestniczył
w pogrzebie weneckiego doży Margo Barbarigo, zmarłego 14 sierpnia 1486 r. Spo-
tykał się z przyjaciółmi malarzami: Giovannim Bellinim (1431/38–1516) i jego 
bratem Gentile (1429–1507). Wasiutyński przypuszcza, iż Nicholo towarzyszący 
Kallimachowi w Wenecji, będąc zainteresowany sztuką malarską, mógł odwie-
dzać warsztat malarski Belliniego i przyglądać się chłopcom przygotowującym 
farby16. W warsztacie Belliniego był prawdopodobnie zatrudniony chłopiec, 
później wybitny malarz, Zorzi de Castelfranco, znany jako Giorgione (1478/79 
– ok. 1510). Naturalne byłoby, aby ci chłopcy poznali się. Wasiutyński – idzie 
niebezpiecznie w tych przypuszczeniach aż tak daleko – iż paź na małym obraz-
ku (obecnie w Bergamo), przypisywany Giorgionemu, to właśnie Nicholo, na-
malowany zapewne w czasie kolejnego jego pobytu w Wenecji w roku 1488. Na 
rysunku17 chłopiec oparty o drzewo trzyma w jednym ręku list, a drugą ręką roz-
dziera koszulę, z której ukazują się symbole tajemnego stowarzyszenia VV
(o czym dalej). Tło obrazu stanowią wzgórze, jezioro obrośnięte sitowiem i drze-
wa. Krajobraz rzeczywiście niemający wiele wspólnego z pejzażem włoskim. 
Wróćmy do Kallimacha. Nie doczekawszy się wiadomości ze Stambułu, Kallimach 
po dwóch miesiącach opuścił Wenecję. 1 stycznia 1487 r. z Piotrkowa18 pisał do 
Lactantiusa Thedaldusa, iż wciągu 2–3 tygodni wyśle do Wenecji jednego ze 
swych ludzi z instrukcją w jego sprawach. W kolejnym liście, dopiero z 28 wrze-
śnia 1487 r. z Sandomierza, Kallimach prosi Thedaldusa tak: „Dopilnuj, aby Ni-

13 Ibidem, s. 169; H. R. Zeissberg, op. cit., s. 64.
14 J. Wasiutyński, The Solar Mystery, s. 169: „I have written to you shortly after the return of my Nicholo”.
15 Ibidem, s. 169: „He [Nicholo] was now apperently accompanying his master abroad”.
16 Ibidem, s. 37 i 169. 
17 Ibidem, po s. 304, ryciny 41, 42.
18 Ibidem, s. 169.
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cholo szybko powrócił [do Polski] i Lucretio Mendica”19. Z listu tego wynika, iż 
Nicholo był wysłany przez Kallimacha powtórnie do Włoch lub przebywał
w Wenecji przez cały rok. Dodajmy, iż w roku 1487 Kallimach w wyniku pożaru 
jego domu w Krakowie stracił nieomal wszystko: odzież, książki, a szczególnie 
cenne rękopisy20. Stało się to w czasie poselstwa Kallimacha i Marcina z Wroci-
mowic do Stambułu. W podróż do Turcji zabrał ze sobą Nichola. Tłumaczył ten 
fakt w liście z 15 maja 1488 r.21 datowanym z Piotrkowa do Thedaldusa tak: „Jak 
wiesz, Nicholaus, mój domownik był już gotowy do wyjazdu do ciebie, tymcza-
sem ja musiałem pojechać do Turcji. Z tego powodu, iż jestem ignorantem w co-
dziennych sprawach domowych, zabrałem go ze sobą z postanowieniem, że wy-
ślę go [do ciebie] w innym terminie”. Dalej Kallimach pisze, iż nie pamięta treści 
listów od jego przyjaciół, które stracił w pożarze. Przypomina sobie, że były ja-
kieś sprawy handlowe i finansowe związane z osobą Bartłomieja de la Scala. Sam 
nie jest kompetentny w tych sprawach i prosi Thedaldusa, aby pokazał ten list 
Scali, a odpowiedź przekazał za pośrednictwem Nicolausa do Wenecji. Pobyt 
tego ostatniego latem w Wenecji potwierdza list weneckiego humanisty Bene-
detto Brognolo do Kallimacha, datowany 16 października 1488 r.22, w którym, 
wyrażając ubolewanie z powodu strat, jakie poniósł jego adresat w pożarze, 
dziękuje za podarunki, jakie przekazał mu Nicolaus. List z 15 maja 1488 r. Kalli-
macha do Thedaldusa był ostatnim, w którym wymienia on imię Nicolausa. 
Wreszcie w liście z 1 września 1488 r.23, wysłanym z Wolborza, z rezydencji ów-
czesnego biskupa kujawskiego Piotra z Bnina, Kallimach pisze z goryczą do The-
daldusa: „Drogi bracie! Mylisz się, iż dlatego do ciebie rzadko piszę, że zajmuję 
się innymi sprawami – – Nie mam nikogo, przez kogo mógłbym wysyłać listy
i nie wiem, kiedy wyślę moich ludzi do Włoch, dokąd zamierzałem pojechać,
a raczej tam powrócić. Ale los jest mi przeciwny”. Oznacza to, że Nicholo, będący 
na służbie Kallimacha zapewne już od jesieni 1485 r., zakończył ją latem 1488 r. 
Wypada w tym miejscu zapytać, na jakich przesłankach opiera Wasiutyński 
swoje przypuszczenia, że Nicholo lub Nicolaus to Mikołaj Kopernik? Trzeba tu 
jednak jeszcze raz dodać, iż Wasiutyński zdaje sobie w pełni sprawę, że mamy tu-
taj do czynienia tylko z hipotezą, skoro pisze: „Czy Kopernika można zidentyfi-
kować z Nicholo, czy też nie, jest pewnym, że musiał odwiedzać Wenecję, na 

19 Ibidem, s. 169: „With all my ability, I am yours, but above all see to Nicholaus’ swift return, and with 
him that of a certain Lucretio Mendica”; H. R. Zeissberg, op. cit., ss. 65–66. 

20 J. Garbacik, Kallimach Filip Buonaccorsi, zwany Experiens (1437–1496), w: Polski słownik biograficz-
ny, t. XI, Wrocław 1964–1965, s. 496.

21 J. Wasiutyński, The Solar Mystery, s. 170; H. R. Zeissberg, op. cit., s. 67.
22 Ibidem, s. 170.
23 J. Wasiutyński, The Solar Mystery, s. 171; H. R. Zeissberg, op. cit., s. 69. 



736 Janusz Małłek 737Nowa książka o Koperniku

pewno więcej niż raz, kiedy zamieszkiwał [w Padwie w latach 1501–1503] przez 
okres dwóch lat w odległości zaledwie 20 mil angielskich”24. Pierwszy pobyt Kalli-
macha w Toruniu jest potwierdzony jego listem z tego miasta do kupca i bankiera 
florenckiego Tomaso Portinari datowanym 4 czerwca 1474 r. właśnie z Torunia25. 
Kallimach w uprzejmej formie dawał do zrozumienia adresatowi, iż niewiele bę-
dzie mógł pomóc w staraniach jego wysłannika Anselmo Adorno o zwrot ołta-
rza Memmlinga „Sąd ostateczny”, który padł łupem gdańskiego korsarza Pawła 
Benecke. Dodajmy – na podstawie recesu zjazdu stanów Prus Królewskich z 29 maja 
1474 r.26, iż w obradach w Toruniu uczestniczył król Kazimierz Jagiellończyk
i podkanclerzy, biskup włocławski Zbigniew Oleśnicki (1430–1493). Kallimach 
był już wtedy nauczycielem królewiczów Jana Olbrachta i Aleksandra, a także se-
kretarzem królewskim. Zbieżność dat (listu Kallimacha i pobytu króla w Toru-
niu) wyraźnie wskazuje, iż Kallimach znajdował się w orszaku królewskim.
W Toruniu był już zapewne Łukasz Watzenrode (1447–1512), wuj Kopernika, 
który 18 grudnia 1473 r. uzyskał doktorat z prawa kanonicznego w Bolonii27, choć 
jego obecność w tym mieście jest potwierdzona na dzień 15 listopada 1474 r., kie-
dy to rada miejska wypłaciła mu część należności po ojcu28. Niedługo potem 
Watzenrode stał się najbliższym współpracownikiem biskupa włocławskiego,
a następnie arcybiskupa gnieźnieńskiego Zbigniewa Oleśnickiego i pozostał nim 
aż do śmierci tego ostatniego w roku 1493. Niewątpliwie dzięki staraniom Ole-
śnickiego papież Sykstus IV nadał 26 kwietnia 1477 r. Watzenrodemu kanonię 
włocławską29. Wasiutyński twierdzi, że bliskie stosunki Kallimacha z Oleśnickim 
i Oleśnickiego z Watzenrodem mogły się przyczynić do tego, iż ten pierwszy na-
wiązał kontakty z Watzenrodem i jego rodzinnym miastem Toruniem30. List 
Oleśnickiego do Watzenrodego datowany 28 listopada 1488 r.31 świadczy o za-
ufaniu w sprawach politycznych między nimi. Oleśnicki prosi Watzenrodego, 
aby to on poinformował o treści tego listu radę pruską. Wiele lat później Henryk 
Kotwicz, kanonik, a zarazem poeta, w liście z 3 stycznia 1494 r. do biskupa Wat-
zenrodego, wysoko oceniając zalety Kallimacha, podkreślał przyjaźń tego wło-
skiego humanisty z odbiorcą listu i prosił o protekcję u Włocha32. Inne przesłan-
ki – zdaniem Wasiutyńskiego – wskazujące na jakieś bliskie związki Kallimacha 

24 Ibidem, s. 37.
25 J. Wasiutyński, The Solar Mystery, s. 163; H. R. Zeissberg, op. cit., ss. 46–47, 54–56.
26 Acten der Ständetage Preussens, Königlichen Antheils, hrsg. von F. Thunert, Danzig 1896, s. 371 i n.
27 K. Górski, Łukasz Watzenrode, życie i działalność polityczna (1447–1512), Wrocław 1973, s. 8.
28 Ibidem, s. 9.
29 Ibidem.
30 J. Wasiutyński, The Solar Mystery, s. 164.
31 Ibidem, s. 164.
32 Akta stanów Prus Królewskich, t. III, cz. 1, wyd. K. Górski i M. Biskup, Toruń 1961, ss. 100–101.
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z Toruniem mają charakter transakcji handlowych i pochodzą z późniejszych 
lat. Kallimach mieszkał dowodnie w Toruniu w latach 1494–1496, choć w roku 
1495 wyjeżdżał stąd do Wilna, Lublina i wreszcie do Krakowa, gdzie 1 września 
1496 r. zakończył życie. W itinerarium Kallimacha odnotowany jest jego pobyt 
w tym mieście także 3 lipca 1490 r.33 Jest znany fakt zakupienia 5 lutego 1496 r. 
przez Kallimacha dwóch kamienic w Toruniu od Henryka Snellenberga. Pierw-
sza kamienica znajdowała się na ulicy Żeglarskiej i sąsiadowała z kamienicą Łu-
kasza Watzenrodego (starszego), ojca biskupa Łukasza, a zarazem dziadka Miko-
łaja Kopernika, oraz kamienicą kupca Jorge Sweidnitzera (Swincera). Drugi bu-
dynek to dobrze znana w Toruniu „Kamienica pod Gwiazdą”, która sąsiadowała 
z domem rodziców Mikołaja Kopernika (dziś PDT). Kallimach sprzedał te domy 
w połowie lipca, na krótko przed śmiercią w roku 149634. Wasiutyński przytacza 
także inne fakty świadczące o powiązaniach Kallimacha i jego krewnych z to-
ruńskimi kupcami. Otóż krewny ze strony matki Kallimacha, Arnulf Thedaldi, 
był żupnikiem i zarządzał kopalnią soli w Wieliczce w latach 1488–1490. Z kolei 
położony w pobliżu Wieliczki majątek Bogucice był własnością Barbary, żony 
Jakuba Sweidnitzera. Rodzina Sweidnitzerów wywodziła się ze Śląska i była spo-
krewniona z Watzenrodami. Mieszczanin toruński Jan Sweidnitzer otrzymał od 
króla Kazimierza Jagiellończyka, a więc przed rokiem 1492, koncesję na sto ba-
ryłek soli, które miał dostarczyć inny mieszczanin toruński Mikołaj Jode. Dodaj-
my, iż 11 listopada 1495 r.35 król Jan Olbracht potwierdził otrzymanie pożyczki 
od miasta Torunia w wysokości 2000 florenów za pośrednictwem Kallimacha. 
Wszystkie te fakty mają świadczyć o związkach Kallimacha z Toruniem i to 
może już od roku 1474, o bliskich relacjach z wujem Mikołaja Kopernika i star-
szego jego brata Andrzeja, Łukaszem Watzenrode. Należy pamiętać, że po śmier-
ci ojca Andrzeja i Mikołaja Koperników około roku 1485, to Watzenrode zajmo-
wał się wykształceniem i dalszą karierą swoich siostrzeńców. Wasiutyński twierdzi, 
że na uzdolnionego 12–13-letniego chłopca, jakim był niewątpliwie Mikołaj Ko-
pernik, mógł zwrócić uwagę Kallimach i przyjąć go na służbę latem lub jesienią 
w 1485 r.36 Dodajmy, iż opieka nad uczniami była charakterystyczna dla Kalli-
macha. Był on nie tylko nauczycielem i wychowawcą królewiczów Jana Olbrach-
ta i Aleksandra37, ale także udzielał lekcji w niewyjaśnionych okolicznościach 

33 M. Biskup, Historia Torunia, t. II , cz. I, Toruń 1992, ss. 168–169.
34 J. Wasiutyński, The Solar Mystery, s. 165; L. Birkenmajer, Stromata Copernicana, Kraków 1924,

ss. 243–244. 
35 A. Radzimiński, J. Tandecki, Katalog dokumentów i listów królewskich z Archiwum Państwowego w To-

runiu (1345–1789), Warszawa 1999, s. 63, dok. nr 127. 
36 J. Wasiutyński, The Solar Mystery, s. 166.
37 J. Garbacik, op. cit., s. 495.
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młodzieńcowi Janowi Karnkowskiemu (ok. 1472–1536), późniejszemu sekreta-
rzowi królewskiemu, a potem biskupowi włocławskiemu jeszcze przed rokiem 
1489, tj. przed immatrykulacją tego ostatniego w Akademii Krakowskiej38. Jego 
ulubionym uczniem był Maciej Drzewicki, późniejszy biskup włocławski. Gdy-
by we wspomnianych listach Kallimacha do Thedaldusa pojawił się zamiast za-
pisu „Nicholo” lub „Nicolaus” zapis „Nicolaus Nicolai de Thoruna”, jak w księdze 
matrykuły z roku 1491 Akademii Krakowskiej, zagadka byłaby rozwiązana. Po-
stać „Nicholo” frapowała już biografa Kallimacha, Józefa Garbacika. Pisze on: 
„do Turcji [Kallimachowi] towarzyszył sługa Mikołaj. Niestety niewiele wiemy
o tym ciekawym człowieku. Zapewne nie był to już dosłownie »puer« (chłopiec), 
jak go określa Laktancjusz w roku 148539”. Garbacik chciałby widzieć w Nicholo 
dorosłego mężczyznę, diakona Mikołaja z Lipnicy lub Mikołaja Prymusa, sekreta-
rza królewskiego w latach 1484–1487, a nawet sądzi, że to może ta sama osoba. 
Wasiutyński, który znał dobrze biografię Kallimacha pióra Józefa Garbacika, nie 
zatrzymuje się – i chyba słusznie – nad przypuszczeniami tego ostatniego, uwa-
żając je – jak widać – za nieuprawnione, skoro we wspomnianych listach jest 
mowa „o chłopcu Nicholo”. Hipoteza Wasiutyńskiego, oparta na poszlakach, ma 
jednak słabe strony. Wątpliwości budzi wysyłanie 13- czy 16-latka w poważnych 
zagranicznych misjach i wreszcie brak informacji o wzajemnych kontaktach mię-
dzy Kallimachem a Nicholo po roku 1488. Ale czasem hipotezy nie prowadzą na 
bezdroża, lecz do prawdy. Wasiutyński wierzył w swoją intuicję i oby miał rację.

2. Gdzie Kopernik chodził do „szkoły średniej”?

Kopernik rozpoczął studia na Uniwersytecie Krakowskim jesienią w roku 
1491. Miał wówczas ponad 18 lat. Odpowiadałoby to dzisiejszym wyobrażeniom o 
początkowym terminie podejmowania studiów. Wówczas na studia szli zazwyczaj 
znacznie młodsi chłopcy 15- lub 16-letni. Tiedemann Giese (1480–1550), serdecz-
ny przyjaciel Kopernika, rozpoczął studia na uniwersytecie w Lipsku, mając za-
ledwie 12 lat40. Udał się tam pod opieką krewnego Jana Ferbera. Lata 1473–1491 
są z braku źródeł nieznaną kartą w życiorysie Kopernika. Gdyby nie chodziło
o osobę takiego formatu, to, naturalnie, sprawa ta nie zaprzątałaby tak wielu ba-
daczy. Tymczasem nieomal 19 lat w życiu młodego człowieka to okres kształ-

38 W. Urban, Jan Karnkowski (ok. 1472–1537), w: Polski słownik biograficzny, t. XII, Wrocław 1966–1967, s. 75.
39 J. Garbacik, Kallimach jako dyplomata i polityk, Kraków 1948, s. 104. 
40 T. Borawska, Tiedemann Giese (1480–1550) w życiu wewnętrznym Warmii i Prus Królewskich, Olsz-

tyn 1984, s. 31. 
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towania się charakteru, rozwijania zdolności i zdobywania wiedzy. Stąd trudno 
się dziwić, że kopernikolodzy wciąż szukają nowych źródeł, próbując w opar-
ciu o poszlaki stawiać hipotezy o miejscach nauki i o ewentualnych preceptorach 
młodego Kopernika. Tą kwestią pasjonuje się także Jeremi Wasiutyński w swojej 
ostatniej książce. Wszyscy biografowie Astronoma są zgodni, że Kopernik cho-
dził do szkoły parafialnej w Toruniu (róg ulicy Łaziennej i św. Janów) przy koście-
le św. Janów, do której miał najwyżej 100–200 metrów od domu rodzinnego. Róż-
nią się natomiast co do miejscowości, gdzie Kopernik pobierał dalsze nauki, czyli 
gdzie chodził – jak to dzisiaj mówimy – do gimnazjum czy liceum. W grę wcho-
dzą miejscowości Chełmno, Włocławek, Toruń, a nawet Gniezno, choć co tego 
ostatniego miejsca poza faktem, iż wuj Kopernika był także kanonikiem gnieź-
nieńskim, brak innych argumentów. Po ukończeniu szkoły parafialnej w Toru-
niu uczniowie udawali się na studia uniwersyteckie. Karol Górski41 w biografii 
Kopernika wyraził nawet pogląd, iż Kopernik poprzestał na nauce w tej szkole
i że jej poziom być może nie odbiegał od szkół stojących formalnie wyżej (szko-
ły katedralne, studium particulare). Znana jest niezbyt pochlebna opinia Hen-
ryka Strobanda42 (1548–1609) o poziomie nauczania w szkole parafialnej przy 
kościele św. Janów, co prawda, z innego, późniejszego okresu. Pisze on, że stu-
dia prawnicze na uniwersytetach sprawiały mu dużo kłopotu, bo nie był do nich 
wystarczająco przygotowany. Z kolei tacy badacze, jak Hans Schmauch43 i Ze-
non Hubert Nowak44 byli skłonni opowiedzieć się za Chełmnem, gdzie szko-
łę (studium particulare) prowadzili, przybyli tutaj ze Zwolle (Holandia), Bra-
cia Życia Wspólnego, kładący nacisk na naukę łaciny, ale pomijali – co osłabia tę 
koncepcję – astronomię. Poza tym w Chełmnie ksienią w klasztorze Benedykty-
nek była krewna Koperników – Katarzyna Peckau. Wasiutyński wraca do argu-
mentacji wybitnego polskiego kopernikologa Ludwika A. Birkenmajera45, znacz-
nie ją korygując, to jednak sądzi, iż bardzo prawdopodobny jest fakt pobierania
nauki przez Kopernika w latach 1489–1490 w studium particulare we Włocław-
ku. Kopernik mieszkałby niewątpliwie w konwikcie (bursie) przy szkole kate-
dralnej. Birkenmajer przypuszczał, iż po śmierci męża (ok. 1485 r.) wdowa 

41 K. Górski, Mikołaj Kopernik. Środowisko społeczne i samotność, wyd. 2, Toruń 2012, ss. 79–82.
42 J. Małłek, Burmistrz Henryk Stroband (1548–1609). Reformator instytucji miejskich i współtwórca Gim-

nazjum Akademickiego w Toruniu, w: Henryk Stroband (1548–1609), burmistrz toruński, pod red. K. Mikulskie-
go, Toruń 2010, s. 48.

43 H. Schmauch, Die Jugend des Nikolaus Kopernikus, w: Kopernikus-Forschungen. Deutschland und der 
Osten, Bd. 22, Leipzig 1943, ss. 101–104. 

44 Z. H. Nowak, Czy Mikołaj Kopernik był uczniem szkoły toruńskiej i chełmińskiej, Zapiski Historycz-
ne, R. XVIII, 1973, nr 3, ss. 9–33. 

45 L. A. Birkenmajer, op. cit., ss. 50–51. 
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Barbara Kopernikowa przeniosła się do domu jej brata, kanonika kujawskie-
go (od roku 1478) Łukasza Watzenrodego, do Włocławka, aby jej synowie mo-
gli tutaj uczęszczać do szkoły katedralnej. Wasiutyński46 uważa, iż w roku 1485
Kopernikowa albo już zmarła, albo wstąpiła do klasztoru. W każdym razie in-
formacje o jej przeprowadzce do Włocławka wyklucza. Birkenmajer swoje przy-
puszczenia o nauce Astronoma w szkole katedralnej w tym mieście opierał przede 
wszystkim na fakcie posiadania przez wuja i protektora Kopernika Łukasza Wat-
zenrodego kanonikatu w katedrze włocławskiej. Itinerarium Watzenrodego, zesta-
wione przez Hansa Schmaucha47, wykazuje jednak, że był on w ciągłych rozjazdach 
i w latach 1482–1491 – wszak ten okres nas tu interesuje – nie mógł mieszkać na 
stałe we Włocławku. Mogło to jednak mieć miejsce wcześniej, bo odnajdujemy go
w kancelarii biskupa kujawskiego w roku 148148. Wasiutyński49, odmiennie niż Bir-
kenmajer, uważa, że inicjatorem wysłania Mikołaja Kopernika na naukę do Wło-
cławka w roku 1488 byli bezpośrednio Kallimach i Mikołaj Wodka z Kwidzyna
(o nim dalej), a nie Łukasz Watzenrode. Rzeczywiście, jesienią 1488 r.50 Watzen-
rode wyjechał do Rzymu, aby ubiegać się o sakrę biskupią na Warmii, ale trudno 
sobie wyobrazić, aby decyzja o nauce siostrzeńca mogła zapaść bez jego przyzwo-
lenia. I znów należy zapytać, jakie argumenty – zdaniem Wasiutyńskiego – prze-
mawiają za tym, iż Kopernik był w latach 1489–1490 uczniem studium particula-
re we Włocławku? Zakładając, iż rzeczywiście „Nicholo mio” to Mikołaj Kopernik 
– Wasiutyński uważa – że moralnym obowiązkiem Kallimacha było zadbanie
o dalsze kształcenie swego pupila. Tak się złożyło, że w roku 1488 „Nicholo” wró-
cił z Włoch i w tymże roku Kallimach osiadł na kilka miesięcy, a może i dłużej
w rezydencji biskupa kujawskiego Piotra z Bnina w Wolborzu. Tutaj, według re-
lacji samego Kallimacha, w refektarzu zimowym prowadzili dyskusje w gronie 
humanistów nad tekstami Leo Tuscusa biskup Piotr, Kallimach, lekarz i astro-
nom, kanonik włocławski Mikołaj Wodka z Kwidzyna (Abstemius), Jan Heydec-
ke (Mirica) – sekretarz królewski, bernardyn Gallus z Zadaru i młody, wspomi-
nany już wyżej, Maciej Drzewicki51. Abstemius, doktor medycyny uniwersytetu
w Bolonii, astronom i astrolog, pasjonował się prognostykami i zegarami słonecz-
nymi. Dodajmy, że Kallimach chwalił archidiakona Pawła z Łyczek, w czasach po-
sługi biskupiej tutaj Piotra z Bnina, za stan szkolnictwa w diecezji włocławskiej52. 

46 J. Wasiutyński, The Solar Mystery, s. 28 i 174.
47 H. Schmauch, op. cit., ss. 101–104. 
48 A. Tomczak, Kancelaria biskupów włocławskich w okresie księgi wpisów (XV–XVIII w.), Toruń 1964, s. 68.  
49 J. Wasiutyński, The Solar Mystery, s. 174. 
50 K. Górski, Łukasz Watzenrode, s. 12.
51 H. R. Zeissberg, op. cit., s. 81.
52 A. Karbowiak, Szkoła katedralna kujawska w wiekach średnich, Kwartalnik Historyczny, R. XII, 1898, 

s. 762, 772.
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Scholastykiem przy katedrze, a więc nadzorcą szkoły katedralnej we Włocławku, 
był w latach 1472–1493 Wojciech z Książa. O poziomie nauczania w szkole katedral-
nej niewiele wiadomo. Studiowali tam także gdańszczanie Ferberowie, co wskazy-
wałoby na atrakcyjność szkoły. Wiadomo, że kler katedralny z Włocławka wysyłano 
na dalsze studia do Krakowa i za granicę. Wasiutyński sądzi, że hipoteza Birken-
majera o tym, że Kopernik był uczniem astronoma Mikołaja Wodki (Abstemius)
w szkole katedralnej we Włocławku, jest bardzo prawdopodobna. Wasiutyński 
pisze, że nikt nie mógł lepiej przygotować Kopernika do studiów i zaszczepić mu 
zainteresowania astronomiczne niż Wodka53. Jeśli uznał on za prawdopodobne 
bliskie związki Kallimacha z Kopernikiem, to przestał nawet wątpić, iż tradycja 
o zbudowaniu zegara słonecznego w katedrze włocławskiej przez Wodkę i jego 
ucznia Kopernika w roku 1490, kwestionowana, a nawet ośmieszana przez Er-
nesta Zinnera54, zawiera w sobie ziarnko prawdy. Wasiutyński55 pisze, że zegar 
pochodzi zapewne z XVI w., ale może być to rekonstrukcja wcześniejszej pra-
cy. Data 1490 r. i informacja o autorach tego dzieła nie musi być nieprawdziwa. 
Już w latach 1600–1603, gdy biskupem włocławskim był Jan Twardowski, wiąza-
no autorstwo tego zegara z Kopernikiem, a więc przed publikacjami Galileusza, 
Kepplera czy Brożka, które zapoczątkowały mit Kopernika. Tak więc, mimo 
wszystko, nie mamy nadal do końca klarownej odpowiedzi na postawione pyta-
nie: Gdzie Kopernik chodził do „szkoły średniej”?, choć pojawiły się nowe argu-
menty przemawiające za Włocławkiem.

3. Czy „Portret młodzieńca” pędzla Giorgionego to portret Kopernika?

Wasiutyński przypuszcza, że „Nicholo” (Mikołaj Kopernik?) spotkał się
z Giorgionem już w roku 1488 w warsztacie Belliniego w Wenecji, gdzie ten dru-
gi zapewne terminował. Wówczas to miał powstać obrazek pazia – o którym już 
wspominaliśmy. Wasiutyński chciałby widzieć w nim Nicholo. Informacja ta sama 
przez się wydawałaby się mało prawdopodobna, gdyby nie było innych przesła-
nek i poszlak. Otóż na obrazie Giorgionego „Trzech filozofów” wybitni włoscy hi-
storycy kultury i sztuki (Bruno Nordi, Sergio Bettini i Giorgio Tabarroni) dopa-
trują się Kopernika w postaci ubranej w strój padewskiego studenta56. Do tych 

53 J. Wasiutyński, The Solar Mystery, s. 29.
54 E. Zinner, Nikolaus Koppernick und die Sonnenuhr zu Włocławek, Mitteilungen zur Geschichte der 

Medizin, der Naturwissenschaft und der Technik, 1933, Bd. 32, ss. 304–306. 
55 J. Wasiutyński, The Solar Mystery, s. 175. 
56 Ibidem, s. 264.
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sugestii jest skłonna przychylić się także polska badaczka Karolina Targosz57.
Odsyłam zainteresowanego Czytelnika do tej publikacji, bo nie sposób przed-
stawić całej argumentacji, jaką posługują się ci badacze. Wasiutyński podzie-
la te opinie, chociaż uważa, iż modelem nie był sam Kopernik, gdyż w chwili, 
kiedy obraz ten powstawał (około roku 1506), nie było go w Italii. Wniosek ten
wysuwa również na podstawie badań obrazu rentgenem. Okazuje się, że rentge-
nowski obraz interesującej nas postaci różni się od tej, jaką można oglądać na ob-
razie dostępnym naszemu oku. Wasiutyński58 przypuszcza, że za modela Koper-
nika służyły Giorgionemu dwie różne postacie: studenci, astronomowie z Padwy 
– Gasparo Contarini59 i Girolamo Fracastoro60. Skoro wielu badaczy skłonnych 
jest widzieć Kopernika w obrazie Giorgionego „Trzej filozofowie”, Wasiutyński 
uznał, że należy pójść tym tropem i zorientować się, czy przypadkiem wśród 
płócien Giorgionego nie ma innych obrazów związanych z Kopernikiem. I tak 
trafił na „Portret młodzieńca”61, który choć nie ma podpisu autora, przypisywa-
ny jest Giorgionemu. Uderzające podobieństwo osoby sportretowanej z kopia-
mi zagubionego autoportretu Kopernika pozwoliło mu postawić tezę, iż „Por-
tret młodzieńca” pędzla Giorgionego, powstały około 1503 roku, jest jedynym 
portretem Kopernika, do którego on sam pozował. Powstanie obrazu wiązałoby 
się z pobytem Kopernika w Padwie w latach 1501–1503. Wasiutyński zamieszcza
w swojej książce fotografię kopii zaginionego autoportretu Kopernika. A więc jest 
to „portret strasburski” z napisem „Nicolao Copernici vera efigies ex ipsius auto-
grapho depicta”62 (prawdziwy wizerunek Mikołaja Kopernika wykonany/na pod-
stawie jego autoportretu). I portret, i kopia z około 1700 r. (z kopii z roku 1593) 
z Galerii Berlińskiej63 wykazują rzeczywiście wyraźne podobieństwo z osobą
z obrazu „Portret młodzieńca”. Wasiutyński pisze, iż nie ma bezpośrednich do-
wodów źródłowych na kontakty między Giorgionem i hermetycznymi kołami 
włoskimi a Kopernikiem, to jednak są poszlaki, że musieli się znać64. „Portret 
młodzieńca” do drugiej połowy XIX w. znajdował się w kolekcji członków ro-
dziny Gjustiniani w Padwie. Gniazdem rodowym rodziny Gjustiniani była jed-
nak Wenecja. Sąsiadowali oni z rodziną Kallimacha, Buonaccorsi. Bernardo 
Gjustiniani (1408–1489), dyplomata, autor historii Wenecji, był zaprzyjaźniony

57 K. Targosz, Mikołaj Kopernik jednym z Trzech Filozofów Giorgiona?, Kwartalnik Historii Nauki i Tech-
niki, R. XL, 1995, nr 3, ss. 49–87.

58 J. Wasiutyński, The Solar Mystery, s. 269.
59 Ibidem, ryc. 12.
60 Ibidem, ryc. 13.
61 Ibidem, ryc. 39.
62 Ibidem, ryc. 75.
63 Ibidem, ryc. 76.
64 Ibidem, s. 38.
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z Kallimachem. Wasiutyński sądzi, że Nicholo (Mikołaj Kopernik?) mógł być reko-
mendowany przez Kallimacha rodzinie Gjustiniani. Paulo Gjustiniani (1476–1526), 
późniejszy założyciel zakonu kamedułów eremitów, studiował w Padwie w tym 
samym czasie co Kopernik, był on bratem znanego alchemika Giovanniego 
Gjustiniani (zm. 1537). Kallimachowi był dobrze znany Sebastian Gjustiniani 
(1460–1543), który posłował wraz z synem Marino (zm. 1542) na Węgry i do 
Polski. Wasiutyński sugeruje, iż Giorgione malował Kopernika na zamówienie 
kogoś z rodziny Gjustiniani65. Wielką zagadką w „Portrecie młodzieńca” są lite-
ry VV umieszczone w dolnej części obrazu. Historycy sztuki proponowali róż-
ne odczytania tego napisu. Wasiutyński rozwiązuje go następująco: „Virgo Var-
miensis” (Dziewica Warmińska)66. Na poparcie tej propozycji wskazuje na mapę 
Prus Henryka Zella przygotowaną niewątpliwie w oparciu o szkice kartogra-
ficzne Mikołaja Kopernika i jego ucznia Jerzego Joachima Retyka. Na dole tej 
mapy znajduje się zapis: „M.M * V.V”. Wasiutyński rozwiązuje ją podobnie „Musa-
eo Mariae * Virginis Varmiensis”, czyli w pałacu Marii [NMPanny] Dziewicy War-
mińskiej, czyli we Fromboku, miejscu pobytu Kopernika67. Gwiazdka ma oznaczać: 
Święte Dziecko w ramionach Maryi. Wasiutyński przytacza szereg przykładów 
„podpisywania” obrazów znakami VV przez Giorgionego, Tycjana i innych ma-
larzy. Czasami literę „V” można zauważyć w rozstawieniu palców portretowanych 
postaci. Uważa on, że te „tajemne znaki” mogły oznaczać przynależność do tajne-
go stowarzyszenia i można było z nich odczytywać pozycję osoby w tym związku. 
Stowarzyszeniom tym nieobca była alchemia, magia i kabała, ale także dyskusje 
nad reformami religijnymi. Przypominały one „różokrzyżowców” czy masonerię.

3. Czy Kopernik miał trzy doktoraty?

Znany jest tylko jeden dyplom doktorski (a raczej zapis notarialny dokto-
ratu) Kopernika uniwersytetu w Ferrarze, datowany na 31 maja 1503 r., odnale-
ziony przez L. Citadella w roku 1876. Treść jego była następująca: Venerabilis
et doctissimus vir Nicolaus Copernick de Prussia, canonicus Varmiensis et schola-
sticus ecclesiae S. Crucis Vratislavienis, qui studuit Bononie et Padue fuit approba-
tus in jure canonico nemine penitus descrepante et doctoratus per prefatum dominum 
Georgium vicarium antedictum etc. Promotores fuerunt: D. Philippus Bardella
et D. Antonius Leutus, cives Ferraiensis, qui ei dedit insignia (czcigodny i wielce 

65 Ibidem, s. 44.
66 Ibidem, s. 43.
67 Ibidem, ryc. 38. 
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uczony mąż, pan Mikołaj Kopernik, z Prus, kanonik warmiński i scholastyk ko-
ścioła św. Krzyża we Wrocławiu, który studiował w Bolonii i Padwie został za-
twierdzony w prawie kanonicznym, bez niczyjego sprzeciwu i doktoryzowany 
przez przełożonego pana wikariusza [generalnego] Jerzego [Priscianusa]. Pro-
motorami byli: dr Filip Bardella i dr Antoni Leutus, który jemu [Kopernikowi] 
wręczył insygnia [zapewne biret doktorski i sygnet])68. Tymczasem już w roku 
1736 Nicolaus Comnenus Papadopoli w książce opublikowanej w Wenecji Hi-
storia Gymnasii Patavini post ea quae hactenus de illo scripta sunt, etc. (t. II, Vene-
tiis 1723), na s. 195 pisał: Nicolaum Copernicum Patavii Philosophiae ac Medici-
nae operam dedisse per annos quatuor constat ex Polonorum albis, ubi discipulis di-
citur Nicolai Passarae e Genua et Nicolai Verniae Theatini, a quo ad utriusque 
scientiae lauream provectum asserunt acta collegi Medicorum ad a. 1499. Z tego 
tekstu wynikałoby, że na podstawie Albumu Nacji Polskiej można stwierdzić, że 
Kopernik przez cztery lata studiował filozofię i medycynę na uniwersytecie
w Padwie i był uczniem Mikołaja de Passari z Genui i Mikołaja Verni z Chieti.
Z obu tych dziedzin otrzymał laury [doktorskie], o czym świadczą akta Colle-
gium Medicorum z roku 1499. W innym miejscu (t. II, s. 232) swojej pracy Pa-
padopoli pisał: Certum est ex albo Polonorum, quo habemus prae manibus, tradi-
tum a quo dam Athansio Rutheno, qui Polonam bibliothecam Patavii nostra aetate 
diripuit vendetisque codicibus fugit. W tekście tym pisze, iż „Album Polonorum” 
ma w ręku i tłumaczy, w jaki sposób go zdobył. Informacje Papadopolego zosta-
ły zakwestionowane, gdyż Acta Collegium Medicorum przetrwały i nie ma tam 
informacji o czterech latach studiów medycznych Kopernika ani o jego doktora-
cie najpóźniej w roku 1499. Badacze niemieccy uznali nawet fakt istnienia
w tych latach Albumu Nacji Polskiej za oszustwo, gdyż osobny album „polskich 
studentów” znany jest dopiero od roku 160569. Dodajmy tu od razu, iż przynależ-
ność do korporacji „niemieckiej” (Natio Germanorum) czy „polskiej” (Natio
Polonorum) nie świadczyła automatycznie o narodowości jego członka, np. Ber-
nard Wapowski, przyjaciel Kopernika, był zapisany w Rzymie do nacji „niemiec-
kiej”. Wracając do tekstu Papadopolego, to wymienieni ewentualni promotorzy 
doktoratu filozofii i medycyny rzeczywiście byli w tym czasie profesorami uni-
wersytetu padewskiego. I tak Verni nauczał tutaj (będąc członkiem kolegium 
doktorów od 1469 r.) do 3 sierpnia 1499 r., kiedy poważnie zachorował i po 
dwóch miesiącach zmarł. Z kolei o Passarim wiadomo, że został doktorem filo-
zofii (in artibus) w roku 1475, a medycyny stosunkowo późno, bo 6 październi-

68 J. Wasiutyński, Kopernik. Twórca nowego nieba, s. 163: Faksymile dyplomu doktorskiego Kopernika.
69 J. Wasiutyński, The Solar Mystery, s. 190.
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ka 1500 r., ale to wystarczało, aby nauczać Kopernika tej dziedziny wiedzy. 
Mieszkał on i pracował na uniwersytecie padewskim do roku 1522. Te ostatnie 
fakty skłoniły wybitnego badacza włoskiego Bruno Nardiego do ponownego 
przebadania w roku 1959 zasobu archiwów uniwersytetu padewskiego i tamtej-
szej kurii biskupiej. Stwierdził on, że jednak akta Wydziału Filozofii i Medycyny, 
zwłaszcza „Akta Graduum” (nadania stopni naukowych), choć się zachowały, to 
jednak doznały poważnych uszczerbków. Procedura przygotowania dyplomu 
doktorskiego była następująca: datę dysputy, nazwisko kandydata oraz nazwiska 
jego promotorów zapisywano na małych karteczkach papieru i na tej podstawie 
notariusze kolegium doktorskiego spisywali protokół, z kolei kuria biskupia wy-
stawiała oficjalny dokument. Nardi stwierdził, że dość często wspomniane kar-
teczki, tzw. minuty, nie były właściwie wpisywane do protokołu albo w ogóle ich 
nie zarejestrowano. Uczony nie odnalazł np. podwójnego doktoratu z filozofii
i medycyny Piotra Pompanazziego, wybitnego profesora, nauczyciela Kopernika 
w zakresie filozofii na uniwersytecie padewskim. Nardi konkluduje, iż fakt nie-
odnalezienia potwierdzenia doktoratów Kopernika w archiwach padewskich 
wcale nie oznacza, że twierdzenie Papadopolego o uzyskaniu tych stopni nauko-
wych przez toruńczyka jest nieprawdziwe, a nawet, że tkwi w nim źródło prawdy. 
Dalej Nardi stwierdza (referuję na podstawie lektury książki Wasiutyńskiego), że 
studia medyczne i „filozoficzne” w Padwie (wśród tych była także matematyka
i astrologia) były traktowane łącznie. Kandydat do doktoratu z medycyny powi-
nien już wcześniej posiadać doktorat z filozofii (in artibus). Zazwyczaj przedział 
czasowy między uzyskaniem doktoratu z filozofii i doktoratu z medycyny zamy-
kał się w kilku latach, chociaż wyjątkowo ich uzyskanie mogło mieć miejsce na-
wet jednego dnia. Nardi sądzi, że Kopernik w roku 1500 nie byłby przyjęty do 
rzymskiej Sapienzy jako „profesor mathematum” i nie aspirowałby do scholaste-
rii we Wrocławiu (otrzymał ją w roku 1502), gdyby nie posiadał doktoratu „in 
artibus”70. Nie bez znaczenia jest tu także prośba Mikołaja Kopernika przedłożo-
na kapitule warmińskiej 28 sierpnia 1501 r., aby ta wyraziła zgodę na przedłuże-
nie jego studiów o dwa lata. Kopernik obiecał studiować medycynę w celu słu-
żenia zdobytą wiedzą lekarską biskupowi i kapitule warmińskiej. Nardi sądzi, że 
tej deklaracji towarzyszyła poważna intencja, aby zwieńczyć studia doktoratem 
z medycyny w czasie jego pobytu w Padwie w latach 1501–1503. W konkluzji 
Nardi, a zanim Wasiutyński, przyjmują, iż Kopernik musiał uzyskać doktoraty
z filozofii i medycyny w Padwie, lecz nie zdobył ich równocześnie, jak to przyj-

70 Ibidem, s. 191.
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mował Papadopoli. Notatka z „Acta Collegii Medicorum” z roku 1499, na którą 
powoływał się Papadopoli, mogła dotyczyć tylko doktoratu z filozofii. Nie było 
to niemożliwe – jak przyjmowali krytycy Papadopolego – gdyż akta te zawiera-
ły także dokumentację studentów „artisti”, czyli filozofii. Wasiutyński przypomi-
na – co jakby uszło uwadze Nardiego – że w dokumencie notarialnym spisanym 
w Bolonii 18 czerwca 1499 r. Kopernik występuje jako świadek jeszcze z tytułem 
magistra. Jeśli jego tytuł doktorski nie został pomyłkowo pominięty w tym do-
kumencie, to ewentualny doktorat Kopernika z filozofii musiałby się odbyć mię-
dzy 18 czerwca a 3 sierpnia (choroba promotora Mikołaja Verniego) 1499 r.71 
Ewentualny dwutygodniowy pobyt w Padwie był, zdaniem Wasiutyńskiego, wy-
starczający do przeprowadzenia przewodu doktorskiego. Również informacji 
Papadopolego o czteroletnich studiach Kopernika zarówno w zakresie filozofii, 
jak i medycyny w Padwie nie można zignorować. Otóż dla okresu od 10 paź-
dziernika 1497 r. do 18 czerwca 1499 r., a więc prawie dla dwóch lat, jest przerwa 
w dokumentacji poświadczającej pobyt studyjny Kopernika w Bolonii. Wasiu-
tyński przypuszcza, że być może Kopernik więcej czasu spędzał wówczas w Pa-
dwie, a wtedy rzeczywiście jego studia (1497–1499, 1501–1503) trwałyby tutaj 
– jak podawał Papadopoli – cztery lata. Jest on też zdania, że informacja tego 
ostatniego o „laurach doktorskich” Kopernika z filozofii i medycyny może odpo-
wiadać rzeczywistości, z tym że uzyskanie doktoratu z medycyny nastąpiło póź-
niej. Wasiutyński nie precyzuje daty, zapewne miałoby to mieć miejsce około 
1503 r. Również tradycja przemawia za tym, że Kopernik zakończył studia me-
dyczne doktoratem. Wasiutyński wspomina tu o epitafium Kopernika w kate-
drze fromborskiej fundacji biskupa warmińskiego Marcina Kromera z roku 
1581. W epitafium tym Kopernik ma tytuł „artium et medicinae doctor”. Wresz-
cie przynależność Kopernika do korporacji studenckiej „Natio Germanorum”
w Bolonii nie wykluczała miejsca naszego Astronoma w korporacji „Natio Polo-
norum” w Padwie – jak to podawał Papadopoli – jeśli zaufać mu, iż w ręku miał 
jej album. „Natio Germanorum” w Bolonii obejmowała tylko studentów prawa, 
należeli do niej nie tylko Niemcy, ale także Czesi. Dopuszczani byli do niej tak-
że Polacy72. Przynależność do tych korporacji nie miała znaczenia narodowego. 
Reasumując, należy stwierdzić, iż Kopernik obok doktoratu prawa kanoniczne-
go uzyskanego w Ferrarze w 1503 r., mógł w roku 1499 uzyskać taki tytuł w za-
kresie filozofii, a około roku 1503 – z medycyny.

71 Ibidem, s. 194.
72 Ibidem, s. 195.
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4. Czy nieznane dotąd fakty z życiorysu Kopernika ustalane przez Jeremiego 
Wasiutyńskiego znajdą potwierdzenie?

W kolejnych fragmentach tego artykułu omawiałem dość obszernie książ-
kę Jeremiego Wasiutyńskiego o Mikołaju Koperniku pt. The Solar Mystery (Oslo 
2000, Solum Forlag, ss. 478). Autor ten opublikował przed siedemdziesięciu laty 
– jak wspomnieliśmy – obszerną biografię Wielkiego Astronoma pt. Mikołaj Ko-
pernik. Twórca nowego nieba (Warszawa 1938, Wydawnictwo J. Przeworskiego, 
ss. 665 i Kopernik, twórca nowego nieba, Toruń 2007, Wydawnictwo Adam Mar-
szałek, ss. 581). Był więc Wasiutyński postacią dobrze znaną kopernikologom. Ta 
nowa książka nie jest systematyczną biografią, lecz pogłębioną analizą niektó-
rych ważniejszych faktów z curriculum vitae Kopernika, ze szczególnym uwzględ-
nieniem okresu włoskiego. Wypadałoby, aby na zakończenie tego cyklu pytań
i rozważań napisać swego rodzaju posłowie, a więc – na ile argumentacja Wasiutyń-
skiego mnie przekonuje. W istocie rzeczy w każdym z artykułów Czytelnik mógł 
poznać moje stanowisko. Może jednak rzeczywiście warto je uzupełnić. Na pyta-
nie zawarte w tytule artykułu: Czy Nicholo z korespondencji Filipa Kallimacha
(Buonaccorsi) to Mikołaj Kopernik? – nie można naturalnie dać jednoznacz-
nie twierdzącej odpowiedzi. Jednak Wasiutyński, budując misterną konstrukcję
w oparciu o korespondencję Kallimacha z kupcem i przyjacielem z Floren-
cji Lactancjuszem Thedaldim z lat 1485–1488, potrafi uwieść czytelnika, choć 
czyni to niezwykle ostrożnie, aby ten powiedział: „a może Nicholo to jednak 
Kopernik”? Gdyby nie spalił się dom Kallimacha w Krakowie w 1487 r. wraz
z jego archiwum, to być może zagadka ta byłaby rozwiązana. Dla historyka po-
jawia się w tym miejscu pytanie, czy są realne szanse na zapełnienie tych „bia-
łych plam” w życiorysie Kopernika, które w The Solar Mystery próbuje wypełnić 
Wasiutyński? Nie można tu być nadmiernym optymistą. Historycy włoscy, polscy
i niemieccy w XIX i na początku XX w. dość szczegółowo spenetrowali archiwa 
Italii. Dla „okresu włoskiego” Kopernika niezbędna jest jednak dalsza kwerenda 
w archiwach Italii (Watykan, Florencja, Bolonia, Wenecja, Ferrara). W minionym 
półwieczu w Archiwum Watykańskim, poszukując materiałów do biografii Miko-
łaja Kopernika i jego przyjaciela biskupa Tiedemanna Giesego, pracowali spośród 
historyków toruńskich tylko Karol Górski i Teresa Borawska. Przyniosły one 
pewne nowe ustalenia, m.in. w kwestii objęcia kanonii we Fromborku przez Mi-
kołaja Kopernika73 (Karol Górski). Myślę, że sięgnięcie do materiałów rachun-
kowych może przyniosłoby dalsze ślady pobytu Kopernika we Włoszech. Mam 

73 K. Górski, Objęcie kanonii we Fromborku przez Kopernika, Zapiski historyczne, 1973, t. 38, z. 3, ss. 35–45.
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tu skromne doświadczenie co do tego typu źródeł z innej skarbnicy dokumen-
tów, a mianowicie z archiwum królewieckiego, dzisiaj w Berlinie. Otóż w księdze 
wydatków dworu księcia Albrechta z roku 1541 na s. 132 znalazłem taki zapis: 
„XIII Mark, XIIII Sch[illing] für Ausslösunge des Doctor Kupperlings vom der 
Frawenburgk auss bevelich M[eine] G[nedige] D[urchlaustigkeit laut der Zet-
tel mit 2 Pfärdern, 4 Nacht” (13 grzywien, 14 szelągów, wynagrodzenia doktoro-
wi Kopernikowi z Fromborka z rozkazu Mojego Łaskawego Pana [ks. Albrech-
ta], zgodnie z pisemkiem, 2 konie, 4 noce). Informacji tej nie odnotowują w swo-
ich pracach Marian Biskup w Regesta Copernicana (Wrocław 1973) ani Jerzy Si-
korski w Mikołaj Kopernik na Warmii. Chronologia życia i działalności (Olsztyn 
1968), choć podają regesty74 całej korespondencji związanej z pobytem Koper-
nika w Królewcu. I tak, 6 kwietnia 1541 r. książę pruski Albrecht wysłał posłańca 
do Mikołaja Kopernika do Fromborka z prośbą, aby ten przybył do Królewca do 
chorego Jerzego Kunheima – starosty Tapiawy. Już 6 kwietnia kapituła warmiń-
ska i sam zainteresowany wyrazili zgodę na wyjazd Kopernika wraz z posłań-
cem do chorego pacjenta. Najprawdopodobniej posłaniec przybył po Kopernika 
albo na koniu, albo kolaską. Odległość tę (60–70 km) pokonał w jeden lub dwa 
dni, jakby to wynikało z korespondencji. 13 kwietnia książę Albrecht dziękował 
kapitule za to, że Kopernik, mimo podeszłego wieku, przybył do chorego i pro-
sił, aby mógł pozostać dłużej. Kapituła odpowiedziała 15 kwietnia, że chciała-
by widzieć Kopernika na Wielkanoc (17 kwietnia), ale z uwagi na chorobę Kun-
heima, gotowa jest przychylić się do prośby księcia. Odnaleziona przeze mnie
informacja uzupełnia tę korespondencję. Dowiadujemy się z niej, jakie wynagro-
dzenie i diety otrzymał Kopernik, mianowicie 13 grzywien i 14 szelągów (1 grzyw-
na = 20 groszy = 60 szelągów), jak długo zatrzymał się w Królewcu (cztery noclegi) 
i jaki miał zaprzęg (dwa konie). Z kolejnego listu księcia Albrechta do kapituły
z 3 maja wynikałoby, że Kopernik zatrzymał się jednak dłużej w Królewcu, bo 
na okres kilku tygodni (8 kwietnia – 3 maja 1541 r.), kurując Kuhnheima. Ko-
pernik miał w Królewcu siostrzenicę Krystynę († 1566), która opuściła klasztor 
w Chełmnie w roku 1528, przechodząc na luteranizm, i wyszła za mąż za Kaspra 
Stulpawitza, dobosza na dworze księcia Albrechta. Było więc kogo tutaj odwie-
dzać. Po śmierci Astronoma w roku 1543 (jego pacjent Kuhnheim zmarł w tym 
samym roku) Stulpawitz upomniał się o spadek, który zapisał jego żonie Koper-
nik. Wiele wskazuje na to, że odnaleziony rachunek z pobytu Kopernika w Kró-
lewcu nie był jedyny. Honorarium, jakie otrzymał Kopernik, było przyzwoite, 
choć niewygórowane. Dla porównania, w roku 1540 na dworze księcia Albrechta 

74 M. Biskup, Regesta Copernicana, nr 447–450, 452, 456, 457, 461–465; J. Sikorski, Mikołaj Kopernik na 
Warmii, nr 469–474, 478–480, 483–487.
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pensja pisarza wynosiła rocznie 80 grzywien, choć kanclerz miał wynagrodzenie 
w wysokości 353 grzywien. Para butów wysokich kosztowała wówczas grzyw-
nę, ale już kompletny ubiór dworski od 7 do 10 grzywien. Dodajmy, iż Kopernik
w ciągu swego życia zgromadził także pewien majątek w gotówce. Co prawda 
nie zachował się jego testament, to jednak z innych źródeł wiemy, że Astronom 
zapisał siedmiorgu dzieciom swojej siostrzenicy Katarzyny z domu Gertner, żo-
nie Klemensa Mollera ze Starogardu Gdańskiego, w sumie 500 grzywien bez
5 szelągów75. Ten dłuższy wywód, pozornie odbiegający od tematu, winien po-
twierdzić użyteczność źródeł rachunkowych.

Kolejny fragment artykułu i pytanie: Gdzie Kopernik chodził do „szko-
ły średniej”? – zasługuje na uzupełnienie. Większość badaczy, ostatnio także 
Krzysztof Mikulski76, opowiada się za Chełmnem. Rzeczywiście, związki rodzi-
ny Koperników z Chełmnem są potwierdzone. Zakonnicami w klasztorze Be-
nedyktynek były tutaj kolejno: Katarzyna Peckau – pasierbica starego Łuka-
sza Watzenrodego, dziadka ze strony matki Mikołaja Kopernika, konsekrowana
w roku 1494 przez wuja Kopernika, biskupa Łukasza Watzenrodego Młodsze-
go, siostra naszego Astronoma – Barbara († po 1517 r.), także ksieni tegoż klasz-
toru i wreszcie wspomniana już wyżej Krystyna, córka innej siostry Kopernika 
– Katarzyny77. Wszystkie te fakty miały miejsce, kiedy Kopernik był osobą doro-
słą, więc chyba nie można z nich wyciągać daleko idących wniosków, iż na pew-
no miejscem nauki Astronoma w jego okresie młodzieńczym było Chełmno. 
Wasiutyński w swojej dawnej biografii Kopernika z roku 1938, jak i w The Solar 
Mystery jest wierny tezie Ludwika A. Birkemayera, że „szkoła średnia”, do któ-
rej uczęszczał Kopernik, mieściła się przy katedrze we Włocławku i przytoczył 
nowe argumenty. Zazwyczaj uczniowie po ukończeniu tej szkoły szli na uniwer-
sytet do Krakowa. Na wybór Krakowa jako miejsca studiów Kopernika niemały 
wpływ mogło mieć posiadanie tam krewnych. Przecież ojciec Kopernika, zanim 
zamieszkał w Toruniu około roku 1458, mieszkał w Krakowie. Mąż siostry Mi-
kołaja Kopernika, Katarzyny, Bartłomiej Gertner też przybył do Torunia z Kra-
kowa. Musieli więc w Krakowie zamieszkiwać krewni i powinowaci Mikołaja. 
Konkluzja z tych rozważań byłaby taka: Włocławek na Kujawach należy trakto-
wać na równi z Chełmnem w Prusach Królewskich jako miejsce „gimnazjalnej” 
nauki Kopernika do czasu, kiedy znajdą się przekonujące argumenty, rozstrzy-
gające tę zagadkę.

75 M. Biskup, Regesta Copernicana, nr 512, 513.
76 K. Mikulski, Mikołaj Kopernik. Życie i działalność, Toruń 2009, s. 26. 
77 Ibidem, s. 10, tablica „Genealogia Watzenrodów, Koperników i Gertnerów w Toruniu” i s. 11, tablica 

11 „Wywód przodków Mikołaja Kopernika”. 
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Kolejny fragment artykułu i pytanie: Czy „Portret młodzieńca” pędzla Gior-
gionego to portret Kopernika? – także zasługuje na uzupełnienia. Przede wszyst-
kim należy wskazać na pewne braki w książce Wasiutyńskiego w wykorzystaniu 
nowszej literatury zajmującej się wizerunkami obrazowymi Kopernika. Chodzi tu 
o dwie prace toruńskich uczonych. Są to: Józefa Flika Portret Mikołaja Kopernika 
z Muzeum Okręgowego w Toruniu. Studium warsztatu malarskiego (Toruń 1990, 
ss. 146) oraz Józefa Flika i Janiny Kruszelnickiej Epitafium Mikołaja Kopernika
w bazylice katedralnej św. Janów w Toruniu (Toruń 1996, ss. 197). Ta ostatnia 
książka stawia od razu pytanie: Dlaczego to epitafium zostało umieszczone
w kaplicy św. Mikołaja (obecnie Aniołów Stróżów), zaraz przy wejściu do kate-
dry od strony południowej? Czy tam w podziemiach kaplicy chowano rodziców 
Kopernika? Czy były tam grobowce Watzenrodów i Koperników? Od kiedy epi-
tafium to wisiało w tej kaplicy? Należałoby raczej oczekiwać zawieszenia epita-
fium Kopernika w kaplicy z ołtarzem św. Elżbiety, gdzie prebendę ufundowała 
Katarzyna Watzenrode, babka macierzysta Astronoma, a wzbogacił tę prebendę 
wuj Kopernika, biskup Łukasz Watzenrode78. Kaplicę tę odnajdujemy jako trzecią 
od wejścia do katedry od strony południowej79. Watzenrodowie i spokrewnieni
z nimi Allenowie i Krügerowie mieli jeszcze patronat nad prebendami związany-
mi z ołtarzami Korony Cierniowej, św. Andrzeja i św. Barbary. Epitafium Koper-
nika fundacji lekarza toruńskiego Melchiora Pirnesiusa zostało wykonane około 
1580 r. i zawieszone najprawdopodobniej tam, gdzie wisi dzisiaj. Taką jej lokaliza-
cję znamy z protokołu kanonika chełmińskiego Jana Ludwika Strzesza z wizytacji 
biskupa Andrzeja Olszewskiego przeprowadzonej tutaj w roku 167180. Natomiast 
o jej istnieniu są wzmianki źródłowe z roku 1616, potem 1635 i kolejne. Ciekawa 
jest relacja Francuza Charles’a Ogiera81 z 24 czerwca 1635 r., niezauważana przez 
badaczy tego epitafium. Pisze on tak: „Ja tymczasem poszedłem do kościoła Je-
zuitów [w ich rękach od roku 1596; nie należy go mylić z obecnym kościołem Je-
zuitów zbudowanym przez luteran w XVIII w.] poświęconego świętemu Janowi 
a rozbrzmiewał muzyką organów. Okazały jest ten kościół parafialny, ozdobiony 
licznymi ołtarzami, tablicami i innymi ornamentami. Tu jest tablica nagrobkowa 
Mikołaja Kopernika, który urodził się w Toruniu i był kanonikiem warmińskim, 
złączona z epitafium króla Olbrachta, który umarł w roku 1501 rażony apoplek-

78 K. Górski, M. Gołembiowski, Wykaz prebend kościelnych Torunia z roku 1541, Zapiski Historyczne, 
1977, t. 42, z. 4, s. 155.

79 M. Woźniak, Ołtarze w przestrzeni liturgicznej kościoła świętojańskiego w Toruniu, w: Dzieje i skar-
by Kościoła Świętojańskiego w Toruniu, pod red. K. Kluczwajd, Toruń 2002, s. 276 (plan rozmieszczenia kaplic 
i ołtarzy). 

80 Fontes, 1903, t. 7, ss. 209–210.
81 Charles Ogier, Dziennik podróży do Polski, t. I, Gdańsk 1953, ss. 91–92.
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sją. Nie dowiedziałem się czemu ten matematyk jest razem z tamtym królem”. Jeśli 
Pirnesius umieścił epitafium Kopernika w kaplicy, gdzie znajduje się dzisiaj, to mu-
siał to czynić nie bez powodu. Można się domyślać, że było to miejsce spoczynku 
rodziny Koperników. Ekspedycja prof. Jerzego Gąssowskiego82 poszukująca grobu 
Kopernika nie wzięła tej możliwości pod uwagę, koncentrując się na odnalezieniu 
szczątków wuja Kopernika Łukasza Watzenrodego we Fromborku w celu doko-
nania badań porównawczych, choć nie przyniosło to pozytywnego wyniku. Jak 
wiadomo, mogło to być bardzo użyteczne przy badaniach DNA niezbędnych dla 
potwierdzenia, że rzeczywiście zindentyfikowano doczesne szczątki Astronoma. 
W sukurs badaczom przyszło odnalezienie pojedynczych włosów w jednej z ksią-
żek, z której stale korzystał Kopernik, a która obecnie znajduje się w Szwecji. Odna-
lezione szczątki i wspomniane włosy mają wspólne DNA, a więc należały do tej
samej osoby. Pozwoliło to badaczom postawić tezę, że udało się zidentyfikować 
zarówno miejsce pochówku, jak i doczesne szczątki Kopernika. Uroczysty po-
grzeb Wielkiego Astronoma miał miejsce 24 czerwca 2010 r. we Fromborku, ze 
stacjami najpierw w Toruniu w katedrze, w Kaplicy Kopernikańskiej (gdzie znaj-
duje się omawiane w artykule epitafium Kopernika) oraz w katedrze w Olsztynie. 
Jednak, jak to w nauce bywa, znaleźli się oponenci. Mówią, iż zarówno włosy, jak
i badane szczątki, choć należą do tej samej osoby, to niekonieczne muszą nale-
żeć do Kopernika. Takie prawdopodobieństwo jest minimalne, ale teoretycznie 
nie można go wykluczyć. Wróćmy zatem do „Portretu młodzieńca”, w którym 
Wasiutyński widzi portret Kopernika. Otóż pytanie: Jak wyglądał Kopernik? 
– zaprzątało uwagę badaczy od dawna. Zastanawiano się, czy autoportret („au-
tographon”), o którym informację zamieszczono na „portrecie strasburskim”,
istniał naprawdę, czy Kopernik potwierdził tylko zgodność wizerunku z jego 
rzeczywistym wyglądem (Friedrich Schwarz83). A jeśli sam malował siebie, to 
czy patrzył w lustro, czy był leworęczny itd. Wydaje mi się, że nie można zlekce-
ważyć informacji o „autographonie”, ale w tym drugim kontekście. Było to za-
pewne świadome przekazanie wiadomości potomnym, że tak właśnie wyglądał 
Astronom. Sprawa umiejętności malarskich Kopernika ma tu już drugorzęd-
ne znaczenie i jest nie do rozstrzygnięcia. Wasiutyński, stawiając tezę, że „Portret 
młodzieńca” Giorgionego to portret Kopernika, postawił przed historykami sztu-
ki zadanie zweryfikowania tej hipotezy. Uzupełniając to, co pisałem we wspo-
mnianym artykule, chciałbym zachęcić Czytelnika do porównania rysów twa-

82 Badania nad identyfikacją grobu Kopernika, pod red. J. Gąssowskiego, Pułtusk 2008.
83 F. Schwarz, Koppernikus-Bildnisse, w: Koppernikus-Forschungen, Danzig 1943, s. 128, 146, 150, 154;

K. Górski, Mikołaj Kopernik, s. 214: „Proweniencja portretów Kopernika według F. Schwarza”. 
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rzy z „Portretu młodzieńca”84 z twarzą z portretu Kopernika z National Galerie 
w Berlinie85. Wasiutyński o tym drugim portrecie pisze tak: „Jest to kopia zagu-
bionej kopii [z roku 1593] portretu Kopernika przedstawiająca bardziej wiernie 
jego twarz, niż dobrze znana kopia z katedry w Strasburgu, pozostającej w tym 
miejscu. Kopia ta wykonana została około 1700 r. Berlińska Galeria nabyła ją
z prywatnej kolekcji w roku 1937”86. Właścicielem tej prywatnej kolekcji był Jan
Michał Schwarz, hurtownik win z Torunia87. Do około 1600 r. w Toruniu miesz-
kała wnuczka siostry Kopernika – Katarzyny, także Katarzyna z domu Wa-
schläger. Może to ona była właścicielką portretu Kopernika z roku 1593. Na oma-
wianym portrecie Kopernika z około 1700 r. znajduje się napis, nieco uszkodzo-
ny, o następującej treści: „Clarissimus et doctissimus doctor Nicolaus Coperni-
cus, Torunensis, canonici Warmiensis, Astronomus incomparabilis. Anno 1593” 
(Najsławniejszy i najuczeńszy doktor Mikołaj Kopernik z Torunia, kanonik war-
miński, astronom niezrównany, w roku 1593). Wąskie usta, kształtny podłużny 
nos wykazują u portretowanego znaczne podobieństwo, co potwierdzałoby hi-
potezę Wasiutyńskiego, że Giorgione sportretował Kopernika. Nie mam jednak 
wystarczających kompetencji, aby się w tej kwestii autorytatywnie wypowiadać 
i należy poczekać na opinie ekspertów – historyków sztuki. A poza tym, trzeba 
by mieć przed oczyma ten portret, a nie tylko jego czarno-białą reprodukcję. Na 
dotychczas znanych portretach Kopernik ma oczy brązowe bądź piwne. Tym-
czasem badania DNA doczesnych szczątków identyfikowanych z Kopernikiem 
w ramach wspomnianej wyżej ekspedycji prof. Jerzego Gąssowskiego wykazały, 
iż osoba będąca przedmiotem badań powinna mieć z dużym prawdopodobień-
stwem (80%) oczy szare lub niebieskie. Zachodzi tu więc wyraźna sprzeczność. 
Specjaliści tłumaczą ją tym, iż może Kopernik mieścił się w pozostałych 20%,
a wtedy miałby oczy szarozielone (dr Wojciech Branicki). 

Wreszcie do ostatniego fragmentu artykułu i odpowiedzi na pytanie: Czy 
Kopernik miał trzy doktoraty? – niewiele można dodać. Wasiutyński, referu-
jąc w swojej książce The Solar Mystery wyniki poszukiwań archiwalnych wło-
skiego uczonego Brunona Nardiego z 1959 r., rehabilituje autora dzieła o hi-
storii gimnazjum padewskiego Nicolausa Papadolego. Autor ten był posądzany
o konfabulowanie przy podawaniu informacji o studiach i doktoratach Koper-
nika uzyskanych w Padwie. Miał się kierować przy tym chęcią sławienia szkoły 

84 J. Wasiutyński, The Solar Mystery, ryc. 39.
85 Ibidem, ryc. 76.   
86 Ibidem, objaśnienie pod ryc. 76. 
87 J. Flik, J. Kruszelnicka, Epitafium Mikołaja Kopernika w bazylice katedralnej św. Janów w Toruniu, To-

ruń 1996, s. 34, przyp. 91.
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padewskiej. Co ciekawe, o ile poprzednio, w roku 1938, Wasiutyński w biogra-
fii Kopernika88 podkreślał bałamutność i nierzetelność wiadomości, jakie po-
dawał Papadoli w swojej książce, tak teraz pod wpływem prac Nardiego całko-
wicie zrewidował swoje stanowisko. Za wysoce prawdopodobne uznał dwa lub 
nawet trzy doktoraty Kopernika oraz istnienie albumu „Nacji Polskiej” na uni-
wersytecie padewskim. Mocnym argumentem dla ustaleń Wasiutyńskiego, a za-
razem dla wiarygodności Papadolego, byłby krytyczny rozbiór wiadomości za-
wartych w książce tego ostatniego „Historia Gymnasii Patavini…” (Venetiis 
1723). Analiza ta nie powinna ograniczyć się tylko do studiów Kopernika w Pa-
dwie – jak to uczynił Nardi – ale wszystkich informacji podanych w tym dzie-
le. Jeremi Wasiutyński, publikując The Solar Mystery, otworzył nowe pole do 
dyskusji nad życiem i działalnością Mikołaja Kopernika. Najnowsze publikacje:
Michała Kokowskiego „Różne oblicza Mikołaja Kopernika. Spotkanie z histo-
rią interpretacji” (Warszawa–Kraków 2009, ss. 675) oraz „Septem Sidera. Poemat 
religijny przypisywany Mikołajowi Kopernikowi” (tłum. z języka łacińskiego
J. Dominiczak, red. I. Mikołajczyk, ks. M. Mróz, Wydawnictwo Naukowe UMK, 
Toruń 2010, ss. 293) potwierdzają, że taka dyskusja jest potrzebna.

Janusz Małłek, Ein neues Buch über Kopernikus

Zusammenfassung 

Der namhafte polnische Kopernikus-Forscher Jeremi Wasiutyński, Autor einer Biographie über 
Nikolaus Kopernikus (1. Auflage: 1938, 2. Auflage: 2007), veröffentlichte kurz vor seinem Tod ein neues Buch 
über diesen genialen Astronomen, diesmal in englischer Sprache unter dem Titel „Solar mystery”. Dieses 
neue Buch ist keine typische Biographie. Wasiutyński konzentrierte seine Aufmerksamkeit nur auf einige 
Fragmente im Lebenslauf von Kopernikus und gab ihnen eine neue, umfangreiche Auslegung. Im Buch gibt 
es interessante Hypothesen, die weitere Forschungen vielleicht bestätigen oder aber negieren. Der Autor 
bespricht sie der Reihe nach in einem Artikel. Wasiutyński neigt sich in dem Buch der These zu, der 13- bis 
14-jährige Kopernikus (Nicholo) habe im Dienst Kallimachs gestanden und sei in den Jahren 1485–1488 
mehrfach in Italien gewesen. Dieser Autor hegt den Verdacht, dass Kopernikus während seiner Studienzeit in 
Italien an geheimen italienischen Humanistenvereinigungen teilgenommen habe. Entgegen anderen Autoren 
spricht er sich dafür aus, Kopernikus habe die „Mittelschule“ in Włocławek (Leslau) und nicht in Chełmno 
(Kulm) besucht. Seiner Meinung nach ist das Porträt des „Jünglings“ von Giorgione ein Porträt Kopernikus' 
von ca. 1503. Schließlich versucht er zu beweisen, Kopernikus habe zwei oder sogar drei Doktorate gehabt, 
nicht nur in Jura, sondern auch in Medizin. Darüber hinaus habe er im Album „Natio Polonorum“ eingetragen 
sein können. Kämen diese kühnen Hypothesen nicht von einem derart berühmten Kopernikus-Forscher wie 
Wasiutyński, könnte darüber zur Tagesordnung übergehen. Das ist jedoch nicht der Fall, und daher kam das 
Bedürfnis, den Inhalt dieses Buches wenigstens in dieser schlichten Form zu präsentieren.

Übersetzt von Christiane Schultheiss

88 J. Wasiutyński, Mikołaj Kopernik. Twórca nowego nieba, s. 130 i 571; idem, Kopernik. Twórca nowe-
go nieba, ss. 138–139.
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Janusz Małłek, New book about Copernicus

Summary

Outstanding Polish copernicologist Jeremi Wasiutyński, author of a biography of Nicolaus Copernicus 
(I edition – 1938, II edition – 2007), shortly before his death published, this time in English, a new book, 
about the brilliant astronomer “Solar Mystery”. This new book is not a typical biography. Wasiutyński focused 
his attention on only a few passages in the biography of Copernicus and gave them a new comprehensive 
interpretations. There are in the book interesting hypothesis that might be further tested or will be confirmed 
or negate. The author in the article discusses them in turn. Wasiutyński prompts in the book to claim that 
the 13–14 year old Copernicus (Nicolo) was in the service of Callimachus and was in the years 1485–1488 
frequently in Italy. This author suspects involved in secret societies Copernicus Italian humanists during his 
studies in Italy. Advocates, contrary to other authors for teaching Copernicus “school” in Wloclawek, not in 
Chelmno. It is believed that the portrait “Young Man” Giorgione, a portrait of Copernicus from around 1503. 
Finally, trying to prove that Copernicus had 2 or even 3 doctorates , not only with rights but also medicine and 
besides, that may be entered in the album “Natio Polonorum”. If these bold hypotheses were by so eminent as 
he was Wasiutyński copernicologist could go over them on the agenda. This, however, is not, and hence the 
need was to present the content of this book even in a modest way.

Translated by Jerzy Kiełbik





Komunikaty Mazursko-Warmińskie, 2013, nr 4(282)

Dymitr Karp należy do grona tych obywateli Wielkiego Księstwa Litewskie-
go przełomu XVI i XVII w., którzy pomimo swych sporych osiągnięć, aktywności 
oraz znaczących urzędów i zasług odeszli w zapomnienie. Był drugim z kolei spo-
śród trzech synów1 Iwana2 i Katarzyny Fiodorówny Wahanowskiej3 Karpiów4, sta-
rostów nowodworskich. Urodził się około 1560 r. w prawosławnej średniozamożnej 
rodzinie szlacheckiej. Jego przodkowie po mieczu wywodzili się spod Briańska, a na 
terenie północnego Podlasia i Grodzieńszczyzny osiedli w początkach XVI w.5 Imię 
najprawdopodobniej odziedziczył po stryju Dymitrze Jesypowiczu Karpiu. 

Sławomir Karp

DYMITR KARP (OK. 1560–1621),
PODWOJEWODZI WILEŃSKI. NOTA BIOGRAFICZNA

1 Pierworodnym najpewniej był Mikołaj, późniejszy podkomorzy wołkowyski. Z kolei nie ulega wąt-
pliwości, że najmłodszym z braci był Józef, od 24 VII 1629 r. marszałek wołkowyski. Patrz: Rossijskij gosudar-
stwiennyj archiw driewnich aktow (dalej: RGADA), f. 389, inw. 1, nr 102, k. 235-v.

2 W 1548 r. odnotowany jako paź królowej Barbary Radziwiłłówny. Patrz: Archiwum Główne Akt 
Dawnych (dalej: AGAD), Archiwum Skarbu Koronnego dz. 1, ks. nr 158, k. 184, 186. Zapewne pełnił tam też 
„przy okazji” rolę informatora Mikołaja Radziwiłła Rudego. Patrz: Listy z lat 1548–1550 ze zbiorów Władysława 
Pociechy, Witolda Taszyckiego i Adama Turasiewicza. Listy Polskie XVI wieku, pod red. K. Rymuta, t. II, Kraków 
2001, s. 220. Po 13 VII 1551 r. przyjęty na służbę u Zygmunta Augusta w charakterze pokojowca mniejszego. 
Patrz: AGAD, Archiwum Skarbu Koronnego dz. 1, ks. nr 110, k. 793v. Od 1 IV 1555 r. dworzanin konny służą-
cy w cztery konie. 6 XI 1562 r. wzmiankowany jako dworzanin. Patrz: M. Ferenc, Dwór Zygmunta Augusta. Or-
ganizacja i ludzie, Kraków 1998 r., s. 70, 73, 180. Następnie 24 VII 1567 r. w Grodnie u boku Iwana Wołłowicza, 
marszałka królewskiego wraz z Iwanem Grigoriewiczem Tryzną Iwan Karp, dworzanin królewski, przyjmował 
poselstwo Iwana Groźnego. Patrz: A. P. Gostiew, B. B. Szwed, Kronon. Latopis Goroda na Nemanie (1116–1990), 
Grodno 1993, s. 141; K. Niesiecki, Herbarz, t. V, Lipsk 1840, s. 44; W. Wijuk Kojałowicz, Herbarz rycerstwa W. 
X. Litewskiego tak zwany Compendium, wyd. F. Piekosiński, Kraków 1897, s. 67. Od 15 I 1568 r. starosta nowo-
dworski. Miejscowość ta leży pod Ostryną w powiecie lidzkim. Patrz: AGAD, Metryka Litewska (dalej: ML) 48, 
k. 188v–191. Brał udział w wojnie z Moskwą w kampanii pod Połockiem w 1579 r. i Pskowem. W tej ostatniej 
zapewne w całym czasie jej trwania, tj. od 8 IX 1581 r. do 6 II 1582 r. Zmarł przed 30 X 1591 r. Patrz: Nacyja-
nalny gistaryczny archiu Biełarusi w Mińsku (dalej: NGABM), f. 1755, inw. 1, nr 11, k. 781.

3 Pieczętowali się herbem Syrokomla.
4 Herb Karp przedstawia w polu błękitnym trzy sześcioramienne gwiazdy złote, 2 i 1. W klejnocie nad 

hełmem w koronie cztery pióra strusie. Trzeba nadmienić, że na przestrzeni wieków istniało kilka odmian her-
bu, różniących się jedynie wyobrażeniem klejnotu.

5 Pradziad Karp Jesypowicz (Jesifowicz) wraz z ojcem Jesypem byli bojarzynami briańskimi. Patrz: 
AGAD, ML 201, ss. 270–273, 288–291. Ich krajanami byli przedstawiciele takich rodów, jak: Tryznowie, Bykow-
scy, Kołłątajowie, Okołowowie. Wszyscy oni są wymienieni w rejestrze bojarów briańskich, którzy osiedlili się na 
terenie Wielkiego Księstwa Litewskiego (dalej: WKsL) po 1500 r. Patrz: M. M. Krom, Mez Rus’ju i Litvoji zapadno-
russkie zemli v sisteme russko-litovskih otnosenij konca XV – pervoj treti XVI v., Moskva 1995, s. 205, 234–235. 

M ISCELLANEA
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Wydaje się, że Dymitra Iwanowicza Karpia, starościca nowodworskiego, 
po raz pierwszy – w zachowanym materiale źródłowym – można dostrzec 16 li-
stopada 1587 r. Tego dnia w Wilnie, zapewne wspólnie z ojcem i braćmi: Miko-
łajem i młodszym Józefem, pieczętował instrukcję daną poselstwu litewskiemu 
wysłanemu do obu elektów polskich6. Z dużą dozą prawdopodobieństwa można 
przypuszczać też, że już wtedy Dymitr gospodarował na „swoim”. Zapewne 
dzierżył wówczas rodzinną Ołonę7. Hipotezę tę potwierdza fakt, iż był jej wielo-
letnim właścicielem, natomiast akt dzielczy z braćmi nic o niej nie wspominał. 
Tym samym automatycznie nasuwa się refleksja, że już od dawna majętność ta 
stanowiła jego odrębną własność. Prawdopodobnie w tymże czasie wspólnie
z pozostałymi członkami rodu przeszedł na katolicyzm. W rezultacie zaprzestał 
używania ruskiej formy imienia, a stosował łacińską Demetrius, Demetry. Wie-
my też, że po śmierci ojca Dymitr w imieniu rodzeństwa zarządzał gniazdem ro-
dzinnym Brzozowa8 pod Goniądzem. Widać, że zabrał się do tego bardzo ener-
gicznie, bowiem już 30 października 1591 r. sprowadził w celu zlustrowania 
szkód wyrządzonych w tamtejszych uchodach bartnickich Jana Karwowskiego, 
woźnego generalnego koronnego. Wspomniany areał leżał między rzekami, z jed-
nej strony rzeki Bobrzej9, a z drugiej strony rzeki Brzozowej, na uroczysku Hrymia-
czym. Generał wspólnie z asystującymi Sebastianem i Leonardem Moniuszkami 
oszacował straty dębiny bartnej, porzezanej, kóp sześć, a dębów trzy z pszczołami10. 
O to właśnie Dymitr wraz z braćmi wytoczył proces Hansowi Fagrowi, miesz-
czaninowi z Królewca, którego budnicy bezprawnie wtargnęli na ziemię Karpiów 
i między uroczyskami Horodnom, Wiśniewem a Wołczom w iskaczu (sic), aż do 
rzeki Bobry, wycieli 17 kop dębiny11. Nie wiemy, czy i kiedy zrekompensowano 
Karpiom tę znaczną stratę. Niedługo potem bracia dokonali podziału reszty oj-
cowizny. Akt dzielczy podpisali 24 listopada 1591 r. w Jabłecznie pow. brzeski. Na 

6 Na osobno dołożonej wklejce znajdują się cztery odciski pieczęci herbowej Iwana Karpia, starosty 
nowodworskiego. Wynikałoby z tego, że na zjeździe wileńskim obecni byli także jego trzej synowie: Mikołaj, 
Dymitr i Józef. Patrz: AGAD, Archiwum Radziwiłłów (dalej: AR) II, nr 201, k. 1–7 oraz wklejka: rząd 4 poz. 
6, rząd 5 poz. 3, 4 i 6. Za tę wskazówkę pragnę podziękować Panu prof. Henrykowi Lulewiczowi z Warszawy. 
Patrz także: Akta zjazdów Wielkiego Księstwa Litewskiego, t. I: Okresy bezkrólewi, oprac. H. Lulewicz, Warsza-
wa 2006, ss. 287–290.  

7 Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich (dalej: SGKP), t. VII, Warszawa 
1886, s. 524, odnotowuje wieś i folwark nad rzeką tej nazwy dopływem Łukny, pow. trocki gm. Międzyrzecze,
o 9–10 wiorst na południe od Trok. W 1540 r. jego dziad Karp Jesypowicz nabył majątek od wdowy Halszki Ja-
nowej Iliniczowej. Patrz: A. Boniecki, Herbarz polski, t. IX, Warszawa 1906, s. 279.

8 Od około połowy XVII w. nazywana była również Karpowiczami. I ta właśnie ostatnia nazwa, utrwa-
lona w następnych latach, obowiązuje do dnia dzisiejszego.

9 Obecna nazwa rzeki – Biebrza.
10 NGABM, f. 1708, inw. 1, nr 10, k. 135-v.
11 Ibidem, k. 659.
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jego mocy Dymitr wspólnie z Józefem przejął dobra Jabłeczno12. Najstarszego 
Mikołaja, który zdecydowanie szybciej parł do odebrania swych części, spłacili 
gotówką w wysokości 734 kop groszy litewskich. Ponadto ustąpili mu 1500 kop 
groszy ulokowanych na dobrach Nowy Dwór pow. lidzki13. Ze względu na to, że 
o pozostałych ojcowskich majątkach nie ma w akcie braterskim najmniejszej 
wzmianki, stąd też należy się domyślać, że rzeczywiście każdemu z nich pierw-
szą część schedy naznaczono dużo wcześniej. Z tym że w końcu Brzozowa, po-
mimo usilnych działań Dymitra, ostała się przy najmłodszym Józefie. Niestety, 
nic nam nie wiadomo o wartości tego i innych majątków wchodzących w skład 
masy spadkowej. Zapewne ogółem nie była to mała suma, zwłaszcza biorąc pod 
uwagę, że wartość dwóch pierwszych, tj. Nowego Dworu i Jabłecznej, wynosiła 
6700 kop groszy litewskich. Przy tym trzeba również pamiętać o konieczności 
wypłaty posagów czterem siostrom14. Tak czy inaczej, w tym czasie – pomijając 
dobra ołońskie – możemy wycenić majątek Dymitra na co najmniej 2233 kopy
i 34 grosze litewskie. Niewątpliwie środki te mocno zasiliły jego kiesę. Z tym, że 
jeszcze 10 kwietnia 1592 r. w Brańsku Dymitra wzmiankowano jako dziedzica
w Brzozowej. Wtedy to w imieniu swoim oraz braci ustanowił pełnomocnikiem 
szwagra Andrzeja Koryckiego z Niewodnicy15. Prawie dwa lata później, tj. przed 
22 kwietnia 1594 r., wymieniono go z tytułem sekretarza JKM. Bez wątpienia był 
majętnym i dobrze postrzeganym przez „środowisko” szlachcicem, skoro ożenił 
się z Katarzyną Wiesiołowską herbu Ogończyk. W tym miejscu trzeba podkre-
ślić, że należała ona do wpływowego i pełniącego wysokie urzędy rodu. Była cór-
ką Piotra i Zofii z książąt Lubomirskich Wiesiołowskich, podskarbich nadwornych 
WKsL, starostów kowieńskich i rumborskich16. W posagu wniosła gotowizny 

12 W niewiadomym nam czasie Iwan Karp przejął tę majętność od kniazia Aleksandra Prońskiego. Najpewniej 
był to tylko zastaw. Transakcja opiewała na 5200 kop groszy litewskich. Patrz: NGABM, f. 1755, inw. 1, nr 11, k. 781-v.

13 NGBAM, f. 1755, inw. 1, nr 11, k. 781–782v. Pieczętarzami aktu dzielczego ze strony Karpia byli: Fio-
dor Pociej sędzia ziemski brzeski, Mikołaj Korzeniewski i Jan Guboriewicz.

14 Elżbiecie, żonie Andrzeja Koryckiego (h. Ciołek), fundatorów kościoła w Niewodnicy, Katarzynie pri-
mo voto Felicjanowej Morawcowej (h. Ogończyk) 12 V 1593 r., secundo voto Samuelowej Magnuszewskiej, ko-
misarzowej królewskiej 1612 r., Rainie (Marynie) Mikołajowej Korzeniewskiej (h. Waga) zm. przed 7 IV 1612 r. 
Natomiast domniemaną siostrą była Maryna Karpiówna wymieniona między 23 XII 1609 i 7 VI 1610, żona Gri-
gorija Połnowskiego. Żyła jeszcze 20 I 1620 r. XV- i XVI-wieczne koneksje rodzinne Karpiów autor szczegółowo 
przedstawi w przygotowywanej obecnie pracy pt. Karpiowie herbu własnego. Linia podlasko-białoruska. 

15 AGAD, Brańskie grodzkie 6, k. 331.
16 Syn Piotra „Starszego” i Katarzyny z Wołłowiczów Wiesiołowskich, dzierżawców leśnictwa perstuń-

skiego i nowodworskiego. Jego ojciec Piotr „Starszy” Wiesiołowski swą zawrotną karierę zawdzięczał wyrato-
waniu od niechybnej śmierci Zygmunta Augusta. Miało to nastąpić w trakcie jednego z polowań. Natomiast 
Piotr, w odróżnieniu od ojca zwany „Młodszym”, kształcił się na reformacyjnych uniwersytetach niemiec-
kich. Później, najprawdopodobniej przed ślubem z Lubomirską w 1579 r., przeszedł na katolicyzm. Marszałek 
WKsL, starosta kowieński, tykociński, od 1603 r. wasilkowski. Wzniósł pałac w Białymstoku według projektu 
Hioba Bretfusa. Bez wątpienia Piotr „Młodszy” Wiesiołowski był prominentną postacią ówczesnej Rzeczypo-
spolitej. Fundator licznych kościołów, w tym farnego w Białymstoku oraz św. Anny w Starej Kamiennej. Ten 
ostatni jest obecnie najstarszym z zachowanych drewnianych kościołów na Podlasiu.  
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2400 kop groszy litewskich oraz inne ruchomości. Obopólne skwitowanie mał-
żonków nastąpiło 8 października 1594 r. w Grodnie. Pobraną kwotę Dymitr za-
bezpieczył na swoich kawalerskich dobrach. Niestety, w akcie nie wymieniono 
ich z nazwy17. Następnie Dymitra Karpia, sekretarza JKM, spotykamy 4 września 
1601 r. jako sędziego sądu asesorskiego. Tego dnia razem z Bartłomiejem Nie-
wierowiczem rozsądzał spór Mikołaja Chrzczonowicza, woźnego powiatu troc-
kiego, z Marcinem Stanisławowiczem Burbą-Jadackim18. Zebrany materiał bez-
sprzecznie wskazuje, że w owym czasie kariera Karpia rozwijała się pomyślnie. 
Zapewne stało się tak głównie dzięki wsparciu domu radziwiłłowskiego. Już 
przecież ojciec Dymitra, Iwan Karp, we wczesnej młodości przebywał na dworze 
Barbary Radziwiłłówny. Był też zaufanym jej brata Mikołaja Radziwiłła Rudego. 
Nie dziwi zatem fakt, że i Dymitr należał do wiernych zwolenników cieszących 
się protekcją książąt Radziwiłłów. W efekcie przed 3 czerwca 1604 r. Dymitr 
Karp został podwojewodzim wileńskim. Był nim co najmniej do 18 sierpnia 
1609 r.19 Źródła z tego okresu podają olbrzymią porcję ważkich spraw i zdarzeń, 
w których Karp wziął czynny udział. Nie może to zaskakiwać, zwłaszcza gdy 
weźmiemy pod uwagę miejsce i znaczenie sprawowanej funkcji. W tym czasie 
był on przecież prawą ręką księcia Radziwiłła. Zaświadcza o tym m.in. list Miko-
łaja Krzysztofa Radziwiłła, wojewody wileńskiego, datowany 4 czerwca 1604 r.
w Wilnie. W nim to właśnie polecił Karpiowi dopilnowanie, by przyjeżdżający 
do Wilna kupcy z dzierżawionych przez Radziwiłła królewszczyzn nie byli ob-
ciążani dodatkowymi opłatami20. Ścisłą współpracę z księciem wyraźnie widać 
w treści pozostałej korespondencji. I tak, np. w liście datowanym 29 września 
1605 r. w Wilnie Karp bardzo szczegółowo złożył relacje o aktualnych wydarze-
niach. Informował m. in. o bardzo wdzięcznym przyjęciu Jana Klemensa Branic-
kiego, kasztelana bieckiego, na audiencji u arcyksiążęcia Matiasza. Karp donosił: 
naprzód swoją karocę i znacznego jednego pana poń posyłał, po tym i sam przeciw-
ko niemu, aż do trzeciego pokoju do drzwi wyszedł, z wielkim poszanowaniem
i uczciwością wszelaką był przyjęty przy wielkiej asystencji, czemu się snadź wszy-
scy dziwowali. W innym akapicie pisał, że [Jan Żółkiewski] hetman polny koron-

17 NGBAM, f. 1755, inw. 1, nr 13, k. 416v–419. Z tego dokumentu czerpiemy też informację, iż pieczęta-
rzami pana młodego byli: młodszy brat Józef Karp, Wojciech Biesiekierski, starosta kundziński i Walenty Pu-
chalski. Z kolei stronę Wiesiołowskiej reprezentował Konstanty Fiedziuszko, chorąży piński, Mikołaj Rabiej 
Gnojnicki, podstarości grodzieński oraz Makar Gridicz.

18 Akty, izdawajemyje Wilenskoju Kommissieju dla razbora drewnich aktow (dalej: AVAK), t. XXX, Wil-
na 1904, s. 203.

19 Urzędnicy Wielkiego Księstwa Litewskiego. Spisy, t. I: Województwo wileńskie XIV–XVIII, pod red.
A. Rachuby, oprac. H. Lulewicz, A. Rachuba i P. P. Romaniuk, przy współpracy U. Jemialianczuka i A. Macuka, 
Warszawa 2004, s. 160.

20 AGAD, AR II, ks. 8, s. 9–10. 
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ny ku Chmielnikowi ruszył się za Tatarami, po czym dalej nawiązał do sejmiku 
deputackiego w Proszowicach, na którym [Sebastiana Lubomirskiego], kasztela-
na wojnickiego panowie szlachta chcą używać, aby pieniędzy na żołnierza pożyczył, 
a po tym sobie z poborów wziął, którego chcą mieć na granicach w spiskich mia-
stach. Jak widać, na bieżąco informował pryncypała o ważnych zdarzeniach spo-
łeczno-politycznych21. Z kolei 25 września 1606 z Wilna Karp dopominał się od 
księcia wskazówek w sprawie rychłego spotkania z rokoszanami22. Podobny cha-
rakter ma jego list z 2 grudnia 1607 r. z Sargociszek23. Natomiast w liście z 1606 r. 
Mikołaj Krzysztof Radziwiłł „Sierotka”, wojewoda wileński, rozkazał Tatarom za-
mieszkującym Rudominę, Niemież i Łukiszki, aby posłusznie wykonywali polecenia 
Dymitra Karpia, sekretarza JKM24. Radziwiłł pisał bez ogródek: gdy Jego Mość 
Pan Demetry Karp, sekretarz JKM, podwojewodzi mój wileński oznajmi i rozkaże, 
przed sobą tam w Wilnie wam się pokazać do popisu stawić, abyście jako do potrze-
by sposobiwszy się według powinności swej piered nim stawali i dotąd by was pod 
czasem niebezpiecznym jakoż teraz jest dla wzięcia wiadomości i bądź kilku, bądź 
jednego posłał albo jakiej inszej potrzeby słusznej imieniem moim, żeby zaś onemu 
posłuszni byli koniecznie25. Z listu datowanego 24 lipca 1607 r. w Wilnie, skiero-
wanego do Mikołaja Krzysztofa Radziwiłła „Sierotki”, wojewody wileńskiego, 
dowiadujemy się, iż Dymitr, zgodnie z wolą sejmikującej braci szlachty, protesto-
wał na sejmie o Inflatczykach, aby mieli mieć indigenatum na Litwie. Z kolei
w drugiej części prywatnie wyrażał zrozumienie w sprawie nagrody z poborów 
za zasługi w kwocie 20 000 złotych mianowanej dla Jana Sapiehy26 i pana Lackie-
go27, choć szlachta również nakazała jej oprotestowanie. Nadto Karp prosił o wy-
tyczne w sprawie kupców, którzy złamali zakaz wypraw do Moskwy oraz innych, 

21 AGAD, AR V, 6457, s. 1–2.
22 Ibidem, ss. 3–4.
23 Ibidem, ss. 10–11.
24 P. Borawski, Struktura społeczna Tatarów w Wielkim Księstwie Litewskim, Acta Baltico-Slavica, 1990, 

t. XIX, s. 328.  
25 AGAD, AR II, ks. 8, k. 51.
26 Właściwie Jan Piotr Sapieha, ur. 1569 r., zm. 15 X 1611 r. w Moskwie, hetman Dymitra Samozwańca 

II, uczestnik Dymitriad, rotmistrz królewski od 1605 r., starosta uśniacki od 1606 r., dowódca załogi polskiej na 
Kremlu. W bitwie pod Kircholmem dowodził prawym skrzydłem armii litewskiej. Za swe zasługi 10 IV 1606 r. 
otrzymał starostwo uśniackie, a w 1607 r. od sejmu ostatecznie dostał 10 000 zł. Patrz: A. Rachuba, Sapieha Jan 
Piotr h. Lis, w: Polski słownik biograficzny (dalej: PSB), t. XXXIV, Wrocław 1992–1993, ss. 621–624.

27 Zapewne rotmistrz Teodor Lacki, wnuk zbiegłego z Moskwy bojara Iwana Lackiego. Służbę rozpo-
czął za czasów Stefana Batorego. Alchemik, poseł na sejm 1607 r. powołany do komisji mającej doprowadzić 
do „uspokojenia” Rzeczypospolitej. W 1601 r. prowadził prywatne poczty pod Erlaa i Kokenhauzen. Współ-
działał z Chodkiewiczem. Następnie w 1604 r. na czele roty husarskiej brał udział w bitwie pod Białym Kamie-
niem. W 1605 r. dowodził dwustoma husarzami, którzy stanowili odwód armii pod Kircholmem. Walczył tam 
na prawym skrzydle, ranny. W nagrodę otrzymał pisarstwo polne litewskie i uposażenie. Patrz: St. Herbst, Lacki 
Teodor (zm. 1616), PSB, t. XVI, Wrocław 1971, ss. 407–408. 
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którzy dopiero zamierzali się tam udać. Doskonale widać, że ostrożny Karp nie 
chciał brać na swoje barki odpowiedzialności za kupców smoleńskich, którzy ła-
miąc obowiązujące zakazy, przyjechali właśnie do Wilna28. Z kolei w liście
z 20 sierpnia tego roku z Wilna pośpiesznie donosił swojemu pryncypałowi:
Z inflant bardzo nas trwożą oraz Jegomość Pan Hetman uniwersały rozesłał do 
wszystkich Tatarów pod utraceniem majętności, aby się gotowali na wojnę – – żoł-
nierze z roty Jegomość Pana Kiszczynej prawie już znacznie poczęli się mieć do 
łupu, a zwłaszcza z mniejszej kondycji, bo jest ich kilka, którzy po pieniądze przy-
jachali i sami się za ich sprawy wstydują. Szturmowali do kamienice Pana Kurnic-
kiego, u którego wiedzieli o pieniądzach i o depozycie niemałym w srebrze i w klej-
notach rzeczy zastawnych, ledwie się im strzelbą obronił. Nazajutrz chcieli byli tego 
poprawić, aleśmy się już byli dobrze przygotowali łapać ich i tak się postrzegłwszy, 
rozwinęli. Wziął przecie jeden z pacholików żołnierskich zapłatę swą, którego o za-
bicie na gorącej krwi ułapionego, nie dopuszczając i apelacji do trybunału stracono. 
Prosili panowie żołnierze, których gromadą się było zebrało na zamek, o dylacją, 
abym się nie skwapiał z sądem, chcieli się składać na zapłatę główszczyzny, na co 
strona nie zezwalała. Dwakroć się zbierali, chcąc go odbić i tak aż na świtaniu trze-
ciego dnia był stracony. Gdzie się było tejże godziny zbiegło było żołnierstwa niema-
ło, musiał być zamek zawarty nadzwyczaj dwiema godzinami i więcej, póki się ten 
tumult uspokoił. Jużci wprawdzie odpowiadają, ale ja swe sprawy Panu Bogu poru-
czam. W innym miejscu wspominał o panu Herburcie29, który na rokoszy trzy-
mał stronę Jego Królewskiej Mości30. Następny list, z datą dzienną 10 grudnia, ale 
bez rocznej, skierowany do księcia Radziwiłła, wojewody wileńskiego, najpew-
niej dotyczy okresu, gdy Karp był jeszcze podwojewodzim wileńskim31. I ten rę-
kopis znakomicie zaświadcza o bliskich relacjach między ich rodzinami. Z niego 
to właśnie dowiadujemy się, że Karp niedawno gościł pod „swym dachem” mło-
dych Radziwiłłów. Wiemy też, że w owym czasie Karp podupadł na zdrowiu. Pi-
sał m.in. „o wczorajszej niemocy”32.

28 AGAD, AR V, 6457, ss. 5–7.
29 Prawdopodobnie Jan Herburt (1568–1626), syn wojewody ruskiego Mikołaja i Anny Lanckoroń-

skiej, regalista, kasztelan kamieniecki, starosta skalski. Patrz: St. Cynarski, Herburt Jan z Fulszyna h. własnego, 
PSB, t. IX, Wrocław 1960–1961, ss. 445–446.      

30 AGAD, AR V, 6457, ss. 8–9.
31 Krzysztof „Piorun” lub Mikołaj Krzysztof „Sierotka” Radziwiłłowie. Obaj sprawowali ten urząd i obaj 

mieli synów. Brak rocznej daty uniemożliwia jednoznaczne stwierdzenie, o którego z nich chodzi, a Dymitr 
Karp obu musiał dobrze znać.

32 AGAD, AR V, 6473, k. 1–2. Karp wspominał także o księdzu Ruckim i niepokojach w Cerkwi na tle 
religijnym. W sprawę tę zamieszany był ówczesny metropolita i protopop. Karp starał się wytłumaczyć księciu, 
że „choć proszono go, aby zapobiegł temu on nic zrobić w tej sprawie nie mógł”.
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23 maja 1605 r. podwojewodzi Karp osobiście przyjął do akt grodzkich wileń-
skich testament Eliasza Pielgrzymowskiego, pisarza WKsL i leśniczego jurborskiego33. 

Warto nadmienić, że Dymitr Karp dwukrotnie pełnił funkcję deputata do 
sądu Głównego Trybunału WKsL. Po raz pierwszy w 1604 r. z województwa troc-
kiego34. Drugim razem, tj. w 1608 r., wybrano go z województwa wileńskiego35. 
Wiemy też, że w 1604 r. w Wilnie nieznany z imienia sługa podwojewodziego Kar-
pia śmiertelnie zranił Walerjana Hermana, ziemianina JKM powiatu brasław-
skiego. Jeszcze w 1609 r. o ukaranie zabójcy upomniał się brat zamordowanego 
Jerzy Herman. Jego skargę zapisano do akt sejmowych warszawskich36. 

Niewątpliwie warto zwrócić uwagę na środowisko, w którym się obra-
cał się Karp. 8 stycznia 1607 r. wraz z Mikołajem Sapiehą, kuchmistrzem WKsL, 
starostą ostryńskim pieczętował akt sprzedaży kamienicy położonej przy uli-
cy Świętojańskiej w Wilnie. Nieruchomość tę od Jana Nielubowicza, marszałka 
lidzkiego, kupił za 700 kop groszy litewskich Stefan Wilczopolski, kanonik wi-
leński37. Z drugiej strony należy też pamiętać o niezliczonych konfliktach miesz-
kańców Wilna i województwa wileńskiego, które Karp rozsądzał z urzędu. I tak 
np. 10 grudnia 1608 r. w sądzie grodzkim wileńskim rozpatrywał sprawę Mi-
kołaja Bogd[z]ilewicza, ziemianina JKM powiatu wileńskiego, z mieszczanami
wileńskimi Jasiem Fiedorowiczem Wołkowiczem i Izakiem Iwanowiczem Ko-
nonowiczem. Przyczyną procesu były szkody wyrządzone przez nich w majęt-
ności Sudierwskom38.

3 lutego 1609 r. w Wilnie Karpiowie, sekretarzowie JKM, pożyczyli 1092 
kopy groszy litewskich od Sebastiana i Jadwigi Januszkównej Krzyczewskich, 
ziemian JKM powiatu wileńskiego i trockiego39. Zgodnie z umową pożyczkę 
mieli zwrócić 24 czerwca 1611 r. w kamienicy Momoniczów w Wilnie. Ponie-
waż nie dotrzymali ustalonego terminu, Krzyczewscy złożyli 16 lipca 1611 r. po-
zew w tej sprawie. Proces między nimi trwał do 8 sierpnia 1613 r. W międzycza-

33 Lietuvos valstybes istorijos archyvas w Wilnie (dalej: LVIA), f. 1178, nr 314, k. 7v. Dokument spisany 
19 II 1605 r. w Jurborku dostarczył Janusz Skumin Tyszkiewicz, starosta brasławski.

34 2 XI tego roku podpisał inwentarz dóbr D[z]iatelewicz koło Nowogródka, ówczesnej własności Po-
derewskich (!). Patrz: Akty izdawajemyje Wilenskoju Archeograficzeskwoju Kommissieju (dalej: AVAK), t. XIII, 
Wilna 1886, s. 298; Deputaci Trybunału Głównego Wielkiego Księstwa Litewskiego (1582–1696). Spisy, pod. red. 
A. Rachuby. Oprac. H. Lulewicz i A. Rachuba, Warszawa 2007, s. 122.

35 Deputaci Trybunału Głównego Wielkiego Księstwa Litewskiego, s. 133.
36 A. Boniecki, Herbarz polski, t. VII, Warszawa 1904, s. 267.
37 AVAK, t. XX, Wilna 1893, s. 203.
38 AVAK, t. XI, Wilna 1880, ss. 71–72. Wspólnie z sędzią Szymonem Zabiełłą i pisarzem Łukaszem Wa-

silewskim.
39 LVIA, SA, f. 604, nr 12286, k. 1–2v. Karpiowie przyznali ten zapis przed sądem Głównego Trybuna-

łu 30 VII 1610 r. w Wilnie. Pieczętarzami dokumentu byli: Aleksander Koleński, Aleksander Łochowski i Za-
chariasz Smieszek.
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sie sąd Głównego Trybunału WKsL kilkakrotnie wydawał wyroki skazujące Kar-
piów. Ferowano je: 30 lipca 1611 r. w Wilnie, 18 maja 1612 r. oraz 10 i 16 czerwca 
1612 r. także w Wilnie, a następnie 9 czerwca i 8 sierpnia 1613 r. Trzeba przyznać, 
że zasądzone na Karpiach kwoty systematycznie rosły. I tak od ostatniego z wy-
mienionych wyroków z sumy 2186 kop groszy litewskich należność zwiększyła 
się do niebagatelnej wysokości 19 666 kop groszy. Formalnie obciążyły one do-
bra Ołonę wraz z Michniszkami40. Po śmierci Sebastiana Krzyczewskiego, która 
miała miejsce tuż przed 23 marca 1612 r., proces kontynuował jego syn, Krzysz-
tof. Na niewiele zdały się próby załagodzenia sporu. Jedną z nich Karp podjął
w liście z Ejszyszek datowanym 28 lipca 1611 r. Zawarta tam propozycja przyjaciel-
skiego pomiarkowania spełzła na niczym. 10 maja 1612 r. Krzysztof Krzyczewski 
zgromadził całość dokumentów procesowych, łącznie z wypisami z poprzednich 
wyroków. W związku z tym 6 października 1612 r. do Ołony zjechał Ostafi Baka, 
sędzia grodzki trocki, który razem z Józefem Jankowskim i Stanisławem Czer-
wińskim, woźnym powiatu trockiego, a także Stanisławem Fiedorowiczem, Miko-
łajem Janowiczem, Andrzejem Pietrowiczem oraz Janem Paszkowskim i Jakubem 
Hryhoriewiczem, usiłował ściągnąć wierzytelność wynoszącą 4370 kop groszy
litewskich. Ich zapędy skutecznie utrącił siłą niejaki Stanisław Wiersocki, sługa 
Karpia. Należy przyznać, że ta nieodosobniona sytuacja doskonale obrazuje moż-
liwości egzekucji ówczesnego prawa. Charakterystyczne jest zwłaszcza to, że dzia-
łania licznej komisji, mającej formalnie wykonać wyrok sądu Głównego Trybuna-
łu Litewskiego, mogły bez większych reperkusji prawnych zostać zablokowane 
przez uzbrojoną miejscową służbę dworską. Trzeba również zaznaczyć, że przez 
cały ten czas Dymitr Karp sprytnie wykorzystywał swoją pozycję oraz znajomo-
ści, by nie dopuścić do realizacji orzeczonych dekretów trybunalskich. Fakt ten 
zadziwia, chociażby ze względu na wysoki i jeszcze nie tak dawno piastowany 
przez Karpia urząd namiestnika wileńskiego. Jak widać, tylko teoretycznie obli-
gował go do stania na straży przestrzegania obowiązujących praw. Tymczasem 
były namiestnik całkowicie ignorował wyroki sądowe, co gorsza, nie stawiał się 
nawet na rozprawy. Wydaje się, że jest to świetny przykład realiów Rzeczypospo-
litej Obojga Narodów. W konsekwencji notorycznego bagatelizowania toczące-
go się procesu sąd Głównego Trybunału WKsL ostatecznie zasądził Karpiowi do 
zapłacenia olbrzymią sumę 26 229 kop groszy41. Niestety, zakończenie tej spra-
wy nie jest nam znane. Nie mamy też pewności, czy wyżej wspomniana pożycz-

40 Z akt procesowych dowiadujemy się, że w owym czasie ciwunem Karpiowskiego dworu w Ołonie 
był Andrzej Aleksiejewicz, „człowiek stanu prostego”.

41 LVIA, SA, f. 604, nr 14, k. 2–10v, nr 4, k. 2, 15–16v, nr 13 (tzw. wszystkie dokumenty ), k. 1–24v. 18 V 
1612 r. Krzyczewskich reprezentował Marcin Charewicz. 
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ka miała jakikolwiek związek z wykupem praw do starostwa ejszyskiego. W każ-
dym razie 8 sierpnia 1609 r. w Wilnie Karpiowie na mocy konsensusu Zygmun-
ta III udzielonego Hieronimowi i Annie z Tarłów Chodkiewiczom, kasztelanom 
wileńskim, przejęli za 6000 złotych w dożywocie dzierżawę ejszyską42. Ze źródeł 
wynika niezbicie, że Dymitr Karp, sekretarz JKM, nie był tam „dobrym panem”. 
Dość ostro i bezpardonowo narzucał tamtejszej ludności nowe obowiązki. W 
tym także notorycznie przymuszał ich do świadczenia powinności łowieckich. 
Poza tym gnębił ich ciągłym wprowadzaniem dodatkowych i coraz to bardziej 
dotkliwych czynszów. Sprawy zaszły na tyle daleko, że 20 lipca 1612 r. w Wilnie 
mieszkańcy starostwa złożyli na niego skargę. Proces miał się odbyć przed są-
dem Głównego Trybunału Litewskiego43. Jednakże zakończenia i tego konflik-
tu nie znamy.  

Wiemy natomiast, że przed 20 maja 1611 r. Karp trzymał w zastawie od Ja-
nusza Radziwiłła, podczaszego litewskiego, wieś Basławce44 należącą do księstwa 
słuckiego. Niezrozumiałe jest zatem, dlaczego, mając wiele dóbr, które musiały przy-
nosić odpowiednie dochody, Karp stracił płynność finansową. 8 sierpnia 1611 r.
został oskarżony przez instygatora Mikołaja Puzielewskiego o zaleganie z odpro-
wadzeniem pobranych 260 złotych i 14 groszy45. Możemy się jedynie domyślać, 
że na całość tych kłopotów rzutował wyjątkowo zły stan jego zdrowia. Prawdo-
podobnie problemy zdrowotne uniemożliwiały mu sprawny nadzór nad gospo-
darką w dzierżonych majątkach. Niewątpliwie choroba pochłaniała też znacz-
ne środki, tym bardziej że Karp leczył się u wziętych lekarzy. W drugiej połowie 
maja 1611 r. wyjechał na leczenie do doktora księcia pruskiego, który wcześniej go 
i tak rok ratował46. Z kuracji starosta powrócił przed 7 sierpnia 1611 r. Przerwa
w leczeniu została wymuszona przybyciem rewizora do Ejszyszek. W liście do 
Radziwiłła Karp ubolewał, iż wizytator miał rewizję w miasteczku i we włości od-
prawować i pomiarkowanie ze mną czynić47. Niedługo potem Dymitr Karp otrzy-
mał sumę zastawną z Basławców. Książę Radziwiłł chciał ją uregulować już
w maju tegoż roku, a i Karp, jak widzieliśmy, miał sporo przeterminowanych 
wymagających szybkiej spłaty długów. Zatem zastrzyk gotówki był dla niego 
nieodzowny. W liście z Ejszyszek datowanym w 1611 r. do Janusza Radziwiłła, 

42 LVIA, f. 389, nr 86, k. 819-v. Zbywający dzierżyli starostwo ejszyskie od czasów Stefana Batorego. 
SGKP, t. II, Warszawa 1881, ss. 319–320, podaje, iż miasteczko i dobra skarbowe Ejszyszki leżą 35 wiorst na pół-
nocny wschód od Lidy i o 80 od Wilna. Patrz także: SGKP, t. XV, cz. 1, Warszawa 1900, s. 470.

43 LVIA, f. 389, nr 293, cz. 4, k. 157–158, 158v–159.
44 Wieś w powiecie słuckim, 12 wiorst od Słucka. Dawniej w parafii Hrozów, gm. Romanów, Patrz: 

SGKP, t. I, Warszawa 1880, s. 115; t. XV, cz. 1, Warszawa 1900, s. 91. 
45 LVIA, f. 389, nr 292, cz. 6, k. 275v–276v.
46 AGAD, AR V, 6457, s. 12–13, List Karpia z Ejszyszek.
47 Ibidem, s. 14.
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podczaszego litewskiego, Karp pisał: jużem niektórym posłał, oddając pieniądze, 
iszcząc się. Ponadto dziękował pryncypałowi słowami: nieprzyjaciołom moim od-
nosić uciech Wasza Książęca Mość nie dopuszczasz48.   

Z kolei w 1612 r. Karp, sekretarz JKM i starosta ejszyski, wspólnie z Krzysz-
tofem Chaleckim, starostą wolkinickim, przeprowadzał rewizję starostwa bor-
ciańskiego49. Z zachowanych dokumentów widać, że przeprowadzili ją bardzo 
sprawnie i fachowo. Dokonali nowych pomiarów gruntów wszystkich wsi nale-
żących do tego starostwa. W rezultacie, gdy okazało się, że areał wsi Wygany Sta-
re i Nowe jest większy y poddani ich niesłusznie używali, rewizorzy na dopiero co 
odzyskanej ziemi utworzyli nowy folwark, a powinność pewną tym wsiom jako
y inszym poddanym borciańskim ustanowili50. Następnie 2 lutego 1613 r. w Wil-
nie Dymitr i Katarzyna Karpiowie, starostowie ejszyscy, scedowali Marcinowi
i Krystynie z Golimontów Bychowskim 13 włók osiadłych wraz z pustowszczy-
zną we wsi Narmuntowicze, dodając także 5 włók w Zakaliszkach. Grunty te na-
leżały do starostwa ejszyskiego, a Karpiowie zrzekli się ich, chcąc wynagrodzić 
Bychowskim doznane przez czas niemały ich wierne i życzliwe posługi51.     

Należy też wspomnieć, iż jeden z ówczesnych autorów dedykował Dy-
mitrowi Karpiowi swoje dzieło literackie52. Przy czym tak naprawdę nie wie-
my, czym Karp sobie zasłużył na to upamiętniające wyróżnienie. Możemy się 
jedynie domyślać, że oprócz autorytetu i szacunku, jakim niewątpliwie darzy-
li go ówcześni, mógł on finansowo wesprzeć twórcę i faktycznie przysłużyć się 
do wydania tego voluminu. Warto podkreślić, że w dalszym ciągu Dymitr Karp 
angażował się wyjątkowo aktywnie w życie społeczne i polityczne ziem Wielkiego 
Księstwa Litewskiego. 30 marca 1615 r. otrzymał przywilej na jurgielt w ciwuństwie 

48 AGAD, AR V, 6457, s. 16.
49 Dobra położone nad Wilią w pow. kowieńskim, o 27 wiorst od Kowna. Patrz: SGKP, t. I, Warszawa 

1880, s. 308; t. XV, cz. 1, Warszawa 1900, s. 200.
50 Lietuvos valstieciu ir miestelenu ginciai su dvaru valdytojais: dokumentu pinkinys. 1, Dalis XVI–XVII 

amziai/sudere K. Jablonkis, Lietuvos TSR Mokslu Akademija, Istorijos Institutas, Vilnius 1959, ss. 70–72. Niedłu-
go później, tj. w 1614 r., stało się to przyczyną zatargu Bazylego Kopcia starosty ożskiego, przełomskiego i bor-
ciańskiego z miejscowymi włościanami. Najpewniej był to jednak Kazimierz Bazyli Kopeć zmarły w 1645 r. 
Jego to bowiem ojciec Wasili Wasilewicz Kopeć był po bracie Łukaszu starostą ożskim (1615) i przełomskim 
(1619). Patrz: A. Boniecki, Herbarz polski, t. XI, Warszawa 1907, s. 116. 

51 LVIA, f. 389, nr 290, cz. 13, k. 574v–575. Ze strony Karpiów pieczętarzami aktu darowizny byli: Win-
centy Woyna, starosta inturski i Piotr Stecki, chorąży oszmiański.

52 W 1613 roku Dymitrowi Karpiowi Capit. Eissisiensi, S. R. M. Secretario dedykował swoją pracę Vence-
slaus Pudłowski Theses mundanae ad mentem F. Joan. Duns Scoti Doct. Subt. conscriptae & in conventu Vilnen. PP. 
Bernardinorum ad disputandum propositae. Mense... Die... Hora... Obiectis satisfaciente F. Venceslao Pudłowski 
Ord. Min. de observantia sub auspiciis R. P. F. Leonardi Starczewski eiusdem institute philosophiae lectoris tradi-
dit Mundum DispVtationI eorVm Eccl: 3. Eructabo absCondIta a constItutione mundi Mat: 13. Vilnae Apud Joze-
phum Karcanum Anno 1613. w 4ce. k. 9. Patrz: K. Estreicher, Bibliografia polska XV–XVIII wieku, wyd. St. Estreicher, 
t. XXV, Kraków 1913, ss. 400–401.
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okmiańskim (sic), w powiecie Wielkich Dyrwian w Księstwie Żmudzkim53. Nieste-
ty, prywatnie wciąż niezbyt dobrze radził sobie w sferze materialnej. Popadał
w długi i w związku z tym miał kilka nowych procesów przed sądem Głównego 
Trybunału WKsL. Trzeba też przyznać, że ustawicznie lekceważył obowiązujące 
prawo, nie stawiając się na rozprawy sądowe. Takie podejście miało swoje wy-
mierne konsekwencje nie tylko w skazujących go dekretach, lecz, co gorsza, syste-
matycznie zwiększało obciążenia jego włości. I tak np. 17 czerwca 1615 r. zapadł 
kolejny niekorzystny wyrok trybunalski w sprawie z Litwinowiczem o 302 kopy 
groszy litewskich. Niedługo później, bo 4 lipca, z nieznanym nam z nazwiska dzie-
kanem widzkim o 200 kop groszy. Tym razem również werdykt trybunalski zwie-
lokrotnił należność do wysokości 602 kop groszy. 15 lipca Karp ponownie prze-
grał z małżeństwem Kręgów. Początkową wierzytelność w wysokości 1202 kop 
groszy zwiększono do 1606 kop groszy. Oczywiście, przyjętym zwyczajem nie 
pojawił się na żadnej z powyższych spraw, a wszystkie zasądzone na nim sumy 
obciążyły stare rodzinne dobra Ołonę54. Nie wiemy, czy czasem taka postawa nie 
doprowadziła do ostatecznej utraty tej majętności. Nie można też wykluczyć, że 
polityka uników stosowana przez Karpia była spowodowana chęcią zgromadze-
nia gotówki i sfinalizowania innej większej transakcji. 27 czerwca 1615 r. nabył 
on „wlewkiem” od Kaspra Aleksandra Szwaba, starosty szmeltyńskiego, staro-
stwo rujeńskie55 w powiecie parnawskim56. Transakcja opiewała na kwotę 2000 kop 
groszy litewskich, a Szwab potwierdził ją przed Głównym Trybunałem Litew-
skim 1 lipca tegoż roku. Sprawa fizycznego przejęcia tej włości okazała się jed-
nak niezwykle trudna, a przez to całość transakcji chybiona. Już wcześniej staro-
sta szmeltyński sam miał z tym sporo kłopotu. Co prawda posiadacz tych dóbr 
Włodzimierz Farensbach57, wojewodzic wendeński i starosta rujeński, najpierw 

53 LVIA, f. 389, nr 92, k. 143. Post fata Wincentego Woyny.
54 LVIA, SA 245, k. 91, k. 125, k. 158v.
55 5 I 1588 r. w Lublinie Jerzy Farensbach otrzymał od Zygmunta III Wazy dwór Meisterhof, zwany póź-

niej Rujen-Grosshof. Patrz: AGAD, Metryka Koronna 133, k. 204–204v; Sumarjusz Metryki Koronnej II, nr 13, 
k. 212–213v. Oprócz tego miał też w Inflantach starostwo Tarwast. To ostatnie SGKP, t. XII, Warszawa 1892,
s. 219, wzmiankuje jako dobra Gross i Klein Tarwast w okręgu parnawskim, powiecie fellińskim.

56 SGKP, t. IX, Warszawa 1882, s. 958, odnotowuje wieś i trzy dobra Rujen (Radenhof, Toernei, Gros-
shof) w okręgu wolmarskim. Znajdował się tam zamek pokrzyżacki wzniesiony około 1260 r. 

57 Właściwie Wolmar Farensbach, ur. 9 II 1586 r. w Neunburg w Kurlandii, syn Jerzego i Zofii von Fircks 
primo voto von der Recke. Kształcił się w Dorpacie i Akademii Zamojskiej, rotmistrz rajtarów i komendant 
zamku ryskiego w 1608 r. Odznaczył się przy zdobyciu Parnawy i Dynemuntu alias Dyjament w 1609 r. (Ta 
ostatnia twierdza, leżąc w strategicznym miejscu u ujścia Dźwiny, ochraniała Rygę od strony Bałtyku. Od 1959 r. 
jest dzielnicą Rygi). Ożeniony z córką Hieronima Chodkiewicza, kasztelana wileńskiego. Od 1611 r. zastępował 
Jana Karola Chodkiewicza w działaniach gubernatora Inflant. Przed 1615 r. spiskował ze Szwedami, a latem 1617 r. 
wydał im Parnawę i Dynemunt. Chciał także przeprowadzić dywersję na zamku w Rydze,, ale zamach ten uda-
remnili sami mieszkańcy wsparci posiłkami Krzysztofa II Radziwiłła, hetmana polnego litewskiego. W wyniku 
wstawiennictwa jezuitów we wrześniu tego roku otrzymał przebaczenie win. Przechodząc na stronę Zygmun-
ta III, wydał Dynemunt Rzeczypospolitej. Wziął udział w wyprawie cecorskiej, gdzie 19 IX 1620 r. został ran-
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1 lutego 1610 r. odstąpił wspomnianą majętność, potwierdzając tego dnia przed 
sądem ziemskim wileńskim dokonany zastaw w wysokości 2000 kop groszy, ale 
już 24 września tego roku wspólnie ze swoimi sługami pod wodzą Kaspra Ro-
[h]de i Bartosza Ruckiego przemocą pozbawił zastawnika włości. 28 września 
1610 r. wypis skargi ze spraw generalnych komisarskich odebrał sługa Szwaba, 
Wincenty Chrzanowski. Już po nabyciu przez Karpia praw do starostwa rujeńskiego
i pomimo osobistego zaangażowania Zygmunta III Wazy, który listownie 27 sierpnia 
1615 r. polecił Włodzimierzowi Farensbachowi niezwłocznie stawić się i uregulo-
wać należności w wysokości 6000 złotych, sprawa utknęła w martwym punkcie.
W tym miejscu należy przypomnieć, że Karp nabył „wlewkiem” od Kaspra Alek-
sandra Szawaba dwa zapisy Ferensbacha. Pierwszy ze 1 stycznia 1610 r. na sumę 
5000 złotych i drugi z 23 grudnia 1611 r. na 1000 złotych. Kwoty te Farensbach 
dodatkowo zabezpieczył na dobrach i zamku Karkus58 w Inflantach. W skład tej 
włości wchodziły wsie: Kriżejmujża, Kaninmujża, Nikieldukermujża, Ejsemuj-
ża, Ernimujża, Nidejnamujża, Kademujża, Klinkormujża, Postenmujża, Urka-
germujża z Julestom (sic). Ponieważ Karp faktycznie nie przejął nabytego zasta-
wu, król ponownie nakazał Farensbachowi zaspokoić wyrządzone straty59. Efekt 
tych działań był nadzwyczaj mizerny, a Farensbach regularnie lekceważył nie 
tylko wyroki sądowe, ale i polecenia królewskie. Spór między nimi ciągnął się jesz-
cze co najmniej do 15 lipca 1617 r. Wtedy to zapadł wyrok sądu Głównego Trybu-
nału WKsL przynaglający Farensbacha do zapłacenia 4502 kop groszy litewskich 
na rzecz starosty Karpia. Warto wspomnieć, że w owym czasie plenipotentem tego 
ostatniego był Mikołaj Onichimowski60. Najprawdopodobniej trudności Karpia
w wyegzekwowaniu należnych mu praw spowodowane były nie tylko krętac-
kim charakterem zbywcy, ale przede wszystkim nadzwyczaj mocną pozycją 

ny i dostał się do niewoli. W 1623 r. próbował służby w Siedmiogrodzie, Wenecji i Francji. W 1627 r. pośred-
niczył w rozmowach Wallensteina ze Szwedami. W 1628 r. w Elblągu zgłosił się do Gustawa Adolfa. Następnie 
jego wysłaniec do Siedmiogrodu, aby nakłonić Bethlena Gabora do akcji zbrojnej przeciwko Rzeczpospolitej. 
Z kolei we Francji zamieszany w hiszpańskie plany napadu z Dunkierki na szwedzkie porty Alvsborg i Gote-
borg. W Bawarii przygotowywał wydanie Szwedom Inglostadtu. Po wykryciu spisku stracony w Regensburgu 
w 1633 r. W 1618 r. odstąpił siostrze Magdalenie należne mu po babce dobra w Westfalii. Także właściciel ma-
jętności Falkenberg w Inflantach, którą odsprzedał w 1621 r. Patrz: A. Boniecki, Herbarz polski, t. V, Warszawa 
1902, s. 257; St. Herbst, Farensbach Włodzimierz, PSB, t. VI, Kraków 1948, s. 371.

58 Właściwie Karkuse, położony między Fellinem a Dorpatem. W 1563 r. zdobyty przez Szwedów, a w 1573 r. 
przez Rosjan. Po zawartym pokoju zwrócony Rzeczypospolitej. Objął go wówczas w dzierżenie Jerzy Farens-
bach. W 1601 r. Dembiński, wojewoda parnawski, pobił pod nim „na głowę” Szwedów dowodzonych przez 
Karlssona. Patrz: SGKP, t. III, Warszawa 1882, s. 841.

59 AGAD, Archiwum Tyzenhauzów, Akta kolekcjonerskie Tyzenhauzów G-740, k. 1–2.
60 AGAD, Archiwum Tyzenhauzów, Akta majątkowo-gospodarcze dóbr Tyzenhauzów, A.T.B-31/121, 

nr 194, fasc. XVI, ss. 520–526. Sprawę rozpatrywali sędziowie trybunalscy: Jan Olszyński marszałek, Stefan 
Grodzyński pisarz grodzki wileński, Jan Kazimierz Skinder deputat oszmiański, Ruszczyc deputat lidzki, Andrzej 
Witkowski deputat wiłkomierski, Mikołaj Siechnowicki deputat brzeski, Piotr Jacimierski marszałek piński.
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jego ojca Jerzego Farensbacha61, który do niedawna pełnił ważne funkcje na tam-
tym terenie. Co więcej, była to postać lokalnie mocno zakorzeniona, z dużym au-
torytetem, o wyjątkowej aktywności i zasługach w skali całej Rzeczypospolitej.
Ponadto do swojej śmierci stał on na czele stronnictwa polskiego w Inflantach. 
Dodatkowo sam Włodzimierz Farensbach także był postacią nietuzinkową. Nie-
wątpliwie miał wielu sprzymierzeńców w najwyższych kręgach politycznych ów-
czesnej Rzeczypospolitej. Nie dziwi więc fakt, iż Karpiowi było niezwykle trud-
no dochodzić sprawiedliwości. Najpewniej, dokonując tej transakcji, po prostu 
przecenił on swoje możliwości w pomyślnej finalizacji przedsięwzięcia. Przy czym 
od początku musiał zdawać sobie sprawę, że wszedł w konflikt z synem chary-
zmatycznego regionalnego przywódcy o rozległych koneksjach rodzinnych, ale 
co ważniejsze politycznych. Ich wzajemna niechęć najprawdopodobniej była także
potęgowana przynależnością do przeciwstawnych frakcji politycznych. Należy pa-
miętać, że Karp był stronnikiem domu radziwiłłowskiego, którego Farensbach był 
oponentem. Powyższa sytuacja po raz kolejny obrazuje nam stan praworządno-
ści dawnej Rzeczypospolitej. Choć zakończenia tego zatargu nie znamy, należy 
się domyślać, że dla Karpia okazał się kompletnym niewypałem. Z jednej strony bo-
wiem nic nam nie wiadomo o przejęciu przez niego starostwa rujeńskiego, z dru-
giej zaś pieniędzy też już pewnie nie odzyskał. Niespełna kilka lat później zmarł.   

Z zebranych materiałów wynika jednoznacznie, iż poświęcił on życie do-
mowi radziwiłłowskiemu. Jego wierna służba miała odzwierciedlenie w uzyska-
niu funkcji podwojewodziego wileńskiego. Należy podkreślić, że był pierwszym
z rodu, który dostąpił tak wysokiego i odpowiedzialnego wyróżnienia. Niewąt-
pliwie na tym polu oprócz przymiotów osobistych pomogły mu także bliskie 
koneksje z rodziną Wiesiołowskich62. Kilkakrotnie sprawował też funkcję sę-

61 Jerzy Farensbach, ur. w Merjama w Estonii w 1551 r. Pochodził z niemieckiej rodziny z Inflant. Po-
czątkowo służył wojskowo w Szwecji, Francji, Holandii, Niemczech i Rosji. W służbie duńskiej gubernator 
Ozylii, a w 1577 r. dowodził posiłkami dla Gdańska. Od 1583 r. poddany Rzeczypospolitej, początkowo prezy-
dent wendeński, a w wyniku reformy administracyjnej od 1598 r. pierwszy wojewoda wendeński, od 1583 r. het-
man inflancki, a dokładnie dowódca inflanckiej służby ziemskiej. Miał na swym koncie duże zasługi w wy-
prawach Stefana Batorego, a zwłaszcza w bitwach pod Wielkimi Łukami i Pskowem, gdzie dowodził rajtarią. 
Bliski współpracownik Jana Zamoyskiego, hetmana wielkiego koronnego. Odznaczył się pod Byczyną (1588)
i w obronie Krakowa przed wojskami austriackimi arcyksięcia Maksymiliana III Habsburga. W 1598 r. do-
wodził wyprawą Zygmunta III do Szwecji. W 1600 r. kierował obroną Inflant przed najazdem szwedzkim. We 
wrześniu 1601 r. obrońca Rygi. Zmarł w wyniku ran odniesionych podczas oblężenia Fellina w 1602 r. Po-
chowany w Rydze. Przez potomnych zaliczony do najwybitniejszych dowódców jazdy polskiej przełomu XVI
i XVII w. Pozostawił synów: Wolmara i Jana (zm. 1627 r.) oraz córkę Magdalenę. Patrz: A. Boniecki, Herbarz 
polski, t. V, Warszawa 1902 r., s. 257; St. Herbst, Farensbach Jerzy (Georg), PSB, t. VI, Kraków 1948, ss. 369–370.

62 Nie licząc zasług teścia, jego szwagier Krzysztof Wiesiołowski, syn Piotra „Młodszego”, był marszał-
kiem nadwornym litewskim od 1622 r., krajczym wielkim litewskim od 1620 r., marszałkiem sejmu obradu-
jącego w Warszawie od 15 I do 26 II 1609 r., i od 13 II do 13 III 1618 r., podstoli WKsL 1600 r., stolnik 1604 r.,
ciwun wileński od 13 XII 1610 r. Ostatecznie marszałek wielki litewski od 1635 r., bliski stronnik Zygmunta 
III. Gościł go na zamku tykocińskim wraz z najbliższą rodziną i otoczeniem między 14 XI 1630 r. a 8 II 1631 r. 
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dziego, w tym deputata do Głównego Trybunału WKsL, oraz sądu asesorskie-
go. Można domniemywać, że rozbudzone ambicje polityczne przyczyniły się do 
jego wyjątkowej aktywności na sejmikach. Musiał cieszyć się dużą popularno-
ścią, bo zgodnie z wolą zgromadzonej braci szlachty nieraz reprezentował jej in-
teresy na sejmie63. Przy czym równocześnie rozumiał i doceniał wagę kultury, 
wspierając choćby ówczesnych pisarzy.  

Dymitr Iwanowicz Karp, sekretarz JKM, starosta ejszyski i niedoszły staro-
sta rujeński, zgasł bezpotomnie najprawdopodobniej tuż przed 10 maja 1621 r. 
Natomiast wybitny polski heraldyk Adam Boniecki umieszcza datę jego zgonu 
przed 1622 r.64 Trzeba zaznaczyć, że informacja donosząca o Karpiu, który zgi-
nął mężnie w pierwszej bitwie pod Chocimiem w randze oberszterlejtnanta, służbę 
swoją odbywając pod Denhoffami, zapewne dotyczy jego brata Mikołaja Karpia, 
podkomorzego wołkowyskiego65. Z zachowanej korespondencji wiemy, że Dy-
mitr „pisał” nazwisko z apostrofem. Ponadto listy te szczęśliwie zawierają dość 
dobrze zachowane odciski pieczęci herbowej autora66. Dzięki nim mamy znako-
mitą możliwość zweryfikowania filiacji pierwszych pokoleń Karpiów h. własne-
go osiadłych na ziemiach Rzeczypospolitej Obojga Narodów. Oprócz tego po-
zwalają wysoko ocenić poziom ich świadomości heraldycznej przełomu XVI
i XVII w.67 

Należy nadmienić, iż Katarzyna z Wiesiołowskich Karpiowa, starościna ej-
szyska, 10 maja 1621 r. została skazana wyrokiem trybunalskim na banicję. Po-
wodem tego były dłużne zaszłości wobec Andrzeja Płaskowickiego, ziemiani-
na nowogródzkiego68. Wiemy, że już 13 lipca 1621 r. w Warszawie odwołała się 

Starosta Tykocina 1632 r., Supraśla i Mielnika od 9 IX 1625 r. Zmarł bezpotomnie 19 IV 1637 r. Patrz: Urzęd-
nicy Wielkiego Księstwa Litewskiego. Spisy, t. I, , s. 92, 747; Urzędnicy podlascy XIV–XVIII wieku. Spisy, oprac.
E. Dubas-Urwanowicz, W. Jarmolik, M. Kulecki, J. Urbanowicz, w: Urzędnicy dawnej Rzeczypospolitej XII–XVIII 
wieku. Spisy, pod red. A. Gąsiorowskiego, t. VIII: Podlasie, Kórnik 1994, s. 124.

63 AGAD, AR V, 6457, s. 5.
64 A. Boniecki, Herbarz polski, t. IX, Warszawa 1906, s. 282.
65 Ignacy Olszowski, Świętego Filipa Nereusza niektóre Akty strzeliste bez litery R od Łukasza Ignacego

z Olszowy Olszowskiego Scholas: Kiiowskiego, Proboszcza Białokamienieckiego, Elegiami dziesięć krótkiemi bez 
teyże litery R, od tegoż ogłoszone, (1740), w 4ce, k. 24. Pod tym pseudonimem pisał książę Janusz Antoni Kory-
but Wiśnowiecki. Powyższe dzieło w 1740 r. dedykował Jozafatowi Michałowi Karpiowi, proboszczowi troc-
kiemu. Patrz: K. Estreicher, Bibliografia polska XV–XVIII wieku, wyd. St. Estreicher, t. XXXIII, Kraków 1939,
ss. 83–84. Bitwę pod Chocimiem stoczono między 2 IX i 9 X 1621 r.

66 RGADA, f. 1603, inw. 8, nr 12, k. 3v. Pieczęć odciśnięta na wypisie z ksiąg grodzkich wileńskich 5 X 
1606 r. Także pieczęć tłoczona 5 VII 1605 r. Patrz: LVIA, f. 1178, inw. 1, nr 314, k. 14. Następnego wycisku doko-
nano 3 II 1609 r. Patrz: LVIA, f. 604, inw. 1, nr 12286, k. 1–2, oraz 26 i 29 XII 1608 r. i 20 III 1609 r. Patrz: VUB, 
f. 5, A-83, nr 12208,12209, 12211, 12215. Oprócz tego 13 VIII 1609 r. Patrz: VUB, B-60, k. 20. Za tę informację 
bardzo dziękuję Panu prof. Edmundasowi Rimsy z Wilna.

67 J. Puzyna, Niektóre pieczęcie litewskie z XVI i XVII w., Miesięcznik Heraldyczny, 1933, s. 58, 77, tabli-
ca nr 5.  

68 LVIA, f. 389, nr 96, k. 371v–372v.
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od tego wyroku69. Jednak zakończenia i tego sporu nie znamy. Prawdopodobnie 
słabo radziła sobie ze sprawami gospodarczymi, bo ostatecznie postanowiła wy-
zbyć się przysługującego jej dożywocia. 22 sierpnia 1622 r. otrzymała konsensus 
królewski na cesję starostwa ejszyskiego. Nabywcą był Adam Krzycki h. Kita70.
Z tym że ostatecznie ponoć Ejszyszek nie odstąpiła. Ostatnie wzmianki o staro-
ścinie Karpiowej pochodzą z 1632 r.71 Zapewne wkrótce potem zmarła.

69 LVIA, f. 389, nr 297, cz. 7, k. 332v–333.
70 LVIA, f. 389, nr 93, k. 539v–540; A. Boniecki, Herbarz polski, t. XIII, Warszawa 1909, s. 12.
71 A. Boniecki, Herbarz polski, t. IX, Warszawa 1906, s. 282.





Johann Carl Schultz (1801–1873) na trwałe wpisał się w poczet najwy-
bitniejszych postaci świata kultury XIX-wiecznego Gdańska. Był człowiekiem 
wielkiej pasji, któremu gruntowne wykształcenie umożliwiało aktywność w róż-
nych sferach życia społecznego. Przez dziesięciolecia kierował miejscową Szko-
łą Sztuk Pięknych i Rzemiosł (Kunst- und Handwerkschule), kształcąc młodych 
adeptów sztuki. W roku 1836 współtworzył Gdańskie Towarzystwo Sztuki (Dan-
ziger Kunstverein), zajmujące się upowszechnianiem sztuk pięknych i promocją 
twórczości lokalnych artystów, a dwadzieścia lat później Stowarzyszenie na rzecz 
Zachowania Starodawnych Budowli i Zabytków Sztuki Gdańska (Verein zur
Erhaltung der alterthümlichen Bauwerke und Kunstdenkmäler Danzigs). Z wiel-
kim zaangażowaniem walczył o zachowanie najcenniejszych zabytków architek-
tury Gdańska i pisał ważkie artykuły oraz rozprawy na temat dawnej sztuki nad-
bałtyckiego miasta. Należał w charakterze rzeczoznawcy do wielu towarzystw 
naukowych w Prusach, m.in.: Towarzystwa Starożytności Pruskich w Królewcu
(Altertumsgeselschaft Prussia zu Königsberg), Śląskiego Towarzystwa Ludo-
znawczego (Schleissche Gesellschaft für vaterländische Cultur zu Breslau) oraz 
Komisji do spraw Badania i Konserwacji Zabytków w Berlinie (Kommission für 
Erforschung und Erhaltung der Denkmäler). Ze znawstwem i pasją zbierał tak-
że dzieła sztuki oraz przedmioty rzemiosła artystycznego1.

Jako artysta Johann Carl Schultz specjalizował się w malarstwie architek-
tury. Był jej „portrecistą” i niestrudzonym badaczem. Wychowany w zamożnej 
gdańskiej rodzinie kupieckiej od dzieciństwa obcował ze sztuką. A miejscem 

Komunikaty Mazursko-Warmińskie, 2013, nr 4(282)

Justyna Lijka

KRAJOBRAZ PO WIELKIEJ WODZIE.
O ZAPOMNIANYCH WIDOKACH GÓREK
POD GDAŃSKIEM JOHANNA CARLA SCHULTZA
Z 1840 ROKU

1 Por. J. Lijka, Johann Carl Schultz (1801–1873) znany i nieznany. Zarys życia i twórczości, w: Portret ar-
tysty na nowo odkryty. Johann Carl Schultz (1801–1873) znany i nieznany, Muzeum Zamkowe w Malborku. Ka-
talog wystawy. 7 sierpnia – 11 października 2009, Malbork 2009, ss. 13–35.
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jego dziecięcych z nią spotkań była okazała sień z antresolą, określaną jako hange 
Stube, w kamienicy ojca na Piwnej 25 (Joppengasse), tuż przy kościele Mariac-
kim. Naukę rysunku rozpoczął w 1818 r. w miejscowej Szkole Sztuk Pięknych
i Rzemiosł pod kierunkiem jej ówczesnego dyrektora, malarza architektury 
i teoretyka sztuki Johanna Adama Breysiga (1766–1831). W latach dwudziestych 
XIX w., po uzyskaniu stypendium naukowego z funduszy Towarzystwa Poko-
ju (Friedensgesellschaft), zasad malarstwa wedutowego i pejzażowego uczył się
w berlińskiej Akademii Sztuk Pięknych u perspektywisty Johanna Erdmanna 
Hummla (1769–1852), w atelier Petera Ludwiga Lütke (1759–1831) oraz w Mona-
chium pod okiem miłośnika dawnych zabytków Domenica Quaglio (1787–1837). 
Później, w latach 1824–1828, przebywał w Rzymie i zwiedzał najciekawsze za-
kątki Półwyspu Apenińskiego. Silny wpływ na twórczość gdańszczanina i na 
jego późniejsze zainteresowanie rodzimą przeszłością oraz ochroną zabytków 
wywarł także wybitny pruski architekt, malarz i teoretyk sztuki, Karl Friedrich 
Schinkel (1781–1841), którego nastrojowe obrazy, przedstawiające gotycką ar-
chitekturę, były dlań inspiracją i przedmiotem wnikliwych studiów. 

Choć w pamięci potomnych Johann Carl Schultz pozostał przede wszyst-
kim autorem trzyczęściowego albumu graficznych widoków dawnego Gdań-
ska – Danzig und seine Bauwerke in malerischen Original-Radirungen mit geo-
metrischen Details und Text, wydanego w latach 1855–1868, który po II woj-
nie światowej służył w wielu przypadkach jako cenne źródło ikonograficzne
w trakcie odbudowy zniszczonego przez armię sowiecką miasta, to jednak w jego 
artystycznym oeuvre znajdziemy także portrety i kompozycje pejzażowe. Do 
dziś mało znaną kartą w twórczości artysty jest cykl widoków przedstawiających 
wieś Górki (Neufähr) pod Gdańskiem po tzw. przełomie Wisły, jaki miał miej-
sce zimą 1840 r. Wówczas w okolicy Płoni Wielkiej (dawniej: Płonina, Pleniewo, 
niem. Groß Plehnendorf/Plönendorf) grube warstwy kry spływającej do Wi-
sły Gdańskiej utworzyły niebezpieczny zator i spiętrzone masy wezbranej wody 
przerwały prawy wał niedaleko Sobieszewa (Bohnsack), powodując zalanie czę-
ści terenów dzisiejszej Wyspy Sobieszewskiej. A w okolicy miejscowości Górki 
w nocy z 31 stycznia na 1 lutego skłębione fale gniewnej rzeki przebiły się przez 
pas Mierzei Wiślanej w największym jej przewężeniu (liczącym około 1,5 km), 
żłobiąc z impetem nowe ujście do Bałtyku. W miejscu przerwania wydmy rwą-
cy nurt Leniwki wytworzył głęboką rynnę, która na początku lutego osiągnęła 
szerokość około 300 m, by później rozszerzyć się w formie leja do 750 m. W stre-
fie przybrzeżnej zaś z piasków naniesionych do Zatoki przez wody wiślane po-
wstały rozległe płycizny i ławice. W następstwie tej katastrofy ujściowy odcinek
Wisły skrócony został o około 14 km, a stara osada rybacka, sięgająca swymi po-
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czątkami jeszcze wieków średnich, została przedzielona na dwie nierówne czę-
ści – Górki Wschodnie i Zachodnie (Östlich – Westlich Neufähr)2. Wielka woda, 
pomino że przeszła przez wieś w miejscu, w którym zabudowania były znacznie 
oddalone od siebie, zabrała do morza osiem domów, a 90 osób pozostało bez da-
chu nad głową. Wkrótce po tych dramatycznych wydarzeniach, w celu uregulo-
wania stosunków wodnych w Gdańsku i okolicy, odcięto w Płoni Wielkiej nowe 
ujściowe koryto rzeki śluzą komorową od płynącej w kierunku Wisłoujścia od-
nogi, zwanej odtąd Martwą Wisłą, i zbudowano Fort Neufähr, z którego obser-
wowano i kontrolowano poziom wód i ruch na rzece. Natomiast mechanizm 
wielkiego przełomu Wisły po kolejnej katastrofalnej powodzi w 1888 r. został
u schyłku stulecia wykorzystany przez inżynierów pruskich do regulacji ujścia
i wykonania tzw. Przekopu Wisły pod Świbnem (Schiewenhorst)3. 

Sugestywny (wielokrotnie przywoływany w źródłach) literacki opis naro-
dzin Wisły Śmiałej opublikował w Krakowie w latach 1869–1870 w Obrazach
z życia i natury Wincenty Pol (1807–1872), uczestnik powstania listopadowego, 
poeta i profesor geografii Uniwersytetu Jagiellońskiego, przebywający in cogni-
to na Żuławach i w Gdańsku w roku 1842. Znany podróżnik zapisał w szkicu Na 
groblach wspomnienia rybaka spotkanego w mieście nad Motławą, który jako je-
den z pierwszych przepłynął nowym ujściem królowej polskich rzek: 

„Nie wiem, co mnie parło – ale znać już szczęśliwa gwiazda moja mnie 
wiodła, bo kierowałem łódkę ku zatorowi kry, która całą szerokość rzeki zaległa 
jedną lodowatą skałą!... Noc była straszna i ciemna! Z dala już szumiały wody 
na zatorze... i kry nowe się tarły i gwizdały przykro, które świeżo na zator znio-
sła woda... 

Była chwila jakiegoś odurzenia i zgłupienia!... Przestaliśmy robić wiosłami 
– ale łódź naszą, która była łodzią morską rybacką z dętymi bokami, niosła woda 
na zator, choć nikt wiosłem nie robił!... 

2 Por. W. Nocny, Wyspa Sobieszewska, Gdańsk 2000, ss. 14–16, 54–55; Felieton Andrzeja Januszajtisa
o przepołowionych Górkach, <http://trojmiasto.gazeta.pl/trojmiasto/1,35635,9323333,Felieton_Andrzeja_Janu-
szajtisa_o_przepolowionych_Gorkach.html>, dostęp: 12.09.2012.,

3 Por. A. Krzyżanowski, Wisła i nowe ujście tej rzeki, Nowy Kalendarz Powszechny na rok 1843, R. IX, 
Warszawa, w nowej drukarni Józefa Ungera w Domu Petiskusa Nr 473, wydawany przez Kajetana Lubicza Nie-
zabitowskiego w Warszawie, ss. 24–32 (z mapą), w szczególności ss. 30–32; J. W. Pfeffer, Die Wasserverhältnisse 
der Weichsel und Nogat und der Einfluss der neuen Wieichselmündung bei Neufähr auf den Hafen und die Stadt 
Danzig, Danzig 1849, ss. 28–35; L. Passarge, Aus dem Weichseldelta. Reiseskizzen, Berlin 1857, ss. 165–167, 334–335; 
Lierau, Der Dünendurchbruch der Weichsel bei Neufähr im Jahre 1840 und die Entwicklung der neuen Wieich-
selmündung bei Neufähr von 1840 bis 1890, Zeitschrift für Bauwesen, Berlin 1892, ss. 30–40; J. Plit, Naturalne
i antropologiczne przemiany krajobrazu delty Wisły, <http://krajobraz.kulturowy.us.edu.pl/publikacje.artykuly/
doliny/plit_zulawy.pdf>, ss. 18–21, dostęp: 31.07. 2012; K. Cebulak, Tu, gdzie biegu Wisły koniec, w: Delta Wisły 
powyżej i poniżej poziomu morza, Nowy Dwór Gdański 2010, s. 56; W. Nocny, Gdańsk okiem pisarza. Narodziny 
Wisły Śmiałej, <http://ibedeker.pl/spacery/narodziny–smialej–wisly/#axzz22BQvj8Qy>, dostęp: 31.07.2012.
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– Kra nas zmiele na zatorze! – krzyknął jeden z towarzyszy moich. – Zwra-
caj na sterze! – krzyknął drugi. – Ale już było za późno – bo w tejże chwili po-
częła kra pękać i strzelać, jak gdyby z dział bito!... A równocześnie rozległ się 
straszny huk i szum w powietrzu, jak gdyby się cała ziemia trzęsła!... Po kilku 
takich uderzeniach poczęła bujać nasza łódka – a to tak bardzo, że i na otwar-
tym morzu w czasie najpiękniejszej burzy nie powstają większe fale i nie rzuca-
ją bardziej łódką!!... 

Aż dotąd płynęliśmy silnie niesieni powodzią po spokojnym zwiercia-
dle... Teraz rozwarła się morska topiel szumna – fale biły wysoko i rzucały łód-
ką gwałtownie!... Chcieliśmy obrócić i płynąć pod wodę – ale do tego nie było 
już siły... Więc puściliśmy się z prądem wody i fali... oczekując tego, że się lada 
chwila o zator rozbijem!... Ale kra przerwała mierzeję w najwęższym jej pasie... 
Po kilkunastu minutach wyniosła nas gwałtowność powodzi na otwarte mo-
rze... I tu – od razu uspokoiły się fale – gdyśmy nowy wyłom Mierzei pominę-
li... Gwałtowny prąd daleko odniósł nas na stronę – a okrążywszy morzem na 
kilkadziesiąt węzłów marynarskich, przybiliśmy na mieliźnie do lądu Mierzei 
od strony morza: tu wyciągnąwszy łódkę na piasek, przeprawiliśmy się przez 
piaszczyste pagórki Mierzei do naszej wioski na powrót pieszo – bo strach było
w gardło tej nowej odnogi, która z całą gwałtownością krę i powódź niosła, pły-
nąć na powrót pod wodę! Po ognisku kierowaliśmy się do chaty... Tu przybyw-
szy, przesiedliśmy się w łódź nową – i ja to byłem, mój Panie, który Gdańskowi 
i Żuławom przyniosłem pierwszy wieść o przerwaniu Wisły i o tym, że niebez-
pieczeństwo minęło!”4

Przełom Mierzei z lustrem rzeki, otwierającej się łagodnym łukiem w kie-
runku Zatoki Gdańskiej, zarejestrowali w reporterskiej narracji, bezpośrednio po 
katastrofie, działający wówczas w Gdańsku artyści Julius Gottheil (1810–1868), 
właściciel zakładu litograficznego, i współpracujący z nim bliżej nam nieznany 
A. Falk5. Widoki przedzielonych Górek zostały zdjęte z natury od południowego 
zachodu w dniach 3 i 21 lutego 1840 r. (il. 1, 2). Na pierwszym z nich, powstałym 
tuż po wielkiej wodzie, widzimy rozłożone na lewym brzegu masywne bloki kry 

4 W. Pol, Na lodach, na wyspie, na groblach. Trzy obrazki znad Bałtyku, opracował i wstępem opatrzył
J. Bachórz, Gdańsk 1989, s. 12, 25, 142–144.

5 Widok Górek po przełomie Wisły z 3 lutego 1840 r. DER DÜNEN=BRUCH DER WEICHSEL ZU 
NEUFÄHR BEI DANZIG, nach der Natur geziechnet am 3ten Februar 1840, herausgegeben zum Besten der 
dasselbst Verunglückten, Lith. Institut von J. Gotttheil in Danzig, Langemartk 503; papier, litografia; 31,9 × 42,2 
cm, 19,4 × 27,8 cm, 18,2 × 26,9 cm – Biblioteka Gdańska PAN, nr inw. 5512. Widok Górek po przełomie Wisły
z 21 lutego 1840 r. DER NEUE WEICHSEL=MÜNDUNG ZU NEUFÄHR BEI DANZIG, nach der Natur
geziechnet am 21ten Februar 1840 und herausgegeben zum Besten der dasselbst Verunglückten, von J. Gottheil, und
A. Falk, Lith. Institut von J. Gotttheil in Danzig, Langemartk 503; papier, litografia; 29,4 × 42,3 cm, 19,4 × 26,8 cm, 
17,7 × 25,5 cm – Biblioteka Gdańska PAN, nr inw. 5510.
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tworzące ciężkie lodowe figury: spiętrzenia i zwaliska, pośród których stoją trzy 
drobne postaci ludzkie, zdające się być całkiem bezsilne wobec wrogiego żywio-
łu. W głębi kadru, na prawie całej jego szerokości, płynie, znalazłszy swoje ujście, 
łagodnym nurtem do Bałtyku, jakby wyciszona i uspokojona Wisła. A na osta-
łym z katastrofy fragmencie lądu, tworzącym niewielką wysepkę i wąski półwy-
sep, przy prawym jej brzegu, znajduje się kilka ocalałych chat – niczym niemi 
świadkowie niedawnej powodzi. Druga kompozycja, opracowana w prawie trzy 
tygodnie później, ukazuje z tej samej perspektywy obraz wsi nadmorskiej już po 
pierwszych roztopach, powoli powracającej do życia i dawnego rytmu.

Zespół siedmiu akwarel autorstwa Johanna Carla Schultza z dawnej kolek-
cji króla Fryderyka Wilhelma IV Hohenzollerna (1795–1861), zw. romantykiem 
na tronie, powstał kilka miesięcy później; jedna z nich (oznaczona numerem 
piątym) nosi datę 1 lipca 1840 r. Dziś przechowywany jest w zbiorach Gabinetu 
Rycin i Rysunków Fundacji Pruskie Zamki i Ogrody Berlin-Brandenburgia (Plan-
kammer [Aquarellsammlung] Stiftung Preuβische Schlösser und Gärten Berlin-
Brandenburg). Monarcha był miłośnikiem sztuki i jej znawcą, twórcą amatorem, 
autorem wielu projektów architektonicznych i kompozycji pejzażowych. Współ-
uczestniczył m.in. w tworzeniu programu ideowego średniowiecznego zamku
w Malborku, odbudowywanego po wojnie wyzwoleńczej prowadzonej z Napole-
onem w latach 1813–1814. Zabytek ten postrzegany był wówczas jako wizualny 
symbol monarchii pruskiej, materialny znak czasu i pomost łączący czyny ry-
cerzy zakonnych z bohaterskimi dokonaniami współczesnych Prusaków w wal-
kach z francuskim okupantem. Król wspierał artystów z różnych zakątków Prus 
i Niemiec, zlecając im wykonanie wielu dzieł malarskich i rysunkowych. Zgro-
madził pokaźną kolekcję dzieł sztuki prezentowaną w rezydencjach królewskich 
Berlina i Poczdamu6. W 1824 r. zakupił pierwszy obraz Johanna Carla Schultza
z widokiem prezbiterium katedry w Miśni i odtąd przez ponad ćwierć wieku pa-
tronował także jego działaniom twórczym7. 

Cykl omawianych widoków trafił na dwór berliński w drugiej połowie 
1840 r. za pośrednictwem nadprezydenta prowincji pruskiej Heinricha Theodora 
von Schöna (1773–1856), co potwierdza Schultz w liście do Alexandra von Hum-
boldta (1769–1859) z 12 października tegoż roku. Zapłatę za dzieło, nie bez 
komplikacji, w wysokości 20 friedrichsdorów w złocie artysta otrzymał dopiero
w następnym miesiącu. Treścią kompozycji jest malowniczy pejzaż nadbałtyc-

6 Por. H. Börsch-Supan, Königsphantasien und die Botschaft der Bilder, w: Friedrich Wilhelm. Künstler 
und König, zum 200. Geburtstag: Ausstellung vom 8. Juli bis 3. September 1995, Neue Orangerie im Park von 
Sanssouci, Berlin 1995, ss. 105–110; G. Pengsen, Die Bauten Friedrich Wilhelms IV. in Potsdam, Berlin 1930. 

7 Portret artysty na nowo odkryty, ss. 18–19, 285. 
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kiej miejscowości uchwycony w blasku letnich dni, ale na jednej z nich malarz 
zarejestrował także prace przy budowie kanału przy starym korycie Wisły, gdzie 
siły tak potężnej natury okiełznywane są przez twórczą wolę człowieka. Wszyst-
kie akwarele zostały naklejone, na zachowane do dziś, kartonowe podkładki
z odręcznymi, wykonanymi czarnym tuszem, najprawdopodobniej przez samego 
Schultza, opisami i numeracją8. 

Rysunkowa dokumentacja krajobrazu nadmorskich Górek została utrzy-
mana w optymistycznym tonie i pogodnej kolorystyce oddającej nastrój spo-
koju oraz kontemplacji natury. Przepełnione ekspresją opisywanie dramatycz-
nych zdarzeń nie leżało w artystycznej osobowości Johanna Carla Schultza.
Artysta nie szukał w swoich pracach tak charakterystycznego dla sztuki roman-
tyzmu patosu i wzniosłości, lecz z dużą subtelnością i dokładnością utrwalał zastany 
stan rzeczy, zwracając uwagę na piękno zawarte w proporcjach i harmonii architek-
tonicznych brył czy urokach pejzażu. Tu, na siedmiu kadrach, z różnej perspektywy 
i w różnych zbliżeniach, odtworzył obraz rybackiej miejscowości w słonecznej acz 
różnorodnej aurze, gdzie przyroda w swoim trwaniu zdaje się być uśpiona i nie 
przypomina o potędze tkwiącego w niej niszczycielskiego żywiołu. 

Widok rozpoczynający cykl przedstawia przełom Wisły od południowe-
go zachodu (il. 3)9, podobnie jak wcześniej wspomniane litografie autorstwa 
Gottheila i Falka. Został zdjęty z wału wiślanego w kierunku Zatoki Gdańskiej. 
Jego kompozycyjną i barwną dominantę tworzy plan pierwszy ukazujący roz-
legły pas nabrzeża z drewnianymi zabudowaniami ogrodzonymi sztachetowym
płotem i składem materiałów budowlanych – po lewej oraz łąką z krzewami, na 
której znalazły swoje legowisko trzy rudawe krowy – po prawej stronie. W odda-
li zaś rysuje się wstęgą wód ledwie zaznaczone stożkowate ujście Wisły z rybac-
kimi łodziami żaglowymi. Po bokach jej kres flankują piaszczyste wały Mierzei, 
zwane wówczas hakami, a na linii horyzontu szarobłękitne wody Bałtyku. Przy 
wydmie wschodniej, po prawej, na skrawkach oddzielonego od niej lądu, widocz-
ne są chaty ocalałe z powodzi. Zielonobrązowe, sepiowe oraz zielonoszmaragdo-
we barwy ziemi i drewnianych zabudowań, wypełniające prawie połowę kadru, 
stanowią tu przeciwwagę dla błękitu wód i szerokiej partii granatowego nieba
z kłębami białych chmur zamykającymi kompozycję od góry. 

8 G. Bartoschek, „Na polecenie Jego Królewskiej Mości”. Johann Carl Schultz i jego działalność dla Fryde-
ryka Wilhelma III i Fryderyka Wilhelma IV, w: Portret artysty na nowo odkryty, ss. 92–93, 340–346.

9 Przełom wydmy w Górkach pod Gdańskiem od południowego zachodu. Kompozycja sygn. u dołu, 
po lewej: Prof. Schultz 1840. Na kartonie, na który naklejono akwarelę, pośrodku tuszem: No 1.; poniżej, po-
środku: Ansicht des Dühnenbruches bei Danzig mit dem Aussendeich und dem Bauhofe, vom Weichseldamm
gesehen; papier, ołówek, akwarela; 29,3 × 46,7 cm – Stiftung Preuβische Schlösser und Gärten Berlin–Branden-
burg, Aquarellsammlung; nr inw. 3154. 
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Kolejne trzy pejzaże rejestrują w różnych zbliżeniach ujście Wisły do morza 
od wschodu, z sylwetą majestatycznego Gdańska na horyzoncie. Na karcie ozna-
czonej numerem dwa widzimy na pierwszym planie fragment nadmorskiej pla-
ży gdzieniegdzie porośniętej skąpą roślinnością (il. 4)10. Jej głównym akcentem 
są krzewy w brązowozielonej tonacji i cztery smukłe drzewa, zapewne – sosny
i brzozy, padające szerokim cieniem na zlany w słońcu piasek. Ich korony od-
cinają się gamą wielu odcieni zieleni od błękitu rozświetlonego nieba. Zza tych 
wertykalnych kulis wyrastają po lewej i prawej stronie piaszczyste wzniesienia 
Mierzei przerwanej przez nurt rzeki. Na linii horyzontu, w środkowej partii ka-
dru, za żaglem łodzi zaś strzeliste wieże kościołów i budowli municypalnych 
znaczą o potędze królującego nad Zatoką Gdańska. 

Następny widok, będący continuum poprzedniego ze szczytu wydmy 
wschodniej, ukazuje w dużym zbliżeniu miejsce, w którym wody Wisły Śmia-
łej bezpośrednio łączą się z nurtem Bałtyku (il. 5)11. Rytm tej wypełnionej świa-
tłem kompozycji wyznacza utrzymany w różnorodnej skali brązów, częściowo 
zacieniony piaszczysty wierzchołek Mierzei z lewej strony. Opada on łagodnie 
ku przeciwległej krawędzi obrazu, otwierając rozległą perspektywę na szerokie 
rozlewisko rzeki z zielonymi łąkami na piaszczystych ławicach, sylwetę Gdań-
ska, profil wydmy zachodniej i akwen morski po prawej stronie. Koloryt wód 
został tu znacznie zróżnicowany: od białych refleksów światła na jakby zastygłej 
w bezruchu Wiśle, do szaroturkusowych tonów lekko falującej powierzchni mo-
rza. Nad ziemią i wodami rozpościera się swobodnie potraktowane jasnograna-
towe niebo, rozbielone gęstymi kłębami chmur. 

W pejzażu czwartym natomiast artysta główny nacisk położył na odtwo-
rzenie wyglądu zachodniego fragmentu omawianej powyżej wydmy (il. 6)12. Jej 
malownicza fizjonomia, z płynnie przenikającymi się w „falistym” rytmie, bru-
natnosepiowymi pagórkami i zagłębieniami, wypełnia połowę kadru i nakreśla 
strukturę przestrzenną obrazu. Różnorodność naturalnej rzeźby terenu uwypu-

10 Widok ujścia Wisły z plaży nadmorskiej niedaleko wschodniej wydmy z panoramą Gdańska. Kom-
pozycja sygn. u dołu, pośrodku: Prof Schultz 1840. Na kartonie, na który naklejono akwarelę, pośrodku tu-
szem: No 2.; poniżej, pośrodku: Entgegengesetzte Ansicht vom Meeresstrande unweit der östlichen Dühne gesehen,
in der Ferne die Stadt; papier, ołówek, akwarela; 25,7 × 36,8 cm – Stiftung Preuβische Schlösser und Gärten 
Berlin–Brandenburg, Aquarellsammlung; nr inw. 3155. 

11 Widok ujścia Wisły do Zatoki Gdańskiej od wschodu. Kompozycja sygn. u dołu, po lewej: Prof Schultz 
1840. Na kartonie, na który naklejono akwarelę, pośrodku tuszem: No 3.; poniżej, pośrodku: Profil Ansicht
von der Höhe der östlichen Dühne gesehen, in der Ferne die Stadt; papier, ołówek, akwarela; 28 × 46,5 cm – Sti-
ftung Preuβische Schlösser und Gärten Berlin–Brandenburg, Aquarellsammlung; nr inw. 3156. 

12 Widok ujścia Wisły do Zatoki Gdańskiej ze wschodniej wydmy. Kompozycja sygn. u dołu, po pra-
wej: Prof Schultz 1840. Na kartonie, na który naklejono akwarelę, pośrodku tuszem: No 4.; poniżej, pośrodku: 
Ansicht vom östlichen Dühnenfortsatze gesehen; papier, ołówek, akwarela; 25,5 × 36,5 cm – Stiftung Preuβische 
Schlösser und Gärten Berlin–Brandenburg, Aquarellsammlung; nr inw. 3157. 
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kla także padające znad morza światło, tworząc szerokie partie cienia na wznie-
sienich planu pierwszego i partii środkowej. Wydmowa roślinność zarejestro-
wana została w sposób schematyczny. Szczyty wału porasta gdzieniegdzie tra-
wa i krzewinki, a w nieckach i przy jego krawędzi bliżej nieokreślone drzewa. 
Kompozycję ożywia zwierzęcy sztafaż – dwie rudawe sarny po lewej stronie, da-
lej stoją – drewniane chaty z dwuspadowymi dachami, na Wiśle płynie berlinka, 
a w głębi, na horyzocie, rysuje się mało czytelna panorama Gdańska na tle oka-
lających to portowe miasto wzgórz. Turkusowoniebieski odcień horyzontalnej 
wstęgi wód odcina się tu od utrzymanego w gamie wielu tonów granatu, błęki-
tu i fioletu rozbielonego chmurami nieba.

Na kolejnej karcie cyklu Schultz przedstawił z kierunku południowe-
go fragment małej wysepki powstałej w wyniku powodzi (il. 7)13, która swoim 
kształtem przypomina nieco spłaszczoną literę C. Jej piaszczyste brzegi oblewa-
ją z dwóch stron, lekkim łukiem, wody oświetlonej promieniami słońca Wisły. 
Wydaje się być niezamieszkaną, o czym mogą świadczyć rozpadające się, drew-
niane zabudowania (interpretowane jako dawne stajnie) na północnym krańcu. 
Nastrój nostalgii związanej z przemijaniem i kruchością życia ludzkiego w zesta-
wieniu z trwaniem natury potęgują jeszcze odarte konary drzew na pierwszym 
planie. W głębi kadr zamykają profile dwu wydm i wody Bałtyku zbiegające się 
na horyzoncie z biało-błękitnym niebem.

W szóstym widoku malarz skoncentrował swoją uwagę na odtworzeniu 
zmiennej aury i uchwycił krajobraz Górek w kierunku zachodnim, z terenu po-
łożonego u stóp wschodniej wydmy, na krótko przed nadciągającą od strony 
lądu burzą (il. 8)14. Pozbawiony roślinności masywny grzbiet wydmy i półkoli-
ście biegnący pas plaży z epatującymi smutkiem konarami drzew na pierwszym 
planie pozbawione są słońca i toną w cieniu. Ich brązowoszara tonacja współ-
gra z rozpościerającym się w górze, po lewej stronie, szarofioletowym niebem, 
na tle którego lecą kluczem nieokreślone w swoim gatunku ptaki. W dalszej czę-
ści pejzażu widzimy zaś jeszcze oświetlone blaskiem promieni słonecznych lu-
stro Wisły z łodziami żaglowymi i usytuowaną opodal wysepkę z ruinami daw-
nych stajni. 

13 Widok wysepki na Wiśle powstałej po przełomie. Kompozycja sygn. u dołu, po prawej: Prof Schultz 
d. 1/7 40. Na kartonie, na który naklejono akwarelę, pośrodku tuszem: No 5.; poniżej, pośrodku: Hütte vom 
Dorfe Neufähr, im Durchbruche als Insel stehen geblieben; papier, ołówek, akwarela; 18,7 × 43,9 cm – Stiftung 
Preuβische Schlösser und Gärten Berlin–Brandenburg, Aquarellsammlung; nr inw. 3158. 

14 Widok ujścia Wisły w kierunku zachodnim z wysepką pośrodku. Kompozycja sygn. u dołu, po lewej: 
Prof Schultz 1840. Na kartonie, na który naklejono akwarelę, pośrodku tuszem: No 6.; niżej pośrodku: Entgegen-
gesetzte Ansicht der Insel vom Fusse der östlichen Dühne gesehen; papier, ołówek, akwarela; 25,5 × 36,5 cm – Stiftung 
Preuβische Schlösser und Gärten Berlin–Brandenburg, Aquarellsammlung; nr inw. 3159. 
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Natomiast na ostatniej akwareli malarz zarejestrował od południowego 
zachodu prace hydrotechniczne – przy budowie kanału, prowadzone w okoli-
cy Płoni Wielkiej na południowym brzegu Martwej Wisły, na zachód od ramie-
nia ujściowego Wisły Śmiałej (il. 9)15. Podjęto je w celu ochrony Gdańska przed 
kapryśną, niosącą zagrożenia rzeką. W poprzek starego koryta Leniwki usypano 
wał i zbudowano (dziś już nieistniejącą) śluzę komorową (Plönendorfer Schleu-
se). W kilka lat później tuż obok powstała także reduta – Fort Neufähr, której za-
daniem była kontrola ruchu na rzece i poziomu jej wód. Obie konstrukcje roze-
brano w XX w. 

W piętnaście lat później od opisywanych powyżej wydarzeń, których
następstwem były nieodwracalne zmiany w hydrografii Wisły, w kwidzyńskiej
oficynie Constantina Gustawa Kantera, gdański historyk, profesor Gimnazjum 
Miejskiego Franz August Brandstaetter (1815–1883) opublikował pracę histo-
ryczno-krajoznawczą poświęconą królowej polskich rzek. Opisał w niej krajobraz 
wszystkich najważniejszych miejscowości leżących nad jej brzegami, począwszy od 
źrodeł rzeki w Beskidzie Żywieckim, aż po jej kres w wodach południowego Bałty-
ku. Wydawnictwu temu towarzyszyło 36 litografii wykonanych według rysun-
ków mało znanego artysty C. A. Manna. Wśród nich znalazł się także widok 
Górek Zachodnich od południowego zachodu (il. 10)16 z fragmentem przysta-
ni na lewym brzegu rzeki i drewnianą zabudową w jej pobliżu. Osada ta zdaje 
się już tętnić pełnią życia. Na drodze widzimy kilku mężczyzn jadących dorożką
i dwóch pieszych. Na Wiśle pływają berlinki, a na Bałtyku w oddali statki. 

Stworzony przez Schultza w 1840 r. cykl krajobrazowy ukazujący nadmor-
skie Górki stanowi ciekawy przykład bujnie rozwijającej się w XIX w. sztuki pej-
zażu – gatunku, którego korzenie formalne wyrastają z tradycji „Heimatkunst” 
– XVII-wieczego realistycznego malarstwa holenderskiego i romantycznego za-
chwytu nad pięknem ziemi ojczystej. Jest z jednej strony zapisem indywidual-
nych przeżyć artysty wynikających z kontemplacji natury; nosi w sobie poetykę 
i piętno jego osobowości artystycznej wyrażonej w malarskiej materii. W war-
stwie kompozycyjnej odznacza się swobodą i różnorodnością w kadrowaniu.
W tworzeniu planów i głębi przestrzennej Schultz operuje po mistrzowsku grą 
zestawień barwnych i światłocienia. Łączy z dużym wyczuciem zastane formy 

15 Budowa nowego kanału na Martwej Wiśle ze wschodnią wydmą w dali. Kompozycja sygn. u dołu, po 
lewej: Prof Schultz 1840. Na kartonie, na który naklejono akwarelę, pośrodku tuszem: No 7.; poniżej, pośrod-
ku: Der neue Kanal–Bau, in der Ferne die östliche Dühne; papier, ołówek, akwarela; 22,1 × 50,5 cm – Stiftung 
Preuβische Schlösser und Gärten Berlin–Brandenburg, Aquarellsammlung; nr inw. 3160. 

16 F. A. Brandstaetter, Die Weichsel. Historisch, topographisch, malerisch unter Mitwirkung einer Anzahl 
von kundigen Männern beschrieben. Mit lithographischen Darstellungen der interessanten Puncte nach der Natur 
gezeichnet von A. Mann, Marienwerder 1855, il. ss. 118–119.
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natury, jej malowniczą rzeźbę, ze zmienną aurą dnia. Z drugiej zaś strony ów 
cykl jest zapisem ikonograficznym czasu, w którym powstał. Dokumentuje to-
pografię Górek przepołowionych po przełomie Wisły, niosąc informację o ów-
czesnym ukształtowaniu terenu, jego drewnianej zabudowie i ujściu rzeki. Daje 
świadectwo zmian dokonanych przez naturę i ręką człowieka, jakie nastąpiły
w tym rejonie do naszych czasów, na przestrzeni stu siedemdziesięciu lat.

Przedstawienia delty Wisły w malarstwie i grafice nie należą jeszcze dziś 
do tematów gruntownie przebadanych w sztukach plastycznych. Dlatego nale-
żałoby rozpocząć systematyczne kwerendy, których efektem byłby katalog tych 
prac, umożliwiający różnorodne analizy porównacze na polu historii i sztuki.
A ciekawym przyczynkiem doń jest prawie nieznany zespół pejzaży gdańskiego 
malarza Johanna Carla Schultza z kolekcji poczdamskiej.

1. Widok Górek po przełomie Wisły z 3 lutego 1840 r. (Biblioteka Gdańska PAN, nr inw. 5510)
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2. Widok Górek po przełomie Wisły z 21 lutego 1840 r. (Biblioteka Gdańska PAN, nr inw. 5512)

3. Przełom wydmy w Górkach pod Gdańskiem od południowego zachodu (rep. wg Portret artysty 
na nowo odkryty. Johann Carl Schultz (1801–1873) znany i nieznany. Muzeum Zamkowe w Malborku. 
Katalog wystawy. 7 sierpnia – 11 października 2009, Malbork 2009) 
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4. Widok ujścia Wisły od wschodu z panoramą Gdańska na horyzoncie (rep. wg Portret artysty na nowo 
odkryty. Johann Carl Schultz (1801–1873) znany i nieznany...)

5. Widok ujścia Wisły do Zatoki Gdańskiej od wschodu (rep. wg Portret artysty na nowo odkryty. 
Johann Carl Schultz (1801–1873) znany i nieznany...)
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6. Widok ujścia Wisły do Zatoki Gdańskiej od wschodu (rep. wg Portret artysty na nowo odkryty. 
Johann Carl Schultz (1801–1873) znany i nieznany...)

7. Widok wysepki na Wiśle powstałej po przełomie (rep. wg Portret artysty na nowo odkryty. Jo-
hann Carl Schultz (1801–1873) znany i nieznany...)
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8. Widok ujścia Wisły w kierunku zachodnim z wysepką pośrodku (rep. wg Portret artysty na nowo 
odkryty. Johann Carl Schultz (1801–1873) znany i nieznany...)

9. Budowa nowego kanału na Martwej Wiśle ze wschodnią wydmą w oddali (rep. wg Portret arty-
sty na nowo odkryty. Johann Carl Schultz (1801–1873) znany i nieznany...)
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10. Górki Zachodnie od południowego zachodu (wg F. A. Brandstaetter, Die Weichsel. Historisch, 
topographisch, malerisch unter Mitwirkung einer Anzahl von kundigen Männern beschrieben. Mit
lithographischen Darstellungen der interessanten Puncte nach der Natur gezeichnet von A. Mann, 
Marienwerder 1855, il. ss. 118–119. Zbiory Biblioteki Muzeum Zamkowego w Malborku)





Granice odradzającej się Polski były częściowo określone przez traktat
pokojowy podpisany 28 czerwca 1919 r. w Wersalu. Od Suwalszczyzny do miej-
scowości Białuty granica polsko-pruska biegła dokładnie linią dawnej granicy 
rosyjsko-pruskiej. Nie była to jednak linia ostateczna, gdyż nakazano przepro-
wadzenie plebiscytów na Warmii, Mazurach i Powiślu, wyniki których miały za-
ważyć na przyszłym kształcie granicy polsko-niemieckiej1. Plebiscyt na Warmii 
i Mazurach przyniósł całkowite zwycięstwo Niemcom2. Za Polską opowiedziało 
się jedynie około 3% głosujących. Postanowiono nie dokonywać żadnej korekty 
linii granicznej na odcinku powiatów suwalskiego i augustowskiego. Był to je-
den z nielicznych fragmentów granicy, który istniał przed I wojną światową3.

Obszar Suwalszczyzny charakteryzował się złożoną strukturą narodowo-
ściowo-wyznaniową. Przed I wojną światową teren guberni suwalskiej zamiesz-
kany był przez 306 708 Litwinów, 178 357 Polaków, 35 775 Niemców, 112 000 
Żydów, 13 225 Rosjan i około 3000 ludności innych narodowości. Litwini do-
minowali w powiatach północnych: kalwaryjskim i władysławowskim. Polacy 
stanowili przewagę w powiecie suwalskim, a w augustowskim ludności litew-
skiej praktycznie nie było. W powiecie augustowskim, który w tamtym okresie 
zajmował powierzchnię 2024,5 km2, mieszkały 89 764 osoby, w tym 73 161 ka-
tolików, 2819 prawosławnych, 384 protestantów, 13 400 żydów. W powiecie su-
walskim, którego obszar wynosił 1472,57 km2, mieszkało 100 701 osób, z czego 

Komunikaty Mazursko-Warmińskie, 2013, nr 4(282)

Szymon Waszkiewicz

EMIGRACJA I PRZEMYT NA POGRANICZU
POLSKO-NIEMIECKIM NA SUWALSZCZYŹNIE
W OKRESIE MIĘDZYWOJENNYM.
PRZYCZYNEK DO BADAŃ

1 P. Stawecki, W. Wrzesiński, Plebiscyty na Warmii, Mazurach i Powiślu w 1920 r. Wybór źródeł, Olsz-
tyn 1986, s. 454.

2 Skuteczna repolonizacja ludności zamieszkałej na Warmii i Mazurach wymagała czasu i dużego na-
kładu środków w celu zrównoważenia niemieckiej akcji propagandowej, często popartej terrorem. Poza tym 
niemiecka propaganda plebiscytowa szermowała tezą o sezonowości państwa polskiego.

3 M. Derwich, Polska XX wieku, Warszawa 2004, s. 25.
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71 807 katolików, 3700 prawosławnych, 6771 protestantów, 16 729 żydów (po-
nad 13 000 w samych Suwałkach). Po zachodniej stronie linii granicznej struk-
tura narodowościowa była mniej skomplikowana. Przykładowo, w powiecie 
ełckim, w którym zamieszkiwało 55 579 osób, Polaków było 27 376, Niemców
27 138, Żydów 3004. 

Po I wojnie światowej liczba ludności oraz struktura narodowościowa
i wyznaniowa uległy zmianie. W powiecie augustowskim, obejmującym obszar 
2035 km2, mieszkało 75 tys. osób, a w powiecie suwalskim o powierzchni 2246 km2 
około 110 tys. Struktura narodowościowo-wyznaniowa nadal była złożona.
W powiecie suwalskim Polacy stanowili 78% ogółu ludności, Żydzi 7,7%, Litwi-
ni 6,2%, Rosjanie 5,8%; Niemców było prawie 2,5 tys.5 Po drugiej stronie grani-
cy spis niemiecki z 1925 r. wykazał drastyczny spadek liczby ludności polskiej.
W powiecie ełckim mieszkało 7081 Polaków, w powiecie oleckim – 3491,
a w gołdapskim – 1656.

Jednym ze sposobów utrzymywania się ludności przeludnionych polskich 
miast i wsi była legalna emigracja sezonowa. W latach 1927–1937 na robotach 
sezonowych w Niemczech przebywało 290 tys. Polaków7. Osób wyznania ka-
tolickiego było 196 tys., ewangelickiego 7,9 tys., greckokatolickiego 5,3 tys., ju-
daistycznego 0,4 tys., prawosławnego 0,1 tys., a pozostali nie podali wyznania. 
Zdecydowaną większość emigrantów stanowiły kobiety – 202 tys., mężczyzn 
było zaledwie 82,6 tys. (płci 5,4 tys. osób nie ustalono). Robotnicy sezonowi pra-
cowali najczęściej w rolnictwie (266,7 tys.), natomiast w przemyśle, górnictwie, 
handlu, komunikacji, wolnych zawodach, usługach zatrudnionych było tylko
4,3 tys. osób (19 tys. nie podało zawodu). Liczba osób udających się na roboty 
sezonowe do Niemiec znacznie wzrosła w 1938 r. (141,2 tys.). Nadal większość 
stanowili katolicy i kobiety. Z ogólnej liczby 431,2 tys. osób, które przebywały na 
robotach sezonowych w latach 1927–1938, 404,3 tys. osób zatrudnionych było 
w rolnictwie8.

Od początku istnienia II Rzeczypospolitej także mieszkańcy terenów 
pogranicznych Suwalszczyzny udawali się na roboty sezonowe do Niemiec.
Masowy ruch emigracyjny do Prus Wschodnich zaczynał się na wiosnę i odby-
wał się wyłącznie na drodze nielegalnego przekraczania granicy. Organizowany 

4 K. Skłodowski, Na lewym brzegu Niemna, Suwałki 2006, s. 6. 
5 Archiwum Państwowe w Suwałkach (dalej: APS), Akta Komendy Policji Państwowej w Suwałkach, 

sygn. 52, k. 34.
6 Prawdopodobnie spis ludności przeprowadzony przez Niemców był sfałszowany dla potrzeb poli-

tycznych, aby wykazać, że w Prusach Wschodnich mieszkała bardzo mała liczba Polaków.
7 Dane dotyczą całego państwa niemieckiego i tylko niewielka część z tej dużej liczby udawała się

do pracy w Prusach Wschodnich.
8 Mały rocznik statystyczny1939 r., Warszawa 1939, ss. 56–57.
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był m.in. przez wyspecjalizowane grupy werbowników, w których skład wcho-
dzili również obywatele niemieccy. W 1938 r. Komenda Powiatowa Policji Pań-
stwowej w Suwałkach stwierdziła, że nielegalna emigracja z terenu powiatu su-
walskiego znacznie się zmniejszyła, ponieważ robotnicy udawali się do pracy
legalnie. Nadal jednak, według danych policji, wiele osób wyprawiało się do Prus 
Wschodnich nielegalnie9.

Oprócz „zwykłych” robotników próby nielegalnego przekroczenia gra-
nicy podejmowali także sprawcy przestępstw pospolitych (morderstw, kra-
dzieży i innych), którzy, licząc na uniknięcie odpowiedzialności karnej,
starali się zbiec do Prus Wschodnich. Czasami, mimo pewnej polsko-nie-
mieckiej „wrogości”, dochodziło na granicy do wzajemnego przekazywania 
przestępców10.

Nielegalny ruch emigracyjny obywateli polskich narodowości niemieckiej 
do Prus miał charakter stały. Ten rodzaj emigracji był pożądany przez władze, 
zwłaszcza kiedy towarzyszyło temu wyzbywanie się mienia na rzecz obywateli 
polskich. Emigracja ta zawierała w sobie jednak pewne niebezpieczeństwo, gdyż 
po odpowiednim przeszkoleniu Rzesza mogła kierować tych emigrantów z po-
wrotem do Polski, aby użyć ich do zadań specjalnych11.

Na terenie powiatu suwalskiego funkcjonowało szesnaście posterunków 
policji, które wysyłały szczegółowe informacje o nielegalnych emigrantach za-
mieszkałych na ich terenie. Komendzie Powiatowej Policji w Suwałkach podle-
gało piętnaście posterunków w: Bakałarzewie, Berżnikach, Filipowie, Gibach, 
Jeleniewie, Krasnowie, Krasnopolu, Przerośli, Puńsku, Rutce Tartaku, Sejnach, 
Szypliszkach, Tartaku, Wiżajnach i Wychodnem. Komenda Powiatowa Policji
w Suwałkach podlegała Komendzie Wojewódzkiej Policji Państwowej w Bia-
łymstoku12. W zakresie dochodzenia i ścigania przestępstw organa Policji Pań-
stwowej były organami wykonawczymi władz sądowych i prokuratorskich.
Funkcje wykonawcze w zakresie bezpieczeństwa i spokoju publicznego Poli-
cja Państwowa spełniała bezpośrednio, zaś współdziałanie Policji Państwowej 
w sprawach porządku publicznego określał wojewoda stosownie do warunków 
miejscowych13.

9 APS, Starostwo Powiatowe w Suwałkach, sygn. 38, k. 3.
10 A. Ochał, Batalion Korpusu Ochrony Pogranicza Suwałki 1927–1939, Suwałki 2009, s. 292.
11 APS, Policja Państwowa Powiatu Suwalskiego, sygn. 123, k. 263.
12 APS, Policja Państwowa Powiatu Suwalskiego, sygn. 56, Wykaz posterunków podlegających Komen-

dzie Powiatowej Policji Państwowej w Suwałkach, k. 2.
13 Ibidem, k. 1.
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Tabela 1

Posterunki Policji Państwowej w powiecie suwalskim

Jednostki policyjne Liczba oficerów Liczba sierżantów Liczba szeregowych

Komenda Powiatowa 1 3 4
Komisariat miasta 
Suwałk

1 7 26

Posterunek Bakałarzewo 1 1 2
Posterunek Filipów 1 1 3
Posterunek Giby 1 1 2
Posterunek Jeleniewo 1 1 2
Posterunek Krasnowo 1 1 2
Posterunek Krasnopol 1 1 2
Posterunek Przerośl 1 1 2
Posterunek Puńsk 1 2 2
Posterunek 
Rutka-Tartak

1 1 2

Posterunek Sejny 1 1 4
Posterunek Szypliszki 1 1 2
Posterunek Tartak 1 1 2
Posterunek Wiżajny 1 1 2
Posterunek Wychodne 1 1 2

Źródło: APS, Komenda Powiatowa Policji Państwowej w Suwałkach, sygn. 51, k. 29, Stan liczebny Po-
sterunków Policji Państwowej na terenie powiatu suwalskiego.

 
 Tabela 2

Posterunki Policji Państwowej w powiecie suwalskim i zasięg ich działania

Jednostka policyjna Teren działania

Komenda Policji Państwowej Suwałki miasto Suwałki
Posterunek Bakałarzewo gmina Wólka, część Koniecbor
Posterunek Berżniki gmina Berżniki
Posterunek Filipów gmina Filipów
Posterunek Giby gmina Giby
Posterunek Jeleniewo gmina Jeleniewo
Posterunek Krasnowo gmina Krasnowo
Posterunek Krasnopol gmina Krasnopol
Posterunek Przerośl gmina Pawłówka, Przerośl
Posterunek Puńsk gmina Sejny
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Posterunek Rutka-Tartak gmina Kadaryszki
Posterunek Sejny gmina Sejny
Posterunek Szypliszki gmina Andrzejewo
Posterunek Tartak gmina Huta
Posterunek Wiżajny gmina Wiżajny
Posterunek Wychodne gmina Kuków i część Koniecbor

Źródło: APS, Komenda Powiatowa Policji Państwowej w Suwałkach, sygn. 51, k. 38, Wykaz posterun-
ków Policji Państwowej i zasięg ich działania.

Zachowało się tylko 170 sprawozdań z 240 o nielegalnej emigracji do Prus 
Wschodnich za rok 1937 i 1938. Od października 1937 r. z terenu powiatu su-
walskiego wyemigrowały nielegalnie do Niemiec 233 osoby. Struktura społecz-
no-narodowościowa nielegalnych emigrantów znacznie różniła się od emigran-
tów legalnych. Na 233 osoby było 113 katolików i 101 ewangelików. Również 
nieproporcjonalnie dużo emigrowało staroobrzędowców – 17. Z pozostałych 
dwóch osób jedna była wyznania prawosławnego, druga – mariawickiego. Nie 
stwierdzono, aby do pracy drogą nielegalną udawali się Żydzi. Znaczną przewa-
gę wśród emigrantów udających się nielegalnie do Niemiec mieli mężczyźni (na 
233 osoby było 172 mężczyzn i tylko 61 kobiet). Przypomnijmy – w przypadku 
emigracji legalnej tendencja była odwrotna. Najliczniejszą grupę nielegalnych 
emigrantów stanowili ludzie w wieku od 17 do 19 lat – 55 osób i od 20 do 29 lat 
– 122 osoby, od 30 do 39 lat – 30 osób, od 40 do 49 lat – 6 osób i powyżej 50 lat 
– 4 osoby; 13 emigrantów to młodociani w wieku od 14 do 16 lat14.

Na podstawie tych informacji można wnioskować, że nielegalny emigrant 
z powiatu suwalskiego to przeważnie młody mężczyzna wyznania katolickiego 
lub ewangelickiego. Emigranci najczęściej udawali się do Niemiec w miesiącach 
wiosennych (kwiecień, maj), a wracali jesienią. Było to uwarunkowane sezono-
wością prac polowych, przy których najczęściej zatrudniano emigrantów. Ro-
botnicy nie mieli pewności znalezienia pracy, a jeśli ją znaleźli, to nie byli pew-
ni, ile czasu będą pracować. Z 233 wspomnianych osób tego samego dnia albo 
po 2–3 dniach powróciło do kraju 46; 21 robotników pracowało do dwóch mie-
sięcy, 54 – od 3 do 6 miesięcy, a 19 – od pół roku do roku. Dużą grupę stanowiły 
osoby przebywające na emigracji ponad rok; byli to mieszkańcy Wiżajn i okolic. 
Pozostali nie powrócili. Najdłużej w Prusach przebywała jedna osoba – od 1914 
do 1938 r. Rzadko zdarzały się przypadki podjęcia pracy jesienią i powrotu na 
Suwalszczyznę w okresie letnim15. 

14 APS, Policja Państwowa Powiatu Suwalskiego, sygn. 123, k. 50.
15 Ibidem.
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Z terenu powiatu suwalskiego najwięcej osób, które przekroczyły grani-
cę nielegalnie, mieszkało w pobliżu posterunku w Wiżajnach (101 osób) i na te-
renie działania posterunku w Bakałarzewie (62 osoby). Najmniej nielegalnych 
emigrantów mieszkało na terenie posterunku w Przerośli (cztery osoby) i na ob-
szarze podlegającym posterunkowi w Filipowie (dwie osoby). Z terenów poło-
żonych w dalszej odległości od linii granicznej najwięcej osób udawało się na ro-
boty z obszaru posterunku w Rutce-Tartaku (28 osób) i Wychodnem (20 osób). 
Niewielu emigrowało z Suwałk – tylko dwie osoby. Z obszarów oddalonych po-
nad 30 km od linii granicznej najwięcej osób udawało do Niemiec z rejonu Szy-
pliszek (dziewięciu emigrantów) i Puńska (pięć osób). Im bliżej linii granicznej, 
tym emigrantów, także tych nielegalnych, było więcej, ale aktywność mieszkań-
ców pod tym względem była różna. Przyczyną tego zjawiska były częste w Pru-
sach Wschodnich okresy niedoboru siły roboczej oraz czasochłonne i skom-
plikowane załatwianie formalności związanych z legalną emigracją, więc ludzie 
mieszkający przy granicy przekraczali ją najczęściej nielegalnie16.

W omawianych powiatach w połowie lat trzydziestych były rejony mniej lub 
bardziej zaangażowane w przemyt17. Przez Suwalszczyznę przebiegały trzy szla-
ki przemytnicze, północny: Żytkiejmy – Jeleniewo – Suwałki, środkowy: Olecko 
– Sokołowo – Suwałki, południowy: Olecko – Raczki – Suwałki (lub Augustów). 
Wszystkie szlaki docierały do Suwałk, które były miejscem koncentracji prze-
mytu. Dalej kontrabanda była przewożona do Augustowa, Grodna, Białegostoku
i Warszawy. W ramach wymienionych szlaków stwierdzono funkcjonowanie kil-
ku specjalnych kierunków przemytu poszczególnych artykułów. I tak, w rejonie 
Polulkiem, Prawego Lasu, Rakówka i Przerośli szmuglowano głównie alkohol18.
W pobliżu Filipowa i Bakałarzewa przemycano kamienie zapałowe i rowery, na-
tomiast koło Lipówki – sacharynę. Do Polski sprowadzano najczęściej: cukier, 
wyroby alkoholowe, wyroby tytoniowe, rzadziej artykuły przemysłowe (maszy-
ny, naftę, rowery, ubrania, obuwie, zapałki) oraz rodzynki, pieprz, sól. Z Polski 
natomiast wywożono na ogół artykuły rolne: drób, konie, krowy, świnie, owce, 
żyto, masło, skóry, jaja, nasiona roślin strączkowych i drewno19.

16 Ibidem.
17 Do wzrostu przemytnictwa na przełomie lat trzydziestych znacznie przyczyniła się trwająca od 1925 r. 

polsko-niemiecka wojna celna, która w zamierzeniach Niemców miała doprowadzić do załamania polskiej go-
spodarki.

18 Alkohol (a także eter) przemycany był w blaszanych pojemnikach, tzw. blachanach, których kształt 
dostosowany był do ludzkiego ciała. Noszono je w specjalnych nosidłach lub za pomocą przymocowanych do 
nich rzemieni. Trunek ten był uważany za najbardziej szkodliwy dla społeczeństwa, ponieważ w całości był 
przeznaczony na lokalne spożycie. Przemyt alkoholu niemal do końca lat trzydziestych stanowił co najmniej 
połowę ujawnionych towarów.

19 A. Ochał, op. cit., s. 292.
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Mapa 1

Kierunki przemytu towarów na pograniczu prusko-suwalskim
w latach trzydziestych XX w.

Źródło: A. Ochał, op. cit.
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Tabela 3

Wybrane towary przemycane przez granicę polsko-niemiecką
w latach 1933–1938

* Krople Hoffmana – pochodna eteru, służyły głównie, podobnie jak eter, do odurzania się (narkoma-
nia eteryczna) – red.

Źródło: A. Ochał, op. cit., s. 287.

Główną przyczyną przemytu było narzucanie wysokich ceł, różnice w ce-
nach, dostępność towarów w danym kraju oraz ograniczenia wprowadzane 
przez władze państwowe. Na wzrost przemytu towarów wpływało także sta-
le rosnące bezrobocie na pograniczu. Dla bezrobotnych przemyt był często je-
dyną możliwością utrzymania rodziny, natomiast dla małorolnych – źródłem
dodatkowego zarobku20.

Przemytnictwo na odcinku suwalskim przebiegało dosyć sprawnie21. Decy-
dowały o tym sprzyjające warunki terenowe (liczne lasy, jeziora, rzeki) i narodo-
wościowe (zamieszkiwanie po obu stronach granicy przez Mazurów). Tradycje 
przemytnicze sięgały tu jeszcze czasów carskich i związane były z nielegalnym 
przekraczaniem granicy w celu podjęcia pracy „u Niemca”22.

Przemyt często był łączony z wymytem. Drobni przemytnicy, idąc do Nie-
miec, brali ze sobą artykuły rolne, po czym w Prusach otrzymywali za nie towa-

20 Miejscowa ludność, uprawiająca przemyt z pokolenia na pokolenie, często całymi rodzinami, na wła-
sne potrzeby lub na zlecenie handlarzy (paserów), traktowała ten proceder jako ważne źródło dochodu, a prze-
kraczanie granicy i przemyt nie były uważane przez nią za przestępstwo.

21 Suwalski odcinek granicy, ze względu na wielkość przemytu i jego zorganizowany charakter, był jed-
nym z bardziej niebezpiecznych. Przykładowo, w roku 1933/1934 podczas zatrzymania przemytników aż w 28 
przypadkach użyto broni, a w roku 1937/1938 odnotowano 44 takie incydenty. Dane te świadczą o determina-
cji przemytników, którzy nie bacząc na zagrożenie życia, woleli porzucić kontrabandę i zbiec, byleby uniknąć 
dotkliwych kar sądowych lub finansowych.

22 A. Ochał, op. cit., s. 280.

Ujawniona ilość towaru w roku budżetowym
Towar

1933/1934 1934/1935 1935/1936 1936/1937 1937/1938

Alkohol

Eter

Krople Hoffmana*
Wyroby blaszane

Kamienie zapałowe

Tytoń

Rowery

572,7  l

119,96  l

113,6  l
–

–

–

– –

–

326,7  l

108,61  l

62,6  l
7 szt.

10 840 szt.
0,86 kg

3

267,37  l

288,18  l

50,25  l
12 szt.

205 275 szt.
1,24 kg

7

256,25  l
121,82  l

0,715 l  l
21 szt.

23 002 szt.
0,187 kg kg

–

158,5  l
53,7  l

–
197 szt.

14 407 szt.
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ry niemieckie, z którymi wracali do Polski. Także osoby legalnie wywożące to-
war do Niemiec często otrzymywały w zamian produkty niemieckie, które na-
stępnie z pomocą zawodowych przemytników przewoziły do Polski. Przemyt 
tego typu częściowo wynikał z przymusu, gdyż władze niemieckie ograniczyły 
możliwość wywozu waluty, zmuszając tym samym do nabywania towarów, a na-
stępnie przemycania ich do Polski. Przy tym władze niemieckie ułatwiały prze-
myt towarów do Polski, zwalczając przemyt z Polski. Podobnie zachowywały się 
zresztą władze polskie – starały się zwalczać przemyt do Polski, natomiast przy 
wymycie do Niemiec zachowywały się bardzo powściągliwie23.

Mapa 2

Powiat gołdapski, z którego w okresie międzywojennym przemycano
alkohol i eter na Suwalszczyznę (1938)

Źródło: APS, sygn. 19, Mapy topograficzne i fizyczne powiatów: Augustów, Ełk, Gołdap, Olecko, Suwałki.

23 APS, Sąd Okręgowy w Grodnie, Wydział Zamiejscowy w Suwałkach, sygn 4, k. 2.
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Przemyt i wymyt odbywały się zarówno przez przejścia graniczne, jak 
i przez „zieloną” granicę. Jak wspomniano wcześniej, mieszkańcy pogranicza 
uważali, że przemyt nie jest przestępstwem. Na takich poglądach zaciążyła za-
pewne tradycja, gdyż z pokolenia na pokolenie ludność z tych terenów zajmo-
wała się przemytem bez szkody dla państwa polskiego. Świadczy o tym także 
stosunek ludności do samej granicy. Niektórzy linię graniczną nazywali „rowem” 
dla podkreślenia, że nie stanowi ona wielkiej bariery24.

Mapa 3

Powiat ełcki, z którego w okresie międzywojennym
była przemycana na Suwalszczyznę sacharyna (1938)

Źródło: APS, sygn. 13, Mapy topograficzne i fizyczne powiatów: Augustów, Ełk, Gołdap, Olecko, Suwałki.

Ludność pogranicza zajmowała się przemytem na małą skalę, natomiast 
duży przemyt był organizowany głównie przez Żydów, którzy często korzystał
z usług przemytników dorywczych (mieszkańców pogranicza) w celu przerzu-
cenia towaru przez granicę25. Obywatele niemieccy bardzo rzadko zajmowali się 
kontrabandą. Asortyment przemycanych towarów zależał głównie od różnicy 
cen. Kiedy zmniejszała się opłacalność, przemyt danego towaru załamywał się.

24 Ibidem.
25 Często przemyt dorywczy stawał się pierwszym etapem przemytniczej kariery zawodowej. Przemytnik, w 

miarę osiąganych zysków, rozszerzał swoją działalność, nosząc towary nie tylko dla siebie, ale i dla sąsiadów. 
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Z czasem na pograniczu zaczęły pojawiać się zorganizowane szajki prze-
mytnicze finansowane przez bogatych kupców (paserów), które były dobrze wy-
posażone i uzbrojone26. Przemytnicy poruszali się zimą na nartach, w specjalnie 
przygotowanych maskujących białych płaszczach, w okresie letnim – w dobrze 
maskujących ciało brązowo-zielonych płachtach. Towary przemycane przez 
grupy przemytnicze trafiały zazwyczaj w głąb kraju do dużych ośrodków miej-
skich, m.in. Białegostoku, Warszawy, Grodna27.

W 1938 r. Komenda Powiatowa Policji Państwowej w Suwałkach sporzą-
dziła wykaz 263 obywateli przebywających za granicą, przeważnie na terenie Li-
twy, których należało pozbawić obywatelstwa polskiego. Tylko kilkanaście osób 
przebywało w Prusach Wschodnich. Większość z nich stanowili dezerterzy z woj-
ska oraz osoby skazane lub ścigane przez wymiar sprawiedliwości. Emigrantami 
byli zarówno obywatele polscy narodowości niemieckiej, jak i Polacy28.

Ukazując obraz granicy polsko-pruskiej w rejonie powiatu augustowskie-
go i suwalskiego, starałem się przedstawić jak najdokładniej problematykę zwią-
zaną z tym obszarem. Linia graniczna była traktowana przez okolicznych miesz-
kańców, zarówno pochodzenia polskiego, jak i niemieckiego, jako dodatkowa 
możliwość zarobkowa. Praktycznie do roku 1939 granica nie stanowiła proble-
mu politycznego, ponieważ ludność po obu jej stronach nie przejawiała dużego 
zaangażowania w działalność polityczną. Władze Polski i Niemiec koncentrowa-
ły się na zwalczaniu tej kontrabandy, która przynosiła straty danemu państwu, 
natomiast ta, która dawała zyski, była przez nie wspierana.

26 Przykładowo, we wrześniu 1928 r. w Augustowie aresztowano podróżującego taksówką znanego 
przemytnika Izaaka Aufmana z Warszawy, który jako komiwojażer jeździł samochodem po pograniczu i zbie-
rał towary od przemytników. 

27 A. Ochał, op. cit., s. 282.
28 APS, Komenda Powiatowa Policji Państwowej w Suwałkach, sygn. 45, Wykaz obywateli polskich 

przebywających za granicą, których należy pozbawić obywatelstwa polskiego.





Tworzenie struktur polskiej administracji państwowej na terenie południo-
wej części Prus Wschodnich zostało zainicjowane jeszcze w trakcie działań wo-
jennych przez ówczesnego wojewodę białostockiego dr. Jerzego Sztachelskiego1. 
Działając w oparciu o treść tymczasowego porozumienia granicznego Polskie-
go Komitetu Wyzwolenia Narodowego i rządu ZSRR z 26 lipca 1944 r., powołał
3 lutego 1945 r. w Białymstoku Biuro Pełnomocnika Rządu Tymczasowego RP na 
Prusy Wschodnie, kierowane przez Henryka Olejniczaka. Jednym z podstawo-
wych zadań Biura było skompletowanie i wysłanie ekip starościńskich do prze-
jęcia i zorganizowania władz administracyjnych w powiatach, które miały zostać 
włączone w granice państwa polskiego po zakończeniu II wojny światowej. Już
26 lutego 1945 r. na posiedzeniu Rady Ministrów Rządu Tymczasowego RP zosta-
ła zatwierdzona obsada pełnomocników przy radzieckich dowództwach frontów,
z zadaniem koordynacji współpracy pomiędzy wojskowymi komendanturami 
wojennymi i polską administracją cywilną w tzw. pasie przyfrontowym2. Pełno-
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1 Jerzy Sztachelski (ur. 17 I 1911 r. w Pułtusku – zm. 17 XII 1975 r. w Warszawie), dr medycyny,
kpt. Wojska Polskiego. W czasie wojny lekarz w Armii Czerwonej (1941–1943), oficer polskich sił zbrojnych 
w ZSRR (1943–1944) oraz sekretarz generalny Zarządu Głównego Związku Patriotów Polskich (luty – marzec 
1944); członek Polskiej Partii Robotniczej (od 1945 r.) i Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej (od 15 XII 1948 r.);
28 VII 1944 r. mianowany pełnomocnikiem PKWN na województwo białostockie; przewodniczący Woje-
wódzkiej Rady Narodowej w Białymstoku (26 VIII – 21 X 1944) i wojewoda białostocki (4 I – 28 III 1945). Od 
14 do 28 III 1945 r. pełnomocnik Rządu Tymczasowego RP na Okręg Mazurski. Minister aprowizacji i han-
dlu (30 III 1945 – 5 II 1947), poseł do Krajowej Rady Narodowej (wrzesień 1944 – luty 1947) i na Sejm Usta-
wodawczy (1947–1952), zob. T. Mołdawa, Ludzie władzy 1944–1991. Władze państwowe i polityczne Polski
według stanu na dzień 28 II 1991, Warszawa 1991, s. 430; Okręg Mazurski w raportach Jakuba Prawina. Wybór 
dokumentów. 1945 r. Przygotował do druku T. Baryła, Olsztyn 1996, s. 23.

2 Okręg Mazurski, ss. X–XI, 32; M. Płotek, Trudne początki. Okręg Mazurski w latach 1945–1946, Dą-
brówno 2011, ss.10–13.

Ź RÓDŁA
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mocnikiem przy dowództwie 2 Frontu Białoruskiego, a więc prowadzącego ope-
racje militarne na obszarze Prus Wschodnich, został ppłk dr Jakub Prawin3. 

Status prawny Ziem Północnych i Zachodnich, nazywanych też Ziemiami 
Odzyskanymi, mających po wojnie przypaść Polsce, został przejściowo uregu-
lowany uchwałą Rady Ministrów Rządu Tymczasowego RP z 14 marca 1945 r.
o podziale administracyjnym tych terenów na cztery okręgi administracyjne, 
zarządzane przez pełnomocników. Były to okręgi: I – Śląsk Opolski, II – Śląsk 
Dolny, III – Pomorze Zachodnie i IV – Prusy Wschodnie4. 

Pełnomocnikiem IV Okręgu mianowano Jerzego Sztachelskiego. Pierwotnie 
zakładano utworzenie w Okręgu 27 powiatów o łącznej powierzchni około 27 tys. 
km2. Były to następujące powiaty: bartoszycki, biskupiecki, braniewski, darkiejm-
ski, elbląski, ełcki, gierdawski, giżycki, gołdapski, iławecki, kętrzyński, kwidzyński, 
lidzbarski, malborski, morąski, mrągowski, nidzicki, olecki, olsztyński, ostródzki, 
pasłęcki, piski, suski, świętomiejski, szczycieński, sztumski i węgorzewski5.

Białostockie Biuro Pełnomocnika Rządu Tymczasowego RP, w celu uspraw-
nienia akcji tworzenia struktur administracji terenowej w Okręgu, dokonało po-
działu obszaru objętego zakresem swego działania na trzy obwody, kierowa-
ne przez inspektorów: I – zachodni (mjr Mieczysław Borowiecki6, mianowany

3 Jakub Prawin (ur. 18 IV 1901 r. w Tarnowie – zm. 7 VII 1957 r. w Warszawie), dr socjologii społecznej, 
gen. brygady WP, członek Komunistycznej Partii Polski (od 1931 r.) i Wszechzwiązkowej Partii Komunistycznej 
(bolszewików) – od 1941 r. W czasie II wojny światowej żołnierz Armii Czerwonej (1941–1943) i zastępca do-
wódcy I Dywizji Piechoty im. T. Kościuszki do spraw polityczno-oświatowych (lipec 1943 – wrzesień 1944). Cięż-
ko ranny pod Warszawą we wrześniu 1944 r., po rekonwalescencji został oddelegowany do służby państwowej 
w resorcie skarbu, a następnie w Ministerstwie Komunikacji (1944–1945). Pełnomocnik Rządu Tymczasowego 
RP przy dowództwie 2 Frontu Białoruskiego (od 26 II 1945 r.) i dowództwie 3 Frontu Białoruskiego (od 23 III 
1945 r.). Od 30 III do 15 XII 1945 r. pełnił funkcję Pełnomocnika Rządu Tymczasowego RP na Okręg Mazurski. 
Po awansie na stopień gen. brygady, powołany w listopadzie 1945 r. na stanowisko szefa Polskiej Misji Wojsko-
wej przy Sojuszniczej Radzie Kontroli w Berlinie. Od lipca 1950 r. wiceprezes Narodowego Banku Polskiego, por. 
A. Kunert, Jakub Prawin, w: Polski słownik biograficzny, t. 28/2, z. 117, Wrocław 1981, ss. 362–363; B. Łukaszewicz, 
Polskie Stronnictwo Ludowe na Warmii i Mazurach w latach 1945–1947, Olsztyn 1991, s. 10; Okręg Mazurski, s. 38; 
Warmiacy i Mazurzy w PRL. Wybór dokumentów. Rok 1945. Przygotował do druku T. Baryła, Olsztyn 1994, s. 16.

4 Okręgi planowano podzielić na obwody zarządzane przez pełnomocników obwodowych. W praktyce 
używano powszechnie określenia „wojewoda” zamiast „pełnomocnik okręgowy” oraz „powiat” i „starosta” za-
miast „obwód” i „pełnomocnik obwodowy”, por. T. Marczak, Granica zachodnia w polskiej polityce zagranicznej 
w latach 1944–1950, Acta Universitatis Wratislaviensis, Wrocław 1995, nr 1789, Historia CXXIII, ss. 78–85. 

5 Podział Okręgu na powiaty został dokonany w oparciu o granice wytyczone w okresie funkcjonowa-
nia administracji niemieckiej – E. Kierejczyk, Województwo olsztyńskie w latach 1945–1949. Kształtowanie się 
administracji ogólnej, rad narodowych i samorządu terytorialnego, Olsztyn 1980, ss. 42–43; A. Wakar, Administra-
cja publiczna, Rocznik Olsztyński, 1964, t. 6 [druk: Olsztyn 1966], s. 29.

6 Mieczysław Borowiecki (ur. 11 VIII 1914 r. w Samborze, pow. lwowski),mjr WP. Decyzją Pełnomoc-
nika Rządu Tymczasowego RP na Prusy Wschodnie w Białymstoku, z 28 III 1945 r., mianowany inspekto-
rem  obwodu I zachodniego Okręgu Mazurskiego z siedzibą w Elblągu. 4 VI 1945 r. przeniósł siedzibę inspek-
toratu z Elbląga do Suszu. Starosta powiatu suskiego od 16 VI do 15 VIII 1945 r. Przejął obowiązki po kpt. 
Aleksandrze Krawczyku staroście suskim (7 V 1945 – 16 VI 1945), przeniesionym, z nominacją na równo-
rzędne stanowisko do Braniewa – por. APO, Urząd Pełnomocnika Rządu RP na Okręg Mazurski w Olsztynie 
1945–1946 (dalej: UP), sygn. 390/56, ss. 1–10; T. Filipkowski, Dzieje Iławy po 1945 roku, w: Iława, Olsztyn 1999, 
s. 138,140,179; M. Płotek, op. cit., s.14, 67–68, 79.
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28 marca 1945 r.), II – centralny (Zygmunt Walewicz7, mianowany od 1 kwietnia 
1945 r.) i III – wschodni (ppor. Adam Petolec8, mianowany 5 lutego 1945 r.)9. 

W związku z nominacją Sztachelskiego na stanowisko ministra aprowizacji
i handlu, jego miejsce zajął od 30 marca 1945 r. Jakub Prawin. Jako Pełnomoc-
nik Rządu na Okręg Mazurski – takiej nazwy zaczęto bowiem wówczas oficjal-
nie używać – przybył tego samego dnia do Olsztyna, gdzie ustanowił siedzibę 
Urzędu Pełnomocnika. Zastępcą Prawina został Jerzy Burski10. W zaistniałej sy-
tuacji Biuro Pełnomocnika Rządu Tymczasowego RP przekształcono – decy-
zją wojewody białostockiego – 5 kwietnia 1945 r. w Delegaturę Pełnomocnika 

7 Zygmunt Walewicz (ur. w 1908 r. w Warszawie), dr, prawnik. Inspektor obwodu II – centralnego (mia-
nowany 1 IV, objął obowiązki 23 IV 1945 r.) i naczelnik wydziału IV inspekcji starostw Urzędu Pełnomoc-
nika Rządu na Okręg Mazurski (mianowany 1 VII, objął obowiązki 17 VII 1945 r.), członek egzekutywy Ko-
mitetu Wojewódzkiego PPR (dalej: KW PPR) w Olsztynie (od 21 IV 1945 r.). Urlopowany na sześć miesięcy
w związku z podjęciem nauki na kursie w Szkole Konsularno-Dyplomatycznej przy Ministerstwie Spraw Za-
granicznych (od 1 III do 1 IX 1946 r.). Po zakończeniu kursu nie wrócił do Olsztyna i decyzją Biura Perso-
nalnego Ministerstwa Ziem Odzyskanych został wydalony ze służby. Pismo wojewody olsztyńskiego do Wa-
lewicza z informacją o rozwiązaniu umowy o pracę poprzez wydalenie ze służby z dniem 1 IX 1946 r. zostało
wysłane 7 III 1947 r. – Archiwum Zakładowe Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olszty-
nie (dalej: AZ WMUWO), sygn. 796, Teczka personalna Z. Walewicza (materiały niefoliowane); W. Brenda, Po-
czątki działalności Polskiej Partii Robotniczej na Warmii i Mazurach. Dokumenty z lat 1945–1946, Rocznik Ma-
zurski, 2010, t. 14, s. 168; Okręg Mazurski, s. 46, 118. Niechętną Walewiczowi charakterystykę przedstawił A. Wakar 
w artykule wspomnieniowym z 1961 r.: „Zygmunt Walewicz, tytułujący się doktorem, naczelnik Wydziału Inspekcji,
stanowił typ, spotykany dość często w środowiskach wielkomiejskich Polski międzywojennej, tzw. salonowego ko-
munisty. Potrafił pogodzić w sobie znakomitą biegłość w dziedzinie teorii marksizmu-leninizmu, z zamiłowa-
niem do luksusu. W innych warunkach mógłby zapewne znaleźć dla siebie odpowiednie miejsce, gdzie jego
talenty wykorzystane byłyby godziwie, i w ten sposób przejść wraz ze swą piękną żoną elegancko przez życie. 
Wówczas czasy były jednak surowe. Walewicz zaplątał się w sieć intryg, które sam namotał, wyjechał z Olsztyna, 
a potem zniknął z horyzontu” – cyt. za: A. Wakar, Początki, Warmia i Mazury, 1961 (I), nr 1, s.2.

8 Adam Petolec (ur. 18 VIII 1917 r.), s. Teodora, ppor. WP. 5 II 1945 r. otrzymał nominację Pełnomocnika 
Rządu RP na Prusy Wschodnie w Białymstoku na stanowisko inspektora III obwodu – wschodniego z siedzi-
bą w Giżycku. Od września 1945 r. przeszedł do służby w organach bezpieczeństwa – był pełniącym obowiązki 
kierownika (15 IV 1946 – 1 IX 1947) oraz szefem (1 IX 1947 – 15 VI 1948) Powiatowego Urzędu Bezpieczeń-
stwa Publicznego w Nidzicy. Aresztowany 6 VIII 1948 r. pod zarzutem gwałtu na autochtonce. Został skaza-
ny wyrokiem Wojskowego Sądu Rejonowego w Olsztynie z 21 IX 1948 r., na rok pozbawienia wolności. Zwol-
niony z więzienia, przedterminowo, w marcu 1949 r. – Aparat bezpieczeństwa w Polsce. Kadra kierownicza, t. I: 
1944–1956, pod red. K. Szwagrzyka, Warszawa 2005, s. 329; B. Łukaszewicz, Wojskowy Sąd Rejonowy w Olszty-
nie 1946–1955. Szkice do monografii, Olsztyn 2000, ss. 95–96; M. Płotek, op. cit., s. 14, 54, 56–58.

9 F. Sokołowski, Z badań nad administracją Okręgu Mazurskiego 1945–1946, Komunikaty Mazursko-
-Warmińskie (dalej: KMW), 1974, nr 3, ss. 292–294.

10 Jerzy Burski (ur. 31 III 1914 r. w Pierławce, pow. działdowski – zm. 23 VI 1979 r. w Olsztynie),
ps. „Jastrzębiec”, s. Franciszka i Anny z d. Falkus. Wykształcenie średnie, z zawodu nauczyciel, działacz polityczny
i społeczny. Zastępca Pełnomocnika Rządu RP na Okręg Mazurski (17 III 1945 – 19 II 1946), poseł do KRN (od 31 XII 
1945 r.), prezes Zarządu Wojewódzkiego Stronnictwa Ludowego w Olsztynie (4 XI 1945–3 II 1946) i Zarządu Wo-
jewódzkiego Związku „Samopomocy Chłopskiej” (od 15 II 1946 r.). Wiosną 1946 r. przeszedł do PPR, a w czerw-
cu wycofał się z czynnego życia politycznego. Więzień okresu stalinowskiego (1948 r.), rehabilitowany w 1956 r. 
Członek KW PZPR w Olsztynie (1956–1958), por. K. Gełdon, Radni Olsztyńskiej Wojewódzkiej Rady Narodowej
z lat 1945–1950. Materiały biograficzne, KMW, 2003, nr 3, ss. 323–324; T. Oracki, Słownik biograficzny Warmii, Mazur
i Powiśla XIX i XX wieku (do 1945 r.), Warszawa 1983, ss. 70–71; Okręg Mazurski, s. 46; Warmiacy i Mazurzy, s. 2. 

Pełnomocnikiem Generalnym dla Ziem Odzyskanych został mianowany 11 IV 1945 r. płk Edward 
Ochab (od 7 IV 1945 r. minister administracji publicznej).
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Rządu Tymczasowego na Prusy Wschodnie i podporządkowano Prawinowi. Jej 
działalność została zakończona 20 czerwca 1945 r.11

Przyjęty podział terytorialny nie miał charakteru trwałego. Już 7 lipca 
1945 r. uchwałą Rady Ministrów wyłączono z Okręgu Mazurskiego siedem po-
wiatów: ełcki, gołdapski, olecki i wcielono do województwa białostockiego, a el-
bląski, kwidzyński, malborski i sztumski – do województwa gdańskiego12. 

Kolejne zmiany nastąpiły po podpisaniu w Moskwie 16 sierpnia 1945 r. 
umowy polsko-radzieckiej w sprawie granicy państwowej w Prusach Wschod-
nich. Wobec samowolnych korektur granicznych na niekorzyść Polski w pół-
nocnych powiatach Okręgu, dokonanych przez władze radzieckie jesienią 1945 
r. bez powołania zapowiadanej dwustronnej komisji delimitacyjnej, doszło do 
następnej, tym razem wymuszonej, rewizji przyjętej struktury administracyjnej. 
W jej wyniku ostatecznie nie utworzono powiatu darkiejmskiego, którego okro-
joną część włączono 18 kwietnia 1946 r. do powiatu węgorzewskiego. Likwidacji 
uległ również planowany powiat świętomiejski, a jego niewielkie resztki wcielo-
no w styczniu 1946 r. do powiatu braniewskiego. Powiat gierdawski, z którego po 
stronie polskiej pozostały jedynie dwie gminy, został zlikwidowany już w listo-
padzie 1945 r. Utworzona wówczas ekspozytura powiatu gierdawskiego w Skan-
dawie działała do 23 listopada 1946 r., kiedy to gminy zostały wcielone ostatecz-
nie do powiatu kętrzyńskiego. Przesunięcia graniczne doprowadziły także do 
zredukowania obszarów powiatów iławeckiego i bartoszyckiego13.

Pierwsze dwie grupy operacyjne urzędników starościńskich i fachowców róż-
nych specjalności, delegowanych przez instytucje publiczne, urzędy oraz władze bez-
pieczeństwa i partie polityczne, zostały wysłane 5 lutego 1945 r. z Białegostoku do
Giżycka i Kętrzyna. Obu zespołom wobec nieprzychylnej postawy radzieckich komen-
dantur wojennych nie tylko nie udało się przejąć władzy, ale nawet, jak w przypad-
ku grupy skierowanej do powiatu kętrzyńskiego, chociażby dotrzeć do celu podró-
ży. Wielu członków zarówno tych, jak i kilku innych grup pracowniczych, wysłanych
w ciągu lutego do południowej części Prus Wschodnich, z uwagi na ciężkie warunki 
bytowania w strefie przyfrontowej, powróciło w niedługim czasie do Białegostoku. 

Wyjazdy ekip administracyjnych wznowiono dopiero w kwietniu, a pro-
ces tworzenia urzędów starościńskich na terenie Okręgu, połączony z oficjal-

11 E. Kierejczyk, op. cit., ss. 40–41; T. Marczak, op. cit., s. 82; A. Wakar, op. cit., ss. 28–29.
12 Uchwała Rady Ministrów Tymczasowego Rządu Jedności Narodowej z 7 VII 1945 r. w sprawie wy-

łączenia z okręgów: Pomorze Zachodnie, Mazurskiego (Prusy Wschodnie) i Śląsk Dolny niektórych powiatów 
i przyznania na terenie tychże powiatów wojewodom: gdańskiemu, białostockiemu, pomorskiemu i poznań-
skiemu uprawnień pełnomocników okręgowych Rządu RP, Monitor Polski (dalej: MP), 1945, nr 29, poz. 77.

13 Por. E. Korc, Zmiany administracyjno-terytorialne na obszarze byłych Prus Wschodnich ze szczególnym 
uwzględnieniem województwa olsztyńskiego, KMW, 1997, nr 1, ss. 5–16; Okręg Mazurski, ss. XVIII–XIX; M. Płotek, 
op. cit., ss. 12–117; F. Sokołowski, op. cit., ss. 305–310; A. Wakar, op. cit., ss. 33–34.
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nym przekazywaniem władzy administracyjnej w miastach i powiatach przez 
radzieckich komendantów wojennych stronie polskiej, został przeprowadzony 
– z kilkoma wyjątkami – do końca lipca 1945 r.14

Z punktu widzenia władz państwowych najistotniejszym problemem 
utrudniającym właściwy przebieg organizacji struktur administracyjnych na 
Ziemiach Odzyskanych był poważny deficyt urzędników. W odniesieniu do 
Okręgu Mazurskiego główny ciężar realizacji akcji rekrutacyjnej, inicjowanej 
przez ośrodek białostocki na potrzeby obwodu wschodniego, przejęła – utwo-
rzona w marcu 1945 r. – Delegatura Pełnomocnika Rządu RP na Prusy Wschod-
nie w Warszawie15. Pracami Delegatury kierował Lucjusz Dura16. Dodatkowym, 
poważnym wsparciem w tym przedsięwzięciu była działalność Grupy Operacyj-
nej Komitetu Ekonomicznego Rady Ministrów i Ministerstwa Przemysłu „Prusy 
Wschodnie”, a później grup operacyjnych innych ministerstw, które zapewnia-
ły w pewnym stopniu zarówno obsadę personalną wielu uruchamianych zakła-
dów przemysłowych, jak również urzędów władz terenowych17.

Sposób powoływania i usytuowanie starostów powiatowych w struktu-
rze władzy państwowej Okręgu Mazurskiego określał początkowo tymczasowy 
statut organizacyjny starostw, wydany 5, a zatwierdzony 8 maja 1945 r. Zgodnie
z jego postanowieniami starostę, jako reprezentanta rządu i administratora sta-
rostwa, odpowiedzialnego za „sprawne działanie całego aparatu administracyj-
nego” w powiecie, powoływał Pełnomocnik Rządu RP18.

Przepisy te zostały zmienione 1 lipca 1945 r., kiedy został ogłoszony ramowy 
statut organizacyjny starostwa powiatowego, łącznie z przepisami kancelaryjnymi. 
Według zawartych w nim postanowień, starosta nadal był powoływany na stanowi-

14 Szerzej na ten temat: Okręg Mazurski, ss. XI–XII, XIV–XVI, 24–26; M. Płotek, op. cit., ss. 13–14, 
50–111; F. Sokołowski, op. cit., ss. 300–305.

15 A.Wakar, op. cit., ss. 28–29.
16 Lucjusz Dura (ur. 11 II 1891 r. w Warszawie – zm. 18 II 1976 r. w Olsztynie), wykształcenie wyższe 

prawno-ekonomiczne, publicysta, działacz polityczny i społeczny. Od stycznia 1945 r. pracownik Ministerstwa 
Administracji Publicznej. Przybył do Olsztyna 10 IV 1945 r. Początkowo był naczelnikiem wydziału organiza-
cyjnego (kwiecień – maj 1945) i wydziału osiedleńczego Urzędu Pełnomocnika Rządu RP (maj 1945 – styczeń 
1946). Sekretarz (od 7 V 1945 r.), wiceprezes (od 15 X 1945 r.) i prezes (od 23 VI 1946 r.) ZW SL w Olsztynie. 
Od 28 XII 1945 do 25 IV 1947 r. pełnił funkcję przewodniczącego Mazurskiej Wojewódzkiej Rady Narodo-
wej w Olsztynie. 12 IV 1947 r. został powołany na stanowisko pełniącego obowiązki wojewody warszawskie-
go (do 17 I 1948 r.). Był członkiem prezydium Naczelnego Komitetu Wykonawczego Stronnictwa Ludowego 
(1948–1949) i posłem na Sejm Ustawodawczy RP (1947–1952), por. K. Gełdon, op. cit., ss. 325–326; Okręg Ma-
zurski, s. 45; Słownik biograficzny działaczy ruchu ludowego. Makieta, Warszawa 1989, s. 101.

17 Por. T. Dubicki, Początki działalności Grupy Operacyjnej KERM „Prusy Wschodnie” na terenie Warmii
i Mazur, KMW, 1981, nr 1, ss. 37–38, 42–43; M. Płotek, op. cit., ss. 231–242; E. Wojnowski, Grupa Operacyjna Komitetu 
Ekonomicznego Rady Ministrów i Ministerstwa Przemysłu na Prusy Wschodnie, KMW, 1966, nr 4, ss. 553–555.

18 APO, UP, sygn. 390/41, ss. 34–36. Tymczasowy statut organizacyjny starostw w Okręgu Mazurskim 
(kopia); por. E. Kierejczyk, op. cit., ss. 79–80; M. Płotek, op. cit., ss. 50–51. Postanowienia statutu nigdy nie zo-
stały w całości wcielone w życie. 
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sko przez Pełnomocnika Rządu, ale na łączny wniosek naczelników trzech wydzia-
łów Urzędu Pełnomocnika: organizacyjnego, personalnego i inspekcji starostw19. 

Taki stan rzeczy utrzymał się jednak tylko do 13 listopada 1945 r., tzn. do 
wystawienia dekretu Rady Ministrów Tymczasowego Rządu Jedności Narodo-
wej o zarządzie Ziem Odzyskanych. Na jego mocy powołano „na okres przej-
ściowy, dopóki tego wymagać będą potrzeby nadzwyczajne” – Ministerstwo 
Ziem Odzyskanych. W myśl art. 6 dekretu, starostów na Ziemiach Zachodnich 
i Północnych mianował i odwoływał minister Ziem Odzyskanych na wniosek 
wojewody (pełnomocnika rządu)20.

Zakres kompetencji starosty, jako organu wykonawczego władz admini-
stracji ogólnej, wynikał z przepisów prawnych wprowadzonych w 1944 r. przez 
KRN i PKWN, a uzupełnionych – tymczasowo – o rozwiązania legislacyjne
z okresu międzywojennego21.

Według ogłoszonego 1 lipca 1945 r. statutu organizacyjnego Urzędu Peł-
nomocnika Rządu na Okręg Mazurski – wraz z regulaminem pracy organów
I i II instancji – najważniejszą rolę z punktu widzenia organizacji i kontroli nad 
działalnością administracji powiatowej odgrywał wydział inspekcji starostw. Wy-
dział utworzono w oparciu o inspektorat obwodu II – centralnego, a jego pierwszym 
naczelnikiem został Zygmunt Walewicz. Do podstawowych zadań wydziału, dla któ-
rego utrzymano uprzedni podział terytorialny trzech inspektoratów, należało – poza 
prowadzeniem naboru kadr – przeprowadzanie inspekcji, nadzór merytoryczny nad 
pracą starostw oraz instruktaż i szkolenie personelu. Sam Walewicz koordynował 
bezpośrednio wszelkie działania wynikające z planowania i realizacji nadzoru22.  

Naczelnik i inspektorzy wydziału dokonali w sierpniu, wrześniu i paździer-
niku 1945 r. szczegółowych inspekcji starostw powiatowych Okręgu Mazurskie-
go. Zgromadzone w ich wyniku materiały dostarczyły niezbędnych informacji nie 
tylko o poziomie i warunkach pracy aparatu urzędniczego, ale także o szeroko 

19 Pełny tekst statutu: Mazurski Dziennik Pełnomocnika Rządu RP, 1945, nr 1, poz. 3; por. E. Kierejczyk, 
op. cit., ss. 81–83; M. Płotek, op. cit., s. 51. 

20 Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej (dalej: DzU), 1945, nr 51, poz. 295 (dekret obowiązywał od 
27 XI 1945 r.). Zniesienie urzędu ministra Ziem Odzyskanych nastąpiło 11 I 1949 r. na mocy ustawy o scaleniu 
zarządu Ziem Odzyskanych z ogólną administracją państwową – DzU, 1949, nr 4, poz. 22.

21 Były to następujące akty prawne: dekret PKWN z 21 VIII 1944 r. o trybie powoływania władz ad-
ministracji ogólnej I i II instancji (DzU, 1944, nr 2, poz. 8), ustawa KRN z 11 IX 1944 r. o organizacji i zakre-
sie działania rad narodowych (DzU, 1944, nr 5, poz. 22), dekret PKWN z 23 XI 1944 r. o organizacji i zakresie 
działania samorządu terytorialnego (DzU, 1944, nr 14, poz. 74) i dekret PKWN z 27 XII 1944 r. o organizacji i 
zakresie działania władz administracji ogólnej (DzU, 1944, nr 16, poz. 89). W pragmatyce służbowej w zakre-
sie praw i obowiązków funkcjonariuszy państwowych wykorzystywano przepisy ustawy o państwowej służbie 
cywilnej z 17 II 1922 r. (DzU, 1922, nr 21, poz. 164) oraz rozporządzenie Prezydenta RP z 19 I 1928 r. o orga-
nizacji i zakresie działania władz administracji ogólnej (DzU, 1928, nr 11, poz. 86).

22 Pełny tekst statutu: Mazurski Dziennik Pełnomocnika Rządu RP, 1945, nr 1, poz. 1 i 4, por. E. Kierej-
czyk, op. cit., ss. 71–72; M. Płotek, op. cit., ss. 27–28; F. Sokołowski, op. cit., s. 296.
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rozumianej, niezwykle trudnej sytuacji gospodarczej i ludnościowej powiatów
w obliczu zbliżającej się pierwszej powojennej zimy23.   

Oprócz czynności wynikających z zakresu poruczonych obowiązków 
urzędniczych, Walewicz, jako członek KW PPR, wykonał również polecenie par-
tyjne, sporządzając charakterystyki ówcześnie urzędujących starostów i wicesta-
rostów Okręgu Mazurskiego. Zawarte w nich oceny, spostrzeżenia oraz uwagi 
miały na celu dostarczenie władzom partyjnym informacji o kwalifikacjach za-
wodowych i obliczu ideowym kierowników starostw w kontekście ewentualne-
go pozyskania do współpracy z PPR lub też podjęcia kroków na rzecz ich wy-
miany jako potencjalnych przeciwników politycznych. 

Wymienieni w piśmie Walewicza do I sekretarza KW PPR w Olsztynie Mi-
chała Sokołowskiego24 starostowie i wicestarostowie nie byli oczywiście w zde-
cydowanej większości pierwszymi, którzy objęli swoje stanowiska w poszcze-
gólnych powiatach25. Opinie Walewicza są w większości lakoniczne, formułowane 
na gorąco, najczęściej na podstawie powierzchownej oceny postaci, a także nie-
wolne od posługiwania się informacjami o charakterze pogłoski lub nawet zwy-
kłej plotki. Niezależnie od tego charakterystyki naczelnika wydziału inspekcji 
starostw należą do najwcześniejszych z zachowanych w dokumentacji partyj-
nej materiałów o charakterze personalnym, a dotyczących osób pełniących naj-
wyższe funkcje w aparacie wykonawczym władzy terenowej. Z tego też powodu 
powinny stanowić wartościowe źródło do dziejów administracji polskiej w od-
niesieniu do terenu nazywanego potocznie Warmią i Mazurami, który w 1945 r. 
odpowiadał w przybliżeniu obszarowi Okręgu Mazurskiego, a od maja 1946 r. 
nowo utworzonemu województwu olsztyńskiemu26. 

 
*  *  *

Publikowany dokument – zachowany w postaci maszynopisowego orygi-
nału – pochodzi z zespołu aktowego Komitetu Wojewódzkiego PPR w Olszty-
nie 1945–1948 Archiwum Państwowego w Olsztynie. 

23 Por. APO, UP, sygn. 390/34, Sprawozdania z działalności wydziału inspekcji starostw za miesiące sier-
pień – grudzień 1945; M. Płotek, op. cit., s. 28.

24 Michał Sokołowski (ur. 13 X 1900 r. w Piotrowicach, pow. puławski – zm. w 1979 r.), ps. „Ren”, „Lutek”, 
s. Szczepana i Marii z d. Stolarz. Pochodzenie robotnicze, wykształcenie podstawowe, z zawodu giser. Członek 
Komunistycznej Partii Polski (od 1925 r.), I sekretarz KW PPR w Olsztynie (24 IV 1945 – 11 I 1946), członek 
Prezydium MWRN (od 28 XII 1945 r.), por. K. Gełdon, op. cit., s. 346; Okręg Mazurski, s. 217.

25 Por. Okręg Mazurski, ss. XIV–XV; F. Sokołowski, op. cit., s. 304.
26 Rozporządzenie Rady Ministrów z 29 V 1946 r. w sprawie tymczasowego podziału administracyjne-

go Ziem Odzyskanych, DzU, 1946, nr 28, poz. 177 (obowiązywało od 28 VI 1946 r.). Województwo olsztyńskie 
składało się z 18 powiatów o łącznej powierzchni 18 832 km2. Były to następujące powiaty: bartoszycki, bra-
niewski, giżycki, iławecki, kętrzyński, lidzbarski, morąski, mrągowski, nidzicki, olsztyński, ostródzki, pasłęcki, 
piski, reszelski, suski, szczycieński, węgorzewski oraz Olsztyn – powiat grodzki (miejski).
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Przekaz źródłowy został przygotowany do publikacji z założeniem zacho-
wania jego charakteru i czytelności. Poprawiono – bez zaznaczania – jedynie nie-
liczne błędy interpunkcyjne i ortograficzne, a także oczywiste literówki. Występu-
jące w dokumencie skróty rozwiązano w nawiasach kwadratowych w miejscu ich 
pierwszego wystąpienia, z pominięciem znanych nazw partii politycznych (PPR, 
PPS, SL). W odniesieniu do występujących często w tekście określeń „starosta”
i „wicestarosta” ujednolicono pisownię, zmieniając litery duże, występujące na po-
czątku wyrazów, na małe. Kierując się potrzebą poprawy przejrzystości dokumen-
tu, uporządkowano również – bez sygnalizowania – układ akapitów, z których 
część usunięto i zastąpiono nowymi. Zauważone usterki stylistyczne potwierdzo-
no wykrzyknikami w nawiasach kwadratowych. W identycznych nawiasach uję-
to także sporadyczne uzupełnienia o charakterze redakcyjnym. Różnice w ów-
czesnym i obecnym nazewnictwie wielu miast, w tym stolic powiatów lub sie-
dzib władz powiatowych Okręgu Mazurskiego, rozwiązano przy wykorzystaniu 
publikacji Gustawa Leydinga-Mieleckiego i wspólnego zarządzenia ministrów 
administracji publicznej i Ziem Odzyskanych z 7 maja 1946 r. o przywróceniu
i ustaleniu urzędowych nazw miejscowości27. 

Przytoczone noty biograficzne starostów i wicestarostów wymienionych 
w dokumencie zostały w zasadzie ograniczone do okresu sprawowania urzędu. 
Podstawę do ich opracowania stanowiły – z kilkoma wyjątkami – materiały oso-
bowe przechowywane w zasobach Archiwum Zakładowego Warmińsko-Mazur-
skiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie28. 

Wykaz ważniejszych skrótów, występujących w notach, podano w przypisie29.

27 Por. G. Leyding-Mielecki, Słownik nazw miejscowych Okręgu Mazurskiego, Olsztyn 1946; MP, 1946, 
nr 44, poz. 85.

28 Podstawowe informacje o charakterze biograficznym, dotyczące części osób wymienionych w pre-
zentowanym dokumencie, zostały po raz pierwszy zamieszczone w dwóch – cytowanych wcześniej – edycjach 
źródłowych, przygotowanych do druku przez Tadeusza Baryłę. 

29 Wykaz ważniejszych skrótów występujących w notach biograficznych: AK – Armia Krajowa,
AL – Armia Ludowa, KB – Korpus Bezpieczeństwa, KC – Komitet Centralny, KKO – Komunalna Kasa Oszczęd-
ności, KM – Komitet Miejski, KOP – Komenda Obrońców Polski, KP – Komitet Powiatowy, KRN – Krajowa 
Rada Narodowa, KW – Komitet Wojewódzki, MAP – Ministerstwo Administracji Publicznej, MK – Miejski Ko-
mitet, MPiOS – Ministerstwo Pracy i Opieki Społecznej, MO – Milicja Obywatelska, MWRN – Mazurska Wo-
jewódzka Rada Narodowa, MZO – Ministerstwo Ziem Odzyskanych, NZMS – Niezależny Związek Młodzieży 
Socjalistycznej, PK – Powiatowy Komitet, PKP – Polskie Koleje Państwowe, PKWN – Polski Komitet Wyzwole-
nia Narodowego, PPR – Polska Partia Robotnicza, PPRN – Prezydium Powiatowej Rady Narodowej, PPS – Pol-
ska Partia Socjalistyczna, PRN – Powiatowa Rada Narodowa, PSL – Polskie Stronnictwo Ludowe, PWRN – Pre-
zydium Wojewódzkiej Rady Narodowej, PZPR – Polska Zjednoczona Partia Robotnicza, PZZ – Polski Związek 
Zachodni, RW – Rada Wojewódzka, SD – Stronnictwo Demokratyczne, SDKPiL – Socjaldemokracja Królestwa 
Polskiego i Litwy, SL – Stronnictwo Ludowe, TPPR – Towarzystwo Przyjaźni Polsko-Radzieckiej, TUR – Towa-
rzystwo Uniwersytetu Robotniczego, UW – Urząd Wojewódzki, WKR – Wojewódzki Komitet Robotniczy, WP 
– Wojsko Polskie, WRN – Wojewódzka Rada Narodowa, ZM – Zarząd Miejski, ZP – Zarząd Powiatowy, ZPwN 
– Związek Polaków w Niemczech, ZP GS SCh – Związek Powiatowy Gminnych Spółdzielni „Samopomoc Chłop-
ska”, ZSL – Zjednoczone Stronnictwo Ludowe, ZW – Zarząd Wojewódzki, ZWM – Związek Walki Młodych.
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 Za okazaną pomoc i wyrozumiałość podczas długotrwałej kwerendy pragnę 
szczególnie podziękować Zycie Świeciak i Marcie Tumińskiej z Archiwum Zakłado-
wego Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie. 

Serdeczne podziękowania składam także Danucie Kasparek kierownicz-
ce Archiwum i Muzeum Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie za 
udostępnienie akt osobowych Pawła Gagatki oraz Dorocie Zielińskiej-Lisow-
skiej i Piotrowi Lisowskiemu z Ostródy za użyczenie kopii dokumentów Włady-
sława Zielińskiego ze zbiorów prywatnych.

Gorące wyrazy wdzięczności kieruję również pod adresem Ewy Mordarskiej-
Byrki i dr. Kazimierza Solarza, dyrektora Liceum Ogólnokształcącego im. Artura 
Grottgera w Grybowie, za przekazanie kopii dokumentów archiwalnych, mate-
riałów ikonograficznych i publikacji poświęconych dr. Janowi Łazarzowi, oraz 
Jolancie Bigus, dyrektorce Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Jakuba z Gosty-
nina w Gostyninie, za publikacje i wskazówki bibliograficzne dotyczące Felik-
sa Śniecikowskiego.
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1945 październik 16, Olsztyn – Pismo Zygmunta Walewicza, naczelni-
ka wydziału inspekcji starostw Urzędu Pełnomocnika Rządu RP na Okręg 
Mazurski do Michała Sokołowskiego, I sekretarza Komitetu Wojewódzkiego 
PPR na Okręg Mazurski. Załącznik – Charakterystyki starostów i wicestaro-
stów Okręgu Mazurskiego.

APO, KW PPR w Olsztynie 1945–1948, sygn. 1073/234, ss. 37–41, maszyno-
pis – oryginał.

Zygmunt Walewicz
Olsztyn

Do
Sekretarza Komitetu Wojewódzkiego [PPR] na Okręg Mazurski
Tow[arzysza Michała] Sokołowskiego w/m

W załączeniu przesyłam charakterystykę starostów i wicestarostów nasze-
go Okręgu. 

Odpis tejże doręczam równocześnie sekretarzowi komórki wojewódzkiej 
tow. [Donatowi] Dzierżawskiemu1, który odniósł się do mnie w tej sprawie pi-
smem z dn. 15 października 1945 r.

Z partyjnym pozdrowieniem

Podpis nieczytelny

1 Donat Dzierżawski (ur. 17 III 1904 r. w Żychlinie, pow. kutnowski), s. Adama. Wykształcenie 6-klasowa 
szkoła handlowa i 2-klasowa szkoła rolnicza, z zawodu handlowiec. W czasie II wojny światowej żołnierz  AL, ps. 
„Spokojny”. Kierownik sekretariatu i zastępca naczelnika wydziału personalnego Urzędu Pełnomocnika Rządu RP 
na Okręg Mazurski (17 IV – 31 XII 1945). Od 28 IV 1945 r. III sekretarz KM PPR w Olsztynie. Walewicz, tytułu-
jąc Dzierżawskiego „sekretarzem komórki wojewódzkiej”, miał zapewne na myśli fakt, że był on wówczas również 
sekretarzem koła PPR w Urzędzie Pełnomocnika Rządu RP.
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[Załącznik]

Zygmunt Walewicz

Naczelnik wydziału inspekcji starostw Urzędu Pełnomocnika Rządu RP na 
Okręg Mazurski

Do 
Komitetu Wojewódzkiego PPR na Okręg Mazurski w Olsztynie

Z uwagi na okoliczność, że od dn. 1 lipca br. objąłem pod inspekcję wszyst-
kie powiaty wchodzące w skład Okręgu Mazurskiego, obecnie jestem w możno-
ści – po przeprowadzeniu inspekcji przeze mnie lub przez moich inspektorów 
– wydać opinie o starostach i wicestarostach, pełniących swoje funkcje na tere-
nie Okręgu Mazurskiego.

1. Powiat Ostróda – starosta Tadeusz Raczyński2, przynależność partyjna 
PPR. Jest człowiekiem starszym, zrównoważonym, przystępującym z rozwagą 
do wszystkich problemów, posiada doświadczenie administracyjne i w dzisiej-
szych trudnych warunkach pracy z obowiązków swych wywiązuje się. Działal-
ności politycznej jego na terenie powiatu jeszcze nie poznałem.

Wicestarosta Wacław Karbonowski3, przynależność partyjna [Polskie] 
Stronnictwo Ludowe. W odróżnieniu od starosty jest człowiekiem młodym, 

2 Tadeusz Brunon Raczyński (ur. 6 X 1888 r. w Warszawie), s. Bolesława i Teodory z d. Dembowska. Wy-
kształcenie średnie techniczne budowlane, z zawodu cywilny urzędnik wojskowy. W 1906 r. ukończył szkołę real-
ną, a w 1909 r. wydziały budowlany i mechaniczny Prywatnej Szkoły Technicznej Władysława Piotrowskiego w 
Warszawie. Po ukończeniu nauki, pracował w latach 1909–1915 w warszawskich firmach budowlanych Dziewiecki
i Lange oraz Inżynierowie Święciccy jako konstruktor i kierownik robót techniczno-budowlanych. Podczas I wojny 
światowej, w latach 1915–1919, był budowniczym kolei na Kaukazie. Po powrocie do Warszawy został zatrudnio-
ny jako cywilny pracownik WP, kierownik rejonu budownictwa wojskowego, referent fortyfikacji i kierownik budo-
wy kolejki wąskotorowej Czyżew – Zambrów (1 III 1919 – 1 XI 1923). Od 1 XI 1923 do 5 IX 1939 r. pracował nie-
przerwanie w Okręgowym Urzędzie Budownictwa Dowództwa Okręgu Korpusu nr 1 w Warszawie jako referent 
i kierownik robót budowlanych garnizonu warszawskiego, kierownik administracyjny koszar i kolaudant budow-
lany. W okresie II wojny światowej był – z przerwami – administratorem i kierownikiem IV rejonu administracji 
budynków komisarycznego Zarządu Miasta Stołecznego Warszawy (25 IX 1939 – 31 V 1945). W czerwcu 1945 r. 
skierowany przez MAP do Olsztyna z rekomendacją do objęcia stanowiska starosty powiatowego. Nominację na 
stanowisko starosty ostródzkiego otrzymał decyzją Pełnomocnika Rządu RP prawdopodobnie 14 VI 1945 r. (brak 
zachowanego aktu nominacyjnego). Przedwojenny członek PPS, od wiosny 1945 r. należał do PPR, członek egzeku-
tywy KP PPR w Ostródzie (od 15 VI 1945 r.), przewodniczący ZP TPPR. 28 V 1946 r. aresztowany przez władze 
bezpieczeństwa. Decyzją wojewody olsztyńskiego z 4 VI 1946 r. zawieszony w czynnościach służbowych. Odwoła-
ny ze stanowiska starosty dekretem MZO z 29 XI 1946 r. z dniem 30 XI 1946 r.

3 Błędnie podane imię. Właściwie: Adam Karbonowski (ur. 18 XI 1912 r. w Dąbrowie, pow. mławski),
s. Juliana i Bronisławy z d. Nowicka. Z zawodu nauczyciel, porucznik rezerwy WP. W 1932 r. ukończył seminarium 
nauczycielskie w Działdowie, a następnie szkołę podchorążych. Po ukończeniu szkoły otrzymał przydział służbo-
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a w związku z tym – i w związku z brakiem przygotowania administracyjne-
go – bardziej zajmuje się sprawami gospodarczymi, dziś tak silnie absorbujący-
mi wszystkie urzędy, i więcej przebywa w terenie starając się o aprowizację dla 
urzędników itp., niż w samym biurze.

Tego rodzaju podział czynności między starostą i wicestarostą nie odpo-
wiada strukturze administracyjnej, jest jednak konieczny.

Wicestarosta posiada poparcie ob. wicewojewody [Jerzego] Burskiego.

2. Powiat Susz4 – starosta Edward Ligocki5, przynależność partyjna Polska 
Partia Socjalistyczna. Stosunkowo niedawno objął starostwo, dość zaniedbane 
po swoim poprzedniku mjr. [Mieczysławie] Borowieckim. W pierwszych swych 
poczynaniach wykazał dużo zapobiegliwości i jakkolwiek przygotowania admi-
nistracyjnego nie posiada, to będąc człowiekiem bystrym i inteligentnym, przy-
puszczalnie upora się z nawałem pracy. Ob. Ligocki posiada silne oparcie w na-
czelniku wydziału organizacyjnego [Urzędu Pełnomocnika Rządu RP] Tadeuszu 
Smoliku6, który jego kandydaturę wysunął.

wy jako dowódca kompanii hufców pracy przy budowie fortyfikacji w Modlinie, a następnie kwatermistrz baonu 
(1935–1939). Ranny w kampanii wrześniowej 1939 r. W okresie okupacji niemieckiej był urzędnikiem w starostwie 
w Grójcu, a następnie nauczycielem i kierownikiem szkół w Brześcach i Nowym Prażmowie (pow. grójecki). Do 
Olsztyna przyjechał 8 lub 9 IV 1945 r. Mianowany decyzją zastępcy Pełnomocnika Rządu RP Jerzego Burskiego
24 IV 1945 r. na stanowisko wicestarosty ostródzkiego. W Ostródzie był członkiem grupy inicjatywnej PSL. 6 I 1946 r. 
został wybrany, zaocznie, na prezesa ZP PSL, ale nie przyjął funkcji, przechodząc wkrótce do SL. Członek PRN
w Ostródzie (od 6 III 1946 r.). Zwolniony na własną prośbę dekretem MZO z 23 XII 1946 r. z dniem 31 XII 1946 r. 

4 Siedziba powiatu została przeniesiona z Susza do Iławy 14 VIII 1946 r. Nazwa powiatu suskiego została 
zmieniona na iławski 1 I 1959 r. na mocy rozporządzenia Rady Ministrów z 15 XII 1958 r. w sprawie zmiany nazw 
niektórych powiatów w województwie olsztyńskim, poznańskim i zielonogórskim – DzU 1958, nr 76, poz. 393. Tym 
samym rozporządzeniem zmieniono również nazwy dwóch innych powiatów województwa olsztyńskiego: iławec-
kiego na górowski oraz reszelskiego na biskupiecki.

5 Błędnie podane imię. Właściwie: Edmund Ligocki (ur. 13 XI 1902 r. w Inowrocławiu), s. Walentego i Mag-
daleny z d. Pietrzyk. Wykształcenie średnie, z zawodu kupiec, podporucznik rezerwy WP. W 1918 r. ukończył Miej-
ską Szkołę Średnią w Inowrocławiu. Walczył jako ochotnik w powstaniu wielkopolskim oraz w I powstaniu śląskim 
w 1919 r. Początkowo pracował jako górnik w kopalni węgla w Michałkowicach, a w 1924 r. ukończył 2-letnią szko-
łę rolniczą. W 1932 r. odbył ochotniczo kurs Szkoły Podchorążych w Grupie k. Grudziądza. W latach 1928–1939 
prowadził w Inowrocławiu własny sklep spożywczy. W tym okresie był także członkiem komisji opieki społecznej 
przy zarządzie miejskim i zastępcą komendanta Przysposobienia Wojskowego i Wychowania Fizycznego w Ino-
wrocławiu. Walczył w kampanii wrześniowej, służąc w 59 pułku piechoty. Od 19 września 1939 do kwietnia 1945 r.
w niewoli niemieckiej, m.in. jeniec oflagu II C Woldenberg. W Olsztynie od maja 1945 r. Początkowo był urzęd-
nikiem Wojewódzkiego Urzędu Ziemskiego, a od 7 VII 1945 r. urzędnikiem wydziału organizacyjnego Urzędu Pełnomoc-
nika Rządu RP. Mianowany decyzją Pełnomocnika Rządu RP starostą powiatu suskiego prawdopodobnie 13 VIII 1945 r. 
(brak w zachowanych dokumentach personalnych aktu nominacyjnego). Objął obowiązki starosty 15 VIII 1945 r. Czło-
nek PPS (od 1924 r.), przewodniczący PK PPS w Suszu (od 1 VI 1946 r.) i członek WK PPS w Olsztynie (od 10 VI 1946 r.).
Odwołany ze stanowiska starosty dekretem MZO z 23 IX 1947 r. z dniem 30 IX 1947 r.

6 Tadeusz Smolik (ur. 12 XI 1906 r. w Wichatkowicach na Śląsku Cieszyńskim), s. Michała. Wykształcenie 
średnie i dwa lata studiów prawniczych, z zawodu urzędnik (od 1929 r.), członek PPR. Naczelnik wydziału organi-
zacyjnego (26 IV – 15 V 1945) i wydziału ogólnego (26 VI 1945 – 15 VIII 1946) Urzędu Pełnomocnika Rządu RP. 
Przeniesiony na własną prośbę z dniem 15 VIII 1946 r. do urzędu wojewódzkiego w Szczecinie na stanowisko za-
stępcy naczelnika wydziału osiedleńczego.
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Wicestarosta [Tadeusz] Hattowski7, przynależność partyjna PPR8. Po 
przejściach ciężkich w obozie jest psychicznie załamany i musi niewątpliwie po-
trwać pewien okres czasu zanim przyjdzie do równowagi. Posiada dużo dobrej 
woli, jest pilny i pracowity, a poprzednio – za starosty Borowieckiego – faktycz-
nie kierował całym starostwem. Posiadając przygotowanie teoretyczne, jako mgr 
praw, zdobywa szybko doświadczenie.

Hattowski nie otrzymał dotychczas formalnego dekretu.
Hattowski zgłosił akcyz [!] do PPR, wedle moich postronnych wiadomo-

ści, w ostatnim czasie, a dawniej zapodawał mi, że jakkolwiek do SL formalnie 
nie należy, [to] jest jednak sympatykiem tej partii.

3. Powiat Morąg – starosta Wacław Roszkowski9, przynależność partyjna 
PPR. Zawieszony w urzędowaniu, aresztowany, dochodzenia w toku.

Wicestarosta Jan Łazarz10 – dawny urzędnik administracyjny, wieloletni 
starosta, bezpartyjny. W związku z wypadkami w Morągu, bez uwiadomienia 
Urzędu Pełnomocnika [Rządu RP], samowolnie wyjechał.

7 Tadeusz Colonna-Hattowski (ur. 15 VII 1910 r. w Chackowiczach, Rosja), s. Mieczysława i Janiny z d. Drąż-
kiewicz. Wykształcenie wyższe, z zawodu urzędnik państwowy, podporucznik rezerwy WP. W 1930 r. ukończył
Państwowe Gimnazjum im. Joachima  Lelewela w Warszawie. W latach 1934–1939 studiował na wydziale prawa 
Uniwersytetu Warszawskiego i był także słuchaczem Szkoły Nauk Politycznych w Warszawie. W latach 1939–1945 
w niewoli niemieckiej, m.in. jeniec oflagu II C Woldenberg. Do Warszawy wrócił w lutym 1945 r. W kwietniu 1945 r. 
jako członek grupy operacyjnej Ministerstwa Przemysłu skierowany na teren byłych Prus Wschodnich. Tymczasowy 
wicestarosta malborski (15–20 V 1945), zastępca inspektora obwodu I zachodniego Okręgu Mazurskiego (20 V–15 VI 
1945 ). Mianowany decyzją Pełnomocnika Rządu RP wicestarostą suskim – 15 VI 1945 r. Członek PRN w Suszu (od 
1945 r.). Stopień magistra praw uzyskał 15 X 1945 r. na wydziale prawa Uniwersytetu Warszawskiego. 16 VI 1947 r. zło-
żył pisemną prośbę do MZO o zwolnienie z zajmowanego stanowiska w związku z wyjazdem do Warszawy ze wzglę-
dów osobistych. Odwołany dekretem MZO z 30 VII 1947 r. z dniem 31 VII 1947 r. 

8 Informacja błędna. T. Hattowski, początkowo bezpartyjny, wstąpił w 1946 r. do PPS.
9 Wacław Roszkowski (ur. 28 X 1895 r. w Warszawie), s. Antoniego i Antoniny z d. Raczyńska. Wy-

kształcenie średnie, z zawodu muzyk. Po ukończeniu średniej szkoły zawodowej w 1911 r., przez dwa kolejne lata 
uczył się w konserwatorium muzycznym w Warszawie. W latach 1915–1921 przebywał wraz z matką w Petersbur-
gu, gdzie pracował jako muzyk w teatrze operowym. Po powrocie do Polski był kapelmistrzem i muzykiem w kil-
ku lokalach rozrywkowych Warszawy, a także nagrywał jazzowe audycje muzyczne dla Rozgłośni Polskiego
Radia (1922–1939). W okresie okupacji niemieckiej był muzykiem oraz zajmował się handlem. Po powstaniu war-
szawskim wywieziony przez Niemców do pracy przymusowej w Koniecpolu. Uciekł w listopadzie 1944 r. i prze-
dostał się do Częstochowy. W marcu 1945 r. wyjechał wraz z grupą operacyjną MAP z Warszawy do Bydgoszczy, 
skąd został skierowany w kwietniu do Elbląga. W Bydgoszczy wstąpił do PPS, ale już w Elblągu zmienił przynależ-
ność partyjną, przechodząc do PPR. Nominację tymczasową na starostę morąskiego otrzymał decyzją  Pełnomoc-
nika Rządu RP 18 V 1945 r. Oficjalnie objął stanowisko 20 V, a 30 V 1945 r. radziecki komendant wojenny prze-
kazał władzę w powiecie administracji polskiej. 9 X 1945 r. został zawieszony decyzją Pełnomocnika Rządu RP
w pełnieniu czynności służbowych, a jedenaście dni później, tzn. 20 X 1945 r., aresztowany przez władze bezpie-
czeństwa. Nie odnaleziono informacji o dacie wystawienia dekretu odwołującego W. Roszkowskiego ze stanowiska 
starosty. 8 VIII 1946 r. Biuro Personalne MZO wyraziło pisemną zgodę na jego odwołanie z wypłatą trzymiesięcz-
nych poborów, licząc od daty odwołania. 

10 Jan Łazarz (ur. 2 II 1891 r. w Czudcu, pow. rzeszowski – zm. 12 X 1967 r. w Nowym Sączu, pochowany 
na cmentarzu w Grybowie, pow. nowosądecki), s. Wojciecha i Marii z d. Malech. Wykształcenie wyższe, z zawodu 
nauczyciel i urzędnik. W 1918 r. otrzymał stopień doktora praw Uniwersytetu Jagiellońskiego. Pracę zawodową roz-
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4. Pruski Holąd11 – starosta Władysław Zieliński12, przynależność partyjna 
PPR. Człowiek nowego typu, bez specjalnego przygotowania fachowego, jednak 
posiadający zdolności i dużą energię, politycznie oddany, jednakowoż dzisiejsze 
warunki i możliwości terenowe każą jak najdalej nad nim mieć pieczę.

Wicestarosta Edward Rudnicki13, przynależność partyjna Stronnictwo De-
mokratyczne. Długoletni pracownik administracyjny, mimo późnego wieku, ma 
dużo energii i dobrej woli.

począł jako praktykant kancelarii adwokackiej dr. Eugeniusza Dzikiewicza w Nowym Sączu (1 XI 1918 – 31 XII 
1919). Po odbyciu praktyki został referentem, a później wicestarostą powiatu pułtuskiego (3 I 1920 – 31 I 1927). 
Przedwojenny starosta powiatów: makowskiego (1 II 1927 – 30 VI 1928 i 1 VII 1936 – 25 VIII 1939), skierniewic-
kiego (1 VII 1928 – 30 VI 1936) i radzymińskiego (25 VIII – 5 IX 1939). W okresie okupacji niemieckiej przebywał 
w Grybowie, gdzie początkowo utrzymywał się z prac dorywczych, a następnie został kasjerem w spółdzielni rolni-
czej (1 VII 1941 – 1 IX 1945). Był zaangażowany w akcję tajnego nauczania. Członek PPS (od 1947 r.) i PZPR (od 
15 XII 1948 r.). Mianowany decyzją Pełnomocnika Rządu RP wicestarostą morąskim prawdopodobnie we wrze-
śniu 1945 r. (brak zachowanego aktu nominacyjnego). Informacja na temat jego samowolnego wyjazdu jest nie-
prawdziwa. Jak wynika z pisma starosty W. Roszkowskiego do wydziału inspekcji starostw Urzędu Pełnomocnika 
Rządu RP, J. Łazarz złożył – z powodu choroby – formalną prośbę o udzielenie urlopu i 2 X 1945 r. wyjechał z Mo-
rąga. Po wyjeździe z Okręgu Mazurskiego powrócił do Grybowa, gdzie w latach 1945–1967 był nauczycielem hi-
storii, języka łacińskiego i logiki w miejscowym liceum ogólnokształcącym.

11 Pasłęk (od 7 V 1946 r.).
12 Władysław Zieliński (ur. 22 VI 1914 r. w Łodzi – zm. 23 VI 1990 r. w Ostródzie), s. Wacława i Teofili, 

wykształcenie średnie handlowe, z zawodu urzędnik. W latach 1929–1936 pracował jako goniec i praktykant biu-
rowy w oddziale łódzkim przedsiębiorstwa naftowego „Karpaty”. Pracując, ukończył wieczorowo w 1932 r. Miej-
ską Szkołę Handlową w Łodzi. Po odbyciu służby wojskowej (1936–1937) był krótko robotnikiem kolejowym na 
stacji Łódź Kaliska (marzec – październik 1938), a następnie bezrobotnym. Uczestnik kampanii wrześniowej 1939 r., 
walczył w szeregach 37 pułku piechoty w Kutnie. W okresie okupacji niemieckiej zamieszkał w Zgierzu, gdzie był pra-
cownikiem fizycznym biura mieszkaniowego (1940–1945), a po wkroczeniu Armii Czerwonej kierownikiem kartoteki 
wydziału kwaterunkowego Zarządu Miasta (styczeń – kwiecień 1945). W kwietniu 1945 r. przyjechał ze Zgierza do 
Elbląga, gdzie wstąpił do PPR i został na krótko instruktorem KM PPR. Skierowany przez partię, 15 V 1945 r. przy-
był do Pasłęka z rekomendacją na stanowisko starosty. 23 V 1945 r. otrzymał nominację tymczasową Pełnomocni-
ka Rządu RP na stanowisko starosty powiatu pasłęckiego. Oficjalne przekazanie władzy w powiecie administracji 
polskiej przez radzieckiego komendanta wojennego nastąpiło 27 V 1945 r. Aresztowany przez władze bezpieczeń-
stwa 10 II 1946 r. Trzy dni później, tzn. 13 II 1946 r., został decyzją Pełnomocnika Rządu RP zawieszony w pełnie-
niu czynności służbowych. Odwołany ze stanowiska starosty na podstawie decyzji wojewody olsztyńskiego – 30 VIII 
1946 r. (zatwierdzonej 19 IX 1946 r. pismem Biura Personalnego MZO). 

13 Edward Rudnicki (ur. 30 III 1886 r. w Pułtusku), ps. „Kurp”, „Następ”, s. Feliksa i Konstancji z d. Mo-
dzelewska. Pochodzenie rzemieślnicze, wykształcenie średnie, z zawodu farmaceuta, dziennikarz i urzędnik. Prak-
tykant aptekarski w Grójcu i w Warszawie (1903–1905).W okresie rewolucji 1905 r. był dowódcą bojówki Naro-
dowego Związku Robotniczego na warszawskim Bródnie. W 1907 r. na uniwersytecie w Kazaniu otrzymał stopień 
pełnomocnika aptekarskiego. W latach 1908–1915 pracował jako chemik w aptece w Warszawie, był też kierow-
nikiem literackim oraz redaktorem wydawnictwa „Potęga Przemysłu, Rolnictwa i Handlu w Królestwie Polskim” 
(1914–1915). Następnie w latach 1915–1917 ukończył kurs farmaceutyczny i trzy semestry medycyny na Uniwer-
sytecie Warszawskim. Od 1918 do 1926 r. pracował kolejno jako praktykant i referent zarządu miejskiego i staro-
stwa powiatowego, a następnie sekretarz sejmiku powiatowego w Ostrowi Mazowieckiej. Dwukrotnie przenoszo-
ny służbowo: był referentem w starostwie w Ostrołęce (1926–1929) i wicestarostą ostrołęckim (1929–1932) oraz 
wicestarostą szczuczyńskim z siedzibą w Grajewie (1932–1939). W okresie okupacji niemieckiej prowadził sklep 
w Warszawie. Był zaangażowany w działalność podziemną jako kolporter prasy konspiracyjnej, a także dostawca 
broni. Poszukiwany przez Niemców ukrywał się od końca 1943 r. do wiosny 1944 r. w okolicach Warszawy. 20 VIII 
1945 r. otrzymał skierowanie MAP do dyspozycji Pełnomocnika Rządu RP na Okręg Mazurski. Mianowany decy-
zją Pełnomocnika Rządu RP 30 VIII 1945 r. tymczasowym wicestarostą pasłęckim. Członek PPR (od 24 IX 1945 r.). 
Wybrany 30 X 1946 r. na przewodniczącego PRN w Pasłęku, otrzymał urlop bezpłatny na czas pełnienia obowiąz-
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5. Powiat Braniewo – starosta [Jan] Gawroński14, przynależność partyj-
na SL. Człowiek młody, jednak nie posiadający energii, nie dbający o urzędni-
ków, ani nawet o siebie. Kandydatura jego została wysunięta przez wicewojewo-
dę ob. Burskiego.

Wicestarosta Stefan Święcicki15, przynależność partyjna PPS. Niedawno 
objął urzędowanie, rokuje zdolności organizacyjne, jakkolwiek długoletniego 
doświadczenia administracyjnego nie posiada. Ukończone studia prawne po-
mogą mu w wywiązaniu się z pracy.

6. Powiat Święta Siekierka16 – powiat nie obsadzony, przyłączony zostanie 
administracyjnie do sąsiednich powiatów.

7. Powiat Olsztyn – starosta Michał Musiał17, przynależność partyjna PPR. 
W czynnościach zawieszony, aresztowany, dochodzenie w toku.

ków (1 XI 1946 – 31 III 1947). 1 IV 1947 r. powrócił na stanowisko wicestarosty. Decyzją wojewody olsztyńskiego 
z 21 VII 1947 r. zawieszony w czynnościach służbowych. Aresztowany przez władze bezpieczeństwa 27 VII 1947 r. 
Zgodnie z poleceniem MZO, wyrażonym w piśmie z 7 VIII 1947 r., odwołany ze stanowiska wicestarosty decyzją 
wojewody olsztyńskiego z dniem 31 VIII 1947 r. 

14 Właściwie: Benedykt Jan Gawroński (ur. 21 III 1909 r. w Radzanowie, pow. mławski), s. Stanisława
i Marianny z d. Zdunkiewicz. Wykształcenie średnie, z zawodu nauczyciel i buchalter, sierżant rezerwy WP. W la-
tach 1924–1929 był słuchaczem seminariów nauczycielskich w Mławie i w Lubawie, a następnie Instytutu Nauk 
Handlowo-Gospodarczych Polskiego Towarzystwa Krzewienia Wiedzy Handlowej i Ekonomicznej w Wilnie 
(1929–1931). Pracował jako buchalter i ekspedytor w firmach handlowych w Wilnie (1934–1937) oraz w Gdyni 
(1937–1939). Brał udział w kampanii wrześniowej 1939 r. Wzięty do niewoli niemieckiej 24 IX 1939 r. Po uciecz-
ce z niewoli w listopadzie 1939 r. wyjechał do Żuromina, pow. sierpecki, gdzie w okresie okupacji pracował w go-
spodarstwie żony i wespół z nią prowadził tajne nauczanie. Od marca 1945 r. był organizatorem i kierownikiem 
szkoły powszechnej w Priomie (pow. działdowski). Skierowany w lipcu 1945 r. przez MAP do Olsztyna. 30 VII 
1945 r. mianowany przez Pełnomocnika Rządu RP tymczasowym starostą powiatów braniewskiego i świętomiej-
skiego (tego ostatniego stanowiska nie obsadzono). Zwolniony na własną prośbę dekretem MZO z 16 X 1946 r.
z dniem 30 IX 1946 r.

15 Stefan Święcicki (ur. 5 IX 1912 r. w Witebsku, Rosja), s. Ludwika i Marii z d. Białkowska. Pochodzenie inteli-
genckie, wykształcenie wyższe, z zawodu urzędnik. Ojciec był mierniczym, a matka nauczycielką. W 1932 r. ukończył 
gimnazjum w Łucku, a w 1937 r. wydział prawa Uniwersytetu Warszawskiego. Był praktykantem w Urzędzie Wo-
jewódzkim Wołyńskim (1934–1937) oraz aplikantem adwokackim przy Sądzie Okręgowym w Łucku (1937–1939). 
Po wkroczeniu wojsk radzieckich do Łucka został zatrudniony jako „ekonomista – plantownik” w tzw. Wojewódz-
kim Komitecie Wykonawczym Wołynia (wrzesień 1939 – czerwiec 1941). Od stycznia 1942 do maja 1943 r. był 
buchalterem w majątku Nowy Dwór w pow. kowelskim, a następnie przeniósł się z rodziną do majątku Bielice
w pow. sochaczewskim, gdzie pracował początkowo jako robotnik rolny, a później buchalter (styczeń 1944 – wrze-
sień 1945). Z rekomendacji Urzędu Generalnego Pełnomocnika dla Ziem Odzyskanych został skierowany 27 VIII 
1945 r. początkowo do Koszalina, a następnie do Olsztyna. 19 IX 1945 r. otrzymał decyzją Pełnomocnika Rzą-
du RP nominację tymczasową na stanowisko wicestarosty braniewskiego. Członek PPS (od 1945 r.), członek Woje-
wódzkiego Sądu Partyjnego PPS w Olsztynie (od 10 VI 1946 r.). Po wyborze na przewodniczącego PRN w Branie-
wie 23 VII 1946 r., został odwołany dekretem MZO z 31 X 1946 r. ze stanowiska wicestarosty.

16 Dawniej: Świętomiejsce, obecnie Mamonowo w Obwodzie Kaliningradzkim Federacji Rosyjskiej. 
17 Michał Musiał (ur. 10 VII 1885 r. w Warszawie), s. Antoniego i Anieli z d. Urusińska, wykształcenie wyższe,

z zawodu inżynier budowlany. W 1901 r. ukończył szkołę rzemieślniczą im. M. Konarskiego w Warszawie. Począt-
kowo był tokarzem w fabryce wyrobów metalowych i uzupełniał wykształcenie jako samouk. W 1906 r. uzyskał, 
eksternistycznie, świadectwo dojrzałości w Korpusie Kadetów w Warszawie. W latach 1906–1908 był słuchaczem 
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Wicestarosta Jan Jaskólski18, przynależność partyjna PPR. Ze względu na 
brak przygotowania fachowego na stanowisko wicestarosty – na którym ciąży 
odpowiedzialność za cały tok urzędowania, zwłaszcza w starostwie olsztyńskim 
– obowiązkom swoim nie podoła.

8. Powiat Szczytno – starosta [Władysław] Woźniak19, przynależność par-
tyjna SL. Pochodzi z ziem mazurskich i wykazuje znajomość terenu, pracuje

kursów politechnicznych Warszawskiego Towarzystwa Naukowego. Aresztowany przez carską policję za przynależ-
ność do SDKPiL, został uwięziony w Cytadeli, a następnie skazany wyrokiem sądu na 11 lat zesłania w Nikołajewsku, 
gdzie pracował jako robotnik w cementowni. W 1910 r., po przeniesieniu do Tyflisu, ukończył wyższy kurs inżynier-
ski na wydziale komunikacji tamtejszej uczelni. Z ramienia tyfliskiej firmy „Inżynier” pracował jako technik przy bu-
dowie dróg i kolei w Turcji. Do Polski powrócił w 1919 r. Z polecenia MAP był inżynierem powiatowym w powiatach 
przasnyskim i rawskim (1919–1923), a następnie urzędnikiem kontroli technicznej Najwyższej Izby Kontroli Państwa, 
w kilku jej oddziałach, w tym we Lwowie (1923–1939). W trakcie służby państwowej, korzystając z bezpłatnego urlo-
pu, ukończył wydział architektury Instytutu Inżynierów Cywilnych w Paryżu. W okresie okupacji radzieckiej Lwowa 
był wykładowcą politechniki (1939–1941). W okresie okupacji niemieckiej miasta pełnił funkcję kierownika oddziału 
budowlanego Arbeitsamtu (1941–1943). W końcu 1943 r. aresztowany przez Niemców i przetrzymywany przez krót-
ki czas w więzieniu jako zakładnik. W kwietniu 1944 r., w obawie przed ponownym aresztowaniem przez gestapo, 
zbiegł ze Lwowa. Do zakończenia działań wojennych ukrywał się we wsi Długie pod Koluszkami, pracując jako robot-
nik rolny. W lutym 1945 r. wrócił do Warszawy i pracował jako radca oraz naczelnik wydziału układów zbiorowych 
MPiOS. Członek grupy operacyjnej MAP, przybył do Olsztyna 29 lub 30 III 1945 r. z nominacją MAP na prezydenta 
miasta Olsztyna (w dokumentach osobowych brak zachowanego aktu nominacji). Objął obowiązki starosty powiatu 
olsztyńskiego decyzją Pełnomocnika Rządu RP – 26 IV 1945 r. Oficjalnie władzę w powiecie przejął z rąk radzieckie-
go komendanta wojennego 3 VI 1945 r. Odwołany ze stanowiska prawdopodobnie pomiędzy 10 a 17 X 1945 r. (brak 
zachowanego aktu odwołania). Członek PPR (luty – grudzień 1945 r.) członek egzekutywy KW PPR w Olsztynie (od 
24 IV 1945 r.), członek PPS (maj – 15 XII 1948). Aresztowany przez władze bezpieczeństwa w październiku 1945 r. 
pod zarzutem braku nadzoru nad podwładnym, który zdefraudował dużą kwotę pieniędzy publicznych. Skazany na 
karę 14 miesięcy więzienia został ułaskawiony przez prezydenta KRN Bolesława Bieruta. W latach 1946–1948 pro-
wadził własne biuro budowlane „Autochton” w Olsztynie.  

18 Jan Jaskólski (ur. 3 II 1903 r. w Łowiczu – zm. 10 X 1979 r. w Olsztynie), s. Leona i Zofii z d. Kowalew-
ska. Wykształcenie średnie, urzędnik, podporucznik rezerwy WP. W 1922 r. ukończył 6 klas gimnazjum im. ks. Józe-
fa Poniatowskiego w Łowiczu. W latach 1924–1926 był słuchaczem szkoły podchorążych rezerwy w Warszawie, gdzie 
złożył egzamin dojrzałości. Usunięty z czynnej służby wojskowej za sprzeciw wobec marszałka Józefa Piłsudskiego
w okresie przewrotu majowego. Do wybuchu wojny pracował jako urzędnik lwowskiej Izby Skarbowej i wojewódzkich 
komisji rozjemczych we Lwowie (1926–1932), Nowogródku (1932–1938) oraz w Poznaniu (1938–1939). Brał udział 
w kampanii wrześniowej 1939 r. jako oficer w wytwórni balonów i spadochronów w Legionowie, gdzie został ciężko 
ranny w nogę. Okres okupacji spędził w Legionowie, zajmując się handlem oraz pracując jako robotnik przymusowy. 
We wrześniu 1944 r. rodzina została wysiedlona przez Niemców z Legionowa, a J. Jaskólski wysłany do obozu przej-
ściowego w Pruszkowie, skąd zbiegł w czasie transportu. W okresie od października 1944 do stycznia 1945 r. ukry-
wał się u rodziny żony we wsi Rawiczów (pow. skierniewicki). 7 III 1945 r. został skierowany przez MAP do dyspo-
zycji Pełnomocnika Rządu RP. Do Olsztyna przybył 9 marca 1945 r. 1 IV 1945 r. otrzymał nominację Pełnomocnika 
Rządu RP na wicestarostę  powiatu olsztyńskiego. W kwietniu i maju 1945 r. osobiście przyczynił się do rejestracji po-
nad 2600 autochtonów z powiatu olsztyńskiego, chroniąc ich tym samym przed wywózką do ZSRR przez radzieckie 
władze wojskowe. W styczniu 1947 r. mianowany delegatem KW PPR w Olsztynie do organizacji wyborów do Sejmu 
Ustawodawczego w okręgu nr 22 w Biskupcu. Decyzją wojewody olsztyńskiego z 4 X 1947 r. przeniesiony służbowo do 
pełnienia obowiązków kierownika starostwa mrągowskiego. W latach 1946–1948 był słuchaczem Studium Prawno-
Administracyjnego w Olsztynie. Absolwent wyższego kursu administracyjnego MZO w 1946 r. Członek PPR (od 9 III 1945 r.) 
i PZPR (od 15 XII 1948 r.).Członek KW PPR w Olsztynie (1945–1948) i KP PPR powiatu olsztyńskiego (1945–1948), 
członek KW PZPR w Olsztynie (1948–1949) i KP PZPR (1947–1948) pow. olsztyńskiego (1945–1947).

19 Władysław Woźniak – nazwisko konspiracyjne, właściwie: Walter Późny (ur. 22 II 1910 r. w Dębow-
cu Wielkim, pow. nidzicki – zm. 20 IX 2012 r. w Olsztynie), s. Bogumiła i Amalii z d. Stach. Wykształcenie wyż-
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z oddaniem. Ze strony ludności miejscowej w ostatnich czasach – nie w drodze 
administracyjnej, lecz przez partię – wpłynęły na niego zażalenia. Sekretarz So-
kołowski sam w tej sprawie interweniował. Jakkolwiek przygotowania fachowe-
go nie posiada, [to] jednak z bieżącymi problemami daje sobie radę. Politycznie 
jest bardzo aktywny i swoim osobistym wpływem powoduje zwiększenie zna-
czenia SL na swoim terenie.

Wicestarosta Henryk Dubniak20, przynależność partyjna PPR. Człowiek 
młody, który może rozwinąć swe zdolności, przy dość wysokiej świadomości 
politycznej. Z czasem, przez zdobycie odpowiedniego doświadczenia, stanowić 
będzie bardzo cenny materiał ludzki.

9. Powiat Reszel z siedzibą w Biskupcu21 – starosta Stanisław Watras22, 
przynależność partyjna PPR. Wedle swych twierdzeń posiada przygotowanie 

sze, z zawodu nauczyciel i dziennikarz, działacz polityczny, kulturalny i społeczny. Przedwojenny członek ZPwN, 
absolwent Państwowego Seminarium Nauczycielskiego w Działdowie (1929–1935) i Wyższej Szkoły Dziennikar-
skiej w Warszawie (1935–1939). W czasie kampanii wrześniowej 1939 r. zgłosił się do służby wojskowej w Lubli-
nie, ale nie wziął udziału w walkach. Podczas okupacji niemieckiej przebywał początkowo w Warszawie. Areszto-
wany przez gestapo pod zarzutem wrogiej działalności wobec III Rzeszy w okresie międzywojennym, był więźniem 
Pawiaka (marzec – sierpień 1940 r.). Po wyjściu na wolność zaangażował się w działalność ruchu oporu. Nawią-
zał także kontakty z działaczami mazurskimi (m.in. z Karolem Małłkiem), w ramach konspiracyjnego Związku 
Mazurów i był jednym ze współpracowników tajnego Instytutu Mazurskiego. W 1942 r., jako obywatel niemiecki, 
został powołany do służby wojskowej. Służył początkowo we Francji, a następnie na froncie wschodnim. W 1943 r. 
został ranny pod Nikopolem na Ukrainie. Według jednej z wersji w 1944 r. trafił do niewoli sowieckiej. Po uciecz-
ce z pracy w kołchozie w Kazachstanie, przedostał się przez Rumunię do Polski. Początkowo ukrywał się pod Sie-
dlcami, a w lipcu 1944 r. zgłosił do PKWN w Lublinie. Skierowany do pracy w Okręgu Mazurskim, przyjechał do 
Olsztyna 30 III 1945 r. wraz z grupą operacyjną MAP, kierowaną przez Pełnomocnika Rządu RP ppłk. J. Prawina. 
2 IV 1945 r. otrzymał nominację tymczasową Pełnomocnika Rządu RP na stanowisko starosty powiatu szczycień-
skiego. Do Szczytna przybył 4 IV 1945 r. Oficjalne przekazanie władzy administracyjnej w powiecie przez radziec-
kiego komendanta wojennego stronie polskiej nastąpiło 22 V 1945 r. 6 XI 1948 r. złożył pisemną rezygnację ze sta-
nowiska. Odwołany dekretem MAP z 21 II 1949 r. z dniem  28 II 1949 r.  

20 Henryk Marian Dubniak (ur. 15 VII 1921 r. we Lwowie), ps. „Kula”, s. Władysława i Kazimiery z d. Tar-
nowska. Wykształcenie średnie, z zawodu urzędnik, podporucznik rezerwy WP. W latach 1940–1943 pracował jako 
urzędnik w miejskim urzędzie aprowizacji w Warszawie. Od wiosny 1943 do kwietnia 1944 r. służył w oddziałach 
partyzanckich Gwardii Ludowej i Armii Ludowej działających na ziemi krakowskiej. Po powrocie do Warszawy był 
do wybuchu powstania warszawskiego kierownikiem składu papierniczego. Walczył w powstaniu, gdzie został ciężko 
ranny. Po długim pobycie w szpitalu oraz rekonwalescencji na południu Polski wrócił do Warszawy jako inwalida wo-
jenny. Był kierownikiem i organizatorem dzielnicowych struktur ZWM na Powiślu (styczeń – luty 1945). W kwietniu 
1945 r. przyjechał do Olsztyna i pełnił początkowo obowiązki szefa kancelarii głównej Komendy Wojewódzkiej MO 
w Olsztynie (5 V – 27 VI 1945). Zwolniony ze służby jako inwalida wojenny z rekomendacją komendanta wojewódz-
kiego MO mjr. Józefa Pacyny „Głowackiego” do pracy w administracji publicznej. 28 VI 1945 r. otrzymał na mocy decy-
zji Pełnomocnika Rządu RP nominację tymczasową na stanowisko wicestarosty szczycieńskiego. Zwolniony na własną 
prośbę dekretem MZO z dniem 1 VII 1946 r., prawdopodobnie wyjechał do Szczecina.

21 Siedziba starostwa reszelskiego mieściła się od 30 V 1945 r. w Biskupcu. 
22 Stanisław Watras (ur. 20 VIII 1906 r. – zm. 12 XII 1989 w Warszawie), s. Kazimierza i Marii z d. Dziadziń-

ska, wykształcenie średnie, z zawodu urzędnik skarbowy w Klemensowie, pow. zamojski, woj. lubelskie, i administra-
cyjny, członek PPR. Mianowany decyzją Pełnomocnika Rządu RP z 11 V 1945 r. starostą powiatu reszelskiego. Oficjal-
ne przekazanie władzy w powiecie administracji polskiej przez radzieckiego komendanta wojennego nastąpiło 4 VI 
1945 r. Przeniesiony z dniem 1 V 1947 r. na mocy dekretu MZO na stanowisko starosty powiatu zgorzeleckiego. 
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do służby administracyjnej. Nie ma zdolności współżycia z podwładnymi, jed-
nak stara się pracowitością w sprawach biurowości nadrobić swe niedociągnię-
cia organizacyjne.

Wicestarosta Wacław Górski23, przynależność partyjna SL. Pracownik posia-
dający rutynę urzędniczą, jednak bez zdolności współżycia z podwładnymi, o poglą-
dach społecznych bardzo wstecznych. Akces do SL zgłosił dopiero od niedawna.

10. Powiat Lidzbark [Warmiński] – starosta Kazimierz Kondracki24, przy-
należność partyjna nie zdeklarowana. Kilkakrotnie [z]jawił się u sekretarza partii
Sokołowskiego oświadczając gotowość przystąpienia do PPR, jak również 
oświadczył to mnie. Nie czyniłem w tym kierunku nacisku ze względu na to, że 
wicestarosta jest członkiem PPR, nie chcąc przeprowadzać majorizacji [!] PPR 
(robiłem to w porozumieniu z sekretarzem Sokołowskim). 

Starosta ten jest człowiekiem młodym, dzielnym, dobrym organizatorem, 
posiada ogólne wykształcenie. Z chwilą gdyby wstąpił do partii, niewątpliwie 
stanowiłby cenny nabytek.

Wicestarosta Kazimierz Matera25, przynależność partyjna PPR. Cechu-
je go równowaga, i jakkolwiek ma raczej przygotowanie handlowe, daje sobie 
radę z obowiązkami wicestarosty. Ma on przygotowanie marksistowskie i usta-

23 Wacław Górski (ur. 29 XII 1895 r. w Modle, pow. mławski), s. Wacława i Reginy z d. Zdunikowska. Wy-
kształcenie średnie, z zawodu urzędnik. W 1914 r. ukończył 8-klasowe gimnazjum w Łomży. W służbie państwowej 
zatrudniony od 1918 r., kolejno jako referent w starostwach powiatowych w: Makowie Mazowieckim (1918–1919), 
Włodawie (1919–1920), Radzyminie (1920–1923), Gostyninie (1923–1933) i Pułtusku (1933–1939). W 1928 r. 
został zaliczony do I kategorii urzędników państwowych. W okresie okupacji niemieckiej mieszkał w Warszawie
i zajmował się handlem. 7 VIII 1944 r. wywieziony przez Niemców do obozu pracy przymusowej w Miliczu. Z re-
komendacji Okręgu Warszawskiego PZZ delegowany 2 V 1945 . przez MAP do dyspozycji Pełnomocnika Rządu 
RP na Okręg Mazurski. 7 V 1945 r. otrzymał decyzją Pełnomocnika Rządu RP nominację na stanowisko wicesta-
rosty reszelskiego. Na mocy decyzji wojewody olsztyńskiego z 22 II 1946 r. został przeniesiony na stanowisko staro-
sty powiatu węgorzewskiego. Członek SL (od 1945 r.).

24 Kazimierz Kondracki (ur. 19 V 1914 r. w Wyszkowie, pow. pułtuski), s. Stanisława i Józefy z d. Wier-
nicka. Wykształcenie średnie, z zawodu urzędnik, buchalter, podchorąży rezerwy WP. Po ukończeniu gimnazjum 
w Sokołowie Podlaskim był słuchaczem wydziału administracyjnego Akademii Nauk Politycznych w Warszawie 
(1934–1938). Od lutego 1939 r. pracował jako buchalter w Polskich Liniach Lotniczych „Lot” w Warszawie. Wal-
czył w kampanii wrześniowej 1939 r., gdzie został ranny. 28 IX 1939 r. wzięty do niewoli niemieckiej. Zwolniony 
jako inwalida wojenny w marcu 1942 r., wrócił do Wyszkowa. Był kierownikiem działu spółdzielni rolniczo-han-
dlowej (czerwiec 1943 – lipiec 1944) oraz nauczycielem w miejscowym gimnazjum (luty – kwiecień 1945). 28 III 
1945 r. wystąpił do MAP z pisemną prośbą o skierowanie do pracy w administracji na terenie byłych Prus Wschod-
nich. 31 III 1945 r. skierowany przez MAP do dyspozycji Pełnomocnika Rządu RP na Okręg Mazurski. Mianowany
decyzją Pełnomocnika Rządu RP 2 IV 1945 r. na stanowisko tymczasowego starosty powiatu lidzbarskiego. Urzę-
dowanie objął 3 IV 1945 r. Od 20 X 1946 r. był słuchaczem Studium Administracyjno-Prawnego w Olsztynie. 
Zwolniony ze stanowiska na własną prośbę dekretem MZO z 14 III 1947 r. z dniem 31 III 1947 r. Początkowo bez-
partyjny, a następnie członek SD (od 1946 r.).

25 Kazimierz Matera (ur. 10 II 1908 r. w Czarnym Lesie, pow. błoński, woj. warszawskie), s. Józefa i Weroniki
z d. Andrzejczak. Wykształcenie średnie, z zawodu urzędnik. W 1927 r. ukończył Szkołę Handlową Wieczorną 
Zgromadzenia Kupców Miasta Stołecznego Warszawy. Pracował zawodowo od 1924 r. Początkowo jako goniec,



818 Robert Syrwid 819Starostowie i wicestarostowie Okręgu Mazurskiego

loną świadomość polityczną. W ostatnich czasach stan starostwa tego nieco się 
pogorszył.

 
11. Powiat Pruska Iława26 – starosta Paweł Gagatko27, przynależność par-

tyjna SL. Człowiek o silnym charakterze lecz wybuchowy, demokrata. Ostatnie 
wypadki (scysja z organami milicji) spowodowały, że przeciwko niemu toczą się 
dochodzenia prokuratorskie.

Wicestarosta Henryk Kozarzewski28, przynależność partyjna PPR. W dzia-
łalności starostwa specjalnie się nie odznaczył, z trudnością podoła obowiąz-
kom wicestarosty.

a później praktykant, sprzedawca i kierownik działu w Towarzystwie Handlowo-Przemysłowym „Block – Brun” 
S.A. w Warszawie (1924–1938, z roczną przerwą z powodu choroby), i w jego oddziale we Lwowie (1938–1939). 
W czasie radzieckiej okupacji Lwowa był kierownikiem oddziału tej  firmy przekształconej w tzw. komitet pra-
cowniczy, a następnie włączonej do spółdzielni pracy „Prommechanik” (1939–1941). Podczas okupacji niemieckiej 
miasta pracował krótko jako kalkulator tej spółdzielni pod niemieckim zarządem komisarycznym (czerwiec – paź-
dziernik 1941), a następnie został przedstawicielem handlowym Polskich Zakładów „Phillips” S.A. (styczeń – ma-
rzec 1942) i ponownie Towarzystwa Handlowo-Przemysłowego „Block – Brun” (kwiecień 1942 – czerwiec 1944). 
W czerwcu 1944 r. przeniósł się ze Lwowa do rodziny żony w Jaktorowie pod Warszawą i podjął pracę urzędnika
w centrali Towarzystwa (czerwiec – sierpień 1944). W kwietniu 1945 r. wstąpił do PPR. Z polecenia partii dele-
gowany do dyspozycji Pełnomocnika Rządu RP na Okręg Mazurski. 25 V 1945 r. otrzymał decyzją Pełnomocnika 
Rządu RP nominację na stanowisko wicestarosty lidzbarskiego. W 1947 r. ukończył wyższy kurs administracyjny 
MZO w Józefowie pod Warszawą. Decyzją MZO z 26 X 1948 r. pełnił obowiązki starosty lidzbarskiego, prawdopo-
dobnie do maja 1949 r. (brak zachowanego dekretu nominacyjnego). Zwolniony dekretem MAP ze stanowiska wi-
cestarosty z dniem 30 VI 1949 r. w związku z powołaniem na stanowisko przewodniczącego zarządu ZP GS SCh 
w Lidzbarku Warmińskim (1 VII 1949 – luty 1952).

26 Obecnie Bagrationowsk w Obwodzie Kaliningradzkim Federacji Rosyjskiej.
27 Paweł Gagatko (ur. 10 V 1906 r. w Jędruszkowcach, gm. Zarszyn, pow. sanocki, zm. 31 VIII 1986 r. w Olsz-

tynie), s. Jana i Marii z d. Solan. Pochodzenie chłopskie, wykształcenie średnie, z zawodu urzędnik. Po ukończeniu 
gimnazjum w Sanoku w 1926 r., był w latach 1926–1928 studentem wydziału prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego.
W 1928 r., po przerwaniu studiów z powodów finansowych, został powołany do odbycia służby wojskowej w Szkole 
Podchorążych Piechoty w Gródku Jagiellońskim. Wydalony ze szkoły po sześciu miesiącach za „lewicowe przekonania”, 
resztę służby odbył w miejscowym 26 pułku piechoty. Po zwolnieniu z wojska był przez dwa lata bezrobotny, pozosta-
jąc w gospodarstwie rodziców. Od 15 II 1932 do 12 IX 1939 r. zatrudniony początkowo jako pracownik kontraktowy,
a później referendarz starostwa grodzkiego we Lwowie. Okres okupacji niemieckiej spędził w rodzinnej wsi, pracując
w gospodarce brata. Członek SL (od 1944 r.) i ZSL (od 29 XI 1949 r.). W końcu sierpnia 1944 r. powołany decyzją wo-
jewody rzeszowskiego na stanowisko wicestarosty sanockiego. 10 IV 1945 r. przeniesiony służbowo do dyspozycji Peł-
nomocnika Generalnego Rządu RP dla Ziem Odzyskanych. W 45-osobowej ekipie delegowanej z województwa rze-
szowskiego przybył do Warszawy 12 IV 1945 r. Skierowany do Okręgu Mazurskiego, dotarł do Olsztyna 18 IV 1945 r. 
Był początkowo sekretarzem Pełnomocnika Rządu RP J. Prawina (20 IV – 6 VI 1945), a następnie otrzymał decyzją 
Pełnomocnika Rządu RP z dniem 6 VI 1945 r. nominację na starostę powiatowego w Pruskiej Iławce. Przybył do Pru-
skiej Iławy 18 czerwca, a dzień później siedzibę starostwa przeniesiono do Landsbergu (Górowa Iławeckiego). Oficjal-
ne przekazanie władzy administracji polskiej przez radzieckiego komendanta wojennego nastąpiło 27 VI 1945 r. Od-
wołany ze stanowiska 7 II 1946 r. na własną prośbę (brak w zachowanych dokumentach dekretu odwołującego MZO), 
przekazał obowiązki 14 II 1946 r. nowemu staroście Wilhelmowi Dolewce (dekret nominacyjny otrzymał 11 II 1946 r.). 
Przeniesiony do Olsztyna, pełnił funkcję zastępcy naczelnika wydziału społeczno-politycznego Urzędu Pełnomocnika 
Rządu RP (15 IV – 1 VI 1946) i dyrektora Biura Prezydialnego MWRN (1 VI – 15 XII 1946).

28 Henryk Kozarzewski (ur. 15 III 1918 r. w Borza-Przechach, gm. Kozłowo, pow. pułtuski), ps. „Witold”,
s. Fabiana Konstantego i Józefy z d. Jeleń. Wykształcenie niepełne średnie, z zawodu urzędnik. W 1939 r. ukończył
I klasę gimnazjum państwowego im. P. Skargi w Pułtusku. W okresie okupacji mieszkał i pracował w gospodarstwie 
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12. Powiat Gierdawy29 z siedzibą w Nordenburgu30 – starosta Józef Kaszyń-
ski31, przynależność partyjna PPS. Długoletni praktyk administracyjny, człowiek 
spokojny, w sile wieku, z gruntu porządny, idący na szczery front współpracy 
politycznej z PPR.

Wicestarosta – wakat.
Trudne warunki w obecnym czasie powstałe na terenie powiatu Gierdawy, 

w związku z możliwością odcięcia tego powiatu do ZSRR, pociągnęły za sobą
w skutkach częściowe zaniedbanie.

13. Powiat Rastembork32 – starosta Jan Downar33, przynależność partyj-
na PPS. Jakkolwiek nie posiada przygotowania administracyjnego, [to] jednak 
– korzystając ze zdolności organizacyjnych – osiąga dobre wyniki w pracy. Jako 

u rodziców we wsi Osiek, gm. Gołymin, pow. ciechanowski. Od października 1944 r. żołnierz AL w oddziale Wła-
dysława Mazura, działającym na terenie powiatów ciechanowskiego i pułtuskiego. Po zakończeniu działań wojen-
nych delegowany przez partię na stanowisko powiatowego pełnomocnika ds. wykonania reformy rolnej w pow. cie-
chanowskim (18 I – 31 III 1945), a następnie wiceprezesa ZP ZSCh w Ciechanowie (1 IV – 8 VII 1945). Członek PPR 
(od 20 V 1943 r.) i PZPR (od 15 XII 1948 r.). 26 VII 1945 r. otrzymał nominację tymczasową Pełnomocnika Rządu 
RP na stanowisko wicestarosty w Landsbergu (Górowie Iławeckim). Objął urzędowanie 15 VII 1945 r. Przeniesio-
ny na własną prośbę dekretem MZO z 22 III 1948 r. na stanowisko wicestarosty piskiego z dniem 4 III 1948 r.

29 Obecnie Żeleznodorożnyj w Obwodzie Kaliningradzkim Federacji Rosyjskiej.
30 Obecnie Kryłowo w Obwodzie Kaliningradzkim Federacji Rosyjskiej.
31 Józef Kaszyński (ur. 7 IX 1892 r. w Łodzi), s. Marcina i Karoliny z d. Bralewska. Wykształcenie śred-

nie, z zawodu dziennikarz, nauczyciel i urzędnik. Ukończył średnią 7-klasową szkołę handlową, kurs buchalterii 
i kurs samorządowy. Od 1908 r. dziennikarz „Gazety Łódzkiej” i „Nowego Kuriera Łódzkiego”. W okresie I woj-
ny światowej był aktorem w Teatrze Miejskim w Łodzi (1914–1916) oraz nauczycielem w powiecie łaskim. W la-
tach 1918–1919 sekretarz inspektoratów szkolnych w Łodzi i w Płońsku. Burmistrz Płońska (kwiecień 1919 – lipiec 
1927), a następnie buchalter w prywatnej firmie rolniczo-handlowej w Płońsku, Fabryce Dykty Braci Konopackich 
w Mostach koło Grodna i syndykacie rolnym w Płońsku (1927–1941). W lutym 1941 r. aresztowany przez Niem-
ców i wywieziony do obozu pracy. Po zwolnieniu, wyjechał do Wyszkowa, gdzie pracował jako referent podatko-
wy w zarządzie miasta oraz buchalter w spółdzielni mleczarskiej (1942–1944). Od września 1944 r. sekretarz za-
rządu miasta w Wyszkowie, członek PRN oraz powiatowej rady związków zawodowych. Skierowany przez MAP 
5 VI 1945 r., z rekomendacji Wojewódzkiego Komitetu Robotniczego PPS w Warszawie, do dyspozycji Pełnomoc-
nika Rządu RP na Okręg Mazurski. 12 czerwca mianowany decyzją Pełnomocnika Rządu RP na stanowisko tym-
czasowego wicestarosty powiatu gierdawskiego, a 30 VIII 1945 r. tymczasowego starosty gierdawskiego. 4 XI 1945 r. 
otrzymał nominację Pełnomocnika Rządu RP na stanowisko starosty powiatu morąskiego. Zwolniony ze stanowi-
ska na własną prośbę dekretem  MZO z 22 III 1948 r. z dniem 30 IV 1948 r. Członek PPS (od 1919 r.), przewod-
niczący MK PPS (od 1 VI 1946 r.) oraz II wiceprzewodniczący (od 1 V 1946 r.) i przewodniczący (od 15 III 1948 r.) 
PK PPS w Morągu.

32 Kętrzyn (od 7 V 1946 r.).
33 Jan Downar vel Bielski (ur. 9 X 1899 r.), s. Michała. Członek przedwojennej PPS. 5 II 1945 r. wyjechał

z Białegostoku jako członek wydziału spożywczego grupy operacyjnej starostwa kętrzyńskiego z tymczasową sie-
dzibą w Białej. Powrócił w początkach kwietnia 1945 r. do Białegostoku. Delegowany do Okręgu Mazurskiego 13 IV 
1945 r. przez Pełnomocnika Rządu Tymczasowego RP na Prusy Wschodnie w Białymstoku z nominacją na staro-
stę kętrzyńskiego. 18 V 1945 r. przejął oficjalnie władzę w powiecie od radzieckiego komendanta wojennego. Ho-
norowy prezes założonej 17 VI 1945 r. Spółdzielni Spożywców „Ostoja” w Kętrzynie. Od 26 VIII 1945 r. członek 
Tymczasowego Komitetu PPS w Kętrzynie. W połowie listopada 1945 r. aresztowany przez władze bezpieczeństwa.
Odwołany ze stanowiska decyzją Pełnomocnika Rządu RP z dniem 26 XI 1945 r. Zwolniony z aresztu 28 XI 1945 r., prze-
kazał tymczasowe kierownictwo starostwa Stanisławowi Fryzie, inspektorowi wydziału inspekcji starostw Urzędu 
Pełnomocnika Rządu RP (do 28 II 1946 r.).
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stary socjalista w koncepcji współpracy politycznej trudny, wielka rzutkość jego 
może pociągnąć za sobą niewłaściwe wyniki.

Wicestarosta Jerzy Owierczuk34, przynależność partyjna PPR. Wedle 
sprzecznych twierdzeń osób postronnych – Białorusin. Przygotowania odpo-
wiedniego, ani zdolności nie ma, nie zdradza też zapału do pracy, a raczej jest 
zupełnie bierny.

14. Powiat Nibork35 – starosta Feliks Śniecikowski36, przynależność partyj-
na PPR. W tych dniach dopiero objął urzędowanie – stanowi typ człowieka bez-
pośredniego, bez przygotowania administracyjnego, jednak daje zadatki na do-
brego gospodarza.

34 Jerzy Owierczuk  (ur. 25 XI 1912 r. w Siedlcach – zm. w czerwcu 1978 r. w Kętrzynie), s. Jana i Anny z 
d. Szczuka. Wykształcenie zawodowe, plutonowy rezerwy WP. W latach 1925–1927 uczęszczał do preparandy na-
uczycielskiej w Białej Podlaskiej, a następnie do Państwowej Szkoły Zawodowej Przemysłu Drzewnego w Hajnów-
ce (1928–1930). Wykształcenie uzupełniał na kursach korespondencyjnych „Wiedzy”, gdzie zaliczył program siód-
mej klasy gimnazjum (1931–1934). W latach 1932–1934 był członkiem Komunistycznej Partii Zachodniej Biało-
rusi. Po odbyciu służby wojskowej (1934–1936), pracował jako kierownik ładowni w tartaku państwowym w Haj-
nówce (1936–1939). Ranny podczas kampanii wrześniowej 1939 r. W okresie II wojny światowej początkowo był kie-
rownikiem hali w tartaku w Hajnówce (1939–1941), a następnie – w czasie okupacji niemieckiej – pracował jako ro-
botnik w fabryce chemicznej. W 1944 r. utrzymywał kontakty z radzieckim oddziałem partyzanckim im. F. Dzierżyń-
skiego działającym w Puszczy Białowieskiej, w którym też przebywał w okresie działań frontowych. W końcu 1944 r. 
wstąpił do PPR. Z rekomendacji Obwodowego Komitetu PPR w Białymstoku został 23 IV 1945 r. delegowany przez  
Pełnomocnika Rządu RP na Prusy Wschodnie do objęcia stanowiska wicestarosty kętrzyńskiego. Nominacja zosta-
ła wydana przez Pełnomocnika Rządu RP na Okręg Mazurski 14 V 1945 r. Na zebraniu pracowników organizo-
wanego starostwa i pracowników PKP w Kętrzynie, które odbyło się 6 V 1945 r., J. Owierczuk został wybrany na 
prezesa koła związku zawodowego pracowników państwowych. 24 V 1946 r. na wniosek Pełnomocnika Rządu RP 
minister ZO wystawił dekret odwołujący go ze stanowiska z dniem 1 VI 1946 r., z jednoczesnym przeniesieniem 
na stanowisko referenta osiedleńczego w starostwie węgorzewskim. Wobec pisemnego zgłoszenia przez Owierczuka 
decyzji o wystąpieniu ze służby państwowej, na wniosek wojewody olsztyńskiego został zwolniony ze stanowiska
w trybie natychmiastowym na mocy dekretu MZO z 15 VII 1946 r.

35 Nidzica (od 7 V 1946 r.)
36 Feliks Śniecikowski (ur. 19 IV 1896 r. w Józefkowie, gm. Szczawin, pow. gostyniński  – zm. 14 II 1971 r.

w Gostyninie), s. Konstantego i Marianny z d. Markiewicz. Wykształcenie niepełne średnie, z zawodu kupiec, rolnik 
i urzędnik, chorąży rezerwy WP. Po ukończeniu szkoły podstawowej pracował jako robotnik rolny i drogowy, a na-
stępnie pracownik fizyczny w firmie skupu trzody i zboża. Ukończył 4 klasy gimnazjum typu rosyjskiego w Kutnie 
w 1918 r. W latach 1918–1921 służył w WP. Zdemobilizowany w stopniu chorążego rezerwy. Po powrocie z woj-
ska do Gostynina założył i prowadził skup drobiu (1922–1928). W 1928 r. kupił gospodarstwo rolne w Legardzie 
koło Gostynina. Był pełnomocnikiem warszawskiej Kasy Chorych do spraw budowy sanatorium przeciwgruźlicze-
go w Kruku  k. Gostynina (1938–1939). W okresie międzywojennym należał do PSL „Wyzwolenie”. Uczestnik kam-
panii wrześniowej 1939 r., gdzie został lekko ranny i trafił do niewoli niemieckiej. Zwolniony na początku 1940 r., 
powrócił do Legardy. W okresie okupacji prowadził gospodarstwo rolne oraz pracował jako robotnik w spółdziel-
ni skupu bydła i trzody. Działając w strukturach konspiracyjnych KOP i AK, zaopatrywał w żywność partyzantów
z placówki w Szczawinie Kościelnej, której komendantem od 1942 r. był  jego szwagier Józef Paluszkiewicz ps. „Karaś”. 
W 1944 r. został aresztowany pod zarzutem działalności na szkodę gospodarczą Niemiec. Po kilku miesiącach zbiegł 
z więzienia i ukrywał się w okolicznych lasach. Żona i dzieci zostały wywiezione na roboty do Niemiec. W styczniu 
1945 r., po wkroczeniu Armii Czerwonej, powrócił do Legardy i wstąpił do PPR. 21 I 1945 r. został wybrany na 
członka Tymczasowej Rady Narodowej dla miasta i powiatu w Gostyninie, a także referentem aprowizacyjnym do 
spraw zaopatrzenia w żywność miejscowej ludności oraz stacjonujących oddziałów wojskowych. Tydzień później, 
28 I 1945 r., mianowany przez Henryka Wilczyńskiego Pełnomocnika Rządu Tymczasowego RP starostą powiatu 
gostynińskiego. Odwołany na własną prośbę 28 VII 1945 r. Delegowany w sierpniu 1945 r. przez MAP do dyspozy-
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W tych dniach wpłynęło pismo inspektora Biura Kontroli Min[isterstwa] 
Aprowizacji i Handlu Fryderyka Krasickiego, w którym donosi, że w związku
z działalnością starosty w Gostyninie stwierdził on u niego nadużycia, które 
poda do wiadomości Biura Kontroli tegoż Ministerstwa37.

Wicestarosta Feliks Siejwa38, przynależność partyjna PPS. Prawnik i prak-
tyk administracyjny, który może stanowić podporę dla niefachowego starosty. 
Człowiek, który ucierpiał w obozach niemieckich, wykazuje raczej pewną bier-
ność spowodowaną przemęczeniem, a może i nastawieniem politycznym.

15. Powiat Frydland39 z siedzibą w Bartoszycach – starosta Edward Weso-
łowski40, bezpartyjny. Człowiek inteligentny, ale o naleciałościach kapitalistycz-
nych. Sprytny i gospodarny, mogący wiele przynieść dobrego dla powiatu, o ile 
nie ulegnie pokusom materialnych korzyści.

cji Pełnomocnika Rządu RP na Okręg Mazurski. 14 IX 1945 r. otrzymał decyzją Pełnomocnika Rządu RP nomi-
nację na stanowisko starosty powiatu nidzickiego. Dekretem MZO z 1 VI 1946 r. mianowany starostą powiatu pa-
słęckiego. W latach 1946–1948 sekretarz ZP GS SCh w Pasłęku. Od 12 III 1947 r. członek KP PPR w Pasłęku. Od-
wołany ze stanowiska starosty dekretem MZO z 1 VII 1948 r. z dniem 31 VII 1948 r. 

37 Pismo F. Krasickiego zostało skierowane do Pełnomocnika Rządu RP na Okręg Mazurski 24 IX 1945 r. 
Byłemu staroście z Gostynina zarzucano dopuszczenie do zmarnowania zapasów zboża zgromadzonego w ma-
gazynie w Sannikach oraz bezprawne zajęcie i sprzedaż spirytusu z gorzelni w Lucieniu. Jak wynika ze sprawoz-
dania Franciszka Felczaka referenta KC PPR z 6 XI 1945 r., który wizytował Okręg Mazurski, F. Śniecikowskiego 
oskarżano o popełnienie nadużyć gospodarczych na kwotę 20 tys. zł. Miało to też być powodem jego wykluczenia
z partii decyzją KW PPR w Warszawie (nie odnaleziono informacji o dalszym przebiegu sprawy). Sprawa zarzu-
tów przeciwko Śniecikowskiemu, podejrzanemu o popełnienie przestępstwa z art. 286 § 3 Kodeksu Karnego, stała 
się przedmiotem postępowania sądowego. Ostatecznie, wyrokiem Sądu Grodzkiego w Gostyninie z 12 XI 1947 r., 
został on  uniewinniony. Nieprawdziwa okazała się również informacja o jego usunięciu z partii w 1945 r.

38 Feliks Siejwa, s. Juliana i Katarzyny z d. Michalak. Wykształcenie wyższe, z zawodu kupiec, urzędnik. W 1928 
r. ukończył gimnazjum humanistyczne im. Króla Władysława Jagiełły w Płocku. W latach 1928–1930 był praktykantem
w kancelarii notarialnej Tomasza Miszewskiego w Warszawie, a następnie urzędnikiem w Ministerstwie Skar-
bu i kilku urzędach skarbowych (1931–1935). W 1934 r. ukończył wydział prawa Uniwersytetu Warszaw-
skiego. Od 1936 r. prowadził własne przedsiębiorstwo handlowe. W styczniu 1943 r. aresztowany przez ge-
stapo, był krótko przetrzymywany w więzieniu na ul. Pawiej w Warszawie. Więzień obozów koncentracyj-
nych, m.in. Majdanka i Gross Rosen (17 I 1943 – 8 V 1945). Do Polski wrócił 26 V 1945 r. Delegowany 28 
VI 1945 r. przez MAP do dyspozycji Pełnomocnika Rządu RP na Okręg Mazurski. W Olsztynie od 5 VII 1945 
r. Następnego dnia zatrudniony tymczasowo jako urzędnik wydziału organizacyjnego Urzędu Pełnomocni-
ka Rządu RP. Mianowany decyzją Pełnomocnika Rządu RP 17 VII 1945 r. na stanowisko tymczasowego wi-
cestarosty nidzickiego. Przedwojenny członek PPS, organizator struktur partii w Nidzicy i powiecie nidzickim,
p.o. kierownika oddziałów wiejskiego i Ziem Odzyskanych WK PPS w Olsztynie (październik 1946 – 9 I 1947 r.), 
kierownik oddziału samorządowego WK PPS (od 9 I 1947 r.), członek Wojewódzkiego Komitetu Wyborczego PPS 
w Olsztynie (powołanego 27 XI 1946 r.). 17 V 1946 r. F. Siejwa został decyzją Pełnomocnika Rządu RP zawieszo-
ny w czynnościach służbowych. Zwolniony ze stanowiska wicestarosty na własną prośbę dekretem MZO z 5 VI 
1946 r. z dniem 31 V 1946 r.

39 Obecnie Prawdinsk w Obwodzie Kaliningradzkim Federacji Rosyjskiej.
40 Edward Wesołowski (ur. w 1899 r.), wykształcenie średnie, z zawodu urzędnik, bezpartyjny. Od 1927 r. 

pracował w administracji samorządowej. Mianowany decyzją Pełnomocnika Rządu RP na Okręg Mazurski 6 IV 
1945 r. starostą frydlandzkim z siedzibą w Bartoszycach. Zwolniony ze stanowiska na mocy decyzji wojewody olsz-
tyńskiego z dniem 31 V 1946 r. (w aktach osobowych brak życiorysu i ankiety personalnej).
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Wicestarosta Andrzej Wakar41, przynależność partyjna PPR. Posiadający 
marksistowskie przygotowanie, i to nawet głębokie, ale o braku życiowej tężyzny 
– człowiek z gruntu uczciwy.

16. Powiat Ządźbork42 – starosta Czesław Krzewiński43, przynależność par-
tyjna PPR. Typ nowego człowieka, zdolny, energiczny, rzutki, ale łatwo ulec mo-
gący pokusom. Interesom partii oddany i dlatego zasługujący na poparcie.

W ostatnich czasach toczą się przeciwko niemu dochodzenia administra-
cyjne – w związku z czym otrzymał dwutygodniowy urlop – których wyniki nie 
zostały jeszcze doprowadzone do końca.

Wicestarosta Adam Ciechanowski44, bezpartyjny. Jakkolwiek również nie 
posiada przygotowania administracyjnego, do tej pory podołał obowiązkom. 
Swoim politycznym nastawieniem jest zbliżony do PPR.

41 Andrzej Anatol Wakar (ur. 30 XI 1920 r. w Warszawie – zm. 21 V 1995 r. w Olsztynie), s. Włodzimierza 
i Marii z d. Czmoch. Wykształcenie wyższe, urzędnik działacz polityczny i społeczny. W 1938 r. ukończył gimna-
zjum humanistyczne W. Górskiego w Warszawie. Do wybuchu II wojny światowej był studentem historii wydzia-
łu humanistycznego Uniwersytetu Warszawskiego, jednocześnie pracując jako sekretarz administracyjny Głów-
nego Urzędu Statystycznego w Warszawie (12 I – 4 IX 1939 r.). W okresie okupacji niemieckiej był kolejno: refe-
rentem w hurtowni artykułów pierwszej potrzeby w Warszawie (wrzesień 1939 – sierpień 1940) oraz referentem 
i kancelistą w spółdzielniach „Społem” w Końskich (marzec 1941 – styczeń 1943) i w Garwolinie (luty – grudzień 
1943). Do końca wojny mieszkał, utrzymując się z prac dorywczych, w Warszawie, Piastowie i Boernerowie (sty-
czeń – grudzień 1944). Uczestniczył w powstaniu warszawskim, służąc w oddziałach obrony cywilnej. Delegowa-
ny 7 IV 1945 r. decyzją MAP do Okręgu Mazurskiego. 16 V 1945 r. otrzymał nominację tymczasową Pełnomoc-
nika Rządu RP na stanowisko wicestarosty bartoszyckiego. Pomimo dekretu MZO z 21 V 1946 r. o przeniesieniu 
A. Wakara z dniem 1 VI 1946 r. na równorzędne stanowisko do Szczytna, nie objął tego urzędu. 19 VI 1946 r. zo-
stał wybrany na przewodniczącego PRN w Bartoszycach. Obowiązki przewodniczącego pełnił od 2 VIII 1946 r.,
a od 14 VI 1947 r. jako delegat PRN sprawował mandat radnego MWRN w Olsztynie. Zwolniony na własną proś-
bę 31 XII 1948 r., przeniósł się do Olsztyna, gdzie kontynuował pracę w administracji publicznej. Członek NZMS 
(1938–1939) i PPR (od 21 VII 1945 r.).

42 Mrągowo (od 7 V 1946 r.).
43 Czesław Krzewiński (ur. 6 IX 1911 r. w Warszawie), s. Mateusza i Franciszki z d. Glińska. Wykształ-

cenie średnie, z zawodu monter i urzędnik. W latach 1927–1931 był praktykantem w zakładach rusznikarskich
i uczniem zawodowej szkoły samochodowej w Warszawie. Po odbyciu służby wojskowej w 1934 r., przez dwa lata 
pozostawał bez stałego zatrudnienia. W latach 1936–1937, po ukończeniu kursu PCK, pracował jako instruktor 
medyczny. W 1938 r. złożył eksternistyczny egzamin dojrzałości, a następnie został słuchaczem Państwowej Szko-
ły Teletechnicznej w Warszawie (10 X 1938 – 1 IX 1939). W okresie II wojny światowej przebywał w Białymsto-
ku, gdzie pracował początkowo w charakterze pracownika gospodarczego szpitala św. Rocha (1 IV – 31 VIII 1940), 
a następnie był technikiem sieci kablowych w elektrowni miejskiej (15 IX 1940 – 1 X 1944). W 1944 r. wstąpił do 
PPR. Delegowany przez KW PPR w Białymstoku na stanowisko pełnomocnika PKWN ds. reformy rolnej w powie-
cie suwalskim (12 XI – 10 XII 1944), a następnie pełnomocnika do spraw realizacji kontyngentów opałowych w po-
wiecie bialskim (Biała Podlaska – 10 XII 1944 – 1 III 1945). 23 IV 1945 r. mianowany przez Pełnomocnika Rzą-
du Tymczasowego RP na Prusy Wschodnie w Białymstoku Henryka Olejniczaka na stanowisko starosty powiatu 
mrągowskiego. Przybył do Mrągowa 28 V 1945 r. Decyzją wojewody olsztyńskiego z 4 X 1947 r. został zawieszony 
w czynnościach służbowych. Odwołany ze stanowiska dekretem MZO z dniem 28 XI 1947 r. 

44 Błędnie podane nazwisko. Właściwie: Adam Ciechanowicz (ur. 14 XI 1902 r. w Wilnie), s. Jakuba i Anny 
z d. Czerniawska. Wykształcenie średnie, z zawodu zecer i urzędnik, sierżant rezerwy WP. W latach 1916–1923 
pracował jako uczeń i zecer w zakładzie drukarskim A. Żukowskiego w Wilnie. Po ukończeniu szkoły podstawo-
wej kontynuował naukę w Szkole Handlowej Wieczorowej Towarzystwa Kupców i Przemysłowców Miasta Wilna 
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17. Powiat Jansbork45 – starosta Franciszek Wysocki46, przynależność par-
tyjna PPR. Człowiek starszy, wedle twierdzeń swych długoletni samorządowiec, 
powinien posiadać doświadczenie administracyjne, jednak w wynikach pracy 
tego nie widać. Obawiam się, że[by] starostwo to, w najbliższym czasie, nie dało 
nowych kłopotów.

Wicestarosta Edward Rutkowski47, bezpartyjny. Od niedawna przystąpił 
do pracy, tak iż wyników jego pracy bliżej poznać nie mogłem. Jednak bezpo-

(1917–1920). W 1937 r. jako ekstern złożył egzamin maturalny w Gimnazjum Państwowym im. Króla Zygmunta Au-
gusta w Wilnie. Po odbyciu służby wojskowej (1923–1925) był intendentem w rejonowym zarządzie żywnościowym 
Dowództwa Okręgu Korpusu oraz rachmistrzem w firmie „Papier”. Uczestnik kampanii wrześniowej 1939 r. jako in-
tendent w Grupie Operacyjnej „Dubno”. Przez cały okres wojny przebywał w Wilnie, gdzie pracował kolejno jako: ro-
botnik przy robotach publicznych magistratu miasta (1939–1940), zecer w Drukarni Państwowej nr 3 (1940–1941), 
robotnik kanalizacyjny (1941), ponownie zecer w Drukarni Państwowej nr 1 (listopad 1941 – luty 1942), robotnik ko-
lei wąskotorowej (marzec 1942 – czerwiec 1944) oraz powtórnie zecer w Drukarni Państwowej nr 1 (VII 1944 – ma-
rzec 1945). 27 III 1945 r. wyjechał jako repatriant z Wilna do Białegostoku. Decyzją Pełnomocnika Rządu Tymczaso-
wego RP na Prusy Wschodnie mianowany 23 IV 1945 r. wicestarostą mrągowskim. Członek PPR (od 21 VII 1945 r.), 
współzałożyciel i pierwszy prezes Spółdzielni Spożywców „Grunwald” oraz przewodniczący ZP GS SCh w Mrągowie 
(1945–1946). Dekretem MZO z 10 IX 1947 r. odwołany z dniem 30 IX 1947 r. ze stanowiska wicestarosty i mianowa-
ny powiatowym pełnomocnikiem rządu do spraw podatku gruntowego w powiecie mrągowskim.

45 Pisz (od 7 V 1946 r.). Pełnomocnik Rządu RP wydał 13 IX 1945 r. zgodę na przeniesienie siedziby starostwa 
z Białej Piskiej do Pisza. Przeniesienie nastąpiło faktycznie dwa tygodnie później, tzn. 27 IX 1945 r.

46 Franciszek Wysocki (ur. 27 XI 1891 r. w Ślesinie, pow. koniński), s. Franciszka i Łucji z d. Uniejewska. 
Wykształcenie średnie, z zawodu urzędnik. Ukończył gimnazjum w Petersburgu (w 1912 r.) oraz wyższy kurs ad-
ministracyjny na Uniwersytecie Warszawskim (w 1918 r.) Służbę w administracji publicznej rozpoczął jako urzęd-
nik w starostwie konińskim (1919 r.), a następnie był inspektorem samorządu gminnego w starostwie szczuczyńskim 
(1919–1939). W okresie okupacji niemieckiej pracował jako robotnik w cukierni w Ślesinie. 16 VII 1945 r. decyzją Peł-
nomocnika Rządu RP otrzymał nominację na starostę powiatu piskiego. Aresztowany przez władze bezpieczeństwa 
30 lub 31 X 1945 r. Decyzją Pełnomocnika Rządu RP z 17 XII 1945 r. zawieszony w czynnościach służbowych. 15 V 
1946 r. złożył  pisemną prośbę do wojewody olsztyńskiego „o niezwłoczne zwolnienie ze służby państwowej” (nie od-
naleziono dekretu odwołującego z datą zwolnienia).

47 Błędnie podane imię. Właściwie: Edmund Szymon Rutkowski (ur. 22 XII 1917 r. w Berlinie – zm. 4 V 1997 r. w 
Warszawie), s. Edmunda i Anieli z d. Nowakowska. Wykształcenie wyższe, prawnik, urzędnik, nauczyciel. W 1919 r. przyjechał 
wraz z rodzicami z Berlina do Poznania. Absolwent gimnazjum klasycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu w 1936 r.
W latach 1936–1937 odbył dywizyjny kurs podchorążych przy 57 pułku piechoty. Od 1937 r. student wydziału ekonomiczno-
prawnego Uniwersytetu Poznańskiego. W 1939 r. został członkiem zarządu Bratniej Pomocy Studentów UP. W listopadzie 
1940 r., w obawie przed aresztowaniem przez gestapo, przedostał się do Warszawy, gdzie pracował, działając w konspiracji, jako 
kontroler kolejowy na dworcu Warszawa Wileńska. W 1944 r. uzyskał absolutorium na tajnych kompletach wydziału prawa Uni-
wersytetu Warszawskiego. Żołnierz Batalionu „Sokół” KB, o ps. „Edward”. Został ciężko ranny w powstaniu warszawskim, wsku-
tek czego utracił rękę. Był jeńcem wojennym w Stalagu XI B Fallingbostel (6 X 1944 – 3 V 1945). Po powrocie do Warszawy został
8 VI 1945 r. zatrudniony jako urzędnik w departamencie dróg wodnych Ministerstwa Komunikacji. 12 VII 1945 r. delegowa-
ny przez MAP z rekomendacji premiera Rządu Tymczasowego RP Edwarda Osóbki-Morawskiego do dyspozycji Pełnomocni-
ka Rządu RP na Okręg Mazurski. Mianowany decyzją Pełnomocnika Rządu RP 27 VII 1945 r. tymczasowym wicestarostą po-
wiatu piskiego. Wobec zwolnienia ze stanowiska starosty Józefa Wróblewskiego, od 13 XI 1945 r. faktycznie pełnił jego obowiąz-
ki. Mianowany dekretem MZO z 4 VI 1946 r. p.o. starosty powiatu piskiego z dniem 1 VI 1946 r. 21 IV 1947 r. złożył pisem-
ną rezygnację ze stanowiska p.o. starosty. Na mocy dekretu MZO z 19 V 1947 r. odwołany ze stanowiska z dniem 31 V 1947 
r. W 1946 r. wstąpił do PPS. Od 1 VIII 1947 r. przewodniczący, a od 15 III 1948 r. wiceprzewodniczący PK PPS w Piszu oraz 
od 15 IX 1947 r. członek RW PPS w Olsztynie. Po odwołaniu pracował w charakterze kierownika  punktu skupu ryb Mazur-
skiej Spółdzielni Rybackiej (15 VI – XI 1947), a także był nauczycielem języka łacińskiego w Państwowym Gimnazjum w Piszu
(1 IX 1947 – XI 1947). W listopadzie 1947 r. wyjechał – wraz z rodziną – z Pisza do Poznania, gdzie został etatowym zastęp-
cą Rzecznika Kontroli Partyjnej WK PPS (1 XII 1947 – 15 XII 1948). 
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48 Obecnie Oziorsk w Obwodzie Kaliningradzkim Federacji Rosyjskiej.
49 Węgorzewo (od 7 V 1946 r.).
50 Błędnie podane imię. Właściwie: Witold Rogowski (ur. 20 VIII 1900 r. w Haponowiczach, gubernia mo-

hylewska, Rosja), s. Witolda i Stanisławy z d. Makowiecka. Wykształcenie średnie, z zawodu urzędnik, członek PPS. 
Słuchacz wydziału administracji państwowej i komunalnej Akademii Nauk Politycznych w Warszawie (od 1934 r.). 
W latach 1926–1928 referent wydziału powiatowego sejmiku powiatu błońskiego z siedzibą w Grodzisku Mazo-
wieckim, a następnie referent i sekretarz administracyjny starostwa błońskiego (1928–1939). Brak informacji o 
działalności w okresie okupacji niemieckiej. 12 I 1945 r. zgłosił się do służby państwowej i został mianowany refe-
rentem aprowizacji i handlu starostwa błońskiego. Przeniesiony 15 V 1945 r. z polecenia MAP do dyspozycji Peł-
nomocnika Rządu RP na Okręg Mazurski. Początkowo naczelnik wydziału organizacyjnego Urzędu Pełnomocni-
ka Rządu RP (od 2 VI 1945 r.), a 11 VI 1945 r. mianowany decyzją Pełnomocnika Rządu RP tymczasowym staro-
stą powiatu węgorzewskiego. Do Węgorzewa przybył 16 VI 1945 r. Od 13 I 1946 r., z powodu gruźlicy płuc, prze-
bywał na zwolnieniu lekarskim, a następnie na urlopie zdrowotnym i bezpłatnym. Zwolniony ze stanowiska staro-
sty dekretem MZO z dniem  28 II 1947 r. 

51 Giżycko (od 7 V 1946 r.).
52 Stefan Ławrowski (ur. 19 XII 1888 r. w Krakowie), s. Włodzimierza i Klotyldy z d. Swolkień. Wykształ-

cenie średnie, z zawodu buchalter i urzędnik. Po ukończeniu gimnazjum, odbył jednoroczny kurs abituriencki 
Akademii Handlowej w Krakowie w 1910 r. W latach 1911–1913 pracował jako buchalter w warszawskich fir-
mach handlowych, a następnie wyjechał do Saratowa (Rosja), gdzie był księgowym w towarzystwie akcyjnym 
(1914–1917) oraz zastępcą pełnomocnika rejonu pskowskiego Centralnego Komitetu Obywatelskiego w Leningra-
dzie (1917–1918). Po powrocie do Polski przyjechał do Przasnysza, gdzie był krótko p.o. starosty (?), pracownikiem 
Izby Skarbowej oraz burmistrzem (19 XII 1925 – 11 XII 1928). Członek Rady Miejskiej w Przasnyszu (od 26 VI 
1927 r.) W latach 1928–1931 pracował jako urzędnik magistratu w Mławie, a następnie został kierownikiem ad-
ministracyjnym Instytutu Oświaty Pracowniczej w Warszawie (1931–1939). W okresie okupacji niemieckiej prze-
bywał w Warszawie, działając w konspiracji i prowadząc własny sklep. Po zajęciu prawobrzeżnej części Warszawy 
przez Armię Czerwoną, we wrześniu 1944 r. przedostał się do Lublina i zgłosił do służby w resorcie spraw zagra-
nicznych PKWN. Delegowany do dyspozycji Pełnomocnika Rządu Tymczasowego RP na Prusy Wschodnie w Bia-
łymstoku, został mianowany zastępcą głównego przedstawiciela PKWN do spraw ewakuacji ludności niepolskiej 
na terytorium Białoruskiej Socjalistycznej Republiki Radzieckiej (22 IX 1944 – 31 III 1945). 9 IV 1945 r. otrzymał 
nominację Pełnomocnika Rządu RP na stanowisko starosty powiatu giżyckiego. Pisemną rezygnację ze stanowiska 
ze względów zdrowotnych złożył wojewodzie olsztyńskiemu 6 IX 1947 r. Odwołany dekretem MZO z 28 IX 1947 z 
dniem 31 VIII 1947 r. Członek PPS (1921–1926 i od 1944 r.). Członek WRN (od 16 X 1944 r.) oraz członek WKR 
PPS i przewodniczący WK TUR w Białymstoku (od 16 I 1945 r.).

średnie wrażenie daje asumpt do tego, aby uważać go za zdolnego, dobrego pra-
cownika i inteligentnego.

18. Powiat Darkiejmy48 – nieobsadzony ze względu na to, że pozostała jego 
część włączona zostanie do powiatu sąsiedniego.

19. Powiat Węgobork49 – starosta Tadeusz Rogowski50, przynależność par-
tyjna PPS. Posiada doświadczenie administracyjne, w pracach swych ostrożny 
i formalista. Stara się o współżycie na swoim trudnym terenie, jednak w poglą-
dach swych często reakcyjny, w związku z tym miewa trudności z partiami.

Wicestarosta – wakat.

20. Powiat Łuczany51 – starosta Stefan Ławrowski52, przynależność partyj-
na PPS. Starszy, posiadający znajomość administracji, trudno idący na współ-
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pracę z PPR, otaczający się swoimi ludźmi (informacje uzyskane od tow. por. Pe-
tolca i sekretarki tam[tejszego] komitetu PPR).

Wicestarosta – wakat.
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W ostatnich latach osłabło zainteresowanie regionalnych badaczy proble-
matyką związaną z niemieckimi obozami jenieckimi na terenie Prus Wschod-
nich w czasie II wojny światowej, w tym także historią Stalagu IB w Królikowie, 
w pobliżu Olsztynka (pewne ożywienie przyniosły badania archeologiczne pro-
wadzone na tym terenie przy okazji budowy trasy szybkiego ruchu). Minęło już 
ponad trzydzieści lat od wydania naukowego opracowania na temat obozów 
jenieckich w Prusach Wschodnich autorstwa Zygmunta Lietza, zasadna zatem 
wydaje się inicjatywa Bogumiła Kuźniewskiego i Adama Suchowieckiego, którzy 
postanowili przygotować publikację mającą na celu przypomnienie stanu wie-
dzy na temat obozu w pobliżu Olsztynka. Recenzowana książka została wydana 
przez Towarzystwo Przyjaciół Olsztynka i przy pomocy Burmistrza Olsztynka. 
Wsparcie uzyskano również ze strony Wojewódzkiego Komitetu Ochrony Pa-
mięci Walk i Męczeństwa w Olsztynie, Centrum Polsko-Francuskiego w Olszty-
nie, Urzędu Marszałkowskiego w Olsztynie i Starostwa Powiatu Olsztyńskiego. 

Publikacja została przygotowana w głównej mierze na podstawie relacji
i przekazów pamiętnikarskich oraz opracowań. Autorzy nie zdecydowali się na 
zamieszczenie zbyt dużej liczby przypisów. Wykorzystane przez nich materia-
ły zostały umieszczone w bibliografii, która została podzielona na dwa działy: 
„Materiały źródłowe” i „Opracowania”. W drugiej z wymienionych części zna-
lazło się wiele pozycji na temat niemieckich obozów jenieckich, choć tylko trzy
z nich odnosiły się bezpośrednio do Stalagu IB Hohenstein (są to prace Zo-
fii Dudzińskiej, Zofii Januszkiewicz i Stanisława Łagodzińskiego). Pozostałe, 
to opracowania ogólne, nie zawsze dotyczące bezpośrednio Prus Wschodnich. 
Pewną wątpliwość budzi przy tym wykorzystanie zaledwie pięciu publikacji
wydanych po 1989 r.

W części bibliografii odnoszącej się do wykorzystanych źródeł nie zde-
cydowano się na szczegółowy podział wykorzystanych materiałów. Wymienio-
no więc obok siebie protokóły przesłuchań byłych jeńców (przed laty złożo-
ne w Komisji Badań Zbrodni Hitlerowskich w Olsztynie, dziś przechowywane

Bogumił Kuźniewski, Adam Suchowiecki, Obóz jeniecki Stalag IB Hohenstein, 
wyd. Towarzystwo Przyjaciół Olsztynka, Olsztynek 2013, ss.158.
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w Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej), rękopisy, listy, maszynopisy i rela-
cje drukowane. Wykorzystano też wiele relacji ustnych, uzyskanych zazwyczaj 
od rodzin byłych więźniów obozu, co w jakiś sposób uzupełnia wspomniany 
brak publikacji z ostatnich lat.

Na marginesie dodać należy, że właśnie w tej części bibliografii, a nie w „Opra-
cowaniach”, powinna znaleźć się publikacja: Ze znakiem „P”. Relacje i wspomnienia 
robotników przymusowych i jeńców wojennych w Prusach Wschodnich, wybór i opra-
cowanie Bohdan Koziełło-Poklewski, Bohdan Łukaszewicz, Olsztyn 1977. Także 
Dziennik Ustaw RP z 1932 r. zdecydowanie powinien znaleźć się w dziale opubli-
kowanych materiałów źródłowych, podobnie jak publikacja z 1978 r. zatytułowana: 
Międzynarodowe prawo wojenne, zapobieganie konfliktom zbrojnym, odpowiedzial-
ność za przestępstwa wojenne, zbiór dokumentów w opracowaniu M. Flemminga.

Publikację otwiera wstęp, mający swój podtytuł „Stalag IB Hohenstein”,
w którym zaprezentowane zostały podstawowe informacje na temat obozu,
w tym także sposoby upamiętniania w okresie powojennym jeńców więzionych 
w Stalagu IB. Także w tej części pracy autorzy zdecydowali się na zamieszczenie 
przeglądu publikacji dotyczących tej tematyki oraz opisali starania z ostatnich 
lat lokalnego środowiska miłośników historii, mające na celu przywrócenie pa-
mięci o obozie w pobliżu Olsztynka. 

W dalszej części książka została podzielona na cztery rozdziały, a zastoso-
wany układ jest specyficzny i odbiega nieco od powszechnie przyjętych podzia-
łów. Tylko dwa pierwsze rozdziały, przygotowane osobno przez obu autorów, sta-
nowią zasadniczy trzon narracji. Pierwszy z nich, przygotowany przez Adama 
Suchowieckiego, zatytułowany został „Stalag IB Hohenstein 1939–1945”. Mate-
riał tu zaprezentowany stanowi zbiór wiedzy na temat historii obozu, od jego 
powstania po ewakuację. W poszczególnych podrozdziałach autor przedsta-
wił zróżnicowaną sytuację przebywających tam jeńców, o traktowaniu ich zależ-
nie od narodowości. Wiele miejsca poświęcił opisowi życia codziennego w sta-
lagu, w tym m.in. kwestiom związanym z zakwaterowaniem, odzieżą obozową
i z głodowym wyżywieniem. Dziennie więźniowie dostawali pół litra zupy z bru-
kwi lub z kapusty. Była też gorzka kawa, jeden chleb na kilka osób i margaryna 
dzielona pomiędzy dwunastu więźniów. Opisane też zostały formy represji, jakie 
spotykały więźniów, a pisząc o sytuacji zdrowotnej w obozie, autor zwrócił uwagę 
na fakt wzajemnego wspierania się jeńców i obozowych medyków różnych naro-
dowości, w obliczu zagrożenia życia chorobami, zwłaszcza tyfusem, którego epi-
demia w 1941 r. spowodowała śmierć szczególnie wielu osób. Wiedzę na temat
życia obozowego dopełniają te fragmenty pracy, które poświęcone zostały specy-
ficznemu życiu kulturalnemu i religijnemu, realizowanemu w odosobnieniu.
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Wydaje się, że w tej części z powodzeniem można było umieścić niektóre 
informacje ze wstępu, np. na temat liczby jeńców i ich narodowości. Dodajmy, że 
nadal brak wiarygodnych danych pozwalających na ustalenie rzeczywistej liczby 
osób przetrzymywanych w Stalagu IB. Prawdopodobnie jednorazowo było tam 
od 40 do 55 tys. więźniów, a niektórzy badacze wymieniają nawet liczbę ponad
60 tys. osób. Trudność w ustaleniu jednoznacznych danych spowodowana jest tym, 
że był to obóz przejściowy – dokonywano wymiany jeńców między Stalagami IA
(w Stabławkach) i IB. Pod Olsztynkiem jeńcy przebywali kilka tygodni, potem tra-
fiali do komand roboczych rozrzuconych na terenie Prus Wschodnich. Przyj-
muje się, że ogółem w Stalagu IB przetrzymywano około 250 tys. osób, w tym 
najwięcej Rosjan i Francuzów. Więziono też kilkanaście tysięcy ludności cywil-
nej. Większość zmarłych w obozie chowano na cmentarzu w pobliskiej Sudwie, 
gdzie po wojnie dokonano częściowej ekshumacji zwłok. 

Uzupełnieniem i rozwinięciem części pierwszej jest materiał zamieszczony 
w rozdziale drugim, przygotowanym przez Bogumiła Kuźniewskiego, a zatytuło-
wanym „Relacje, wspomnienia, fakty”. Ten fragment publikacji ma bardziej cha-
rakter dokumentalny, gdyż autor w dużej mierze posłużył się relacjami byłych 
więźniów. Rozdział składa się z szeregu drobnych części usystematyzowanych
w siedem głównych podrozdziałów, dotyczących przedstawicieli poszczególnych 
narodowości więzionych w obozie (Polaków, Francuzów, Rosjan i Włochów,
w rozdziale pierwszym wyróżniono też grupę Belgów). Poza tym znajdują się 
tam materiały odnoszące się do sytuacji ludności cywilnej i dzieci przetrzymy-
wanych w obozie. Materiał został uzupełniony interesującym podrozdziałem za-
tytułowanym „Jeńcy w oczach Niemców”. Także w tej części autor zdecydował 
się na zamieszczenie czterech podrozdziałów, których treść ma charakter ogól-
ny, dotyczący sposobów traktowania jeńców w różnych okresach historycznych, 
ich pozycji w świetle prawa międzynarodowego, sytuacji jeńców wojennych
w państwie hitlerowskim oraz osobny, krótki szkic: „Obozy jenieckie w hitlerow-
skich Niemczech”. 

Wyjątkowy w omawianej książce jest rozdział trzeci, zatytułowany „Obóz 
jeniecki w satyrze Jeana Le Penvena”. Człowiek ten, jako francuski jeniec, wię-
ziony był w Stalagu IB nieomal przez całą wojnę, od 1940 do 1945 r. Po wyzwo-
leniu wrócił do Francji i został dziennikarzem, a czas spędzony w obozie utrwa-
lił w formie rysunków (niektóre z nich uznać można za humorystyczne). Autorzy 
omawianej publikacji postanowili zamieścić 36 z nich.

Czwarty rozdział, będący formą podsumowania, składa się jedynie z pię-
ciu streszczeń (polskiego i czterech obcojęzycznych: angielskiego, francuskiego, 
rosyjskiego i niemieckiego).
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W recenzowanej pracy zastosowano dość drobiazgowy podział rozdziałów 
na mniejsze części. Zabieg ten w jakiejś mierze ułatwia lekturę tekstu, ale i jest 
przydatny przy odnajdywaniu określonych partii materiału (zwłaszcza, że nie 
zdecydowano się na zamieszczenie jakichkolwiek indeksów). Omawiana książ-
ka wydana została niezwykle starannie, a szczególnie na wyróżnienie zasługu-
je jej szata graficzna. Wśród zamieszczonego materiału ikonograficznego, poza 
wspomnianymi reprodukcjami rysunków wykonanych przez francuskiego jeń-
ca, znalazło się kilkadziesiąt fotografii przedstawiających sam obóz, jak i więź-
niów w nim przetrzymywanych. Zamieszczono też plany i schematy odnoszące 
się do topografii Stalagu IB, co jest szczególnie cenne w sytuacji, gdy po obozo-
wych zabudowaniach nie ma już śladu.

Książka stanowi zbiór dotychczasowych ustaleń na temat niegdyś naj-
większego obozu jenieckiego na terenie Warmii i Mazur. Autorzy napisali, że ich 
głównym celem było zainteresowanie tą tematyką ludzi młodych, także spoza 
kraju (jak wspomniano, publikacja ma obcojęzyczne streszczenia) oraz zainspi-
rowanie czytelników do działań mających na celu zrealizowanie zaniechanych 
planów sprzed lat, dotyczących zagospodarowania terenu dawnego Stalagu IB, 
w tym zwłaszcza postawienia pomnika upamiętniającego więzionych tam jeń-
ców (w książce zamieszczono ilustrację jego projektu), zorganizowanie muzeum 
i założenie archiwum, by w jednym miejscu zostały zgromadzone wszelkie ma-
teriały dotyczące obozu. Realizacja tych zamierzeń powinna zatrzeć nie najlep-
sze wrażenie, jakie na osobach odwiedzających to miejsce robił widok pastwi-
ska i pola uprawnego. 

Intencją autorów omawianej pracy i jej wydawców, czyli Towarzystwa 
Przyjaciół Olsztynka, było zatem z jednej strony odświeżenie zainteresowania 
historią Stalagu IB, a z drugiej zainspirowanie do działań mających na celu zago-
spodarowanie terenu dawnego obozu. Należy mieć nadzieję, że omawiana książ-
ka będzie etapem na drodze do realizacji tych zamierzeń.

Ryszard Tomkiewicz
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W czasie czteroletniej kadencji, od poprzedniego Walnego Zebrania Towa-
rzystwa Naukowego im. Wojciecha Kętrzyńskiego, zwołanego 28 maja 2009 r., do 
23 maja 2013 r., Zarząd pracował w następującym składzie: prof. dr hab. Zbigniew 
Puchajda (prezes), dr Jan Chłosta (wiceprezes), dr hab. Ryszard Tomkiewicz (se-
kretarz), dr Tomasz Chrzanowski (skarbnik) oraz prof. dr hab. Stanisław Achrem-
czyk, mgr Tadeusz Baryła, prof. dr hab. Grzegorz Białuński, mgr Janusz Cygański, 
dr hab. Zoja Jaroszewicz-Pieresławcew (prof. UWM), prof. dr hab. Janusz Jasiński, 
prof. dr hab. Tadeusz Oracki, dr Jerzy Sikorski, prof. dr hab. Jerzy Suchta. 

Komisja Rewizyjna pracowała w składzie: dr hab. Bożena Domagała (prze-
wodnicząca), dr Alfons Bobowik, dr Irena Modrzejewska. W skład Sądu Kole-
żeńskiego wchodzili: dr Sławomir Augusiewicz (przewodniczący), dr hab. s. Am-
brozja Kalinowska (prof. UWM) i dr Jerzy Kiełbik.

Skład Zarządu w czasie kadencji nie uległ zmianie.
Pracą Biura Zarządu zajmował się dr hab. Ryszard Tomkiewicz, a księgo-

wość Towarzystwa Naukowego prowadziła Bożenna Smolińska.
Informacje na temat działalności Towarzystwa Naukowego znajdowały się 

na stronie internetowej Ośrodka Badań Naukowych: www.obn.olsztyn.pl. (za-
kładka: Towarzystwo Naukowe).

Na początku maja 2013 r. do Towarzystwa Naukowego należało 146 osób, 
w tym 12 członków honorowych. W czasie minionej kadencji zmarło 14 człon-
ków Towarzystwa Naukowego (prof. Marian Biskup, prof. Bogusław Drewniak, 
prof. Sławomir Kalembka, prof. Gerard Labuda, mgr Władysław Ogrodziński, 
dr Józef Pleban, Walter Późny, dr hab. Władysław Szczepański, dr hab. Barba-
ra Szczepkowska-Michniewska, ks. prof. Alojzy Szorc, prof. Dariusz Waldziński, 
mgr Stanisław Wieczorek). W tym samym czasie przyjęto 19 nowych osób.

Zbigniew Puchajda, Ryszard Tomkiewicz

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI TOWARZYSTWA 
NAUKOWEGO IM. WOJCIECHA KĘTRZYŃSKIEGO
W OLSZTYNIE ZA LATA 2009–2013

K RONIKA NAUKOWA
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Stale wzrasta liczba członków Towarzystwa Naukowego, którzy przekro-
czyli siedemdziesiąty rok życia (w 2006 r. było to 41 osób, w 2009 – 51 osób,
a w 2013 – 58 osób).

W czasie minionej kadencji zwołanych zostało 13 posiedzeń Zarządu. Regular-
nie, co tydzień (lub częściej), zbierało się Prezydium Zarządu. W naradach brał udział 
również dyrektor Ośrodka Badań Naukowych. Posiedzenia Zarządu dotyczyły przede 
wszystkim kierunków działań Stowarzyszenia, a więc krzewienia szeroko rozumianej 
humanistyki, w tym szczególnie wiedzy historycznej dotyczącej Warmii i Mazur. Zaj-
mowano się sprawami wynikającymi z zadań statutowych oraz bieżącymi, jakie wy-
pływały z działalności poszczególnych komisji funkcjonujących w strukturze Towa-
rzystwa. Kierunki tych działań były zharmonizowane z pracami statutowymi OBN,
a niejednokrotnie realizowane we współpracy z innymi instytucjami.

Za najważniejsze zadania członkowie Zarządu przyjęli systematyczne odby-
wanie zebrań, konferencji i spotkań naukowych (indywidualnych i cyklicznych), 
sprzyjających wymianie myśli i poglądów, a także prowadzenie badań naukowych 
i upowszechnianie ich rezultatów oraz współdziałanie z OBN w kwestiach wy-
dawniczych. Za równie istotne uznano kontynuowanie cieszącego się dużą popu-
larnością Konkursu o Nagrodę Naukową im. Wojciecha Kętrzyńskiego, skierowa-
nego przede wszystkim do młodych pracowników naukowych.

W pracy Zarządu Towarzystwa Naukowego ważne miejsce zajmowały 
także przedsięwzięcia związane z rocznicami wydarzeń historycznych, zwłasz-
cza tych dotyczących przeszłości regionu. W mijającej kadencji były to przede 
wszystkim obchody 600-lecia bitwy pod Grunwaldem i 70-lecia wybuchu
II wojny światowej oraz 150-lecia powstania styczniowego.

W lutym 2010 r., w związku z 70. rocznicą śmierci Seweryna Pieniężnego, 
trzech członków Zarządu (Zbigniew Puchajda, Jan Chłosta i Tadeusz Baryła) zło-
żyło wizytę w Kaliningradzie, związaną z przygotowaniami do odsłonięcia tablicy 
pamiątkowej w miejscu dawnego obozu niemieckiego Hohenbruch, gdzie zginął 
przedwojenny redaktor „Gazety Olsztyńskiej”. Uroczyste odsłonięcie monumentu 
odbyło się 24 marca 2011 r. W wydarzeniu tym wzięła udział 39-osobowa delega-
cja z Olsztyna, m.in. reprezentanci Urzędu Wojewódzkiego i Urzędu Marszałkow-
skiego, przedstawiciele olsztyńskich dziennikarzy oraz kombatanci. Radę Ochro-
ny Pamięci Walki i Męczeństwa reprezentowali Adam Siwek i Adam Kaczyński. 
Byli też przedstawiciele Polonii z Kaliningradu. W uroczystości wzięła udział de-
legacja Towarzystwa Naukowego i Ośrodka Badań Naukowych im. W. Kętrzyń-
skiego (Stanisław Achremczyk, Tadeusz Baryła, Wacław Hojszyk, Zbigniew Pu-
chajda i Marcin Wakar). W imieniu Towarzystwa Naukowego i Ośrodka Badań 
Naukowych przemówienie wygłosił dr Jan Chłosta.



832 Kronika naukowa 833Kronika naukowa

Członkowie Zarządu Towarzystwa Naukowego podejmowali wiele starań 
zmierzających do wznowienia Słownika biograficznego Warmii, Mazur i Powiśla 
autorstwa prof. Tadeusza Orackiego. Nie udało się jednak pozyskać niezbędnych 
środków potrzebnych na realizację tego przedsięwzięcia. Jednomyślnie uznano, 
że nie do przecenienia jest wartość słowników przygotowanych przez prof. Ta-
deusza Orackiego. Starania zmierzające do wydania tego opracowania powinny 
być kontynuowane przez nowo wybrany Zarząd.

Zainicjowane zostały, pod redakcją profesorów Stanisława Achremczyka
i Zbigniewa Puchajdy, kompleksowe badania dotyczące funkcjonowania samorzą-
dów w województwie warmińsko-mazurskim po roku 1989, zmierzające do przy-
gotowania obszernej syntezy dotyczącej przemian społeczno-gospodarczych, ja-
kie zaszły w regionie Warmii i Mazur w minionym ćwierćwieczu (1990–2015). 
Analiza obejmuje 16 tematów, a ich opracowania podjęli się pracownicy Uni-
wersytetu Warmińsko-Mazurskiego, Ośrodka Badań Naukowych oraz członko-
wie Towarzystwa Naukowego. Zakończenie prac przewidziano na koniec 2014 r. 

W lutym 2013 r. członkowie Towarzystwa wzięli udział w konsultacyj-
nym spotkaniu z udziałem dyrektor Departamentu Polityki Regionalnej Urzędu 
Marszałkowskiego w Olsztynie, wnosząc wiele uwag do „Strategii rozwoju spo-
łeczno-gospodarczego województwa warmińsko-mazurskiego do roku 2025”.

Towarzystwo Naukowe wspólnie z Instytutem Obywatelskim zorganizo-
wało w marcu 2013 r. debatę połączoną z prezentacją raportu autorstwa dr. Jac-
ka Poniedziałka, zatytułowanego: „Perspektywy rozwoju województwa warmiń-
sko-mazurskiego”. Prócz autora, a równocześnie referenta, w spotkaniu udział 
wziął m. in. wicemarszałek województwa warmińsko-mazurskiego Jarosław Sło-
ma i poseł na Sejm RP Andrzej Orzechowski.

Z inicjatywy członka Zarządu prof. Janusza Jasińskiego w lutym 2013 r. zor-
ganizowane zostało spotkanie Prezydium Towarzystwa Naukowego i dyrektora 
OBN poświęcone upamiętnieniu powstania i powstańców styczniowych na War-
mii i Mazurach. Udział w zebraniu wzięli przedstawiciele władz samorządowych 
z Olsztyna i historycznie związanych z powstaniem miast regionu, m.in. z Dział-
dowa, Nidzicy, Rozóg, Szczytna i Barczewa. Ustalono plan, miejsca i terminarz ob-
chodów.

Zgodnie z przyjętym założeniem, działalność Zarządu Towarzystwa Naukowego 
w dużej mierze koncentrowała się na koordynacji prac komisji funkcjonujących
w strukturze Stowarzyszenia. Działalność komisji opierano na ścisłej współpracy 
z Ośrodkiem Badań Naukowych. Przygotowywano konferencje naukowe, dys-
kusje panelowe oraz indywidualne odczyty realizowane przez członków Towa-
rzystwa bądź osoby zapraszane z innych ośrodków naukowych.
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W strukturze Towarzystwa Naukowego działały cztery komisje: Histo-
ryczna (przewodniczący: dr Sławomir Augusiewicz), Badań nad Kulturą Warmii 
i Mazur (przewodnicząca: dr hab. Zoja Jaroszewicz-Pieresławcew, prof. UWM), 
Integracji Europejskiej (przewodniczący: mgr Tadeusz Baryła) i Badań nad 
Współczesnością Warmii i Mazur (przewodniczący: prof. Marian Kozłowski). 
Poszczególne komisje prezentowały różną strategię i intensywność działań.

Komisja Historyczna, szczególnie ściśle współdziałająca z Ośrodkiem Ba-
dań Naukowych, przygotowywała cykl odczytów pod wspólnym tytułem: „Olsz-
tyńskie Spotkania Naukowe”, prowadzonych przez prof. Grzegorza Białuńskiego.
W okresie kadencji odbyło się 28 spotkań: 15 października 2009 r.: prof. Woj-
ciech Łukowski (Uniwersytet Warszawski) „Znaczenie historii dla tworzenia 
obecnej tożsamości mieszkańców Warmii i Mazur”; 12 listopada 2009 r.: dr Ka-
zimierz Grążawski (UWM, Olsztyn) „Od Kurzętnika do Bratiana. Inicjalna faza 
bitwy grunwaldzkiej”; 10 grudnia 2009 r.: prof. Marian Dygo (Uniwersytet War-
szawski) „Zakon krzyżacki w opinii intelektualistów polskich XV wieku”; 7 stycznia 
2010 r.: dr Tomasz Chrzanowski (OBN, Olsztyn) „Wychowanie fizyczne we wschod-
niopruskich męskich szkołach średnich w XIX wieku”; 14 stycznia 2010 r.: dr Adam 
Szweda (UMK, Toruń), „Wyrok polubowny Wacława IV z 8 lutego 1410 r. – obraz 
w historiografii a źródłowa rzeczywistość”; 18 lutego 2010 r.: prof. dr hab. Grze-
gorz Białuński (OBN, Olsztyn) „Opozycja rycerstwa pruskiego w okresie wiel-
kiej wojny”; 11 marca 2010 r.: dr Rafał Simiński (Uniwersytet Szczeciński) „Są-
siedztwo pomorsko-krzyżackie w latach 1411–1466. Stan i perspektywy badań”;
8 kwietnia 2010 r.: prof. Sławomir Jóźwiak (UMK, Toruń) „Bezpośrednie przyczyny
wojny 1409–1411”; 13 maja 2010 r.: dr Krzysztof Kwiatkowski (UMK, Toruń) 
„Dlaczego i po co Jan Długosz opisał bitwę grunwaldzką tak, jak ją opisał? Kry-
tyka narracyjnego materiału źródłowego do wydarzeń 14–16 lipca 1410 r.”;
14 października 2010 r.: mgr Robert Klimek (Olsztyn) „O ochronie i szanowaniu 
wczesnośredniowiecznych stanowisk archeologicznych Bałtów na przykładzie 
Litwy”, 4 listopada 2010 r.: dr hab. Ryszard Tomkiewicz (OBN, Olsztyn) „Pierw-
sze powojenne obchody rocznicy bitwy pod Grunwaldem”; 9 grudnia 2010 r.:
dr hab. Sobiesław Szybkowski, prof. UG (Uniwersytet Gdański) „Krzyżacy i ich do-
brzyńscy poplecznicy w latach 1405–1412. Z badań nad polsko-pruskimi związ-
kami transgranicznymi”; 10 marca 2011 r.: dr Jan Gancewski (UWM, Olsztyn) 
„Ludność i jej praca – z dziejów funkcjonowania folwarków na terenie państwa 
zakonu krzyżackiego po 1466 roku”; 14 kwietnia 2011 r.: dr Waldemar Bren-
da (Muzeum Ziemi Piskiej) „’Wolność i Niezawisłość’ na Warmii i Mazurach”,
12 maja 2011 r.: dr hab. Grzegorz Jasiński, prof. UWM (OBN, Olsztyn) „Świadko-
wie Jehowy w województwie olsztyńskim, do roku 1957”; 6 października 2011 r.:
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dr Zbigniew Kudrzycki (Rozogi) „Armia Czerwona w Prusach Wschodnich 
w 1920 roku”; 13 października 2011 r.: dr Grischa Vercamer (DHI, Warszawa), 
„Terra – Lauks – Morten – Pulca/Pulka – caymis: Prussische (vorordenszeitli-
che) Verwaltungseinheiten auf dem Prüfstand”; 3 listopada 2011 r.: mgr Jacek 
Antoniewicz, „Obraz modernizacji Polski w latach siedemdziesiątych w oczach 
byłych mieszkańców Prus Wschodnich przedstawiony na łamach ‘Das Ostpreus-
senblatt’”; 17 listopada 2011 r.: dr hab. Paweł Żmudzki (Uniwersytet Warszaw-
ski) „Psy Jaćwingów”; 5 stycznia 2012 r.: mgr Dominik Krysiak (UWM, Olsztyn) 
„Polska Partia Robotnicza w województwie olsztyńskim w latach 1945–1948”;
2 lutego 2012 r.: dr Adam Chęć (UMK, Toruń) „Wykorzystanie surowca drzew-
nego w budownictwie na terenie państwa zakonnego w Prusach”; 1 marca 2012 r.: 
Piotr Stanny (Olsztyn) „Niemieckie umocnienia obronne w Prusach Wschod-
nich”; 5 kwietnia 2012 r.: dr Tomasz Szczepański (Warszawa) „Ruch Zadrożny
i narodowe rodzimowierstwo w Polsce po 1989 roku”; 10 maja 2012 r.: dr Alek-
sandra Kuligowska (UAM, Poznań) „Między romantyzmem a pozytywizmem 
– spór o etykiety czy metodę historyczną? Polemiki Karla Lohmeyera”; 25 paź-
dziernika 2012 r.: dr Mathias Wagner (Berlin–Bielefeld) „Die Aussiedlung der 
deutsche Bevölkerung aus Polen nach dem Zweiten Weltkrieg. Anmerkungen 
aus sozialwissenschaftlicher Perspektive mit historischer Distanz” (Wysiedle-
nie ludności niemieckiej z Polski po II wojnie światowej. Uwagi z perspekty-
wy nauk społecznych, przy uwzględnieniu dystansu historycznego); prof. Woj-
ciech Łukowski (Uniwersytet Warszawski) „W poszukiwaniu ‘wiecznego’ poko-
ju. Czy Niemcy i Polacy, a może i Rosjanie są na dobrej drodze?”; 22 listopada 
2012 r.: mgr Artur Sobiela (UWM, Olsztyn), „Opozycja konserwatywno-libe-
ralna w PRL 1978–1990”; 24 stycznia 2013 r.: dr Joanna M. Arszyńska (UMK,
Toruń) „Ewangelickie dziedzictwo artystyczne w kościołach województwa war-
mińsko-mazurskiego. Geneza – losy – współczesność”.

Komisja Badań na Kulturą Warmii i Mazur współorganizowała (m.in.
z OBN, Instytutem Historii i Stosunków Międzynarodowych UWM, Biblio-
teką UWM, Muzeum Warmii i Mazur) szereg konferencji, będących głównie 
konsekwencją rocznic historycznych, np. sesja naukowa poświęcona Feliksowi
Nowowiejskiemu (w 2010 r. na Warmii i Mazurach ogłoszono Rok Feliksa No-
wowiejskiego), obchody związane z 120. rocznicą urodzin i 70-leciem śmierci 
Seweryna Pieniężnego; uroczystość z okazji 40. rocznicy śmierci Emilii Suker-
towej-Biedrawiny). 

Ponadto Komisja Badań nad Kulturą Warmii i Mazur zapoczątkowała cykl 
spotkań pod wspólnym tytułem: „Rozmowy o dziedzictwie kulturowym War-
mii i Mazur”, a w maju 2012 r. współorganizowała dwudniową konferencję na-
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ukową zatytułowaną: „Zabytkowe zbiory biblioteczne w województwie warmiń-
sko-mazurskim. Stan zachowania”.

Członkowie Komisji zaangażowali się także w prace związane z tworzeniem 
cyfrowej biblioteki regionu oraz w przygotowywanie wydawnictw dawnego pi-
śmiennictwa Warmii i Mazur.

Komisja Integracji Europejskiej zajmowała się przede wszystkim aktywi-
zacją środowiska naukowego wokół problematyki współpracy międzynarodo-
wej związanej z członkostwem Polski w Unii Europejskiej. Jej aktywność wa-
runkowało współdziałanie z Departamentem Współpracy Międzynarodowej
i Inwestycji Zagranicznych Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Marszałkowskie-
go. Podczas wielu konferencji i spotkań szczególny nacisk kładziono na nawią-
zywanie ścisłej współpracy z państwami regionu Morza Bałtyckiego, zwłaszcza 
w kontekście koegzystencji Polski i Litwy (państw należących do Unii Europej-
skiej) oraz części Federacji Rosyjskiej – obwodu kaliningradzkiego. Przewodni-
czący Komisji prowadził jednocześnie Centrum Badań Wschodnich w ramach 
pracowni Europy Wschodniej Ośrodka Badań Naukowych.

Członkowie Komisji Badań nad Współczesnością w minionej kadencji 
skoncentrowali się na pracach wydawniczych. Przygotowano publikację zatytu-
łowaną Z Wileńszczyzny rodem. XX-lecie Towarzystwa Miłośników Wilna i Ziemi 
Wileńskiej. Oddział w Olsztynie (w opracowaniu Zygfryda Gładkowskiego, pre-
zesa olsztyńskiego Oddziału Miłośników Wilna i Ziemi Wileńskiej, oraz Bolesła-
wa Pilarka, sekretarza Komisji Badań nad Współczesnością). 

Wydana została także książka dr. Bolesława Pilarka zatytułowana: Następ-
cy Państwowych Gospodarstw Rolnych, której współwydawcą było Towarzystwo 
Naukowe. Na publikację składa się zbiór artykułów ukazujących mechanizmy 
przejmowania i zagospodarowywania dawnych posiadłości PGR. Prezentacja 
tej książki odbyła się 1 grudnia 2011 r. w siedzibie OBN. Prócz autora, spostrze-
żeniami na temat zagadnień poruszanych w książce podzielili się także dr Zyg-
fryd Gładkowski oraz dyrektor Agencji Nieruchomości Rolnych w Olsztynie 
mgr Zygmunt Komar.

W 2012 r. ukazała się publikacja zatytułowana Wspomnienia pracowników 
byłych Państwowych Gospodarstw Rolnych, w opracowaniu Zygfryda Gładkow-
skiego i Bolesława Pilarka.

Ponadto przewodniczący Komisji Badań nad Współczesnością prof. Ma-
rian Kozłowski we własnym zakresie przygotował drugie wydanie swoich wspo-
mnień, pt. Moje uniwersytety.

Konferencje naukowe, których współorganizatorem było Towarzystwo 
Naukowe, miały charakter okolicznościowy bądź cykliczny, czasem były związa-
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ne z wydarzeniami rocznicowymi, np. 70. rocznicą wybuchu II wojny światowej. 
Kontynuowane było ogólnopolskie sympozjum naukowe „Między barokiem
a oświeceniem”; IX edycja odbyła się w dniach 10–11 czerwca 2010 r. (podtytuł: 
„Wielkie bitwy”) oraz X edycja w dniach 6–7 września 2012 r. (podtytuł „Spo-
łeczeństwo stanowe”). We wrześniu 2012 r. odbyła się także kolejna konferencja 
z cyklu „Życie codzienne na dawnych ziemiach pruskich” (podtytuł: „Kuchnia 
dawnych ziem pruskich – tradycja i nowoczesność”).

Oprócz konferencji przygotowywanych przez poszczególne komisje, Towa-
rzystwo Naukowe wspólnie z Ośrodkiem Badań Naukowych współorganizowało 
także inne spotkania, m.in.: „Tożsamość historyczna mieszkańców Kaliningradu, 
Kłajpedy i Olsztyna” (październik 2009), „Grunwald, Rota, Nowowiejski” (czerwiec 
2010), „Europa Jagiellońska”, pod patronatem Marszałka Województwa Warmiń-
sko-Mazurskiego (wrzesień 2010), „Plebiscyty, jako metoda rozwiązywania kon-
fliktów międzynarodowych – w 90. rocznicę plebiscytów na Warmii, Mazurach 
i Powiślu” (grudzień 2010), „Śladami Jana Pawła II na Warmii i Mazurach” (paź-
dziernik 2011), „W 90. rocznicę powstania Związku Polaków w Niemczech”, pod 
patronatem Prezydenta Olsztyna) (maj 2012), Konferencja: „Colloquia Coperni-
cana. Historia i medycyna” (październik 2012), Konferencja z okazji 75. rocznicy 
utworzenia Polskiego Gimnazjum w Kwidzynie, 10 listopada 1937 – 10 listopa-
da 2012 (listopad 2012), Sympozjum z okazji 90. rocznicy istnienia Związku Po-
laków w Niemczech oraz 92. rocznicy utworzenia Związku Polaków w Prusach 
Wschodnich i Konsulatu Rzeczypospolitej Polskiej w Olsztynie, 1920–1939 (li-
stopad 2012), „Rola i znaczenie mniejszości narodowych i etnicznych Polski pół-
nocno-wschodniej w tworzeniu Europy Regionów” (listopad 2012), Konferen-
cja z cyklu Spotkania Wschodnie, zatytułowana: „Rola i znaczenie Kaliningradu
w stosunkach Polski z Federacją Rosyjską” (grudzień 2012).

W 2013 r. Towarzystwo Naukowe, wspólnie z Ośrodkiem Badań Nauko-
wych, rozpoczęło nowy cykl spotkań zatytułowanych „Rozmowy o Olsztynie”. 
Pierwsze (w styczniu 2013 r.) odbyło się pod hasłem: „Rok 1945 we wspomnie-
niach Warmiaków”. 

Nowością w działalności Towarzystwa Naukowego stało się większe niż
w latach ubiegłych otwarcie na problemy współczesności. Rozpoczęty został 
cykl spotkań pod wspólnym tytułem „Dialog kultur”, współorganizowanych 
przez Forum Dialogu Publicznego. Celem spotkań jest pogłębienie badań nad 
funkcjonowaniem społeczeństwa wielokulturowego i związanych z tym proce-
sów demograficzno-migracyjnych.

W latach 2009–2013 Towarzystwo Naukowe było współwydawcą kilkuna-
stu publikacji przygotowanych przez Ośrodek Badań Naukowych (szczegóło-
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we wykazy zamieszczano w „Biuletynie Towarzystwa Naukowego” oraz na stro-
nie internetowej OBN). Prace publikowane były w serii „Rozprawy i Materiały 
OBN”. Jednocześnie Towarzystwo Naukowe było współwydawcą „Komunikatów 
Mazursko-Warmińskich”.

W minionej kadencji Zarządu rozstrzygnięta została IX edycja Konkur-
su o Nagrodę Naukową im. Wojciecha Kętrzyńskiego, której fundatorem, od 
VII edycji, jest dyrektor Ośrodka Badań Naukowych. Konkurs rozstrzygnięto
w grudniu 2011 r. Nagrodę otrzymała dr Izabela Bogdan z Uniwersytetu
im. Adama Mickiewicza w Poznaniu za pracę Ceremonie ślubne i renesansowa 
muzyka weselna w Królewcu w latach 1585–1645. Uroczystość wręczenia nagro-
dy odbyła się 17 stycznia 2012 r. w siedzibie Ośrodka Badań Naukowych.

Wiosną 2012 r. ogłoszona została X edycja Konkursu. Termin nadsyłania 
prac ustalono do końca 2013 r., rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi w styczniu 
2014 r. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są na stronie internetowej 
Ośrodka Badań Naukowych w zakładce dotyczącej Nagrody Naukowej.

W 2008 r. Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego ustanowił 
ogólnopolską Nagrodę Humanistyczną im. Wojciecha Kętrzyńskiego. Na wnio-
sek Towarzystwa Naukowego Nagrodę otrzymali profesorowie: Wojciech Wrze-
siński, Janusz Jasiński, Tadeusz Oracki, ks. Alojzy Szorc, Jan Chłosta i Henryk 
Samsonowicz.

Realizacjia zadań Towarzystwa Naukowego w dużej mierze uzależniona 
była od współpracy z różnymi instytucjami. Niezmiennie od lat szczególne zna-
czenie dla Towarzystwa ma współdziałanie z Ośrodkiem Badań Naukowych im. 
Wojciecha Kętrzyńskiego, przejawiające się zwłaszcza w kwestii organizacji se-
sji i konferencji naukowych oraz realizacji planów wydawniczych. Towarzystwo 
korzysta też z zaplecza administracyjno-biurowego oraz sal wykładowych w sie-
dzibie Ośrodka i z obsługi kancelaryjnej. 

Zarząd Towarzystwa Naukowego kontynuował współpracę z wieloma in-
stytucjami naukowymi i kulturalnymi Olsztyna, m.in. z Muzeum Warmii i Mazur, 
z Archiwum Państwowym, z Wydziałem Humanistycznym Uniwersytetu War-
mińsko-Mazurskiego oraz z Oddziałem Polskiego Towarzystwa Historycznego, 
a spoza Olsztyna zwłaszcza z Muzeum Budownictwa Ludowego w Olsztynku. 
Członkowie Towarzystwa Naukowego brali również czynny udział w pracach 
Centrum Badań Wschodnich działającego w strukturach OBN.

Dobrze układała się współpraca z samorządem województwa warmiń-
sko-mazurskiego i z władzami miejskimi Olsztyna, co znajdowało odzwiercie-
dlenie zwłaszcza w przypadku finansowego i organizacyjnego wspierania kon-
ferencji naukowych.
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Od 1990 r. nie uległ zmianie sposób finansowania Towarzystwa Nauko-
wego. Jest on oparty na dofinansowaniach na działalność upowszechniającą na-
ukę z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Urzędu Marszałkowskiego
i Urzędu Miasta w Olsztynie oraz w niewielkim zakresie na wpłacanych skład-
kach członkowskich. 

Szczegółowe zestawienia wydatków były regularnie zamieszczane w „Biu-
letynach Towarzystwa Naukowego”.

23 maja 2013 r. odbyło się Walne Zgromadzenie Towarzystwa Naukowego 
im. Wojciecha Kętrzyńskiego w Olsztynie. W tym dniu ukonstytuował się wy-
brany skład Zarządu. Prezesem został prof. dr hab. Zbigniew Puchajda, wicepre-
zesem dr Jan Chłosta, skarbnikiem dr Jerzy Kiełbik, a sekretarzem dr hab. Ry-
szard Tomkiewicz. W składzie Zarządu znaleźli się także: prof. dr hab. Stanisław 
Achremczyk, mgr Tadeusz Baryła, prof. dr hab. Grzegorz Białuński, mgr Janusz 
Cygański, dr hab. Zoja Jaroszewicz-Pieresławcew, prof. UWM; prof. dr hab. Ja-
nusz Jasiński, dr Janusz Lorenz, dr Jerzy Sikorski i prof. dr hab. Jerzy Suchta.

Wybrano też Komisję Rewizyjną (dr hab. Bożena Domagała – przewod-
nicząca, prof. Eugenia Malewska, dr Marzena Świgoń) oraz Sąd Koleżeński
(dr hab. s. Ambrozja Kalinowska, prof. UWM, dr Zbigniew Kudrzycki, prof. Ta-
deusz Zienkiewicz).





W roku 2013 na obchody jubileuszu kopernikowskiego złożyły się aż trzy 
rocznice związane z osobą Wielkiego Astronoma: pięćset czterdziesta roczni-
ca urodzin, czterysta siedemdziesiąta rocznica śmierci Mikołaja Kopernika oraz 
czterysta siedemdziesiąta rocznica pierwszego wydania dzieła Kopernika „De 
revolutionibus”. W związku z tak ważnym jubileuszem samorządy wojewódz-
twa pomorskiego i warmińsko-mazurskiego podjęły wspólną inicjatywę zor-
ganizowania obchodów rocznicowych, nad którymi patronat honorowy objął 
Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Bronisław Komorowski oraz marszałko-
wie: województwa kujawsko-pomorskiego Piotr Całbecki i województwa war-
mińsko-mazurskiego Jacek Protas. Powołany został Komitet Honorowy, w skład 
którego weszli: biskup toruński ks. dr Andrzej Wojciech Suski, arcybiskup me-
tropolita warmiński Wojciech Ziemba, prezydent Torunia Michał Zaleski, pre-
zydent Olsztyna Piotr Grzymowicz, rektor Uniwersytetu Mikołaja Kopernika
w Toruniu prof. dr hab. Andrzej Tretyn, rektor Uniwersytetu Warmińsko-Ma-
zurskiego prof. dr hab. Ryszard Górecki, a także starosta lidzbarski Jan Harhaj, 
burmistrz Braniewa Henryk Mroziński, burmistrz Dobrego Miasta Stanisław 
Grzegorz Trzaskowski, burmistrz Fromborka Krystyna Lewańska, burmistrz 
Lidzbarka Warmińskiego Artur Wajs, burmistrz Ornety Ireneusz Popiel, burmistrz 
Pieniężna Kazimierz Kiejdo. W składzie Komitetu Organizacyjnego Województwa 
Warmińsko-Mazurskiego wystąpili: prorektor Uniwersytetu Warmińsko-Mazur-
skiego prof. dr hab. Jerzy Jaroszewski – przewodniczący, dyrektor Ośrodka Ba-
dań Naukowych im. Wojciecha Kętrzyńskiego w Olsztynie prof. dr hab. Stanisław 
Achremczyk, dyrektor Instytutu Historii i Stosunków Międzynarodowych UWM 
ks. prof. dr hab. Andrzej Kopiczko, dyrektor Gabinetu Marszałka Województwa 
Warmińsko-Mazurskiego Krystyna Orłowska-Wojczulanis, dyrektor Departa-
mentu Koordynacji Promocji Urzędu Marszałkowskiego Województwa War-
mińsko-Mazurskiego Radosław Zawadzki, proboszcz katedry NMP we From-
borku ks. dr Wojciech Jacek Wojtkowski.

Danuta Bogdan

OBCHODY DNI DZIEDZICTWA KOPERNIKAŃSKIEGO  
NA TERENIE WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO
 W 2013 ROKU
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Patronat medialny nad obchodami Roku Kopernika na Warmii i Mazu-
rach objęły: Radio Olsztyn, TVP Kultura, TVP Olsztyn, „Gazeta Olsztyńska”, 
media uniwersyteckie.

Rok Mikołaja Kopernika na Warmii i Mazurach obfitował w liczne impre-
zy kulturalne i wydarzenia naukowe. Dodatkowo rok ten wypełniły inne okrągłe 
rocznice: siedemsetsiedemdziesięciolecia diecezji warmińskiej, w której Kopernik 
spędził czterdzieści lat swego twórczego życia, i sześćsetsześćdziesięciolecie zało-
żenia Olsztyna.  

Promocja Roku Mikołaja Kopernika w Olsztynie obecna była na billboar-
dach w centrum miasta, a przez cały rok osoba Wybitnego Astronoma była te-
matem przewodnim spotkań, wykładów, wystaw, konkursów plastycznych, li-
terackich, muzycznych, quizów, biegów, zabaw, a także instalacji artystycznych, 
projekcji filmowych, audycji radiowych i telewizyjnych.

17 stycznia 2013 r. w obecności władz województwa i miasta odbyło się 
uroczyste otwarcie Pracowni Kopernikańskiej w Ośrodku Badań Naukowych 
im. Wojciecha Kętrzyńskiego w Olsztynie, której kierownikiem została dr Danu-
ta Bogdan. Referat inauguracyjny „Osiągnięcia nauki polskiej w dziedzinie ba-
dań kopernikańskich” wygłosił wybitny kopernikolog dr Jerzy Sikorski. 

15 lutego 2013 r. w olsztyńskim Planetarium, które obchodziło czterdzie-
stą rocznicę swego powstania, miała miejsce uroczysta inauguracja Roku Miko-
łaja Kopernika w Olsztynie. Gości powitał dyrektor Olsztyńskiego Planetarium
i Obserwatorium Astronomicznego dr Jacek Szubiakowski, a uroczystość uświet-
niły: multimedialna impresja o Mikołaju Koperniku i historii Planetarium, dwa 
wykłady o tematyce kopernikańskiej – prof. dr. hab. Stanisława Achremczyka
i dr. Jerzego Sikorskiego, a także koncert muzyki z czasów Kopernika w wykona-
niu grupy „Ars Cantu”. Na zakończenie imprezy był tort urodzinowy i pokaz pi-
rotechniczno-laserowy w atrium. Kilka dni później, 18 lutego 2013 r., rozpoczę-
ły się Dni Dziedzictwa Kopernikańskiego w Toruniu, w których uczestniczyła 
delegacja władz miejskich i samorządowych województwa warmińsko-mazur-
skiego oraz uczniowie i dyrektorzy olsztyńskich szkół noszących imię Mikołaja
Kopernika. Uroczystości rozpoczęła sesja naukowa w Dworze Artusa, potem 
nastąpił przemarsz historycznego orszaku ulicami toruńskiego Starego Mia-
sta połączony z symbolicznym przeniesieniem dzieła De revolutionibus z Domu 
Kopernika do katedry św. św. Janów, iluminacją wnętrza katedry św. św. Janów
i uroczystym wykonaniem przez Toruńską Orkiestrę Symfoniczną i chór „Astro-
labium” kompozycji Krzesimira Dębskiego „Cosmopolis”.

19 lutego 2013 r. w Muzeum Mikołaja Kopernika we Fromboku otwar-
to wystawę „Mikołaj Kopernik – życie i dzieło”. Równolegle odbywał się w tych 
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dniach Kiermasz Kopernikański zorganizowany przez Zespół Szkół we From-
borku. Wkrótce po tym, 8 marca 2013 r., w hotelu St. Bruno w Giżycku z inicja-
tywy Towarzystwa Miłośników Twierdzy Boyen odbyło się seminarium nauko-
we i wystawa rękopisów Kopernika z zasobów Archiwum Archidiecezji War-
mińskiej w Olsztynie. Wykłady poświęcone Kopernikowi wygłosili: historyk Jan 
Sekta „Mikołaj Kopernik – warmiński polihistor” oraz ks. prof. Andrzej Kopicz-
ko „Rękopisy Mikołaja Kopernika w zbiorach Archiwum Archidiecezji Warmiń-
skiej w Olsztynie”.

17 maja 2013 r., w przeddzień rozpoczęcia obchodów Roku Mikołaja Koper-
nika, w rezydencji biskupiej w Lidzbarku Warmińskim zaprezentowano pierwsze 
egzemplarze wznowionej biografii Mikołaja Kopernika pióra ks. prof. Alojzego
Szorca Mikołaj Kopernik – kanonik warmiński, która ukazała się z inicjatywy 
Pracowni Kopernikańskiej Ośrodka Badań Naukowych im. W. Kętrzyńskiego 
w Olsztynie.

18 maja 2013 r. uroczystą Mszą św. w kościele św. św. Apostołów Piotra
i Pawła zainaugurowano obchody Roku Mikołaja Kopernika w Lidzbarku War-
mińskim. Nabożeństwo celebrował arcybiskup Wojciech Ziemba, a wspaniałą 
oprawę stworzyli muzycy Filharmonii im. Feliksa Nowowiejskiego w Olsztynie, 
wykonując „Mszę Koronacyjną” Mozarta. Następnie na zamku lidzbarskim odby-
ła się sesja naukowa pod hasłem: „Lidzbark Warmiński w życiu Mikołaja Koper-
nika”. Referaty ukazujące różne aspekty działalności Kopernika w czasie dziewię-
cioletniej rezydencji u boku wuja biskupa Łukasza Watzenrodego przedstawili:
prof. dr hab. Stanisław Achremczyk „Warmiński świat Mikołaja Kopernika” oraz 
dr Jerzy Sikorski „Lidzbark Warmiński w życiu Mikołaja Kopernika”, następnie
ks. prof. dr hab. Andrzej Kopiczko dokonał omówienia i prezentacji rękopisów 
kopernikańskich z zasobów Archiwum Archidiecezji Warmińskiej, a na koniec
dr Irena Makarczyk przedstawiła referat „Mikołaj Kopernik w badanich ks. prof. 
dr. hab. Alojzego Szorca”. Ten ostatni referat korespondował z kończącą obchody 
promocją książki autorstwa ks. prof. Alojzego Szorca Kopernik – kanonik warmiński. 

Od 18 maja trwały we Fromborku Muzealne Dni Kopernikańskie zorgani-
zowane przez Muzeum Archidiecezji Warmińskiej i Muzeum Mikołaja Koper-
nika we Fromborku. Imprezę rozpoczęła Noc Muzeów, a Muzealne Dni Koper-
nikańskie kontynuowane były do 21 maja. 

W niedzielę, 19 maja 2013 r., o godz. 11.00 w miejscu pochówku Mikołaja 
Kopernika w bazylice archikatedralnej Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Pan-
ny i św. Andrzeja we Fromborku odbyła się uroczysta Msza św. pontyfikalna 
celebrowana przez metropolitę warmińskiego arcybiskupa Wojciecha Ziembę. 
Koncert organowy Harmonia sfer niebieskich wykonał Arkadiusz Popławski. 
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W dniach 23–26 maja miał miejsce we Fromborku zlot honorowych obywa-
teli Fromborka w czterdzieści lat po akcji „Operacja 1001 Frombork”, mającej na 
celu odbudowę i uporządkowanie miasteczka. Letnia akcja Związku Harcerstwa 
Polskiego trwała od 29 marca 1966 r. do 12 sierpnia 1973 r. i zaangażowała 46 tys. 
harcerzy i instruktorów, z których 2391 otrzymało tytuł honorowego obywate-
la grodu Kopernika. Spotkanie po latach połączone zostało z seminarium nauko-
wym „Mikołaj Kopernik jako kanonik fromborski” z pierwszą cyklu konferencją 
„Na szlaku warmińskich dróg Kopernika”, współorganizowaną przez Pracow-
nię Kopernikańską Ośrodka Badań Naukowych im. W. Kętrzyńskiego w Olszty-
nie. 23 maja 2013 r. we wnętrzach zabytkowego zespołu muzealnego Szpitala św. 
Ducha we Fromborku zebranych powitał kierownik Muzeum Mikołaja Koper-
nika mgr Henryk Szkop. Następnie referat „Kopernik – członek katedralnej ka-
pituły fromborskiej” wygłosił dr Jerzy Sikorski. Proboszcz katedry fromborskiej 
ks. dr Jacek Wojtkowski zaprezentował temat „Ślady Mikołaja Kopernika w ka-
tedrze fromborskiej”, a o kopernikanach z Rapperswilu mówiła mgr Elżbieta To-
polnicka-Niemcewicz (Muzeum Mikołaja Kopernika Frombork), na koniec mgr 
Adam Mackiewicz przedstawił wyniki prac archeologicznych prowadzonych
w celu odszukania pavimentum Kopernika na Wzgórzu Katedralnym (choć pa-
vimentum nie odnaleziono, odkryto średniowieczny fragment traktu prowadzą-
cego do kurii Kopernika poza murami). Spotkanie zakończyła prezentacja filmu 
poświęconego pobytowi Mikołaja Kopernika na Warmii.

W Planetarium w Olsztynie 21–22 maja 2013 r. miała miejsce ogólnopol-
ska konferencja naukowa „Kopernik 1473–1543–2013” zorganizowana przez 
Pracownię Kopernikańską Ośrodka Badań Naukowych im. W. Kętrzyńskie-
go oraz Olsztyńskie Planetarium i Obserwatorium Astronomiczne. Do udziału
w konferencji zaproszeni zostali przedstawiciele różnych dyscyplin naukowych
z Warszawy, Torunia i Olsztyna. Spotkanie badaczy zajmujących się problema-
tyką kopernikańską pozwoliło na podsumowanie aktualnego stanu badań nad 
biografią Kopernika i jego dziełem oraz recepcją myśli kopernikańskiej od XIX 
do XXI w. Przy okazji nie zabrakło referatów odnoszących się do lat siedemdzie-
siątych XX w., w których autorzy przedstawili, w jaki sposób jubileuszowe ob-
chody urodzin Kopernika wykorzystywane były przez propagandę polityczną
czasów socjalizmu. Spotkanie badaczy biografii i dzieła Kopernika z różnych ośrod-
ków uniwersyteckich stanowiło forum wymiany poglądów między przedstawicie-
lami różnych środowisk i dyscyplin naukowych (historyków, historyków sztuki, 
historyków kultury, astronomów, teologów, politologów, filologów, muzykologów, 
pedagogów). Otwarcia konferencji dokonał prof. dr hab. Stanisław Achremczyk 
referatem „Mikołaj Kopernik i Warmia jego czasów”, prof. dr hab. Krzysztof Mi-
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kulski (UMK Toruń) przedstawił temat „Śląskie korzenie Mikołaja Kopernika”, 
dr Jerzy Sikorski (Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Olsztynie) „Mikołaj
Kopernik jako obywatel państwa polskiego”, ks. bp dr Jacek Jezierski (Kuria Metro-
politalna Archidiecezji Warmińskiej w Olsztynie) „Problem akceptacji myśli koper-
nikańskiej”, dr hab. Michał Kokowski (prof. PAN, Instytut Historii Nauki im. Lu-
dwika i Aleksandra Birkenmajerów PAN, Warszawa; Centrum Kopernika Badań
Interdyscyplinarnych, Kraków) „Odkrycie grobu Mikołaja Kopernika: fakt me-
dialny czy naukowy”, prof. dr hab. Teresa Borawska (UMK Toruń) „Prawnicy
w otoczeniu Mikołaja Kopernika”, prof. dr hab. Janusz Małłek (UMK Toruń) „Nowa 
książka Jeremiego Wasiutyńskiego o Koperniku”, dr Anna Skolimowska (UW) „Bi-
skup Dantyszek a Mikołaj Kopernik”, dr Danuta Bogdan (OBN Olsztyn) „Warmiń-
ska ordynacja krajowa Landesordnug z 1526 roku i kwestia udziału w jej redakcji 
Mikołaja Kopernika”, dr hab. Kazimierz Grążawski (prof. UWM, Instytut Historii
i Stosunków Międzynarodowych UWM) „Życie codzienne w czasach Mikoła-
ja Kopernika. Wybrane aspekty”, dr hab. Janusz Hochleitner (Instytut Historii
i Stosunków Międzynarodowych UWM) „Mikołaj Kopernik a polscy osadnicy
w komornictwie olsztyńskim”, mgr Andrzej Rzempołuch (Muzeum Warmii i Ma-
zur Olsztyn) „Kopernik – jaki był? O najstarszych wizerunkach Kopernika w ma-
larstwie i grafice”, dr Izabela Bogdan (UAM Poznań) „Hymn poetycki ‘The last 
words of Copernicus’ z 1755 roku autorstwa Philipa Doddridga i jego muzycz-
ne interpretacje”, dr Jacek Szubiakowski (Olsztyńskie Planetarium i Obserwato-
rium Astronomiczne) „Tablica astronomiczna na zamku olsztyńskim. Próba opisu 
matematycznego”, dr Jerzy Kiełbik (OBN Olsztyn) „Wodociągi fromborskie przy-
pisywane Mikołajowi Kopernikowi”, prof. dr hab. Jan Piskurewicz (Instytut Histo-
rii Nauki PAN Warszawa) „Ośrodek kopernikański w Rzymie i jego twórcy w II po-
łowie XIX wieku”, dr Izabela Lewandowska (UWM Olsztyn) „Mikołaj Kopernik
w polskich podręcznikach historii XX i XXI wieku. Analiza porównawcza”, dr Ma-
ria Bieniek „Mikołaj Kopernik w świadomości uczniów i studentów Olsztyna.
Wyniki badań empirycznych”, prof. dr hab. Janusz Jasiński (Olsztyn) „Tradycja ko-
pernikańska w Olsztynie w XIX w.”, mgr Elżbieta Topolnicka-Niemcewicz (Mu-
zeum Mikołaja Kopernika Frombork) „Kopernik w polskiej rzeźbie współczesnej”, 
prof. dr hab. Wojciech Polak (UMK Toruń) „Obchody 500-lecia urodzin Mikołaja 
Kopernika w 1973 roku w Toruniu”, dr hab. Ryszard Tomkiewicz (OBN Olsztyn) 
„Obchody 500. rocznicy urodzin Mikołaja Kopernika w Olsztynie w 1973 roku”. 
Efektem sesji jest publikacja wygłoszonych referatów w reaktywowanym dziale 
„Komunikatów Mazursko-Warmińskich” – „Copernicana”. 

W Bibliotece Uniwersyteckiej w Olsztynie w dniach 21–28 maja została za-
prezentowana wystawa „Kopernik w literaturze”, a 28 maja na olsztyńskim zam-
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ku odbyło się seminarium naukowe zorganizowane przez Uniwersytet Warmiń-
ko-Mazurski oraz Muzeum Warmii i Mazur: „Mikołaj Kopernik. Osoba – Myśl 
– Dzieło”. Badania związane z genealogią rodziny Mikołaja Kopernika przedsta-
wił prof. dr hab. Krzysztof Mikulski (UMK, Toruń), prof. Jarosław Włodarczyk 
(Instytut Historii PAN) przedstawił „Tajemnice obserwacji Kopernika i począt-
ki optyki nowożytnej”, a prof. dr hab. S. Achremczyk omówił „Wkład Kopernika 
w rozwój warmińskiej społeczności”. Sesję uświetnił występ chóru pod dyrekcją 
Benedykta Błońskiego oraz wystawa autografów Mikołaja Kopernika z zasobów 
Archiwum Archidiecezji Warmińskiej w Olsztynie, przygotowana przez dyrek-
tora placówki ks. prof. dr. hab. Andrzeja Kopiczkę. Spotkanie zakończyła promo-
cja książki prof. Alojzego Szorca Mikołaj Kopernik – kanonik warmiński.

Podczas długiego weekendu majowego mieszkańcy Olsztyna i przybyli 
goście mogli uczestniczyć w wielu imprezach związanych z Kopernikiem, m.in. 
warzyć kopernikańskie piwo o smaku lawendy. 26 maja z ulicy Głowackiego wy-
startowali uczestnicy biegu „Bieg z Mikołajem Kopernikiem”, którego główny 
odcinek liczył 10 km i kończył się na Starym Mieście. W tym samym dniu Bieg 
Kopernikański odbył się także we Fromborku.

W dniach 7–9 czerwca 2013 r. na fromborskim Wzgórzu Katedralnym i w ogro-
dach kanonickich trwała IV edycja Warmińskich Spotkań z Historią pod ha-
słem „Frombork w czasach Kopernika”, które rozpoczął pokaz filmu Michała Jusz-
czakiewicza „Tajemnica grobu Kopernika”. Zaprezentowano także pokazy walk, 
uczestniczono w grach i zabawach historycznych, turnieju łuczniczym oraz bie-
gu niewiast. Spotkania wzbogaciła historyczna inscenizacja oblężenia Fromborka 
oraz wykład mgr Małgorzaty Czupajło „Mikołaj Kopernik i astronomia”. Spotka-
nia zakończyły wieczorne pokazy sztucznych ogni. Organizatorami Warmińskich 
Spotkań z Historią była Fundacja na rzecz Warmii i Mazur oraz Warmińska Ka-
pituła Katedralna we Fromborku, Muzeum Archidiecezji Warmińskiej w Olszty-
nie, Muzeum Mikołaja Kopernika we Fromborku, Muzeum Archeologiczno-Hi-
storyczne w Elblągu.

24 maja na Stadionie Leśnym w Pieniężnie miała miejsce impreza rodzinna 
„Kopernikada” połączona z rajdem pieszym Szlakiem Mikołaja Kopernika. Przy 
okazji ogłoszono konkurs literacki i plastyczny pod hasłem „Mikołaj Kopernik
w Pieniężnie”, a imprezę urozmaiciły występy artystyczne i turniej międzyszkolny.  

7 czerwca 2013 r. odbył się w Pieniężnie festyn z okazji siedemsetlecia lo-
kacji miasta połączony z seminarium naukowym „Mikołaj Kopernik admini-
stratorem komornictwa melzackiego” współorganizowanym przez Pracownię 
Kopernikańską OBN w Olsztynie w ramach cyklu „Na szlaku warmińskich dróg 
Kopernika”. Na scenie opodal ratusza wystąpili z referatami: dr hab. Bożena Do-
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magała (OBN Olsztyn) „Mikołaj Kopernik bohater narodowy czy regionalny?”, 
dr hab. Janusz Hochleitner (UWM Olsztyn), opierając się na dokonaniach osad-
niczych Kopernika w komornictwie melzackim, wskazał na możliwość promocji 
Pieniężna w turystyce regionalnej. W ostatnim wystąpieniu „Samorząd Pieniężna 
w XVI–XVIII w.” autor, Jerzy Kiełbik (OBN Olsztyn), przypomniał zebranym for-
my administracji i zarządzania Melzakiem/Pieniężnem w czasach nowożytnych. 
Spotkanie zakończyła promocja książki o Koperniku ks. prof. Alojzego Szorca.

11 czerwca 2013 r. w sali orneckiego ratusza odbyło się kolejne semina-
rium naukowe z cyklu „Na szlaku warmińskich dróg Kopernika” poświęcone 
„Samorządowi warmińskiemu”. Okazją ku temu był jubileusz kopernikański
i rocznicowe obchody siedemsetlecia miasta. Wśród zgromadzonych osób zna-
leźli się włodarze miasta, zaproszeni goście oraz uczniowie miejscowych szkół. 
Referat „Zamek ornecki – na szlaku warmińskich dróg Kopernika” przedsta-
wił dr Jerzy Sikorski. O samorządzie miejskim Ornety w XVI–XVIII w. mówiła
dr Danuta Bogdan, a problemy społeczne ludności Ornety w czasach nowo-
żytnych zaprezentował dr Jerzy Kiełbik. Spotkanie wzbogaciła prezentacja fil-
mu Kopernik na Warmii oraz promocja książki o Koperniku ks. prof. Alojzego
Szorca.

14 czerwca 2013 r. na olsztyńskim zamku miała miejsce inauguracja III Zjaz-
du Szkół Kopernikańskich Olsztyn – Chełmno 2013, połączona z wystawą prac 
konkursowych na temat „Życie i dzieło Mikołaja Kopernika”.

29 czerwca na ścianie olsztyńskiego Planetarium od strony alei Piłsud-
skiego odsłonięty został kosmogeniczny mural o powierzchni 100 m2 „Kosmos. 
Układ heliocentryczny”. Obraz autorstwa warszawskich artystów street artu 
– NeSpoon i Maniaca jest artystyczną formą upamiętnienia Roku Mikołaja Ko-
pernika i sześćsetsześćdziesięciolecia założenia Olsztyna.

15 sierpnia 2013 r. we Fromborku miała miejsce inauguracja wystawy 
„770 lat diecezji warmińskiej – świadkowie fides-ratio-ars”, zorganizowanej 
przez Muzeum Mikołaja Kopernika we Fromborku oraz Muzeum Archidiece-
zji Warmińskiej w Olsztynie. Na ekspozycji zaprezentowano unikatowe dzie-
ła XIV–XIX-wiecznej sztuki sakralnej, w dużej mierze pochodzące ze skarbca 
fromborskiego. 

Przez cały okres letni w Muzeum Warmii i Mazur na zamku olsztyńskim 
kontynuowano cykl wakacyjnych czwartków z Mikołajem Kopernikiem. 25 sierp-
nia 2013 r. w bazylice katedralnej św. Jakuba w Olsztynie odbyło się zakończenie 
XXXV olsztyńskich koncertów organowych im. Feliksa Nowowiejskiego, w któ-
rych zabrzmiały fragmenty muzyki Jarosława Ciecierskiego do spektaklu po-
etyckiego „Gwiezdny Dom Kopernika” do słów Stefana Połoma.
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W holu Starego Ratusza Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Olszty-
nie do końca października prezentowana była wystawa „Copernicana związane
z obchodami Roku Mikołaja Kopernika”, z której eksponaty pochodziły z pry-
watnej kolekcji wielkiego miłośnika geniuszu Kopernika, z wykształcenia geo-
dety, mgr. Pawła Sobotki. 

13 września 2013 r. w ramach Europejskich Dni Dziedzictwa odbyły się
XII Dni Dziedzictwa Warmii obchodzone w tym roku pod hasłem „Odkrywamy 
Warmię na nowo – Nie od razu Polskę zbudowano”. Wśród organizatorów im-
prezy znalazły się: starostwo w Lidzbarku Warmińskim przy współpracy lidzbar-
skiego oddziału Muzeum Warmii i Mazur oraz Ośrodka Badań Naukowych im. 
W. Kętrzyńskiego w Olsztynie. Okazją do spotkania był jubileusz kopernikański 
oraz siedemset siedemdziesiąt lat dziejów diecezji warmińskiej. Referaty wygłosi-
li: ks. bp dr Jacek Jezierski „Myśl teologiczna kardynała Hozjusza”, prof. dr hab. 
Janusz Małłek „Kontakty Jana Dantyszka z humanistami europejskimi”, dr Jerzy 
Sikorski „Mikołaj Kopernik na Warmii” oraz prof. dr hab. Stanisław Achremczyk 
„Związki Warmii z Rygą i Gnieznem”.

Jednym z elementów obchodów Roku Kopernika w Muzeum Warmii
i Mazur w Olsztynie był rozpoczęty 18 września i trwający do 30 październi-
ka na olsztyńskim zamku cykl spotkań „Kopernik na 100 sposobów”, w któ-
rym każdemu spotkaniu towarzyszył wykład tematyczny poświęcony jednemu 
z etapów życia astronoma (dr Jerzy Sikorski „Zanim Kopernik przybył na War-
mię”, prof. dr hab. Krzysztof Mikulski „Na lidzbarskim dworze Biskupa Pana 
Warmii”, dr Jacek Szubiakowski i mgr Paweł Błażewicz „Zajęcia administrato-
ra olsztyńskiego zamku”). Po każdym wykładzie zachęcano uczestników do aktyw-
nego włączenia się do zajęć warsztatowych: toruńskiego piernikarstwa, nauki daw-
nego tańca, dyskusji o przemianach w modzie. Cykl zakończył 30 października 
pokaz filmu Kopernik z 1973 r. w reżyserii Czesława i Ewy Petelskich połączony
z pokazem filmowych kostiumów.

Także Miejski Szpital Zespolony w Olsztynie im. Mikołaja Kopernika włą-
czył się w organizację obchodów roku swego patrona. 16 września 2013 r. w Sali 
Jana Janowicza otwarto wystawę „Szpital dawniej i dziś”, a 19–20 września go-
ściły w Olsztynie delegacje szpitali z Łodzi, Torunia, Koszalina, Piotrkowa Try-
bunalskiego i Pomorskiego Centrum Traumatologii, które podobnie jak szpital 
olsztyński noszą imię Mikołaja Kopernika. Uroczystą galę zjazdu lekarzy w bu-
dynku Planetarium otworzył prezydent miasta Piotr Grzymowicz.

Ostatnim akcentem, kończącym jubileusz Roku Mikołaja Kopernika na 
Warmii i Mazurach, była sesja naukowa zorganizowana 10 grudnia 2013 r. przez 
Pracownię Kopernikańską Ośrodka Badań Naukowych im. W. Kętrzyńskiego
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w Olsztynie pod hasłem „Warmińskie księgozbiory czasów Kopernika”. Swo-
je referaty zaprezentowali: dr Danuta Bogdan (Pracownia Kopernikańska OBN 
Olsztyn) „Wojaże uniwersyteckie Mikołaja Kopernika”, prof. dr hab. Teresa Bo-
rawska (Pracownia Kopernikańska UMK Toruń) „Świat książek Mikołaja Ko-
pernika”, mgr Wojciech Ciesielski „Wkład Ludwika Antoniego Birkenmajera 
(1855–1922) w ustalenie księgozbioru Mikołaja Kopernika”, prof. dr hab. Zoja 
Jaroszewicz-Pieresławcew (UWM Olsztyn), ks. mgr Tomasz Garwoliński (Bi-
blioteka Wyższego Seminarium Duchownego Metropolii Warmińskiej „Hosianum” 
Olsztyn) „Księgi z czasów Mikołaja Kopernika w zbiorach Biblioteki Wyższego Se-
minarium Duchownego Metropolii Warmińskiej Hosianum w Olsztynie”, mgr Pa-
weł Błażewicz (Pracownia Kopernikańska Muzeum Warmii i Mazur Olsztyn) 
„Księgi dobromiejskiej kapituły kolegiackiej jako przykład księgozbioru histo-
rycznego”.

W trakcie tej konferencji doszło do niezwykłego wydarzenia naukowego. 
Obecna na sali prof. Teresa Borawska, przysłuchując się referatowi dotyczące-
mu ksiąg z czasów Kopernika w Bibliotece Wyższego Seminarium Duchownego 
Metropolii Warmińskiej „Hosianum”, stwierdziła, że z dużą dozą prawdopodo-
bieństwa można przyjąć, iż zaprezentowane marginale glosy zamieszczone w in-
kunabule opatrzonym exlibrisem biskupa Łukasza Watzenrodego są autorstwa 
jego siostrzeńca Mikołaja Kopernika. Obecnie trwają dalsze badania mające po-
twierdzić autentyczność tych notatek.

Końcowym akcentem obchodów Roku Kopernikańskiego na terenie wo-
jewództwa warmińsko-mazurskiego było otwarcie 17 grudnia 2013 r. zmoder-
nizowanej stałej wystawy w Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie – „Mikołaj 
Kopernik mieszkaniec zamku olsztyńskiego”. W komnatach astronoma stanęły 
multimedialne ekrany prezentujące dzieje ziem pruskich, biogram Kopernika, 
tablicę astronomiczną, galerię wizerunków uczonego oraz jego działalność jako 
badacza i administratora komornictwa olsztyńskiego.





Nagroda Prezydenta Olsztyna im. Bohdana Jerzego Koziełło-Poklewskiego
w dziedzinie historii została wręczona po raz drugi. Laureatem został dr hab. 
Przemysław Dąbrowski z Katedry Teorii Filozofii Prawa i Państwa Wydziału 
Prawa i Administracji, profesor UWM. Otrzymał ją za pracę naukową zatytuło-
waną: „Rozpolitykowane miasto. Ustrój polityczny państwa w koncepcjach pol-
skich ugrupowań działających w Wilnie w latach 1918–1939”. Uroczystość wrę-
czenia Nagrody odbyła się 6 grudnia 2013 r.

JK

NAGRODA PREZYDENTA OLSZTYNA 
IM. BOHDANA JERZEGO KOZIEŁŁOPOKLEWSKIEGO
W DZIEDZINIE  HISTORII

Laudacja z okazji przyznania
Nagrody Prezydenta Olsztyna im. Jerzego Bohdana Koziełło-Poklewskiego

w dziedzinie historii Panu dr hab. Przemysławowi Dąbrowskiemu, 
profesorowi Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie 

za pracę:
Rozpolitykowane miasto. Ustrój polityczny państwa w koncepcjach polskich

ugrupowań działających w Wilnie w latach 1918–1939.
Gdańsk 2012, ISBN 978-83-88445-50-7, s. 632.

Prześwietna Kapituło, wraz z Jej Przewodniczącym Panem Prezydentem 
dr. Piotrem Grzymowiczem

Dostojny Laureacie, Panie doktorze habilitowany Przemysławie Dąbrowski, 
profesorze Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego,

Szanowne Panie i Szanowni Panowie wielu znakomitych tytułów, stanowisk 
i zaszczytów

Przedłożone Prześwietnej Kapitule prace z dziedziny historii panów Prze-
mysława Dąbrowskiego, Arkadiusza Czwałka o opozycji na Biłorusi, Zbignie-
wa Kudrzyckiego o kształtowaniu granicy polsko-rosyjskiej w byłych Prusach 
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Wschodnich, wyróżniają się trafnym wyborem problemów badawczych, olbrzy-
mią erudycją autorów, benedyktyńskim nakładem pracy przy studiowaniu nie-
zliczonych źródeł i literatury, dzięki czemu wszystkie one rzucają nowe światło 
na dzieje pogranicza i losy ludzkie z nimi nierozerwalnie związane. 

Kapituła wybrała. Moim zadaniem jest podnosić niekwestionowaną war-
tość dzieła i zasługi pana profesora Przemysława Dąbrowskiego, który wpraw-
ną, czy raczej prawniczą ręką, opisał dzieje społeczności Wilna lat 1918–1939, jej 
stosunek do państwa i znaczenie tego historyczne dziedzictwa. To także trzecia 
książka wydana ostatnio przez Przemysława Dąbrowskiego, który wbrew złotej 
myśli, że trudno wymagać od kierunkowskazu, by podążał wskazywaną drogą, 
jest konsekwentny w wyborze obszarów badawczych.

Muszę też stwierdzić, że wyborowi Kapituły towarzyszą już po raz drugi jakieś 
szczególne znaki, coś, co uczenie nazywa się kontekstem historycznym, którego, cy-
tując mistrza Adama, „mędrca, ni szkiełko, ni oko” do końca nie wytłumaczą.

Na naszych oczach Wilno stało się europejską stolicą, w której przedsta-
wiono wizję sąsiedztwa i partnerstwa wschodniego. Ta idea, a jednocześnie in-
strument polityki europejskiej, tak oczywista w dawnym Wielkim Księstwie Li-
tewskim, miały u swych podstaw głębokie przesłanie by, wspólne dziedzictwo 
pogranicza i przede wszystkim pamięć nie dzieliły, lecz stanowił historyczny 
zwornik, trwałą wartość łączącą narody obywatelskie Europy współczesnej. 

Proszę wybaczyć ten podniosły ton, gdyż na pierwszym miejscu winno 
być nagrodzone dzieło profesora Przemysława Dąbrowskiego. Ale by nie być 
odebranym jak galicjanin – „galileusz”, nasłany przez koroniarzy, by mądrzyć 
się i pouczać prawdziwych znawców Wilna, pozwolę sobie na nieco lżejszy ton. 
Ta sala starodawna, choć gościła już wielu godnych ludzi, jakoś nie przypomina,
a dla urodzonych Wilnian, nie ma też atmosfery cukierni „Czerwony Sztrall” na 
rogu ulic Świętojerskiej i Tatarskiej, gdzie zbierała się elita wileńska, by wśród 
niezliczony ciasteczek i lodów rozprawiać o sprawach krajowych i światowych, 
nie przypomina też inteligenckiej kawiarni Rudnickiego na roku ulic Mickiewi-
cza i Arsenalskiej, ani tym bardziej nie przypomina restauracji „Zacisze”, którą 
nota bene upodobali sobie prawnicy Izb Adwokackich z Wilna. W wielu loka-
lach przedwojennego Wilna podawano sielawę, ale trocką, także w programach 
kabaretów i szopek noworocznych wykorzystywano frazę księcia poetów bisku-
pa warmińskiego Ignacego Krasickiego. Ale chyba tylko dla pracowników wi-
leńskiego Instytutu Naukowo-Badawczego Europy Wschodniej te jakże luźne 
asocjacje coś znaczyły. A jednak los niełaskawy już w roku 1945 uczynił Warmię 
i Mazury miejscem, w którym wielu mieszkańców byłego Województwa Wileń-
skiego musiało rozpocząć nowe życie. 
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W tych okolicznościach, każdy, kto sięgnie po pracę „Rozpolitykowane mia-
sto” niech nie szuka zapachów i kolorów utrwalonych przekazem rodzinnym. To 
raczej praca „zimna” i chirurgicznie dociekliwa, a jednocześnie niezwykle spraw-
nie i pociągająco opisująca wszystkie aspekty dyskursu politycznego toczonego
w latach 1918–1939 w Wilnie. To nie tylko spis win i cnót obywateli miasta, któ-
rzy spierali się o sprawy podstawowe, to także opis wkładu inteligencji wileńskiej
w rozwój nowoczesnej myśli narodowej i państwowej. Autor skoncentrował się
w pracy na przedstawieniu najważniejszych problemów: Sporu o wizję przyszło-
ści ziem byłego Wielkiego Księstwa Litewskiego, dyskusji nad formą rządu i syste-
mem centralnych organów państwowych oraz terenową administracją publiczną. 
Z oczywistych powodów uwagę przyciąga rozdział poświęcony sporowi o wizję 
przyszłości ziem byłego Wielkiego Księstwa Litewskiego. Autor, pan Przemysław 
Dąbrowski  podkreśla, że spór ten miał charakter wewnętrznej polskiej debaty 
wokół idei federacyjnej, a po 1919 roku inkorporacji, na następnie autonomicz-
ności Województwa Wileńskiego. Wybór między Polską i Litwą a federacją pol-
sko-litewską nie był prosty ani dla społeczeństwa polskiego, ani dla litewskie-
go, ani dla białoruskiego, silnie odczuwających swoją dawną krajowość. Spór, 
w którym etno-nacjonalizm górował w postawach politycznych, czynił Wilno 
owym rozpolitykowanych miastem - zarówno za sprawą i Litwinów i Polaków. 
To ento-nacjonalizm zrujnował marzenia o arkadii dawnej chwały społeczeń-
stwa wielokulturowego i wieloreligijnego. To ważne stwierdzenie, które w do-
datku w tej pięknej sali kopernikańskiej nabiera charakteru poważnej refleksji 
historiozoficznej.

Równie ważne są też rozważania autora nad terenową administracją pu-
bliczną, jej zadaniami i sprawnością administracyjną, a przede wszystkim nad 
problemami reformy administracji publicznej, zarówno odnośnie całego pań-
stwa polskiego, jak i ziem wschodnich, szczególnie województwa wileńskiego. 
Muszę też zauważyć, choć wiem, kto słucha tych słów na tej sali, że pan Prze-
mysław Dąbrowski jako jeden z pierwszych badaczy przedstawił problemy budo-
wania korpusu urzędniczego, jego pozycji i odbioru społecznego, roli politycznej 
i coraz wyraźniej dostrzeganego ducha państwowca, przejawianego na każdym 
zajmowanych stanowisku. 

Swe rozważania autor kończy konstatacją, że po drugiej wojnie światowej 
„dawne dziedzictwo Rzeczypospolitej Obojga Narodów oraz dorobek okresu dwu-
dziestolecia międzywojennego, także ten w zakresie myśli politycznej, pozostały 
piękną kartą historii, zapisaną minionymi wydarzeniami”. To ważne stwierdzenie, 
które ma także wymiar historiozoficzny: niech łączy nas wspólne dziedzictwo i nie-
podzielona pamięć. A o tę „niepodzieloną pamięć” jest szczególnie trudno.
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Podnosząc zasługi autora, niech mi będzie wolno zauważyć, że esencją ży-
cia jest złożoność, zatem trzeba mieć nadzieję, że esencją życia obywatelskich 
społeczności pogranicza winna być prawda. Chwała autorowi za jej ukazanie. 

Olsztyn, 6 grudnia 2013 r.

Tadeusz Baryła
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