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Licząca około 33 tys. osób1 mniejszość ukraińska w okrojonym w wyniku
reformy administracyjnej z 1975 r. województwie olsztyńskim była od dłuższego czasu przedmiotem intensywnych działań operacyjnych lokalnego aparatu
bezpieczeństwa2. W pierwszych latach powojennych w społeczności Ukraińców
widziano przede wszystkim zaplecze zbrojnego podziemia, w okresie stalinowskim agenturę obcych wywiadów, a po 1956 r. „klientelę” nieprzyjaznych emiArchiwum Instytutu Pamięci Narodowej w Białymstoku (dalej: AIPN Bi), 066/514, Charakterystyka
dotycząca ukraińskiej mniejszości narodowościowej województwa olsztyńskiego, 12 I 1977, k. 92.
2
Informacje na temat aktywności organów bezpieczeństwa w środowisku Ukraińców na Warmii
i Mazurach znalazły się w pracach Igora Hałagidy, Członkowie ukraińskiego podziemia na Warmii i Mazurach
po 1947 roku (zarys zagadnienia), Echa Przeszłości, 2004, t. V, ss. 213–234; idem, Prowokacja „Zenona”. Geneza, przebieg i skutki operacji MBP o kryptonimie „C-1” przeciwko banderowskiej frakcji OUN i wywiadowi brytyjskiemu (1950–1954), Warszawa 2005, ss. 99–100, 156–158, 196–197, 243, 247–249 i 251, monografii Anny Korzeniewskiej-Lasoty, Ukraińcy na Warmii i Mazurach w latach 1947–1970, Olsztyn 2007, ss. 85–87, zbiorze dokumentów opracowanych przez Eugeniusza Misiłę, Akcja „Wisła”. Dokumenty i materiały, wyd. 2, Warszawa
2012 (zwłaszcza dokumenty oznaczone numerami 262, 287 oraz 394–395), a także publikacjach Jerzego Necio, Dużo zrobił dla uczelni i SB – Miron Sycz i inni a Służba Bezpieczeństwa PRL, <http://www.jerzynecio.eu/
Duzo_zrobil_dla_uczelni_i_SB.html>, dostęp: 30.01.2014; idem, Pruć historię – prząść legendę, <http:
//www.jerzynecio.eu/Pruc_historie_przasc_legende.html>, dostęp: 30.01.2014; idem, „Beskid” na Warmii
i Mazurach – ukraiński obiekt z agenturalnej geografii, <http://www.jerzynecio.eu/Beskid_na_Warmii_i_Mazurach.html> dostęp: 30.01.2014; idem, Unicka Cerkiew w „Beskidzie”, <http://www.jerzynecio.eu/Unicka_cerkiew.html> dostęp: 30.01.2014; idem, Andrzej i Krystek: między Rzymem a Moskwą, <http://www.jerzynecio.eu/
Andrzej_i_Krystek.html> dostęp: 30.01.2014.
1
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gracyjnych „ośrodków nacjonalistycznych”. W okresie rządów Edwarda Gierka w ocenach sformułowanych przez funkcjonariuszy Służby Bezpieczeństwa
zagrożenia upatrywano w wysiłkach środowiska ukraińskiego na rzecz powstrzymania polonizacji i umocnienia własnej tożsamości. „Ukraińcy zawsze
stanowili dość zwartą grupę o dużym poczuciu więzi rodzinnych i narodowościowych – stwierdzał ppor. Andrzej Grzelak. – Cechował ich daleko posunięty solidaryzm i [tam,] gdzie to było możliwe, wzajemnie udzielali sobie pomocy. Zamykali się we własnym gronie. Organizowano zamknięte zabawy taneczne,
występy ukraińskich zespołów artystycznych nastawionych na widzów wyłącznie ukraińskich, na których konferansjerkę prowadzono w języku ukraińskim.
Problemy te z biegiem lat były zażegnywane i łagodzone. Profilaktyka władz politycznych oraz działania operacyjne SB przyniosły odpowiednie skutki. Jednak
należy nadmienić, że problemy te zlikwidowano, ale [tylko] pozornie. Wycofują
się z działalności UTSK [Ukraińskiego Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego3]
starzy Ukraińcy, ich miejsca zajmują własne dzieci, które od dzieciństwa mają
zaszczepione [poczucie tożsamości] i wyczulone są na problemy swojej odrębności narodowej”4.
Po 1975 r. rozpracowanie Ukraińców było domeną Sekcji II Wydziału III
Komendy Wojewódzkiej Milicji Obywatelskiej (KW MO) w Olsztynie, przemianowanej 1 sierpnia 1983 r. na Wojewódzki Urząd Spraw Wewnętrznych
(WUSW). Pomocniczą rolę, polegającą na gromadzeniu wstępnych informacji
oraz typowaniu kandydatów na tajnych współpracowników, odgrywały w latach 1975–1983 posterunki i komisariaty MO, a od sierpnia 1983 r. komórki SB
w Rejonowych Urzędach Spraw Wewnętrznych. Na szczeblu wojewódzkim do
współdziałania, polegającego na wzajemnej wymianie informacji, zaangażowano też funkcjonariuszy Wydziału Paszportów i Wydziału IV KW MO/WUSW
(inwigilującego wspólnoty wyznaniowe, w tym nierzymskokatolickie). W okresie od 23 października 1970 r. do 16 stycznia 1990 r. przedsięwzięcia operacyj3
Ukraińskie Towarzystwo Społeczno-Kulturalne (UTSK) powołano z inicjatywy władz w czerwcu
1956 r. Stowarzyszenie to na mocy obowiązującego prawa zostało podporządkowane Departamentowi Społeczno-Administracyjnemu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych. Dla władz polityczno-administracyjnych
było narzędziem realizacji specyficznej polityki narodowościowej w PRL, zakładającej transmisję ideologii
komunistycznej i stopniową asymilację ludności niepolskiej. Mniejszość ukraińska zaś, mimo dostrzegania
wielu mankamentów w funkcjonowaniu Towarzystwa, widziała w nim jedyną oficjalną reprezentację w ówczesnych ramach ustrojowych, umożliwiającą podtrzymanie odrębności narodowej. W 1975 r. uległy likwidacji zarządy powiatowe i wojewódzkie UTSK. Dziewięć lat później dokuczliwą pustkę organizacyjną wypełniły
(między)wojewódzkie Zarządy Oddziałów. W lutym 1990 r. na fali transformacji ustrojowej UTSK przekształcono w Związek Ukraińców w Polsce (ZUwP). Wszechstronną analizę działalności UTSK przedstawił Jarosław
Syrnyk, Ukraińskie Towarzystwo Społeczno-Kulturalne (1956–1990), Wrocław 2008.
4
AIPN Bi, 066/514, Charakterystyka środowiska ludności ukraińskiej zamieszkałej w województwie
olsztyńskim sporządzona przez ppor. Andrzeja Grzelaka, listopad 1984, k. 121.
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ne „po zagadnieniu” ukraińskim koordynowano w ramach sprawy obiektowej5
o kryptonimie „Beskid”6. Pozostawiona po niej dokumentacja, licząca grubo ponad tysiąc stron, ze względu na swoje imponujące rozmiary i wielowątkowość
należy do najcenniejszych zbiorów archiwaliów tego typu w skali kraju.
Podstawowe kierunki pracy operacyjnej
Podstawowe wytyczne określające kierunki działania „ukraińskich” komórek
SB ujmowano w rocznych planach pracy. Dokument z września 1977 r., opracowany przez mjr. Ryszarda Jaworskiego, kierownika Sekcji II Wydziału III KW MO
w Olsztynie, sugerował podjęcie wysiłków na rzecz: „rozeznania działalności ukraińskich ośrodków nacjonalistycznych na Zachodzie” ze szczególnym uwzględnieniem problemu „metod i form ich oddziaływania” na Ukraińców w Olsztyńskiem,
kontroli osób narodowości ukraińskiej (zarówno obywateli PRL, jak i cudzoziemców) uczestniczących w międzynarodowym ruchu osobowym, okresowej inwigilacji byłych członków ukraińskiego podziemia nacjonalistycznego (przy pomocy
osobowych źródeł informacji (OZI) będących w dyspozycji Sekcji II Wydziału III
KW MO), „ochrony UTSK przed wykorzystaniem tej platformy do działalności
sprzecznej ze statutem” (zwłaszcza koła Towarzystwa w Olsztynie), zbadania sytuacji wśród studentów narodowości ukraińskiej związanych z Akademią Rolniczo-Techniczną (ART) i Wyższą Szkołą Pedagogiczną (WSP) w Olsztynie (zakładano wykorzystanie agentury „na kontakcie” Sekcji II i III KW MO) oraz rozpracowania nauczycieli języka ukraińskiego delegowanych na kurs do Kijowa7.
W okresie od października 1980 r. do marca 1981 r. działalność Sekcji II
Wydziału III KW MO w Olsztynie, podobnie jak innych wojewódzkich komórek SB podporządkowanych Wydziałowi II Departamentu III MSW, została
zdominowana przez dwa kierunki aktywności. Pierwszy obejmował rozpoznanie i sparaliżowanie wysiłków podjętych przez terenowy aktyw UTSK na rzecz
5
Sprawy obiektowe wszczynano w celu kontrolowania instytucji, organizacji, wydarzeń (określano je
mianem zagadnień) i niewielkich, wyodrębnionych środowisk (w tym mniejszości narodowych i wyznaniowych). Niniejsze rozpracowania przybierały charakter profilaktyczny, polegający – w odniesieniu do mniejszości narodowych – na: zapewnieniu stałego dopływu informacji na temat wszelkich działań podejmowanych przez dane środowisko, zidentyfikowaniu jego liderów i ich poglądów, ustaleniu przyczyn działalności
antysystemowej oraz jej rodzajów, przejawów i użytych środków, a także wykryciu i „neutralizowaniu” kontaktów ze strukturami poza granicami kraju. Wobec osób objętych sprawą obiektową zakładano odrębne sprawy
− operacyjnego sprawdzenia lub rozpracowania oraz kwestionariusze ewidencyjne, zob. F. Musiał, Podręcznik
bezpieki. Teoria pracy operacyjnej Służby Bezpieczeństwa w świetle wydawnictw resortowych Ministerstwa Spraw
Wewnętrznych PRL (1970–1989), Kraków 2007, ss. 250–259.
6
AIPN Bi, 066/514, Wniosek o wszczęcie sprawy obiektowej o krypt. „Beskid”, 23 X 1970, k. 9; AIPN Bi,
066/515, Meldunek nr 18/90, 16 I 1990, k. 147.
7
AIPN Bi, 066/514, Kierunkowy plan pracy w sprawie obiektowej kryptonim „Beskid” nr 3804 dotyczący nacjonalizmu ukraińskiego, 14 IX 1977, k. 104–106.
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upodmiotowienia i instytucjonalizacji społeczności ukraińskiej w Polsce. Drugi
zaś, podjęty pod wpływem alarmujących informacji KGB8, polegał na zbadaniu
skali zaangażowania Ukraińców w działalność lokalnych ogniw Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność” i wnoszenia w jego działalność problematyki ukraińskiej9.
Pod koniec stanu wojennego („który zahamował tendencje rozbijackie”
w UTSK), jak wynika z planu opracowanego przez por. W. Leśniewskiego, kolejnego kierownika Sekcji II Wydziału III KW MO w Olsztynie, za podstawowe
źródło potencjalnej destabilizacji w środowisku ukraińskim uznawano „ośrodki nacjonalistyczne”10. Jednak obok tego pojawił się nowy wątek, wynikający
z wyodrębnienia się niezależnej od UTSK, zalegalizowanej ukraińskiej struktury
młodzieżowej. W tym miejscu wyjaśniano, że „mimo niewystąpienia istotnych
zagrożeń naruszenia porządku prawnego z punktu widzenia operacyjno-politycznego na uwagę zasługują ewentualne inicjatywy podejmowane przez grupę studentów WSP oraz pracownika naukowego ART, mgr Eugeniusza Misiłę”.
W świetle powyższych ustaleń zadania olsztyńskiej SB „na odcinku” ukraińskim
miały obejmować: „ochronę” operacyjną przed „wrogą” działalnością ukraińskich kręgów emigracyjnych, „zabezpieczenie” UTSK (zwłaszcza koła miejskiego
w Olsztynie) „przed wykorzystywaniem tej platformy do działalności sprzecznej
ze statutem”, inwigilację aktywistów studenckich należących do miejscowej Sekcji ukraińskiej przy Socjalistycznym Związku Studentów Polskich (SZSP) – zastąpionym później przez Zrzeszenie Studentów Polskich (ZSP), kontrolę operacyjną obywateli PRL narodowości ukraińskiej planujących pobyt czasowy
w państwach kapitalistycznych oraz Ukraińców-cudzoziemców przybywających
do Polski i wreszcie okresowe rozpracowanie (w uzasadnionych przypadkach)
weteranów podziemia ukraińskiego (było ich łącznie około 360)11.
W pierwszej połowie 1984 r. funkcjonariusze SB z Olsztyńskiego zostali
zaangażowani przez „centralę” do operacji „zabezpieczenia” kampanii sprawozdawczo-wyborczej poprzedzającej krajowy zjazd UTSK i wybory do jego władz
naczelnych. „Posiadamy sygnały, że na niektórych zebraniach sprawozdawczych
8
„Towarzysze radzieccy” wskazywali na rzekome przygotowania do utworzenia w obrębie NSZZ „Solidarność” autonomicznych „Niezależnych Ukraińskich Związków Zawodowych”, zob. Archiwum Instytutu
Pamięci Narodowej w Warszawie (dalej: AIPN), 003172/5, t. 1, Pismo N. Siemaszko do płk. Henryka Walczyńskiego, dyrektora Departamentu III MSW, 17 II 1981, k. 272.
9
AIPN Bi, 066/515, Pismo naczelnika Wydziału II Departamentu III MSW do naczelnika Wydziału III
KW MO w Olsztynie, 23 II 1981, k. 506; ibidem, Pismo naczelnika Wydziału III KW MO w Olsztynie do naczelnika Wydziału IV KW MO w Olsztynie, 4 III 1981, k. 507; ibidem, Pismo naczelnika Wydziału III KW MO
do naczelnika Wydziału III-A KW MO w Olsztynie, 4 III 1981, k. 508.
10
Działania ośrodków nacjonalistycznych miały być elementem „antypolskiej kampanii propagandowej prowadzonej przez wrogie ośrodki i radiowe rozgłośnie zachodnie z inspiracji rządu amerykańskiego”.
11
AIPN Bi, 066/514, Analiza w sprawie obiektowej „Beskid”, 1 II 1983, k. 109–110.

„Życie nie lubi próżni operacyjnej”. Działalność służby bezpieczeństwa

471

uaktywniają się elementy nacjonalistyczne, usiłujące przeforsować na delegatów
swoich zwolenników – informowali przełożeni z Warszawy. – Zanotowano przypadki »podgrzewania« atmosfery przedzjazdowej w formie prezentowania ocen
i poglądów nacjonalistycznych oraz wysuwania nierealnych wniosków i postulatów”. Polecono zainteresować się w szczególności: przebiegiem zebrań sprawozdawczo-wyborczych i spotkań „pod kątem ewentualnej aktywizacji elementów
nacjonalistycznych”, udziałem aktywistów i działaczy delegowanych do obsługi
zebrań, ich postawą i stosunkiem do ważniejszych zagadnień, treścią postulatów
i wniosków pod adresem władz, „właściwym” doborem kandydatów do władz
naczelnych stowarzyszenia „z wyeliminowaniem elementów separatystycznonacjonalistycznych”, a także typowaniem i opracowaniem kandydatów na tajnych współpracowników przydatnych do rozpoznania sytuacji i „zagrożeń” zarówno w UTSK, jak i całym środowisku ukraińskim12.
W listopadzie 1984 r. w zasadzie podtrzymano wytyczone w poprzednich
latach kierunki działań. Jednak w związku z powstaniem komórek SB na szczeblu rejonowym (tworzono je od sierpnia 1983 r.) sformułowano także postulaty
adresowane wyłącznie do ich funkcjonariuszy. Od pracowników operacyjnych
Rejonowych Urzędów Spraw Wewnętrznych domagano się prowadzenia systematycznej dokumentacji „na zagadnienie” ukraińskie (ze szczególnym uwzględnieniem punktów nauczania języka ukraińskiego)13. W odpowiedzi na aktywizację lokalnych środowisk ukraińskich stawiano dezyderat wyprzedzającego
informowania „władz politycznych i administracyjnych o wszelkich zjawiskach
negatywnych i osobach reprezentujących takie postawy w celu niedopuszczenia
do typowania tych osób do zajmowania konkretnych stanowisk”14.
Było to w dużej mierze odniesienie do „niepokojących” zjawisk, obserwowanych w ciągu ostatnich kilkunastu lat na terenie gminy Górowo Iławeckie
– jednostki administracyjnej zasiedlonej w 40% przez Ukraińców. Sugerowano,
że „jednostki narodowości ukraińskiej charakteryzujące się dużą aktywnością
w zakresie działalności społecznej i o odpowiednim wykształceniu, obejmują
różne stanowiska w miejscowych organach administracji państwowej”15. Proces aktywizacji górowskich Ukraińców zapoczątkowało objęcie w 1981 r. funkcji I sekretarza Komitetu Miejsko-Gminnego PZPR przez tow. Tadeusza Kluska.
AIPN Bi, 066/515, Pismo do naczelnika Wydziału III WUSW w Olsztynie, 28 II 1984, k. 259.
Wskazywano, że dużym uchybieniem w pracy SB RUSW było również nieprowadzenie teczek „na
zagadnienie” ukraińskie, brak wykazów członków poszczególnych ogniw UTSK, zespołów artystycznych
i „wszelkiego rodzaju kółek”.
14
AIPN Bi, 066/514, Charakterystyka środowiska ludności ukraińskiej zamieszkałej w województwie
olsztyńskim sporządzona przez ppor. Andrzeja Grzelaka, listopad 1984, k. 130.
15
AIPN Bi, 066/514, Charakterystyka środowiska ukraińskiego na terenie gminy Górowo Iławeckie sporządzona przez mjr. Zenona Baczyńskiego, zastępcę szefa RUSW ds. SB w Bartoszycach, 12 XI 1984, k. 134.
12
13
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„Jego stanowisko i stosunek do spraw związanych z ukraińską mniejszością narodową jest co najmniej sprzyjający, a raczej pobudzający do działalności to środowisko” – napisano w jednym z dokumentów. Wskazywano, że do jesieni 1984 r. niemal
wszystkie najważniejsze stanowiska w gminnym aparacie administracyjnym
i partyjnym znalazły się w rękach Ukraińców16. Wydaje się, że był to jeden
z czynników paraliżujących niektóre, „antyukraińskie” działania SB. Policja polityczna, mimo wyrażonego sprzeciwu, była bezsilna wobec przekazania UTSK
lokalu użytkowego w Górowie Iławeckim17 oraz przyznawania wysokich odznaczeń państwowych osobom posądzanym w przeszłości o przynależność do
ukraińskiego podziemia18.
Jednym z cenniejszych dokumentów obrazujących pracę SB w Olsztyńskiem „w zakresie spraw i zagadnień dotyczących ochrony operacyjnej środowiska ukraińskiego” jest „Notatka z kontroli Wydziału III WUSW w Olsztynie – zagadnienie ukraińskie”, sporządzona w marcu 1986 r. przez ppłk. Tadeusza Szynkowskiego z Wydziału V Departamentu III MSW. Wynika z niej, że inwigilacja
Ukraińców była w dalszym ciągu domeną Sekcji II Wydziału III WUSW w Olsztynie (tym samym nie dostosowano numeracji olsztyńskiej komórki do zmienionego zaszeregowania „centralnego” ogniwa rozpracowującego mniejszości
narodowe). Jej funkcjonariuszami byli: kpt. Władysław Leśniewski − kierownik
Sekcji, funkcjonariusz z jedenastoletnim stażem pracy, ppor. Andrzej Grzelak
− inspektor, zatrudniony dwa i pół roku w SB oraz mjr rezerwy Ryszard Jaworski
− w lutym 1986 r. ponownie przyjęty na pół etatu. Ich działalność nadzorował
naczelnik Wydziału III ppłk Michał Kruk. Wyjaśniano, że najważniejsze kierunki pracy operacyjnej wyznaczono na podstawie aktualnej oceny sytuacji mniejszości ukraińskiej w Polsce oraz wytycznych wynikających z ustaleń poczynionych na szczeblu ministerialnym między przedstawicielami MSW PRL i KGB ZSRR.
Uwzględniono zarówno „udokumentowane próby oddziaływania na to środowisko przez ośrodki nacjonalistyczne [na Zachodzie]”, jak również zaobserwowane
inicjatywy Tymczasowej Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” oraz „Solidarności
16
W tym miejscu wymieniano stanowiska: naczelnika (i jego zastępcę) miasta i gminy, członków sekretariatu miejsko-gminnego Komitetu PZPR i dyrekcję Państwowego Ośrodka Maszynowego. Ukraińcy stanowili 20% składu osobowego Miejsko-Gminnej Rady Narodowej. Prócz tego naliczono przynajmniej 24 nauczycieli pochodzenia ukraińskiego − ibidem, k. 135–136, 140.
17
W niniejszym pomieszczeniu po szybkich, intensywnych pracach remontowych organizowanych
w czynie społecznym zaczęto organizować pogadanki, odczyty, imprezy artystyczne, zabawy taneczne i zebrania
robocze UTSK − ibidem, k. 138.
18
Jak z niezadowoleniem stwierdzono: „Obecnie obowiązujący system składania wniosków na przyznanie odznaczeń państwowych całkowicie uniemożliwia SB wcześniejsze uzyskanie wyprzedzających informacji”
− ibidem, k. 139. Warto nadmienić, iż w latach siedemdziesiątych SB powszechnie uczestniczyła w weryfikacji
kandydatów do różnego rodzaju wyróżnień i odznaczeń. Podejrzenia o współpracę z ruchem nacjonalistycznym dyskwalifikowały wymienione osoby.
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Walczącej” na rzecz „wciągnięcia inteligencji ukraińskiej (także białoruskiej i litewskiej) do współdziałania w ramach struktur podziemnych”19.
Ppłk Szynkowski ocenił „dorobek” pracy operacyjnej − oprócz „obiektówki” były to zaledwie dwie sprawy operacyjnego sprawdzenia (SOS)20 − olsztyńskiej
SB jako skromny. W jego odczuciu wskazywało to na potrzebę aktywizacji działań
rozpoznawczych, zwłaszcza wśród „młodej inteligencji w zwartych środowiskach
i obiektach ukraińskich, głównie na terenie działania RUSW”21. Scharakteryzowano współpracę z innymi ogniwami policji politycznej i organami administracji.
„Bez zastrzeżeń” kształtowało się współdziałanie z Wydziałem „W” WUSW, który
„w uzasadnionych przypadkach dostarcza Wydziałowi III interesujące operacyjnie informacje”. Znacznie gorzej oceniono koordynację pracy z Wydziałem
Paszportów. Szwankowała tu wymiana informacji na temat przyjazdów Ukraińców-cudzoziemców i wniosków o paszport składanych przez obywateli polskich narodowości ukraińskiej. Dobrze oceniono współpracę z Wydziałem Społeczno-Administracyjnym Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie, dostarczającym informacji
dotyczących kół UTSK, uzyskiwanych w ramach działalności kontrolno-nadzorczej22. Formułując zalecenia, przedstawiciel Wydziału V Departamentu III MSW
sugerował podwładnym z Olsztyna, że powinni „dążyć do głębszego rozpoznania
ewentualnych zagrożeń” w środowisku ukraińskim w głębi województwa, „przy
znacznie większym współudziale sił i środków poszczególnych RUSW”. Przy
takim postawieniu sprawy Wydział III miał odgrywać rolę „jednostki sztabowej” w odniesieniu do zadań realizowanych przez komórki SB niższego szczebla.
W przypadku tych ostatnich ppłk Szynkowski zalecał dążyć do doskonalenia i aktywizacji pracy „na odcinku narodowościowym” poprzez zapewnienie funkcjonariuszom odpowiedniego instruktażu i bieżącego przydzielania zadań, a także
równomiernego podziału obowiązków między pracownikami „ochraniającymi
środowisko lub obiekt narodowościowy”23.
Jeden z ostatnich dokumentów, wskazujący na „niepokojące” zjawiska generowane w środowisku ukraińskim, a tym samym określający stosowne działania operacyjne, pochodzi z grudnia 1988 r. W pierwszej kolejności wymieniano:
„Wpływ kleru greckokatolickiego na rozbudzanie świadomości nacjonalistycz19
AIPN Bi, 066/515, Notatka z kontroli Wydziału III WUSW w Olsztynie – zagadnienie ukraińskie,
10 IV 1986, k. 252–258.
20
Sprawę operacyjnego sprawdzenia rozpoczynano po uzyskaniu wstępnej, niepotwierdzonej informacji o przygotowywaniu lub prowadzeniu przez kogoś działalności antysystemowej. Z chwilą, gdy ją potwierdzono, wszczynano sprawę operacyjnego rozpracowania (SOR), której celem było udokumentowanie
działalności sprzecznej z ówczesnym prawem − F. Musiał, op. cit., ss. 242–248.
21
AIPN Bi, 066/515, Notatka z kontroli Wydziału III WUSW w Olsztynie – zagadnienie ukraińskie,
10 IV 1986, k. 256.
22
Ibidem, k. 257.
23
Ibidem.
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nej, szczególnie na młodzież szkół średnich oraz wyższych poprzez organizowanie oaz greckokatolickich w miejscowościach południowo-wschodniej Polski”. Następnie sugerowano możliwość wykorzystania systemu nauczania języka
ukraińskiego „do przekazywania Historii Ukrainy i tradycji nacjonalistycznych”.
Obawiano się wysiłków „czynników oficjalnych” na rzecz rozbudowy bazy lokalowej, zwiększania liczby punktów nauczania języka ukraińskiego oraz wprowadzenia do programu nauczania lekcji historii. Dawano do zrozumienia, że żądania takie mogą spowodować zadrażnienia w stosunkach z ludnością polską. Pozostałe
potencjalne „zagrożenia” miały być skutkiem nabierających rozmachu kontaktów
z emigrantami ukraińskimi, którzy przysyłali do Polski literaturę pozbawioną debitu komunikacyjnego, a także organizowali „kanały przerzutowe” i „siatki wywiadowcze” działające na terytorium PRL i ZSRR. (Nie wspomniano, że odbywało się
to pod kontrolą komunistycznych służb specjalnych). Do podstawowych zadań
wytyczonych na ostatni – jak się okazało – rok pracy operacyjnej zaliczono m.in.
kontrolę (wespół z Wydziałem Paszportów) międzynarodowego ruchu osobowego oraz udzielanie „władzom politycznym i administracyjnym” wyprzedzających
informacji o „osobach i zjawiskach negatywnych w celu niedopuszczenia do obsadzania tymi osobami ważnych stanowisk służbowych”24.
Osobowe środki pracy operacyjnej
Podstawowym narzędziem kontroli stosunkowo licznej społeczności
ukraińskiej w Olsztyńskiem była sieć osobowych źródeł informacji obejmująca: tajnych współpracowników (TW)25, kontakty operacyjne (KO)26 i kontakty
24
AIPN Bi, 066/514, Kierunkowy plan pracy na 1989 r. w sprawie obiektowej „Beskid”, 8 XII 1988,
k. 154–155.
25
Według Filipa Musiała wymienioną kategorię osobowych środków pracy operacyjnej „wykorzystywano najczęściej do działań związanych z: wykrywaniem lub przeciwdziałaniem aktywności osób i środowisk antysystemowych;
uzyskiwaniem dokumentów i przedmiotów niedostępnych dla SB; poszukiwaniem osób ukrywających się przed bezpieką; zapewnieniem dopływu informacji z danego obiektu lub środowiska; pozyskaniem wiedzy o nastrojach społecznych;
okresową kontrolą aktywności wskazanej osoby; wywoływaniem konfliktów w jakimś środowisku; oczernianiem danej
osoby; inspirowaniem określonych osób do podjęcia konkretnego działania lub zaniechania jakiejś aktywności; ustaleniem i dokumentowaniem faktów niezbędnych dla procesowego przygotowania sprawy przeciwko wskazanej osobie lub
środowisku”. „Pozyskania” TW dokonywano głównie w środowiskach uznanych za wrogie. Unikano jednak werbunku
osób, które pełniły w wymienionych grupach funkcje kierownicze (choć dopuszczano możliwość przejęcia kontroli nad
danym środowiskiem przez tajnego współpracownika). Podstawą „pozyskania” TW mógł być zarówno szantaż przy wykorzystaniu materiałów obciążających i kompromitujących, jak i dobrowolna zgoda w zamian za określone korzyści lub
będąca konsekwencją lojalnego stosunku do PRL. Choć teoretycznie zakładano, że rozmowa werbunkowa winna być
zwieńczona przekazaniem przez kandydata na TW pisemnego zobowiązania do współpracy z SB oraz pierwszego, wstępnego donosu, to od połowy lat siedemdziesiątych coraz częściej poprzestawano na deklaracji ustnej – często dokumentowanej przez ukryte środki techniki operacyjnej, zob. F. Musiał, op. cit., ss. 87–114.
26
Kontakty operacyjne służyły wstępnemu rozpoznaniu, informowaniu o pojawiających się zagrożeniach. Mogły być werbowane jako stałe źródła informacji bądź też werbowano je w celu przeprowadzenia kil-
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służbowe (KS)27. Teoretycznie zakładano, że podstawowym środkiem pracy operacyjnej będzie pierwsza z wymienionych kategorii agentury. W ramach sprawy
o kryptonimie „Beskid” w latach 1975–1980 wykorzystano aż 46 tajnych współpracowników, których „obsługę” zapewniali trzej funkcjonariusze SB. I tak mjr
Romuald Białobrzeski miał na swym „kontakcie” osoby oznaczone jako: „Ala”,
„Blond”, „Józef ”, „Andrzej”, „Zborowski”, „Fala”, „Duda”, „Sylwester” i „Mikołaj”.
Z kolejnym funkcjonariuszem – por. R. Gwozdem – kontaktowali się: „Edward”,
„Zdzisław”, „Mały”, „Ryszard”, „Zbigniew”, „Andrzej”, „Franek”, „Staszek”, „Błażej”,
„Anatol”, „Marek”, „Piotr”, „Adam”, „Kola”, „Michał”, „Rafał” (byli to najprawdopodobniej ukraińscy studenci ART i WSP). Ppor. Leśniewski nadzorował działalność: „Sokoła”, „Wacława”, „Roberta”, „Zygmunta”, „Jana”, „Bogusława”, „Zbyszka”,
„Klopsa”, „Tadeusza”, a por. A. Mroczko: „Janka”, „Rzemieślnika”, „Kwiatkowskiego”, „Henryka II”, „Mariana”, „Ani”, „Wandy”, „Zenka”, „Piotra”, „Michała”, „Mirka”
i „Leszka”28. Nie wiadomo, czy wśród wymienionych znalazła się osoba zdolna do
realizacji „zadań specjalnych” za granicą. W marcu 1977 r. poinformowano kierownictwo pionu III SB z Olsztyńskiego o potrzebie „uaktywnienia rozpoznania operacyjnego działalności ukraińskich ośrodków nacjonalistycznych przeciwko Polsce”. Wyrażono zapotrzebowanie na tajnego współpracownika do 26
lat, stanu wolnego, luźno związanego z krajem, legitymującego się wyższym (lub
niepełnym wyższym) wykształceniem o profilu humanistycznym, prawniczym
lub ekonomicznym, deklarującego chęć dalszego rozwoju naukowego, sprawnie
posługującego się językiem ukraińskim i niemieckim. Z powyższego wynika, że
miał być to najprawdopodobniej przyszły stypendysta jednej z uczelni w RFN,
który miał infiltrować tamtejsze odłamy ukraińskiej emigracji29.
Przesilenie polityczne w Polsce, które skutkowało intensyfikacją działań
policyjnych wymierzonych w polską opozycję, pociągnęło za sobą spadek zaku rozmów operacyjnych dla uzyskania określonych danych czy doraźnej pomocy. Osoby werbowane jako KO
miała cechować różnie pojmowana lojalność wobec PRL. Nie były one bezpośrednio zaangażowane w działalność antysystemową, a przedsięwzięcia rozpoznawcze na rzecz SB wykonywały w ramach swoich naturalnych
możliwości w miejscu pracy lub aktywności społecznej. W przeciwieństwie do TW kontakty operacyjne werbowano jedynie na podstawie dobrowolnej zgody i nie wymagano pisemnego zobowiązania do współpracy.
Uzyskiwano odeń zazwyczaj ustne informacje, na podstawie których sporządzano notatki służbowe. Choć teoretycznie zakładano, że kontakty operacyjne miały pełnić jedynie pomocniczą funkcję wobec tajnych współpracowników, to w praktyce częstokroć przewyższały ich swoją wydajnością − ibidem, ss. 158–162.
27
Kontaktami służbowymi były osoby, które współdziałały z SB z tytułu wykonywania określonych
obowiązków lub sprawowanej funkcji. Wykorzystywano je w celach informacyjnych i manipulacyjnych.
Z kontaktami służbowymi przeprowadzano rozmowy na temat „niepokojących” zjawisk, jak również zdobywano wiadomości ogólne, pozwalające na określanie nastrojów, postaw i opinii w danym zakładzie czy instytucji. Funkcjonariusze SB, przekazując tej kategorii agentury odpowiednie informacje, inspirowali ją jednocześnie do określonych działań, np. do prowadzenia określonej polityki kadrowej − ibidem, ss. 162–163.
28
AIPN Bi, 066/514, Wykaz TW i KO na kontakcie Sekcji II Wydziału III w latach 1975–1980, k. 162–164.
29
AIPN Bi, 066/515, Pismo płk. A. Barszczewskiego, naczelnika Wydziału II Departamentu III MSW,
do naczelnika Wydziału III KW MO w Olsztynie, 15 III 1977, k. 162.
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interesowania problematyką ukraińską i stopniowe kurczenie się stanu agentury. Według danych pochodzących z lat 1982–1983 środowisko ukraińskie
w Olsztyńskiem było „zabezpieczane” przez 40 TW (spośród nich aż 19 mieszkało na terenie Olsztyna, a po trzech na obszarze rejonów bartoszyckiego i kętrzyńskiego)30. W listopadzie 1984 r. informowano łącznie o 22 jednostkach
agentury rozpracowującej miejscowych Ukraińców, z tego Sekcja II Wydziału
III WUSW kierowała pracą 10 TW i jednego kontaktu operacyjnego, Sekcja III
− jednego TW, a komórki SB w rejonowych USW − 10 (z tego 6 RUSW w Bartoszycach). Niniejszy bilans uznano za niekorzystny dla „prawidłowego rozpoznania i ochrony środowiska ludności ukraińskiej”, zwłaszcza na obszarze rejonów kętrzyńskiego, bartoszyckiego i lidzbarskiego, charakteryzujących się
wysokim odsetkiem ludności niepolskiej. Brakowało zwłaszcza agentury o charakterze ofensywnym i manewrowym, która umożliwiałaby przeprowadzenie
skutecznej kontroli międzynarodowego ruchu osobowego i likwidowanie „zagrożeń” generowanych przez środowisko ukraińskie. W tym przypadku wyjaśniano, że mimo powstania referatów SB w RUSW wciąż brakowało wyprzedzających informacji dotyczących m.in. perspektywicznych działań integracyjnych
podejmowanych wśród Ukraińców31.
Przez najbliższe dwa lata stan sieci w zasadzie nie ulegał zmianie. W marcu
1986 r., jak wynikało z raportu pokontrolnego, wykazano 21 osobowych źródeł
informacji, z tego Sekcja II Wydziału III WUSW − 9 TW, RUSW Olsztyn − 2 TW
i jeden KO, RUSW Bartoszyce − 6 TW, RUSW Kętrzyn − 2 i RUSW Lidzbark
Warmiński − jeden. Pracę operacyjną skoncentrowano w jednostce wojewódzkiej, która zajęła się przede wszystkim „zabezpieczeniem” działalności Zarządu
Oddziału wojewódzkiego UTSK i Koła Miejskiego w Olsztynie. Był to wynik
m.in. zamieszkiwania większości agentury na terenie Olsztyna. Choć wykorzystanie sieci agenturalnej do realizacji zadań operacyjnych (w tym rozpoznania
bieżącej sytuacji i nastrojów w środowisku, a także zabezpieczenia ważniejszych
imprez kulturalno-oświatowych, działalności statutowej UTSK oraz niektórych
uroczystości religijnych organizowanych przez kler greckokatolicki) uznano za
dobre, to wyrażano pewne zaniepokojenie zmniejszeniem liczby TW w terenowych komórkach SB. Sugerowano m.in., że w rejonie bartoszyckim, mimo utworzenia RUSW, liczba tamtejszych konfidentów spadła o 50%.
Z uwagi na zdarzające się trudności w dziele werbowania nowych TW
za celowe uznano ukrywanie prawdziwego celu pozyskania – w tym przypadAIPN Bi, 066/514, Analiza w sprawie obiektowej o kryptonimie „Beskid” nr 3804, 1 II 1983, k. 110.
AIPN Bi, 066/514, Charakterystyka środowiska ludności ukraińskiej zamieszkałej w województwie
olsztyńskim, listopad 1984, k. 112.
30
31
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ku rozpracowania środowiska ukraińskiego. Pozornie akcentowano potrzebę
współudziału w „ochronie gospodarki narodowej”, czy też „kontrwywiadowczym zabezpieczeniu kraju”. Gdy w grę wchodziło „głębokie rozpoznanie zagrożeń” lub gra operacyjna z „ośrodkiem nacjonalistycznym” brano pod uwagę
przejęcie tajnych współpracowników, wywodzących się ze społeczności ukraińskiej, wykorzystywanych przez inne piony olsztyńskiego WUSW32.
Wydaje się, iż forsowane przez gen. Czesława Kiszczaka, ministra spraw
wewnętrznych, plany na rzecz znacznej rozbudowy sieci agenturalnej po zniesieniu stanu wojennego33, zostały zrealizowane przez „ukraińskie” komórki SB
z dużym opóźnieniem, co mogło być wynikiem drugoplanowego znaczenia niniejszej problematyki. W świetle danych z województwa olsztyńskiego znaczący
przyrost osobowych źródeł informacji odnotowano dopiero w grudniu 1988 r.
Wówczas „po zagadnieniu” ukraińskim pracowało łącznie 37 TW, z tego 15 „na
kontakcie” Wydziału III WUSW, a 22 RUSW. Biorąc pod uwagę miejsce zamieszkania, w Olsztynie naliczono 9 TW, w Bartoszycach, Górowie Iławeckim i Sępopolu po 6, a w pozostałych skupiskach ukraińskich zaledwie po 1–234.
Analiza dokumentów operacyjnych zawartych w sprawie obiektowej o kryptonimie „Beskid” sugeruje, że najcenniejszym źródłem informacji był Eugeniusz
Kochan, prezes Zarządu Głównego UTSK, członek Narodowej Rady Kultury
przy Sejmie PRL, w połowie lat osiemdziesiątych formalnie wykorzystywany
jako kontakt operacyjny referatu SB w RUSW w Olsztynie. O roli przezeń odgrywanej w inwigilacji Ukraińców najlepiej świadczą słowa ppłk. Szynkowskiego. Ten akcentował „pilne rozważenie sprawy możliwie jak najbardziej efektywnego wykorzystania osoby «EK» do rozpoznania bieżącej sytuacji w środowisku
ukraińskim w skali krajowej. Z uwagi na stanowisko i pozycję «EK» powinien
pozostawać na łączności co najmniej kierownika sekcji. Spotkania z «EK» powinny odbywać się w zasadzie po każdym jego wyjeździe w teren, a w uzasadnionych przypadkach nawet częściej. Informację «EK» o znaczeniu pozawojewódzkim proszę przekazywać do Wydziału V Departamentu III MSW. W [dalszej] perspektywie czasu proszę rozważyć sprawę celowości wynagrodzenia stałego «EK»”35.

32
AIPN Bi, 066/515, Notatka z kontroli Wydziału III WUSW w Olsztynie – zagadnienie ukraińskie,
10 IV 1986, k. 259–260.
33
Zob. szerzej T. Ruzikowski, Tajni współpracownicy pionów operacyjnych aparatu bezpieczeństwa
1950–1984, Pamięć i Sprawiedliwość, 2003, nr 1 (3), s. 116.
34
AIPN Bi, 066/514, Kierunkowy plan pracy na 1989 r. w sprawie obiektowej krypt. „Beskid” opracowany przez porucznika Andrzeja Grzelaka, 8 XII 1988, k. 154–156.
35
AIPN Bi, 066/515, Notatka z kontroli Wydziału III WUSW w Olsztynie – zagadnienie ukraińskie,
10 IV 1986, k. 257
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Wymieniony dzięki sprawowanej funkcji mógł swobodnie uzyskiwać dane
na temat najważniejszych przejawów aktywności kulturalnej i organizacyjnej
mniejszości ukraińskiej w Polsce. Zaznajomił funkcjonariuszy SB m.in. z okolicznościami ponownego uruchomienia lektoratu języka ukraińskiego dla studentów WSP36, „niepokojącym” przebiegiem kampanii sprawozdawczo-wyborczej UTSK w Koszalińskiem i Szczecińskiem w marcu 1984 r. (reprezentował
tam krajowy zarząd Towarzystwa)37, „nadużyciami” popełnionymi przez aktyw społeczny z Węgorzewa38, czy wreszcie zaskakującym, niezwykle kłopotliwym dla składającego doniesienie, przebiegiem XI przeglądu ukraińskich zespołów artystycznych w Sopocie39. Kochan przekazywał przedstawicielom MSW
dwa rodzaje informacji. Pierwsze, przybierające postać oficjalnych sprawozdań,
wędrowały do rąk pracowników Departamentu Społeczno-Administracyjnego
MSW. Drugie zaś, mające charakter relacji ustnych, były notowane przez funkcjonariuszy olsztyńskiej SB40. By zataić tożsamość źródła informacji, doniesieniom uzyskanym odeń nadawano w zapiskach esbeckich specyficzne formy
– bezosobową („Panuje przekonanie, że przewodniczący Kochan będzie miał
sporo kłopotów z kierowaniem [ZG UTSK]”41), albo też pozornie wskazującą na
szersze gremium opiniotwórcze („środowisko ukraińskiej inteligencji m. Olsztyna”42, „członkowie ZG UTSK”43, „pozytywni delegaci”44 itp.). Trudno odtworzyć
pobudki skłaniające Kochana do utrzymywania kontaktów z SB, zwłaszcza na
lokalnym szczeblu. Można domniemywać, że wystawiając negatywną opinię wybranym aktywistom społecznym, świadomie uruchamiał działania prewencyjne
„chroniące” UTSK (czy też szerzej − mniejszość ukraińską) przed „politycznym
36
AIPN Bi, 066/515, Pismo E. Kochana, przewodniczącego ZG UTSK do rektora WSP w Olsztynie,
28 VII 1986, k. 642; ibidem, Odpis pisma rektora WSP do ZG UTSK, 8 IX 1986, k. 643.
37
Zdyskredytował Emiliana Pieczyńskiego i Bazylego Kobelaka − AIPN Bi, 066/515, Pismo mjr. R. Białobrzeskiego, zastępcy naczelnika Wydziału III WUSW Olsztynie do naczelnika Wydziału III WUSW w Szczecinie, 28 III 1984, k. 181; ibidem, Pismo zastępcy naczelnika Wydziału III WUSW w Olsztynie mjr. R. Białobrzeskiego do naczelnika Wydziału III WUSW w Koszalinie, 28 III 1984, k. 148.
38
Węgorzewskie ogniwo UTSK bez zgody Zarządu Głównego (a tym samym Kochana) założyło
w miejscowym banku własne konto oszczędnościowe, na które otrzymywało bezpośrednie wpłaty na działalność kulturalną − AIPN Bi, 066/515, Pismo zastępcy naczelnika Wydziału III WUSW w Olsztynie do naczelnika Wydziału V Departamentu III MSW w Warszawie, 18 V 1985, k. 182.
39
AIPN Bi, 066/516, Informacja mjr. Władysława Leśniewskiego, 5 VII 1989, k. 142; J. Syrnyk, Ukraińskie Towarzystwo Społeczno-Kulturalne, ss. 393–394.
40
AIPN Bi, 066/516, Informacja operacyjna ppłk. R. Białobrzeskiego sporządzona na podstawie ustnej
relacji KO „RK-E”, 2 XI 1987, k. 301.
41
AIPN Bi, 066/515, Meldunek sygnalny nr 199/88, 23 VI 1988, k. 126.
42
AIPN Bi, 066/516, Pismo ppłk. M. Kruka, naczelnika Wydziału III WUSW w Olsztynie do naczelnika Wydziału V Departamentu III MSW, 9 V 1984, k. 89.
43
AIPN Bi, 066/515, Pismo zastępcy naczelnika Wydziału III WUSW w Olsztynie mjr. R. Białobrzeskiego do naczelnika Wydziału III WUSW w Koszalinie, 28 III 1984, k. 148.
44
AIPN Bi, 066/515, Pismo zastępcy naczelnika Wydziału III WUSW w Olsztynie do naczelnika Wydziału V Departamentu III MSW, 18 V 1985, k. 182.
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awanturnictwem”, grożącym represjami ze strony władz partyjno-państwowych.
Nie można jednak wykluczyć, że kierowała nim obawa przed marginalizacją
i utratą wpływu na losy rodaków. W ten sposób można byłoby tłumaczyć jego,
łatwą do zauważenia w doniesieniach, niechęć do duchowieństwa greckokatolickiego, aktywistów młodzieżowych z USK czy też przedsiębiorczych (i w dużej
mierze niezależnych) lokalnych działaczy UTSK. Być może, kreując skonkretyzowany obraz „zagrożenia”, miał zamiar skłonić władze do taktycznych ustępstw
wobec środowisk ukraińskich. I tak np. komentując „trudności poligraficzne”,
z jakimi borykała się redakcja „Naszego Słowa” (przypomnijmy, przez długie
lata jedynego oficjalnego pisma ukraińskojęzycznego w Polsce), Kochan sugerował, że czasowe zawieszenie lub wręcz całkowite zaprzestanie druku tygodnika
spowoduje, że „wiodącą rolę przekazu informacji dotyczących środowiska ukraińskiego przejmie kler greckokatolicki, co byłoby społecznie niekorzystne”45.
Podobnie można interpretować krytyczne uwagi przekazane SB na temat nieumieszczenia na tzw. liście krajowej do Sejmu kandydatów ukraińskich. Kochan
uznał to za „poważny błąd polityczny”, ułatwiający wejście do parlamentu związanego z opozycją Włodzimierza Mokrego, automatycznie jedynego reprezentanta polskich Ukraińców46.
Duże nadzieje wiązano z werbunkiem w charakterze TW Stefana Migusa, starszego redaktora „Dziennika Pojezierze”47, przewodniczącego Koła Miejskiego UTSK w Olsztynie oraz członka ZG Towarzystwa. „Z racji wykonywanego zawodu i uprzedniego miejsca pracy oraz działalności społecznej w UTSK
ma on dobrą znajomość środowiska ludności ukraińskiej zamieszkałej na terenie województwa olsztyńskiego, jak również perspektywiczną możliwość docierania do osób i środowisk interesujących SB – pisano o kandydacie. – Niezależnie od tego ma wpływ na kształtowanie pozytywnych postaw”. Tłumaczono, że
„celem pozyskania będzie ochrona środowiska ludności ukraińskiej województwa olsztyńskiego oraz ochrona koła miejskiego UTSK przed antysocjalistycznymi wpływami nacjonalizmu. [Liczono też na] Zapewnienie operacyjnego
dotarcia SB do interesujących osób i środowisk, jak również uzyskiwania wyprzedzających informacji o negatywnych i szkodliwych inicjatywach politycznych”48. Czynnikiem sprzyjającym nawiązaniu współpracy miały być doraźne
45
AIPN Bi, 066/516, Pismo ppłk. M. Kruka, naczelnika Wydziału III WUSW w Olsztynie, do naczelnika Wydziału V Departamentu III MSW, 9 V 1984, k. 89.
46
AIPN Bi, 066/515, Meldunek sygnalny nr 147/89 do sprawy obiektowej krypt. „Beskid”, 31 V 1989,
k. 142–143.
47
Do końca grudnia 1982 r. Migus był zatrudniony w redakcji ukraińskojęzycznego tygodnika „Nasze Słowo”.
48
AIPN Bi, 0088/2597, Raport o zezwolenie na pozyskanie w charakterze TW, 4 X 1984, [b.p.].
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kontakty utrzymywane przez Migusa z rzecznikiem prasowym WUSW, które
pozwalały redaktorowi uzyskiwać materiały milicyjne dotyczące tematyki kryminalnej. Powyższe plany pokrzyżowała nieugięta postawa dziennikarza, który
uparcie odpierał czterokrotne próby „pozyskania”. Wykazywał się przy tym znajomością metod pracy operacyjnej SB, co wprawiało w zakłopotanie przedstawicieli policji politycznej49.

Kontrola działalności UTSK
Koncesjonowana działalność społeczno-kulturalna w ramach UTSK była
poddana wszechstronnemu nadzorowi ściśle współdziałających ze sobą lokalnych struktur administracyjnych i policyjnych, podlegających Ministerstwu
Spraw Wewnętrznych. SB uzyskiwała wgląd w bogatą dokumentację wytworzoną przez pracowników Wydziału Społeczno-Administracyjnego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie, która obejmowała m.in. protokoły z kontroli działalności
kół UTSK, ich roczne plany pracy, personalia członków zarządów i sprawozdania z posiedzeń plenarnych50. W lipcu 1986 r., po zapoznaniu się z wnioskami
z niedawnej inspekcji Oddziału Wojewódzkiego UTSK i podległych mu pięciu
kół ukraińskiej organizacji, „nie stwierdzono prowadzenia działalności niezgodnej z przepisami prawa czy postanowieniami statutu”. Wykazano jedynie uchybienia w dokumentacji prowadzonej przez podstawowe ogniwa terenowe Towarzystwa51. Z aparatem policyjno-administracyjnym współdziałał też Okręgowy Urząd Kontroli Prasy, Publikacji i Widowisk zatwierdzający repertuar
poszczególnych imprez. Ów system wielopłaszczyznowej kontroli, mający wyeliminować „naruszenia porządku publicznego i wrogie wystąpienia”, najlepiej
oddaje lapidarna notatka odnosząca się do „zabezpieczenia” IV przeglądu ukraińskich zespołów folklorystycznych „Malowana Skrzynia”, organizowanego w Kętrzynie (maj 1983 r.). „Zarówno pod względem treści i formy program wystę49
Migus ironicznie zapewniał swego adwersarza o braku podsłuchu pomieszczeń w miejscu pracy
oraz odrzucał możliwość jakiejkolwiek formy współpracy z SB, nawet w charakterze dysponenta lokalu kontaktowego − AIPN Bi, 0088/2597, Informacja operacyjna, 13 XI 1984, [b.p.]; ibidem, Wniosek o odstąpienie od
pozyskania kandydata na tajnego współpracownika, 31 XII 1984, [b.p.].
50
AIPN Bi, 066/514, Informacja operacyjna dotycząca osób, które uzyskały mandat na Wojewódzką
Konferencję UTSK na dzień 8 IV 1984, 3 IV 1984, k. 216–217; ibidem, Skład Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Wybranego 10 II 1985, k. 367–380; AIPN Bi, 066/516, Informacja operacyjna ppor. Andrzeja Grzelaka, 18 II
1985, k. 266–268; ibidem, Pismo Stefana Kozickiego, dyrektora Wydziału Społeczno-Administracyjnego do ZO
UTSK w Olsztynie, 26 II 1985, k. 269; AIPN Bi, 066/514, Wykaz kół UTSK na terenie województwa olsztyńskiego, sporządzony przez insp. Halinę Wybruch z WSA UW w Olsztynie, wg stanu na 31 I 1986, k. 299–303.
51
AIPN Bi, 066/515, Meldunek sygnalny nr 217/86 do sprawy obiektowej o krypt. „Beskid”, 30 VII
1986, k. 96.
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pu poddany będzie weryfikacji przez Urząd Cenzury, no i oczywiście [podkreślenie – A.S.] zabezpieczony operacyjnie przez tutejszy Wydział III” – stwierdził
ppłk M. Kruk52.
Tajne informacje sprawozdawcze, opisujące przebieg najważniejszych imprez kulturalno-rozrywkowych, płynęły z kilku niezależnych od siebie źródeł
– od kierownictwa ośrodków kultury lub lokali gastronomicznych wynajmujących pomieszczenia53, agentury działającej wewnątrz środowiska ukraińskiego
i funkcjonariuszy SB prowadzących działalność rozpoznawczą. W gronie pracowników policji politycznej szczególną aktywnością wykazał się ppor. Andrzej Grzelak, który wziął udział m.in. w uroczystym koncercie upamiętniającym
postać Tarasa Szewczenki (11 marca 1984 r., Filharmonia Olsztyńska). W relacji
funkcjonariusza „bezpieki” trudno nie dostrzec pewnych przejawów sympatii dla
„zabezpieczanego” środowiska. „Pierwszą, śpiewaną przez chór [„Żurawli”] pieśń,
publiczność wysłuchała stojąc – pisał inspektor Grzelak. – Można było zaobserwować, że niektóre osoby z widowni wtórowały, inne, szczególnie starsze, płakały. Każdą następną pieśń przyjmowano z narastającym aplauzem. Przy śpiewanej ostatniej pieśni »Jęczy i wyje Dniepr szeroki« publiczność ponownie wstała
i prawie wszyscy tę ostatnią pieśń śpiewali z chórem”. Nie przeszkodziło to wymienionemu funkcjonariuszowi w spisaniu numerów rejestracyjnych samochodów zaparkowanych pod filharmonią, zbadaniu „kierunków rozchodzenia się
osób” oraz podsłuchiwaniu do późnych godzin nocnych pomieszczenia świetlicowego, skąd „jeszcze długo po godzinie 22.00 słychać było donośne śpiewy
i śmiechy”. Już dwa tygodnie później ppor. Grzelak udał się do kina „Kopernik”
na projekcję filmów („Kijów” i „Najemnica”) przeznaczonych dla miejscowej
ukraińskiej publiczności54. Częstokroć plon takich służbowych „wizyt” był nad
wyraz skromny. Rozpoznanie utrudniała bariera językowa oddzielająca uczestników imprez, świadomie posługujących się wyłącznie rodzimym etnolektem,
od nieproszonych gości. „Cały koncert oraz konferansjerka prowadzone były
w języku ukraińskim, w związku z czym trudno jest mi opisać o czym mówiono
i śpiewano” – informował chor. J. Antolak. Nietrudno zauważyć, że usilnie szukano dowodów na łamanie obowiązujących przepisów, które zapewne zostały52
AIPN Bi, 066/516, Pismo ppłk. M. Kruka, naczelnika Wydziału III KW MO w Olsztynie, do naczelnika Wydziału I Departamentu III MSW, 2 II 1983, k. 49.
53
„Na zakończenie rozmowy dyrektorka MGOK zobowiązała się do udzielenia wyczerpujących informacji z przebiegu zabawy w poniedziałek 1986.06.16. Stwierdziła, iż mogła przyglądać się uczestnikom zabawy bardziej wnikliwie, gdy była wcześniej ukierunkowana” − AIPN Bi, 066/516, Informacja operacyjna ppor.
R. Sienkiewicza sporządzona na podstawie relacji ustnej dyrektorki MGOK w Dobrym Mieście, 12 VI 1986,
k. 106–107.
54
AIPN Bi, 066/516, Informacja operacyjna ppor. Andrzeja Grzelaka, 12 III 1984, k. 64–65; ibidem, Informacja operacyjna ppor. Andrzeja Grzelaka, 26 III 1984, k. 66.
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by wykorzystane jako środek nacisku na organizatorów imprez. Świadczy o tym
kolejny fragment relacji wymienionego funkcjonariusza, opisującego przegląd
w Kętrzynie: „W czasie zabezpieczenia tej imprezy wraz z młodszym chorążym
Aleksińskim nie udało nam się [podkreślenie – A.S.] zauważyć wystąpień wrogich ani faktów prowadzenia jakiejś działalności niezgodnej z prawem”55. Jedną
z nielicznych informacji na ten temat uzyskano w czerwcu 1986 r. Otóż jeden
z organizatorów ukraińskiej imprezy rozrywkowej w Dobrym Mieście, pobierając pieniądze od uczestników, nie wydawał w zamian biletów. W odpowiedzi
na powyższe funkcjonariuszowi SB polecono: „Poruczniku Sienkiewicz! Spośród uczestników zabawy ustalić osoby, które płaciły [Michałowi] Maruszczakowi [przewodniczącemu miejscowego koła UTSK] za wstęp. Pobrać oświadczenia
od tych osób i rozważyć sposób wykorzystania tych materiałów”56.
Istotne znaczenie dla „prawidłowego” (z punktu widzenia aparatu partyjnopaństwowego) funkcjonowania UTSK miało zapewnienie „odpowiedniego” składu gremiów kierowniczych Towarzystwa, począwszy od zarządu kół terenowych,
a skończywszy na prezydium Zarządu Głównego. Dlatego cyklicznie, co cztery
lata, wojewódzkie struktury SB włączały się w operacyjne „zabezpieczenie” kampanii sprawozdawczo-wyborczej. W styczniu 1988 r. naczelnik Wydziału V Departamentu III MSW sugerował swoim podwładnym z Olsztyna, aby „w miarę posiadanych możliwości − − dążyć do wyeliminowania z kandydowania do władz
oddziałów osób znanych z nacjonalistycznych postaw i poglądów”. Prosił o nadesłanie krótkich charakterystyk nowo wybranych organów przedstawicielskich57.
Z nieco późniejszego dokumentu wiemy, że na organizowany 11–12 czerwca 1988 r.
krajowy Zjazd UTSK (Zegrze k. Warszawy) z Olsztyńskiego wyjechały trzy osobowe źródła informacji (pozyskane wśród oficjalnych 16 delegatów). Z ich doniesień
wynikało, że przybysze z Olsztyńskiego zachowywali się bez zarzutu, a ich wystąpienia „prezentowały właściwe ujęcie polityki władz wobec UTSK”58.
Stosunkowo często w materiałach z województwa olsztyńskiego można
natrafić na postulaty operacyjnego „zabezpieczenia” działalności reprezentacyjnego chóru męskiego „Żurawli” (funkcjonował przy ZG UTSK), którego wielu członków mieszkało na terenie Warmii i Mazur. Treść jednego z pism wysłanych z „centrali” do kierownictwa pionu III SB w Olsztynie brzmiała: „Uprzejmie informuję, że na operacyjną uwagę zasługują podejmowane inicjatywy uakAIPN Bi, 066/516, Informacja operacyjna chor. J. Antolaka, 15 V 1983, k. 50.
AIPN Bi, 066/516, Informacja operacyjna sporządzona na podstawie relacji ustnej z instruktorką
MGOK w Dobrym Mieście, 23 X 1986, k. 115–116.
57
AIPN Bi, 066/515, Pismo naczelnika Wydziału V Departamentu III MSW do naczelnika Wydziału
III WUSW, 30 I 1988, k. 273.
58
AIPN Bi, 066/515, Meldunek sygnalny nr 199/88, 23 VI 1988, k. 126.
55
56
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tywnienia działalności UTSK w środowiskach ukraińskich na Waszym terenie.
W tym celu m.in. organizowane mają być występy chóru »Żurawie«, by pobudzić świadomość obojętnych narodowościowo Ukraińców i skonsolidować ich
wokół najbardziej aktywnych działaczy. (W składzie chóru znajdują się m.in.
osoby znane z działalności nacjonalistycznej, w tym także figuranci spraw operacyjnych). Informując o powyższym uprzejmie proszę o zabezpieczenie środowisk ukraińskich w obliczu nasilenia prób infiltracji wrogich ośrodków w stosunku
do ukraińskiej mniejszości narodowościowej”. W dalszej części cytowanego pisma
w karkołomny sposób łączono rozkwit ukraińskiej działalności kulturalnej
z „nasileniem prób infiltracji wrogich ośrodków [nacjonalistycznych]”59. Gdy
w 1986 r. ZG UTSK zwrócił się do centralnych władz polityczno-administracyjnych z oficjalną prośbą o wyrażenie zgody na zorganizowanie w bieżącym roku
tournée „Żurawli” w USA i Kanadzie, polecono olsztyńskiej SB opracować „krótką
charakterystykę każdego członka chóru oraz jego najbliższej rodziny, ze szczególnym uwzględnieniem kontaktów z emigracją ukraińską na zachodzie”. W sporządzonym podsumowaniu funkcjonariusze z Olsztyna mieli wskazać zarówno osoby, „które nie powinny wyjechać”, jak i tajnych współpracowników. W przypadku
tych ostatnich poproszono o sprecyzowanie ich możliwości operacyjnych. Prócz
tego zalecono wytypować i „pozyskać” nową agenturę wśród członków chóru60.
Inwigilacja placówek nauczania języka ukraińskiego
Ze względu na niebagatelną rolę odgrywaną w procesie kształtowania tożsamości narodowej także sieć edukacji ukraińskojęzycznej była systematycznie
monitorowana przez SB. Gromadzono dane na temat: funkcjonowania szkoły licealnej w Górowie Iławeckim oraz punktów fakultatywnego nauczania języka
ukraińskiego, które powołano przy ogniwach UTSK lub polskich strukturach
oświatowych61, inicjatyw na rzecz powołania kolejnych zespołów nauczania ję59
AIPN, 01419/251/J, Pismo naczelnika Wydziału II Departamentu III MSW do naczelnika Wydziału
III KW MO w Olsztynie, 22 X 1979, k. 409.
60
AIPN Bi, 066/515, Pismo płk. naczelnika Wydziału V Departamentu III MSW do naczelnika Wydziału III WUSW w Olsztynie, 10 III 1986, k. 261.
61
W 1986 r. punkty nauczania języka ukraińskiego dla uczniów szkół podstawowych istniały w następujących miejscowościach: Asuny (18 dzieci – 2 grupy), Bajory Wielkie (17 – 2), Bartoszyce (39 – 2), Dobre Miasto
(9 – 1), Galiny (11 – 1), Górowo Iławeckie I (18 – 3), Górowo Iławeckie II (28 – 3), Kandyty (25 – 3), Lidzbark
Warmiński (18 – 2), Kętrzyn (16 – 2), Mołtajny (22 – 3), Olsztyn (29 – 4), Sągnity (4 – 1) , Sępopol (15 – 2), Toprzyny (19 – 2), czyli w sumie 288 dzieci. Prócz tego w klasach z ukraińskim językiem nauczania w Liceum Ogólnokształcącym w Górowie Iławeckim edukowało się 93 uczniów, z tego w klasach: I – 29, II – 18, III – 21, IV – 25.
W 1986 r. wznowiono też lektorat języka ukraińskiego dla studentów WSP, na który uczęszczało maksymalnie 20
osób. Podsumowując: języka ojczystego w Olsztyńskiem uczyło się 401 młodych Ukraińców − AIPN Bi, 066/515,
Meldunek sygnalny 203/86 do SO Nr „C” OL-003804 krypt. „Beskid”, nr ident. 5487/85, 16 VII 1986, k. 94–95).
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zyka ukraińskiego62, krajowych kursokonferencji przeznaczonych dla nauczycieli ukraińskojęzycznych (organizowanych w porozumieniu z wojewódzkimi
władzami oświatowymi)63 oraz uczestnictwa miejscowych nauczycieli w corocznym szkoleniu językowym w Kijowie64.
Najważniejszym obszarem penetracji operacyjnej SB było Liceum Ogólnokształcące w Górowie Iławeckim z istniejącym od 1968 r. pionem (klasy B)
obligatoryjnego nauczania języka ukraińskiego. W ramach regularnej działalności rozpoznawczej sporządzano wykazy nauczycieli (wraz z ich charakterystykami)65, uczniów66 i absolwentów (zwłaszcza tych decydujących się na podjęcie
studiów)67. Wiele na to wskazuje, że oczekiwano stopniowego zaniku nauczania
w języku ukraińskim, a tym samym całkowitej polonizacji placówki. Kilkakrotnie podkreślano słaby nabór do klas ukraińskojęzycznych, który mógł skutkować ich administracyjnym „wygaszeniem”68. Być może poszukiwano informacji
kompromitujących nauczycieli od strony moralnej i zawodowej69. Doraźnie skru62
AIPN Bi, 066/515, Informacja operacyjna sporządzona na podstawie relacji ustnej inspektora szkół
w Dobrym Mieście Janusza Zielińskiego, 5 II 1985, k. 582. Szczególne zainteresowanie budziły okoliczności
wznowienia lektoratu języka ukraińskiego przeznaczonego dla studentów WSP − ibidem, Wyciąg z informacji operacyjnej z 18 II 1985, 1 III, k. 583.
63
„Zabezpieczono” m.in. kursokonferencję w Górowie (9–10 V 1986 r.), której inicjatorem był Teofil
Szczerba, metodyk, wizytator szkolnictwa ukraińskojęzycznego w północnej Polsce − AIPN Bi, 066/515, Informacja operacyjna sporządzona na podstawie relacji ustnej od KS „SK”, 9 V 1986, k. 599 oraz podobne przedsięwzięcie zorganizowane w październiku 1987 r. w Olsztynie. W drugim przypadku wykorzystano możliwości Wydziału „B” WUSW w Olsztynie, który dostarczył wykaz nazwisk uczestników, ich adresy, numery
dowodów osobistych i pokojów hotelowych. Na prośbę funkcjonariuszy SB z Legnicy szczególną uwagę zwrócono na osobę Jana Śpiwaka, zasłużonego nauczyciela z tamtejszego IV LO − ibidem, Pismo zastępcy naczelnika Wydziału III WUSW w Olsztynie do naczelnika Wydziału „B” w miejscu, 7 X 1987, k. 653; ibidem, Pismo
zastępcy naczelnika Wydziału „B” WUSW w Olsztynie do naczelnika Wydziału III WUSW w miejscu, 12 X
1987, k. 654; ibidem, Zgłoszenie pobytu czasowego wycieczki (Instytutu Kształcenia Nauczycieli), [październik 1987], k. 655–656).
64
W 1986 r. spośród 13 nauczycieli języka ukraińskiego wyjeżdżających do Kijowa, trzech pochodziło z Olsztyńskiego. Byli to: Władysław Kozubel, Krystyna Steć i Jarosława Kuźmowicz − AIPN Bi, 066/515, Pismo zastępcy naczelnika Wydziału III WUSW w Olsztynie mjr. R. Białobrzeskiego do naczelnika Wydziału V
Departamentu III MSW, czerwiec 1985, k. 588.
65
W wykazach uwzględniono nazwiska, adresy, przydział przedmiotów i przynależność partyjną
− AIPN Bi, 066/516, Wykaz nauczycieli LO w Górowie Iławeckim, [b.d.], k. 576–577. Podobne zestawienie sporządzono dla ukraińskojęzycznej Szkoły Podstawowej − AIPN Bi, 066/515, Wykaz nauczycieli zatrudnionych
w Szkole Podstawowej nr 2 w Górowie Iław, 23 VII 1986, k. 623–626.
66
Przy 36 nazwiskach podano miejsce pochodzenia i aktualnego zamieszkania − AIPN Bi, 066/516, Wykaz uczniów kl. IV B Liceum Ogólnokształcącego w Górowie Iławeckim, rok szkolny 1977/1978, [b.d.], k. 435.
67
W piśmie z czerwca 1985 r. zamieszczono dane dotyczące 13 osób, wskazując przy tym wybrane
przez nich kierunki dalszego kształcenia − AIPN Bi, 066/516, Pismo mjr. Zygmunta Buczyńskiego, zastępcy
szefa RUSW ds. SB w Bartoszycach do naczelnika Wydziału III WUSW w Olsztynie, 3 VI 1985, k. 584.
68
AIPN Bi, 066/516, Informacja operacyjna, 24 V 1979, k. 492–493.
69
Raczej nieprzypadkowo w jednym z dokumentów wzmiankujących pożar w internacie dla młodzieży obwiniano nauczycieli – wychowawców, którzy rzekomo w tym czasie spożywali alkohol z przedstawicielem władz administracyjnych − AIPN Bi, 066/516, Pismo zastępcy naczelnika Wydziału III WUSW w Olsztynie do zastępcy szefa RUSW ds. SB w Bartoszycach, 9 III 1987, k. 651.
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pulatnie badano informacje odnoszące się do rzekomego łamania regulaminu
szkoły70, wykorzystywania powiązań o charakterze służbowym lub organizacyjnym do pobudzenia aktywności organizacyjnej71 lub też imprez jubileuszowych72.
Sporadycznie pojawiają się też informacje dotyczące kontaktów z duchowieństwem greckokatolickim73.
Dokumenty obrazujące „zabezpieczenie” ukraińskiej społeczności szkolnej w Górowie Iławeckim wskazują na przejściowy, datowany na lata 1975–1983,
wzrost roli Milicji Obywatelskiej w działaniach operacyjnych. Jej funkcjonariusze, w związku z kilkuletnim brakiem terenowych struktur SB, prawdopodobnie
uczestniczyli w typowaniu nowych osobowych źródeł informacji, gromadzeniu
materiałów kompromitujących lub też działaniach o charakterze „profilaktyczno-ostrzegawczym”. Pokazują to materiały dotyczące Mirona Sycza, wówczas
ucznia klasy IV B górowskiego liceum. 2 kwietnia 1978 r., po koncercie zespołu „Dumka”, pod pretekstem jazdy rowerem w stanie nietrzeźwym został zatrzymany przez funkcjonariuszy MO w Górowie, pobity i znieważony74. 13 kwietnia 1978 por. Januszewicz, kierownik miejscowego komisariatu, powiadomił
olsztyńską SB, że „posiada obciążające materiały dotyczące jednego z uczniów
LO w Górowie – Ił. pochodzenia ukraińskiego”. Sprawą zainteresował się por.
A. Mroczkowski, starszy inspektor z Wydziału III KW MO w Olsztynie. Jednak
70
Analizowano m.in. informację służb milicyjnych na temat przeznaczonej dla Ukraińców całonocnej imprezy tanecznej w Bartoszycach, odbywającej się przy akompaniamencie zespołu muzycznego z Górowa
Iławeckiego. Obok urzędowej notatki znalazł się dopisek jednego z funkcjonariuszy SB o treści: „Proszę wyjaśnić czy chodzi tu o zespół z LO w Górowie. Uważam, że uczniów obowiązuje regulamin” − AIPN Bi, 066/516,
Informacja operacyjna mł. chorążego M. Dowejko z komisariatu MO w Bartoszycach, 14 II 1983, k. 48.
71
Analizowano kwestię domniemanego patronatu Zarządu Wojewódzkiego Związku Młodzieży Wiejskiej (ZW ZMW) w Elblągu nad młodzieżowym zespołem „Dumka” i udzielania temuż pomocy w zorganizowaniu wyjazdu do USRR. „W związku z tym proszę o nadesłanie informacji o charakterze współpracy
ZW ZMW z zespołem »Dumka« z uwzględnieniem osób, które z ramienia ZW ZMW mają bezpośredni kontakt z przedstawicielami zespołu” − AIPN Bi, 066/516, Pismo mjr. R. Białobrzeskiego, zastępcy naczelnika Wydziału III WUSW w Olsztynie, do naczelnika Wydziału III WUSW w Elblągu, 9 IV 1984, k. 67. Zależność organizacyjna od struktur w Elblągu, ze względu na korzystne połączenia komunikacyjne, dotyczyła jedynie
górowskiego koła ZMW − ibidem, Pismo por. Zygfryda Michałka, zastępcy naczelnika Wydziału III WUSW
w Elblągu, do naczelnika Wydziału III WUSW w Olsztynie, 12 V 1984, k. 91.
72
W ostatnim przypadku największe zainteresowanie wzbudziły organizowane w październiku 1988 r.
obchody XX-lecia istnienia klas ukraińskich w górowskim liceum. W meldunku najwięcej miejsca zajęły uwagi
na temat Włodzimierza Romańczuka, przybyłego z Gdańska: „Podniósł on kwestie, że narodowość ukraińska będzie dążyła do uzyskania mandatu posła, który reprezentował będzie interesy mniejszości w Sejmie. Twierdził, że UTSK w Gdańsku wystąpi do Lecha Wałęsy, aby do tematyki poruszanej przy Okrągłym Stole wprowadzić temat ukraińskiej mniejszości narodowej. U[kraińcy] dążyć będą do uzyskania dla przesiedlonej
ludności w ramach akcji »W« odszkodowania od państwa. − − Jego wystąpienie zostało odebrane z dużym
aplauzem zebranych. W niektórych zwrotach zawarte były akcenty nacjonalistyczne” − AIPN Bi, 066/516, Meldunek sygnalny nr 320/88, 21 X 1988, k. 134.
73
AIPN Bi, 066/516, Informacja operacyjna, 16 IV 1986, k. 592–593; ibidem, Informacja operacyjna
sporządzona na podstawie relacji ustnej od Kontaktu Służbowego SK, 9 V 1986, k. 603.
74
AIPN Bi, 0089/2033, Pismo Mirona Sycza do Eugeniusza Kochana, przewodniczącego ZG UTSK,
3 IV 1978, k. 8–11.
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z czasem kierownictwo Sekcji II Wydziału III podjęło decyzję o pozostawieniu
niniejszej sprawy w wyłącznej kompetencji funkcjonariuszy górowskiego MO.
Sycz został ukarany grzywną przez Kolegium ds. Wykroczeń w wysokości 500 zł75.
Równocześnie zebrano krytyczne opinie na temat zachowania Sycza w internacie76. Całość materiałów dotyczących wymienionej osoby zarejestrowano i wykorzystano w późniejszych przedsięwzięciach operacyjnych.
Gwarantem skutecznego nadzoru nad LO w Górowie było utrzymywanie
efektywnych kontaktów służbowych z osobami sprawującymi funkcje dyrektorskie. Z chwilą, gdy kierownictwo nad placówką objął Stanisław Książek, funkcjonariusze policji politycznej przeprowadzili z nim rozmowę mającą na celu
„uświadomienie mu problematyki narodowościowej, zrozumienie której będzie
mu pomocne w kierowaniu tak specyficzną szkołą jaką jest LO w Górowie Iławeckim”77. Pierwszym „palącym” problemem było zapewnienie „właściwego”
składu corocznej wycieczki na festiwal w Svidniku (Czechosłowacja). Niemożność skompletowania pełnego składu skłoniła nauczycieli do zaproszenia do
udziału w wyjeździe młodych Ukraińców z okolicznych szkół podstawowych
i zawodowych. „Doświadczenia lat ubiegłych udowadniają, że wycieczka do
Svidnika jest celowym manewrem mającym na celu pogłębianie odrębności
młodzieży ukraińskiej – stwierdził jeden z funkcjonariuszy SB. – Notowane były
przykłady postaw młodzieży ukraińskiej (w czasie wycieczki) mające zabarwienie
typowo nacjonalistyczne. Za przykład niech posłuży postawa uczennicy klasy IV B,
która na wycieczce do Svidnika w 1979 r. wręcz zbeształa ucznia pochodzenia
ukraińskiego z klasy I B, który ośmielił się w autokarze wypowiedzieć kilka zdań
w języku polskim”. Funkcjonariusze policji politycznej sugerowali dyrektorowi, by w trakcie rozmów z nauczycielami spowodował wykluczenie z wycieczki
osób spoza LO, umieszczając w ich miejsce polskich licealistów78. Nie znamy rezultatu powyższych zabiegów, niemniej stały się one pierwowzorem dla podobnych przedsięwzięć realizowanych w kolejnych latach. Mam tu na myśli próby
„deukrainizacji” bali maturalnych klas pionu B (dotąd były imprezami integrującymi nie tyle społeczność szkolną, co raczej lokalne środowisko ukraińskie)
i zachęcenia młodych Ukraińców do szerszego wstępowania do szkolnej komórki Związku Harcerstwa Polskiego. Analizując pierwszy problem, funkcjonariusz
SB (por. A. Mroczkowski) sugerował dyrektorowi następujące kroki. W odnie75
AIPN Bi, 0089/2033, Informacja operacyjna sporządzona na podstawie analizy dokumentów posiadanych przez Komisariat MO w Górowie Iławeckim oraz osobistej rozmowy z Sycz Mironem, 1978, k. 12–13.
76
AIPN Bi, 0089/2033, Wyciąg z informacji operacyjnej z dnia 5 V 1978 TW ps. „Rzemieślnik”, 10 V
1978, k. 14.
77
AIPN Bi, 066/516, Informacja operacyjna, 26 V 1979, k. 494–495.
78
Ibidem.
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sieniu do studniówek organizowanych według klucza etnicznego proponował:
ograniczenie liczby gości spoza szkoły (powołanie się na małą pojemność sali),
przestrzeganie czasu trwania zabaw zgodnie z regulaminem szkoły, powołanie
komitetów odpowiedzialnych za ład i porządek, a także spowodowanie, aby na
imprezach znalazły się „odpowiednio liczne delegacje pozostałych klas, co winno zapewnić właściwe zachowanie się młodzieży ukraińskiej i ich zaproszonych
gości”79. W innym dokumencie pisano wręcz, iż pojawienie się liczniejszego grona polskich uczniów „ma wytworzyć atmosferę respektu i pohamowania się rodziców młodzieży ukraińskiej w zbyt jaskrawym przedstawianiu kultury ukraińskiej, a nawet wystąpień nacjonalistycznych”80.
Wprowadzając w życie powyższe zamierzenia, dyrektor LO zyskał pozytywną ocenę SB. „Jest z nami szczery i wszelkie problemy przedstawia otwarcie i bez
ogródek – pisano w jednym z dokumentów. – Jest on pozytywnie ustosunkowany do naszej Służby i ustroju. Pozycja jego jako dyrektora specyficznego LO jest
trudna, tym bardziej że nie posiada on zbyt dużego stażu pedagogicznego. Problemy narodowościowe w szkole dyrektor widzi właściwie, jednakże niektórych
problemów jeszcze nie potrafi szybko i stanowczo załatwić. Często członkowie
Rady Pedagogicznej LO wywierają na dyrektora presję i potrafią przeforsować
swoje stanowisko. Pozytywnym zjawiskiem jest to, że w sprawach dotyczących
młodzieży ukraińskiej pyta o radę i jak dotychczas zalecenie ściśle realizuje”81.
Pomyślna współpraca z dyrekcją pozwalała „uchronić” liceum górowskie
przed napływem druków bezdebitowych z Zachodu. 23 grudnia 1983 r. przekazano SB dwie przesyłki listowe, które zawierały: materiały z VI Wielkiego Zjazdu Organizacji Ukraińskich Nacjonalistów oraz publikację Stepana Ołeśkiwa poświęconą Wielkiemu Głodowi na Ukrainie. Wysłał je bliżej nieznany nadawca z Wielkiej
Brytanii. Dalsze czynności operacyjne (w ramach sprawy operacyjnego sprawdzenia krypt. „Przesyłka”) zmierzały do ustalenia, czy był to fakt jednostkowy, czy
też „zorganizowane oddziaływanie nacjonalistyczne na środowisko nauczycieli ukraińskich w LO Górowo Iławeckie”82. Kolejne publikacje (m.in. czasopismo
„Suczastnist”) adresowane do górowskiej szkoły przechwycił kilkanaście miesięcy
później Urząd Celno-Pocztowy. Jak wynikało z ekspertyzy przeprowadzonej przez
Wydział Kryminalistyki WUSW w Olsztynie, osoba zaangażowana w ich wyekspediowanie do Polski nie była tożsama z poprzednim nadawcą83.
Ibidem.
AIPN Bi, 066/516, Informacja operacyjna, 11 I 1984, k. 532–534.
81
AIPN, 066/515, Informacja operacyjna opracowana przez por. A. Mroczkowskiego, st. inspektora
Wydziału III KW MO w Olsztynie, 24 XI 1979, k. 487–488.
82
AIPN, 066/515, Meldunek operacyjny, 28 XII 1983, k. 48.
83
AIPN, 066/515, Meldunek sygnalny do sprawy obiektowej nr C OL 03804 krypt. „Beskid”, nr ident.
5487/85, 2 VIII 1985, k. 79.
79
80
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Stałemu nadzorowi podlegali nauczyciele narodowości ukraińskiej zaangażowani w działalność społeczną. W ramach odrębnych spraw operacyjnych
inwigilowano Jerzego Kertyczaka i Władysława Kozubla. W grudniu 1983 r., na
podstawie informacji Wydziału V Departamentu III MSW, założono sprawę operacyjnego sprawdzenia o krypt. „Wysłannik”. Z jej wypisów wynika, że J. Kertyczak, wysłany do Kijowa na kurs dla nauczycieli języka ukraińskiego, wzbudził
podejrzenia służb specjalnych nawiązując liczne kontakty osobiste oraz „konspiracyjnie” wykonując fotografie i utrwalając na taśmie rozmowy z wybranymi obywatelami USRR. Rzekomo czynił to na polecenie brata Michała, rozpracowywanego przez zielonogórską SB w ramach sprawy operacyjnego sprawdzenia pod
krypt. „Sotnik”. Podjęte działania operacyjne zmierzały do „pełnego rozpoznania
osobowości Kertyczaka, jego kontaktów w kraju i za granicą oraz udokumentowania nacjonalistycznych zachowań i wykorzystania tych danych do jego neutralizacji”84. Jednak, jak pokazały następne miesiące, nie uzyskano ani dowodów prowadzenia przez figuranta działalności o charakterze nacjonalistycznym,
ani też podstaw do przeprowadzenia z nim rozmowy profilaktyczno-ostrzegawczej (tu kierowano się obawą przed ujawnieniem źródła wstępnej informacji).
Sprawę co prawda zakończono, lecz równocześnie zaznaczono, że „zapewniono
możliwość niedopuszczenia do wyjazdów na kursy językowe do ZSRR osób narodowości ukraińskiej nie dających rękojmi poprawnego zachowania się”85. W okresie
grudzień 1986 – czerwiec 1988 SB RUSW w Bartoszycach prowadziła działania
operacyjne (sprawa operacyjnego sprawdzenia o krypt. „Kontakt”) przeciwko
Władysławowi Kozublowi, wychowawcy w licealnym internacie i nauczycielowi
w SP nr 2, mające na celu wyjaśnienie charakteru jego rzekomych kontaktów
z Andrzejem Hajdamachą, referentem banderowskiego odłamu Organizacji Ukraińskich Nacjonalistów w RFN86. O zamknięciu sprawy zadecydowało zarówno
niepotwierdzenie podejrzeń, jak i objęcie przez „figuranta” funkcji sekretarza
Podstawowej Organizacji Partyjnej PZPR (sprawowanej „ze szczególnym zaangażowaniem i stanowczością”) oraz powołanie wśród młodzieży koła ZSMP.
Jego dalsza profilaktyczna kontrola odbywała się w ramach sprawy obiektowej
„Beskid”87.

AIPN, 066/515, Meldunek operacyjny, 29 XII 1983, k. 50.
AIPN, 066/515, Meldunek operacyjny, 25 I 1985, k. 59.
86
AIPN, 066/515, Meldunek o założeniu sprawy operacyjnego sprawdzenia nr „C” Ol-O18068 o kryptonimie „Kontakt”, 19 XII 1986, k. 71.
87
AIPN, 066/515, Informacja operacyjna, 16 IV 1986, k. 592–593; ibidem, Meldunek końcowy, 200/88,
24 VI 1988, k. 76.
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Wobec ukraińskiego środowiska akademickiego
Zainteresowanie SB ukraińskim środowiskiem akademickim w Olsztynie
sięga przynajmniej wydarzeń Marca ’68. Od tego czasu systematycznie sporządzano wykazy (w niektórych przypadkach zaopatrzone w charakterystyki personalne) ukraińskich studentów i pracowników naukowych związanych z Akademią Rolniczo-Techniczną i założoną nieco później Wyższą Szkołą Pedagogiczną88. Najprawdopodobniej w oparciu o tajne rejestry typowano kandydatów
na tajnych współpracowników. Ukazuje to przykład Władysława Kozubla, przyjętego w 1978 r. na I rok studiów historii WSP. Już w sierpniu (czyli przed rozpoczęciem roku akademickiego), wziąwszy pod uwagę „zapotrzebowanie Sekcji II
w zapewnieniu dopływu informacji ze środowiska studenckiego, jak i ochrony
mniejszości ukraińskiej przed wpływem ideologii nacjonalistycznej”, zdecydowano o nawiązaniu pierwszych kontaktów89. Podjęte kilka miesięcy później spotkania zakończyły się najprawdopodobniej fiaskiem90.
Początkowo najwięcej uwagi poświęcano studentom angażującym się
w działalność Koła Miejskiego UTSK w Olsztynie. „Stwierdzono, iż młodzież ta
jest dość impulsywna, przywiązana do swej narodowości, tradycji i kultury. Cechuje ich solidarność a u niektórych z nich istnieje przekonanie o dyskryminacji
ludności ukraińskiej w Polsce. Stąd studenci ukraińscy z ART i WSP szczególnie
uczestnicząc w działalności UTSK wymagają kontroli operacyjnej” – pisał kpt.
Ryszard Jaworski, kierownik Sekcji II Wydziału III KW MO w Olsztynie91. Na
początku lat osiemdziesiątych zainteresowano się kontaktami studentów z duchowieństwem greckokatolickim. Podejrzewano, że był to wstęp do uruchomienia stałego duszpasterstwa akademickiego w obrządku wschodnim92.
Zasadniczym przedmiotem analizy były jednak wysiłki na rzecz powołania i zalegalizowania krajowej – i co najważniejsze niezależnej od UTSK – orga88
AIPN, 066/515, Wykaz (z adresami i kierunkami) studentów ART pochodzenia ukraińskiego rozpoczynających naukę w roku akademickim 1977/1978, k. 432–433; ibidem, Wykaz studentów narodowości ukraińskiej rozpoczynających naukę na WSP w roku akademickim 1977/1978, k. 434; ibidem, Wykaz studentów
przyjętych na I rok studiów do WSP i ART, 1985, k. 585–586; AIPN Bi, 066/514, Informacja dotycząca osób narodowości ukraińskiej zatrudnionych w ART i WSP w Olsztynie, 13 VIII 1980, k. 304–309. W ostatnim ze spisów wymieniono łącznie 17 osób. Podano ich adresy, a także określono przynależność służbową, postawę polityczną i współpracę z SB (wskazano dwa kontakty operacyjne i jeden b. TW).
89
AIPN Bi, 0088/2218, Wniosek o przeprowadzenie pierwszego zetknięcia z kandydatem na TW Władysławem Kozublem, 11 VIII 1978, k. 13–14.
90
AIPN Bi, 0088/2218, Informacja operacyjna ppor. W. Leśniewskiego, 7 XII 1978, k. 18–21.
91
AIPN Bi, 066/514, Charakterystyka dotycząca ukraińskiej mniejszości narodowościowej województwa olsztyńskiego, 12 I 1977, k. 92.
92
AIPN Bi, 066/515, Pismo zastępcy ppłk. Michała Kruka, naczelnika Wydziału III KW MO w Olsztynie, do naczelnika Wydziału IV KW MO w Olsztynie, 28 X1980, k. 304.
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nizacji skupiającej młodych Ukraińców (maj 1981 r.)93. Można odnieść wrażenie,
że wszelkie działania operacyjne w tym zakresie z udziałem olsztyńskich struktur SB były znacznie spóźnione i z trudem nadążały za dynamiką wydarzeń.
Dopiero 22 czerwca 1981 r. uzyskano od Eugeniusza Kochana ogólną informację o jego rozmowie z przedstawicielem grupy inicjatywnej Zrzeszenia Studentów Ukraińskich (ZSU), w trakcie której rozważano dalsze losy organizacji94.
W lipcu, a więc kilka miesięcy po fiasku rejestracji ZSU, funkcjonariusze Sekcji
II Wydziału III KW MO w Olsztynie podjęli ograniczone posunięcia polegające
na sporządzeniu charakterystyki założycieli wymienionej struktury młodzieżowej95. Po kilkumiesięcznej bierności, wynikającej zapewne z przerwy wakacyjnej,
inwigilację środowiska studenckiego wznowiono w listopadzie 1981 r., zakładając
sprawę operacyjnego sprawdzenia o kryptonimie „Spółka”. Trudno dzisiaj stwierdzić, czy była to sprawa prowadzona wyłącznie przez jednostkę olsztyńską, czy
też ogólnokrajowa, realizowana pod nadzorem Wydziału II Departamentu III
MSW96. Najkrócej rzecz ujmując, była to odpowiedź na kolejną inicjatywę organizacyjną ukraińskich studentów w Olsztynie – powołanie w październiku
1981 r. autonomicznej Ukraińskiej Sekcji Kulturalnej (USK) w ramach lokalnego ogniwa Socjalistycznego Związku Studentów Polskich97.

93
Tytułem wyjaśnienia należy wspomnieć, że w stworzeniu Zrzeszenia Studentów Ukraińskich (ZSU)
udział wzięli: Eugeniusz Misiło (pracownik naukowy ART) oraz Maria Szewczyk, Irena Morajko, Halina Bida,
Władysław Kozubel i Miron Sycz (studenci WSP). „Zrzeszenie to miało mieć zabarwienie nacjonalistyczne”
– napisano w jednym z późniejszych dokumentów SB. W tym miejscu wskazywano, że założyciele ZSU planowali opracowanie i wprowadzenie w życie stałej ordynacji wyborczej, wprowadzenie do programu nauczania historii Ukrainy oraz przedstawienie w nowym świetle działalności OUN i UPA, zob. AIPN Bi, 066/516, Pismo zastępcy mjr. R. Białobrzeskiego, naczelnika Wydziału III WUSW w Olsztynie do naczelnika Wydziału V
Departamentu III MSW, czerwiec 1985, k. 588. Pełny tekst odezwy ZSU został zamieszczony w bezdebitowym
wydawnictwie: Ukraińcy w Polsce wobec „Solidarności” [autor nieznany], Warszawa 1985, ss. 57–59.
94
Oto fragment relacji: „W Olsztynie osoby, które wyraziły akces przynależności do SUS [skrót ukraińskiej nazwy Zrzeszenia − A.S.], przypuszczają, że o ile Związku nie zarejestruje minister Górski wówczas uczynią to Rektorzy poszczególnych uczelni. Nie wykluczają także możliwości ukazywania i wyjaśniania problematyki UPA i roli własowców w przyszłych swoich publikacjach czy też prelekcjach i pogadankach” − AIPN
Bi, 066/516, Pismo zastępcy naczelnika Wydziału III KW MO w Olsztynie mjr. R. Białobrzeskiego do naczelnika Wydziału II Departamentu III MSW, 22 VI 1981, k. 44.
95
AIPN Bi, 066/515, Pismo płk. Króla, naczelnika Wydziału II Departamentu III MSW, do naczelnika
Wydziału III KW MO w Olsztynie, 30 VII 1981, k. 501.
96
Użycie wspomnianego kryptonimu zapewne nie było dziełem przypadku. Nawiązywano w ten sposób do rozpracowania ukraińskiej młodzieży studenckiej z połowy lat pięćdziesiątych.
97
Decyzję o wykorzystaniu koncesjonowanych, „reżimowych” struktur ruchu studenckiego, przeżywających wówczas kryzys organizacyjny, podjęto ze względu na niemożność zarejestrowania ZSU, członkostwa
w SZSP niektórych twórców Sekcji (m.in. Władysława Kozubla), krytycznej oceny lokalnego ogniwa Niezależnego Zrzeszenia Studentów (NZS) i wreszcie konfliktu z miejscowymi, reprezentującymi starszą generację,
liderami ukraińskimi, przede wszystkim Eugeniuszem Kochanem – AIPN Bi, 0089/2033, Plan wykonawczy do
kwestionariusza ewidencyjnego kryptonim „Miron”, 5 I 1983, k. 22–23; ibidem, Uzupełnienie meldunku operacyjnego, 30 IV 1983, k. 24; ibidem, Informacja operacyjna z rozmowy operacyjnej z Mironem Syczem, 8 XII
1982, k. 35–36.
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Przez kilkanaście następnych miesięcy rozpracowaniu podlegali współtwórcy ZSU i USK – Miron Sycz i Władysław Kozubel, aktywiści studenccy z WSP, oraz
koordynujący ich wysiłki Eugeniusz Misiło, pracownik naukowy ART. 5 stycznia 1982 r. inspektor Romuald Białobrzeski spowodował wezwanie Mirona Sycza (skarbnika USK) do Komendy Miejskiej MO w Bartoszycach, gdzie aktywista młodzieżowy zrelacjonował ubiegłoroczne starania na rzecz powołania
i legalizacji ZSU, stosunek do Niezależnego Zrzeszenia Studentów, a następnie powstanie Sekcji ukraińskiej przy SZSP98. Na zakończenie rozmowy oficer SB ostrzegł
Sycza „przed konsekwencjami karnymi grożącymi mu w przypadku podejmowania wrogiej działalności”. Ten zobowiązał się jej nie podejmować. Pomyślny przebieg spotkania skłonił przedstawiciela „bezpieki” do wyciągnięcia następującego wniosku: „Z wymienionym nadal prowadzone będą rozmowy operacyjne,
w czasie których wyjaśniać się będzie interesujące nas problemy”99.
Dwa tygodnie później doszło do spotkania SB z Władysławem Kozublem,
przewodniczącym USK (i równocześnie prezesem KM UTSK w Olsztynie), który w pisemnym oświadczeniu wyjaśnił okoliczności powstania Sekcji, a także
zgodził się na udostępnienie jej dokumentacji100. 3 lutego 1982 r. w jednej z olsztyńskich kawiarni aktywista ukraiński przedłożył funkcjonariuszowi policji politycznej statut Sekcji, ramowy program działania i akt założycielski. Nie okazał
jednak najistotniejszego dokumentu – listy członków ogniwa. Powołał się na zaplombowanie lokalu USK. Kozubel tłumaczył swemu rozmówcy, że studentom
ukraińskim „chodziło o przywrócenie prawdziwej wartości hasłu internacjonalizmu i braterstwa narodów, by Ukrainiec zamieszkujący w Polsce nie wstydził
się, że jest Ukraińcem i aby tego nie musiał ukrywać”. Zamierzali też „wymazać ze świadomości Polaków stereotyp, że jak Ukrainiec to zarazem i upowiec
– morderca”. Pod koniec spotkania przewodniczący Sekcji informował, że dal98
Po fiasku rejestracji ZSU Sycz i Kozubel wystąpili do ZM UTSK w Olsztynie „z propozycją rozruszania działalności kulturalnej”. „Ponieważ nie uzyskaliśmy zrozumienia w UTSK i ciągle nam nie pozwalano nic robić zaczęliśmy się zastanawiać, gdzie i jak można by było prowadzić działalność kulturalną”. Z wyjaśnień Sycza wynikało, że USK została zatwierdzona przez Radę Uczelnianą SZSP jako jej „agenda” 19 X 1981 r.
Owoce jej aktywności z powodu wprowadzenia stanu wojennego były nad wyraz skromne – zorganizowano jedynie wieczorek taneczny dla 60 osób oraz występ czteroosobowego kabaretu podczas „Jarmarku Młodzieżowego” w Gdańsku − AIPN Bi, 0089/2033, Informacja operacyjna sporządzona na podstawie rozmowy
z Sycz Mironem, 18 I 1982, k. 30. Na temat genezy i rozwoju ukraińskiego ruchu studenckiego w Polsce zob.
szerzej J. Syrnyk, Ukraiński ruch młodzieżowy w Polsce w latach siedemdziesiątych i osiemdziesiątych XX wieku,
Pamięć i Sprawiedliwość, 2011, nr 1 (17), ss. 191–209; W. Kozubel, Ukrajinśkyj, studentśkyj ruch w PNR, Zustriczi, 1987, nr 4–5 (10–11), ss. 18–20.
99
AIPN Bi, 0089/2033, Informacja operacyjna sporządzona na podstawie rozmowy z Sycz Mironem,
18 I 1982, k. 29–33; ibidem, Informacja operacyjna stanowiąca dalszy ciąg rozmowy prowadzonej w dniu 15 I
1982 z Sycz Mironem, 18 I 1982, k. 34.
100
AIPN Bi, 0088/2218, Informacja operacyjna z rozmowy operacyjnej z kandydatem TW „KW”, 1 II
1982, k. 46–48.
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sze jej funkcjonowanie, z uwagi na zawieszenie SZSP, stanęło pod znakiem zapytania. Sugerował, że całkowite rozwiązanie ogniwa pogłębiłoby apatię wśród
młodzieży ukraińskiej, która straci „w ogóle zaufanie do dobrych intencji władz
i do zrzeszania się w ogóle, a w szczególności do socjalistycznych organizacji
studenckich”101. Kilka miesięcy później doraźne i niesformalizowane kontakty
operacyjne z Kozublem zostały przerwane. Był to skutek ukończenia studiów
przez wymienionego, wstąpienia do szkoły podchorążych i wykluczenia z szeregów UTSK. Jednak dopiero w lipcu 1983 r. zaniechano jego opracowania w charakterze TW i złożono materiały w Wydziale „C” KW MO102.
„Figurantem” założonego 5 kwietnia 1982 r. kwestionariusza ewidencyj103
nego o kryptonimie „Saga” był Eugeniusz Misiło. Wymienionemu zarzucano:
zaangażowanie na rzecz powołania ZSU, redagowanie bezdebitowych biuletynów
informacyjnych „Visnyk” i „Apatryd”, krytykujących politykę narodowościową
PRL i funkcjonowanie UTSK oraz odmowę podpisania deklaracji lojalności. „Dotychczasowe postępowanie E. Misiły, jak również brak jednoznacznej deklaracji
z jego strony nie dają rękojmi zaniechania negatywnej działalności – stwierdzono w dalszej części dokumentu. – Dlatego też celem niniejszej sprawy jest: objęcie »figuranta« kontrolą, dokumentowanie jego negatywnej, szkodliwej działalności z równoczesnym stosowaniem przedsięwzięć neutralizujących negatywne inicjatywy”. Zaplanowano podjęcie następujących czynności: zablokowanie
wyjazdów zagranicznych na dwa lata, kontrolę agenturalną kontaktów z młodzieżą studencką i ewentualnych prób kontynuacji działalności ZSU, ograniczenie aktywności (poprzez agenturę) w UTSK, a z czasem, co już sygnalizowano,
pozbawienie członkostwa, wytypowanie nowych osobowych źródeł informacji
w miejscu pracy i zamieszkania „figuranta”, sześciomiesięczną perlustrację korespondencji „figuranta”, a także, z chwilą zaobserwowania „negatywnej” działalności, przeprowadzenie rozmów profilaktycznych (miały miejsce w dniach
21 grudnia 1982 r. oraz 23 marca 1983 r.). Ze względu na przynależność do partii komunistycznej o zachowaniu Misiły poinformowano Komitet Wojewódzki PZPR104. Po ośmiu miesiącach, po uzyskaniu informacji na temat kontaktów
Misiły z Romanem Labą, obywatelem USA podejrzewanym o działalność wywiadowczą, uznanym za persona non grata na terytorium PRL, kwestionariusz
AIPN Bi, 0088/2218, Informacja operacyjna, 4 II 1982, k. 49–52.
AIPN Bi, 0088/2218, Wniosek o zaniechanie dalszego opracowywania kandydata na tajnego współpracownika, 23 VII 1983, k. 49–54.
103
Kwestionariusze ewidencyjne (KE) służyły monitorowaniu życia osób uznawanych za potencjalnie
groźne dla systemu, zob. F. Musiał, op. cit., ss. 249–250.
104
AIPN, 01286/1300, Plan czynności operacyjnych w sprawie kwestionariusza ewidencyjnego krypt.
„Saga”, 8 IV 1982, k. 15–16.
101
102
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ewidencyjny o kryptonimie „Saga” został przekwalifikowany na sprawę operacyjnego rozpracowania105. W lutym 1983 r., w związku z przeprowadzką figuranta do Warszawy, dalsze prowadzenie działań operacyjnych przekazano Wydziałowi III-1 Komendy Stołecznej MO106. Według ustaleń warszawskiej komórki SB,
Misiło, osiadając w stolicy, poświęcił się pracy naukowej, znacznie przy tym
ograniczył kontakty ze środowiskiem ukraińskim. Po uzyskaniu odeń zapewnień o niepodejmowaniu jakiejkolwiek sprzecznej z prawem działalności, stopniowo przymierzano się do zaniechania działań operacyjnych. Ich formalne
zakończenie nastąpiło w marcu 1985 r.107
Kontakty SB z Mironem Syczem (przewodniczącym USK po odejściu Kozubla) zostały wznowione w grudniu 1982 r. Podczas spotkania odbytego 7 grudnia
w kawiarni „Staromiejskiej” funkcjonariusz „bezpieki” uzyskał dane na temat inicjatywy powołania krajowej Rady Kultury do spraw Mniejszości Narodowych
przy rozwiązującym się SZSP i udziału w niniejszym przedsięwzięciu E. Misiły (był konsultantem). Z wyjaśnień Sycza wynikało, że USK w Olsztynie i idące
w jej ślady Sekcje w innych ośrodkach akademickich będą w przyszłości wchodzić w skład nowo powstałego ZSP. Koordynowaniem ich działalności z czasem zajęła się Ogólnopolska Rada Kultury Studentów Mniejszości Narodowych
(ORKSMN) przy Krajowej Radzie Kultury ZSP108. Wymieniony kilkakrotnie
podkreślał, że „jego i kolegów działalność nie naruszy obowiązujących przepisów i nie wykroczy poza ramy działalności statutowej”, czyli tak naprawdę ograniczy się do organizacji imprez kulturalnych. Prócz tego informował o usunięciu z szeregów UTSK. Analizując rezultat spotkania, funkcjonariusze SB zarejestrowali Sycza w charakterze kontaktu operacyjnego i podjęli wysiłki na rzecz
„związania go” z organami bezpieczeństwa109.
Ze względu na wagę zagadnienia podjęto niemal równoczesną decyzję
o objęciu Sycza profilaktyczną inwigilacją. Celem założonego 4 stycznia 1983 r.
kwestionariusza ewidencyjnego kryptonim „Miron” była, jak napisano, „operacyjna kontrola − − zachowania się [Mirona Sycza] na uczelni i w środowisku
studenckim, jak też jego dalsze inicjatywy w tym przedmiocie” 110. Tłumaczono,
105
AIPN, 01286/1300, Wniosek o przekwalifikowanie kwestionariusza ewidencyjnego nr 13419 na sprawę
operacyjnego rozpracowania, 23 XII 1982, k. 23–24. Na temat spraw operacyjnego rozpracowania zob. przyp. 20.
106
AIPN, 01286/1300, Pismo naczelnika Wydziału III KW MO w Olsztynie do naczelnika Wydziału
III-1 Komendy Stołecznej MO w Warszawie, 25 II 1983, k. 41.
107
AIPN, 01322/3015, Notatka służbowa por. K. Roga, 15 III 1985, k. 77.
108
Na ten temat zob. ORKSMN ZSP – studenci ukraińscy, Zustriczi, 1987, nr 1 (6) [numer polskojęzyczny], ss. 6–8.
109
AIPN Bi, 0089/2033, Informacja operacyjna z rozmowy operacyjnej z Mironem Syczem, 8 XII 1982,
k. 35–37.
110
AIPN Bi, 0089/2033, Plan wykonawczy opracowany przez por. W. Leśniewskiego do kwestionariusza ewidencyjnego kryptonim „Miron”, 5 I 1983, k. 22–23.
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że „aczkolwiek nie stwierdzono by członkowie tej Sekcji prowadzili wrogą działalność niemniej swym postępowaniem spowodowali skłócenie i rozbicie wśród
członków tutejszego UTSK” 111. Mimo że głównym odpowiedzialnym za rozpoznanie aktywności „figuranta” na WSP miał być kpt. Wojciech Napora (funkcjonariusz Sekcji III Wydziału III KW MO, kontrolujący całość olsztyńskiego środowiska akademickiego w ramach sprawy krypt. „Uczelnia-N”), w inwigilację
włączono także agenturę prowadzoną przez funkcjonariuszy: mjr. R. Białobrzeskiego, por. W. Leśniewskiego, por. R. Gwozda, ppor. J. Trzeciaka, por. Olkowskiego (czyli funkcjonariuszy Sekcji II Wydziału III KW MO, prowadzących „ukraińską” sprawę krypt. „Beskid”). Równocześnie zaznaczano, że – wziąwszy pod
uwagę – „sprzyjającą sytuację operacyjną, z figurantem będą prowadzone rozmowy operacyjne mające na celu rozpoznanie jego sytuacji osobistej i podejmowanych inicjatyw na rzecz środowiska studentów pochodzenia ukraińskiego”. Odpowiedzialny za to zadanie był mjr R. Białobrzeski112.
Pod koniec marca 1983 r., w związku z utworzeniem ogniwa Zrzeszenia
Studentów Polskich w olsztyńskiej WSP, kpt. Napora skłonił Sycza do kolejnego
spotkania. Ten powiadomił, że 23 marca podczas zebrania organizacyjno-wyborczego przyjęto statut Zrzeszenia i wyłoniono skład Rady Uczelnianej ZSP.
Na jej przewodniczącego wybrano Sycza, na sekretarza Marię Szewczyk, członkiem ds. nauki został Mirosław Tchórz, a członkiem ds. kultury Witold Kozubel
(młodszy brat Władysława). Sycz deklarował wolę kontynuowania działalności
Sekcji ukraińskiej w ramach Zrzeszenia (już niebawem Sąd Koleżeński RU ZSP
dokonał rejestracji USK) oraz zobowiązał się do informowania SB o przypadkach kolportażu ulotek o treści antysystemowej113.
Dwutorowość działań aparatu bezpieczeństwa (prowadzenie dialogu operacyjnego i równoczesna inwigilacja) niepokoiła Sycza. Na początku maja podczas
rozmowy z mjr. Białobrzeskim wyraził sprzeciw wobec poczynań funkcjonariuszy
MO z Bartoszyc, którzy w trakcie przesłuchań usiłowali zbadać zachowanie Sycza
podczas jednej z imprez weselnych, kiedy rzekomo śpiewał upowską piosenkę.
Powyższe pogłoski mjr Białobrzeski wykorzystał jako dogodny środek nacisku
na rozmówcę. Kategorycznie stwierdził, że niniejszy fakt został „potwierdzony
i nie życzymy sobie by on jako przewodniczący R[ady] U[czelnianej] ZSP, reprezentował tego typu postawę”. W odpowiedzi na to Sycz wskazał na swoje zasługi dla uczelni, ugodowy stosunek do SB, jak również „podkreślił, że nic nie
AIPN Bi, 0089/2033, Meldunek operacyjny Władysława Leśniewskiego, 4 I 1983, k. 21.
Ibidem.
113
AIPN Bi, 0089/2033, Uzupełnienie meldunku operacyjnego Władysława Leśniewskiego, 28 IV 1983,
k. 24; ibidem, Informacja operacyjna, 11 IV 1983, k. 38.
111
112
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zrobi, co by było sprzeczne z zasadami socjalizmu, pomimo że nie jest członkiem PZPR”. Tu z goryczą zaznaczył, że zaangażowana działalność w koncesjonowanych strukturach młodzieżowych, w tym udział w pochodzie pierwszomajowym, ściągnęła na ukraińskich studentów niechęć polskich kolegów i nadanie
im pejoratywnego określenia „czerwoni”. Pod koniec rozmowy wyjaśnił, że „dalsze interesujące problemy” będzie rozwiązywał z kpt. Wojciechem Naporą114.
Po uwzględnieniu takich czynników, jak niepodejmowanie przez Sycza „negatywnych inicjatyw politycznych”, zajmowanie przezeń „właściwej i przychylnej
postawy politycznej”, podtrzymywanie kontaktu operacyjnego, jak też spadek
aktywności USK i atmosferę nieufności wytworzoną wokół Sekcji, podjęto na
początku sierpnia 1983 r. decyzję o zakończeniu działań operacyjnych w ramach
kwestionariusza ewidencyjnego „Miron”. Dalsza profilaktyczna obserwacja miała odbywać się w ramach sprawy obiektowej o krypt. „Beskid”115 .
Wiosną 1984 r. zainteresowano się planami zorganizowania w Olsztynie
(na terenie ART) pod patronatem ZSP − I Przeglądu Kultury Studentów Mniejszości Narodowych. Już w marcu podczas krajowego Sejmiku Kultury ZSP,
w trakcie dyskusji na temat sposobów kulturalnej aktywizacji środowisk studenckich, Miron Sycz wysunął pomysł zorganizowania przeglądu prezentującego dorobek ludności niepolskiej. Propozycja została zaakceptowana i wyznaczono jej
datę na 23 czerwca 1984 r.116 Zakładano, że tego dnia występom zespołów wokalnych i muzycznych towarzyszyć będą wystawy poświęcone architekturze bieszczadzkiej, strojów ludowych, twórczości ludowej, a także kiermasz książek. Stroną techniczną imprezy miał się zająć olsztyński oddział Akademickiego Biura
Kultury i Sztuki ZSP „ALMA-ART”. Przewidziano udział około 300 wykonawców.
Do zorganizowania „zabezpieczenia” operacyjnego wytypowano st. kaprala Dariusza Behana (Sekcja III Wydziału III WUSW), odpowiedzialnego za prowadzenie sprawy obiektowej o krypt. „Uczelnia-N”. Prawdopodobnie na początku maja
wymieniony funkcjonariusz, przedstawiając się jako pracownik pionu mundurowego MO, poprosił Witolda Kozubla, nowego przewodniczącego USK, o dostarczenie dokumentacji związanej z przygotowaniami do przeglądu. Przy okazji uzyskano informacje o kłopotach finansowych i domniemanych źródłach finansowania117. 10 maja doszło do kolejnego spotkania Kozubla z funkcjonariu114
AIPN Bi, 0089/2033, Informacja operacyjna mjr. R. Białobrzeskiego z przeprowadzonej rozmowy
z Mironem Syczem, 4 V 1983, k. 38–40.
115
AIPN Bi, 0089/2033, Wniosek o zakończenie kwestionariusza ewidencyjnego krypt. „Miron”, 1 VIII
1984, k. 25–26; ibidem, Meldunek operacyjny, marzec 1983 k. 28.
116
AIPN Bi, 066/516, Informacja dotycząca I Przeglądu Kultury Studentów Mniejszości Narodowych
w Polsce, 10 V 1984, k. 84.
117
AIPN Bi, 066/516, Informacja st. kpr. D. Behana z Wydziału III WUSW – relacja z rozmowy z Witoldem Kozublem, studentem WSP Olsztyn, 1984, k. 86–88.
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szami SB – wspomnianym st. kpr. Behanem i ppor. Andrzejem Grzelakiem (Sekcja II Wydziału III). Po odebraniu roboczego planu przeglądu, list organizatorów
i zespołów deklarujących udział w imprezie, pracownicy policji politycznej
zwrócili swemu rozmówcy uwagę na „możliwość wystąpień o charakterze narodowościowym”. Zmieszany Kozubel oświadczył, że „nie przewiduje takich sytuacji, a my [tj. SB] wyolbrzymiamy te sprawy”. St. kpr. Behan sugerował konieczność „zabezpieczenia” imprezy przez MO. Jego adwersarz zgodził się z niniejszą
sugestią, twierdząc, że „lepiej kilku milicjantów po cywilnemu na Sali niż jeden
w mundurze a za drzwiami kompania ZOMO”. Obiecał przy tym dostarczyć
funkcjonariuszom przed przeglądem kilka kart wolnego wstępu118. W odczuciu ppor. Grzelaka „Kozubel podczas prowadzonej rozmowy sprawiał wrażenie
»potulnej« osoby, był bardzo »wylewny« rozmawiając na wszystkie tematy, chociaż zauważyłem, że kontrolował się w swoich wypowiedziach. Zaznaczył, że jeśli impreza dojdzie do skutku, zadba osobiście wraz z kolegami, aby nie było wystąpień o charakterze nacjonalistycznym, chociaż jak zaznaczył nie przewiduje,
aby takie były”. Kozubla poinformowano, że „do czasu kiedy odbędzie się impreza
jest zmuszony do kontaktowania się z pracownikiem WUSW oraz informowania
o wszelkich zaistniałych nowych zjawiskach”119. Na następne spotkanie umówiono się na przełomie maja i czerwca, gdy miały się decydować losy imprezy120.
Sprawa stała się bezprzedmiotowa z chwilą, gdy władze uczelniane odmówiły
wydania zgody na organizację przeglądu (jakoby w związku z kursami przygotowawczymi zabrakło miejsc kwaterunkowych). Winą za fiasko przedsięwzięcia
aktyw studencki obarczył E. Kochana i współdziałającą z nim SB121.
Kolejnego pretekstu do ingerencji w wewnętrzne sprawy ukraińskiego ruchu
akademickiego dostarczyły przypadające na 22 listopada 1986 r. obchody pięciolecia istnienia USK122. Wątpliwości władz wzbudziła opracowana przez organizatorów symbolika okolicznościowa. Otóż studenci opracowali projekt jubileuszowego znaczka, będącego „jakby stylizacją znaku Tryzuba − symbolu nacjonalistów
ukraińskich”123. Zdaniem pomysłodawcy – Witolda Kozubla, piastującego w tym
czasie funkcję przewodniczącego Rady Uczelnianej ZSP – było to graficzne
przedstawienie szosy124. By rozwiać wątpliwości, z prośbą o zatwierdzenie symAIPN Bi, 066/516, Informacja st. kpr. D. Behana ze spotkania z Witoldem Kozublem, 11 V 1984, k. 81–82.
AIPN Bi, 066/516, Informacja operacyjna ppor. Andrzeja Grzelaka, 14 V 1984, k. 79.
120
AIPN Bi, 066/516, Informacja st. kpr. D. Behana ze spotkania z Witoldem Kozublem, 11 V 1984, k. 81–82.
121
AIPN Bi, 066/516, Pismo ppłk. Michała Kruka, naczelnika Wydziału III WUSW w Olsztynie, do naczelnika Wydziału V Departamentu III MSW, 11 V 1984, k. 68; ibidem, Informacja operacyjna por. G. Okońskiego, 20 VI 1984, k. 76.
122
Na temat niniejszej uroczystości zob. Pjatylittja w Olsztyni, Zustriczi, 1986, nr 5–6, ss. 6–7.
123
AIPN Bi, 066/515, Informacja operacyjna sporządzona ze słów źródła KS „JD”, 6 XI 1986, k. 628.
124
AIPN Bi, 066/515, Informacja operacyjna, 11 XI 1986, k. 629.
118
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bolu zwrócono się do Wydziału Społeczno-Administracyjnego UW w Olsztynie.
Odpowiedź w tej sprawie była negatywna. „Symbole i barwy zawarte we wzorze odznaki nie są związane z działalnością Zrzeszania Studentów Polskich. Nie
reprezentują też i nie odzwierciedlają interesu społecznego tej organizacji” – napisano w uzasadnieniu125. Prócz tego Kozubla wezwano do siedziby WUSW na rozmowę ostrzegawczą, w trakcie której wymienionego zobowiązano do opracowania nowego projektu znaczka (ten, jak się okazało, również został odrzucony)126.
Mniej więcej kilka dni później (19 listopada) Kozubel dostarczył funkcjonariuszom SB program imprezy127 oraz wykaz zaproszonych gości128. Równocześnie
wojewódzkie ogniwa aparatu bezpieczeństwa z całego kraju poprosiły pracowników z Olsztyna o zebranie i przesłanie informacji na temat „postawy” delegatów
studenckich z ich terenów działania129. Zgodnie z zapowiedzią impreza, obejmująca uroczystą sesję z udziałem przedstawicieli władz uczelnianych, ORKSMN
ZSP i UTSK oraz występ zespołów muzycznych, została zabezpieczona operacyjnie130. Do ostatniego spotkania Kozubla z pracownikami „bezpieki”, w trakcie
którego podsumowano minione przedsięwzięcie kulturalne, doszło 28 listopada.
Kozubel, określany jako kontakt operacyjny, usiłował jak najkorzystniej zarysować
intencje członków USK, którzy w jego odczuciu znaleźli się „między młotem a kowadłem”. Z jednej strony stykali się z niechęcią studentów i pracowników naukowych WSP, a z drugiej stali się obiektem operacyjnego zainteresowania SB. W odpowiedzi na to funkcjonariusze policji politycznej zapewnili o braku sprzeciwu
wobec aktywności Sekcji, pod warunkiem jej jawności i propagowania wyłącznie treści kulturalnych. Słysząc to Kozubel zobowiązał się do każdorazowego informowania o „faktach czy zamierzeniach organizacji imprez”, jak również dostarczenia wykazu osób z innych ośrodków akademickich, obecnych na listopadowym spotkaniu131.
Ostatnie udokumentowane działania profilaktyczno-ostrzegawcze przypadają na okres grudzień 1988 – styczeń 1989 r. Podjęto je wobec dwóch ukraińskich
członków Komitetu Organizacyjnego Niezależnego Zrzeszenia Studentów w WSP
125
AIPN Bi, 066/515, Pismo Rady Uczelnianej ZSP do Wydziału Społeczno-Administracyjnego Urzędu
Wojewódzkiego w Olsztynie, 5 XI 1986, k. 630; ibidem, Decyzja dyrektora Wydziału Społeczno-Administracyjnego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie, 14 XI 1986, k. 632.
126
AIPN Bi, 066/515, Meldunek sygnalny nr 303/86, 14 XI 1986, k. 101.
127
AIPN Bi, 066/515, Informacja operacyjna uzyskana ze źródła: KO „WK”, 19 XI 1986, k. 635.
128
AIPN Bi, 066/515, Wyciąg z informacji operacyjnej uzyskanej od KS „J. Ć.”, 25 XI 1986, k. 637.
129
AIPN Bi, 066/515, Pismo zastępcy naczelnika Wydziału III WUSW w Szczecinie kpt. Zbigniewa Linkowskiego do naczelnika Wydziału III WUSW w Olsztynie, 15 XI 1986, k. 634.
130
Warto nadmienić, że powyższej imprezie towarzyszyła przewidziana na 22 listopada krajowa narada działaczy ukraińskich sekcji podporządkowanych ORKSMN ZSP (AIPN Bi, 066/515,, Meldunek sygnalny
nr 313/86, listopad 1986, k. 102).
131
AIPN Bi, 066/515, Informacja operacyjna sporządzona ze słów źródła KO „W.K.”, 28 XI 1986, k. 638.
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w Olsztynie – Andrzeja Kopińskiego i Andrzeja Sydora. Z informacji przekazanej przez Okręgowy Urząd Kontroli Publikacji i Widowisk w Olsztynie wynikało, że wymienieni zredagowali artykuł o „tendencyjnej treści” dotyczącej UTSK
i mniejszości ukraińskiej, który zamieszczono na łamach pisma „Numer 003”
wydawanego przez olsztyńskich studentów humanistów. SB za pośrednictwem
Eugeniusza Kochana wymusiła na rodzicach Kopińskiego i Sydora przeprowadzenie rozmów „wychowawczych”, które odstręczyły ich synów od dalszej działalności w NZS. Podobny zabieg zastosowano wobec zameldowanego w Górowie Iławeckim Igora Szczerby, który co prawda studiował w Gdańsku i tam
należał do ogniw Zrzeszenia, lecz nieoficjalnie kolportował w Olsztynie filmy
poświęcone „Solidarności”132.
Stosunkowo niewielkie zainteresowanie SB wzbudziły zorganizowane w drugiej dekadzie kwietnia 1989 r. pod patronatem USK „Dni Kultury Ukraińskiej”.
Brak informacji o okolicznościach operacyjnego zabezpieczenia tej imprezy. W lakonicznej informacji sprawozdawczej „nie odnotowano incydentów porządkowych”, jak również wymieniono uczestników panelu historycznego (w tym przypadku zauważono, że profesor Jerzy Tomaszewski prócz okolicznościowej plakietki
z Tryzubem „obnosił się z przypiętym znaczkiem z napisem hebrajskim”)133.
Sprawy wyznaniowe
Istotnym nurtem działalności aparatu bezpieczeństwa PRL „po zagadnieniu”
ukraińskim była kontrola operacyjna na poły oficjalnej Cerkwi greckokatolickiej,
która de facto przybrała charakter ekskluzywnej wspólnoty wyznaniowej skupiającej wyłącznie Ukraińców, umacniającej ich tożsamość narodową134. Na szczeblu
AIPN Bi, 066/516, Meldunek sygnalny ppłk. R. Białobrzeskiego, 6 I 1989, k. 137.
AIPN Bi, 066/515, Meldunek sygnalny nr 113/89, 4 V 1989, k. 141.
134
Skomplikowane położenie Cerkwi greckokatolickiej, jej duchowieństwa i wiernych w PRL najpełniej opisał Igor Hałagida, „Szpieg Watykanu”. Kapłan greckokatolicki ks. Bazyli Hrynyk (1896–1977), Warszawa
2008; idem, Działania aparatu bezpieczeństwa PRL wobec greckokatolickiego kapłana ks. mitrata Stefana Dziubiny, w: Aparat bezpieczeństwa wobec mniejszości narodowych i etnicznych oraz cudzoziemców, pod red. J. Syrnyka, Warszawa 2009; idem, Polityka władz komunistycznych wobec Kościoła greckokatolickiego w PRL (etapy
i próba ogólnej charakterystyki), w: Polityka władz państwowych wobec Kościoła katolickiego na Pomorzu Zachodnim i ziemi lubuskiej w latach 1945–1989, pod red. ks. T. Ceynowy i P. Knapa, Szczecin 2010; idem, Między Moskwą, Warszawą i Watykanem. Dzieje Kościoła greckokatolickiego w Polsce w latach 1944−1970, Warszawa 2013.
Odnowienie duszpasterstwa greckokatolickiego w Polsce 1956–1957 (dokumenty), zebrał i oprac. I. Hałagida, Bazyliańskie Studia Historyczne, t. 1, Warszawa 2011. O sytuacji obrządku greckokatolickiego w województwie
olsztyńskim po 1975 r. (i w okresie wcześniejszym) pisała Anna Korzeniewska-Lasota, Kościół greckokatolicki
na Warmii i Mazurach po II wojnie światowej, Studia Warmińskie, 2006, t. XLIII, ss. 69–89. Zob. także J. Syrnyk,
Sprawa obiektowa „Ortodox” na terenie województwa legnickiego – przyczynek do badań nad rozpracowaniem
cerkwi greckokatolickiej przez aparat bezpieczeństwa PRL, w: Ukraińcy w najnowszych dziejach Polski 1918–1989,
t. 3, pod red. R. Drozda, Słupsk 2007, ss. 215–230.
132
133
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centralnym (Wydział III, a potem VI Departamentu IV MSW) pracę operacyjną
w tym zakresie prowadzono w ramach wyodrębnionej sprawy obiektowej o krypt.
„Ortodoks”, a na poziomie wojewódzkim (w tym w KW MO/WUSW w Olsztynie) w obrębie „obiektówek” (w wielu przypadkach określanych wymienionym
lub bardzo podobnym kryptonimem) założonych na zbiorczo potraktowane
wyznania nierzymskokatolickie.
Funkcjonariusze pionu „wyznaniowego” SB stawiali sobie za cel „ograniczanie roli, zakresu i możliwości działania obrządku greckokatolickiego”, co zamierzali
osiągnąć poprzez: wspieranie wpływu Kościoła prawosławnego na wiernych narodowości ukraińskiej, działania operacyjno-administracyjne ukierunkowane na niedopuszczenie do samodzielności jurysdykcyjnej katolickiego obrządku wschodniego
(w tym powołania samodzielnego biskupa), pogłębienie doń nieufności hierarchii
Kościoła rzymskokatolickiego, ograniczenie liczby kleryków narodowości ukraińskiej (napiętnowanie ich jako „nosicieli” nacjonalizmu i kontestacji w seminariach
oraz przeprowadzenie z nimi rozmów profilaktyczno-sondażowych), podjęcie wespół z pionem III SB działań dezintegrujących środowisko greckokatolickie oraz
uniemożliwienie organizowania przez kler greckokatolicki zbiorowych wycieczek
na tereny dawnego miejsca zamieszkania na południowym wschodzie Polski135.
Ze względu na brak wyodrębnionej dokumentacji, która opisywałaby kontrolę życia wyznaniowego miejscowych Ukraińców, zagadnienie to można z grubsza odtworzyć na podstawie korespondencji obrazującej współpracę Sekcji II Wydziału III z Sekcją III/VI Wydziału IV WUSW w Olsztynie. Z przekazywanych
w obie strony meldunków wynika, że gromadzono wszelkie dane opisujące greckokatolicką Służbę Bożą i towarzyszącą jej działalność chórów cerkiewnych, kolportaż wydawnictw i projekcję filmów o tematyce religijnej oraz wyjazdy integracyjne136. Akcentowano też przejściowe komplikacje, wynikające czy to z rotacji
kadrowej kapłanów obrządku wschodniego, czy to z nieporozumień z duchowieństwem rzymskokatolickim137. Agentura relacjonowała przebieg nabożeństw
i wstępnie szacowała liczbę ich uczestników138. W razie potrzeby sami funkcjo135
Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej w Rzeszowie (dalej: AIPN Rz), 038/70/1, Informacja dotycząca sytuacji obrządku greckokatolickiego w Polsce w kontekście jubileuszu 1000-lecia Chrztu Rusi – Ukrainy, listopad 1988, k. 59–60.
136
AIPN Bi, 066/515, Pismo zastępcy szefa RUSW ds. SB w Bartoszycach do naczelnika Wydziału III
WUSW w Olsztynie, 6 VII 1988, k. 411–412.
137
Pojawiły się problemy ze stworzeniem stacji duszpasterskiej w Bartoszycach, gdzie, mimo dekretu prymasa, żaden z proboszczów łacińskich, w obawie przed uszczupleniem dochodów i rozbiciem środowiska katolickiego, nie wyrażał zgody na udostępnienie świątyni na potrzeby nabożeństw greckokatolickich, zob.
AIPN Bi, 066/515, Pismo zastępcy naczelnika Wydziału III KW MO w Olsztynie ppłk. M. Kruka do naczelnika Wydziału II Departamentu III MSW, 28 V 1980, k. 301–302.
138
AIPN Bi, 066/516, Pismo kpt. mgr R. Białobrzeskiego, zastępcy naczelnika Wydziału III KW MO w
Olsztynie, do naczelnika Wydziału IV KW MO w Olsztynie, 1 IV 1980, k. 299.
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nariusze SB, na podstawie spisanych numerów rejestracyjnych samochodów zaparkowanych w pobliżu świątyń, poznawali tożsamość uczestników uroczystości139.
W grudniu 1984 r. naczelnik Wydziału III WUSW w Olsztynie meldował o wzroście aktywności grekokatolików na terenie województwa. Punkty
duszpasterskie funkcjonujące w Olsztynie, Dobrym Mieście, Górowie Iławeckim, Ostrym Bardzie, Asunach, Bajorach i Bartoszycach wchodziły w skład nieoficjalnego dekanatu olsztyńskiego, którym kierował, jako dziekan, ks. Julian
Gbur. W niektórych miejscowościach pozyskano, z prawem wyłącznego użytkowania, obiekty poewangelickie lub też partycypowano w kosztach budowy nowych świątyń. W podsumowaniu dokumentu przedstawiciel „bezpieki” stwierdził: „należy uważać, iż w chwili obecnej Kościół greckokatolicki spełnia funkcję
konsolidującą to środowisko w przywiązaniu do tradycji, religii i jęz. ukraińskiego, utrwalając tym samym poczucie odrębności narodowej, oddziaływując na
młodzież poprzez naukę religii” 140. Szczególną uwagę zwracała energiczna działalność ks. J. Gbura z Górowa Iławeckiego, który dzięki pomocy materialnej z Zachodu i składkom wiernych przeprowadził remont i adaptację na potrzeby wschodniej
liturgii zdewastowanego miejsca kultu, a także zakupił samochód w celu usprawnienia działalności duszpasterskiej w terenie. Jak wynika z kolejnej notatki SB, wymieniony kapłan wychodził naprzeciw zapotrzebowaniu lokalnej społeczności
na posługę religijną: „Środowisko ludności ukraińskiej zamieszkującej na terenie gm. Górowo Iławeckie jest tak liczne, że ks. Gbur zmuszony jest odprawiać
w niedzielę 4 nabożeństwa do południa i wieczorem”141.
Sporo uwagi poświęcano nabierającym rozmachu spotkaniom oazowym organizowanym przez duchownych greckokatolickich (m.in. oo. bazylianów Tarasa Jankowa i Włodzimierza [Romana] Juszczaka) dla młodzieży ukraińskiej z Olsztyńskiego.
Do relacji z przebiegu oaz, organizowanych zarówno na terenie Warmii i Mazur, jak
i w ojczystych stronach (te odbywające się w Komańczy i Nowicy określano jako Sarepty)142, dołączano listy uczestników143. Obserwując ruch kadrowy wśród duchowieństwa, prognozowano kontynuację ruchu oazowego lub jego wygaśnięcie144.
AIPN Bi, 066/515, Informacja operacyjna ppor. Andrzeja Grzelaka, 25 XI 1985, k. 328.
AIPN Bi, 066/515, Pismo ppłk. M. Kruka, naczelnika Wydziału III WUSW do naczelnika Wydziału
II Departamentu III MSW, 20 XII 1984, k. 309–310.
141
AIPN Bi, 066/515, Pismo ppłk. M. Kruka, naczelnika Wydziału III do naczelnika Wydziału IV
WUSW w Olsztynie, 15 IV 1984, k. 312.
142
Zwracano uwagę zwłaszcza na: kontakty z uczestnikami rajdu „Karpaty”, wizyty na szlaku walk polsko-ukraińskich i powstańczych mogił oraz język obowiązujący w kontaktach między uczestnikami oazy −
AIPN Bi, 066/515, Notatka informacyjna kpt. J. Fankulewskiego, naczelnika Wydziału IV WUSW w Olsztynie, 21 VIII 1984, k. 307.
143
AIPN Bi, 066/515, Wykaz uczestników oazy z terenu woj. olsztyńskiego, 18 VIII 1984, k. 308.
144
AIPN Bi, 066/515, Wyciąg z informacji operacyjnej z dn. 29 I 1985, k. 313–314; ibidem, Pismo naczelnika Wydziału III WUSW w Olsztynie do naczelnika Wydziału V Departamentu III MSW, 30 IV 1985, k. 322.
139
140
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„Zabezpieczano” wizyty abp. Mirosława Marusyna, sekretarza watykańskiej Kongregacji ds. Kościołów Wschodnich, który w latach 1984–1988 na oficjalne zaproszenie Episkopatu pięciokrotnie przebywał w Polsce. Delegat Stolicy Apostolskiej wizytował placówki duszpasterskie, wyświęcał greckokatolickich
kapłanów i diakonów, a także prowadził rozmowy z prymasem Józefem Glempem
i ordynariuszami diecezji145. Funkcjonariusze SB, opisując pierwszą wizytę Marusyna w Olsztyńskiem (1–2 lipca 1985 r.), oceniali, że była ona „ogromnym przeżyciem” dla miejscowych grekokatolików, budząc też spore zainteresowanie ich
łacińskich braci w wierze146. Kontroli operacyjnej podlegał też kolejny pobyt
(m.in. w Olsztynie, Pieniężnie i Pasłęku) watykańskiego dostojnika, który miał
miejsce w październiku 1986 r. Kpt. Jan Fankulewski, naczelnik Wydziału IV
WUSW, w piśmie do szefa olsztyńskiego pionu III SB, prosząc o współudział
w „zabezpieczeniu” wizyty abp. Marusyna, „rozpoznanie charakteru i zamierzeń”
stwierdził: „Zakładać należy, że wizyta ta posłuży do zaktywizowania oddziaływań elementów nacjonalistycznych z terenu Polski na Ukraińską Republikę Radziecką. Ponadto pobyt ten ma spowodować zaangażowanie do przygotowań
i udziału w uroczystościach milenijnych wiernych obrządku gre[c]kokatolickiego,
hierarchię i kler Kościoła rzymskokatolickiego, a także Kościoła prawosławnego,
nadając pozornie charakter ekumeniczny”147. Stosunkowo niewiele wiemy o środkach pracy operacyjnej użytych na tym obszarze aktywności. Można domniemywać, że były to wyłącznie osobowe źródła informacji. Wiadomo, że uczestnikiem mszy w Olsztynie celebrowanych przez abp. Marusyna był TW ps. „Józek”,
syn diaka z Asun148.
Przejściowy wzrost zainteresowania problematyką greckokatolicką był odpowiedzią na przypadające na rok 1988 r. obchody Tysiąclecia Chrztu Rusi149.
Ich przygotowaniem zajął się Komitet Organizacyjny, którego członkiem był
m.in. ks. Gbur150. Zbadano przebieg uroczystości milenijnych, zarówno tych
organizowanych na szczeblu diecezjalnym: w Olsztynie (25 marca 1988 r.)151,
145
AIPN Rz, 038/70/1, Informacja dotycząca sytuacji obrządku greckokatolickiego w Polsce w kontekście jubileuszu 1000-lecia Chrztu Rusi – Ukrainy, listopad 1988, k. 48.
146
AIPN Bi, 066/515, Informacja sytuacyjna dotycząca przebiegu wizyty na terenie woj. olsztyńskiego
w dniach 1−2 VII 1985 abpa grekokatolickiego M. Marusyna, lipiec 1985, k. 323–324.
147
AIPN Bi, 066/515, Pismo kpt. inż. J. Fankulewskiego, naczelnika Wydziału IV, do naczelnika Wydziału III WUSW w Olsztynie, 8 X 1986, k. 341.
148
AIPN Bi, 066/515, Informacja operacyjna SB RUSW w Kętrzynie, 15 X 1986, k. 343.
149
Szerzej na ten temat zob. I. Hałagida, Raport Departamentu IV MSW dotyczący katolickich obchodów
milenium chrztu Rusi w Polsce w 1988 r., Aparat Represji w Polsce Ludowej, 2008, nr 1 (6), ss. 407–437.
150
AIPN Rz, 038/70/1, Informacja dotycząca sytuacji obrządku greckokatolickiego w Polsce w kontekście jubileuszu 1000-lecia Chrztu Rusi – Ukrainy, listopad 1988, k. 48–50.
151
AIPN Bi, 066/515, Pismo naczelnika Wydziału IV do naczelnika Wydziału III WUSW w Olsztynie,
26 V 1988, k. 402.
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w Lidzbarku Warmińskim (15 maja 1988 r.)152 i Górowie Iławeckim (27 września
1988 r.)153, jak i krajowym − w Częstochowie (10–11 września 1988 r.). Na ostatnie z wymienionych, w grupie około 50 tys. przybyszy znalazło się przynajmniej
900 grekokatolików z Olsztyńskiego (w tym aż 233 z rejonu bartoszyckiego).
Ulokowano wśród nich zaledwie trzy osobowe źródła informacji SB. Według ich
relacji uroczystości miały charakter typowo religijny154.
Pojawiają się wzmianki o dokonywaniu doraźnej analizy „niepokojących”
wydarzeń o podłożu religijnym. Zainteresowano się m.in. wizytą kilku osób podających się za ekipę wrocławskiej TVP, które filmowały uroczystości greckokatolickie w Stopkach i Górowie Iławeckim. Spisano numery ich samochodu i poproszono SB z Wrocławia o sprawdzenie tożsamości przybyłych osób155. Mniej
więcej w tym czasie funkcjonariuszom Wydziału IV WUSW koledzy z pionu
III przekazali informację agenturalną mówiącą o rzekomym kolportażu przez
ks. Gbura docierającej z Zachodu literatury religijnej i nacjonalistycznej156.
W lipcu 1986 r. kierownictwo Wydziału V Departamentu III MSW zobowiązało funkcjonariuszy Wydziałów II i IV WUSW w Olsztynie do zbadania
(i sparaliżowania) ewentualnego udziału miejscowych księży greckokatolickich
w akcji zbierania podpisów pod petycjami w sprawie zaprzestania szykan wobec
uwięzionych dysydentów w USRR. Niniejsze dokumenty, sporządzone z inicjatywy
Zagranicznych Formacji OUN (czyli centrum kierowniczego banderowskiego odłamu ruchu nacjonalistycznego), miały być przekazane na ręce przywódców państwa
radzieckiego157. Podjęte działania operacyjne nie potwierdziły uczestnictwa w opisanej powyżej akcji mieszkańców województwa olsztyńskiego, w tym kapłanów158.
Komórki SB z Olsztyna udzielały też pomocy innym wojewódzkim jednostkom „bezpieki” rozpracowującym poszczególnych księży. Na prośbę funkAIPN Bi, 066/515, Szyfrogram zastępcy szefa RUSW ds. SB w Lidzbarku Warmińskim do naczelników Wydziałów III i IV WUSW w Olsztynie, 15 V 1988, k. 408–409.
153
AIPN Bi, 066/515, Pismo zastępcy szefa RUSW ds. SB w Bartoszycach do naczelnika Wydziału III
WUSW w Olsztynie, 6 VII 1988, k. 411–412.
154
AIPN Bi, 066/515, Meldunek sygnalny nr 267, 29 VIII 1988, k. 128; ibidem, Meldunek sygnalny nr
297/88, 27 IX 1988, k. 131; ibidem, Pismo zastępcy szefa RUSW Bartoszyce do naczelnika Wydziałów IV i III
w Olsztynie, 8 VIII 1988, k. 413.
155
AIPN Bi, 066/515, Pismo naczelnika Wydziału III WUSW w Olsztynie do naczelnika Wydziału III
WUSW we Wrocławiu, 31 I 1986, k. 331–332.
156
AIPN Bi, 066/515, Pismo naczelnika Wydziału III WUSW do naczelnika Wydziału IV WUSW
w Olsztynie, maj 1986, k. 336.
157
Domagano się uwolnienia m.in. Jurija Szuchewycza (syna Romana Szuchewycza, nieżyjącego naczelnego dowódcy Ukraińskiej Powstańczej Armii), który przebywał w więzieniu od 1972 r. − AIPN Bi, 066/
515, Pismo płk. T. Zawadzkiego, zastępcy naczelnika Wydziału V Departamentu III MSW, do naczelnika Wydziału III WUSW w Olsztynie, lipiec 1986, k. 265.
158
AIPN Bi, 066/515, Pismo zastępcy szefa RUSW w Kętrzynie do naczelnika Wydziału III WUSW
w Olsztynie, 27 VIII 1986, k. 339–340.
152
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cjonariuszy z Legnicy scharakteryzowano oo. bazylianów − Piotra Kuszkę
i W. R. Juszczaka, zarysowano ich działalność duszpasterską oraz stosunki z duchownymi rzymskokatolickimi, a także podano numery rejestracyjne użytkowanego przez kapłanów samochodu159. W ramach współdziałania z pracownikami „bezpieki” ze Szczecina usiłowano znaleźć dowody obciążające lub też
kompromitujące osoby (w tym wymienionych księży) sprzedające medale upamiętniające Chrzest Rusi Kijowskiej160.

Rozpracowanie kontaktów z emigracją
Wymieniony nurt działań operacyjnych realizowany na szczeblu województwa wpisywał się w prowadzone przez służby specjalne PRL i ZSRR intensywne wysiłki na rzecz „neutralizacji” wpływu ukraińskich środowisk emigracyjnych na rodaków w „Kraju Rad” i państwach satelickich. W kierunkowym planie pracy Wydziału III KW MO w Olsztynie z września 1977 r. pojawiają się wzmianki o włączeniu agentury o pseudonimach „Fala”, „Blond”, „Jan”
i „Zborowski” do realizacji zadań ofensywnych w ramach sprawy operacyjnego
sprawdzenia pod kryptonimem „Relikt”, dotyczącej tzw. Zjednoczonego Ukraińsko-Amerykańskiego Komitetu Pomocy, a także o „wykorzystaniu możliwości” TW ps. „Wanda” do podjęcia gry operacyjnej z działaczami Związku Ukraińców Wielkiej Brytanii161.
W ramach sprawy operacyjnego sprawdzenia o krypt. „Pamiętnik” (data
założenia 6 marca 1978 r.) inwigilacją objęto Eugeniusza Ogrodnika, który na
prośbę swej znajomej z Wielkiej Brytanii (rzekomo związanej z tamtejszymi
strukturami Organizacji Ukraińskich Nacjonalistów [OUN]), usiłował wysłać za
granicę pamiętniki sporządzone przez o. Józefa Przepiórskiego OSBM. Rozpracowanie sfinalizowano rozmową profilaktyczno-ostrzegawczą, przeprowadzoną
27 lipca 1978 r., w trakcie której figurant rzekomo „wykazał swą lojalność wobec PRL i wdzięczność pracownikowi Służby Bezpieczeństwa za wykazanie mu
zaistnienia możliwości niewłaściwego wykorzystania tego typu korespondencji przez ośrodki nacjonalistyczne”. Prócz tego „samorzutnie” zamierzał przekazać listy, które nadesłała obywatelka brytyjska, „jak również zobowiązał się do
159
AIPN Bi, 066/515, Pismo ppłk. inż. M. Kruka, naczelnika Wydziału III WUSW w Olsztynie, do naczelnika Wydziału III WUSW w Legnicy, 31 I 1986, k. 329–330.
160
AIPN Bi, 066/515, Pismo naczelnika Wydziału III WUSW w Olsztynie do naczelnika Wydziału III
WUSW w Szczecinie, 23 III 1987, k. 346.
161
AIPN Bi, 066/514, Kierunkowy plan pracy w sprawie obiektowej kryptonim „Beskid” nr 3804 dotyczący nacjonalizmu ukraińskiego, 14 IX 1977, k. 104.
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tematycznego ograniczenia wymienionej korespondencji”162. Kontaktów z emigrantami na Wyspach Brytyjskich dotyczyła też sprawa operacyjnego sprawdzenia o krypt. „Ruta”. W jej ramach kontrolowano Halinę Kret, uczennicę LO
w Górowie Iławeckim (i członkinię tamtejszego zespołu „Dumka”), utrzymującą systematyczny kontakt korespondencyjny o podłożu matrymonialnym z Peterem Maslijem, działaczem Związku Ukraińców Wielkiej Brytanii i banderowskiego odłamu OUN. W związku z zakończeniem edukacji i powrotem do miejsca stałego zameldowania, niniejszą sprawę przekazano jednostce SB z Elbląga163. Pozostałe mniej znaczące sprawy z tego nurtu to: kwestionariusz ewidencyjny o krypt. „Emigranci” oraz sprawa operacyjnego sprawdzenia pod krypt.
„Stróż” 164.

Nadzwyczajne kierunki aktywności
Prócz wymienionych stałych kierunków pracy operacyjnej, charakterystycznych dla całego okresu po 1956 r. i większości województw ze znaczącymi skupiskami Ukraińców, pojawiały się intensywne działania doraźne, podejmowane pod wpływem ważkiego wydarzenia lub lokalnej specyfiki. I tak np.
w czerwcu 1978 r. pretekstem do przejściowego zintensyfikowania inwigilacji
mniejszości ukraińskiej na Warmii i Mazurach były zbliżające się Centralne Dożynki w Olsztynie (10 września 1978 r.). Rozpracowaniu nakazano poddać delegatów narodowości ukraińskiej mających wziąć udział w uroczystościach dożynkowych, rolników ukraińskich (łącznie trzynastu) mogących „występować wrogo
w określonych sytuacjach społeczno-gospodarczych” (prawdopodobnie weteranów podziemia) oraz osoby (w sumie siedem), którym przypisano „nacjonalistyczne przekonania [lub postawę]”. Nakazano przy tym zbadać, „w jakim stopniu [wymienieni] realizują zadania związane z efektywnością gospodarowania
i podnoszenia jakości produkcji”. Prócz tego profilaktycznej kontroli poddano
koła UTSK w Olsztyńskiem. Zakładano, że w oparciu o uzyskane informacje „dokonana zostanie analiza, celem stwierdzenia jakie zajmuje aktualnie stanowisko
i w jakim stopniu ludność ukraińska zamieszkała w wymienionych rejonach realizuje program rozwoju gospodarczego kraju. W przypadku ustalenia osób narodowości ukraińskiej, które swą negatywną postawą i wypowiedziami mogą
AIPN Bi, 066/515, Meldunek operacyjny insp. Marka Kruszyńskiego, 4 VIII 1978, k. 15–18.
AIPN Bi, 066/515, Meldunek operacyjny insp. Alfonsa Mroczkowskiego, grudzień 1978, k. 20–21.
164
AIPN Bi, 066/515, Meldunek operacyjny insp. Krzysztofa Przybysza, 6 I 1984, k. 52; ibidem, Meldunek o założeniu sprawy operacyjnego sprawdzenia krypt. „Stróż”, 4 XI 1986, k. 69.
162
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wytwarzać niekorzystną atmosferę w tym środowisku, podejmowane będą stosowne czynności operacyjne”165.
Od listopada 1980 r. do września 1981 r. prowadzono sprawę operacyjnego sprawdzenia o kryptonimie „Nacjonalista”. Jej podstawą było skonfiskowanie
przez Wydziały „W” w Olsztynie i Przemyślu przeszło 21 przesyłek listowych
(z tego 14 wysłano ze stolicy Warmii i Mazur) nadanych przez nieznaną osobę,
podpisującą się w imieniu „wysiedlonych z Północy”. Nadawca apelował o „zaniechanie szykan i dyskryminacji Ukraińców oraz ich wiary, w tym umożliwienia im powrotu na ziemie ojców”. Ponadto wyrażał poparcie dla tzw. postulatów
przemyskich166. Niniejsze dokumenty (były to listy z dołączonymi doń odręcznymi ulotkami) zarejestrowano w zbiorach Kartoteki Dokumentów Anonimowych Zakładu Kryminalistyki Komendy Głównej MO. Mimo podjęcia działań
ustaleniowych przez funkcjonariuszy Sekcji II Wydziału III KW MO w Olsztynie (we współudziale z jednostkami z Krosna, Przemyśla i Szczecina), wykorzystujących 27 osobowych źródeł informacji, nie uzyskano żadnych istotnych informacji na temat autora lub kolportera niniejszych listów167.
Pod koniec kwietnia 1989 r. SB zainteresowała się zaangażowaniem Ukraińców w kampanię wyborczą do parlamentu, w tym ewentualne wysuwanie własnych
kandydatów ze środowiska olsztyńskiego (nieoficjalnie sugerowano, że najwłaściwszym pretendentem do fotela poselskiego byłby Stefan Migus – „dziennikarz, najbardziej otrzaskany w polityce”) i gromadzenie podpisów pod listami poparcia
dla innych pretendentów do godności poselskich i senatorskich168. Miesiąc później funkcjonariusze SB uzyskali informację na temat przebiegu zorganizowanego
w Górowie Iławeckim spotkania przedwyborczego z kandydatami opozycji Józefem
Lubienieckim i Antonim Jutrzenką-Trzebiatowskim. Stwierdzono, że ubiegający
się o mandaty z ramienia „Solidarności” „swoimi wypowiedziami grali na uczuciach” ukraińskich słuchaczy, przekazując osobiste refleksje na temat Bieszczad
i zapowiadając rzekome tworzenie sekcji mniejszości narodowej przy Komitecie
Obywatelskim w Olsztynie. W podsumowaniu meldunku por. Grzelak napisał:
165
AIPN Bi, 066/514, Wykaz osób narodowości ukraińskiej represjonowanych w przeszłości za przynależność do UPA, które wymagają okresowego sprawdzenia operacyjnego w związku z Centralnymi Uroczystościami
Dożynkowymi w Olsztynie, 28 VI 1978, k. 188; ibidem, Wykaz osób narodowości ukraińskiej zamieszkałej w Bartoszycach i Górowie Iławeckim, które wymagają okresowej kontroli operacyjnej w związku z centralnymi Dożynkami, 28 VI 1978, k. 189–190.
166
W październiku 1980 r. działacze z Przemyśla opracowali listę dezyderatów dotyczących m.in. prawnego uznania Kościoła greckokatolickiego, uzdrowienia sytuacji w UTSK oraz podjęcia wielu przedsięwzięć
kulturalnych korzystnych dla ludności ukraińskiej.
167
Uzyskano jedynie opinie na temat bulwersującego wystąpienia gen. Włodzimierza Oliwy na forum
Sejmu. Incydent ten uznano za „grubą prowokację władz politycznych” − AIPN Bi, 066/515, Meldunek operacyjny ws. ulotki antypaństwowej, 3 IX 1981, k. 33–34.
168
AIPN Bi, 066/515, Meldunek sygnalny nr 113/89, 4 V 1989, k. 140.
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„Należy stwierdzić, że uczestnicy spotkania a w szczególności Ukraińcy w sposób bardzo ostrożny podeszli do prezentowanych poglądów przez działaczy »S«.
Ogólnie stwierdza się, że spotkanie było nieciekawe i nie cieszyło się dużym zainteresowaniem”. W tym czasie „bezpieka” zapoznała się z treścią rozmowy przeprowadzonej przez E. Kochana z Tadeuszem Jelskim, I sekretarzem KW PZPR
w Olsztynie, na temat podejścia Ukraińców do zbliżających się wyborów parlamentarnych169.
Stosunkowo rzadko w porównaniu z poprzednimi dekadami (zwłaszcza
z okresem stalinowskim i gomułkowskim „przykręcaniem śruby”) angażowano
policję polityczną w akcję dyscyplinowania Ukraińców, którzy ośmielili się krytykować ówczesny porządek polityczny. W październiku 1977 r. wszczęto sprawę operacyjnego sprawdzenia o kryptonimie „Turysta”. Jej figurantem był Józef Zabłocki, technik budowlany, który dwa miesiące wcześniej w Okręgowym
Zarządzie Dochodów Państwa i Kontroli w Olsztynie w obecności inspektorów
„wypowiadał się w sposób wulgarny, poniżający ustrój i naczelne organa PRL”.
W podjętych działaniach Sekcja II Wydziału III KW MO wspomagała Wydział
Śledczy i Prokuraturę. Dostarczyła danych na temat przeszłości figuranta (za
przestępstwa kryminalne oraz „pochwalanie faszyzmu niemieckiego” był w latach 1960–1971 dziesięciokrotnie [sic!] karany sądownie, prócz tego przeprowadzono z nim rozmowę ostrzegawczą). Ostatecznie Zabłocki został aresztowany
i skazany pod koniec lutego 1978 r. na mocy artykułów 270 i 236 Kodeksu karnego na łączną karę 2 lat i 3 miesięcy pozbawienia wolności170.
W listopadzie 1980 r., na podstawie informacji TW ps. „Fala”, wszczęto sprawę operacyjnego sprawdzenia pod krypt. „Pośrednik”. Jej figurantem
był Stefan Bodnar, który 12 października podczas narady aktywu kół terenowych UTSK „w sposób negatywny wyrażał się o polityce narodowościowej w PRL
a zwłaszcza stosunku władz do ludności ukraińskiej”. Wykorzystując niedawny pobyt wymienionego w USA i korespondowanie z Mikołajem Duplakiem, znanym
działaczem Organizacji Obrony Łemkowszczyzny, przeprowadzono rozmowę
profilaktyczną, w której zbadano przyczyny „niepokojących” wypowiedzi. Przekazano też ostrzeżenie „przed grożącymi konsekwencjami za naruszenie przepisów
paszportowych oraz w przypadku kontynuowania negatywnej działalności” 171.
Sprawę operacyjnego sprawdzenia o krypt. „Medyk” wszczęto 15 listopada 1983 r. na podstawie informacji uzyskanych od funkcjonariuszy Wydziału
169
AIPN Bi, 066/515, Meldunek sygnalny nr 147/89 do sprawy obiektowej o krypt. „Beskid”, 31 V 1989,
k. 142–143.
170
AIPN Bi, 066/515, Meldunek operacyjny insp. R. Białobrzeskiego, 9 VI 1978, k. 12.
171
AIPN Bi, 066/515, Meldunek operacyjny insp. Marka Kruszyńskiego, 6 III 1981, k. 36.
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III WUSW w Szczecinie. Ci ostatni, relacjonując II Seminarium Medyczne Lekarzy Ukraińskich, opisując rzekome plany powołania odrębnej organizacji branżowej i sugestie nt. wspierania studentów narodowości ukraińskiej, wspomnieli
o „nieprzemyślanych” wypowiedziach Włodzimierza Fedirko z Dobrego Miasta.
18 stycznia 1984 r. z wymienionym przeprowadzono rozmowę ostrzegawczą, uświadamiając mu konsekwencje karne „w przypadku prezentowania poglądów i postawy nacjonalistycznej oraz prowadzenia wrogiej działalności”. Wezwany okazał żal
z powodu incydentu, a także zobowiązał się do „nienaruszania zasad współżycia
społecznego i nieangażowania się w jakąkolwiek negatywną działalność”172.
Jedna z najbardziej intrygujących spraw z omawianego nurtu była pokłosiem awarii elektrowni atomowej w Czarnobylu. Michał Dajczyszyn z Borowa
k. Górowa Iławeckiego poinformował telefonicznie swą siostrę, obywatelkę
Wielkiej Brytanii, o niepokojących zmianach zdrowotnych, które mogły być
skutkiem promieniowania radioaktywnego. Sprawa przeciekła do brytyjskich
mediów, co zmusiło do reakcji Jerzego Urbana, rzecznika prasowego rządu PRL.
Równocześnie podjęto decyzję o inwigilacji Dajczyszyna przez funkcjonariuszy
komórki SB RUSW w Bartoszycach, a także „zainspirowania” redakcji „Dziennika Pojezierza” do przeprowadzenia wywiadu z „figurantem”, w celu zdementowania całego incydentu173.

Podsumowanie
Mimo długotrwałego, silnego nacisku służb specjalnych, środowisko ukraińskie na Warmii i Mazurach uchroniło swoją odrębność i dorobek organizacyjny.
Złożyło się na to wiele przyczyn: złagodzenie polityki narodowościowej po
zniesieniu stanu wojennego, umocnienie pozycji Kościoła rzymskokatolickiego
(a tym samym funkcjonującego w jego ramach obrządku greckokatolickiego)
i wreszcie świadome działania liderów społeczności ukraińskiej na rzecz poprawy położenia swoich rodaków. Przełom polityczny zapoczątkowany w 1989 r.
z czasem przyniósł likwidację komunistycznego aparatu bezpieczeństwa i diametralną zmianę w położeniu Ukraińców w Polsce.

172
173

AIPN Bi, 066/515, Meldunek operacyjny insp. Romana Sienkiewicza, 25 I 1984, k. 56.
AIPN Bi, 066/515, Meldunek sygnalny nr 162/86, 6 VI 1986, k. 90.

508

Arkadiusz Słabig
Arkadiusz Słabig, Zusammenfassung des Artikels: „Das Leben schätzt kein operatives Vakuum“.
Die Tätigkeit des Sicherheitsdienstes (SB) im ukrainischen Umfeld in der Woiwodschaft Olsztyn
(Allenstein) in den Jahren 1975–1989
Zusammenfassung

Die etwa 33.000 Personen zählende ukrainische Minderheit in der im Zuge einer Verwaltungsreform
verkleinerten Woiwodschaft Olsztyn (Allenstein) war seit längerer Zeit Gegenstand intensiver operativer
Aktivitäten des lokalen Sicherheitsapparates. Die Bemühungen der politischen Geheimpolizei wurden im
Rahmen der sog. Objektsache „Beskid“ koordiniert, die bis Januar 1990 geführt wurde. Mit besonderem
Nachdruck wurde die Kontrolle der Ukrainischen Sozial-Kulturellen Gesellschaft (Ukraińskie Towarzystwo
Społeczno-Kulturalne) (im Grunde die einzige offizielle Organisation polnischer Ukrainer), der ukrainischen
Zellen der Studentenbewegung, der Schulen mit ukrainischer Unterrichtssprache, der griechisch-katholischen
Seelsorge und der Kontakte mit der ukrainischen Diaspora im Westen betrieben. Die unternommenen
Aktivitäten wurden meistens mit dem „Schutz” der ukrainischen Gemeinschaft vor „nationalistischen
Aktivitäten” begründet, also Bemühungen, die Polonisierung aufzuhalten und die eigene kulturelle Eigenart
zu stärken, was mit einer Kritik an dem damaligen politischen System einherging. Obwohl der Geheimdienst
lange starken Druck ausübte, hat die ukrainische Gemeinschaft in Ermland und Masuren ihre Identität und
ihre organisatorischen Errungenschaften bewahrt. Viele Ursachen haben dazu beigetragen: die Abschwächung
der Nationalitätspolitik nach der Aufhebung des Kriegszustandes, die Festigung der Position der Römischkatholischen Kirche (und damit des im Rahmen dieser Kirche wirkenden griechisch-katholischen Ritus) und
schließlich bewusste Aktivitäten der Führungskräfte in der ukrainischen Gemeinschaft mit dem Ziel, die Lage
ihrer Landsleute zu verbessern. Die 1989 beginnende politische Wende führte mit der Zeit zur Auflösung
des kommunistischen Sicherheitsapparates und zu einer diametralen Veränderung der Lage der Ukrainer in
Polen.
Übersetzt von Christiane Schultheiss
Arkadiusz Słabig, „Life does not like a vacuum operations.” SB activity in the Ukrainian environment
in the region Olsztyn 1975–1989
Summary
With a population of approx. 33,000 people Ukrainian minority in shorten as a result of administrative
reform Olsztyn province was a long time the subject of intense operational activities of the local security
apparatus. The efforts of the secret political police coordinated within the framework of the so-called. case
object, code-named “Beskid” which continued until January 1990. It places special emphasis on the control
of the Ukrainian Socio-Cultural Society (basically the only official organization of the Polish Ukrainians),
cell Ukrainian student movement, education institutions with the Ukrainian language of instruction, the
Greek Catholic pastoral and contacts with the Ukrainian diaspora in the West. The measures taken most
often justified the need to “protect” the Ukrainian community against the “nationalist activity”, that efforts
to stem the polonization and strengthen their own cultural identity, which was accompanied by criticism
of the political system. Despite the long-term, strong emphasis of the special services, the environment
Ukrainian Warmia and Mazury was protected his identity and organizational achievements. This was due to
many reasons: national policy easing after the lifting of martial law, strengthening the position of the Roman
Catholic Church (and therefore functioning in the framework of the Greek-Catholic rite), and finally aware
of the activities of the Ukrainian community leaders to improve the position of his countrymen. The political
breakthrough began in 1989. With time brought the liquidation of the communist security apparatus and
radical change in the position of Ukrainians in Poland.
Translated by Jerzy Kiełbik

Marek Jodkowski

POCZĄTKI POSŁUGI DUSZPASTERSKIEJ
KSIĘDZA JOHANNESA SZADOWSKIEGO
W WIELBARKU
Słowa kluczowe:

Ksiądz Johannes Szadowski, Wielbark, Opaleniec, diecezja warmińska,
diaspora katolicka, Prusy w XIX wieku

Schlüsselwörter:

Pfarrer Johannes Szadowski, Wielbark/Willenberg, Opaleniec/Flammberg,
Diözese Ermland, katholische Diaspora, Preußen im 19. Jahrhundert

Keywords:

Priest Johannes Szadowski, Wielbark, Opaleniec, the diocese of Warmia,
Catholic diaspora, Prussia in the nineteenth century

Zagadnienia wstępne
Ks. Johannes Nepomuk Szadowski (1834−1914) należał do wybitnych
przedstawicieli duchowieństwa warmińskiego. Dzięki niestrudzonej działalności na rzecz organizowania katolickich placówek duszpasterskich zyskał miano
patriarchy diaspory wschodniopruskiej1. W historiografii zapisał się szczególnie
jako krzewiciel pieśni polskiej, proboszcz królewiecki i dziekan sambijski. Wśród
licznych opracowań naukowych odnoszących się do jego życia i działalności na
szczególną uwagę zasługuje artykuł Anneliese Triller Zur Biographie des Königsberger Probstes Johannes Szadowski (1834−1914)2. Autorka skupiła się na okresie
posługi ks. Szadowskiego w Królewcu oraz przyczynach napięć między nim a biskupem warmińskim Andrzejem Thielem. Cenną analizę dotyczącą świadomości narodowej opisywanego duszpasterza przeprowadził z kolei Janusz Jasiński3.
1
Zob. Ermländisches Kirchenblatt, 1937, nr 51, s. 693; M. Jodkowski, Historia mazurskiej parafii pw. św.
Józefa w Opaleńcu w XIX i pierwszej połowie XX wieku, Studia Redemptorystowskie, 2012, t. 10, s. 423.
2
A. Triller, Zur Biographie des Königsberger Propstes Johannes Szadowski (1834−1914), Zeitschrift für die
Geschichte und Altertumskunde Ermlands, 1981, Bd. 41, ss. 134−147.
3
J. Jasiński, Problem świadomości narodowej kapłana diecezji warmińskiej Jana Szadowskiego (1834−1914),
w: Między Prusami a Polską. Rozprawy i szkice z dziejów Warmii i Mazur w XVIII−XX wieku, pod red. J. Jasińskiego, Olsztyn 2003, ss. 499−511; por. S. Augusiewicz, J. Jasiński, T. Oracki, Wybitni Polacy w Królewcu XVI−XX
wiek, Olsztyn 2005, ss. 263−274.
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Wciąż brakuje jednak wyczerpujących informacji na temat pobytu tego kapłana w Wielbarku (1872−1886), a szczególnie początkowego okresu jego pracy
w tym mieście w latach 1872−18794. Żeby je uzupełnić, należy przeprowadzić
analizę XIX-wiecznych artykułów prasowych opisujących katolickie placówki
duszpasterskie w Wielbarku i Opaleńcu oraz ich przedstawicieli.
Celem niniejszego artykułu jest wyeksponowanie wkładu ks. Johannesa
Szadowskiego w rozwój infrastruktury kościelnej w Wielbarku i Opaleńcu oraz
jego roli w konsolidowaniu miejscowej ludności. Kształtował on bowiem społeczno-religijną świadomość mazurskich katolików m.in. poprzez działalność
charytatywną oraz troskę o edukację młodego pokolenia. Warto zaprezentować
również przebieg uroczystości kościelnych animowanych przez ks. Szadowskiego, ponieważ miały one charakter kulturotwórczy. Zasadne wydaje się ponadto
ukazanie nowatorskich na ówczesne czasy sposobów gromadzenia przez niego
finansów na realizację inwestycji budowlanych.

Rozwój infrastruktury kościelnej w Wielbarku
Ks. Johannes Szadowski 12 stycznia 1872 r. otrzymał nominację na wikariusza lokalnego (Lokalkaplan) w nowo utworzonej placówce w Wielbarku.
Podstawowe uposażenie duszpasterza zagwarantował lokalny komitet Stowarzyszenia św. Bonifacego w Düsseldorfie, przekazując 300 talarów rocznie jako
dofinansowanie pensji wielbarskiego kapłana5. Władze diecezjalne ofiarowały
na początku 1872 r. niezbędne paramenty oraz sprzęty kościelne, aby ks. Szadowski mógł odprawiać przynajmniej tzw. mszę polową, ponieważ w Wielbarku
nie było wówczas żadnego obiektu sakralnego przeznaczonego do sprawowania katolickiej liturgii. Brakowało ponadto m.in. monstrancji, chrzcielnicy, kapy
do odprawiania nieszporów, alb, itp. W czasie organizowania duszpasterstwa
4
Na temat historii katolickich placówek duszpasterskich w Wielbarku i Opaleńcu zob. M. Jodkowski,
Historia mazurskiej parafii pw. św. Józefa w Opaleńcu w XIX i pierwszej połowie XX wieku, ss. 421−435; idem,
Przyczynek do dziejów Kościoła katolickiego w Wielbarku w XIX wieku, Komunikaty Mazursko-Warmińskie,
2012, nr 4, ss. 747−760.
5
Die Missionsstation Willenberg im Ermlande, Bonifatiusblatt, 1872, nr 7, ss. 90−91; Prälat Szadowski,
der „Gute Hirt” von Königsberg, Ermländisches Kirchenblatt, 1940, nr 33, s. 121; J. Jasiński, Problem świadomości narodowej kapłana diecezji warmińskiej Jana Szadowskiego (1834−1914), s. 500; A. Kopiczko, Duchowieństwo katolickie diecezji warmińskiej w latach 1821−1945, cz. 2: Słownik, Olsztyn 2003, ss. 282−283; idem, Z dziejów Kościoła katolickiego w powiecie szczycieńskim, w: Powiat szczycieński. Przeszłość – współczesność, pod red.
G. Jasińskiego, Z. Kudrzyckiego, A. Misiuka, Szczytno 2006, s. 553; M. Jodkowski, Przyczynek do dziejów Kościoła katolickiego w Wielbarku w XIX wieku, s. 748; H. Mühle, Ein Propst setzt sich durch. Vom segenreichen Wirken des
Propstes Johannes Szadowski in Königsberg, Ermlandbuch, 1995, nr 46, s. 129; P. Romahn, Die Diaspora der Diözese
Ermland, Braunsberg 1927, s. 80.
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w tym mieście utensylia kościelne ufundowali prywatni dobroczyńcy z Barczewa i Braniewa, zarząd diecezjalny Stowarzyszenia św. Bonifacego z Kolonii,
a także Towarzystwa Paramentowe z Düsseldorfu oraz z Braniewa. Szczególną
dobroduszność okazała w tym względzie baronowa von Pelzer i dwie inne, nieznane z nazwiska, osoby z Düsseldorfu, przekazując na rzecz wielbarskiej stacji
misyjnej puszki do przechowywania eucharystii i dekorację tabernakulum6.
W posiadaniu miejscowej wspólnoty katolickiej znajdował się wynajęty od
właściciela browaru Eschholza budynek, w którym urządzono mieszkanie dla duszpasterza oraz oratorium. W budynku tym w czasie kampanii wschodniopruskiej
w 1807 r. miał przebywać kilka dni Napoleon Bonaparte. Historyczne reminiscencje były niemal jedyną zaletą tego miejsca. Z informacji dotyczących powstania katolickiej placówki w Wielbarku wynika, że oratorium wyglądało bardzo ubogo. Dopiero po adaptacji na cele liturgiczne dodatkowego pomieszczenia, w którym
de facto mieszkał ks. Szadowski, oraz wymalowaniu ścian, przestrzeń sakralna nabrała charakteru zgodnego z jej przeznaczeniem. Usytuowanie ołtarza umożliwiło celebrację pierwszej mszy św., która miała miejsce 28 stycznia 1872 r. Na szczęście uciążliwe warunki, w jakich przyszło żyć wielbarskiemu duszpasterzowi, nie
trwały długo. 1 kwietnia 1872 r. pozyskano kolejny budynek na rzecz miejscowej wspólnoty katolickiej, do którego można było się wprowadzić 1 października tegoż roku. Cena jego zakupu wynosiła 1800 talarów, z których tysiąc wyasygnowało diecezjalne Stowarzyszenie św. Bonifacego i Wojciecha we Fromborku,
zaś pozostałą sumę otrzymano poprzez zaciągnięty kredyt. Dzięki korzystnym
warunkom udało się nabyć oprócz budynku również narożną nieruchomość,
na której zamierzano wybudować kościół. Zakupiony budynek znajdował się
w dość dobrym stanie technicznym. Jego powierzchnia pozwalała na wydzielenie mieszkania dla ks. Szadowskiego oraz oratorium7. 16 maja 1872 r. otrzymano zezwolenie od władz państwowych na wytyczenie cmentarza. Fundusze na
zakup odpowiedniego terenu mieli przekazać ks. beneficjat Walentin Tolsdorf
z Olsztyna, zwany patriarchą Mazur, ks. proboszcz Joseph Neuber z Brąswałdu
oraz ks. proboszcz Augustin Weichsel z Gietrzwałdu. Przedmiotem troski wikariusza lokalnego było ponadto ogrodzenie wielbarskiego cmentarza8.
Październik 1872 r. stanowił ważny miesiąc w życiu wielbarskiej wspólnoty katolickiej. W pierwszych dniach wikariusz lokalny przeprowadził się do
Die Missionsstation Willenberg im Ermlande, s. 91.
Ibidem; O. Göbeler, Willenberg. Die Geschichte einer Ostpreußischen Grenzregion, Gevelsberg 2004, s. 198;
M. Jodkowski, Przyczynek do dziejów Kościoła katolickiego w Wielbarku w XIX wieku, ss. 747−748, 750; P. Romahn,
op. cit., ss. 80−81. Więcej na temat „Domu Napoleona” w Wielbarku zob. J. Jasiński, S. Skowronek, Wschodniopruskie kampanie Napoleona. Wielka armia i wojska polskie w 1807 roku. Historia, tradycja, legendy, Olsztyn 2007,
ss. 9−10; L. Czubiel, T. Domagała, Zabytkowe ośrodki miejskie Warmii i Mazur, Olsztyn 1969, s. 311.
8
Die Missionsstation Willenberg im Ermlande, ss. 91−92.
6
7
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nowego domu misyjnego. W święto Aniołów Stróżów, 2 października, z upoważnienia biskupa warmińskiego poświęcił on wydzielone oratorium. Było ono
wprawdzie wąskie, ale stanowiło własność kościelną. Dom misyjny należał do
murowanych, stosunkowo nowych budowli, mogły się w nim zmieścić, oprócz
kaplicy, również mieszkanie dla duszpasterza oraz sale szkolne. Za plebanią stały
zabudowania gospodarcze9. Zgodnie z dekretem Stolicy Apostolskiej z 27 listopada 1872 r. wyznaczono dni, w których można było uzyskać odpust w wielbarskim oratorium. Zaliczono do nich święto św. Jana Nepomucena, Matki Bożej
Szkaplerznej oraz Opatrzności Bożej w czternastą niedzielę po Wielkanocy10.
W święto św. Apostołów Szymona i Judy Tadeusza 1872 r. poświęcono
krzyż wzniesiony przed domem misyjnym. Następnie ks. Szadowski odprawił mszę św. za założycieli i dobroczyńców wielbarskiej stacji misyjnej. Ofiary
ks. Neubera i ks. Weichsela spożytkowano na ogrodzenie cmentarza, zaś były
dyrektor Seminarium Nauczycielskiego w Braniewie ufundował książki na
rzecz katolickiej szkoły w Wielbarku. Ze szczególną wdzięcznością wspominano
ks. Tolsdorfa, który kupił teren cmentarny oraz wyasygnował 78 talarów na
odlanie dzwonu11. Wielbarszczanie usłyszeli jego ton w pierwszy dzień świąt
Bożego Narodzenia 1872 r. o świcie. Od tego czasu dzwoniono każdego dnia
trzykrotnie na Anioł Pański oraz o określonej godzinie przed rozpoczęciem
nabożeństwa12.
Dość szybko okazało się, że nowe oratorium jest zbyt małe z powodu
wzrastającej liczby wiernych. Przy sprzyjających warunkach atmosferycznych,
w czasie niedzielnych nabożeństw wierni wypełniali po brzegi przestrzeń sakralną, stali nawet w pomieszczeniu obok, na korytarzu plebanii i na schodach.
W dni świąteczne pokaźna część z nich uczestniczyła w liturgii, spoglądając do
wnętrza kaplicy przez okna balkonu. Wyraźna stawała się potrzeba budowy małego kościoła13. Ze względu na niewielką powierzchnię parceli ogrodowej przy
domu misyjnym, na której miała powstać świątynia, zdecydowano się na zakup sąsiedniej nieruchomości gruntowej o powierzchni 28 arów. Właściwie był
to ogród z drzewami owocowymi14. Jeszcze zimą 1876/1877 pod budowę nowego obiektu sakralnego zwieziono kamienie, które transportowano aż z Lipowej

Von der Missionsstation Willenberg (Diözese Ermland), Bonifatiusblatt, 1873, nr 1, s. 3.
J. Szadowski, Die Missionsstation Willenberg (Diözese Ermland), Bonifatiusblatt 1873, nr 4, s. 44.
11
Von der Missionsstation Willenberg (Diözese Ermland), s. 3.
12
J. Szadowski, Die Missionsstation Willenberg (Diözese Ermland), s. 44.
13
Ibidem; zob. również Aus der Missionsstation Willenberg – Opaleniec. (Diözese Ermland), Bonifatiusblatt, 1877, nr 1, s. 3.
14
Aus der Missionsstation Willenberg − Opaleniec. Jahresbericht vom Jahre 1877, Bonifatiusblatt, 1878,
nr 6, s. 76.
9
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Góry (ponad 3 mile). Właściciel ziemski Krebs ofiarował je za darmo katolickiej
wspólnocie duszpasterskiej15.
Zanim przystąpiono do budowy kościoła, urząd miasta wskutek nieprzychylnej interwencji władz prowincjonalnych, cofnął pozwolenie na jej realizację. Miało to mieć związek z nieporozumieniami na tle konfesyjnym. Kilkakrotnie ks. Szadowski zwracał się z prośbą do Królewca o rewizję tej decyzji, mając
poparcie zarówno lokalnego magistratu, jak i urzędu landrata. 23 stycznia 1878 r.
otrzymano informację, że do rozpoczęcia inwestycji jest konieczna aprobata
berlińskiego ministerstwa. Oficjalnie wielbarska placówka duszpasterska miała
status wikarii lokalnej Lesin Wielkich. Zarząd kościelny z tej miejscowości przygotował odpowiednie podanie do Ministerstwa Wyznań Religijnych, Oświaty
i Medycyny, które wysłano 19 maja tegoż roku. Zezwolenie na budowę zostało
wydane dopiero cztery miesiące później, 14 września16.
Prace przy fundamentach nowej świątyni rozpoczęto w święto św. Brunona, patrona Prus, 17 października 1878 r. Zlecono je murarzom, których zatrudniono wcześniej przy wznoszeniu kościoła ewangelickiego w Opaleńcu
oraz ewangelickich szkół w Mącicach i Ścięcielu17. Z powodu niesprzyjających
warunków atmosferycznych inwestycję przerwano w połowie listopada tegoż
roku18. Świątynię zadaszono na początku 1880 r., zaś jej poświęcenie miało miejsce 17 listopada tegoż roku19.
Rozwój infrastruktury kościelnej w Wielbarku wiąże się również z zagadnieniami kampanologicznymi, którym warto poświęcić nieco uwagi. Dzięki donacji ks. beneficjata Walentina Tolsdorfa jeszcze w 1872 r. w zakładzie ludwisarskim w Bochum odlano dla wielbarskiej wspólnoty katolickiej dzwon o tonie
„g”, który nosił inskrypcję „Angelus Domini nuntiavit Mariae!”. W 1876 r. kolejne dzwony, wykonane we wspomnianym zakładzie ludwisarskim, ufundowali kanonik August Wunder z Fromborka i Joseph Schlesiger z Braniewa. Pierwszy z dzwonów, o tonie „c” i wadze 246,50 kg, miał na szyi bądź czapie napis:
„Soli Deo Gloria!”. Poniżej umieszczono tekst modlitwy: „Per Joannis sanctitatem| O beata Trinitas!| Mentibus da puritatem,| Corde regnet charitas”. Po przeciwnej stronie można było przeczytać następującą informację: „In honorem
s. Joannis Nepomuceni N. refundi jussit er oratorio rom. cath. Willenbergensis
Ibidem.
J. Szadowski, Es geht nun los!, Bonifatiusblatt, 1879, nr 1, ss. 6−7; por. Geheimes Staatsarchiv Preußischer Kulturbesitz Berlin-Dahlem, I. HA Rep. 89, Geh. Zivilkabinett, jüngere Periode, Nr. 21994, k. 167−167v.
17
J. Szadowski, Es geht nun los!, ss. 6−7.
18
J. Szadowski, Aus der Missionsstation Willenberg − Opaleniec in Ostpreußen (Diözese Ermland). Jahresbericht vom Jahre 1878, Bonifatiusblatt, 1879, nr 4, s. 49.
19
W. Barczewski, Nowe kościoły katolickie na Mazurach, wyd. 2, Olsztyn 1925, ss. 75−76. Więcej na temat
budowy zob. M. Jodkowski, Przyczynek do dziejów Kościoła katolickiego w Wielbarku w XIX wieku, ss. 750−751.
15
16
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donavit Aug. Wunder, cen. eccl. cathedr. Warm. ss. Theol. Doctor a. D. 1876”. Na
krawędzi uwieczniono słowa: „Labia imprudentiam stulta narrabunt, verba autem prudentiam statera ponderabuntur. Eccl. 21”. Kolejny z dzwonów, o tonie „es”
i wadze 174 kg, nosił inskrypcję (w górnej części w pobliżu uchwytu): „Deus
providebit”. Poniżej z jednej strony zobrazowano symbol Opatrzności Bożej,
natomiast z drugiej naniesiono opis: „In honorem s. Catharinae et s. Caeciliae
V. V. M. M. Me fundi jusserant et Oratorio rom. cath. Willenbergensi donaverunt Josephus et Barbara Schlesiger, cives Braunsbergenses a. D. 1876”. Na krawędzi widniały słowa: „Vigilate itaque, quia nescitis diem neque horam”. Budowę
dzwonnicy ukończono w wigilię uroczystości Wszystkich Świętych 1876 r.20

Troska o obiekty kościelne w Opaleńcu
Aż do połowy XIX w. katolicy z Opaleńca korzystali z posługi sakramentalnej w kościołach poza granicą Królestwa Prus, m.in. w Chorzelach i Krzynowłodze21. Inicjacja opieki pastoralnej nad opisywaną ludnością mazurską wiąże się
z osobą ks. Walentina Tolsdorfa, który w 1853 r. zakupił parcelę pod cmentarz
katolicki w tej wsi22. Od tamtego czasu cztery razy w roku duszpasterz z Lesin
Wielkich sprawował nabożeństwa w Opaleńcu. W 1856 r. kuratus Josef Jordan
z Lesin Wielkich utworzył szkołę katolicką w tej miejscowości23. Po nominacji
ks. Szadowskiego na wielbarskiego duszpasterza powierzono mu również opiekę nad katolikami w Opaleńcu24.
Po wielu perturbacjach postanowiono ostatecznie wybudować w Opaleńcu
kościółek o konstrukcji ryglowej. 13 maja 1873 r. wytyczono miejsce, na którym
miał stanąć nowy obiekt sakralny. Kiedy zamierzano przystąpić do prac budowlanych, policja wielbarska cofnęła pozwolenie na inwestycję z uwagi na nowe ustawy, będące efektem wprowadzanego w Prusach kulturkampfu. Na początku lipca otrzymano jednak zgodę na rozpoczęcie budowy. Kosztorys inwestycji opiewał
na 4000 talarów. W drugiej połowie 1873 r. dysponowano jedynie kwotą 2500 taAus der Missionsstation Willenberg – Opaleniec. (Diözese Ermland), ss. 3−4.
J. Szadowski, Die Missionsstationen Willenberg und Opaleniec in Ostpreußen (Diözese Ermland).
Jahresbericht pro 1875, Bonifatiusblatt, 1876, nr 5, s. 51.
22
M. Jodkowski, Historia mazurskiej parafii pw. św. Józefa w Opaleńcu w XIX i pierwszej połowie XX wieku, s. 422.
23
Ibidem, ss. 422−423; por. G. Jasiński, Szkolnictwo w powiecie szczycieńskim w XIX wieku, w: Powiat
szczycieński. Przeszłość – współczesność, s. 289.
24
W. Barczewski, op. cit., ss. 67−68; J. Szadowski, Die zu errichtende Missionsstation Opaleniec in
Ostpreußen (Diözese Ermland), Bonifatiusblatt, 1873, nr 2, s. 21; M. Jodkowski, Historia mazurskiej parafii
pw. św. Józefa w Opaleńcu w XIX i pierwszej połowie XX wieku, s. 422.
20
21
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larów, które zgromadzono dzięki rekompensacie towarzystwa ubezpieczeń od
ognia, donacjom Sodalicji Mariańskiej (w ramach pensji dla duszpasterza) oraz
Stowarzyszenia św. Bonifacego i Wojciecha we Fromborku. Miejscowa wspólnota zagwarantowała nieodpłatnie prace fizyczne oraz w zaprzęgu25. W tym samym roku udało się wznieść kościół i plebanię wraz z pomieszczeniami przeznaczonymi na cele edukacyjne26.
W świątyni brakowało jednak niezbędnych paramentów i utensyliów.
Ks. Szadowski planował wykonanie ołtarza, ambony, balustrady ołtarzowej, konfesjonału i in. na podstawie wzorników autorstwa Vincenza Statza. Nie dysponowano także pieniędzmi na realizację tych pomysłów. Prośby o pomoc kierowane przez wielbarskiego duszpasterza do organizacji katolickich przyniosły
pożądany skutek. Członkowie Sodalicji Mariańskiej młodych kupców z Kolonii
zadeklarowali przekazanie ornatów, kielicha mszalnego i puszki na komunikanty oraz płótna. Zlecili także wykonanie obrazu do ołtarza głównego. Ks. beneficjat Tolsdorf podarował sześć świeczników ołtarzowych27. W 1875 r. wymalowano kościół oraz zainstalowano organy, które przeniesiono w 1874 r. z kościoła
w Klewkach28. Prace te kosztowały 649 talarów 16 srebrnych groszy i 6 fenigów29.
Latem 1876 r. pomalowano i ozdobiono ołtarz, balustradę ołtarzową i konfesjonał. Dzwony, neogotycką monstrancję oraz trybularz ufundowali wspólnie
ks. Tolsdorf oraz Anna Adelstein30.

Charakterystyka ludności katolickiej
Po ćwierćrocznym pobycie w Wielbarku ks. Szadowski odnotował, że do
opisywanej stacji misyjnej należało 35 miejscowości rozsianych na powierzchni
przekraczającej 6 mil kwadratowych. W siedmiu miejscowościach nikt nie zadeklarował do tego czasu wyznania katolickiego. Większość ludności wspomnia25
Wiederum etwas über die Missionsstation Opaleniec in Ostpreußen (Diözese Ermland), Bonifatiusblatt,
1873, nr 11, s. 144; por. P. Romahn, op. cit., ss. 87−88.
26
Urkunde über die Errichtung einer selbstständigen Kuratiegemeinde Flammberg (Kr. Ortelsburg), Pastoralblatt für die Diözese Ermland, 1926, nr 9, s. 181; W. Barczewski, op. cit., s. 68, 71; M. Jodkowski, Historia mazurskiej parafii pw. św. Józefa w Opaleńcu w XIX i pierwszej połowie XX wieku, s. 424; A. Kopiczko, Z dziejów Kościoła katolickiego w powiecie szczycieńskim, ss. 553−554; P. Romahn, op. cit., ss. 87−88.
27
J. Szadowski, Die neuerbaute Kirche und Schule in Opaleniec (Diözese Ermland), Bonifatiusblatt, 1874,
nr 3, s. 32.
28
Aus der Mission Willenberg, Bonifatiusblatt, 1876, nr 3, s. 30; J. Szadowski, Die Missionsstationen Willenberg und Opaleniec in Ostpreußen (Diözese Ermland). Jahresbericht pro 1875, s. 50.
29
J. Szadowski, Die Missionsstationen Willenberg und Opaleniec in Ostpreußen (Diözese Ermland).
Jahresbericht pro 1875, s. 50.
30
Aus der Missionsstation Willenberg – Opaleniec. (Diözese Ermland), s. 3.
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nej konfesji, tj. 156 osób, mieszkała w Wielbarku i we wsiach, które leżały blisko granicy państwowej – w Opaleńcu, Mącicach i Baranowie. W sumie liczba
wiernych miała wynosić 707 osób. W 1872 r. komunię św. wielkanocną przyjęło 382 katolików. Liczbę dzieci, które nie zostały jeszcze dopuszczone do przyjęcia Pierwszej Komunii Świętej, określano na 325. Spośród nich aż 170 było w wieku
szkolnym, zaś 155 nie osiągnęło jeszcze szóstego roku życia. Jedynie 53 dzieci uczęszczało do szkoły katolickiej w Opaleńcu, natomiast 117 do szkół ewangelickich.
Dwadzieścioro z nich uczestniczyło raz w tygodniu w katolickich lekcjach religii
w szkole w Mącicach, udzielanych przez nauczyciela z Opaleńca. Kolejnych 41,
w dwóch grupach – niemieckiej i polskiej, po 2 godziny w tygodniu (poza przygotowaniem do Pierwszej Komunii Świętej), chodziło na lekcje religii prowadzone przez ks. Szadowskiego w prywatnym lokalu w Wielbarku. W innych
szkołach ewangelickich na obszarze stacji misyjnej, w których uczyło się 3, 7 i 8 katolików, nie było katolickiej katechezy. Dzieci uczyły się zasad katolickiej wiary
dopiero podczas przygotowań do przyjęcia Pierwszej Komunii Świętej. Zaniepokojenie wielbarskiego duszpasterza budził problem wychowywania młodego
pokolenia w rodzinach mieszanych wyznaniowo. Część z nich chodziła na ewangelickie lekcje religii, nawet jeśli ojcowie deklarowali konfesję katolicką. Miejscowa
ludność już wcześniej miała dopuszczać się takiej praktyki. Wikariusz lokalny ubolewał nad tym faktem, wskazując, że przecież wierni mogli przed ustanowieniem
katolickiej stacji misyjnej w Wielbarku przystępować do sakramentów w innych
świątyniach – w Lesinach Wielkich i Butrynach. Warto nadmienić, że odległość
do tych kościołów wynosiła odpowiednio 17 i 44 km. Poza tym bliskie usytuowanie świątyń katolickich na Mazowszu umożliwiało polskojęzycznym katolikom uczestnictwo w życiu religijnym, zwłaszcza przed 1863 r., kiedy granice
państwowe nie były pilnie strzeżone. Ks. Szadowski przypuszczał, że do ewangelickiej konfirmacji dopuszczono do 1872 r. ponad 40 katolików z rodzin mieszanych, z czego 31 miało katolickiego ojca31.
Istotne problemy wpływające na funkcjonowanie wielbarskiej placówki
duszpasterskiej ogniskowały się na kondycji finansowej jej członków. W większości były to osoby ubogie. W 1872 r. wśród zamożniejszych katolików wymieniano jedynie asystenta biurowego, aktuariusza sądowego, handlarza i trzech
lepiej zarabiających rzemieślników32. W pierwszy dzień świąt Bożego Narodzenia tegoż roku zorganizowano zbiórkę na budowę konstrukcji do zawieszenia
31
Die Missionsstation Willenberg im Ermlande, s. 92. W 1884 r. podano, że na obszarze wielbarskiej stacji misyjnej mieszkało w 1872 r. 460 katolików; zob. M. Jodkowski, Przyczynek do dziejów Kościoła katolickiego
w Wielbarku w XIX wieku, s. 755, zob. również H. Mühle, op. cit., s. 131.
32
Die Missionsstation Willenberg im Ermlande, s. 91.
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dzwonu, z której otrzymano jedynie około 10 talarów33. Na początku funkcjonowania wielbarskiej stacji misyjnej nie wchodziło zatem w rachubę zatrudnienie
kościelnego i kantora. Ich funkcje pełnił ks. Szadowski. Po niedzielnych nieszporach uczył on ponadto wiernych śpiewu. Mimo że Mazurzy śpiewali chętnie, lokalny wikariusz musiał włożyć sporo wysiłku, aby pieśni śpiewano poprawnie34.

Edukacja katolicka
Niemało zmartwień przysparzało ks. Szadowskiemu erygowanie katolickiej szkoły w Wielbarku. Na nauczycielską pensję z miejskich środków finansowych nie można było liczyć, dlatego duszpasterz podjął starania, aby utworzyć
prywatną, elementarną szkołę katolicką. Lokalne władze popierały tę inicjatywę,
a burmistrz przewidział w ramach wydatków municypalnych opłacenie czesnego za dzieci uczęszczające do wspomnianej placówki oświatowej35. Władze prowincji zezwoliły 25 maja 1872 r. na otwarcie prywatnej szkoły. Jej erekcja miała nastąpić we wrześniu tegoż roku, jednak ze względu na trudności związane ze
zgromadzeniem funduszy na pensję dla nauczyciela, zwlekano z decyzją pełne cztery miesiące. Ostatecznie oczekiwana uroczystość miała miejsce w święto Aniołów
Stróżów, 2 października 1872 r.36 Do szkoły zostało przyjętych 38 uczniów oraz
jeden kandydat, który nie osiągnął jeszcze wieku szkolnego. Pierwotnie zakładano nieco większą liczbę, lecz dwoje dzieci zmarło, zaś troje dopuszczono wcześniej do przyjęcia sakramentów św. Pierwszym nauczycielem został Felix Rosenau, który pochodził z Lamkowa37. Rok później ks. Szadowski wspominał, że
93 katolickich dzieci zobowiązanych do nauki szkolnej mieszka w kilkunastu miejscowościach wokół Wielbarka. Uczestniczyli w katechezie dopiero w ramach przygotowania do przyjęcia Pierwszej Komunii Świętej. W szkole katolickiej uczyło się w tym czasie 36 uczniów, zaś 27 katechumenów przygotowywało się
do przyjęcia sakramentów38. W 1874 r. do ewangelickich szkół uczęszczały katoJ. Szadowski, Die Missionsstation Willenberg (Diözese Ermland), s. 44.
Die Missionsstation Willenberg im Ermlande, s. 92.
35
Ibidem.
36
Von der Missionsstation Willenberg (Diözese Ermland), s. 3; por. G. Jasiński, Szkolnictwo w powiecie szczycieńskim w XIX wieku, w: Powiat szczycieński. Przeszłość – współczesność, s. 289; D. Kasparek, Katolicka szkoła w Wielbarku w latach 1889−1894, w: Nad Bałtykiem, Pregołą i Łyną XVI−XX wiek. Księga pamiątkowa poświęcona jubileuszowi 50-lecia pracy naukowej profesora Janusza Jasińskiego, pod red. Z. Rondomańskiej,
Olsztyn 2006, ss. 307−308; M. Jodkowski, Przyczynek do dziejów Kościoła katolickiego w Wielbarku w XIX wieku, s. 748.
37
Von der Missionsstation Willenberg (Diözese Ermland), s. 3.
38
J. Szadowski, Wieder einmal ein Lebenszeichen von der Missionsstation Willenberg in Ostpreußen.
(Diözese Ermland) (Schluβ), Bonifatiusblatt, 1873, nr 8, ss. 90−91.
33
34
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lickie dzieci z następujących miejscowości: Baranowo (2 katolików), Borki (2),
Ścięciel (8), Kucbork (5), Kołodziejowy Grąd (2), Nowojowiec i Maliniak (8),
Przeździęk Wielki (5), Piwnice (10), Mącice (17), Szymanki (6), Sędrowo (10),
Stachy (2), Wyzegi (8) oraz inne (23). Do tego czasu jedynie dzieci z Mącic miały możliwość uczestniczenia w katolickich lekcjach religii prowadzonych przez
nauczyciela z Opaleńca. Pozostałe brały udział w ewangelickich lekcjach religii.
Zdarzało się niejednokrotnie, że dzieci z rodzin katolickich nadal przystępowały do konfirmacji. Ostatecznie rejencja królewiecka zgodziła się, aby nauczyciel
z Wielbarka dojeżdżał w każdą sobotę do Sędrowa oraz w każdą środę do Kołodziejowego Grądu. Pozostałym dzieciom lekcji religii miał udzielać duszpasterz
wielbarski39. W czasie kulturkampfu szkoła borykała się z licznymi problemami,
głównie finansowymi. W 1875 r. otrzymano jednak równowartość stu talarów
z Düsseldorfu. Również rejencja królewiecka miała wówczas wypłacić pierwszą
ratę nauczycielowi wielbarskiemu za prowadzenie lekcji w Sędrowie i Kołodziejowym Grądzie40.
W 1875 r. do prywatnej szkoły katolickiej w Wielbarku uczęszczało 47 uczniów,
zaś do publicznej szkoły katolickiej w Opaleńcu − 7241. Rok później do Pierwszej Komunii Świętej, która przypadła w dziewiętnastą niedzielę po Zielonych
Świątkach, czyli 15 października, przystąpiło 28 dzieci. Zostały one przygotowane poprzez uczestnictwo w katechezie pierwszokomunijnej, która każdorazowo
odbywała się od świąt wielkanocnych do października42. W 1877 r. do publicznej szkoły katolickiej w Opaleńcu chodziło 84 dzieci, zaś do prywatnej szkoły
katolickiej w Wielbarku – 47. Nauczyciel Rosenau z Opaleńca nauczał katechezy
katolickiej także w ewangelickiej szkole w Mącicach (23 katolików) oraz w Baranowie (12 katolików). Nauczyciel Sönnert z Wielbarka dojeżdżał z kolei do
ewangelickiej szkoły w Piwnicach (17 katolików) i Sędrowie (13 katolików). Nieliczne dzieci z Kołodziejowego Grądu i Szyman brały udział w lekcjach religii
w Wielbarku. Rysowała się konieczność otwarcia punktu katechetycznego
w Przeździęku Wielkim, jednak na przeszkodzie pozostawały sprawy finansowe43.
Ks. Szadowskiemu zależało na edukacji młodego pokolenia Mazurów.
Dzieci mówiły w domach po polsku, natomiast czytać, zresztą bez zrozumienia,
uczyły się po niemiecku. Nauka w języku polskim byłaby zatem w pełni uzasadniona, ale posiadły one umiejętność odczytywania wyłącznie neogotyckiego
39
J. Szadowski, Aus der Missionsstation Willenberg in Ostpreußen (Schulverhältnisse), Bonifatiusblatt,
1874, nr 9, ss. 124−125.
40
Aus der Mission Willenberg, s. 30.
41
J. Szadowski, Die Missionsstationen Willenberg und Opaleniec in Ostpreußen (Diözese Ermland).
Jahresbericht pro 1875, ss. 50−51.
42
Aus der Missionsstation Willenberg in Ostpreußen (Diözese Ermland), s. 9.
43
Aus der Missionsstation Willenberg − Opaleniec. Jahresbericht vom Jahre 1877, s. 77.
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kroju pisma. Katechizmy, śpiewniki i Pismo św. wydawane po polsku zawierały innego rodzaju druk. Niestety, w szkołach ewangelickich wprowadzano tylko
ich niemieckie wersje. Duszpasterz rozważał dwie możliwe opcje do zrealizowania – albo zostanie zorganizowany w określonych miejscach katechumenat, albo
księża w diasporze otrzymaliby do dyspozycji fundusz przeznaczony na utrzymanie przynajmniej sierot, które mieszkałyby przy placówkach duszpasterskich
6−12 miesięcy i korzystały z edukacji katolickiej44. Warto także wspomnieć, że
już w 1872 r. erygowano w Wielbarku dom katechetyczny, w którym przygotowywano dzieci do przyjęcia Pierwszej Komunii Świętej45.

Działalność charytatywna
Ks. Szadowski zaangażował się również w działalność charytatywną. W latach 1872−1873 obdarowano uczniów prywatnej szkoły katolickiej w Wielbarku prezentami z okazji świąt Narodzenia Pańskiego. Ich zbiórkę zorganizowała
redakcja „Ermländische Volksblätter”. Najbiedniejsze dzieci otrzymały ubrania,
a reszta − materiały papiernicze i kilka książek. W wigilię wspomnianych świąt
1873 r. rodzice z dziećmi oraz inni pełnoletni członkowie miejscowej wspólnoty
katolickiej, jak również protestanci, zgromadzili się o godz. 17.00 w jasno oświetlonym oratorium, w którym umieszczono żłóbek bożonarodzeniowy podarowany przez fundatorkę z Kolonii. Wokół niego znajdowały się zielone choinki.
Każde dziecko deklamowało okolicznościowy wierszyk, wiele z nich z podziałem na role. Dużo oklasków zebrał poemat autorstwa kardynała Nicholasa Wisemana „Pasterze z Betlejem”. Deklamacje przeplatano śpiewem na dwa głosy.
Warto wspomnieć także o czterogłosowym kanonie „Ehre sei Gott in der Höhe”,
którego wykonanie można było zaliczyć do szczególnie udanych. Następnie ks.
Szadowski skierował do dzieci mowę w językach niemieckim i polskim, po czym
rozdano prezenty46. Podobny zwyczaj pielęgnowano w kolejnych latach. W 1875 r.
w wydarzeniu wziął udział burmistrz Wielbarka47. W 1877 r. podczas bożonarodzeniowego spotkania charytatywnego dzieci odegrały spory fragment sztuki
Wilhelma Jaillera pt. „Der Menschen Schuld und Gottes Huld” (Linz 1871)48.
Aus der Missionsstation Willenberg in Ostpreußen (Diözese Ermland), s. 10.
M. Jodkowski, Przyczynek do dziejów Kościoła katolickiego w Wielbarku w XIX wieku, s. 749.
46
J. Szadowski, Christbescheerung in Willenberg (Diözese Ermland), Bonifatiusblatt, 1874, nr 3, ss. 38−39.
Więcej na temat działalności charytatywnej duchowieństwa warmińskiego w XIX wieku zob. A. Kopiczko,
Charitable Initiatives of Warmia’s Clergy in the 19th Century, Echa Przeszłości, 12(2011), ss. 113−121.
47
J. Szadowski, Die Missionsstationen Willenberg und Opaleniec in Ostpreußen (Diözese Ermland). Jahresbericht pro 1875, s. 52.
48
Aus der Missionsstation Willenberg − Opaleniec. Jahresbericht vom Jahre 1877, s. 77.
44
45
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W początkowych latach posługi ks. Szadowskiego na Mazurach urządzono w Opaleńcu przytułek dla osób starszych. Ks. beneficjat Tolsdorf kupił w tym
celu domek za 1095 marek. Starsze, biedne osoby miały w nim zamieszkać nieodpłatnie w zamian za modlitwę w intencji dobroczyńców i wykonywanie niektórych prac przy kościele, jak np. dzwonienie lub zamiatanie49. Niestety, cena
adaptacji budynku na ten cel przekroczyła 600 marek. Postanowiono zatem
wynająć go do czasu spłaty poniesionych kosztów remontu50. Potrzebę erygowania podobnego miejsca dla osób starszych zgłaszano również w Wielbarku.
Odpowiedni budynek znajdował się w pobliżu parceli zakupionej pod budowę
kościoła. Był to murowany domek z zagrodą i bielnikiem, którego wartość sprzedaży wynosiła 750 talarów51.

Obchody uroczystości kościelnych
Wyjątkowe wydarzenia w życiu katolickich wspólnot duszpasterskich
w Wielbarku i Opaleńcu stały się okazją do manifestowania wyznawanej wiary.
Niejednokrotnie uczestniczyła w nich ludność innych konfesji. Ze względu na
szczególny charakter ich obchodów, warto je przybliżyć.
W niedzielę, 27 października 1872 r. odbyła się uroczystość poświęcenia
cmentarza katolickiego w Wielbarku. Przewodniczył jej, z upoważnienia ordynariusza warmińskiego, ks. Walentin Tolsdorf. Procesja, na czele której niesiono krzyż, udała się wówczas z domu misyjnego w kierunku cmentarza. Należy podkreślić, że przyszli na nią również ewangelicy. Nic nie zmąciło harmonijnego nastroju tego wydarzenia. Ks. beneficjat Tolsdorf przemawiał w języku
polskim, natomiast ks. Szadowski po niemiecku. Następnie poświęcono krzyż,
który został usytuowany na cmentarzu nieco wcześniej, 14 września, czyli w święto Podwyższenia Krzyża Świętego. Po zakończonych obrzędach, śpiewając pobożne pieśni, skierowano się do oratorium. We mszy św. uczestniczyło znacznie
więcej osób, niż mogła pomieścić kaplica. Oprócz korytarza plebanijnego oraz
schodów wierni stali nawet na nowo odrestaurowanym balkonie, na który wychodziły trzy okna oratorium. Po nabożeństwie kuratus zaprosił miejscowy establishment na obiad52.

Ibidem.
J. Szadowski, Aus der Missionsstation Willenberg − Opaleniec in Ostpreußen (Diözese Ermland). Jahresbericht vom Jahre 1878, s. 51.
51
Aus der Missionsstation Willenberg − Opaleniec. Jahresbericht vom Jahre 1877, s. 77.
52
Von der Missionsstation Willenberg (Diözese Ermland), s. 3.
49
50
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Wmurowanie kamienia węgielnego pod budowę świątyni w Opaleńcu
miało miejsce 5 sierpnia 1873 r. Dzień wcześniej ks. Szadowski usadowił drewniany krzyż w miejscu, gdzie w przyszłości miał zostać wzniesiony ołtarz główny. W obrębie fundamentów prezbiterium ułożono namiot z gałęzi drzew, w którym usytuowano tymczasowy ołtarz. Kolejnego dnia, a zatem we wspomnienie
poświęcenia rzymskiej bazyliki Matki Bożej Większej, zgromadzono się około godz. 9.00 w starym budynku szkolnym. Z tego miejsca procesjonalnie wyruszono na plac budowy, śpiewając pobożne pieśni. Uroczystości przewodniczył, z upoważnienia biskupa warmińskiego, ks. Szadowski, a asystowali mu
ks. proboszcz Josef Temma z Lesin Wielkich oraz ks. kuratus Michael Klement
z Dźwierzut. Po dojściu do celu dzieci z prywatnej szkoły katolickiej w Wielbarku odśpiewały kilka pieśni zarówno w języku polskim, jak i niemieckim. Następnie ks. Szadowski dokonał poświęcenia kamienia węgielnego oraz umieścił w nim dokument erekcyjny wraz z „Ermländische Volksblätter” (nr 61),
„Pastoralblatt für die Diözese Ermland” oraz „Bonifatiusblatt” (nr 7). W kazaniu oparł się na fragmencie Księgi Rodzaju (rozdział 28), gdzie Jakub wyruszył w podróż do Labana. Patriarcha spoczywał na kamieniu, który ustawił następnie jako stelę. Ks. Szadowski odniósł to wydarzenie do wspólnoty katolików
z Opaleńca, którzy bez duszpasterza byli zdani na sześciomilową podróż do kościoła w Butrynach bądź na mało znane drogi prowadzące do polskich kościołów poza granicami państwa. Teraz jednak w tym miejscu miał zostać wzniesiony „Dom Boży i Brama Niebios”53. Po homilii ks. Klement celebrował mszę św.
Oprawę muzyczną przygotował katolicki nauczyciel z Lesin Wielkich o nazwisku
Jablonka wraz z grupą muzyków. Po mszy św. ks. Szadowski nawiązując do wersetu Psalmu 84 „Jak miłe są przybytki Twoje” skierował do zgromadzonych kilka słów
w języku niemieckim, a uczniowie zaintonowali pieśń „Danket dem Herrn!”. Następnie miejscowa wspólnota zaśpiewała pieśń w języku polskim o św. Józefie, po czym
udano się na miejsce, gdzie znajdowały się fundamenty nowej, katolickiej szkoły.
Również w tym miejscu, zgodnie ze zwyczajem, wmurowano kamień węgielny54.
Poświęcenie opalenickiej świątyni ku czci św. Józefa odbyło się we wspomnienie św. Katarzyny, 25 listopada 1873 r. Uroczystości przewodniczył ks. beneficjat Walentin Tolsdorf z Olsztyna. W wydarzeniu uczestniczyli nie tylko
miejscowi katolicy i protestanci, ale również ludność polska mieszkająca po
drugiej stronie pobliskiej granicy państwowej. Ks. Tolsdorf po liturgii poświęcenia skierował do zgromadzonych osób wzruszającą mowę w języku polskim.
Nawiązał do 1851 r., kiedy otrzymał nominację na pierwszego misjonarza na
53
54

Wiederum etwas über die Missionsstation Opaleniec in Ostpreußen (Diözese Ermland), ss. 144−145.
Ibidem, s. 145.
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Mazurach. Mieszkając wówczas w Lesinach Wielkich, pełnił posługę nie tylko
w Wielbarku i Opaleńcu, ale również na obszarze całego powiatu szczycieńskiego. Uwypuklił ponadto fakt stopniowego zakładania oratoriów w Pasymiu,
Dźwierzutach i Wielbarku. Podkreślił także wkład katolików znad Renu, dzięki którym wybudowano świątynię w Opaleńcu. Ks. Tolsdorf swoją mowę zakończył napomnieniem, aby z gorliwością uczęszczać do domu Bożego. Następnie
odśpiewano pieśń „Szczęśliwy, kto sobie patrona Józefa ma za opiekuna”. Potem odprawiono mszę św., którą celebrował ks. proboszcz Julius Alexander von
Grzymała z Klebarka Wielkiego, a asystowali mu proboszcz Anton Temma z Nidzicy (diecezja chełmińska) i ks. Szadowski. Oprawę muzyczną ponownie przygotował nauczyciel Jablonka, który od dwudziestu lat pracował na Mazurach.
Warto nadmienić, że ze względu na pielęgnowanie języka niemieckiego otrzymywał dwukrotnie, rok po roku, nagrodę od władz rejencji królewieckiej55. Chór
dziecięcy z Wielbarka, któremu przewodniczył nauczyciel Felix Rosenau, wykonał utwory na dwa głosy w języku niemieckim56. W czasie mszy św., po ewangelii, przemówił po niemiecku ks. proboszcz August Stock z Klonu. Wspomniał
o licznych łaskach, którymi Kościół katolicki szafuje w domach Bożych. Napominał do trwania przy Piotrowej Skale, a zakończył życzeniem, aby również wspólnota wielbarska mogła się cieszyć godnym domem Bożym. Po mszy
św. ks. Szadowski przedstawił porządek nabożeństw w Wielbarku i Opaleńcu,
który został zatwierdzony przez władze diecezjalne. Modlitwą za dobroczyńców,
którzy przyczynili się do wybudowania kościoła, oraz odśpiewaniem hymnu „Te
Deum”, zakończono uroczystość poświęcenia57.
Procesja Bożego Ciała odbywała się w Opaleńcu w przypadającą po tym
święcie niedzielę. W 1876 r. obchody miały miejsce 3 czerwca, w pięćdziesiątą rocznicę święceń biskupich Piusa IX. Papieskie oraz niemieckie flagi
wywieszono wówczas na sygnaturce świątyni. Po liturgicznych obrzędach świętowano również papieski jubileusz. Na placu kościelnym umieszczono 50 lampionów. Przed portalem świątyni zawieszono obraz Piusa IX, który wznosił
prawą rękę w geście błogosławieństwa. Od strony północnej kościoła usytuowano obraz z insygniami papieskimi. Na placu zgromadzili się Polacy i Niemcy,
którzy reprezentowali nie tylko ludność cywilną, ale również wojsko pruskie, stacjonujące przy granicy. Warto nadmienić, że w opisywanych obchodach oprócz katolików brali udział także ewangelicy, baptyści i Żydzi. Od czasu do czasu unoszące się
J. Szadowski, Die neuerbaute Kirche und Schule in Opaleniec (Diözese Ermland), s. 30.
Ks. Johannes Szadowski wspominał jeszcze o jednym nauczycielu − o nazwisku Golleick z Opaleńca, który nie był muzykalny, ale swoją posługę jako kościelny oraz prace w gospodarstwie wykonywał gorliwie, ibidem.
57
Ibidem, s. 31.
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fajerwerki oświetlały kościółek i szkołę. Uroczysty nastrój podkreślały deklamacje
i śpiewy, wykonywane zarówno w języku niemieckim, jak i polskim. Jak odnotowano
w artykule prasowym z tamtego okresu, świętowano przy szklance piwa aż do nocy.
Trzykrotny toast na cześć Piusa IX i cesarza Wilhelma rozbrzmiewał na całą okolicę58.
Dzwony będące własnością wspólnoty katolickiej w Wielbarku wybrzmiały po raz pierwszy w wigilię uroczystości Wszystkich Świętych 1876 r. Na ich
dźwięk zgromadził się tłum złożony zarówno z katolików, jak i protestantów.
Zapalono światła w oratorium i odśpiewano hymn „Großer Gott wir loben
Dich”. Następnie ks. Szadowski skierował przemówienie do zgromadzonych ludzi. Wychodząc od słów Psalmu 150 „Chwalcie Pana bębnem i tańcem, chwalcie Go na strunach i flecie! / Chwalcie Go na cymbałach dźwięcznych, chwalcie
Go na cymbałach brzęczących!” − mówił o znaczeniu dzwonów w życiu i kulcie
chrześcijańskim. Wezwał także wiernych, aby ich serca i wargi nigdy nie doznały
wstydu, ale ochoczo otwierały się wielbiąc Boga, ilekroć dźwięk dzwonu do tego
wzywa. Na koniec odmówiono modlitwę za dobroczyńców59.
Gromadzenie funduszy kościelnych
Gromadzenie dodatkowych funduszy na budowę świątyni wymagało
szczególnych predyspozycji. Ks. Johannes Szadowski przyznał, że jego doświadczenie w tym względzie opierało się na przykładzie ewangelickiego pastora Otto
Haβa, który w latach 1866−1873 pracował w Barczewie. Ewangelicki duchowny wzniósł w 1871 r. kościół w tym mieście, czyli w diasporze ewangelickiej na
obszarze historycznej Warmii. Jego pomysły dotyczące zebrania funduszy były
w tamtych czasach dość nowatorskie. Jak odnotowali Johannes Hassenstein
i ks. Szadowski, ks. Haβ wystosował do każdego ewangelickiego pastora list,
w którym prosił tylko o 1 talara. Zapewniał, że dzięki tym ofiarom wspólnota
ewangelicka wybuduje „godny” dom Boży. Wprawdzie opłata pocztowa za wysłane listy wyniosła około 200 talarów, jednak darowizny pozwoliły na wzniesienie neogotyckiego kościoła, którego kosztorys opiewał na ok. 17 tys. talarów60.
Należy także nadmienić, że wspomniany pastor przebudował i zreorganizował
sierociniec dla ewangelickich dzieci w Barczewie61.
Aus der Missionsstation Willenberg – Opaleniec. Jahresbericht vom Jahre 1877, ss. 76−77.
Aus der Missionsstation Willenberg – Opaleniec. (Diözese Ermland), s. 5.
60
J. Hassenstein, Die Geschichte der evangelischen Kirchen im Ermlande seit 1772, Königsberg 1918, s. 82;
J. Szadowski, Die Missionsstation Willenberg (Diözese Ermland), ss. 44−45.
61
J. Hassenstein, op. cit., s. 82; G. Jasiński, Dom sierot w Barczewie – przykład ewangelickiego zakładu
opieki na terenie diaspory w XIX wieku, w: Ad fontes. Studia ofiarowane księdzu profesorowi Alojzemu Szorcowi
w siedemdziesięciolecie urodzin, pod red. Z. Jaroszewicz-Pieresławcew i I. Makarczyk, Olsztyn 2006, s. 121.
58
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Pod koniec 1875 r. udało się ks. Szadowskiemu zgromadzić równowartość około 4000 talarów, ale jedynie połową można było dysponować. Reszta została zainwestowana w placówkę opaleniecką. Zwrot tej sumy miał następować
stopniowo62. Wprawdzie ks. Szadowski nie zdecydował się na wystosowanie listu do duchowieństwa diecezji z prośbą o zapomogę, ale za pomocą notatek prasowych oraz artykułów zamieszczanych zwłaszcza na łamach „Bonifatiusblatt”
starał się dotrzeć do szerokiego grona katolickich odbiorców, zarówno na obszarach Drugiej Rzeszy, jak i monarchii austro-węgierskiej63. Odzew był natychmiastowy. Donacje na rzecz wielbarskiej placówki duszpasterskiej przekazywano
z różnych zakątków krajów niemieckojęzycznych64. Niestety, w latach 1875−1876
dobroczyńcy składali już mniej ofiar65. W 1877 r. sytuacja pogorszyła się jeszcze
bardziej. Apele o pomoc umieszczano w tym czasie w gazetach i czasopismach,
wśród których warto wymienić „Eichsfelder Volksblätter”, „Salzburger Kirchenblatt”, „Ermländische Zeitung” oraz katolickie czasopismo wydawane w Würzburgu66.
Oprócz gotówki katolicka placówka duszpasterska w Wielbarku otrzymywała również darowizny w papierach wartościowych. Tego rodzaju fundusze zgromadzono na zakup sadu o powierzchni półtorej morgi, na terenie
którego zamierzano wybudować kościół. Transakcja opiewała na 700 talarów,
co stanowiło cenę dość pokaźną. Na pokrycie tej sumy przeznaczono sto talarów ze spadku po Jacobie Grodd, które przekazał ks. proboszcz Johannes
Hippler z Wozławek (sto talarów otrzymała również placówka w Opaleńcu).
Kolejne sto talarów w wierzytelnościach hipotecznych ofiarował ks. beneficjat
Johannes Polakowski ze Świętej Lipki67. Ze spadku po Steffenie, sołtysie i członku zarządu kościelnego w Lichnowach, uzyskano 500 talarów w czteroprocentowych listach zastawnych. Brakujące pieniądze miały pochodzić ze Stowarzyszenia
św. Franciszka Ksawerego, o czym zapewniał ks. Szadowskiego biskup warmiński68. Kosztorys budowy nowej świątyni opiewał na niebagatelną sumę 12 tys. talarów69. Na początku 1879 r. brakowało jeszcze 24 tys. marek70.
Aus der Mission Willenberg, s. 30.
J. Szadowski, Die Missionsstation Willenberg (Diözese Ermland), s. 45.
64
Por. J. Szadowski, Wieder einmal ein Lebenszeichen von der Missionsstation Willenberg in Ostpreußen.
(Diözese Ermland), Bonifatiusblatt, 1873, nr 7, s. 84.
65
Por. J. Szadowski, Die Missionsstationen Willenberg und Opaleniec in Ostpreußen (Diözese Ermland).
Jahresbericht pro 1875, s. 52; Aus der Missionsstation Willenberg – Opaleniec. (Diözese Ermland), s. 3.
66
Aus der Missionsstation Willenberg – Opaleniec. Jahresbericht vom Jahre 1877, ss. 75−76.
67
Ibidem, s. 76.
68
J. Szadowski, Es geht nun los!, Bonifatiusblatt, 1879, nr 1, s. 6.
69
Ibidem, s. 7.
70
J. Szadowski, Aus der Missionsstation Willenberg – Opaleniec in Ostpreußen (Diözese Ermland). Jahresbericht
vom Jahre 1878, ss. 49−50.
62
63
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Refleksje końcowe
Ks. Johannes Szadowski okazał się sprawnym organizatorem duszpasterstwa katolickiego na obszarze diaspory zdominowanej przez ludność ewangelicką. Jego prośby o pomoc niezbędną w rozwoju infrastruktury kościelnej docierały, dzięki artykułom i notatkom prasowym, do wielu środowisk katolickich.
Na realizowane przez niego inwestycje przekazywano donacje nie tylko z diecezji warmińskiej, ale również ze Śląska, Bawarii, Brandenburgii, Pomorza, dzisiejszej Austrii, Węgier, Belgii, Holandii i Francji71. Poświęcenie i determinacja wielbarskiego kapłana zaowocowały wzniesieniem świątyń oraz budynków, które
przeznaczono m.in. na cele edukacyjne oraz opiekuńcze. Relacje z uroczystości
kościelnych stanowią przykład pastoralnego zaangażowania ks. Szadowskiego
w umocnienie więzi religijnych oraz społecznych ludności mazurskiej.
Marek Jodkowski, Die Anfänge des seelsorgerlichen Dienstes von Pfarrer Johannes Szadowski in Wielbark
Zusammenfassung
Pfarrer Johannes Nepomuk Szadowski (1834–1914) erhielt seine Ernennung zum Seelsorger in
Wielbark (Willenberg) im Jahr 1872. In der Anfangszeit seiner Arbeit in dieser Stadt setzte er sich für
die Konsolidierung der örtlichen Katholiken und die Sicherstellung einer angemessenen seelsorgerlichen
Betreuung für sie ein. An dem Erwerb eines Gebäudes für ein Oratorium und die Wohnung des Seelsorgers
wie auch eines Baugrundstückes für die zukünftige Kirche sowie zahlreicher Kirchenutensilien beteiligte sich
die ermländische Geistlichkeit, ebenso katholische Vereine und überdiözesane Organisationen. Die Bitten um
materielle Hilfe wurden in der Presse veröffentlicht. Die Baugenehmigung für das Gotteshaus wurde 1878
erteilt. Das Dach wurde Anfang des Jahres 1880 errichtet, die Einweihung fand am 17. November 1880 statt.
Pfarrer Szadowski wurde auch die Betreuung der in Opaleniec (Flammberg) und Umgebung wohnenden
Katholiken übertragen. 1873 war es gelungen, in dieser Ortschaft eine kleine Fachwerkkirche zu bauen. Der
beschriebene Seelsorger hatte sich um die Errichtung einer katholischen Schule in Wielbark bemüht, die 1872
eröffnet wurde. Er leitete auch die Katechese für Kinder, die sich auf ihre Erstkommunion vorbereiteten.
Kindern aus armen Familien galt seine besondere Fürsorge. Vor Weihnachten erhielten sie im Rahmen der
karitativen Hilfe Weihnachtspäckchen. In Opaleniec wurde dagegen ein Altenheim eingerichtet. An den von
Pfarrer Szadowski organisierten kirchlichen Feierlichkeiten nahmen auch Menschen anderer Konfessionen
und Religionen teil.
Übersetzt von Christiane Schultheiss
Marek Jodkowski, Origins of the pastoral ministry of the priest Johannes Szadowski in Wielbark
Summary
Priest Johannes Nepomuk Szadowski (1834–1914) was appointed pastor in Wielbark in 1872. During
the initial period of his work in this city took measures to consolidate local Catholics and ensure their proper
pastoral care. In obtaining a building for the purpose of oratory and apartment for pastor, as well as the
construction site for the future church and numerous church utensils, participate clergy Warmia, as well
71

M. Jodkowski, Przyczynek do dziejów Kościoła katolickiego w Wielbarku w XIX wieku, s. 751.
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as Catholic over diocesan associations and organizations. Requests for financial assistance in newspapers.
Permission to build the temple received in 1878. Roofed it at the beginning of 1880., And her dedication took
place on November 17, 1880. Fr. Szadowski also commissioned to care for Catholics living in Opaleniec and
the surrounding area. In 1873 it succeeded in this village to build a small church timbered. Described priest
sought the erection of a Catholic school in Wielbark, which opened in 1872. He also ran catechesis for children
preparing to receive First Holy Communion. Particular concern surrounded the children from poor families.
Before Christmas, in aid of charity, they received Christmas gifts. In Opaleniec in turn furnished a shelter for
the elderly. Fr. In organized before. Szadowski’s celebration of church ceremonies also participated people of
other faiths and religions.
Translated by Jerzy Kiełbik

C OPERNICANA
Kazimierz Grążawski

ŻYCIE CODZIENNE W CZASACH MIKOŁAJA KOPERNIKA.
HIGIENA I LECZNICTWO  WYBRANE ASPEKTY
Słowa kluczowe:

Lecznictwo w średniowieczu i renesansie, ziołolecznictwo, higiena

Schlüsselwörter:

Medizin des Mittelalters und der Renaissance, Pflanzenheilkunde, Hygiene

Keywords:

Medieval and Renaissance medicine, herbal medicine, hygiene

Chciałbym w tym szkicu zająć się dwoma wąskimi zagadnieniami z życia codziennego schyłku epoki średniowiecza, na które miała wpływ ówczesna medycyna, a mianowicie – higieną i lecznictwem. Narosło wiele mitów i uprzedzeń o braku
higieny w średniowieczu, fetorze i brudzie, który rodził choroby, zarazy i epidemie.
Wydawać by się mogło, że jak w Dekameronie Boccaccia jedynym ratunkiem była
ucieczka z zatłoczonego, zadżumionego miasta na sielską i nieskażoną morowym
powietrzem wieś. Ale tam przecież nie było medyków, szpitali, przytułków... Jak zatem wyglądał poziom medycyny i szpitalnictwo epoki kopernikańskiej?
Podstawą higieny w miastach było sprawne zaopatrywanie ich w wodę oraz
dbanie o wywóz nieczystości poza obręb murów miejskich. Większość miast powstawała nad naturalnymi zbiornikami wodnymi − rzekami i jeziorami. Z czasem
nauczono się doprowadzać wodę do rynku i poszczególnych kwartałów osiedli
miejskich poprzez sprawny system drewnianych rur kanalizacyjnych1.
Warto zauważyć, że w samym kompleksie zamku malborskiego w czasach
krzyżackich miało się znajdować − według Bernharda Schmidta2 − przynaj1
U. Sowina, Budowniczowie wodociągów w miastach polskich w XV−XVI wieku, Archeologia Historia
Polona, 1998, t. 7 (Materiały z IV sesji naukowej Uniwersyteckiego Centrum Archeologii Średniowiecza i Nowożytności), ss. 139−156; C. Buśko, Zaplecze gospodarcze kamienicy mieszczańskiej. Urządzenia wodno-kanalizacyjne, w: Architektura Wrocławia, t. 1: Dom, Wrocław 1995, ss. 89−104; K. Grewe, Wasserversorgung und - entsorgung im Mittelalter. Ein technikgeschichtlicher Überblick, w: Die Wasserversorgung im Mittelalter, Geschichte
der Wasserversorgung, Bd. 4, Mainz 1991, ss. 11−86; K. Orłowski, Kopernik nie budował wodociągu we Fromborku, Komunikaty Mazursko-Warmińskie, 1959, nr 2(64), ss. 121−149.
2
S. Jóźwiak, J. Trupinda, Organizacja życia na zamku krzyżackim w Malborku w czasach wielkich mistrzów (1309−1457), Malbork 2011, s. 362.
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mniej 19 studni, ale istnieją przesłanki, że mogło ich być znacznie więcej, czego dowodzą badania archeologiczne3. Wielcy mistrzowie w pałacu zamkowym
w Malborku i w jego sąsiedztwie mieli zorganizowane łaźnie4. Były one ogrzewane ciepłą parą wodną powstałą w wyniku polewania wodą rozgrzanych
kamieni. Refektarz i dormitorium ogrzewały piece typu hypokaustum. Ten
rzymski wynalazek znany już od II w. wykorzystywany był także do ogrzewania pomieszczeń w klasztorach, a i co zamożniejszych kamienic mieszczańskich.
W łaźnie wyposażano także szpitale miejskie oraz infirmerie zamkowe, co było
istotne dla zapobiegania rozprzestrzenianiu się chorób zakaźnych.
Zachowaniu higieny sprzyjały też sanitariaty5 (gdaniska) wysunięte poza
zasadniczą zabudowę mieszkalną ze spustem do bieżącej wody − fosy lub rzeki.
W zabudowie miejskiej zdarzało się jednak, że sanitariaty umieszczano w miejscach wyschniętych studni, co przy ruchu wód podskórnych prowadziło do szerzenia się chorób i epidemii.
Średniowieczna medycyna swoimi korzeniami sięgała osiągnięć antyku,
odwołując się często do doświadczeń Hipokratesa, Galena, Arystotelesa. Za drugie jej źródło uważane były odkrycia nauki arabskiej6. Duży wpływ na rozwój
nauk medycznych tego okresu miały pisma Avicenny zebrane w dziele Canon
medicinae. W świetle nowszych badań wydaje się, że orientalne pisma medyczne przechowały się także dzięki Persom, Żydom, ortodoksyjnym Grekom, syryjskim chrześcijanom, Berberom, Tadżykom, którzy strzegli w swych klasztorach zdobyczy świata grecko-rzymskiego i nawet je rozwijali. Jak sądzi Sylvain
Gouguenheim, praktycznie wszyscy lekarze na dworach władców arabskich byli
chrześcijanami znającymi grekę i łacinę i tłumaczyli te dzieła na arabski7. Wiele
medycznych dzieł antycznych było przekładanych m.in. w klasztorze Mount-Saint-Michel w północnej Francji.
Wiedza medyczna zaczynała być systematyzowana wraz z powstawaniem
w pierwszej połowie XII w. europejskich uniwersytetów (Bolonia, Paryż, Padwa,
Awinion, Orlean). Prym wiodły Montpellier, Paryż i Padwa, w wieku XV wyraźnie na czoło wysunęła się ta ostatnia8. Nie każde miasto mogło się poszczycić
Ibidem, s. 362; por. też dane z Księgi wydatków malborskiego komtura zamkowego z lat 1410−1420.
Ibidem, s. 370 (szczególnie znana łaźnia przy Wielkim Refektarzu).
5
Ibidem, s. 375; A. Chęć, Gdaniska jako element architektury militarnej zakonu krzyżackiego, Archaeologia Historica Polona, 1997, t. 6, ss. 123−148.
6
K. P. Jankrift, Krankenheit und Heilkunde im Mittelalter, Darmstadt 2003, ss. 7−14. Praca ta stanowi
bogate kompendium wiedzy na temat lecznictwa doby średniowiecza. Tam też bogata literatura przedmiotu,
w której oprócz danych historycznych uwzględniono źródła archeologiczne.
7
S. Gaugenheim, Aristote au Mount Saint-Michel. Les racines grecques dr I’Europe chrétienne, Paris 2008,
ss. 90−96.
8
R. W. Gryglewski, Medycyna w czasach Kopernika, <www.copernicus.torun.pl> (dostęp: 07.01.2015).
3
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praktyką medyczną absolwenta uniwersytetu. Najczęściej korzystano więc z poradnictwa balwierzy. Mało precyzyjny język używany przez średniowiecznych
kronikarzy do przedstawienia chorób i schorzeń świadczy o tym, że nie przywiązywano specjalnej wagi do opisów medycznych. W terminologii używano
ogólnych sformułowań − „morowe powietrze” lub „czarna śmierć” w znaczeniu
niemal apokaliptycznym. Nawiedzające świat klęski elementarne traktowano
jako karę Boską. Czynniki nadwątlające wytrzymałość fizyczną ludzi były wówczas liczniejsze niż we współczesnych społeczeństwach, choć większość populacji żyła i pracowała na roli. Także w ciasnej zabudowie średniowiecznych miast
trudno było o zachowanie higieny. Zalecane w średniowieczu umartwianie ciała
i długotrwałe posty powodowały halucynacje, psychozy oraz manifestujące się
w najróżniejszy sposób zbiorowe histerie i nerwice.
W medycynie stosowanej następował jednak stopniowy postęp, mimo że
nadal podstawowym zabiegiem leczniczym było puszczanie krwi9 oraz stawianie baniek. W głębokim średniowieczu funkcjonowały liczne praktyki medyczne
tzw. pijawkarzy – leczących chorych przez upuszczanie krwi po przystawieniu pijawek. Stosowano też tzw. bańki suche i mokre. W miejscach podczepienia baniek
nacinano skórę, upuszczając krew. Znane są znaleziska archeologiczne takich ceramicznych i szklanych baniek z łaźni kanoników regularnych w Trzemesznie10.
W rachunkach plebana kościoła św. św. Janów w Toruniu z 1455 r. znajdujemy szereg informacji o stosowanych przez niego recepturach medycznych11.
Pierwszym z opisywanych medykamentów, jakich miał używać ów duchowny, były maści na różne przypadłości: bóle brzucha, pleców i kręgosłupa12. Kolejnym środkiem leczniczym były pigułki popijane wodą lub winem, zażywane
najczęściej o stałej porze. Trzy dni po spożyciu owych medykamentów należało
przeprowadzić flebotomię (puszczanie krwi) w celu dokonania analiz diagnostycznych. Po flebotomii pleban polecał stosować specyfik pomagający w usunięciu kamieni z pęcherza i nerek13. Autor tych zaleceń zamieścił także przepis
na wywar z mieszanki ziół: bylicy (Artemisia vulgaris), bukwicy (Betonica offici9
Braciom benedyktynom i cystersom (nie tylko chorym) zwyczajowo puszczano krew cztery razy
do roku; por. K. P. Jankrift, op. cit., ss. 25−26.
10
K. Sulkowska-Tuszyńska, Wyposażenie łaźni kononików regularnych w Trzemesznie, Archaeologia Historica Polona, 2004, t. 14, ss. 189−210.
11
A. Radzimiński, Rachunki plebana kościoła parafialnego Świętych Janów w Starym Mieście w Toruniu
z lat 1445−1446, Roczniki Historyczne, 2003, t. 69, ss. 167−187.
12
Geheimes Staatsarchiv Preussischer Kulturbesitz Berlin-Dahlem, XX HA, Ordensbriefarchiv (dalej:
OBA); nr 29088; edycja tego dokumentu w: M. Broda, Wskazówki o rodzaju, stosowaniu i działaniu specyfików
medycznych oraz przeprowadzaniu zabiegów medycznych. Źródło do działalności lekarskiej w państwie zakonu
krzyżackiego w Prusach w XV stuleciu (w druku).
13
M. Broda, Lekarze w państwie zakonu krzyżackiego w Prusach w XIV−XV wieku, Kraków 2013,
ss. 144−145.
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nalis) i krwawnika (Achillea milefolium), przy czym nie wskazał, w jakich dolegliwościach miał on pomagać14.
Wśród zaleceń medyka, prawdopodobnie dla wielkiego mistrza Konrada von Erlichshausen (1441−1449)15, znajdujemy wiele porad odnoszących się
do dietetyki i zdrowego trybu życia. W przypadłościach jelitowo-żołądkowych
miało pomóc stosowanie odpowiedniej diety, przede wszystkim wystrzeganie się tłustych dań z ryb i mięsa wieprzowego, kaczek i ptactwa wodnego. Korzystne było natomiast spożywanie kuropatw, kurcząt, sarniny, cielęciny, a także
przyprawionych cynamonem i imbirem ryb, takich jak śledzie, szczupaki, sandacze, okonie. Zalecenia lekarskie dotyczyły także spożywania owoców i warzyw, zwłaszcza fig i migdałów, wskazywano na skuteczne działanie winogron,
jagód, jabłek i smażonej pigwy16.
W okresie od XII do XVI w. powstało w całej Europie bardzo wiele szpitali, a do ich wyposażenia wprowadzono łóżka otoczone kotarami. Patronami
szpitalnictwa i farmacji byli od czasów średniowiecza św. Kamil oraz anargyci
i cudotwórcy św. św. Kosma i Damian – chrześcijańscy chirurdzy leczący za darmo. Warto w tym miejscu wspomnieć, iż wraz z wyprawami krzyżowymi doszło do przełomu w szpitalnictwie. Pojawiły się wówczas wspólnoty – zakony
rycerskie, które obok misji świętej wojny prowadzonej w celu nawracania pogan miały za zadanie tworzenie szpitali i przytułków dla chorych i rannych pielgrzymów i rycerzy17. Wiele szpitali powstało w XII w. w Jerozolimie, cechowała
je nawet pewna specjalizacja, gdyż dla trędowatych tworzono tam oddzielne leprozoria. W Polsce od drugiej połowy XIII w. w dziedzinie szpitalnictwa przodowali członkowie zakonu Świętego Ducha, tzw. duchowcy. Szpitale z tytułem
Świętego Ducha miały zazwyczaj charakter przytułków. Ich pierwotnym przeznaczeniem było udzielanie schronienia obcym przybyszom, kalekom, ubogim
chorym. Inny charakter miały szpitale pod wezwaniem świętych: Jerzego, Łazarza i Marcina, które pełniły rolę izolatoriów dla chorych na trąd, dżumę, czarną
ospę i inne choroby zakaźne. Tego typu szpitale funkcjonowały też w państwie
zakonu krzyżackiego w Prusach. Także na poszczególnych zamkach zakonnych
działały infirmerie. Na Warmii, gdzie później praktykował jako lekarz Mikołaj Kopernik, już w pierwszej połowie XIV w. działały szpitale, m.in. w Olsztynie, Reszlu, Dobrym Mieście, Lidzbarku Warmińskim, Ornecie, Pieniężnie, Bra-

Ibidem, s. 146.
D. Henning, Diätetische Vorschrift aus dem fünfzehnten Jahrhundert, Wöchentliche Unterhaltungen
für Liebhaber deutscher Lektüre in Russland, 1807, Bd. 5, s. 280.
16
Ibidem, s. 147.
17
R. Barber, Rycerze i rycerskość, Warszawa 2003, s. 294, tam też dalsza literatura.
14
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Życie codzienne w czasach Mikołaja Kopernika. Higiena i lecznictwo

531

niewie i Fromborku18. Tematykę lecznictwa w średniowiecznych miastach opisał obszernie Rudolf Schmitz, odnosząc się tak do roli lekarzy, jak i funkcjonowania aptek19.
Średniowieczna medycyna w dużym zakresie stosowała ziołolecznictwo,
korzystając z ziół i przypraw korzennych uprawianych w ogrodach przyszpitalnych (np. we Fromborku)20. Wpływ na rozwój późnośredniowiecznego lecznictwa miały doświadczenia medycyny klasztornej, jaką praktykowała św. Hildegarda z Bingen (1098−1179)21. Jej traktaty przyrodoznawcze pt. Physica i Causae
et curae odzwierciedlają świat wielkiej mistyczki uznający człowieka i wszechświat za uniwersalną jedność. Św. Hildegarda z Bingen położyła duże zasługi
w ustalaniu etiologii wielu chorób, a także sposobów ich leczenia.
Ogromna spuścizna piśmiennicza średniowiecznych herbariów klasztornych i świeckich, oparta na antycznej tradycji zielarskiej i miejscowych obserwacjach, dowodzi niezbicie, że zioła stanowiły podstawę ówczesnej praktyki medycznej22. Niezależnie od ośrodków klasztornych rozwijała się także medycyna
ludowa, opierająca się na doświadczeniu i praktykach magicznych23. Kulminacyjnym punktem „pobożności zielnej” w tradycji średniowiecznej było święto Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny, w Polsce znane pod nazwą Matki Boskiej Zielnej (15 sierpnia) – najstarszej uroczystości maryjnej znanej już od
VI w. na Wschodzie. Od X w. w Kościele zachodnim pojawił się najważniejszy
akt tych uroczystości – obrzęd święcenia ziół oraz płodów rolnych, w Polsce najwcześniej potwierdzony w XII w. Jedna z benedykcji ziół z XIV w., pochodząca
z agendy klasztoru kanoników regularnych św. Floriana, wymienia na końcu listę zalecanych roślin, które należy w tej formie poddawać konsekracji, a mianowicie: Graciosa, unica, uerbena, ypericon siue perforata, sponsa solis wegwart,
18
A. Kopiczko, Szpitalnictwo na Warmii w wiekach XVI−XVIII, w: Życie codzienne na dawnych ziemiach
pruskich. Człowiek i środowisko, Olsztyn 1999, s. 41.
19
R. Schmitz, Stadtarzt – Stadtapotheker im Mittelalter, w: Stadt und Gesundheitpflege, hrsg. B. Kirchgässner, J. Sydow, Bd. 9, Sigmaringen 1982, ss. 9−27; por. też B. Quassowski, Obrigkeitliche Wohlfahrtspfege in den
Hansestädten des Deutschordenslandes (Braunsberg, Elbing, Königsberg, Kulm und Torn) bis 1525, I, Zeitschrift
des Westpreussischen Geschitsvereins, 1919, H. 59, ss. 1−67; idem, Obrigkeitliche Wohlfartspflege in dem Hansestädten des Deutschordenlandes (Braunsberg, Elbing, Königsberg, Kulm und Thorn) bis. 1525, II, Zeitschrift des
Westpreussischen Geschitsvereins, 1920, H. 60, ss. 103−147.
20
J. Semków, Historia budowy i przekształceń zespołu szpitalnego św. Ducha, <www.frombork.art.pl>
(dostęp: 08.02.2014).
21
E. Gronau, Hildegard von Bingen – 1098−1179: prophetische Lehrerin der Kirche an der Schwelle und
am Ende der Neuzeit, Stein a. Rhein 1999, ss. 215−305.
22
Na temat szpitalnictwa zob. C. Probst, Der Deutsche Orden und sein Medizinalwesen in Preussen. Hospital, Frimarie und Arzt bis 1525, Bad Godesberg 1969 (Quelen und Studien zur Geschichte des Deutschen
Ordens, Bd. 29); M. Grzegorz, Szpitalnictwo w państwie krzyżackim w Prusach, Archiwum Historii Medycyny,
1974, t. 37, ss. 129−148; Z. Mamela, Kopernik jako lekarz kapituły warmińskiej i medycyna jego czasów, Toruń
1997; A. Kopiczko, op. cit.; M. Broda, Lekarze w państwie zakonu krzyżackiego.
23
M. Broda, Lekarze w państwie zakonu krzyżackiego, ss. 15−18.
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ualeriana, ualdrian, agrimonia et cetere herbe nobiles sumantur. Z kolei benedykcja pochodząca z XV-wiecznej agendy mogunckiej, obok próśb o wypędzenie
chorób, m.in. gangreny i wszelkich pomorów, uprasza o ochronę przed wiarołomstwem oraz przed zwodzeniami demonów. W pontyfikale z XV w. biskupa
krakowskiego Tomasza Strzempińskiego24 wpisano błogosławieństwo w wyjątkowo obszerną listę zagrożeń i niedoli, a wśród nich, aby poświęcone zioła odpędzały demony, uśmierzały kłótnie i swary domowe oraz chroniły przed skutkami burz, sierotom przywracały radość, pojmanym wolność, a ofiarom gwałtów i okaleczeń zdrowie.
Wyjątkowe znaczenie wśród ziół przypisywano mięcie. Zachowane błogosławieństwo mięty w tzw. Kodeksie Eugeniuszowskim25 z drugiej połowy XIV w.
ujawnia to w szczególności. Mięta miała zapewniać ochronę przed krzywdą
w ogniu, w wodzie i w powietrzu, przed nostalgią i skandalem, przed ciosami
miecza i nagłą śmiercią itd. Długą listę próśb kończy wezwanie o ochronę przed
złymi duchami i zwierzętami oraz zazdrością i wrogością wszelkich nieprzyjaciół. W większości wymienionych formuł pojawia się nakaz noszenia ziół przy
sobie w roli amuletu – w tak swoisty sposób splatała się tu tzw. magia sympatyczna
z przesłaniem religijnym, gwarantując stosującym ją osobom podwójną skuteczność. Popularność zyskały amulety – zawieszki w postaci specjalnych kaptorg lub
woreczków ze skóry, płótna, a nawet srebra, wypełnione zielem, mchem, kawałkami kości i pasemkami nitek, pachnidłami lub innymi rozmaitymi drobiazgami.
Kaptorgi służyły przede wszystkim do noszenia relikwii świętych – co spełniało analogiczną funkcję. Podobnych przykładów można by przytaczać wiele, aby
zilustrować zjawisko adopcji apotropeicznej funkcji ziół, ugruntowanej w tradycji wyobrażeń antycznych, które w dużej mierze za pośrednictwem starożytnej
i arabskiej literatury medycznej przeniknęły do chrześcijaństwa.
Rozliczne zioła miały swe konkretne przeznaczenie i tak np. mandragorę
zalecano na choroby oczu, zranienia, ukąszenia węża, ból ucha, podagrę, łysienie
i wiele innych dolegliwości. W starożytności i średniowieczu mandragora lekarska była rośliną wzmagającą potencję, przynoszącą szczęście i bogactwo, obdarzoną potężną siłą magiczną. Często stanowiła także atrybut diabła, demonów,
czarnoksiężników oraz osób uprawiających magię. Była również źródłem największej liczby przesądów i praktyk czarodziejskich. Wierzono, że picie wywaru z niej miało moc zamiany ludzi w zwierzęta. Mandragorę stosowano też jako
lek przeciw bezpłodności26.
Pontyfikał Tomasza Strzempińskiego (1455−1460 AKKK KP.13).
Rękopis Eugeniuszowski − Rękopis kroniki Wincentego Kadłubka z XIV w. w Bibliotece we Wiedniu,
zob. J. Dąbrowski, Dawne dziejopisarstwo polskie (do roku 1480), Wrocław–Warszawa−Kraków 1964.
26
R. Kieckefer, Magia w średniowieczu, Kraków 2001, ss. 213−220.
24
25
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Sporządzaniu leków towarzyszyły często rozmaite tabu, które, choć mogą
wydawać się pozbawione wyraźnego związku z procesem leczenia, były jednak
ważne dla utrzymania w czystości substancji leczniczych bądź dla zwiększenia
ich mocy. Na przykład popiół ze spalonych kruków był skutecznym lekiem na
podagrę i epilepsję, ale tylko wówczas, gdy żywe ptaki wyjęto z gniazd, niesiono je nie dotykając nimi ziemi ani nie wchodząc z nimi do domu, wreszcie gdy
spalono je w nowym garnku. Gdy szło się zrywać zioła, trzeba było stąpać boso
w milczeniu, a przedtem powstrzymywać się od stosunków płciowych. Ziele
należało wykopywać z ziemi bez użycia żelaza, co było wymogiem raczej pospolitym, świadczącym może o tym, że magia była w prehistorycznej Europie wcześniejsza od upowszechnienia się żelaza. Podobne tabu dotyczyło zabijania magicznych zwierząt: sępa należało uśmiercać zaostrzoną trzciną, a nie mieczem, zaś
przed ucięciem mu głowy trzeba było wypowiedzieć odpowiednią formułę27.
Użycie ziół mogło być potępiane jako zabobon, jeśli miało służyć niejasnym intencjom lub użyto do tych zabiegów wabiących demony ziół niepoświęconych. Takie praktyki ganił w swoim dziele z 1405 r. De superstitionibus Mikołaj
z Jawora (rektor uniwersytetów w Heidelbergu i Pradze). Średniowieczne chrześcijaństwo doprowadziło więc do zawłaszczenia przez własne sacrum przedmiotów natury, mających dotąd swój magiczno-ludowy wymiar28.
Końcowy okres średniowiecza to czas przełomowych zmian w Europie.
W wyniku epidemii głodu, trądu, dżumy i ospy wyludniały się miasta. Pod wpływem upadku Konstantynopola (1453 r.), odkrycia Ameryki oraz wyparcia Arabów z Hiszpanii (1492 r.) przemianom ulegała europejska mentalność i kultura. I choć Arabowie dysponowali oryginalnymi dziełami starożytnych Greków
i Hindusów, mieli rozwinięte szpitalnictwo, to dysponowali słabą wiedzą z zakresu anatomii (nie stosowali sekcji zwłok). Duży wkład w rozwój medycyny
i ziołolecznictwa w tych czasach wniósł niemiecki lekarz, alchemik i przyrodnik,
zwany ojcem medycyny nowożytnej − Paracelsus (1493−1541). Rozwinął on
starą naukę o sygnaturze. Uważał mianowicie, że Bóg dał ludziom lek na każdą
chorobę i aby ułatwić im jego odszukanie, dodał odpowiednie znaki zewnętrzne (sygnatury). W związku z tym Paracelsus ordynował rośliny o liściach nerkowatych na choroby nerek, surowce żółte na żółtaczkę, a makówki na bóle głowy.
Opracował też metody przetwarzania surowców roślinnych tak, aby wydobyć
z nich arcanum – dziś nazwalibyśmy je aktywnym składnikiem. Z tego względu
uważa się go za ojca fitochemii i farmakognozji. Posługiwał się astrologią, stoIbidem, s. 222.
K. Bracha, Teolog, diabeł i zabobony. Świadectwo traktatu Mikołaja Magni z Jawora „De superstitionibus”, Warszawa 1999.
27
28
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sował również nowoczesne metody naukowe, takie jak doświadczenia i obserwacja
pacjentów. Stosował dawkowanie leków oraz leczenie różnych chorób odmiennymi
specyfikami. Wprowadził wiele nowych leków, m.in. rtęć na syfilis oraz sole metali
i opium. Jest autorem takich terminów fizykochemicznych, jak alkohol i gaz.
Tak jak Andreas Vesalius (1514−1564) anatomię, a Paracelsus naukę o leku,
tak Francuz Ambrois Paré (1509–1590) zmienił dotychczasowe przekonania na
temat opatrywania ran. Claudius Galenus, Galen (130−200 n.e.), który tak wnikliwie potrafił zanalizować rodzaje złamań i odnieść się do sposobów ich opatrywania, popełnił fatalną pomyłkę, uznając zjawisko ropienia ran nie tylko za
zgodne z naturą, lecz nawet za bardzo pożądane z punktu widzenia procesów
leczniczych. W ten sposób powstała nauka o chwalebnym ropieniu ran. Pochodzący ze starożytności i utrzymujący się w średniowieczu pogląd, że rany otwarte i głębokie winno się wypalać lub zalewać gorącym olejem, dziś wydaje się
skrajnie niedorzeczny. Obowiązywał on jednak powszechnie i był przestrzegany jak najbardziej surowo i rygorystycznie przez długie wieki. Paré był tym, który jednoznacznie zaprzeczył sensowności stosowania takich metod i przedstawił przekonujące dowody na to, że kompresy ze środkami ściągającymi znacznie
lepiej służą gojeniu niż wrzący olej. Takie były narodziny desmurgii, czyli nauki
o leczeniu ran, podstawy rozwoju chirurgii.
W kontekście nadchodzącego renesansu i humanizmu końca XV i pierwszej
połowy XVI w. warto przywołać opinie, jak postrzega się rolę Mikołaja Kopernika
(1473−1543) w zakresie medycyny. Jego związki z nauką lekarską były przedmiotem różnorakich dociekań. Starsze opracowania przyznawały mu rolę niemal odkrywczą w leczeniu29, nowsze sprowadzały się do sądu o utylitarnym charakterze
jego poczynań w tej dziedzinie30. Dyskusję tę podsumował Stanisław Szpilczyński, opisując kopernikańską wizję postępu w medycynie. Znacznie upraszczając te
wywody, można je sprowadzić do konkluzji, że trudno zgodzić się z myślą o przypisywaniu Kopernikowi prekursorstwa w świetle poglądów tzw. szkoły jatromechanistycznej, szukającej nowatorstwa w leczeniu. Bliższy był on raczej archimedesowskiej idei medycyny (określonemu ciężarowi odpowiada określona siła
fizyczna), aby skutecznie pomagać cierpiącym31. Kopernik był uznanym, uzdol29
L Gąsiorowski, Zbiór wiadomości do historii sztuki lekarskiej w Polsce od czasów najdawniejszych aż do
najnowszych, t. 1, Poznań 1839, ss. 104−109; L. Prowe, Copernicus als Arzt, Halle 1881; J. Seyda, Dzieje medycyny
w zarysie, t. 2, Warszawa 1865, ss. 298−300; M. Siegerist, Grosse Ärzte, 3 Aufl., München 1954, s. 78.
30
W. Szumowski, Historia medycyny, Warszawa 1961, s. 228; J. Fritz, Kopernik lekarzem, Polska Gazeta
Lekarska, 1922, nr 50/51, s. 837; L. A. Birkenmaejer, Mikołaj Kopernik, cz. 1: Studia nad pracami Kopernika oraz
prace biograficzne, Kraków 1900 (tamże szczególnie rozdz. II poświęcony medycynie); H. Barycz, Mikołaj Kopernik, wielki uczony doby Odrodzenia, Warszawa 1953.
31
S. Szpilczyński, Kopernikańska wizja postępu w medycynie, w: Kopernik na Warmii. Życie i działalność
publiczna. Działalność naukowa. Środowisko. Kalendarium, Olsztyn 1973, ss. 304−325.
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nionym i powszechnie szanowanym lekarzem praktykiem, stosował w medycynie tradycyjne leki, jednak na żadnej recepcie nie znajdujemy składnika z koproterapii, powszechnie stosowanej nie tylko w średniowieczu, ale nawet w XVII w.
Kopernik uważał bowiem za bezsensowne stosowanie w lecznictwie wydalin
ludzkich i zwierzęcych.
Studia medyczne Kopernik rozpoczął w 1501 r. w Padwie na polecenie kapituły, która potrzebowała kogoś, kto mógłby zajmować się zdrowiem kanoników i biskupów. Tamże zapoznał się z dziełami starożytnych, jak i średniowiecznych medyków: Hipokratesa, Pliniusza Starszego Historia naturalia, Valescusa
Practica medicinae alias Philonium pharmatceutium et chirurgicum (Lyon 1490)
czy Pietra de Argelata Chirurgia (Wenecja 1499)32. Oprócz wykładów, studenci zdobywali wiadomości praktyczne, asystując medykom przy pacjentach, uczyli się także
korzystania z ziół leczniczych. Kopernik jako medyk zyskał rozgłos, który wykraczał
daleko poza granice Warmii. Skutecznie pomagał chorującemu na malarię biskupowi chełmińskiemu Tiedemannowi Giesemu, rezydującemu w latach 1539−1549
w Lubawie. Na prośbę księcia Albrechta Pruskiego (zm. 1568 r.) leczył, podróżując
do Królewca, jego doradcę Jerzego Kunheima, któremu nie byli w stanie pomóc
miejscowi lekarze. Wówczas to konsultował się listownie z osobistym lekarzem
króla Zygmunta Starego, a potem Zygmunta Augusta – Janem Benedyktem Solfą (1483−1564). Solfa był absolwentem Uniwersytetu Krakowskiego i studentem
włoskich uniwersytetów, a od 1526 r. kanonikiem warmińskim, choć we Fromborku przebywał rzadko. Z porad Kopernika i z konsultacji z Solfą korzystał potem
z pozytywnym skutkiem m.in. biskup warmiński Maurycy Ferber (1523−1537)33.
Znane są pisma, w których wdzięczny pacjent wspominał o zasługach kanonika.
Kopernik próbował wyleczyć z kiły swego brata Andrzeja34. Zachowało się także
kilka drobnych recept przepisywanych przez Mikołaja Kopernika na różne dolegliwości, m.in. na choroby wątroby, nerek, żołądka, a także na „wyrównywanie
humorów” i inne35. Szczególnie ciekawym źródłem pozostaje kopernikowski inkunabuł medyczny Breviarum practice, autorstwa katalońskiego scholastyka, lekarza, templariusza i alchemika Arnolda de Villa Nowa (ok. 1235−1311), stanowiący kompendium ówczesnej medycyny. Wiele miejsca poświęcono w nim takim
J. Sikorski, Mikołaj Kopernik jako lekarz praktyk (2002), <www.jerzysikorski.pl> (dostęp: 05.01.2015).
T. Borawska, Solfa Jan Benedykt, w: Słownik biograficzny kapituły warmińskiej, Olsztyn 1996,
ss. 228−229; W. Kożuszek, Jan Benedykt Solfa, lekarz polskiego Odrodzenia, Wrocław 1966; H. Barycz, Historia
Uniwersytetu Jagiellońskiego w epoce humanizmu, Kraków 1955. Solfa zasłynął jako pierwszy, który w polskiej
literaturze opracował na podstawie własnych obserwacji rozprawę poświęconą kile − De morbo Gallicus libellus, na którą zalecał maść rtęciową. W 1521 r. opublikował w Krakowie traktat poświęcony dżumie.
34
Ibidem.
35
Drobne recepty z Archiwum w Uppsali w przekładzie K. Pękackiej-Falkowskiej, <www.copernicus.torun.pl>.
32
33
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dolegliwościom, jak: bóle głowy i zębów, choroby oczu, uszu i skóry, ukąszenia owadów, choroby nerek, żołądka, śledziony, oraz zarazom, w tym trądowi, a także kobiecej
niepłodności i chorobom „gorączkowym” płuc (suchotom). Kopernik poczynił na
marginesach kart tego dzieła wiele odręcznych uwag i komentarzy medycznych36.
Drobne recepty Kopernika zamieszczone w formie notatek marginalnych
w inkunabule z Archiwum w Uppsali
w tłumaczeniu K. Pękalskiej-Falkowskiej (por. wyżej)
[Recepta 1]
Porada przeciwko wydalaniu krwi z moczem i jej krzepnięciu w pęcherzu
według Jana Mateusza Wielkiego z Mediolanu
Wymioty. Zatem weź sześć drachm świeżego ekstraktu strączyńca, dwie
drachmy lipośliwek, wymieszaj i zrób z nich glinkę.
[Recepta 2]
Wyrównywanie humorów
Weź pół uncji syropu fiołkowego, pół uncji dymnicy pospolitej, po trzy
uncje dekotu z nasion malwy, z prawoślazu, łuskanego jęczmienia i miechunki
rozdętej, zrób syrop. Tak samo weź syrop różany z dekotem hyzopowym.
[Recepta 3]
To, co przynosi ulgę nerkom i wątrobie
Weź pół drachmy diarodonu, jedną drachmę kołaczków z nasionami
szczawiu, po skrupule nasion malwy i prawoślazu, rozpuszczonego w wodzie
piołunowej białego cukru, zrób konfekt.
[Recepta 4]
Weź pięć uncji letniego mleka owczego, pół uncji palonego cukru, zmieszaj; do picia albo wydalenia lewatywy przeciw nadmiarowi [humorów]. Tak jak
żelazna tifera jest ściągana na sposób fenicki.
[Recepta 5]
To samo na wątrobę
Weź po jednej garści kwiatów rumianku, róży, piołunu i palczatki wełnistej, po jednej drachmie żółtego sandałowca, spodium i spikandra, utłucz i włóż
do lnianych woreczków, które będziesz przykładał w chore miejsce.
36

S. Flis, Kopernikański inkunabuł medyczny, w: Kopernik na Warmii, ss. 327−346.
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[Recepta 6]
Na nerki (nadnercza)
Weź po pół uncji olejku różanego, fiołkowego i piołunowego, mniej niż jeden skrupuł wosku pszczelego i octu, zrób maść.
[Recepta 7a]
Na krzepnięcie krwi
Weź po jednej garści rumianku, pomurnika i ziela starca zwyczajnego, pół
garści kwiatów kopru; wygotuj, nasącz tym gąbkę i zrób z tego kompres na części pęcherza (moczowego).
[Recepta 7b]
Weź ile trzeba: olejku z gorzkich migdałów, z lilii białej i ze skorpionowego
ziela, zrób z tegoż płyn, jeśli nie wchodzi wystarczająco przez cewnik.
[Recepta 8]
Weź jedną drachmę podpuszczki zajęczej i ile trzeba oleju z ziela skorpionowego na maść na kość łonową.
Tak samo jedną drachmę podpuszczki zajęczej i po pół uncji wody rumiankowej i chrzanowej.
Tak samo silnego oleju laurowego.
Tak samo zrób plaster. Weź jedną garść ruty, pół garści kminku, librę wina,
dwie uncje olejku laurowego, ugotuj.
[Recepta 9]
Syrop przydatny przy oddawaniu krwi z moczem
Weź po pół garści babki lancetowatej i jej nasion, nasion portulaka, mirtu, końcówek winorośli, po dwie drachmy lukrecji, anyżu i fenkuła, po pół
drachmy nasion maku białego i sałaty. Ugotuj w czterech librach wody do
średniego ugotowania. Z jedną librą cukru białego zrób syrop. Dodaj jedną
uncję z proszkiem przygotowanym z pół skrupułu ziemi armeńskiej, bursztynu i ziemi pieczętnej.
Przykłady kilku recept Kopernika w skrótowy sposób oddają charakter zaleceń medycznych epoki, a jego zalecenia medyczne na różne dolegliwości opierały się na wiedzy płynącej z ziołolecznictwa i niektórych zabiegów fizjologicznych. Pozbawione były wszelkich „mikstur”, jakie stosowała magia, niepopartych żadnymi doświadczeniami terapeutycznymi.
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W epoce renesansu medycyna ogólna zyskała podstawy w rzetelnej anatomii i nowoczesnej nauce o leku, chirurgia zaś uczyniła pierwszy krok na swej
drodze do nowoczesności. Kiedy w XVII w. za sprawą Francisa Bacona i René
Descartes’a dokonała się w nauce prawdziwa rewolucja, medycyna była gotowa
na te przemiany.
Kazimierz Grążawski, Das tägliche Leben zur Zeit von Nikolaus Kopernikus. Ausgewählte Aspekte
– Hygiene und Gesundheitswesen
Zusammenfassung
Die Grundlage für die Stadthygiene war eine reibungslose Versorgung mit Wasser und die
Gewährleistung des Abtransportes von Abfällen außerhalb der Stadtmauern. Auch Sanitäranlagen (Dansker),
die dem eigentlichen Wohngebäude vorgelagert waren und über einen Abfluss über einem fließenden
Gewässer, einem Graben oder einem Fluss, verfügten, begünstigten die Erhaltung der Hygiene. In der
städtischen Bebauung kam es jedoch vor, dass Sanitäranlagen an ausgetrockneten Brunnen eingerichtet
wurden, was bei einer Bewegung der oberen Schichten des Grundwassers zur Verbreitung von Krankheiten
und Epidemien führte. Bäder entstanden auch in Burgen und Bürgerhäusern. Ebenso verfügten städtische
Krankenhäuser über Bäder, aber auch die Firmarien der Burgen, was für die Vorbeugung gegen die
Verbreitung von ansteckenden Krankheiten von wesentlicher Bedeutung war.
Die mittelalterliche Medizin reichte mit ihren Wurzeln bis in die Antike zurück und berief
sich oft auf die Erfahrungen von Hippokrates, Galenos oder Aristoteles. Mit dem Entstehen der ersten
europäischen Universitäten (Bologna, Paris, Avignon, Orléans) in der ersten Hälfte des 12. Jahrhunderts
begann die Systematisierung des medizinischen Wissens. Führend waren Montpellier, Paris und Padua. Der
gewaltige schriftliche Nachlass der mittelalterlichen Kloster- und weltlichen Herbarien, basierend auf der
antiken Kräutertradition und lokalen Beobachtungen, beweist unwiderleglich, dass Kräuter die Grundlage
der damaligen medizinischen Praxis darstellten. Das mittelalterliche Christentum führte also zur einer
Vereinnahmung von Objekten aus der Natur, die bis dahin eine magisch-volkstümliche Dimension gehabt
hatten, durch das eigene Sacrum.
Übersetzt von Christiane Schultheiss
Kazimierz Grążawski, Everyday life in the days of Copernicus. Selected aspects – hygiene and healthcare
Summary
The basis of urban hygiene was smooth supply of water and taking care of waste disposal beyond
the city walls. Also favored maintaining hygiene sanitation (gdaniska) extended beyond the fundamental
residential buildings castle with a trigger to running water, moats and rivers. In the urban area it happened,
however, that toilets were placed in dried well, what with subcutaneous water movement led to the spread of
diseases and epidemics. Also they formed baths in castles and bourgeois houses. Baths also have city hospitals,
but infirmerie castle, which was essential for preventing the spread of infectious diseases.
Medieval medicine has its roots reached the achievements of antiquity, referring often to the
experience of Hippocrates, Galen or Aristotle. Medical science began to be structured with the formation of
the first. half of the twelfth century. European universities (Bologna, Paris, Padua, Avignon, Orleans). The most
popular were Montpellier, Paris and Padua. The vast literary heritage of medieval monastic and lay herbariów,
based on the ancient tradition of herbal and local observations, proves that formed the basis of herbs in
contemporary medical practice. Medieval Christianity led to homesteading so by their own sacred objects of
nature, having so far its magical folk dimension.
Translated by Jerzy Kiełbik
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Pamięci Hieronima Skurpskiego1

Tytułowa tablica doświadczalna, znajdująca się w krużganku XIV-wiecznego zamku kapituły warmińskiej w Olsztynie, jest jedynym instrumentem Mikołaja Kopernika, który w oryginale – choć nie w całości – zachował się do naszych czasów. Pozostałe drewniane przyrządy, którymi posługiwał się w swoich
obserwacjach, tj. kwadrant słoneczny, astrolabium (sfera armillarna) i trikwetrum, nie dotrwały do naszych czasów. Tego rodzaju instrumenty znane były od
starożytności, a ich opisy podane przez Kopernika w De revolutionibus oparte
są na zamieszczonych w fundamentalnym dziele astronomii przedkopernikowskiej – Almagest Ptolemeusza2.
1
„Długie lata mieszkałem na zamku z Kopernikiem. Co prawda, wedle danych, przebywał on tu około
czterech lat, ja zaś bez mała dwadzieścia. Chodziłem za nim, on za mną. Raczej zgadzaliśmy się. Wyniosły wobec codzienności. Ożywiał się wewnętrznym ogniem na sprawy jemu najbliższe. Odpracowawszy obowiązki,
uciekał w kontemplację, swe zamysły. Pochłaniały go ze szczętem. Musiał żyć i być wdzięcznym wobec swych
mocodawców. Rozumiałem go. Dzięki temu również moje własne znoje i trudy. Ułatwiało mi to opanowanie
codzienności. Przeżycia zaskakujące w przestrzeniach zamkowych” – H. Skurpski, Z Dzienników 1988−2006,
oprac. K. Koziełło-Poklewska, w: idem, Szkicowniki z lat 1980−2006, t. III, Olsztyn 2009, s. 263 (wpis datowany 12 VII 1992 r.).
2
Kwadrant – Kopernik: ks. II, rozdz. 2, Ptolemeusz: ks. I, rozdz. 12; astrolabium sferyczne albo sfera armillarna – Kopernik: ks. II, rozdz. 14, Ptolemeusz: ks. V, rozdz. I; trikwetrum – Kopernik: ks. IV, rozdz. 15, Ptolemeusz: ks. V, rozdz. 12.
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Wyjątkowość olsztyńskiej tablicy wynika także z faktu, że jej autor nie
wspomina o niej w zachowanych źródłach, zatem kwestia proweniencji musi
z natury rzeczy opierać się na przypuszczeniach, które – zgromadzone i usystematyzowane – drogą dedukcji prowadzą do wniosku, iż niemal z pewnością
mamy do czynienia z dziełem najwybitniejszego mieszkańca olsztyńskiego zamku. Mikołaj Kopernik przebywał w nim w latach 1516−1519 i 1520−1521 jako
administrator bonorum communium Venerabilis Capituli Warmiensis3, a więc
niedługo po zajęciu stanowiska w sprawie reformy kalendarza – w odpowiedzi na apel Pawła z Middelburga (1513)4 oraz po rozpoczęciu pracy nad wiekopomnym dziełem De revolutionibus. W związku z tym badanie pozornego ruchu Słońca na sferze niebieskiej niewątpliwie wchodziło w zakres zainteresowań
badawczych Kopernika.
Pierwsza wydana drukiem wzmianka o istnieniu tablicy pochodzi od Reinholda
Heinricha Heina, pastora gminy ewangelickiej w Olsztynie, który opublikował
ją w „Preußisches Archiv” z 1796 r.5 Do popularyzacji tej informacji przyczynił się Jan Śniadecki (1756−1830), zamieszczając – w przypisach do wielokrotnie wznawianej i tłumaczonej na różne języki pracy O Koperniku – fragment listu otrzymanego od działacza oświatowego Tadeusza Czackiego (1765−1813)
i poety Marcina Molskiego (1751−1822), którzy latem 1802 r. odbyli podróż
na Warmię w poszukiwaniu pamiątek kopernikowskich6. Śniadecki w komentarzu do listu dodał do opisu naszego zabytku następujące przypuszczenie:
„Był to zapewne gnomon astronomiczny, który sobie w swym mieszkaniu sporządził Kopernik, do czasu południa, do wysokości południowych Słońca, do obserwacyj Solstitiorum et Aequinoctiorum i dochodzenia pochyłości ekliptyki”7. Jak
zauważył doc. dr Tadeusz Przypkowski (1905−1977), wybitny gnomonik, historyk astronomii i zasłużony badacz olsztyńskiego zabytku, była to także „pierw3
Zob. np. F. Hipler, Spicilegium Copernicanum, Braunsberg 1873, s. 272; J. Sikorski, Mikołaj Kopernik
na Warmii. Kalendarium życia i działalności, Olsztyn 1968, s. 40 i n.; toż (w wersji popr. i uzup.), w: Kopernik na
Warmii, pod red. J. Jasińskiego, B. Koziełło-Poklewskiego, J. Sikorskiego, Olsztyn 1973, ss. 445−467.
4
Por. M. Biskup, Regesta Copernicana, Studia Copernicana, t. VII, Wrocław 1973, s. 82, poz. 103;
L. A. Birkenmajer, Stromata Copernicana. Studja, poszukiwania i materjały biograficzne, Kraków 1924, ss. 225−231.
5
R. H. Hein, Einige Denkmäler von Nicolaus Copernicus auf dem Schlosse zu Allenstein, Preußisches Archiv, 1796, Bd. 7, H. 12, ss. 706−717.
6
Szerzej zob. Z. Wardęska, Na tropach nieznanego listu Mikołaja Kopernika i innych źródeł do jego biografii, Kwartalnik Historii Nauki i Techniki, 1980, t. 25, z. 3, s. 608 i n. Tamże informacja o różnych wariantach
omawianego listu Czackiego i Molskiego.
7
J. Śniadecki, O Koperniku…, Roczniki Towarzystwa Warszawskiego Przyjaciół Nauk, 1802, t. 2, s. 189.
Niektóre inne wyd. pol.: idem, Pisma rozmaite, t. 1, Wilno−Warszawa 1814, s. 302; idem, O Koperniku, w: I. Polkowski, Kopernikijana czyli materyały do pism i życia Mikołaja Kopernika, t. 2, Gniezno 1873, ss. 55−56; idem,
O Koperniku, Warszawa 1953, ss. 105−106; idem, O Koperniku, oprac. M. Chamcówna, Biblioteka Narodowa,
ser. I, nr 159, Wrocław 1955, s. 132 (wznowienie: Wrocław 2005); idem, O Koperniku, w: idem, Pisma filozoficzne, t. I, Warszawa 1958, s. 295.
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sza naukowa notatka o tej tablicy, zwanej popularnie zegarem słonecznym
Mikołaja Kopernika”8.
Przez kolejne lata niewiele się działo – w publikacjach naukowych temat tablicy (zegara) nie istniał, był jedynie sygnalizowany w literaturze popularnej,
głównie regionalnej. Temat powraca za sprawą znanego historyka astronomii, wieloletniego dyrektora obserwatorium astronomicznego w Bambergu, prof. Ernsta
Zinnera (1886−1970), który w kilku publikacjach z okresu II wojny światowej
zwraca uwagę na olsztyński zabytek i próbuje odgadnąć jego charakter, odczytując w nim pozostałości zegara słonecznego.
Po wojnie, zainspirowany informacjami Zinnera, Tadeusz Przypkowski
rozpoczyna swoje badania olsztyńskiego zabytku, które prowadzi wraz z doc.
dr. Fryderykiem Koebcke (1909−1969) – astronomem z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz prof. dr. Bohdanem Marconim (1894−1975)
z warszawskiej ASP – konserwatorem malarstwa. Ich plonem jest szereg publikacji, w których wskazuje na zastosowanie przez Kopernika zasady refleksji gnomonicznej, przy wykorzystaniu zwierciadła lub naczynia z rtęcią albo
winem. Zdaniem Przypkowskiego jest to doświadczalna tablica do studiów nieregularności biegu Ziemi wokół Słońca oraz wyznaczania momentów równonocy. Przypkowski, erudyta i człowiek wielu zainteresowań, przyjaźnił się z Hieronimem Skurpskim (1914−2006) – artystą malarzem, działaczem kultury, założycielem, kustoszem i pierwszym dyrektorem (w latach 1945−1964) Muzeum
Mazurskiego na zamku w Olsztynie9.
Zagadnienie sposobu działania tej tablicy pozostaje jednak nadal w sferze
zainteresowania nauki, o czym świadczą choćby publikacje historyków – dr. Jerzego Sikorskiego i Janusza Cygańskiego (dyrektora Muzeum Warmii i Mazur
w Olsztynie w latach 1987−2013), a także przedstawicieli nauk przyrodniczych
– dr. Jacka Szubiakowskiego10 i nauk o Ziemi – dr. Jerzego Miałduna11. Autor ni8
T. Przypkowski, Tablica doświadczalna Mikołaja Kopernika w Olsztynie w świetle najnowszych odkryć
1956−1957 roku, Postępy Astronomii, 1958, t. 6, z. 3, s. 107.
9
Rezultatem tej przyjaźni była m.in. interesująca wymiana korespondencji – zob. P. Sobotko, Ostatni szlachcic Rzeczypospolitej. Listy Tadeusza Przypkowskiego do Hieronima Skurpskiego, Wiadomości Kulturalne, R. III, 1996,
nr 14, s. 15. Zob. także: K. Panasik, Cień na zegarze trzynastu zegarów, Gazeta Olsztyńska, 1994, nr 153 (12729)
z 9 VIII, s. 4 (o zegarze słonecznym ze Sztynortu sprowadzonym do zbiorów Muzeum Mazurskiego przez H. Skurpskiego i opisanym przez T. Przypkowskiego). Należy dodać, że H. Skurpski był m.in. autorem rysunku w tuszu lawowanym (21 × 15 cm) z 1952 r. pt. Kopernik wykonujący tablicę astronomiczną (z cyklu kopernikowskiego). Zob. też:
S. R. Brzostkiewicz, Kopernik w twórczości H. Skurpskiego, Wszechświat, R. LXVII, 1966, z. 6, ss. 157−158.
10
J. Szubiakowski, Astronomiczny aspekt badań słonecznej tablicy obserwacyjnej na olsztyńskim zamku,
w: Tablica astronomiczna Mikołaja Kopernika na zamku w Olsztynie. Stan badań, Olsztyn 2013, ss. 61–89;
J. P. Szubiakowski, Studies of the astronomical array at the castle in Olsztyn, Proceedings of the Polish Astronomical Society, vol. 1, XXXVI, Polish Astronomical Society Meeting, 11–14 Sept. 2013, Nicolaus Copernicus
Astronomical Center, Warsaw, ed. A. Różańska, M. Bejger, [Warszawa 2014], ss. 115–118.
11
J. Miałdun, Numeryczny model tablicy Mikołaja Kopernika na olsztyńskim zamku, w: Tablica astronomiczna Mikołaja Kopernika na zamku w Olsztynie. Stan badań, Olsztyn 2013, ss. 35–59.
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niejszego tekstu ma również pewien osobisty stosunek do badań tablicy doświadczalnej Mikołaja Kopernika12.
Przedstawiona poniżej bibliografia publikacji na temat tablicy doświadczalnej Mikołaja Kopernika na zamku w Olsztynie jest pod względem formalnym bibliografią retrospektywną, selekcyjną (uwzględnia wybrane materiały),
przeważnie rejestracyjną (dodatkowe adnotacje znajdują się tylko przy niektórych pozycjach). Zasięg chronologiczny obejmuje lata 1796−2014, a więc od
pierwszej publikowanej informacji o tablicy aż do współczesności. Zasięg terytorialny i językowy nie był ograniczony.
Układ bibliografii jest w zasadzie chronologiczny – wyjątkiem jest umieszczenie informacji o kolejnych wydaniach lub polemikach przy pozycji najstarszej. Z kolei, gdy w danym roku ukazała się więcej niż jedna publikacja, a nie jest
możliwe ustalenie ich chronologii, wówczas są one uporządkowane alfabetycznie (według nazwisk autorów).
Zasady wyboru materiałów są dość złożone. Dążeniem było zamieszczenie
przede wszystkim informacji o charakterze źródłowym lub naukowym, przy czym
kryterium to zostało zastosowane głównie do publikacji najnowszych (od drugiej połowy XX w.). Pominięto część publikacji o charakterze popularnym, które zupełnie nie
mają wartości poznawczej i nie wnoszą nic nowego do stanu wiedzy o analizowanym
zabytku. Uwzględniono także publikacje prasy codziennej z ostatnich lat, dotyczące
rekonstrukcji tablicy oraz planów związanych z jej rozpropagowaniem. W bibliografii
nie uwzględniono także samoistnych wydawniczo reprodukcji przedstawiających domniemany jej wygląd13 albo też odzwierciedlających stan obecny14. Nie uwzględniono
publikacji o charakterze żartobliwym, zawierających sfalsyfikowane informacje15.
12
W połowie lat dziewięćdziesiątych ubiegłego wieku zamierzał przygotować pracę magisterską w ramach
studiów astronomicznych na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu pod opieką wybitnego historyka astronomii prof. dr. hab. Jerzego Dobrzyckiego (1927−2004), dyrektora Instytutu Historii Nauki PAN w Warszawie.
13
W latach 70-tych ubiegłego stulecia, nakładem Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie, wydana została rekonstrukcja domniemanego pierwotnego wyglądu tablicy (według T. Przypkowskiego) z podpisem: TABULA ASTRONOMICA NICOLAI COPERNICI EX ARCE OLSZTYN A.D. MDXVII. Wymiary tablicy: 30 × 12 cm
(w okładce ozdobnej o wymiarach 30 × 22 cm). Reprodukcję zamieścił J. Cygański, Wybrane zagadnienia z historii badań i konserwacji tablicy astronomicznej Mikołaja Kopernika na zamku w Olsztynie, w: Tablica astronomiczna Mikołaja Kopernika na zamku w Olsztynie, Olsztyn 2013, s. 13.
14
W ostatnim czasie aktualny stan tablicy astronomicznej został zreprodukowany na zakładce do
książki o wymiarach 21 × 5,5 cm, wydanej przez Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie.
15
W. Sawicka, TK [Tomasz Kurs], Ktoś zniszczył tablicę, Gazeta Wyborcza Olsztyn, 2010, nr 77 z 1 IV,
s. 3; PEPE [Przemysław Preis], Na 1 kwietnia pożartowaliśmy, ibidem, nr 78 z 2 IV, s. 2. Pobyt Kopernika na
zamku w Olsztynie był także tematem innego żartu, związanego z rzekomym wynalezieniem przez astronoma
metody smarowania chleba masłem jako sposobu na zapobieganie epidemii – zob. S.B. Hand, A.S. Kunin, Nicholas Copernicus and the Inception of Bread-Buttering, The Journal of the American Medical Association, 1970,
vol. 214, nr 13, ss. 2312−2315. Wyjaśnienie mistyfikacji – K. Sabath, J. Włodarczyk, Wiedza i Życie, 1994, nr 4
(712), s. 45; J. Włodarczyk, Kopernik na kromce chleba, Gazeta Wyborcza, 2011, nr 161 z 13 VII, s. 15. Mimo to
nadal zdarzają się publikacje, traktujące ten „wynalazek” Kopernika z całą powagą – zob. R.F. Mould, Mikołaj
Kopernik i zapobieganie zarazie, Nowotwory. Journal of Oncology, 2011, vol. 59, nr 5, ss. 385−388.
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W opisie bibliograficznym poszczególnych publikacji wskazano tom i numer,
pod którym zostały ujęte w fundamentalnej trzytomowej Bibliografii kopernikowskiej autorstwa Henryka Baranowskiego (1920−2011), bibliografia i bibliotekarza
z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu (t. I: 1509−1955, Warszawa 1958; t. II:
1956−1971, Warszawa 1973; t. III z J. Goławską: 1972−2001, Toruń 2003).
Autor zdaje sobie sprawę z niekompletności prezentowanego zestawienia,
niemniej jednak wyraża nadzieję, że będzie ono przydatne.
Bibliografia tablicy doświadczalnej Mikołaja Kopernika
na zamku w Olsztynie
1. Hein Heinrich Reinhold, Einige Denkmäler von Nicolaus Copernicus auf dem
Schlosse zu Allenstein, „Preußisches Archiv”, t. 7, Königsberg 1796, z. 12,
s. 706−717 (Baranowski: I – 1221).
Wzmianka o tej publikacji: Lichtenberg Georg Christoph, Nicolaus Copernicus, w: Pantheon der Deutschen, Th. 3, Leipzig 1800; toż w: tegoż, Vermischte Schriften nach dessen Tode gesammelt und herausgegeben von Ludwig
Christian Lichtenberg und Friedrich Kries, Bd. 6, Göttingen 1803, s. 14 (Baranowski: I – 306).
2. Czacki Tadeusz, [Molski Marcin], List do JP. Śniadeckiego o Koperniku, dnia
12go Sierpnia 1802 z Królewca, „Nowy Pamiętnik Warszawski. Dziennik historyczny, polityczny, tudzież nauk i umiejętności” t. 7, Warszawa 1802,
nr 20, s. 222−226 (Baranowski: I – 1174).
Przedruki: 1) Tum w Frauenburgu, „Przyjaciel Ludu” R. 2, t. 2, Leszno
1836, nr 40, s. 317−319; 2) [Skimborowicz Hipolit], Pomniki wzniesione dla
uczczenia Kopernika oraz te, które były projektowane, „Jana Jaworskiego Kalendarz astronomiczno-gospodarski na rok zwyczajny 1857. Opisów roślin
rok dwudziesty”, Warszawa [1856], s. 131−139; 3) toż, w: I. Polkowski, Kopernikijana czyli materyały do pism i życia Mikołaja Kopernika, t. 3, Gniezno 1875, s. 82−87 (Baranowski: I – 2561).
3. Śniadecki Jan, O Koperniku..., „Roczniki Towarzystwa Warszawskiego Przyjaciół
Nauk”, t. 2, Warszawa 1802, s. 187−194 (Baranowski: I – 1513).
Liczne następne wydania samodzielne i w zbiorach dzieł J. Śniadeckiego
oraz w przekładach na inne języki (Baranowski: I – 1842, 1863a; II – 4166,
III – 5194).
4. Johann C[arl Immanuel Reinhard], Noch etwas über Copernicus, „Preußische
Provinzial-Blätter”, t. 9, Königsberg 1833, s. 259−260 (Baranowski: I – 1045).
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5. Bartoszewicz Julian, Wspomnienie o Koperniku, w: Strąbski Stanisław, Kalendarz
czyli Rocznik: na rok przestępny 1852, Warszawa 1851, s. 6−16.
Wzorowane na Śniadeckim. Przedruk: I. Polkowski, Kopernikijana czyli materyały do pism i życia Mikołaja Kopernika, t. 2, Gniezno 1873, s. 177−194
(Baranowski: I – 339).
Inna wersja: Życiorys Mikołaja Kopernika, w: M. Kopernik, De revolutionibus..., Warszawa 1854, s. XLI−LXXV. Przedruk: I. Polkowski, Kopernikijana czyli materyały do pism i życia Mikołaja Kopernika, t. 2, Gniezno 1873,
s. 211−234 (Baranowski: I – 342).
6. Prowe Leopold, Das Andenken des Copernicus bei der Dankbaren Nachwelt,
„Neue Preußische Provinzial-Blätter” 3. Folge, t. 11, Königsberg 1866, s. 370−374.
Jako odb., Thorn 1870, s. 20−24.
7. Bonk Hugo, Geschichte der Stadt Allenstein, Bd. I: Beiträge zur Geschichte Allensteins,
Allenstein 1903, s. 6−9, tabl.
8. Gigalski B[ernhard], Nicolaus Copernicus und Allenstein. Sein Studium, seine
Tätigkeit als Statthalter in Allenstein, sein Entwicklungsgang zur Entdecker
des neuen Weltsystems, Allenstein 1907, s. 44 (Baranowski: I – 1042).
9. Popp E[mil], Burg Allenstein. Ein Beitrag zur Heimatkunde, Allenstein [1914],
s. 34−35, rys.
10. Bonk Hugo, Geschichte der Stadt Allenstein, Bd. II: Darstellung der Geschichte
Allensteins, Tl. 1: Die ermländische Zeit 1352 bis 1772, Allenstein 1930,
s. 107−108 (Baranowski: I – 1029a).
11. Wünsch Carl, Die Bau- und Kunstdenkmäler der Stadt Allenstein, „Die Bauund Kunstdenkmäler von Ostpreußen”, Bd. 1: Königsberg 1933, s. 34−35,
52.
12. Wasiutyński Jeremi, Kopernik – twórca nowego nieba. Warszawa 1938, s. 283
(Baranowski: I – 529).
Wyd. II zm., Toruń 2007 i 2008, zawiera już bardziej ograniczoną wzmiankę
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Astronomiczna tablica doświadczalna Mikołaja Kopernika na zamku w Olsztynie 545

15. Sommer Richard, Eine Sonnenuhr von Coppernicus, „Das Weltall”, t. 42, Berlin
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(Baranowski: I – 627).
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Wyd. II (poszerzone): Warszawa 1972, s. 84−85, 87−88, 95−96, 109−110,
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przez Jana Heweliusza, „Urania”, t. 29, Kraków 1958, nr 2, s. 60.
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Warszawa 1966, z. 2, s. 102.
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Toruń 1973, s. 31−33, fot. (Baranowski: III – 5327).
50. Dobrzycki Jerzy, Mikołaj Kopernik, w: Historia astronomii w Polsce, t. I, Wrocław
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Proceedings of the International Symposium held in April 27 – May 2, 1992 in
Frombork, Poland organized by the Department of Historical Anthropology,
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ss. 111–117.
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76. Szubiakowski Jacek P., Studies of the astronomical array at the castle in Olsztyn,
Proceedings of the Polish Astronomical Society, vol. 1, XXXVI Polish
Astronomical Society Meeting, 11–14 Sept. 2013, Nicolaus Copernicus
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Paweł Sobotko, Die astronomische Versuchstafel von Nikolaus Kopernikus in der Burg in Olsztyn
– Bibliographie
Zusammenfassung
In der Burg des Ermländischen Kapitels in Olsztyn (Allenstein) befindet sich die um 1517–1518
erstellte astronomische Tafel von Nikolaus Kopernikus, deren Bestimmung und Funktionsweise Gegenstand
des Interesses von Spezialisten sind. Besprochen wurden die Evolution der Ansichten und die Beschreibungen
der Tafel, die in der Literatur vorkommen. Es wird eine Bibliographie der dieses Kunstdenkmal betreffenden
Publikationen für die Jahre 1796-2014 präsentiert. Die chronologisch geordnete Bibliographie ist retrospektiv,
selektiv (berücksichtigt ausgewähltes Material) und überwiegend registrativ (zusätzliche Vermerke befinden
sich nur bei einigen Positionen). Die territoriale und sprachliche Reichweite der Bibliographie ist nicht
begrenzt. Literatur in polnischer und deutscher Sprache überwiegt.
Übersetzt von Christiane Schultheiss
Paweł Sobotko, Astronomical experimental array of Nicolaus Copernicus at the castle in Olsztyn
– bibliography
Summary
In the castle of the Chapter of Warmia in Olsztyn is experimental Nicolaus Copernicus astronomical
table, made approx. 1517–1518 year, the purpose and functioning are of interest to specialists. Discusses the
evolution of views and descriptions of the table,appearing in the literature.It presents a bibliography of publications
on this monument for the years 1796–2014. Bibliography in chronological order is retrospective, selective
(it includes selected materials) and mostly Registration (Additional endorsements are only at certain positions).
Territorial and linguistic bibliography is not limited. The prevailing literature in Polish and German.
Translated by Jerzy Kiełbik

Irena Makarczyk

MIKOŁAJ KOPERNIK W BADANIACH
KSIĘDZA PROFESORA ALOJZEGO SZORCA † 2010*
Słowa kluczowe:

Mikołaj Kopernik, Warmia, kapituła warmińska

Schlüsselwörter:

Nikolaus Kopernikus, Ermland, ermländisches Kapitel

Keywords:

Nicolaus Copernicus, Warmia, Warmia chapter

W roku 2014 archidiecezja warmińska (wcześniej diecezja) miała niejeden
tytuł do świętowania. Pierwszy − to jubileusz 770-lecia istnienia, kolejne dotyczą
jej znakomitych mieszkańców − Mikołaja Kopernika1 oraz błogosławionej Reginy Protmann założycielki Zgromadzenia Sióstr św. Katarzyny2.
*
W przygotowaniu niniejszego przedłożenia opierałam się głównie na materiałach pozostawionych
przez ks. prof. Alojzego Szorca, zgromadzonych w pracowni jego imienia zorganizowanej w Archiwum Archidiecezji Warmińskiej w Olsztynie przy ul. Kopernika 47 (dalej: AAW). Biogram ks. Szorca z podaniem bibliografii prac zob. I. Makarczyk, Ksiądz profesor Alojzy Szorc (6 X 1935 − 27 XII 2010), Kościół w Polsce. Dzieje
i kultura, 2012, t. 11, ss. 365−376.
1
Obchody ku czci Kopernika zostały zainaugurowane w Lidzbarku 18 V 2013 r. seminarium naukowym „Lidzbark Warmiński w życiu Mikołaja Kopernika”. Prelekcje wygłosili: Stanisław Achremczyk „Warmiński świat Mikołaja Kopernika”; Jerzy Sikorski „Lidzbark Warmiński w życiu Mikołaja Kopernika – dylematy
i rozterki”; Andrzej Kopiczko „Rękopisy Mikołaja Kopernika w Archiwum Archidiecezji Warmińskiej”; Irena
Makarczyk „Mikołaj Kopernik w badaniach ks. profesora Alojzego Szorca”. Po konferencji miała miejsce promocja książki † ks. Alojzego Szorca Mikołaj Kopernik kanonik warmiński, wyd. 2, Olsztyn 2013 oraz wystawa
rękopisów Kopernika z archiwum archidiecezjalnego.
2
Konferencja naukowa poświęcona Reginie Protmann odbyła się na Wydziale Humanistycznym
UWM w Olsztynie 17 V 2013 r. Prelekcje wygłosili: Marek Inglot „Powstanie Zgromadzenia Sióstr św. Katarzyny. Działalność społeczna Reginy Protmann na Warmii”; Hans-Jürgen Karp „Die Katharinenschwestern im
ermländischen Kollektivgedächtnis. Zur Frage der Bedeutung Ermlands für die Identität der Kongregation”;
Stanisław Achremczyk „Tło kulturowo-historyczne Warmii przełomu XVI/XVII wieku; Andrzej Kopiczko,
„Braniewo w okresie powstania zgromadzenia sióstr katarzynek”; Relinde Meiwes „Aufbruch zu neuen Ufern:
Die Geschichte der Schwestern von der hl. Katharina vom des Kulturkampfes bis zum Ersten Weltkrieg”; Magdalena Krebs, „Najnowsza historia Zgromadzenia Sióstr św. Katarzyny”.
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Rocznice związane z ważnymi wydarzeniami i wielkimi osobowościami
zwykle mobilizują środowiska naukowe, kulturalne i społeczne do ich upamiętnienia na różnych płaszczyznach. Postacią, która cyklicznie pobudza kolejne pokolenia do pracy badawczej, bez wątpienia był i nadal pozostaje Mikołaj Kopernik. W swoim czasie do badań nad tą wielką postacią włączył się też ks. prof. Alojzy
Szorc, wieloletni i zasłużony badacz dziejów Warmii, autor wielu cennych opracowań, wydawca źródeł historycznych, za osiągnięcia naukowe oraz „szczególną umiejętność budzenia zainteresowania historią tej ziemi” uhonorowany licznymi nagrodami. Ostatnim wyróżnieniem (dwa miesiące przed śmiercią) była
przyznana mu w październiku 2010 r. nagroda humanistyczna im. Wojciecha
Kętrzyńskiego.
W polu zainteresowań ks. Szorca Mikołaj Kopernik nie był wprawdzie postacią najważniejszą, wiemy jednak, że wielkie postacie związane z Warmią zawsze
miał na uwadze i sukcesywnie gromadził materiały na ich temat. Dzisiaj dorobek ks.
Szorca związany z Mikołajem Kopernikiem możemy rozpatrywać na dwu płaszczyznach. Pierwsza jest jasna i czytelna – to publikacje i wygłoszone referaty. Druga − to
gromadzone przez wiele lat, pozostawione materiały oraz prace nieukończone.
Pierwsze owoce pracy naukowej ks. Szorca poświęcone Kopernikowi odnotowujemy w latach siedemdziesiątych ubiegłego stulecia. W 1973 r. świętowaliśmy pięćsetlecie urodzin Mikołaja Kopernika. Do obchodów włączył się też
Kościół katolicki w Polsce3. Uroczystości wewnętrzne diecezji warmińskiej odbyły się w wigilię rocznicy urodzin Kopernika − 18 lutego 1973 r. w prokatedrze
olsztyńskiej, którym przewodniczył ordynariusz diecezji biskup Józef Drzazga4.
Natomiast ogólnopolskie obchody kościelne pod przewodnictwem ks. prymasa
kardynała Stefana Wyszyńskiego, z udziałem księży kardynałów Gabriela Garrone prefekta Kongregacji Nauki Katolickiej, Karola Wojtyły metropolity krakowskiego, Bolesława Kominka metropolity wrocławskiego, biskupa warmińskiego
Józefa Drzazgi oraz Episkopatu Polski miały miejsce 17 czerwca 1973 r. w katedrze we Fromborku5. Zostały połączone z krótką sesją naukową, podczas któOpisał je J. Obłąk, Kościół katolicki w hołdzie Mikołajowi Kopernikowi z okazji 500-nej rocznicy jego
urodzin, Studia Warmińskie, 1974, t. 11, ss. 537−548.
4
Do przygotowania uroczystości bp J. Drzazga powołał 18 II 1972 r. Diecezjalny Komitet Organizacyjny, zob. Warmińskie Wiadomości Diecezjalne, 1972, nr 2−3, ss. 49−50. Na temat inauguracji oraz obchodów
kopernikowskich w diecezji warmińskiej zob. Warmińskie Wiadomości Diecezjalne, 1973, nr 6, ss. 276−278;
M. Borzyszkowski, Kościelne obchody 500-lecia urodzin Mikołaja Kopernika w diecezji warmińskiej, Studia Warmińskie, 1974, t. 11, ss. 491−510.
5
Kościelny Komitet Organizacyjny stanowili: kard. Karol Wojtyła – przewodniczący, bp Józef Drzazga
– wiceprzewodniczący; członkowie: bp Lech Kaczmarek (Gdańsk), bp Zygfryd Kowalski (Pelplin), bp Jan Obłąk
(Olsztyn), bp Jan Pietraszko (Kraków), bp Kazimierz Majdański (Włocławek), bp Zbigniew Kraszewski (Warszawa), ks. prof. Marian Rechowicz (Lublin), prof. Adam Vetulani (Kraków), prof. Stefan Swieżawski (Warszawa),
doc. Mieczysław Markowski (Kraków), ks. doc. Michał Heller (Kraków), ks. doc. Tadeusz Pawluk (Olsztyn).
3
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rej prelekcje wygłosili biskup Jan Obłąk „Mikołaj Kopernik, życie i działalność”
oraz prof. Stefan Swieżawski „Myśl chrześcijańska w czasach Mikołaja Kopernika”6. W uroczystościach tych ks. Szorc uczestniczył jako baczny obserwator, po
czym sporządził dokładne sprawozdanie7. Dzięki temu możemy poznać treści
obu wystąpień. O pierwszym prelegencie ks. Szorc napisał: „Z okazji jubileuszu
Kopernikowskiego zajął się bliżej postacią astronoma. W odkrywczym, opartym na bogatych źródłach i literaturze wykładzie ukazał postać wielkiego astronoma jako człowieka nauki i gorliwego męża Kościoła”. Z kolei prof. Swieżawski
„w sposób niezwykle interesujący i sugestywny dokonał wnikliwej analizy sytuacji Kościoła w drugiej połowie XV i pierwszej XVI wieku. Wewnątrz Kościoła istniało ogromne zapotrzebowanie na reformę przestarzałych form. Do ludzi, którzy pragnęli z miłością odnowy Kościoła katolickiego, należał Kopernik.
Prelegent zaszeregował go do grona chrześcijańskich humanistów”. Z relacji ks.
Szorca dowiadujemy się ponadto, że na uroczystości przybyli dostojni goście
z zagranicy, m.in. arcybiskup Wiednia kardynał Franciszek Koenig, arcybiskup
włoski Emanuele Clarizio, arcybiskup z Jugosławii Marian Oblak, biskup sufragan z Bolonii – miasta, gdzie studiował Kopernik – Ludwik Dardami. Udział
wzięli też przedstawiciele kilku polskich uczelni wyższych, przedstawiciele środowisk katolickich z kraju i z zagranicy, goście z diecezji sąsiednich, duchowieństwo oraz wierni diecezji warmińskiej. Do uroczystości włączył się też papież
Paweł VI, przysyłając na ręce Prymasa okazjonalny list, w którym wielkiego
astronoma nazwał „złocistym promieniem wśród uczonych, gdyż jako duchowny i mąż nauki przedziwnym węzłem zespolił wiarę i wiedzę”.
Na ten wielki jubileusz ks. Szorc napisał swoją pierwszą książkę, zatytułowaną Mikołaj Kopernik kanonik warmiński. Złożona do składu w 1973 r., drukiem ukazała się w maju 1974 r. nakładem Warmińskiego Wydawnictwa Diecezjalnego8. Pracę tę adresował do szerokiego kręgu odbiorców, mając na celu
przede wszystkim popularyzację wiedzy o Koperniku. Ta nieduża książeczka swoje zadanie spełniła bardzo dobrze. W sposób prosty i zrozumiały autor
przedstawił osobę Kopernika i najważniejsze fakty z jego życia. W recenzji tej
pracy możemy przeczytać m.in.: „Ks. Alojzy Szorc napisał o Koperniku rzecz
wprawdzie niezbyt dużą, zawierającą w zasadzie wiadomości znane, ale równocześnie informujące czytelnika w sposób ciekawy i wyczerpujący oraz dającą mu
z lektury dużo zadowolenia. Autor pisał o Koperniku z pozycji popularno-naukowej. Nie poddaje się modnej wśród niektórych popularyzatorów tendencji
Zob. AAW, Pracownia im. ks. prof. Alojzego Szorca, Teczka „Obchody Kopernikowskie 1973”.
Ibidem.
8
Za pracę tę autor otrzymał wówczas 5640 zł.
6
7
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opierania wiedzy o Koperniku na przypuszczeniach. Pisze otwarcie, o czym wiadomo, a co jest tylko domysłem. Tego rodzaju metoda sprawia, iż czytelnik nabiera zaufania do argumentacji Autora. Ten właśnie moment podnosi wartość
publikacji Ks. dra Alojzego Szorca”9.
Zapewne podobnego zdania byli też inni czytelnicy. Książka wydana w bardzo dużym nakładzie, bo aż 30 tys. egzemplarzy, po latach stała się niedostępna.
Ksiądz Szorc niejednokrotnie otrzymywał zapytania o możliwość jej nabycia.
Mobilizowany tą sytuacją, w 2010 r. podjął się przygotowania drugiego wydania.
Okolicznością sprzyjającą tej inicjatywie była obchodzona wówczas 750. rocznica powołania Warmińskiej Kapituły Katedralnej, której członkiem Mikołaj Kopernik był ponad czterdzieści lat10. Poszerzony nieco i uzupełniony tekst wydania drugiego ks. Szorc przygotował w kwietniu 2010 r.11 Niestety, okoliczności
obiektywne spowodowały, że książka nie ukazała się wówczas, ale otrzymaliśmy
ją później, w 2013 r., wydaną na kolejny jubileusz Mikołaja Kopernika. Jak wiele prac ks. Szorca, tak również i tę dostaliśmy dzięki staraniom prof. Stanisława
Achremczyka dyrektora Ośrodka Badań Naukowych im. Wojciecha Kętrzyńskiego w Olsztynie. Wydanie drugie, już po odejściu ks. profesora, niech będzie
wyrazem uznania dla Jego osoby.
W badaniach ks. Szorca postacią centralną był biskup warmiński kardynał Stanisław Hozjusz (1504−1579). Jemu poświęcił najwięcej miejsca i czasu.
Do ostatnich godzin swego życia pracował nad monografią kardynała. Zbierając
materiały do procesu beatyfikacyjnego Hozjusza, ks. Szorc w latach 1970−1973
prowadził intensywne i bardzo drobiazgowe kwerendy w archiwach i bibliotekach polskich oraz zagranicznych. Przy tej okazji rejestrował też napotykane
tam inne źródła do dziejów Warmii, wśród których w Archiwum Watykańskim
i archiwach szwedzkich znalazły się materiały związane z osobą Mikołaja Kopernika. Dokładne adnotacje o tych źródłach znajdujemy w rejestracjach kwerend ks. Szorca, jakie prowadził na bieżąco i bardzo skrupulatnie.
Mimo że czołową postacią w badaniach ks. profesora był kardynał Hozjusz, to jednak do osoby Mikołaja Kopernika powracał przy różnych okazjach.
Ważną datą był rok 1980, kiedy ks. Szorc nawiązał współpracę z Zakładem Badań Kopernikańskich zorganizowanym w Instytucie Historii Polskiej Akademii Nauk w Warszawie, kierowanym wówczas przez prof. Pawła Czartoryskie9
M. Borzyszkowski, Recenzja książki o Mikołaju Koperniku, Warmińskie Wiadomości Diecezjalne,
1975, nr 6, ss. 253−254.
10
Rocznicy tej została poświęcona obszerna publikacja: Warmińska Kapituła Katedralna. Dzieje i wybitni przedstawiciele, pod red. A. Kopiczki, J. Jezierskiego, Z. Żywicy, Olsztyn 2010. Kopernikowi jako wybitnemu kanonikowi poświęcono część pierwszą publikacji, zatytułowaną: Kopernikana.
11
Tę datę wskazuje odręczna adnotacja ks. Szorca na egzemplarzu roboczym książki.
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go (1924−1999). Panowie spotkali się latem 1980 r.12 Jeszcze tego roku ks. Szorc
otrzymał zaproszenie na grudniowe seminarium naukowe w Zakładzie, ponadto prof. Czartoryski zwrócił się z prośbą do ks. Szorca o zgodę na włączenie jego
osoby do pięcioletniego (1981−1985) planu badań i publikacji Zakładu Badań Kopernikańskich. W ramach tego planu ks. Szorc miał podjąć prace przygotowawcze do edycji protokołów posiedzeń kapituły warmińskiej z czasów Kopernika.
Prof. Czartoryski pisał wówczas: „Myślę, że umieszczenie tej pozycji w planie byłoby korzystne dla nas obu, gdyż nadawałoby naszej współpracy charakter oficjalny, otwierałoby w sposób naturalny drogę do publikacji w »Studia Copernicana«, a w razie potrzeby umożliwiłoby również dofinansowanie ewentualnych
prac pomocniczych czy technicznych z budżetu PAN. Dla Księdza Profesora
z kolei nie stwarza to żadnych zobowiązań, a daje wygodną płaszczyznę współpracy”13. Rzeczywiście ta współpraca, z różnym natężeniem, była kontynuowana
przez kolejne lata. Ks. Szorc był zapraszany na sesje naukowe Zakładu; na jednej
z nich, 23 czerwca 1993 r., wygłosił referat: „Aleksander Sculteti – jego związki
z Kopernikiem i tragedia życiowa”14. Składał systematycznie sprawozdania z działalności naukowej, analizował zebrane wcześniej materiały w Archiwum Watykańskim oraz archiwach w Szwecji: Riksarkivet, zespół Extranea IX Polen oraz
w Bibliotece Uniwersyteckiej w Uppsali, kodeksy H 155−156.
W ramach prac przygotowawczych do edycji protokołów posiedzeń kapituły warmińskiej, za sugestią prof. Czartoryskiego i współpracowników Zakładu Badań Kopernikańskich, ks. Szorc w 1983 r. zabezpieczył, jak sam to wyraził,
„kruche i struchlałe protokoły”, sporządzając z nich mikrofilmy15. W następnym
etapie teksty części protokołów przepisał ręcznie. W zamyśle ks. Szorca protokoły oraz inne ważne dokumenty z tego czasu miały stanowić dodatek źródłowy do większego opracowania, noszącego w wersji roboczej tytuł Biskupstwo
warmińskie w czasach Mikołaja Kopernika. Niestety, w takim kształcie praca nie
powstała, aczkolwiek ks. Szorc zebrał do niej wiele materiałów. Pracę tę musiał
odłożyć, gdyż wówczas intensywnie pracował nad problematyką prawa cheł12
Obaj nawiązują do tego faktu w swoich listach – ks. Szorc 10 XII 1980 r., prof. Czartoryski 11 XII 1980 r.
– AAW, Pracownia im. ks. prof. Alojzego Szorca, Teczka: Korespondencja z prof. Pawłem Czartoryskim.
13
Ibidem.
14
Aleksander Sculteti († 1564) kanonik warmiński od 1519 r. Ks. Szorc napisał o nim, że był „postacią
barwną, ciekawą, ale zarazem i tragiczną. Należał do ludzi zdolnych. Wraz z Kopernikiem był autorem zagubionej dziś mapy Inflant. Pozostawał w bliskich kontaktach z astronomem. Poróżnił się z Dantyszkiem, Hozjuszem i kolegami z kapituły. Oskarżony o herezję i niemoralne życie, w 1540 r. przez króla poskrybowany, wiele
lat spędził w więzieniu inkwizycji na zamku Anioła oraz Via Della Ripeta. Miał wielkich protektorów, np. prymasa Jakuba Uchańskiego, kardynała Aleksandra Farnese, ale też i licznych wrogów. Zmarł w Rzymie około
1564 r.” – Dominium warmińskie 1243−1772, Olsztyn 1990, s. 48.
15
AAW, Pracownia im. ks. prof. Alojzego Szorca, Teczka: Korespondencja z prof. Pawłem Czartoryskim, sprawozdanie za 1983 rok – Olsztyn, 23 XI 1983.
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mińskiego. Powstała rozprawa Dominium warmińskie należy do najważniejszych
prac w dorobku naukowym ks. profesora oraz stanowi bardzo cenne opracowanie do dziejów ustrojowych Warmii16. Na kanwie tych badań ks. Szorc opublikował obszerny i cenny artykuł o wilkierzach warmińskich17. Omówił tam również wilkierz centralny, czyli tzw. ustawę krajową biskupa Maurycego Ferbera
z 22 września 1526 r., w powstaniu której, zdaniem profesora, mógł brać udział
Mikołaj Kopernik. Na pewno Kopernik jako kanonik warmiński wspólnie z ówczesnym kustoszem kapituły Tiedemannem Giese reprezentował kapitułę na
sejmiku w Lidzbarku 1 września 1526 r., podczas którego został przedłożony
projekt ustawy, oraz 21 września, kiedy ustawę ogłoszono.
Do sprawy publikacji protokołów posiedzeń kapituły katedralnej ks. Szorc
powracał jeszcze kilkakrotnie, o czym więcej na końcu niniejszego artykułu.
Z Zakładem Badań Kopernikańskich ks. Szorc współpracował też na polu
edytorskim. Posiadał już wówczas spore umiejętności i dorobek w postaci wydanych dwóch tomów korespondencji kardynała Stanisława Hozjusza18. Zakład Badań Kopernikańskich pracował wówczas nad jubileuszową edycją Dzieł
wszystkich Mikołaja Kopernika. Ks. Szorc proszony był o różną pomoc. W 1984 r.
prof. Czartoryski zwrócił się z prośbą o napisanie recenzji wydawniczej do
tomu trzeciego tego wydawnictwa19. Ponadto ks. Szorc pomagał w odczytaniu
listu Kopernika do kapituły warmińskiej pisanego z Pieniężna 22 października 1518 r.20, zamieszczonego w tym tomie. O podobną pomoc prosił prof. Czartoryski w 1993 r. Innym razem ks. profesor był proszony o uwagi do listu kapituły warmińskiej do Pawła Płotowskiego w sprawie przestrzegania zapisów
statutów kapitulnych21. Więcej czasu i pracy ks. Szorc poświęcił analizie przygotowywanej do druku partii dokumentów administracyjnych Mikołaja Kopernika. Prof. Czartoryski dziękował za tak życzliwe zajęcie się nimi, co, jak pisał „zapewni uniknięcie wielu błędów i nieporozumień”22.
Przez kolejne lata ks. Szorc prowadził kwerendy i uzupełniał materiały kopernikańskie. Najlepiej znał zasoby warmińskiego archiwum archidiece16

tyn 1990.

A. Szorc, Dominium warmińskie 1243−1772. Przywilej i prawo chełmińskie na tle ustroju Warmii, Olsz-

A. Szorc, Wilkierze warmińskie, Studia Warmińskie, 1984, t. 21, ss. 5−76.
Korespondencja Stanisława Hozjusza kardynała i biskupa warmińskiego, oprac. A. Szorc, t. 5: 1564, Studia Warmińskie, 1976, t. 13; t. 6: 1565, Studia Warmińskie, 1978, t. 15.
19
AAW, Pracownia im. ks. prof. Alojzego Szorca, Teczka: Korespondencja z prof. Pawłem Czartoryskim, Warszawa 23 II 1984 oraz 16 IV 1984.
20
Ibidem. Z prośbą zwróciła się Małgorzata Golińska-Gierych – Warszawa, 20 IV 1982. Ks. Szorc odczytał ów list ze zdjęć, jakie znajdowały się w archiwum diecezjalnym w Olsztynie. Załączył też informację, podaną mu przez s. archiwistkę, że oryginalny list Kopernika zaginął w 1930 r. podczas przenoszenia archiwum
z Królewca do Fromborka. Dzisiaj wiemy, że autograf tego listu znajduje się we wspomnianym archiwum.
21
Ibidem, Korespondencja z prof. Pawłem Czartoryskim, Warszawa, 1 III 1993.
22
Ibidem, Warszawa, 25 II 1993.
17
18

Mikołaj Kopernik w badaniach księdza Profesora Alojzego Szorca († 2010)

559

zjalnego. Wydobytymi ze źródeł informacjami dzielił się w swoich publikacjach
i wystąpieniach. Kolejną okazją przypomnienia osoby Mikołaja Kopernika była
przypadająca w 1993 r. 450. rocznica jego śmierci. Wówczas sesje i konferencje były organizowane w wielu ośrodkach naukowych. Trzydniową konferencję pt. „Mikołaj Kopernik kanonik, astronom, lekarz. W 450. rocznicę śmierci
1543−1993” przygotowało środowisko warmińskie23. Sesje odbywały się w dniach
20−22 maja 1993 r. w Olsztynie i we Fromborku. Do obchodów włączył się również ks. Szorc. Wygłosił referat „Mikołaj Kopernik w kapitule warmińskiej”24. Po
konferencji udzielił wywiadu dla telewizji na temat śmierci i pochówku Mikołaja Kopernika. W zachowanych notatkach ks. profesora czytamy, że redaktora
najbardziej interesował problem ustalenia poprawnej dziennej daty śmierci Kopernika, co też ks. Szorc starał się uzasadnić na podstawie zapisów archiwalnych.
Odnośnie zaś do pochówku Kopernika wyjaśniał zwyczaj grzebania kanoników
w katedrze fromborskiej, ale jak wówczas zaznaczył − miejsca pochówku astronoma dokładnie nie znamy. Wywiad zakończył słowami: „Szanse odnalezienia
doczesnych szczątków astronoma są, ale wymagają dużego nakładu”. Po kilku latach słowa ks. profesora okazały się prorocze.
We wspomnianym już jubileuszowym roku 1993 sesję naukową zorganizowano też w Bydgoszczy. Jej organizatorami byli: Instytut Historii Wyższej
Szkoły Pedagogicznej w Bydgoszczy oraz Regionalny Ośrodek Studiów i Ochrony Środowiska Kulturowego w Toruniu. Konferencja była planowana na październik, ale już w lutym ks. Szorc otrzymał zaproszenie od przyjaciela prof. Mariana Pawlaka z Bydgoszczy, jednego z organizatorów sympozjum. Prof. Pawlak
ustalał wówczas skład referentów, a do prof. Szorca pisał: „Prześlij mi adres Jerzego Sikorskiego, może on coś nowego o Koperniku lub jego konfratrach wyczytał i mógłby wygłosić”25. Tak też się stało. W Bydgoszczy 19 października
23
Organizatorami konferencji byli: Olsztyńskie Forum Naukowe, Ośrodek Badań Naukowych im.
Wojciecha Kętrzyńskiego, Olsztyńskie Planetarium i Obserwatorium Astronomiczne, Muzeum Warmii i Mazur
oraz Fundacja im. Mikołaja Kopernika we Fromborku.
24
Pozostałe referaty wygłosili: W. Iwanowska „Mikołaj Kopernik – osobowość i dzieło”; J. Sikorski „Mikołaj Kopernik w Olsztynie”; Jerzy Dobrzycki „Astronomia kopernikańska w świetle osiągnięć współczesnej astronomii”; Marian Biskup „Kopernik na zjeździe stanów Prus Królewskich w Grudziądzu w marcu 1522 roku”; Zenobiusz Bednarski „Kopernik jako lekarz”; Kazimierz Schilling „Jak udowodniono słuszność kopernikanizmu”;
Jadwiga Biała „Współczesne granice Wszechświata”; Jerzy Sikorski „Z zagadnień organizacji pracy badawczej
i warsztatu naukowego Mikołaja Kopernika”; Zbigniew Hull „Paradygmat ekologiczny a przewrót kopernikański”; Andrzej Kempfl „Między Fromborkiem a Królewcem. Mikołaj Kopernik a książę Albrecht Pruski”; Michał Odlanicki-Poczobut „Geodezja i kartografia kopernikańska”; Władysław Szczepański „Epidemie na Warmii
w czasach Kopernika”; Bogdan Radzicki „Sytuowanie człowieka w kosmosie w filozofii XV wieku”; Henryk
Szkop „Koncepcje muzeum dawnej medycyny Mikołaja Kopernika we Fromborku”; Andrzej Kopiczko „Szpitalnictwo warmińskie w czasach Kopernika”; Paweł Sobotko „Zaćmienie Słońca i Księżyca w badaniach Mikołaja
Kopernika”; Andrzej Rzempołuch „Krajobraz artystyczny Warmii u schyłku średniowiecza”.
25
AAW, Pracownia im. ks. prof. Alojzego Szorca, Teczka: Korespondencja, M. Pawlak do A. Szorca
– Bydgoszcz, 3 II 1993.
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1993 r. ks. Szorc wygłosił referat „Mikołaj Kopernik jako kanonik warmiński”26,
natomiast dr Jerzy Sikorski „Kopernik w Olsztynie”27. W ramach obchodów kopernikańskich ks. Szorc wziął udział w odczycie prof. Pawła Czartoryskiego, który dokonał „Prezentacji czwartego tomu Dzieł wszystkich Mikołaja Kopernika”28,
ponadto otrzymał zaproszenie Zakładu Badań Kopernikańskich na seminarium,
podczas którego prof. Jerzy Dobrzycki wygłosił referat pt. „Kopernik w Paryżu
− wczesna recepcja dzieła”. Do prac kopernikańskich ks. Szorca w 1993 r. możemy też zaliczyć recenzję biogramu Mikołaja Kopernika, jaki został przygotowany do Słownika biograficznego Pomorza Nadwiślańskiego. Wydawca słownika
− Gdańskie Towarzystwo Naukowe – zwróciło się wówczas do ks. Szorca o recenzję 32 biogramów29. Najwięcej uwag, bo aż półtorej strony, ks. profesor zgłosił do biogramu Kopernika.
Wydarzeniem, które po raz kolejny przywołało osobę Mikołaja Kopernika, było podjęcie badań w katedrze fromborskiej w celu odnalezienia i identyfikacji grobu astronoma30. Propozycję rozpoczęcia takich badań złożył w 2004 r.
prof. Jerzemu Gąssowskiemu z Wyższej Szkoły Humanistycznej w Pułtusku biskup Jacek Jezierski prepozyt kapituły warmińskiej. Inicjatywę tę ks. Szorc gorąco popierał, a wyniki prowadzonych w katedrze fromborskiej okresowych
prac w sierpniu 2004 r. i sierpniu 2005 r. śledził z ogromnym zainteresowaniem.
Uczestniczył w organizowanych wówczas wspólnych spotkaniach z przedstawicielami WSH w Pułtusku. Postępy w pracach były impulsem do zorganizowania
przez rektora i Senat Wyższej Szkoły Humanistycznej im. Aleksandra Gieysztora 3 listopada 2005 r. uroczystości w katedrze fromborskiej poświęconych pamięci Mikołaja Kopernika. Mszę św. w intencji Mikołaja Kopernika i wszystkich,
którzy znaleźli spoczynek w podziemiach katedry odprawił arcybiskup Edmund
Piszcz ówczesny metropolita warmiński. Uroczystości kościelne były połączone
z sesją naukową, podczas której po raz pierwszy zostały przedstawione najnow26
Referat został opublikowany, zob. A. Szorc, Kanonia warmińska Mikołaja Kopernika, Przegląd Regionalny, 1984, z. 10, ss. 13−18.
27
Pozostałe referaty wygłosili: Marian Biskup „Toruń i ziemia chełmińska w życiu Mikołaja Kopernika”; Janusz Małłek „W sprawie posługiwania się Mikołaja Kopernika językiem polskim”; Teresa Borawska
„Wśród przyjaciół Mikołaja Kopernika”; Wiktor Szymaniak „Mikołaj Kopernik jako lekarz Jerzego Kunheima”;
Marian Pawlak, Zbigniew Jabłoński „Staropolski partykularyzm a współczesny regionalizm”.
28
Odczyt odbył się 11 III 1993 r. w Olsztynie. Jego organizatorami byli: Ośrodek Badań Naukowych
im. Wojciecha Kętrzyńskiego oraz Olsztyński Oddział Polskiego Towarzystwa Historycznego.
29
AAW, Pracownia im. ks. prof. Alojzego Szorca, Teczka: Korespondencja, Pismo Gdańskiego Towarzystwa Naukowego – Gdańsk, 30 XI 1992.
30
Na temat prowadzonych prac zob. J. Gąssowski, B. Jurkiewicz, Poszukiwanie grobu Mikołaja Kopernika, w: Castri Dominae Nostrae Litterae Annales, vol. II: Poszukiwanie grobu Mikołaja Kopernika, pod red. J.
Gąssowskiego, Pułtusk 2005, ss. 11−26; J. Gąssowski, Badania w archikatedrze fromborskiej w celu odnalezienia i identyfikacji grobu Mikołaja Kopernika, w: Warmińska Kapituła Katedralna. Dzieje i wybitni przedstawiciele, ss. 19−26.
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sze osiągnięcia w badaniu epoki kopernikańskiej31. Sesja zakończyła się uroczystym przyjęciem „Deklaracji Fromborskiej”, o poparcie której zwrócił się z apelem rektor i Senat Wyższej Szkoły Humanistycznej im. Aleksandra Gieysztora
w Pułtusku. Deklaracja była wyrazem uznania postępu w badaniach nad osobą astronoma oraz wskazaniem znaczenia myśli Mikołaja Kopernika. Przyjęły ją
zaproszone uczelnie, instytucje i osobistości ze świata nauki. Przyjął ją również
ks. prof. Alojzy Szorc. Deklaracja zobowiązywała m.in. do kompetentnej popularyzacji wyników tych badań.
Kolejną wspólną sesję kopernikańską zorganizowano w 2006 r. Był to
czas, kiedy prace uczonych skupiły się nad identyfikacją czaszki odnalezionej
24 sierpnia 2005 r. w podziemiach katedry fromborskiej w grobie nr 13 oraz rekonstrukcją jej twarzy. Z bardzo dużym prawdopodobieństwem przyjęto wówczas, iż może to być czaszka Mikołaja Kopernika. Ostatecznej identyfikacji można było dokonać za pomocą kodu genetycznego DNA. Najbliższym krewnym
Kopernika był biskup Łukasz Watzenrode, wuj astronoma. Podczas spotkania
8 czerwca 2006 r. na zamku w Olsztynie ks. Szorc wygłosił referat „Biskup Łukasz Watzenrode”32.
Uzupełniane przez wiele lat źródła historyczne pozwoliły ks. Szorcowi na
sformułowanie propozycji wielu tematów badawczych. W 1999 r. na inaugurację działalności Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie ks. Szorc,
wówczas dziekan Wydziału Teologii, wydał pracę Dzieje Warmii 1454−1660.
Stan badań i postulaty badawcze. Właśnie tam znajdziemy szereg tematów godnych opracowania, a wśród nich kilka dotyczących problematyki kopernikańskiej. Profesor uważał, że „aktualny jest nadal do opracowania temat »Mikołaj
Kopernik w kapitule warmińskiej«, i mimo że temat ten podejmowało już kilku
historyków, to jednak źródła pozwalają na pełniejszą jego penetrację”33. Spośród
kolegów Kopernika w kapitule na uwagę zasługuje kanonik Feliks Reich. Spisał
część protokołów posiedzeń kapituły z czasów Kopernika, następnie awansował
na prałaturę kustosza, a za rządów biskupa Jana Dantyszka został wikariuszem
31
Referaty wygłosili: prof. Owen Gingerich z Uniwersytetu Harvard „Mikołaj Kopernik. Gdy Ziemia
stała się planetą”. Pracę tę, przełożoną na język polski, wydała Wyższa Szkoła Humanistyczna w Pułtusku. Prof.
Gingerich jest autorem światowego bestselleru Książka, której nikt nie przeczytał, przeł. J. Włodarczyk, Warszawa 2004. Kolejny referat wygłosili prof. Jerzy Gąssowski oraz prof. Karol Piasecki „Poszukiwania grobu Mikołaja
Kopernika”, w którym przedstawili rezultaty dwuletnich badań wykopaliskowych w katedrze fromborskiej.
32
Organizatorem sesji była Wyższa Szkoła Humanistyczna im. A. Gieysztora w Pułtusku, przy współudziale Warmińskiej Kapituły Katedralnej we Fromborku i Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie. Pozostałe
referaty wygłosili: Jerzy Sikorski „Dzieje badań grobu Mikołaja Kopernika; Andrzej Rzempołuch „Wizerunki
Mikołaja Kopernika i Łukasza Watzenrode”; Nawrocki „Architektura kościoła katedralnego we Fromborku”;
Michał Heller „Kościół wobec myśli Mikołaja Kopernika”; Władysław Duczko „Szwedzi we Fromborku”; Jerzy
Gąssowski „Poszukiwania grobu Kopernika w latach 2004/2005”.
33
A. Szorc, Dzieje Warmii 1454−1660. Stan badań i postulaty badawcze, Olsztyn 1999, s. 68.
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generalnym i oficjałem. O nim ks. Szorc pisze, że „na ogół uważano go za przyjaciela astronoma, ale denuncjacje wobec biskupa Jana Dantyszka z 1539 r. o zbyt
poufałych kontaktach Mikołaja Kopernika z Anną Schiling zdają się temu przeczyć. Niewątpliwie na tle wielkiego astronoma ciekawy byłby temat: »Feliks Reich a Mikołaj Kopernik«”34. Na uwagę i opracowania zasługują zdaniem ks. Szorca także biskupi, z którymi Kopernik współpracował, i którym w razie potrzeby
niósł pomoc medyczną. Ci biskupi to kolejno: Łukasz Watzenrode (1489−1512),
Fabian Luizjański (1512−1523), Maurycy Ferber (1523−1538) i Jan Dantyszek
(1538−1548). Wszyscy oni u progu swoich rządów na Warmii zaprzysięgali
przestrzeganie w przyszłości artykułów przedstawionych im przez kapitułę warmińską, tzw. articuli iurati. Na dokumentach trzech ostatnich biskupów widnieje
podpis Mikołaja Kopernika, co sugeruje, że brał on udział w ich redakcji.
W postulatach badawczych ksiądz profesor wyznaczył też zadanie dla siebie, mianowicie prace edytorskie. W prowadzonym rejestrze poszczególnych
kodeksów z archiwum archidiecezjalnego przy opisie kodeku A 85 znajdujemy
notatkę tej treści: „Dziś, tj. 4 października 1990 r. zastanawiam się, który Landesordnung wydać; chyba ten pierwszy, krótszy, »bo on nie był wydany«”. Chodziło
tu o ustawę krajową z 14 listopada 1503 r. biskupa Łukasza Watzenrodego, którą
ks. Szorc dokładnie omówił w artykule o wilkierzach warmińskich, ale widocznie uważał, że w przyszłości warto ten tekst opublikować w całości35.
Należy zauważyć, że ks. Szorc zawsze uwzględniał osobę Mikołaja Kopernika w swoich zajęciach dydaktycznych, zarówno dla studentów seminarium
duchownego, jak i studentów świeckich. Pod jego kierunkiem powstały też prace magisterskie z tego zakresu.
Materiały archiwalne oraz literatura naukowa, jakie ks. Szorc gromadził
przez wiele lat, znajdują się dzisiaj w pracowni jego imienia, zorganizowanej
w Archiwum Archidiecezjalnym w Olsztynie. Znajdują się tam również materiały oraz literatura dotycząca osoby Mikołaja Kopernika i jego czasów. Na materiały składają się liczne wypisy źródłowe, kserokopie, zdjęcia i mikrofilmy źródeł historycznych z archiwów i bibliotek polskich oraz zagranicznych. Obfite
materiały ks. Szorc zebrał również do działalności wspomnianych już czterech
biskupów z czasów Kopernika oraz wszystkich członków kapituły warmińskiej
z czasów kanonikatu Mikołaja Kopernika, a także do dziejów samej kapituły katedralnej.
Pośród materiałów znajdujemy też niedokończone prace ks. profesora.
Największa dotyczy wspomnianych protokołów posiedzeń kapituły warmiń34
35

Ibidem, s. 111.
A. Szorc, Wilkierze warmińskie, ss. 16−18.
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skiej. Mimo różnych zajęć – dydaktycznych, naukowych i administracyjnych
– ks. Szorc co pewien czas wracał do problematyki edycji tekstów protokołów.
Temat ten zreferował 23 czerwca 1993 r. na seminarium naukowym w Zakładzie Badań Kopernikańskich36. Około 1998 r. część tekstów przygotował w wersji
wydruku komputerowego. Nadzieją na wydanie całości były okoliczności związane
z podjętymi w 2004 r. badaniami nad poszukiwaniem grobu Mikołaja Kopernika.
Na zorganizowanej rok później konferencji ks. Szorc wygłosił referat „Protokoły posiedzeń Kapituły Warmińskiej z czasów Mikołaja Kopernika”37, następnie
opublikowany38. Dowiadujemy się, że zachowała się zaledwie niewielka część
protokołów, mimo to ksiądz profesor był przekonany o słuszności ich publikacji. Z zawartych w nich informacji korzystali historycy polscy i niemieccy w XIX
i XX w., m.in. Franciszek Hipler, Hans Schmauch, Eugeniusz Brachvogel, Ignacy
Polkowski, Marian Biskup, Jerzy Sikorski. Ks. Szorc pisze „nic nowego zatem bezpośrednio o Koperniku w tych protokołach nie znajdujemy, ale jest jeden nowy
aspekt. Mianowicie te protokoły, często krótkie notatki, należy w całości opublikować, a tego jeszcze nikt nie dokonał. W takim globalnym ujęciu protokoły te jako
całość stanowią doskonałą prezentację tła, w którym upływało życie wielkiego astronoma. O samej astronomii nie ma w nich ani słowa, ale za to jest wiele
z dziedziny, którą określamy jako »życie codzienne«, o beneficjach i dochodach.
Tych drobnych spraw nie możemy uważać za błahe. Karol Górski zwrócił uwagę, że kanonia warmińska zapewniła Kopernikowi dostatnie życie i dzięki temu
mógł swobodnie poświęcić się ulubionym dociekaniom”. W innej publikacji
ks. Szorc pisał o protokołach: „Znam dobrze te zapisy i stwierdzam, że są one
bardzo fragmentaryczne, jednak ze względu na osobę tego kanonika naukę obowiązuje tu ewangeliczna zasada: zbierzcie okruchy – colligite fragmenta”39. Te
okruchy ksiądz profesor zebrał, ale ich edycji nie sfinalizował. Na dzisiaj teksty protokołów oraz ważniejszych dokumentów z tego okresu zostały w całości
przygotowane w wydruku komputerowym i obejmują około 130 stron. Należy
jeszcze wykonać całą „oprawę” edytorską. Żywię nadzieję, że praca ta w nieodległej przyszłości zostanie ukończona i ukaże się drukiem.
36
AAW, Pracownia im. ks. prof. Alojzego Szorca, Teczka: Korespondencja, Listy w tej sprawie z 13 V
i 3 VI 1993.
37
Konferencję zorganizował Instytut Antropologii i Archeologii Wyższej Szkoły Humanistycznej im.
Aleksandra Gieysztora w Pułtusku. Konferencja odbyła się 29−30 IV 2005 r. w Bałtyckim Ośrodku Badawczym
we Fromborku. Referaty wygłosili: Jerzy Gąssowski, Beata Jurkiewicz „Przedstawienie wyników badań archeologicznych z sezonu 2004 r. we Fromborku”; Karol Piasecki „Badania antropologiczne pochówków w archikatedrze we Fromborku”; Jerzy Sikorski „Kwestia grobu Mikołaja Kopernika w katedrze fromborskiej”; Tadeusz Morysiński „Dokumentacja architektoniczna i archeologiczna przy badaniach w archikatedrze we Fromborku”.
38
A. Szorc, Protokoły posiedzeń kapituły warmińskiej z czasów Mikołaja Kopernika, w: Castri Dominae
Nostrae Littereae Annales, vol. II, ss. 179−197.
39
A. Szorc, Dzieje Warmii 1454−1660. Stan badań i postulaty badawcze, s. 68.
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Dzieje Warmii były i nadal pozostają wdzięcznym przedmiotem badań naukowych. Przez niemal pięćdziesiąt lat z dobrymi wynikami zgłębiał je również
ks. prof. Alojzy Szorc. W polu jego zainteresowań i badań swoje miejsce znalazł
również Mikołaj Kopernik.
Publikacje
Mikołaj Kopernik kanonik warmiński, Olsztyn 1974.
Mikołaj Kopernik kanonik warmiński, wyd. 2, Olsztyn 2013.
Kanonia warmińska Mikołaja Kopernika, Przegląd Regionalny, 1984, z. 10, ss. 13−18.
Protokoły posiedzeń kapituły warmińskiej z czasów Mikołaja Kopernika, w: Castri Dominae Nostrae
Litterae Annales, vol. II: Poszukiwanie grobu Mikołaja Kopernika, pod red. J. Gąssowskiego,
Pułtusk 2005, ss. 179−197.
Wygłoszone prelekcje
„Mikołaj Kopernik w kapitule warmińskiej”, Olsztyn, 20 maj 1993.
„Aleksander Sculteti – jego związki z Kopernikiem i tragedia życiowa”, Warszawa, 23 czerwca 1993.
„Mikołaj Kopernik jako kanonik warmiński”, 19 października 1993.
„Protokoły posiedzeń kapituły warmińskiej z czasów Mikołaja Kopernika”, Olsztyn, 30 czerwca 2005.
„Biskup Łukasz Watzenrode”, Olsztyn, 8 czerwca 2006.

Irena Makarczyk, Nikolaus Kopernikus in der Forschung von Pfarrer Professor Alojzy Szorc (†2010)
Zusammenfassung
Pfarrer Professor Alojzy Szorc gehörte zum Kreis der bedeutenden Historiker, die sich mit der
Geschichte des Ermlandes befassten. 50 Jahre beschäftigte er sich mit ihrer Ergründung. Viele wertvolle
Abhandlungen befinden sich in seinem Werk. In seinem Interessenfeld waren u.a. große mit dem Ermland
verbundene Persönlichkeiten. Den größten Raum und die meiste Zeit widmete er dem ermländischen Bischof
Kardinal Stanisław Hozjusz. Jedoch auch den ermländischen Kanoniker Nikolaus Kopernikus hatte er immer
im Auge, aber er betrieb keine systematische Forschung über diese Persönlichkeit, obwohl er viel Material
gesammelt hatte. Er kam eher gelegentlich darauf zurück, wenn Jahrestage oder Jubiläen organisiert wurden.
Einige Jahre lang arbeitete er mit der im Institut für Geschichte der Polnischen Akademie der Wissenschaften
in Warszawa organisierten Kopernikus-Forschungsanstalt (Zakład Badań Kopernikańskich) zusammen,
hauptsächlich auf editorischer Ebene. In seinem Nikolaus Kopernikus betreffenden Werk hat Pfarrer Szorc
ein kleinformatiges, populäres Buch (zwei Auflagen), einige Artikel und Referate, darüber hinaus eine
unvollendete Edition von Sitzungsprotokollen des ermländischen Kapitels aus der Zeit, als Kopernikus zum
Kreis ebendieses Kapitels gehörte.
Übersetzt von Christiane Schultheiss
Irena Makarczyk, Nicolaus Copernicus in the studies of Professor Father Alojzy Szorc († 2010)
Summary
Professor Father Alojzy Szorc belonged to a group of eminent historians dealing with the history of
Warmia. Their exploring dealt with for fifty years. His works have a lot of valuable papers. Under his interests
were, among others, great figures associated with Warmia. Most of the space and time devoted person of
the Bishop of Warmia Cardinal Stanislaus Hosius. However, he also had in mind always the person Canon
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of Warmia Nicolaus Copernicus, but systematic research on this character was not involved, although it has
collected a lot of material. Rather occasionally returned, with organized on the anniversary and anniversaries.
For several years he worked with the Department of Research Copernican organized at the Institute of History
of the Polish Academy of Sciences in Warsaw, mainly at the level of editing. His achievements associated with a
person Copernicus, Father. Szorc has a small size book of a popular (two editions), several articles and papers
presented, also not finished editing the minutes of the meetings of the Warmia Chapter from a time when
Copernicus was one of that Chapter.
Translated by Jerzy Kiełbik
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ODKRYCIE GROBU MIKOŁAJA KOPERNIKA:
FAKT MEDIALNY CZY NAUKOWY?
Słowa kluczowe:

Nikołaj Kopernik, grobowiec w katedrze fromborskiej

Schlüsselwörter:

Nikolaus Kopernikus, Grab, Frauenburger Dom

Keywords:

Nicolaus Copernicus, the tomb of the cathedral in Frombork

MOTTO1
„Propter scandalum evitandum veritas non est omitenda”.
(Nie można poniechać prawdy po to, by uniknąć oburzenia.)
Papież Grzegorz IX (1227–1241), Decretalium Gregorii papae IX compilationis liber V, Titulus XLI. De
regulis iuris, Capitulum III.

MOTTO2
„I jakkolwiek wiem, że myśli uczonego są niezależne od sądu ogółu – ponieważ
dążeniem uczonego, o ile tylko ludzkiemu rozumowi pozwala na to Bóg, jest szukanie
we wszystkich rzeczach prawdy – mimo to jestem zdania, że poglądów zgoła różnych od
uznanej prawości należy się wystrzegać. – – Być może znajdą się tacy, co lubią bredzić
i mimo zupełnej nieznajomości nauk matematycznych roszcząc sobie przecież prawo do
wypowiadania o nich sądu, na podstawie jakiegoś miejsca w Piśmie św., tłumaczonego źle
i wykrętnie odpowiednio do ich zamierzeń, ośmielą się potępiać i prześladować tę moją
teorię. O tych jednak zupełnie nie dbam, do tego stopnia, że sąd ich mam nawet w pogardzie
jako lekkomyślny”.
Mikołaj Kopernik, De revolutionibus (1543) (tłum. Mieczysława Brożka).MOTTO3
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Francisco de Goya (1797–1798),
„Gdy rozum śpi, budzą się demony”
Źródło: Wikipedia <http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/0/0f/Goya_-_Caprichos_
(43)_-_Sleep_of_Reason.jpg/410px-Goya_-_Caprichos_(43)_-_Sleep_of_Reason.jpg>

1. Wstęp
W artykule rozważę, czy tzw. odkrycie grobu Mikołaja Kopernika w katedrze fromborskiej w 2005 r. dokonane przez zespół badaczy pod kierownictwem
prof. Jerzego Gąssowskiego jest faktem medialnym, czy też faktem naukowym;
czy jest to prawdziwe odkrycie, czy tylko rzekome odkrycie; czy jest to dobrze
uzasadnione odkrycie, czy źle uzasadnione odkrycie (ale jednak odkrycie) lub
też czy jest to źle uzasadnione rzekome odkrycie. Przeanalizuję w tym kontekście punkt widzenia uczonych i punkt widzenia nieprofesjonalistów1.
W analizach tych wykorzystam parę pojęć: „kontekst odkrycia” i „kontekst
uzasadnienia”, wprowadzone przez Hansa Reichenbacha (Experience and Predictions (1938)). Ten pierwszy dotyczy aspektów racjonalnych lub irracjonalnych,
drugi zaś wyłącznie aspektów racjonalnych2.

1
Odsyłam do bardziej szczegółowych moich opracowań na ten temat − zob. Kokowski 2005a/2007;
2005b/2007b; 2012b; 2012c; Walanus, Kokowski 2012.
2
Zob. Kokowski 1996.
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2. Powód fascynacji postacią Mikołaja Kopernika w czasach nowożytnych
Choć często się o tym zapomina na co dzień, nasze życie rozgrywa się
w czasoprzestrzeni fizyczno-symbolicznej (a nie tylko − fizycznej). Ową czasoprzestrzeń tworzą z jednej strony elementy fizykalne (materialne, zmysłowe),
a z drugiej − elementy symboliczne (intelektualne, duchowe, religijne). Wspólnie rozpoznają (odkrywają i współtworzą) ją nauki ścisłe, nauki przyrodnicze, nauki humanistyczne (w szczególności filozofia), religie i ich teologie, etc.
W wyniku czego tworzone są kosmologiczno-światopoglądowe wizje świata.
W dziejach, analizowanych w dłuższej perspektywie czasowej, ulegają one licznym modyfikacjom; czasami nawet bardzo radykalnym, fundamentalnym.
Jak wiadomo (a raczej, jak powinno być dobrze wiadomo), De revolutionibus (1543) Mikołaja Kopernika należy do elitarnej grupy dzieł, które zmieniły wyobrażenia kosmologiczne panujące w kulturze europejskiej od czasów starożytnych po czasy renesansu. Dzieło to bowiem zburzyło kosmologię geocentryczną, co było jednym ze źródeł powstania kultury epoki nowożytnej. Z tego
to zasadniczego powodu (zarówno ze względów poznawczych, jak i użytkowych) warto dokonywać analiz treści tego dzieła, jego genezy i recepcji oraz życiorysu ich autora3.

Jan Matejko, „Rozmowa Mikołaja Kopernika z Bogiem” (1873) (Muzeum UJ, Kraków,
nr inw. 2715; 851/I)
3

Dla tego powodu od lat zajmuję się taką problematyką, por. Kokowski 1996; 2001; 2002; 2004; 2009.
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Jednym z wielu tematów dotyczących Mikołaja Kopernika wartych głębszego zainteresowania jest ustalenie konkretnego miejsca pochówku tego wielkiego myśliciela w Bazylice Archikatedralnej Wniebowzięcia NMP i św. Andrzeja we Fromborku4.
Tematem tym zajął się w latach 2004–2009 interdyscyplinarny zespół kierowany przez prof. Jerzego Gąssowskiego.

3. Czy tzw. odkrycie grobu Mikołaja Kopernika stało się wydarzeniem
medialnym? (Wybrane informacje na temat recepcji poszukiwań grobu
Mikołaja Kopernika przez zespół kierowany przez prof. Jerzego Gąssowskiego)
W latach 2004–2005 dzięki środkom masowego przekazu świat obiegła
wiadomość o poszukiwaniu grobu Mikołaja Kopernika w Bazylice Archikatedralnej Wniebowzięcia NMP i św. Andrzeja we Fromborku przez zespół prof.
Jerzego Gąssowskiego, do którego należeli m.in. mgr Beata Jurkiewicz (archeolog), dr hab. Karol Piasecki, prof. USzcz. (antropolog), pdinsp. mgr Dariusz Zajdel (specjalista antroposkopii) oraz dr Jerzy Sikorski (historyk), który sformułował już w 1973 r. fundamentalną hipotezę o zlokalizowaniu tego grobu przy ołtarzu św. Krzyża (do 1639 r. zwanego ołtarzem św. Wacława)5.
Kluczową rolę w rozpropagowaniu uzyskanych wyników odegrała „Międzynarodowa sesja naukowa poświęcona pamięci Mikołaja Kopernika” zorganizowana
3 listopada 2005 r. we wspomnianej bazylice przez Wyższą Szkołę Humanistyczną
im. A. Gieysztora w Pułtusku oraz diecezję warmińską. Podczas sesji przedstawiono wyniki badań archeologicznych (ustalenie miejsca pochówku Mikołaja Kopernika), antropologicznych oraz antroposkopijnych (odszukanie niepełnego szkieletu
Mikoła Kopernika wraz z niekompletną czaszką pozbawioną żuchwy) i dokonano
uroczystego podpisania „Deklaracji Fromborskiej” (dokumentu postulującego konieczność popularyzowania oraz badania dokonań i biografii Mikołaja Kopernika).
Rozpowszechniano też informacje, że perfekcyjnie przeprowadzono badania archeologiczne, antropologiczne i antroposkopijne, i dzięki temu naukowo udowodniono
odnalezienie szczątków Mikołaja Kopernika z 97% pewnością. Pewność przyniosłoby odnalezienie szczątków wuja Kopernika, biskupa Watzenrodego lub innych
krewnych Kopernika w linii żeńskiej i przeprowadzenie testu mtDNA.
Badania te kontynuowano w latach 2006–2008. Przeprowadzono wtedy badania genealogiczne krewnych Kopernika w linii żeńskiej (prof. dr hab.
Polecam wirtualną wycieczkę do tej bazyliki, zob. Diecezja Warmińska 2013.
Zob. np. wybrane publikacje cytowane w Kokowski 2005a/2007a i 2005b/2007b; Sikorski 1973
(II wyd. 1985, III wyd. 1995; IV wyd. 2011).
4
5
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Krzysztof Mikulski, mgr Joanna Jendrzejewska oraz mgr Anna Stachowska). Poszukiwano też grobu biskupa Watzenrodego (prof. dr hab. Jerzy Gąssowski, mgr
Beata Jurkiewicz oraz dr Ryszard Cichocki oraz dr hab. Tomasz Węcławowicz,
prof. UJPII). Wykonano również analizy DNA (w badaniach uczestniczyły trzy
zespoły: prof. dr hab. Wiesław Bogdanowicz, dr Maria Gajewska − Muzeum
i Instytut Zoologii PAN, Warszawa; dr Wojciech Branicki, dr Tomasz Kupiec
− Pracownia Genetyki Sądowej Instytutu Ekspertyz Sądowych w Krakowie;
doc. dr Marié Allen i doktorantka Maria Lembring − Department of Immunology, Genetics and Pathology, Uppsala University; z grupą szwedzką współpracował astronom, dr Göran Henriksson − The Uppsala Astronomical Observatory, który był autorem pomysłu zbadania plam krwi na rzekomym autografie
listu Kopernika).
Otrzymano następujące rezultaty: 1) nie odnaleziono grobu biskupa Watzenrodego (ale uzyskano wartościowe wyniki); 2) udało się ustalić krewnych
Kopernika w linii żeńskiej tylko do połowy XVIII w. (ale uzyskano bardzo wartościowe wyniki); 3) wykonano analizy DNA niekompletnego szkieletu nr 13/
2005: przebadano krąg szyjny, zęby, kość udową (trzy zespoły).
Dodatkowo zespół szwedzki dokonał analiz DNA czterech (z dziesięciu)
włosów znalezionych w księdze Calendarium Romanum magnum Johannesa
Stöfflera, z której korzystał Mikołaj Kopernik. Wyniki te zostały ogłoszone 20 listopada 2008 r. w Warszawie na konferencji prasowej Fundacji Kronenberga pt.
„Tajemnica grobu Kopernika wyjaśniona”.
Podczas konferencji m.in. prof. Jerzy Gąssowski i prof. Adam Koseski, rektor Wyższej Szkoły Humanistycznej im. A. Gieysztora w Pułtusku, rozpowszechniali informacje, że perfekcyjnie przeprowadzono badania DNA i naukowo
udowodniono odnalezienie szczątków Mikołaja Kopernika.
Konferencja ta odniosła ogromny sukces medialny, ogłoszone na niej wyniki cytowano na całym świecie.
Informację, że perfekcyjnie przeprowadzono badania i naukowo udowodniono odnalezienie szczątków Mikołaja Kopernika, uwieczniły trzy filmy:
1) Tajemnica grobu Kopernika / Copernicus Tomb Mystery (60 min), scenariusz
i reżyseria: Michał Juszczakiewicz (Michał Juszczakiewicz Art’s Agency, 2008);
2) Światowe odkrycie archeologów z Pułtuska. Poznana tajemnica grobu Kopernika
(6 min 13 s), scenariusz i reżyseria: Józef Śniegocki, Paweł Kiela, zdjęcia: Robert
Śniegocki (Wyższa Szkoła Humanistyczna im. A. Gieysztora w Pułtusku, 2008);
3) Misterium cranii Nicolai Copernici (29 min 12 s), scenariusz i reżyseria: Marcin Stefaniak (Fundacja Bankowa im. Leopolda Kronenberga, 2008) oraz strona
internetowa Fundacji Kronenberga przy Citi Handlowy (2008).
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W uznaniu zasług zespół prof. Gąssowskiego zdobył trzy nagrody: 1) „Fenomeny Przekroju 2008” tygodnika „Przekrój”; 2) „Przeboje 2008 roku w polskiej nauce” „Rzeczpospolitej”; 3) „Najważniejsze wydarzenia w nauce polskiej
w 2008 roku” Serwisu „PAP – Nauka w Polsce”.
Ponadto nagrodę „Mocni Wizerunkiem” (nagroda przyznana w ramach
VIII Kongresu Public Relations, Rzeszów, 22–24 kwietnia 2009 r., Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie) uzyskała też sama Fundacja Kronenberga za finansowanie poszukiwania grobu Kopernika i promocję tych badań
(22 kwietnia 2009)6.
W tym kontekście władze kościelne diecezji toruńskiej i władze samorządowe województwa kujawsko-pomorskiego zorganizowały 19 lutego 2010 r.
(w dniu urodzin według kalendarza juliańskiego) tzw. powrót Kopernika do Torunia. Wydarzenie to polegało na sprowadzeniu z Olsztyna do bazyliki katedralnej św. Janów (gdzie Mikołaj Kopernik był ochrzczony) odnalezionych szczątków astronoma i ich publicznej prezentacji.

Plakat uroczystości toruńskich

Źródło: <http://www.kujawsko-pomorskie.pl/kopernik/foto/plakat.jpg>

Następnie szczątki Kopernika przetransportowano do olsztyńskiej katedry św. Jakuba, a od 16 marca znajdowały się one na zamku kapituły warmińskiej
6

Zob. Fundacja Kronenberga przy Citi Handlowy 2009.
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w Olsztynie (obecnie Muzeum Warmii i Mazur). 20–22 maja 2010 r. władze kościelne diecezji warmińskiej i władze samorządowe województwa warmińsko-mazurskiego zorganizowały powtórny pochówek Mikołaj Kopernika. 20 maja, o godz.
18.30, trumna ze szczątkami Mikołaja Kopernika została w sposób uroczysty przeniesiona z zamku do katedry św. Jakuba, gdzie o godz. 19.00 odbyła się msza św.

Sarkofag ze szczątkami Kopernika w bazylice katedralnej w Olsztynie

Źródło: Wikipedia: <http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/1/10/KOS_sarkofag_ze_
szczątkami_Kopernika.jpg/800px-KOS_sarkofag_ze_szczątkami_Kopernika.jpg>

Następnego dnia kondukt pogrzebowy udał się z Olsztyna do Fromborka,
zatrzymując się w Dobrym Mieście, Lidzbarku Warmińskim, Ornecie, Pieniężnie i Braniewie. W godzinach wieczornych trumna ze szczątkami dotarła do katedry we Fromborku, gdzie 22 maja odbyły się główne uroczystości powtórnego
pochówku. We mszy św. uczestniczyli przedstawiciele rządu, władz wojewódzkich i samorządowych oraz duchowieństwo i mieszkańcy. Uroczystościom przewodniczył nuncjusz apostolski abp Józef Kowalczyk, homilię wygłosił metropolita lubelski abp Józef Życiński7.
Dowiedziawszy się 7 IV 2010 r. z serwisu internetowego „PAP – Nauka w Polsce” o planowanym
udziale abp. Życińskiego w uroczystościach we Fromborku (znaliśmy się już dużo wcześniej: miałem zaszczyt
być jednym z Jego studentów filozofii nauki na Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie i jednym z Jego
stypendystów), 8 IV 2010 r. napisałem list elektroniczny do księdza Profesora, zwracając uwagę na naukową
problematyczność odkrycia szczątków Kopernika (o tej problematyczności, zob. poniżej) i konieczność szanowania prawdy naukowej w świecie, w którym przekaz informacji zdominowany jest przez popularne media. W odpowiedzi z 9 IV ksiądz Profesor napisał: „Drogi Panie Michale, Dzięki za list. Wiem o złożoności problemu. Sądzę,
że nie skomplikuje się on jeszcze bardziej, jeśli w oprawie modlitewnej powiem homilię o potrzebie harmonijnej
współpracy Akademii i Kościoła. Serdecznie pozdrawiam, Abp Józef ”. Tak też się stało − por. Życiński 2010.
7
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Grób Kopernika w katedrze fromborskiej

Źródło: Wikipedia: <http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/8/87/Grabmal_Nikolaus_Kopernikus_Frauenburger_Dom_2010.jpg/450px-Grabmal_Nikolaus_Kopernikus_Frauenburger_Dom_
2010.jpg>

20–21 maja kapituła warmińska, Instytut Historii i Stosunków Międzynarodowych UWM w Olsztynie, Akademia Humanistyczna im. Aleksandra
Gieysztora w Pułtusku oraz Archiwum Archidiecezji Warmińskiej w Olsztynie
zorganizowały w Olsztynie Międzynarodowy Kongres Naukowy z okazji 750-lecia Warmińskiej Kapituły Katedralnej i Powtórnego Pochówku Kanonika Mikołaja Kopernika, podczas którego odbyła się także Sesja Kopernikana, poświęcona głównie kwestiom odkrycia grobu.
„Z okazji badań nad identyfikacją szczątków M. Kopernika, odnowienia
Deklaracji Fromborskiej oraz powtórnego pochówku”, Wyższa Szkoła Humanistyczna w Pułtusku ufundowała medale Kopernika (w Kapitule Medalu byli:
prof. Adam Koseski, prof. Jerzy Gąssowski, prof. Owen Gingerich)8. Ponadto, od
2012 r. wspomniana uczelnia przyznaje każdego roku w dniu 22 maja (w dniu tzw.
powtórnego pochówku Mikołaja Kopernika) Złoty Medal Fromborski za rozwój
i promocję myśli kopernikańskiej. Pierwszy taki medal otrzymał w 2012 r. astronom, prof. Aleksander Wolszczan, a drugi w 2013 r. zespół z Politechniki Biało8
Według mojej wiedzy, przyznano co najmniej 102 takie medale (wątek ten podejmę poniżej w podrozdziale 4).
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stockiej za konstrukcję łazika marsjańskiego Hyperion i zwycięstwo w University Rover Challenge9.
Konkluzja powyższych rozważań może być tylko jedna: poszukiwania
grobu Mikołaja Kopernika okazały się wielkim sukcesem medialnym!
Pozostaje zatem przejść do następnego punktu rozważań.

4. Czy tzw. odkrycie grobu Mikołaja Kopernika jest faktem naukowym, czy
tylko faktem medialnym?
Powyższe pytanie nurtuje mnie od końca października 2005 r., kiedy to
władze Polskiej Akademii Umiejętności poprosiły mnie, abym reprezentował tę
instytucję podczas konferencji we Fromborku, podczas której podpisana miała
być tzw. Deklaracja Fromborska.
Poszukując odpowiedzi na powyższe pytanie, jako pierwszy opublikowałem
kilka naukowych tekstów na ten temat (30 października 2005/2007a i 22 grudnia
2005/2007b), wygłosiłem dwa referaty (w 2009 i 2010 r.), zorganizowałem międzynarodową konferencję naukową w 2010 r. oraz byłem redaktorem naukowym
tomu recenzowanych tekstów pokonferencyjnych, który ukazał się w 2012 r.10

Aktualne poszukiwania grobu Kopernika: Wątpliwości, Problemy i Perspektywy
(©2005–2013)
Strona internetowa Michała Kokowskiego
Źródło: <http://www.cyfronet.krakow.pl/~n1kokows/poszukiwania_pl.html>

Akademia Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku 2012; 2013.
Zob. pierwsze krytyczne opracowanie tego tematu w literaturze: Kokowski 2005–2013; 2005a/2007;
2005b/2007 oraz 2009; 2010a; 2010b; 2012a (red.); 2012b; 2012c; 2012d.
9

10
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Recenzowana monografia zbiorowa: Tajemnica grobu Mikołaja Kopernika.
Dialog ekspertów (Kraków, 22–23 luty 2010 roku), pod red. M. Kokowskiego,
Kraków: Polska Akademia Umiejętności, Centrum Kopernika Badań Interdyscyplinarnych.

Przede wszystkim, aby rozważnie odpowiedzieć na tak sformułowane pytanie, należy najpierw odróżnić pojęcia „fakt naukowy” i „fakt medialny”. Otóż
przez fakt naukowy rozumiemy zdarzenie lub proces o treści empirycznej, potwierdzone(-y) metodą empiryczną, tzn. uznaną metodą detekcyjno-pomiarową lub metodą historyczną, a przez fakt medialny − zdarzenie lub proces o treści
empirycznej, który został uznany przez media za fakt empiryczny. Stąd też fakt
medialny może być zwykłym zmyśleniem, fikcją dziennikarską, ale może też być
faktem empirycznym; należy to zawsze sprawdzić w metodyczny sposób, nawiązując do istniejącej wiedzy i praktyki badawczej.
W artykule, korzystając m.in. z pary pojęć „kontekst odkrycia” i „kontekst
uzasadnienia” (Reichenbach 1938), przedstawię syntetyczną ocenę tzw. odkrycia
grobu Mikołaja Kopernika i rozważę, czy owo odkrycie jest faktem tylko medialnym, czy również faktem naukowym. Jak wiadomo, „kontekst odkrycia”, który opisuje okoliczności odkrycia, może zawierać zarówno elementy racjonalne,
jak i elementy irracjonalne. Natomiast „kontekst uzasadnienia” zawierać może
wyłącznie elementy racjonalne i to tak uporządkowane, aby w racjonalny sposób dowieść słuszności głoszonych tez.
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4.1. Kontekst tzw. odkrycia grobu Mikołaja Kopernika
Aspekt racjonalny „kontekstu odkrycia” grobu Mikołaja Kopernika wyznaczają m.in.: 1) hipoteza J. Sikorskiego (z 1973 r.) o lokalizacji grobu Mikołaja Kopernika, 2) część wiedzy archeologicznej, 3) część wiedzy antropologicznej; natomiast aspekt irracjonalny określają m.in.: 1) wiedza potoczna na temat
M. Kopernika, jego portretów oraz epoki, w jakiej żył itp. (abstrahowanie od dorobku specjalistów tej problematyki − rozważę to zagadnienie w dalszej części
artykułu), 2) tzw. psychometria archeologiczna (zajmująca się wykorzystaniem
paranaukowych technik psychometrii do badań archeologicznych).
Szczególnie ciekawe jest wykorzystanie owej psychometrii archeologicznej
w poszukiwaniu grobu Mikołaja Kopernika. Otóż okazuje się, że prof. Gąssowski
korzystał w tych poszukiwaniach z pomocy pana Zbigniewa Nowaka, bioenergoterapeuty, biegłego sądowego bioenergoterapii, autora programów telewizyjnych poświęconych tej dziedzinie, medium psychometrycznego i zarazem eksperta psychometrii, za co wspomniany specjalista otrzymał Medal Mikołaja Kopernika (certyfikat nr 102, sygnowany przez prof. Adama Koseskiego, prof. Owena
Gingericha oraz prof. Jerzego Gąssowskiego)11. Zob. poniższe ilustracje:

Zbigniew Nowak, „Cenne odznaczenie” (29 listopada 2010)
Źródło: <http://www.nowak.pl/files/image/KOPERNIKrewers.jpg>

11
Na link do strony p. Z. Nowaka natrafiłem dzięki lekturze Postów o poszukiwaniu grobu Kopernika,
opublikowanych na „Forum archeologii zawodowej – archeologia.org.pl”. Zamieściła go 19 VIII 2012 r. osoba
o identyfikatorze „Smilodon populator”.
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Zbigniew Nowak, „Cenne odznaczenie” (29 listopada 2010)
Źródło: <http://www.nowak.pl/files/image/KOPERNIKawers.jpg>

Warto w tym kontekście obszernie zacytować wspomnianego eksperta,
który dokładnie wyjaśnia, dlaczego otrzymał Medal Kopernika:
„Cenne odznaczenie”.
Prawdopodobieństwo, nie pewność.
Poszukiwania [grobu Mikołaja Kopernika – M.K.] trwały już od 250 lat
i jak do tej pory nikomu się to nie udało. Profesora Gąssowskiego znam od wielu lat i jesteśmy przyjaciółmi. Łączy nas bardzo wiele wspólnych spraw i przedsięwzięć. Kilkanaście lat temu powstała książka »Ocean czasu«12. W tym roku
nagraliśmy ją na płytę. Wielokrotnie podczas naszych spotkań dyskutowaliśmy
o rozmaitych sprawach i problemach, radząc i rozwiązując je wspólnie.
Propozycja Biskupa Warmińskiego wzbudziła poważne wątpliwości, co do
jej przyjęcia. [Jerzy Gąssowski – M.K.] Przyjechał więc do mnie, prawdopodobnie
mając w pamięci nasze doświadczenia z psychometrii archeologicznej[,] rozłożył
plan katedry we Fromborku i zapytał, gdzie wg mnie leży Kopernik. Po chwili namysłu wskazałem [–] szukając charakterystycznej dla Kopernika częstotliwości
12
Prof. Gąssowski był redaktorem naukowym i autorem komentarza do książki pana Z. Nowaka pt.
Ocean czasu. Śladami Ossowieckiego. Eksperymenty z psychometrii archeologicznej, zob. Nowak 1997. O istnieniu
tej pracy dowiedziałem się dzięki lekturze znanego mi od 2010 r. artykułu Arkadiusza Sołtysiaka, który ukazał
się w monografii zbiorowej, której byłem redaktorem, zob. Sołtysiak 2012, s. 31.

Odkrycie grobu Mikołaja Kopernika: fakt medialny czy naukowy?

579

pracy jego organizmu [–] kilka możliwych miejsc, między innymi ołtarz, przy którym – jak stwierdził Jerzy – Kopernik jako kanonik odprawiał mszę [Kopernik nie
był księdzem, toteż nie mógł odprawiać mszy – M.K.].
Profesor zadał mi pytanie, czy według mnie uda mu się znaleźć prochy Kopernika? Opierając się na mojej diagnostyce, zgodnej jak się okazało ze wstępnym rozpoznaniem profesora, o czym nie wiedziałem, odpowiedziałem twierdząco.
Podejmując decyzję[,] nikt nigdy nie jest w stanie przewidzieć ze stuprocentową pewnością, że jest słuszna, a wszystko powiedzie się, czy rozwiąże
w sposób zgodny z oczekiwaniami.
Dzisiaj pan profesor jako członek Kapituły Orderu Kopernika uroczyście wręczył mi medal wraz z certyfikatem[,] oświadczając, że moją zasługą w odkryciu
grobu Kopernika była pomoc w podjęciu przez niego ostatecznej decyzji przeprowadzenia wykopalisk” (Nowak 2010; kursywa − M.K.).
Jako absolwent Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie (kierunek
filozofia) przypomnę w tym kontekście, że duchowni katoliccy (do wyjątków
należy np. ks. prof. dr hab. Pyziak, arcybiskup lubelski, senior), a zwłaszcza teologowie katoliccy odnoszą się z bardzo dużą rezerwą do radiestezji, retrognicji
i jasnowidztwa (czego szczególnym przypadkiem jest wspomniana psychometria archeologiczna), traktując je jako możliwe przejawy działania Szatana...13
Jako fizyk i metodolog nauk ścisłych dodam zaś, że wspomniane dyscypliny
nie cieszą się też uznaniem naukowców − empiryków. Powód jest prosty: specjaliści radiestezji, retrognicji oraz jasnowidztwa nie potrafią zdobyć ufundowanych
specjalnie dla nich nagród, w tym np. ufundowanej w 1996 r. nagrody James Randi Educational Foundation o wartości 1 mln $ za przedstawienie obiektywnego
dowodu jakiegokolwiek paranormalnego zjawiska w warunkach uzgodnionych
wcześniej przez obie strony i przy udziale osób niezależnych od tej fundacji14.
Dlatego (z powodu zasadniczych braków empirycznych) traktuję radiestezję, retrognicję oraz jasnowidztwo (w tym psychometrię archeologiczną) za paranauki15. Dziwi mnie więc stosowanie takich metod w badaniach archeologicznych, a nawet choćby tylko odwoływanie się do nich w samym kontekście tzw.
odkrycia grobu Mikołaja Kopernika.
13
Por. Katechizm Kościoła katolickiego 1994, ss. 486–487 nr 2115–2117; Zwoliński 1997b/2008; Kiszkowski 2006.
14
Por. Wróblewski 1987 ss. 155–158, 172–176, 192–195; 1991; James Randi Educational Foundation
Staff 2013; Wikipedia 2013a; Wikipedia 2013b.
15
Dodam, że w kontekście badań kopernikowskich tego rodzaju próby zastosowania technik paranormalnych podjął już dawno temu Jeremi Wasiutyński, organizując w latach 1935–1936 specjalne spotkania z „sensytywem psychometrycznym” Stanisławem Ossowieckim. Ów „sensytyw”, dotknąwszy ksiąg należących do Kopernika, miał ponoć dar mentalnego przemieszczania się do czasów epoki wielkiego astronoma. Relacje z tych czasoprzestrzennych ekspedycji podaje Wasiutyński, zob. Wasiutyński 2007, ss. 97–99 przyp. 46, ss. 193–195 przyp. 120,
ss. 432–434 przyp. 60. Dla znawców badań kopernikowskich owe relacje brzmią absurdalnie i groteskowo.
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4.2. Kontekst uzasadnienia odkrycia grobu Mikołaja Kopernika
Struktura uzasadnienia tego odkrycia jest następująca: Jeśli spełnione są
dostatecznie silne przesłanki p1, p2, ..., to teza o odkryciu grobu Mikołaja Kopernika jest uzasadniona.

4.2.1. Pierwsza faza badań w latach 2004–2005, tj. badania historyczne, archeologiczne oraz antropologiczno-antroposkopijne
Według autorów poszukiwań grobu Mikołaja Kopernika za odkryciem
tego grobu i szczątków astronoma w pierwszej fazie badań przemawiają niezbite, spójne argumenty naukowe przeróżnej natury, m.in.: 1) szczegółowa lektura źródeł historycznych (dokonana przez Jerzego Sikorskiego doprowadziła do
sformułowania tezy o jednoznacznym powiązaniu kanonikatu, opieki nad konkretnym ołtarzem oraz miejsca pochówku przy takim ołtarzu w Bazylice Archikatedralnej); 2) wyniki badań archeologicznych i antropologiczno-antroposkopijnych; 3) porównanie czaszki 13/05 z portretami Mikołaja Kopernika oraz
4) porównanie rekonstrukcji przyżyciowej twarzy czaszki 13/05 z portretami
Mikołaja Kopernika.
Kluczowym argumentem, który przemawiał za tą identyfikacją, była − w opinii autorów tych poszukiwań (w szczególności Jerzego Gąssowskiego i Karola
Piaseckiego) − (P1) „pełna zgodność cech anatomicznych”, „uderzające podobieństwo” rekonstrukcji przyżyciowej twarzy czaszki nr 13/2005 i (rzekomego)
autoportretu przechowywanego w Muzeum Okręgowym w Toruniu, a nawet
(P2) wszystkich podobizn Kopernika (Piasecki / Szczepkowska 2005). Stąd takie
oto wypowiedzi badaczy: „Mała blizna ostatecznie rozwiała wątpliwości” (Gąssowski 2005; Gąssowski 2006, s. 12; Gąssowski, Jurkiewicz 2006). „Szrama na
czaszce jest artefaktem” (Piasecki / Szczepkowska 2005). „Najważniejszymi cechami, które ostatecznie umożliwiły identyfikację czaszki z grobu 13/2005, jako
czaszki Mikołaja Kopernika były zmiany wywołane stosunkowo wczesnym (we
wczesnym dzieciństwie) złamaniem nosa. − − dalszy wzrost czaszki spowodował jej wyraźną asymetrię. − − Porównanie otrzymanego wizerunku z portretami Mikołaja Kopernika wykazało uderzającą zgodność w przedstawieniu tych
właśnie istotnych cech osobowych” (Piasecki 2010, s. 72).
W tym kontekście, na podstawie przeprowadzonych analiz historycznych,
archeologicznych, antropologicznych oraz antroposkopijnych, Jerzy Gąssowski
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sformułował tezę o zidentyfikowaniu grobu Mikołaja Kopernika z 97% prawdopodobieństwem. Z kolei Jerzy Sikorski już przed faktem uznania odkrycia grobu z rzekomo „97% prawdopodobieństwem” głosił tezę, że „był w 100% pewny,
że to muszą być szczątki Kopernika” (zob. Sikorski / Bełza 2008; Sikorski / Czartoryski-Sziler 2010), gdyż do wniosku tego prowadziła już sama analiza źródeł
historycznych.

4.2.2. Zastrzeżenia autora
1. Sformułowana przez prof. Jerzego Gąssowskiego teza o odkryciu grobu
Mikołaja Kopernika z 97% prawdopodobieństwem jest bezpodstawna z fizyczno-matematycznego punktu widzenia.
2. Nie jest prawdziwa mocna teza J. Sikorskiego o jednoznacznym powiązaniu kanonikatu, opieki nad konkretnym ołtarzem oraz miejsca pochówku
przy takim ołtarzu. Dowiodły tego już same badania archeologiczne: przy ołtarzu św. Krzyża (do 1639 r. zwanego ołtarzem św. Wacława) odnaleziono szczątki
kanonika Andrzeja Gąsiorowskiego (1694–1767), który opiekował się ołtarzem
św. Anny (do 1639 r. zwanym ołtarzem św. Pawła), a ponadto szczątki dziecka
i młodej kobiety. Co za tym idzie, z metodologicznego punktu widzenia 100%
pewność Jerzego Sikorskiego, że ujawnione szczątki muszą być szczątkami Mikołaja Kopernika, była wyrazem jego wiary w ten fakt.
3. Wykonując rekonstrukcję przyżyciową czaszki osobnika 13/05 (około
70 lat), przywiązano niewystarczającą wagę do problematyki teorii błędów pomiarowych (np. rozmycia skal Gierasimowa).
4. Wykonano tylko jedną rekonstrukcję przyżyciową czaszki 13/05. By
zwiększyć stopień wierzytelności otrzymanych już rezultatów, należałoby powierzyć wykonanie takich rekonstrukcji różnym niezależnym laboratoriom pomiarowym, które pod względem dokładności pomiarowej nie ustępują Centralnemu Laboratorium Kryminalistycznemu Komendy Głównej Policji.
5. Porównanie wykonanej rekonstrukcji (osobnika w wieku około 70 lat)
z wizerunkiem Kopernika z tzw. portretu toruńskiego (w wieku około 35–40)
ma charakter tylko jakościowy, wizualny, a nie ilościowy (matematyczny). Tego
typy porównanie może być skażone dużą dozą subiektywności, tym bardziej że
nie przeprowadzono odmłodzenia twarzy (osobnika 13/05). Do porównań tych
powinno się stosować metodę superprojekcji.

582

Michał Kokowski

a) Podinsp. mgr Dariusz ZAJDEL (Wydział Badań Dokumentów i Technik Audiowizualnych, Centralne Laboratorium Kryminalistyczne KGP), Rekonstrukcja prawdopodobnego-przyżyciowego wyglądu głowy na podstawie czaszki
13/05 – prawy profil;
b) Podinsp. mgr Dariusz ZAJDEL (Wydział Badań Dokumentów i Technik
Audiowizualnych, Centralne Laboratorium Kryminalistyczne KGP), Rekonstrukcja prawdopodobnego-przyżyciowego wyglądu głowy na podstawie czaszki 13/05 – widok en face.
c) Obraz olejny z toruńskiego Gimnazjum Akademickiego, około 1580.
Muzeum Okręgowe w Toruniu, nr inw. MT/Ad/217/M/N.
6. Aby móc zasadnie wnioskować na podstawie podobieństwa rekonstrukcji i podobizn Kopernika o fakcie odkrycia jego grobu i szczątków, trzeba założyć najpierw, że owe podobizny są wiernym odzwierciedleniem fizjonomii Kopernika (co też uczyniono). Jednak nie musi być prawdą, że podobizny te wiernie przedstawiają fizjonomię Kopernika. Należy więc przeprowadzić
specjalne antroposkopijne analizy porównawcze portretów Kopernika z rekonstrukcją przyżyciową (konieczność pomiarów)!
7. Portret toruński nie jest autoportretem.
8. Podobizny Kopernika, na których widnieje skrzywiony nos nie są wierzytelne.
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a) Obraz olejny z toruńskiego Gimnazjum Akademickiego, około 1580.
Rzekomy „autoportret” Kopernika. Muzeum Okręgowe w Toruniu, nr inw. MT/
Ad/217/M/N (na portrecie nie widać wcale skrzywionego nosa).
b) Tzw. portret gołuchowski niewiadomego mężczyzny. Obraz olejny
szkoły niemieckiej; połowa XVI w.; kopia Nory Zing z 1944 r. Muzeum Narodowe w Warszawie, depozyt Muzeum Okręgowego w Toruniu, syg. MNW 190310;
MT/MK/Dep/1.
c) Rzekomy portret Kopernika, faktycznie portret Johannesa Stöfflera (1452–
1531); fot. W. Skiba i A. Wyporek; źródło: Wasiutyński 1938, ilustracja po s. 536.
d) Portret M. Kopernika w kompozycji Tytusa Maleszewskiego (1827–
1898). Źródło: Flammarion 1873, s. 8 (obraz nie pochodzi z epoki Kopernika).
9. Nie jest prawdą, jakoby na wszystkich portretach M. Kopernika widniał
zakrzywiony nos. Oto kontrświadectwa:

a) Portret epitafijny M. Kopernika z kościoła św. św. Janów w Toruniu
(1580). Obraz olejny nieznanego malarza (ok. 1582–1589), ufundowany przez
Melchiora Pirnesiusa, kopia Karla Hemmerleina (1943). Muzeum Okręgowe
w Toruniu, nr inw. MT/MK/183.
b) Tzw. drzeworyt Kauffmannowski (fragment), Wittemberga; koniec
XVI w. – pocz. XVII w. Źródło: Batowski 1933, il. 3.
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c) Obraz olejny Tobiasza Stimmera z katedry Notre Dame w Strasburgu,
kopia Józefa Flika z 1989 r. Muzeum Okręgowe w Toruniu, nr inw. MT/MK/877.
10. Nie jest prawdą, jakoby na portretach M. Kopernika uwieczniona była wyraźna asymetria twarzy czy blizna, która widnieje na rekonstrukcji przyżyciowej.
11. Brak pisanych źródeł historycznych, które dowodzą, że M. Kopernik
miał złamany nos, jego twarz była asymetryczna czy miał bliznę; istnieje zaś źródło historyczne stwierdzające zupełnie coś przeciwnego (Nikodem Frischlinus,
Na portret Kopernika z katedry strasburskiej (1575):
„Oto portret Kopernika [chodzi o obraz olejny Tobiasza Stimmera z katedry Notre Dame w Strasburgu – M.K.], uwydatniający dokładnie rzadką piękność jego rysów. Jego policzki zarumienione, piękne oczy, piękne włosy i członki harmonijnie ustosunkowane przypominają utwory Apellesa. Zatopiony w badaniach i zadumie, zdaje się rozkazywać gwiazdom, powstrzymywać firmament,
poruszać Ziemię i umieszczać Słońce w środku wszechświata” (cyt. za: Flammarion 1873, s. 53). Wymieniony przez Frichlinusa Apelles, to jeden z najznakomitszych malarzy starożytności. Wspomnienie go w tym kontekście miało na celu
ukazanie wyjątkowego piękna fizjonomii Kopernika. Ten krótki wiersz był później często cytowany. Czynił to np. Gassendi w swoim Vitae Copernici (Parisiis
1654; Haga 1655).
12. Nie przedstawiono szczegółowego naukowego opracowania na temat
całości przeprowadzonych badań, w szczególności zastosowanych metod datowania archeologicznego, wstępnych analiz antropologicznych prof. Karola Piaseckiego, dokładnego opisu szkieletu z grobu 13/2005, w tym czaszki, itp.

4.2.3. Dodatkowe zastrzeżenia innych autorów
1. Wygląd uzębienia domniemanej czaszki M. Kopernika wskazuje na to,
że osobnik ten nie miał 70 lat w chwili śmierci, lecz że był znacznie młodszy
(Sołtysiak, Kozłowski 2009; Kozłowski 2012; Sołtysiak 2012).
2. Metoda typologicznej koncepcji rasy jest anachronizmem naukowym
(Sołtysiak, Kozłowski 2009; Kozłowski 2012; Bednarek 2012; Młodziejowski
2010/2012; Sołtysiak 2012).
3. Nie zostały przedstawione żadne kryteria diagnostyczne i sposoby oceny domniemanych zmian patologicznych cechujących czaszkę 13/05 (Tyszczuk
2006, 2009; Kozłowski 2012).
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4.3. Druga faza badań w latach 2006–2008 (2009), tj. badania historyczne,
badania genealogiczne oraz badania DNA
Według autorów poszukiwań grobu Mikołaja Kopernika za odkryciem
tego grobu i szczątków astronoma w drugiej fazie badań przemawiają niezbite, spójne argumenty naukowe przeróżnej natury, takie jak: 1) znajomość faktów
na temat pochodzenia etnicznego ludności Śląska w XIII–XVI w., mieszczan toruńskich XIII–XVI w. oraz rodziców Kopernika; 2) znajomość historii manuskryptów pism Kopernika i jego księgozbioru; 3) wyniki badań genetycznych
domniemanych szczątków szkieletu M. Kopernika i włosów z księgi Johannesa
Stöfflera (Calendarium Romanum magnum, Caesareae maiestati dicatum), która
przez prawie ćwierć wieku była używana przez Astronoma, w tym: 4) porównanie wyniku analizy genu HERC2 (determinującego kolor oczu) z portretami Kopernika; 5) właściwe rozumienie metod statystycznego opracowania danych genetycznych, znajomość populacyjnych baz mtDNA i Y–DNA.
Przedstawiono interpretacje uzyskanych wyników analiz DNA. Były to
perfekcyjne badania, dzięki czemu naukowo udowodniono odnalezienie szczątków M. Kopernika: Bogdanowicz et al. 2008; Gąssowski (red.) 2008; Gąssowski 2010a; Gąssowski (red.) 2010b; Bogdanowicz, Dołowy 2011; Jezierski 2010,
2012, etc. „Analizy w trzech laboratoriach prowadzone były niezależnie, z zachowaniem wszelkich wymaganych procedur kontrolnych” (Bogdanowicz, Dołowy
2011, s. 31; Bogdanowicz et al. 2009). „Analizy DNA wykorzystane przez szwedzkich i polskich uczonych nie budzą wątpliwości w międzynarodowym środowisku naukowym. Są powszechnie wykorzystywane przez wymiar sprawiedliwości w wielu krajach. To dzięki nim Mikołaj Kopernik po 467 latach doczekał się
ponownego pogrzebu. W porównaniu z pierwszym, bardzo skromnym, tym razem była to duża uroczystość” (Bogdanowicz, Dołowy 2011, s. 32).

4.3.1. Zastrzeżenia autora
1. Prof. Jerzy Gąssowski, za dr. Göranen Henrikssonen, astronomem i astrohistorykiem z Uniwersytetu w Uppsali, twierdził, że w Bibliotece tego Uniwersytetu znajduje się oryginał listu Kopernika przeciwko Wernerowi. Faktycznie
jest to jednak kopia tego listu i nie została ona napisana przez Kopernika. O tym
drugim fakcie można się przekonać naocznie z porównania stylu pisma autora
kopii listu i pisma Kopernika (zob. poniższe ilustracje).
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a) M. Kopernik, Kopia Listu przeciwko Wernerowi, s. 1. Źródło: Uppsala, Astronomska Observatoriet, Collect. Hjörther H III. 34; przedruk: Kokowski
2012b, s. 223, ryc. 1.
b) M. Kopernik, Autograf De revolutionibus, ks. I s. 1r. Źródło: Biblioteka
Jagiellońska, Manuskrypty: De revolutionibus, <http://www.bj.uj.edu.pl/bjmanus/
revol/images/001r.jpg>; przedruk: Kokowski 2012b, s. 224, ryc. 2.
2. Prof. Jerzy Gąssowski twierdził, że nikt nie zaglądał do księgozbioru Kopernika w Uppsali, dlatego włosy znalezione w księdze należącej do Kopernika
musiały być włosami samego Kopernika. Faktycznie zaś wiele osób zaglądało do
tych ksiąg (m.in. historycy nauki)!
3. Autorzy analiz DNA domniemanych szczątków Mikołaja Kopernika
(m.in. Bogdanowicz et al. 2009) sugerowali, że matka Kopernika była Niemką,
bo pochodziła ze Śląska. Jednakże teza o niemieckości Śląska jest absurdalna:
w 1741 r. Śląsk znalazł się pod panowaniem Prus, ale mimo akcji germanizacyjnej mniejszość polska na Śląsku w 1934 r. liczyła 800 tys. osób, zob. poniższą mapę.
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„Mapa mniejszości polskiej w III Rzeszy Niemieckiej w 1934 roku”

Źródło: Tygodnik Ilustrowany, 1934 z 12 sierpnia, przedruk w: Osmańczyk 1985, s. 21;
przedruk Kokowski 2012b, s. 259, ryc. 15.

4. Autorzy analiz DNA domniemanych szczątków Mikołaja Kopernika (Bogdanowicz et al. 2009) założyli, że istnieje pełna korelacja między etnicznością (np. polskością i niemieckością) a haplotypem mtDNA. W rzeczywistości nie ma mowy o takiej korelacji, co od dawna wiadomo specjalistom etnogenezy Słowian i Germanów.
5. Nawet gdyby istniała taka korelacja, nie można było posługiwać się bazą
EMPOP1 (podbazą sądową) do wyciągania wniosków na temat etniczności właściciela próbki (co uczynili wspomniani autorzy), gdyż w podbazie tej nie było
w ogóle próbek pochodzących z Polski. Jednakże w podbazie literaturowej EMPOP1
była próbka z Polski, o czym nie wspomnieli autorzy! Por. poniższe ilustracje:

Baza EMPOP1 − dane sądowe (zrzut ekranowy: Kokowski 2012b, s. 247, ryc. 9).
Widzimy, że dla danych sądowych baza EMPOP1 zawierała 3830 próbek dla populacji
euroazjatyckiej, w tym Dania – 200, Niemcy – 513, Poland – 0
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Baza EMPOP2 – próbka z Kościerzyny, Polska [próbka ta była już umieszczona
w bazie EMPOP1] (zrzut ekranowy: Kokowski 2012b, s. 249, ryc. 11)

7. Nie przedstawiono żadnych dowodów (w sensie ang. „evidence”, a nie
„proof ”), że przeprowadzono konkretne analizy mtDNA i Y-DNA, nie załączono bowiem szczegółowych tabel czy wykresów pomiarowych, np. odpowiednich chromatogramów (zwanych też w literaturze elektroforegramami). Literalnie zaś odczytywane chromatogramy podane przez M. Allen ukazują różnicę
w pozycji 135 (A/G), a nie w pozycji 16316 (A/G). (Na marginesie dodam, że
niezmiernie mnie intryguje, że nie zwrócili na to uwagi badacze DNA). Por. załączone poniżej ilustracje:

M. Allen, Analiza porównawcza DNA z czaszki (kręg szyjny), z zęba, z przedramienia
(kość udowa) i z włosów znalezionych w księgach Mikołaja Kopernika
Źródło: Fundacja Kronenberga 2008a, „Galeria zdjęć”, zdjęcie nr 4; przedruk Kokowski 2012b, s. 229, ryc. 4.
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M. Allen, „Sekwencje chromatogramów dla czterech próbek: zęba i trzech włosów,
nominalnie ukazujące różnicę w pozycji 16316 (A/G), faktycznie zaś w pozycji 135
(A/G), względem rCRS”
Źródło: Allen 2008, s. 233; przedruk: Kokowski 2012b, s. 228, ryc. 3.

M. Allen, „Sekwencje chromatogramów dla czterech próbek: zęba i trzech włosów,
ukazujące faktycznie różnicę w pozycji 135 (A/G) względem rCRS”
Źródło: Allen 2008, s. 233; przedruk Kokowski 2012b, s. 228, ryc. 3.

W kontekście tym ważny jest fakt, że zespół badaczy domniemanych
szczątków św. Brygidy (1303–1373), w którym uczestniczyła M. Allen, przedstawił odpowiedni chromatogram, ukazujący trzy różnice sekwencji (względem sekwencji rCRS) w pozycjach 16294, 16296 oraz 16304 między porównywanymi
czaszkami A i B. Zob. poniższą ilustrację:
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M. Nilsson, G. Possnert, H. Edlund, B. Budowle, A. Kjellström, M. Allen, Sekwencje
chromatogramów czaszek A i B, ukazujące trzy różnice sekwencji (względem sekwencji
rCRS) w pozycjach 16294, 16296 oraz 16304 między czaszkami A i B
Źródło: Nilsson, Possnert, Edlund, Budowle, Kjellström, Allen 2010, s. 3, fig. 6; przedruk: Kokowski 2012b,
s. 231 ryc. 6 (Uwaga, różnice w sekwencji oznaczone są przez czarną kropkę umieszczoną bezpośrednio
pod linią kolejnych numerowanych pozycji sekwencji).

4.3.2. Niespójność wyników analiz modna
1. Autorzy analiz DNA domniemanych szczątków Mikołaja Kopernika nie
są ze sobą zgodni w niebłahej kwestii: ile osób z bazy EMPOP ma ustalony przez
nich haplotyp mtDNA. Sformułowali bowiem aż pięć różnych odpowiedzi na to
pytanie, w tym cztery jawne i jedną niejawną:
a) pięć (z czego cztery żyją w Niemczech, a jedna w Danii) – Kupiec
(„PAP – Nauka w Polsce” 2008a);
b) sześć (pięć z populacji niemieckiej i jedna z populacji duńskiej)
– Branicki, Kupiec 2008, s. 220, 222;
c) dwie (jedna z populacji niemieckiej, jedna z populacji duńskiej)
– Bogdanowicz 2008, s. 206;
d) dziewięć albo dwadzieścia pięć (Allen 2008, s. 232) (liczby te wynikają z analizy przyjętej wartości przypadkowej zgodności próbek 1:250 i modelu
matematycznego oszacowania przypadkowej zgodności sekwencji, uznawanego
przez autorkę i tożsamego z modelem przyjętym w finalnej publikacji: Bogdanowicz et al. 2009 – Allen 2009c; 2009d)16.
16
Odpowiedzi b, c oraz d są szczególnie ciekawe, gdyż podane są w tej samej zbiorowej monografii,
opublikowanej w 2008 r. Oznacza to, że trzy zespoły genetyków nie uzgodniły jeszcze wtedy haplotypu mtDNA domniemanych szczątków Kopernika!
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e) cztery (trzy z Niemiec i jedna z Danii), co odpowiada przypadkowej
zgodności 1:483 – Bogdanowicz et al. 2009, s. 1.
2. W ocenie prawdopodobieństwa przypadkowej zgodności wyznaczonego profilu mtDNA dla szczątków 13/2005 posłużono się błędnym modelem matematycznym, zastosowano bowiem przybliżenie rozkładu dwumianowego rozkładem normalnym, a nie rozkładem Poissona (dla rzadkich statystycznie próbek).
3. W ocenie rozprzestrzenienia się haplotypu Y-DNA błędnie posłużono się minimalną sekwencją haplotypu, tj. zbioru dziewięcioelementowego. Jak
wiadomo, w genetyce genealogicznej nie prowadzi to do zasadnych wniosków
na temat tego rozprzestrzenienia.
4. Wbrew często powtarzanym zapewnieniom zespoły zajmujące się analizami DNA szczątków 13/2005 nie działały niezależnie: Szwedzi znali bowiem
wyniki Polaków (zauważyli to już sami autorzy tych badań: Kostrzewa / Głazek,
Bogdanowicz, Branicki 2008).
5. Tylko jeden zespół dokonał analiz włosów − Szwedzi (stwierdzili to sami
autorzy tych badań: Kostrzewa / Głazek, Bogdanowicz, Branicki 2008).
6. Autorzy, którzy wykazali się odwagą osobistą, wskazując liczne poważne luki merytoryczne, błędy interpretacyjne w publikacjach zespołu J. Gąssowskiego, zostali określeni mianem ignorantów i zaliczeni do twórców polskiego
piekła: J. Gąssowski 2005b; K. Piasecki 2005; J. Gąssowski 2010a, (ks. prał. mgr)
Jan Rosłan 2011. Do grupy tej włączeni zostali m.in.: autor tego artykułu (już
w 2005 r.), Tomasz Kozłowski (Zakład Antropologii, Instytut Ekologii i Ochrony Środowiska, UMK) w 2009 r., Arkadiusz Sołtysiak (Zakład Bioarcheologii,
Instytut Archeologii, UW) w 2009 r., Jarosław Bednarek (Zakład Genetyki Molekularnej i Sądowej, Katedra Medycyny Sądowej, Collegium Medicum, UMK)
w 2010 r., Bronisław Młodziejowski (Prezes Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Kryminalistycznego; Katedra Kryminalistyki i Medycyny Sądowej,
UWM) w 2010 r., Adam Walanus (Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska, AGH) w 2010 r.
Oto przykład fascynującej na swój sposób relacji Jerzego Gąssowskiego
z konferencji, w której nie uczestniczył na własne życzenie:
„Krakowska konferencja była sumą zmasowanego ataku [sic! − M.K.] na
nasze osiągnięcia. «Z księgi Stöflera korzystali inni, liczni kanonicy», «badania
były niechlujne», «to przypadek, że włos jakiegoś kanonika zaplątał się w księdze
i ten kanonik został uznany za Kopernika», «rekonstrukcja podinspektora Dariusza Zajdla jest niewarygodna», «dlaczego nie wykonano analiz metodą węgla
radioaktywnego?», «grób kanonika Gąsiorowskiego obala tezę, że każdy kanonik był chowany przy swoim ołtarzu».
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Nie sposób przytoczyć tu wszystkich zarzutów, świadczących o ignorancji
i złej woli dyskutantów, którzy nie dopuszczali do siebie rzeczowych wyjaśnień
[sic! − M.K.]. Obrady prowadził i pełnił funkcję «moderatora» [sic! − M.K.]
dr hab. Michał Kokowski. Starał się nie dopuszczać do głosu tych, którzy próbowali udzielić wyjaśnień na zarzuty [sic! −M.K.]” (Gąssowski 2010a, s. 121).
(Dla wyjaśnienia dodam, że w tekście tym padają haniebne pomówienia, które jednak doskonale harmonizują z intrygująco niskim poziomem wiedzy Jerzego
Gąssowskiego na temat Mikołaja Kopernika i metodologii badań interdyscyplinarnych).

5. Finalna teza
Liczne niespójności, luki oraz poważne błędy w argumentacji popełnione przez zespół autorów zajmujących się badaniami identyfikacyjnymi domniemanych szczątków Mikołaja Kopernika, sprawiają, że w sensie naukowym kwestia identyfikacji grobu 13/05 i szczątków pochodzących z tego grobu jest nadal
sprawą otwartą.
Formułując tę tezę, miałem i mam na względzie trzy motta tego artykułu:
a) słowa papieża Grzegorza IX: „Nie można poniechać prawdy po to, by uniknąć oburzenia”, cytowane z podstawowego dokumentu formułującego standardy prawa kanonicznego; b) słowa Mikołaja Kopernika z De revolutionibus,
w tym stwierdzenie, że „myśli uczonego są niezależne od sądu ogółu − − zadaniem uczonego − o ile ludzkiemu rozumowi pozwala na to Bóg − jest szukanie
we wszystkich rzeczach prawdy” oraz c) ilustrację Francisca de Goi zatytułowaną „Gdy rozum śpi, budzą się demony” (przykładem tego rodzaju uśpienia umysłu było m.in. wykorzystanie w poszukiwaniu grobu Mikołaja Kopernika tzw.
psychometrii archeologicznej i pozbawiona elementarnego krytycyzmu medialna histeria o wielkim odkryciu).
Uważam, że jeżeli faktycznie zależy nam na podtrzymywaniu wysokich
standardów naukowych w Polsce, powinno się kontynuować poszukiwania
grobu Mikołaja Kopernika i dążyć do przedstawienia rzetelnej, tzn. pozbawionej błędów i niespójności, argumentacji, przemawiającej za odkryciem szczątków wybitnego kanonika warmińskiego. Nie można bowiem zadowolić się
w tej sprawie niespójnym i pełnym rażących błędów popularnonaukowym stylem wypowiedzi zwolenników domniemanego odkrycia, przyjętym zarówno
przez autorów tych badań, jak i licznych komentatorów i dziennikarzy. Na przykład fakt szerokiego rozpowszechnienia wyników tych badań − w tym wysoki
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„impact factor” („miara oddziaływania”) „Proceedings of the National Academy
of Sciences of the United States of America”, w którym ukazały się wyniki analiz DNA domniemanych szczątków Mikołaja Kopernika17 − nie dowodzi wcale
wartości tych wyników, lecz tylko tego, że mogły być one zauważone przez wiele osób. Nie wolno bowiem mylić rozpowszechnienia informacji z wartością informacji: zarówno prace wybitne, jak i prace słabe mogą się ukazywać w jakichkolwiek językach narodowych i w jakichkolwiek czasopismach i monografiach,
w tym w takich, które nie posiadają wyznaczonej wartości „impact factor”. Ocena wartości informacji należy wyłącznie do ekspertów tego rodzaju informacji,
a nie do osób postronnych, np. popularyzatorów nauki czy dziennikarzy18.
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Michał Kokowski, Die Entdeckung des Grabes von Nikolaus Kopernikus: Medienereignis oder
wissenschaftliche Tatsache?
Zusammenfassung
Dieser Artikel ist dem Gedenken der polnischen autochthonen Bevölkerung Preußens im 19. und 20.
Jahrhundert gewidmet, darunter den Aktivisten des Bundes der Polen in Deutschland (Związek Polaków w
Niemczech) und ihren Familien (paradoxerweise hängt dies nicht von ungefähr mit der Suche nach dem Grab
von Kopernikus zusammen).
In dem Artikel wird eine synthetische Beurteilung der mutmaßlichen Entdeckung des Grabes von
Nikolaus Kopernikus vorgestellt. U. a. unter Verwendung des Begriffspaares „Entdeckungskontext“ und
„Begründungskontext“ (Reichenbach 1938) wurde erwogen, ob diese Entdeckung nur eine in den Medien
erscheinende oder auch eine wissenschaftliche Tatsache ist.
Es wurden die von den Urhebern dieser Entdeckung vorgebrachten Argumente analysiert. Erörtert
wurde u.a. die Methodik der interdisziplinären Forschungen, die historischen Voraussetzungen, die Geschichte
der Porträts von Nikolaus Kopernikus, die Argumentation aus dem Bereich der DNA-Analysen sowie die
Frage der Rezeption jener Entdeckung in den Medien und in den Kreisen der Wissenschaft.
Auf der Grundlage einer multivariaten Analyse wurde die Schlussfolgerung gezogen, dass die genannte
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Entdeckung zweifellos eine in den Medien erscheinende Tatsache ist; doch die für die Entdeckung dieses
Grabes sprechende Argumentation, die bisher präsentiert wurde, ist an vielen Schlüsselstellen inkohärent,
zweifelhaft oder falsch, was dazu führt, dass im wissenschaftlichen Sinn nach wie vor offen ist, ob tatsächlich
das Grab von Nikolaus Kopernikus entdeckt worden ist.
Deshalb wird für eine methodischere Fortsetzung dieser Forschungen postuliert.
Übersetzt von Christiane Schultheiss
Michał Kokowski, Discovery of the tomb of Nicolaus Copernicus media or scientific fact?
Summary
Article dedicated to the memory of Polish Prussia indigenous peoples in the XIX–XX c., Including
activists of the Union of Poles in Germany and Their Families (paradoxically it is connected in non-random
way of searching for the grave of Copernicus).
This article presents a synthetic assessment of the alleged discovery of the tomb of Nicolaus Copernicus.
Using, among others, a pair of terms “context of discovery” and “context of justification” (Reichenbach 1938),
considered whether this discovery is the fact that only media, or the scientific fact.
We analyzed the arguments used by the authors of this discovery. Dealt with, among others,
interdisciplinary research methodology, historical evidence, the history of portraits of Nicolaus Copernicus,
the arguments in the field of DNA analysis and the question of reception of this discovery in the media and
academic circles.
Based on multivariate analysis concluded that these findings are undoubtedly the fact the media; So
far, however, the argument for the discovery of this tomb is in many key points inconsistent, questionable or
erroneous, which makes scientific sense that it is still an open question whether he actually discovered the
tomb of Nicolaus Copernicus.
Therefore postulated to continue these studies in a more methodical manner.
Translated by Jerzy Kiełbik
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W opublikowanym w numerze 4/2013 Komunikatów Mazursko-Warmińskich tekście mojego autorstwa pt. Starostowie i wicestarostowie Okręgu Mazurskiego w charakterystykach naczelnika wydziału inspekcji starostw Urzędu Pełnomocnika Rządu RP Zygmunta Walewicza z 16 października 1945 roku
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1. Jan Jaskólski, wicestarosta i starosta powiatu olsztyńskiego oraz pełniący obowiązki starosty i starosta powiatu mrągowskiego, był członkiem Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Partii Robotniczej w latach 1947–1948 oraz członkiem Komitetu Powiatowego PPR powiatu olsztyńskiego w latach 1945–1947
(przyp. 18, s. 816);
2. Stanisław Watras, starosta powiatu reszelskiego, urodził się 20 sierpnia
1906 r. w Klemensowie powiat zamojski województwo lubelskie. Był z zawodu
urzędnikiem mianowanym administracji państwowej II kategorii, m.in. w przedwojennych warszawskich starostwach grodzkich (przyp. 22, s. 817);
3. Feliks Siejwa, wicestarosta powiatu nidzickiego, urodził się 18 lutego
1907 r. w Płocku (przyp. 38, s. 822);
4. Edmund Szymon Rutkowski, wicestarosta i pełniący obowiązki starosty
powiatu piskiego, był przewodniczącym Powiatowego Komitetu Polskiej Partii
Socjalistycznej w Piszu od 1 sierpnia do listopada 1947 r., czyli kiedy opuścił teren ówczesnego województwa olsztyńskiego (przyp. 47, s. 824).
Tytułem uzupełnienia należy dodać, że Z. Walewicz już 13 czerwca 1945 r.
otrzymał pisemne polecenie z KW PPR w Olsztynie w sprawie przesłania życiorysów i charakterystyk urzędujących starostów i wicestarostów Okręgu Mazurskiego. Jak wynika z treści jego pisma do KW PPR z 7 lipca 1945 r., polecenie
mógł odebrać dopiero 21 czerwca, z powodu licznych wyjazdów służbowych.
Pierwsze charakterystyki siedemnastu starostów i wicestarostów przesłał on do
KW PPR 9 sierpnia 1945 r., z jednoczesną informacją o planowanym – w najbliższym czasie – wezwaniu pozostałych urzędników, którzy nie dopełnili do-
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tąd obowiązku dostarczenia do wydziału inspekcji starostw Urzędu Pełnomocnika Rządu RP kwestionariuszy personalnych i życiorysów. W przedstawionym
dokumencie zbiorczym treść charakterystyk części starostów i wicestarostów,
opracowanych w sierpniu 1945 r., została zachowana bez istotnych zmian*.
Z wyrazami szacunku
Robert Syrwid

*
Por. Archiwum Państwowe w Olsztynie, Komitet Wojewódzki Polskiej Partii Robotniczej w Olsztynie 1945–1948, sygn. 1073/234, ss. 1–4.
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