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Toponim “Truso” znany jest z pochodzącego z końca IX w. sprawozdania z po-
dróży żeglarza Wulfstana, z Hedeby położonego u podnóża Półwyspu Jutlandzkiego 
do portu Truso w Witlandzie, zlokalizowanym w rejonie dawnego ujścia Wisły. Jest 
przez to najstarszym toponimem zapisanym w źródłach historycznych odnoszących 
się do obszaru dawnych Prus przed podbojem krzyżackim w XIII w.1

W literaturze archeologicznej powodzeniem cieszy się ponownie, pochodząca 
z końca XVIII w., hipoteza, jakoby toponim Truso wywodził się od pseudowyrazu 
*truska lub *truskas, mającego być rzekomo staropruskim odpowiednikiem litew-
skiego słowa druska – „sól”. Celem niniejszego przyczynku jest wykazanie nieza-
sadności omawianej hipotezy. Należy w tym miejscu powiedzieć, że jest to raczej 
zadanie dla językoznawcy niż dla historyka bez przygotowania językoznawczego. 
Ponieważ jednak w środowisku językoznawców taka etymologia Truso od dawna nie 
jest przez nikogo poważnie traktowana, a nawet dawno temu została zupełnie zapo-
mniana, a także pomimo iż niniejszy artykuł nie wniesie wiele nowego do wiedzy  

1 Polskie wydanie zob. G. Labuda, Źródła skandynawskie i anglosaskie do dziejów Słowiańszczyzny, Warsza-
wa–Łódź 1961. Najnowsza edycja i omówienie tekstu sprawozdania Wulfstana – J. Bately, Wulfstan’s voyage and his 
description of Estland: the text and the language the text, w: A. Englert, A. Trakadas (wyd.), Wulfstan’s Voyage. The 
Baltic Sea region in the early Viking Age as seen from shipboard, Maritime Culture of the North, 2, Roskilde 2009,  
ss. 10–28. Starsza literatura zob.: M. F. Jagodziński, Truso. Między Weonodlandem a Witlandem, Elbląg 2010, ss. 9–17; 
Zob. też: R. Panfil, Þæt is mid Estum þeaw þæt þær sceal ælces geðeodes man beonforbærned. Co właściwie powiedział 
Wulfstan o paleniu zmarłych przez Estów we fragmencie swojego sprawozdania z podróży do Truso?, Komunikaty  
Mazursko-Warmińskie, nr 4 (290), 2015, ss. 557–561.
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o języku staropruskim, autor czuje się w obowiązku dać odpór tej fałszywej hipo-
tezie, nadal powtarzanej z uporem wartym lepszej sprawy.

Jej powstanie zawdzięczamy hrabiemu Janowi Nepomucenowi Potockiemu 
(1761–1815), polskiemu dramatopisarzowi, podróżnikowi, historykowi, archeolo-
gowi i badaczowi starożytności słowiańskich. W roku 1792 autor ten w dziele Suite 
des recherches sur la Sarmatie opublikował przekład raportu Wulfstana na język 
francuski2. W komentarzu do przekładu Potocki podjął próbę etymologicznego wy-
jaśnienia nazwy jeziora druzno/drausen, którą  słusznie skojarzył z nazwą Truso. 
Zdaniem autora nazwa jeziora druzno wywodziła się od litewskiego wyrazu druska 
– sól i w dosłownym tłumaczeniu oznaczała „Jezioro Słone”3. W ten sposób prze-
ciwstawiał się on popularnej wówczas hipotezie o pochodzeniu hydronimu druzno 
od imienia rzekomego założyciela nadbałtyckich kolonii rzymskich, wybitnego wo-
dza druzusa (brata cesarza Tyberiusza). Uwaga poczyniona przez Potockiego sta-
ła się impulsem do rozpowszechnienia hipotezy o rzekomym pochodzeniu nazwy 
Truso od litewskiego rzeczownika druska – sól. Hipotezę tą przypomniał ponad 
sto lat później wybitny polski slawista Aleksander Brückner (1856–1939) w książce  
Jana hr. Potockiego prace i zasługi naukowe4. Pod koniec lat dwudziestych uczony ten  
w swoim Słowniku etymologicznym języka polskiego wyraźnie wskazał na nieza-
sadność koncepcji Potockiego, dowodząc, że rzeczownik druska– sól (dosłownie: 
okruch soli) jest wyrazem zaadoptowanym wtórnie do języka litewskiego dopiero  
w średniowieczu, nie może mieć więc nic wspólnego ani ze staropruskim określe-
niem soli, ani z toponimemTruso5. To samo wykazał w swoich badaniach litewski 
językoznawca i badacz języka staropruskiego oraz autor słownika etymologiczne-
go języka pruskiego Vytautas Mažiulis (1926–2009)6, a także ostatnio zespół języ-
koznawców z Uniwersytetu Humboldta w Berlinie – Wolfgang Hock, Elvira-Julia 
Bukevičiūtė, Rainer Fecht, Anna Helene Feulner, Eugen Hill, Christiane Schiller, 
Dagmar S. Wodtko – którzy opracowali słownik etymologiczny języka starolitew-
skiego (AltlitauischesetymologischesWörterbuch). W wyniku swoich badań uczeni ci 
stwierdzili, że pokrewny litewskiemu „druska” – sól, łotewski rzeczownik „druska” 
– drobina, okruszyna, drobny fragment: „zachował najpewniej pierwotne znaczenie;  

2 W kwestii historii publikowania kolejnych edycji raportu Wulfstana zob.: ibidem, ss. 562–566.
3 „[...] Lac de Drausen ou de Drusno: j’ajouterai que les partisants de l’éxistance des Colonies italiennes veu-

lent faire dériver ce nom de celui Drusus; mais s’il s’agissoit de se décider entre des étymologies, il semble que l’on 
devroit plustȏt traduire ce nom Le lac salé. Car Druska en lettonien veut dire sel” – J. N. Potocki, Suite des recher-
ches sur la Sarmatie, Livre V, Varsovie 1792, s. 13.

4 A. Brückner, Jana hr. Potockiego prace i zasługi naukowe, Warszawa 1911, s. 50.
5 „Litwa jedyna zastąpiła nazwę soli przez druska (właściwie „okruch”)” – idem, Słownik etymologiczny ję-

zyka polskiego, Kraków 1927, s. 507.
6 V. Mažiulis,Prūsų kalbo setimologijosžodynas, t. 4, Vilnius1997, hasło „sali” – salz – druska, ss. 42–43: „Ryt. 

balt.(gal. Ir vak. balt.) *sāl- „druska” yramatyt (su *-a- ← * ă) išbalt.-sl. *săl- „t.p.” (>sl. *sălis„t.p.”, gal irvak. balt.  
* sălis„t.p.“, žr. anksčiau) <die. *sal- „t.p.“ (žr. anksčiau)“.
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zastąpienie tym wyspecjalizowanym określeniem słowa “sól” w języku litewskim 
poprzez usunięcie pierwotnego inoeuropejskiego *sal- (®sálti)  jest zatem wtórne”7.
Do identycznych wniosków doszedł Wojciech Smoczyński w swoim Słowniku ety-
mologicznym języka litewskiego, wydanym w Wilnie w 2007 r. Według tego badacza, 
określenie „druska” jest wtórnie zaadoptowanym do języka litewskiego terminem 
„technicznym”, neologizmem, który opisywał fizyczną konsystencję minerału. Je-
go dosłowne znaczenie to: „okruch, grudka soli” i odpowiada polskiemu termino-
wi „krusz solna”.

Jak powyżej wspomniano, do hipotezy Potockiego przywiązanych jest wielu 
współczesnych archeologów, którzy zupełnie nie uwzględniają w swoich wywodach 
wyników badań lingwistycznych. Hipoteza ta, wprowadzona ponownie do obie-
gu naukowego przez polskiego historyka Gerarda Labudę (1916–2010) w 1961 r.8, 
opiera się na założeniu, że przy „rekonstrukcjach” języka staropruskiego można 
dowolnie czerpać z języka litewskiego. Taki prosty zabieg zastosowano w omawia-
nym przypadku. Ponieważ w pokrewnym języku litewskim słowo „sól” to „druska”, 
zatem w wymarłym języku staropruskim musiało ono brzmieć *truska. W oparciu 
o tę hipotezę utworzono zgrabną, atrakcyjną dla archeologów teorię, jakoby nazwa 
osady „Truso” oznaczała „miejsce, gdzie handlowano solą”. Niestety teoria ta nie zo-
stała dotychczas podparta żadnym merytorycznym dowodem natury językoznaw-
czej lub historycznej i wynika raczej z braku znajomości przez jej twórców niektó-
rych źródeł historycznych, jak również współczesnego stanu badań nad językiem 
staropruskim9. Staropruskie określenie soli –Sali (*sólis), znamy przecież z jednego  
z niewielu zachowanych zabytków tego języka z początku XVI w., czyli ze słowni-
ka Simona Grunaua10. Znane jest również słowo pochodne od słowa „sól” – (oP) 
E 376 Saltan, *saltań – słonina (dosłownie – „słone mięso”), a więc o tej samej  

7 W. Hock (red.), Altlitauisches etymologisches Wörterbuch (ALEW), Bd. 1, Studien zur historisch-vergle-
ichenden Sprachwissenschaft,  7, 2015, hasło „druska“ – salz, s. 85: „Die lett. Verwandten bewahren wahrscheinlich 
die ursprüngliche Bedeutung, Spezialisierung auf ‘Salz’ im Lit. unter Verdrängung des Erbworts uridg. *sal- (®sál-
ti) ist demgegenüber sekundär“.

8 G. Labuda, op. cit., s. 111, przyp. 151.
9 Zob.:M. F. Jagodziński, Podstawy źródłowe – analiza. Przekazy pisane – odkrycia archeologiczne, w: Paci-

fica terra. Prusowie – Słowianie – Wikingowie u ujścia Wisły. katalog wystawy pod red. Janusza Trupindy, Malbork 
2004, s. 30; Idem, Truso. Między Weonodlandem a Witlandem, Elbląg 2010, s. 161, przyp. 203; M. Natuniewicz-Se-
kuła, J. okulicz-Kozaryn, Wybrane groby z importami rzymskimi z cmentarzyska w Weklicach, pow. elbląski, stan. 7,  
w: Wiadomości Archeologiczne, t. 59, 2007, s. 47, przyp. 6; B. Kontny, J. okulicz-Kozaryn, Conclusions w: B. Kont-
ny, J. okulicz-Kozaryn, M. Pietrzak, Nowinka, Site 1. The cemetery from the Late Migration Period in the northern 
Poland, Gdańsk – Warszawa 2011, s. 128; B. Kontny, Trade, salt and amber. The formation of Late Migration Period 
elites in the “Balti-culti” area of Northern Poland (the Elbląg Group), w: People at the Crossroads of Space and Time 
(Footmarks of Socieites in Ancient Europe), Archaeologia Baltica, 17, 2012, s. 68; W. Wróblewski, Salt was in The 
Beginning? The role of Truso in the Formation of Early Polish Statehood, Konferencja Viking Globalization. Truso 
from the perspective of Baltic Commercial Centres, Elbląg 18–19 maja 2015 r. (materiały pokonferencyjne, w druku).

10 Słownik ok. 100 słów i zwrotów staropruskich spisany przez Simona Grunaua i zamieszczony w jego 
kronice, rękopis z lat 1517–1526, znany w kilku odpisach z XVI i XVII w. – Simon Grunau’s preussische Chronik, 
Bd. 1, opr. Max Perlbach, Leipzig 1876, s. 7.
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etymologii, zamieszczone w jeszcze starszym, bo XIII-wiecznym źródle pisanym, 
tzw. Słowniku Elbląskim11.

W języku staropruskim, podobnie jak u  innych ludów indoeuropejskich  
(w tym naturalnie również bałtyckich), słowo „sól” wywodziło się z indoeuropej-
skiego rdzenia*sal-. Według Vytautasa Mažiulisa, słowo to w języku staropruskim 
nie było, jak sugerował wcześniej Pokorny, zapożyczeniem z języka polskiego12. Już 
zresztą dużo wcześniej, jak wspomniano, Aleksander Brückner w swoim Słowniku 
etymologicznym języka polskiego wyraźnie wskazał na wtórne pochodzenie słowa 
druska w języku litewskim: 

„Litwa jedyna zastąpiła nazwę soli przez druska (właściwie ‘okruch’), stąd na-
zwa Druskieniki (‘solanki’)”; „druska, sól, t.j. właściwie „kruch soli”13. 

Słowo to zastąpiło pierwotne starolitewskie wyrażenie *sális – sól, będące od-
powiednikiem staropruskiego *sólis – sól (w słowniku Grunaua – Sali) oraz łotew-
skiego sãls – sól. Kiedy rzeczona adaptacja miała miejsce, nie wiadomo, ale wie-
my z pewnością, że określenie „druska” było używane już w połowie XVI w. (ka-
techizm litewski 1579) oraz w pierwszej ćwierci XVII w. (Słownik polsko-litewski 
Szyrwida, 1629)14. 

Etymologia współczesnego litewskiego określenia druska– sól wygląda więc 
następująco:

(IE) *dhreus- rozpadać się, odpadać, GoT driusan – spadać, (LV) druska 
– okruch, kruszyna. Znaczenie etymologiczne wyrazu druska to „drobina, kru-
szyna”. Czyli de facto – krusz, skąd współczesny wyraz kruszec, jak dawniej nazy-
wano także bryły soli kamiennej. Wyraz litewski jest zatem neologizmem, który 
zastąpił odziedziczony wyraz *sális, będący odpowiednikiem łotewskiego wyra-
zu sāls – sól15. 

Zupełnie inna jest etymologia staropruskiego wyrazu *sólis (Gr – Sali) – sól:
(IE)*sal-, (oP) *sólis (Sali) – sól, (LV) sāls – sól, (LV) sālit– solić i stąd (oLT) 

*sális – sól16. 
11 Szerzej na temat datowania zabytku zobacz: F. Neumann, Über den ortsnamen damerau und die damit 

verwandten, Neue Preussische Provinzial – Blätter, 5, 1848, ss. 241–249; G. H. F. Nesselmann, Ein deutsch-preussisches 
Vocabularium aus dem Anfange des fünfzehnten Jahrhunderts, Altpreußische Monatsschrift, Bd. 5, 1868, ss. 465–520;  
J. Matuszewski, Najstarszy zwód prawa polskiego, Warszawa 1959; V. Mažiulis, Prūsų kalbos paminklai , t. I , Vil-
nius, 1966; Idem, Prūsų kalbos etimologijos žodynas, t. 1, Vilnius 1988; L. Palmaitis, old Prussian Elbing Vocabulary, 
Prussologia Klossiana: Lingua BorussicaVetus, II, Kaunas 2004.

12 J. Pokorny, Indogermanisches Etymologisches Wörterbuch, Bd. 1–3, Bern und München 1959, s. 878;  
V. Mažiulis, Prūsų kalbos..., t. 4, s. 42.

13 A. Brückner, Słownik etymologiczny... ss. 99, 507.
14 K. Szyrwid, dictionarium trium linguarum in usum studiosae juventutis, wyd. 5, Wilno 1713, s. 346.
15 W. Smoczyński, Słownik etymologiczny języka litewskiego, Wilno 2007, s. 128; J. Pokorny, op.cit., s. 275; 

Słownik Polszczyzny XVI wieku, t. 11 (Kos – Kyrje) pod red. Marii Renaty Mayenowej, Wrocław–Warszawa–Kra-
ków–Gdańsk 1978, s. 274; V. Mažiulis, Prūsų kalbos..., t. 1, ss. 211–212. 

16 Ibidem, t. 4, s. 42; J. Pokorny, op.cit., s. 879; F. Kortland, Baltica & Balto – Slavica, Leiden Studies in In-
do-European, No. 16, Amsterdam/New york 2009, s. 61.
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Na podstawie powyższych etymologii okazuje się, że neologizm słowotwórczy 
*truska jako rzekome określenie na sól w języku staropruskim nigdy nie funkcjonował.

Adaptacja wyrazu „druska” do języka litewskiego miała zapewne związek  
z handlem kruszami solnymi importowanymi na Litwę z Rusi Czerwonej, które 
pozyskiwano z solanek (okien solnych) w okolicach Sambora i Drohobycza, oraz  
z handlem solą importowaną znad Morza Czarnego17. 

Według trzynastowiecznego najstarszego zwodu prawa polskiego, kruchy 
solne, a zatem „pieniądz” pod postacią soli, którymi uiszczano kary sądowe („kara 
trzysta”) nazywano kruszą (krusch):

„art. 20, pkt.2: Wovon dybuse, dy dry hundrit ist genant, den namen habe, 
das zy wissende: hy bevor pflag man zcu Polen sluckelin zalczes zcu machin, der 
hiz eines eyn krusch; der buste man do dry hundirt. Nu abir des zalczes vorpflogen 
ist, nu heiset doch dybusze dry hundirt“.

„Skąd wywodzi swoją nazwę kara, która nazywa się trzysta, niech to będzie 
wiadomo: dawniej istniał w Polsce zwyczaj łamania soli w kawałki, (poszczególna) 
ich jednostka zwała się kruszą; Co prawda teraz sól (w charakterze pieniądza) wyszła  
z użycia, wszakże kara nazywa się (dalej) trzysta.”18

Sądząc z dokumentu wydanego przez papieża Honoriusza III w maju 1218  
r., w którym zobowiązywał on biskupa Prus i okolicznych Chrześcijan do nałoże-
nia embarga na wywóz do pogańskich Prus broni, żelaza i soli, jeszcze na począt-
ku XIII w. sól była (podobnie jak sztabki żelazne) używana jako środek płatniczy:

[...] Cum igitur, sicutaudivimus, pagani de Pruscia nec ferrum, necarma, nec-
sal habeant, nisi que a vicinis comparant Christianis, nolentes, ut armis nostri con-
tra nos militent [...]19.

Powyżej cytowany ustęp świadczy również o braku samowystarczalności Prus 
plemiennych w kwestii zaopatrywania się w sól i żelazo. Potwierdza to kolejny do-
kument wystawiony w kancelarii papieskiej trzy lata później w kwietniu 1221 r., 
informujący o pomyśle księcia Leszka Białego o rzekomym zamiarze utworzenia  
w Prusach miasta – ośrodka handlu solą i żelazem, których deficyt „poganie”  
boleśnie odczuwali:

[...]sicut dicitur, novam in medio terreillius intendit construere civitatem  
ibiquestatuere forum salis et ferri, quorum pagani penuriam patiuntur [...]20.

Na terenie wschodnich Prus istniało kilka toponimów o brzmieniu podobnym 
do litewskiego słowa druska – sól, które pojawiły się tam w związku z późniejszym, 

17 F. Skibiński, Eksploatacja soli i  gospodarka solna we wczesnem średniowieczu polskiem, Przegląd  
Historyczny, 1930, t. 29, z. 2, s. 313.

18 A. Brückner Słownik etymologiczny, s. 507; J. Matuszewski, op.cit., ss. 76 –77, 85–87, 198–199.
19 Preussisches urkundenbuch, Bd.1, Erste Hälfte, opr. Rudolf Philippi i Carl P.Woelky, Königsberg 1882, s. 18.
20 Ibidem, nr 39, s. 26.
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nowożytnym osadnictwem litewskim. Były to: rozciągające się na pograniczu dwóch 
powiatów nadleśnictwo Drusken, Kr. Labiau  i Wehlau, a w pobliżu siedziby nad-
leśnictwa znajdowała się też kolonia leśna Drusken. W roku 1876 część nie istnie-
jącego dzisiaj  nadleśnictwa  przyłączona została do trzeciego powiatu  Insterburg 
(pol. Wystruć, obecnie ros. Czerniachowsk)21. Kolejny majątek i folwark  o nazwie 
Drusken położony był nieco na północ od miasta Stallupönen (pol. Stołupiany, 
obecnie ros. Niestierow)22. Toponim Drusken, Kr. Stallupönen miał nowożytny ro-
dowód – jeszcze w XVII w. (1655) miejscowość nazywała się dirskehmen, zapewne 
od (LT) dirsa, dìrsės – stokłosa i (LT) kaimas – wieś23.

W XIX w. sugerowano, że nazwydrusken i druskensche Forst Kr. Wehlau  
i Labiau miały związek ze znajdującym się w okolicy niedaleko wsi Gross Ponnau, 
kreis Wehlau źródłem solnym eksploatowanym rzekomo już przez zakon krzyżacki24. 
Wiadomo jednak, że prowadzone w latach 1857–1859 przez Preussische Bergbaugesel-
lschaft wiercenia w poszukiwaniu soli nie przyniosły żadnych rezultatów. Zawartość 
soli odkrytej w pobranych z odwiertów próbkach wody wynosiła zaledwie 0,5%25.

Z kolei w okolicach Kłajpedy (niem. Memel, obecnie lit. klaipėda) jedynie 
dwie nazwy miejscowe Trušiai (dawniej: niem. Truschen, Kr. Memel) oraz Truše-
liai (dawniej: niem. Truschellen, Kr. Memel) wydają się być zbliżone semantycznie 
do nazwy Truso. Tylko pozornie, albowiem obie wywodzą się od pruskiego pro-
wincjonalizmu (PLD) truchske (*truškǝ) pochodzącego od (LIT) triušis – królik26.

Według oficjalnych danych w roku 1853 zamieszkiwało na Małej Litwie oko-
ło 150 000 ludności pochodzenia litewskiego, z czego aż 119 tysięcy w dawnej re-
jencji gumbińskiej (regierungsbezirk Gumbinnen), czyli tam, gdzie występowały 
nazwy miejscowe typu „drusken”, a pozostałe 31 tysięcy w rejencji królewieckiej27. 

Wszystkie podane powyżej przykłady dotyczą toponimów o rodowodzie no-
wożytnym (XV, XVI, XVII w.), wywodzących się z języka litewskiego i stanowią-
cych nazewnictwo wtórne na terenie dawnych Prus plemiennych. Dlatego są one 

21 Messtischblatt 1294, Schirrau; P. Ellerholz, H. Lodemann, Handbuch der Grundbesitzes im deutschen 
reiche, Berlin 1879, ss. 90, 152.

22 Ibidem, ss. 248–249; Messtischblatt 13101, Stallupönen.
23 F. Hoppe, ortsnamen des regierungsbezirks Gumbinnen (deutsche, Polnische, Litauische), Gumbinnen 

1877, s. 13; G. Nesselmann, Wörterbuch der littauischen Sprache, Königsberg 1851, s. 143; A. Schleicher, Handbuch 
der Litauischen Sprache, Prag 1856, s. 266.

24  C. G. Hagen, Zur Geschichte der Salzquellen in Ponnau, w: Beiträge zur Kunde Preussens, Band 1, Heft 
3, ss. 241, 244. W kwestii lokalizacji zob.: Messtischblatt 1394, Puschdorf – Salz. Quelle.

25 A. Zweck, Litauen. Eine Landes- und Volkskunde, ostpreussen – Land und Volk, Bd. 1, Stuttgart 1898,  
s. 70. Jednak wg cytowanego powyżej C.G.Hagena przeprowadzone w roku 1783 badania pobranych z tego samego 
źródła próbek wskazywały na zawartość soli w wodzie o wartości 3,76%. 

26 G. H. F. Nesselmann, Thesaurus Linguae Prussiae, Berlin 1873, s. 191; o. Nattau, Mundart und Siedelung 
im nordöstlichen ostpreussen, Schriften der Albertus-Universität, Geistes wissenschaftliche Reihe, Bd. 4, Königs-
berg (Pr.) und Berlin 1937, s. 70.

27 regierungsbezirk königsberg. Aus der Chronik für 1853, Neue Preussische Provinzial Blätter, Bd. 3,  
1853, s. 239.
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nieprzydatne przy próbie wyjaśnienia znaczenia chronologicznie znacznie starsze-
go staropruskiego toponimu Truso.

Na koniec wypada pokrótce wskazać kilka nieuzasadnionych przykładów od-
woływania się niektórych badaczy do wcześniejszych prac Gerullisa czy Toporowa, 
mających rzekomo potwierdzać pseudo-etymologię druska → *truska. Gerullis na 
stronie 31, na którą powołują się w przypisach zarówno Jerzy okulicz-Kozaryn jak 
i Marek Jagodziński, zamieścił notatkę na temat toponimu droskyn28:

„1419 Droskyn XXVI, 26 Umgegend von Brandenburg Kr. Heiligenbeil (obec-
nie Uszakowo, obwód kaliningradzki – RP): zu lit. Druskiai K.? (lit. druska „Salz“, 
lett. druska „Krümchen, Brocken“)“.

Z powyżej zacytowanej notki nie wynika żaden związek XV-wiecznego to-
ponimu droskyn z okolic Królewca z notowanym w IX w. toponimem Truso  
z okolic dzisiejszego Elbląga. Nazwa miejscowości droskyn pojawia się bardzo późno 
w jednym tylko źródle historycznym, trudno jest wyrokować na temat jej znacze-
nia. Równie dobrze może pochodzić od staroniemieckiego (MLG) drosele czy od 
(oP E 728 Trezde) – „drozd”, lub co bardziej prawdopodobne, od imienia pruskie-
go drawsde /drawusde /Trausde29 i (oP) *kaims  (oP E 797 Caymis) „wieś”. Pyta-
nie tylko czy taka interpretacja ma wartość merytoryczną, czy jest tylko kolejnym 
przypuszczeniem, skoro nie znamy kontekstu historycznego w jakim nazwa powsta-
ła? Takie nazwy mieszane znane są z terenu Prus, np. rapendorf (Aniołowo, pow.  
Elbląg) od (oP) *raps – anioł (zapewne od nazwiska/imienia Anioł – E 2 Rapa) 
i dorf  (niem. wieś) czy Briensdorf (Borzynowo, pow. Elbląg) – pierwszy człon po-
chodził od nazwiska właściciela, Prusa Hermanna Boryna30. Gerullis nie sugeruje 
również, że lit. druska to staropruskie *truska – zatem powoływanie się w tej kwe-
stii na ten fragment jego pracy jest zupełnie nieuzasadnione. 

Na tej samej stronie kilka wierszy niżej Gerullis podaje:
„1243 Drusin31, Drusine, See 271, S. 20, 97; 1243 Drusa Md. 20; 1290 Drusen 

99 S. I jetzt Drausen – See: lit. drusas „kräftig, stark” (silny, mocny – błąd Gerullisa,  
powinno być drūtas – mocny – RP)? Vgl. Druschen, See, Hennenb. 2, 10; Drause, 
Fluss in Nadrauen S. II, 603; lit. Drusenai B.”.

28 G. Gerullis, op.cit., s. 31; M. Natuniewicz-Sekuła, J. okulicz-Kozaryn, Wybrane groby z  importami 
rzymskimi z cmentarzyska w Weklicach, pow. elbląski, stan. 7, Wiadomości Archeologiczne, t. 59, 2007, s. 47;  
M. F. Jagodziński, Truso..., s. 161, przyp. 203.

29 R. Trautmann, die altpreussischen Personennamen, Göttingen 1974, s. 26; G. Blaženė, Baltische  
ortsnamen in ostpreussen, Hydronymia Europea, Sonderband III, Stuttgart 2005, s. 55. Pragnę podziękować  
dr. Sewerynowi Szczepańskiemu z ośrodka Badań Naukowych w olsztynie za powyższą sugestię.

30 J. Stephan, die Besiedlung der komturei Elbing bis zur Mitte des 15.Jahrhunderts, Pruthenia, 3, 2008, s. 144.
31 Zapis nazwy jeziora z sufiksem-in jest fonetycznym zapisem średnio-dolno-niemieckim a nie staropru-

skim, por.: Drusin zamiast Drusen, Pogezenin zamiast Pogezanien, werdir zamiast werder, Prusin i Pruzzinlant 
zamiast Pruzzenland, Missin, Mizin (Miśnia) zamiast Meissen, czy Risinburc zamiast Riesenburg, Risin zamiast 
Riesen (pruska ziemia Rezja) etc. – Nicolaus von Jeroschin, di kronike von Pruzinlant, wyd. E. Strehlke w: Scrip-
tores rerum Prussicarum, Bd. 1, 1861, np. ss. 357–358.
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Notatka ta odnosi się do interpretacji nazwy jeziora druzno. Warto zauważyć, 
że Gerullis nie nawiązuje w niej absolutnie do (LT) druska– sól, ale próbuje znaleźć 
inne wyjaśnienie, w dodatku ze znakiem zapytania. 

Jerzy okulicz-Kozaryn pisze32:
„[...] zob. pruskie truska i litewskie druska, co oznacza sól – V.N. Toporow 

1975, s. 376, 380” . 
Czytamy zatem u Toporowa na str. 376:
„{*drosk-}, cp. droskyn, 1419 (Gerullis APoN 31). – Оычно понимается 

как и соответственно этому сравнивается c лит. druskìė, drùskininkų upêlis, 
drùskobelis, druskónis, drùskopalis, drùskupis (LUEV 32–33); druskių km., dru-
skinykų km., druskininkų m., druskinin kėlių km., druskininkų km. (LATS 680); 
лтш. draskas (Endzelins LV I,1, 230), к лит. druskà,  лтш. druska(?).”

oraz dalej na również cytowanej str. 380:
„{*drus-}, cp. drusin, 1243, drusine, озеро, drusa, 1243, drúsen, 1290 (позжe 

– drause-See) Gerullis APoN 31; cp. druschen, озеро (Hennenberger Ercler. 1595, 
2, 10); drause, река (Script. rer. Pruss. II, 603). – Cp. лит. drusėnų km., drusių km., 
druseikių km. (LATS 680); лтш. druseiks (Endzelins LV I, 1, 230; другое oбъяснение 
бслее сомнительно); м. б., клит. drūsas(?), если оно не свяэано только drąsùs. 
Cp. Būga TŽ 1, 1923, 23 == RR III, 522 (:Дрuса< *Дрыса<*drūs-).”

Po raz kolejny należy zadać pytanie – dlaczego autorzy teorii „druska = *tru-
ska” powołują się w przypisach na te konkretne przykłady, które w żaden sposób 
jej nie potwierdzają? Podobnie sensu nie ma odwoływanie się do przestarzałych już 
publikacji Labudy, Żaka czy Mielczarskiego – powtarzają one tylko to, co już wiemy; 
mianowicie, że sól to po litewsku druska, nie wnosząc nic nowego do dyskutowanej 
tutaj teorii33. od czasu opublikowania prac wymienionych autorów wiedza o językach 
staropruskim i litewskim znacznie się poszerzyła dzięki badaniom językoznawczym 
oraz dzięki wydaniu dwóch słowników etymologicznych języka pruskiego (jak rów-
nież dwóch wspomnianych powyżej współczesnych słowników etymologicznych ję-
zyka litewskiego): niedokończonego słownika Władimira Toporowa (Prusskij jazyk, 
1975–1990, A–L) oraz słownika Vytautasa Mažiulisa (Prūsų kalbos etimologijos žody-
nas, 1988–1997, A–Z). obydwaj językoznawcy przedstawili własne wywody etymolo-
giczne hydronimu drusa34, druzno, od którego pochodzi toponim Truso, niemającey 
nic wspólnego z ich pochodzeniem od litewskiego wyrazu druska35. Zapis nazwy 
Truso w tej właśnie formie wydaje się być zapisem właściwym – obie nazwy, jezio-

32 M. Natuniewicz-Sekuła, J. okulicz-Kozaryn, op.cit., s. 47, przyp. 6.
33 M. F. Jagodziński, Truso..., s. 161, przyp. 203.
34 1246 – Codex diplomaticus Warmensis oder regesten und urkunden zur Geschichte Ermlands,  Bd. 1,  

Urkunden der Jahre 1231–1340, opr. C. P. Woelky, J. M. Saage, Mainz 1860, nr 13, ss. 18–22.
35 W. Toporow, Prusskij jazyk, t. 1, Moskwa 1975, s. 380; V. Mažiulis, Prūsų kalbos..., t. 1, ss. 230–231;  

zob. też L. Palmaitis, Pomesanian Prussian, Kaunas 2011, s. 36.
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ra i portu, posiadają bowiem ten sam morfem drus-36. Różnica pomiędzy zapisem 
znanym z relacji Wulfstana a staropruskim drusa czy niemieckim drusen/drusin 
polega jedynie na opozycji w nagłosie spółgłoski dźwięcznej „d” do bezdźwięcznej 
„t”37. Ponieważ w dokumentach niemieckich nazwy pruskie zapisywano fonetycz-
nie, często spotyka się w nich mieszanie spółgłosek bezdźwięcznych z dźwięczny-
mi. W związku z tym jest jasne, że nazwa jeziora i portu to nazwy identyczne ale 
inaczej zapisane fonetycznie38. Dodatkowym dowodem jest notka w elbląskim ko-
piariuszu (Stadtbuch) z pierwszej połowy XIV w. (rok 1338), gdzie wymieniono 
osobę Tidemanna Truso, prawdopodobnie Prusa, mieszkającego wówczas w mająt-
ku Friedwalde (później Mausdorf- obecnie Myszewko, gm. Nowy Dwór Gdański):

„Item nota Albertum Stryfrock habere 5 fertones censuales in unomansu, quempos-
sidet Tydemannus Truso in villa, queiacet in libertate civitatis, que vocatur Vrydewalt”39.

Należy zwrócić uwagę, że nazwa Truso została zapisana w dwóch różnych ję-
zykach (IX wiecznym anglosaskim i XIV wiecznej łacinie), w odstępie kilkuset lat, 
w identycznej formie, w bardzo przybliżonej lokalizacji geograficznej, raz jako to-
ponim, drugi raz jako antroponim. 

Nazwy jeziora i portu powstały zatem wg następującego schematu:
– hydronim drusa (znaczenie i pochodzenie nazwy niewyjaśnione, przed 

końcem IX w.) → toponim Truso (koniec IX w.) → antroponim Truso (1338). Za 
chybione i nieuzasadnione z językoznawczego punktu widzenia należy zatem uznać 
rozwinięcie omawianej hipotezy w następujący sposób:  druska → *truska → Truso → 
„port solny”, Solec. W żaden sposób nie da się tej teorii obronić metodą lingwistycz-
ną, ponieważ, jak wskazano powyżej, zarówno toponim Truso jak i antroponim 
Truso są ponowione od starszego od nich hydronimu (oP) drusa, st. niem. drusen. 

W związku z powyższym upada hipoteza, jakoby toponim Truso pochodził 
od nigdy nieistniejącego pseudosłowa*truska. Znaczenie hydronimu drusa i po-
chodzącego od niego toponimu Truso pozostaje nadal nieznane i można z bardzo 
dużym prawdopodobieństwem przyjąć, że nie jest on pochodzenia bałtyckiego, brak 
bowiem jego umocowania w leksyce bałtyckiej. Maria Biolik zaproponowała zali-
czenie tej nazwy do tzw. nazw staroeuropejskich i związanie jej z rdzeniem *dreu-, 
*dru- ciec, płynąć, biec, spieszyć się40.

Z kolei powyższe nie przeczy założeniu, iż w Truso, będącym wczesnośre-
dniowiecznym ośrodkiem handlowym, bez wątpienia handlowano solą sprowadza-

36 M. Biolik, Truso – drużno. Analiza etymologiczna nazw, w: V ogólnopolska konferencja  onomastyczna,  
Poznań 3–5 września 1985. Księga referatów pod red. K. Zierhoffera, Poznań 1988, s. 26.

37 Ibidem.
38 Ibidem.
39 Hans W. Hoppe (wyd.), das Elbinger Stadtbuch, Bd. 1: 1330–1360 (1393), w: Zeitschrift für die  

Geschichte und Altertumskunde Ermlands, Beiheft 3, 1976, s. 61, nr 394.
40 M. Biolik, Truso - drużno..., ss. 26–27, 28.
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ną do Prus zza granicy41. Ani w bliskiej ani w dalekiej okolicy jeziora Druzno nie 
występują źródła słone i nigdy nie produkowano tam soli. Surowcem naturalnym 
występującym w tym rejonie był bursztyn. Duże ilości bursztynu znaleziono pod-
czas badań archeologicznych osady w Janowie Pomorskim identyfikowanej z Tru-
so. Nie znaleziono natomiast żadnych rezerw soli, która jednakże jest materiałem 
trudno uchwytnym archeologicznie.

Wykaz skrótów

(BALT-SL) – bałto-słowiański
(GoT) – Gothic – gocki
(GR) – Grunau
(IE) – Indoeuropean – indoeuropejski
(LT) – Lithuanian - litewski
(LV) – Latvian – łotewski
oP) – old Prussian – staropruski
(oPL) – oldPolish – staropolski
(SE) – Słownik Elbląski

rafał Panfil, Bedeutet  „*truska”  druska? Noch einmal über das Toponym  „Truso” im Lichte der erhalten
gebliebenen Sprachdenkmäler des Altpreußischen 

Zusammenfassung

Das Toponym „Truso” ist der älteste ortsname auf dem Gebiet des Prußenlandes, das in den historischen 
Quellen erhalten geblieben ist. In den letzten Jahrzehnten gab er viele Theorien, die die Herkunft dieses Namens zu 
erklären trachteten. Eine der Hypothesen versuchte die Abstammung diese Toponyms aus der litauischen Bezeich-
nung von Salz– „druska” abzuleiten, oder aus ihrer altprußischen Entsprechung – „*truska”. Die Autoren dieser 
Theorie haben jedoch haben viele Faktoren nicht berücksichtigt, die im vorliegenden Beitrag diskutiert wurden.Die 
ausgestorbene altprußische Sprache unterschied sich wesentlich von der litauischen Gegenwartssprache in Phone-
tik, Grammatik und Basiswortschatz, was im Beitrag aufgrund der Analyse des Wortschatzes aus dem wichtigsten 
Sprachdenkmal des Altpreußischen, des Elbinger Vokabulars, diskutiert wurde. Diesbezüglich wäre eine freie Über-
tragung der Wörter aus dem Litauischen ins Altpreußische zwecks ihrer „Rekonstruierung” unzulässig. Das bestätigen 
die Meinungen der Sprachwissenschaftler, die Sprachrekonstruktionen durchführen. Die These, dass die litauische 
Entsprechung des Wortes „druska” – Salz im Altpreußischen *truska wäre, ist falsch. Aus der historischen Quelle aus 
dem 16. Jh. (dem sog. Simon Grunaus Vokabular) ist bekannt, dass die Prußen das Wort „Sali“ (*sólis) für Satz ge-
braucht haben. Dies bestätigt auch ein anderes Wort aus dem Elbinger Vokabular aus dem 13. Jh. (oP - E 376 Saltan) 
*saltań – Speck, oder „gesalzenes Fleisch”. Die Etymologie des Wortes Salz im Altpreußischen sieht folgendermaßen 
aus: (IE) *sal- (1), (BALT-SL) *sālis – sól, (PBALT) *sālis – Salz, (oP) *sólis (Sali) - Salz. Das Wort „druska” bedeutet 
in der litauischen Sprache wortwörtlich „Krümel, Brösel” (ähnlich wie in der verwandten lettischen Sprache) und 
wurde in  die litauische Sprache höchstwahrscheinlich erst im Mittelalter aufgenommen (adoptiert); früher haben 
die Litauer mit dem Wort *sólisdas Salz bezeichnet. Man sollte die These, dass das ToponymTruso von einer nicht 
existenten Bezeichnung im Altpreußischen – *truska für Salz, verwerfen. Dieser Name dürfte auch nicht als „Solec“ 
oder „Salzhafen” übersetzt werden. Das ToponymTruso wurde also von einem viel älteren Hydronym *Drusō, dem 
altpreußischen Namen des heutigen Sees Druznobei Elbing(Elbląg), gebildet.

Übersetzt von Alina kuzborska

41 Szerzej na ten temat.: P. Pranke, E. Siemianowska, Handel solą w okresie od IX do XI wieku na te-
renie Europy Środkowej, w: Migracje. Podróże w dziejach. Starożytność i  średniowiecze, pod red. M. Franza,  
K. Kościelniaka, Z. Pilarczyka, Toruń 2015, ss. 230–256.
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rafał Panfil, Does “Truska” mean the same as “Druska”? Once again on the Trusotoponym in the light
of the preserved relics of the Old Prussian language 

Summary

The toponym “Truso” is the oldest known place name from the area of the ancient tribal Prussians pre-
served in historical sources. In recent decades, several theories have been proposed trying to explain the origin of 
this name. one of these hypotheses sought to explain the origin of this toponym from the Lithuanian definition 
of salt – “druska” or its alleged counterpart in old Prussian – “* truska”. However, the authors of this theory have 
not taken into account many of the factors which are discussed in this paper. The extinct old Prussian language 
differs significantly from modern Lithuanian in terms of phonetics, grammar and basic vocabulary, as shown in 
this paper through the analysis of the vocabulary contained in the most important source on the old Prussian 
language - the Elbląg Dictionary. Therefore, any transfer of words from Lithuanian to old Prussian with the aim 
of “reconstructing” a word should be considered unacceptable. This is confirmed by the opinions of linguists con-
cerned with linguistic reconstructions. The thesis that the equivalent of the Lithuanian term druska – salt was the 
old Prussian word “*truska” is essentially incorrect. From the 16th century historical source (the so-called Dic-
tionary of Grunau) we know that the Prussians used the word Sali (*sólis) for salt. This is also confirmed by an-
other word from the 13th century Elbląg Dictionary (oP – E 376 Saltan) *saltań or “salted meat”. The etymological 
formula for the salt word in old Prussian is therefore (IE) *sal- (1), (BALT-SL) *sālis – sól, (PBALT) *sālis – salt, 
(oP) *sólis (Sali) – salt. The word druska in Lithuanian literally means “crumb, scrap” (as in the related Latvian 
language) and was adopted into Lithuanian probably only in the Middle Ages - before the Lithuanians also used 
the word *sólis for salt. In this respect, the thesis claiming that the toponym of Truso originated from the never-
present old Prussian term for salt – * truska, is not supportable. This name cannot, in any case, be translated as 
Solec or “salt port”. The toponymTruso derives from a much older hydronim*Drusō or the old Prussian name of 
the present lake Druzno near Elbląg.
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W wydanym niedawno 2. zeszycie LXXXI tomu „Zapisek Historycznych” ar-
tykule podejmującym zagadnienie funkcji militarnych zamku zakonu niemieckiego 
w Bezławkach (Bayselauken, Bäslack) wystąpiłem przeciwko hipotezie1 przedstawio-
nej w opublikowanej w 2013 r. zbiorowej monografii poświęconej późnośrednio-
wiecznemu zespołowi osadniczemu we wspomnianej miejscowości, wedle której 
bezławecka warownia miała być na przełomie XIV i XV stulecia „punktem zbor-
nym i bazą wyjściową dla akcji militarnych” zakonu niemieckiego2 tudzież „bez-
piecznym obozowiskiem dla uczestników krzyżackich rejz”3, a tym samym odgry-
wać rzekomo „strategiczną” rolę, uwidaczniającą się podczas wypraw wojennych 
podejmowanych w tym okresie przez zakon przeciwko Litwie (i Rusi). W tekście 
tym wskazałem, że zamek w Bezławkach spełniał niewątpliwie funkcje militarne  
i o znaczeniu militarnym – mianowicie obronną i refugialną, co świetnie pokazali 
też autorzy przywołanej monografii (Wojciech Brillowski, Arkadiusz Koperkiewicz 
i Wojciech Wółkowski), jednak nie sposób przypisać mu sugerowane przez nich 
znaczenie „strategiczne”, tzn. funkcjonalną efektywność militarną w szerszym wy-

1 K. Kwiatkowski, (Wild)haus w Bezławkach (Bayselauken, Bäslack) – uwagi na temat budownictwa wa-
rownego zakonu niemieckiego w późnośredniowiecznych Prusach, „Zapiski Historyczne”, t. 81: 2016, z. 2, ss. 7–44. 

2 A. Koperkiewicz, Zamek w Bezławkach w świetle badań archeologicznych, w: Bezławki ‒ ocalić od zniszczenia. 
Wyniki prac interdyscyplinarnych prowadzonych w  latach 2008‒2011, red. A. Koperkiewicz, Gdańskie Studia 
Archeologiczne. Seria Monografie, Nr 3, Gdańsk 2013, ss. 44–74, tu: s. 71. 

3 W. Wółkowski, Architektura zamku w Bezławkach, w: Bezławki ‒ ocalić od zniszczenia, ss. 109–117,  
tu: ss. 110, 111. 

Komunikaty Mazursko-Warmińskie, 2016, nr 2(292)

Krzysztof Kwiatkowski

ZAMeK W BeZłAWKAcH RZeKoMą BAZą MILItARNą
ZAKoNu NIeMIecKIeGo podcZAS LetNIej 
WypRAWy LIteWSKIej 1402 RoKu

Słowa kluczowe: późne średniowiecze, prusy późnośredniowieczne, zakon niemiecki; wojsko-
wość późnego średniowiecza, wojna, zamki

Keywords: Late Middle Ages, Late Medieval prussia, teutonic order, Military Matters  
in the Late Middle Ages, war, castles

Schlüsselwörter: Spätmittelalter, spätmittelalterliches preußenland, der deutsche orden, 
spätmittelalterliches Militärwesen, Krieg, Burgen 



204 Krzysztof Kwiatkowski

miarze całokształtu konfliktu zakonu niemieckiego i kierowanego przezeń władczo 
kraju pruskiego z sąsiednią Żmudzią i Litwą4. ową tezę o rzekomo „strategicznej” 
roli warowni bezławeckiej wspomniani badacze oparli na jednym tylko przekazie 
źródłowym, mianowicie na fragmencie Kroniki kraju pruskiego (Cronike des lan-
des von Pruszin) oficjała pomezańskiego5. Ich zdaniem narracja kroniki miałaby 
potwierdzać przybycie na zamek w Bezławkach wielkiego komtura Wilhelma von 
Helfenstein wraz z towarzyszącym mu litewskim księciem Bolesławem Świdrygieł-
łą w lecie 1402 r. podczas powrotu z wyprawy wojennej na Litwę, a także osadzenie 
tam wówczas wspomnianego kniazia. uczeni podkreślają także powiązanie zamku 
bezławeckiego z letnią wyprawą wojenną 1402 r. i interpretują go jako miejsce eta-
powe dla wojska zakonnego6. tymczasem w pracy opublikowanej na łamach „Zapi-
sek Historycznych” wskazałem, że taki obraz wydarzeń mających miejsce w trakcie 
owej wyprawy opiera się na błędnych interpretacjach dwóch odrębnych całostek 
narracyjnych Kroniki kraju pruskiego. Bliższą analizę obu krótkich opisów zosta-
wiłem wówczas, z uwagi na ograniczone ramy tamtego tekstu, na osobną okazję  
i w niniejszym artykule chciałbym do niej powrócić. 

Kluczowy dla analizy jest drugi relewantny z punktu widzenia niniejszych roz-
ważań opis, następujący bezpośrednio po pierwszym, opatrzony nagłówkiem: Dornoch 
wart herczog Switirgail yngegeben Bayselaukin7. oficjał pomezański przedstawia w nim 
mianowicie naradę wielkiego mistrza (Konrada von jungingen) odbytą bez wątpienia 
z dostojnikami zakonnymi, a przynajmniej z ich częścią (wart der meister czu rathe)8, 

4 K. Kwiatkowski, (Wild)haus w Bezławkach (Bayselauken, Bäslack), ss. 7–44. 
5 Johanns von Posilge, Officials von Pomesanien Chronik des Landes Preussen (von 1360 an, forgesetzt bis 1419) 

(dalej cyt.: opchLp), hrsg. v. e. Strehlke, Scriptores rerum prussicarum (dalej cyt.: SRp), Bd. III, Leipzig 1866, ss. 
13–388 (edycja na ss. 79–388), tu: ss. 259–260; por. też odniesienia do tej narracji czynione w przywoływanej tu mo-
nografii zbiorowej Bezławek: S. Szczepańskiego, Bezławki i okolice w kontekście osadniczym plemiennej Barcji oraz 
kętrzyńskiego okręgu prokuratorskiego w średniowieczu, w: Bezławki ‒ ocalić od zniszczenia, ss. 14–37, tu: ss. 27–28; 
Wojciecha Wółkowskiego, op. cit., s. 111, przyp. 11; oraz W. Brillowskiego, Analiza funkcjonalna założenia obron-
nego w Bezławkach, w: Bezławki ‒ ocalić od zniszczenia, ss. 119–135, tu: s. 130; a ponadto uwagi A. Koperkiewicza, 
Zamek w Bezławkach, s. 71; oraz W. Brillowskiego i A. Koperkiewicza, Archaeological and Art History Research in 
Bezławki. Analysis of Form and Funktion of Small Castle Architecture in the Eastern Part of Teutonic Order’s Lands, w: 
Castella Maris Baltici X. Finland 24–29.8.2009. Raseborg, Olavinlinna and Häme Castles, red. K. uotila, t. Mikkola,  
A. M. Vilkuna, Archaeologia Medii Aevi Finlandiae, vol. XVIII, Saarijärven 2012, ss. 33–43, tu: s. 40. przywoływał 
także ów fragment kroniki oficjała pomezańskiego w swoim monumentalnym dziele j. Voigt, Geschichte Preussens 
von den ältesten Zeiten bis zum Untergange der Herrschaft des Deutschen Ordens, Bd. VI: Die Zeit des Hochmeisters 
Konrad von Jungingen von 1393 bis 1407. Verfassung des Ordens und des Landes, Königsberg 1834, s. 225.

6 przed niespełna 20 laty Mieczysław Haftka pisał wręcz, że „zamek odegrał poważną rolę kwatermistrzow-
ską w wyprawie krzyżackiej na Wilno latem 1402 roku”, zaś „w drodze powrotnej z nieudanej wyprawy zatrzymał 
się w Bezławkach wielki komtur Wilhelm von Helfenstein wraz ze swoją armią”, por. idem, Zamki krzyżackie w Pol-
sce. Szkice z dziejów, Malbork–płock 1999, s. 37.

7 opchLp, s. 259.
8 odnośnie do narad zwierzchników zakonu podejmowanych przez przedsięwzięciami militarnymi por. mo-

je uwagi: K. Kwiatkowski, Zakon niemiecki jako „corporatio militaris”, cz. I: Korporacja i krąg przynależących do niej. 
Kulturowe i społeczne podstawy działalności militarnej zakonu w Prusach (do początku XV wieku), dzieje Zakonu 
Niemieckiego, t. 1, toruń 2012, ss. 211–212; idem, Wojska zakonu niemieckiego w Prusach 1230–1525 (korporacja, jej 
pruskie władztwo, zbrojni, kultura wojny i aktywnośćmilitarna), dzieje Zakonu Niemieckiego, t. 3, toruń 2016, s. 234. 
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w rezultacie której zwierzchnik zakonu zezwolił litewskiemu księciu Bolesławowi 
Świdrygielle osiąść (dosłownie ‘rozłożyć się’ (sich legern)) na zamku w Bezław-
kach9. Zaproponowana przez wspomnianych wyżej badaczy interpretacja suge-
rująca pobyt w Bezławkach wojska zakonnego wynikała z błędnego połączenia  
w  jeden ciąg przyczynowo-skutkowy dopiero co przywołanego opowiadania 
z opisem letniej wyprawy litewskiej 1402 r. i powrotu części wojska zakonne-
go z Auksztoty szlakiem przez Perlam (stpol. przełom, ob. białorus. peralom), 
Letzenburg (późn. niem. Lötzen, ob. pol. Giżycko) i Rastenburg (ob. pol. Kę-
trzyn), które to przedstawienie zawarte jest w odrębnym fragmencie Kroniki 
kraju pruskiego, bezpośrednio poprzedzającym ów dotyczący Bolesława Świdry-
giełły. W obu tych następujących po sobie narracjach oficjała pomezańskiego 
nie ma jakichkolwiek przesłanek, by sytuować osadzenie litewskiego kniazia na 
zamku bezławeckim na końcowy etap wspomnianej letniej wyprawy litewskiej. 
Wręcz przeciwnie, kronikarz na samym początku całostki narracyjnej poświę-
conej przekazaniu Bezławek Bolesławowi Świdrygielle wskazuje jednoznacznie, 
iż miało to miejsce po naradzie wielkiego mistrza z dostojnikami, a  ta odbyła 
się (co zresztą zrozumiałe, bowiem zwierzchnik zakonu nie brał udziału w let-
nim przedsięwzięciu militarnym10) po zakończeniu wyprawy wojennej (i po 
powrocie do kraju obecnych na niej dostojników) (w narracji występuje nastę-
pujący ciąg chronologiczny: 1. noch desir reyse 2. wart der meister czu rathe, 3. 
und lys sich herczogin Swittirgail legern). opis jest w tym miejscu niedwuznacz-
ny. Na następstwo czasowe tych trzech zdarzeń wskazuje również przytoczona 
już wyżej treść nagłówka, jakim opatrzona została omawiana narracja, a który 
otwiera okolicznik czasu ‘dornoch’ odnoszący się do wydarzeń letniej wyprawy  
litewskiej zaprezentowanych przez kronikarza w poprzedniej całostce narracyjnej11. 

Bliższa analiza wskazuje, że owa narada wielkiego mistrza z dostojnikami,  
w tym zwłaszcza z najbardziej zorientowanym w tym czasie w sprawach litewsko-
-ruskich Bolesława Świdrygiełły wielkim komturem Wilhelmem von Helfenstein, 
mogła mieć miejsce dopiero po powrocie zwierzchnika zakonu z Sambii i Królewca,  
dokąd udał się ze swoim orszakiem w 2. połowie sierpnia, wracając do Malborka  
na 14 września12, a zarazem po powrocie z wyprawy do domu głównego zakonu 
w Malborku wielkiego komtura, który z kolei mógł tam dotrzeć mniej więcej na 

9 opchLp, ss. 259–260: Unde noch desir reyse w a r t  d e r  m e i s t e r  c z u  r a t h e , und l y s  s i c h  h e r c z o -
g i n  S w i t t i r g a i l  l e g e r n  v o r  d i e  w i l t n i s s e  u f  d a s  h u s  c z u  B a y s e l a w k e n  [...] [wyróżnienie – K. K.].     

10 por. itinerarium Konrada von jungingen w lecie 1402 r. opracowane przez K. Neitmanna, Der Hochmeister 
des Deutschen Ordens in Preußen – ein Residenzherrscher unterwegs. Untersuchungen zur den Hochmeisteritinerari-
en im 14. und 15. Jahrhundert, Veröffentlichungen aus den Archiven preußischer Kulturbesitz, Bd. 30, Köln–Wien 
1990, Anhang 1. Hochmeisteritinerare, b) Konrad von jungingen, ss. 76–77. 

11 opchLp, s. 259: D o r n o c h  wart herczog Switirgail yngegeben Bayselaukin [wyróżnienie – K. K.]. 
12 K. Neitmann, op. cit., s. 77. 
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przełomie 1 i 2. dekady września13. Zebrane na letnią wyprawę litewską 1402 r. woj-
sko wyruszyło bowiem z Królewca 25 lipca14 (około 30 dnia tego miesiąca docie-
rając na miejsce ostatecznej koncentracji w Insterburgu (stpol. Wystruć, ob. ros. 
Černâhovsk)15) i łącznie przebywało na obszarach litewskich około 3 tygodnie16. 
Główne zgrupowanie wojska, które przy ujściu Niewiaży (Nawesen, lit. Nevėžis) do 
Niemna (Memel) (nieopodal zniszczonego zamku Gotteswerder, okolice ob. lit. Šile-
lis) oddzieliło się na początku sierpnia od reszty sił, po przejściu przez szereg okolic 
Auksztoty i spustoszeniu w końcowej fazie pochodu regionów: Miedniki (Medeni-
ken, ob. lit. Medininkai), oszmiana (Aschmyn, ob. białorus. Ašmâny) i Soleczniki 
(Salsenisken, ob. lit. Šalčininkai) zwróciło się następnie nie ku pozostawionej pod 
Gotteswerder części wojska, lecz skierowało się ku przejściu brodowemu na Nie-
mnie pod Perlamem, by powrócić w końcu sierpnia do prus wspomnianym szlakiem 
prowadzącym na Rastenburg (Kętrzyn)17. Niezależnie od tego, czy wielki komtur 
zwrócił się z Rastenburga na północ w okolice Królewca, gdzie w tym czasie przeby-
wał wielki mistrz (co mniej prawdopodobne), czy też skierował się z towarzyszącym 
mu kontyngentem konwentualnym malborskim zwyczajowo do domu głównego 
zakonu, gdzie przecież mieszkał, w obu przypadkach omijał Bezławki18. Główne 

13 Zapis w „elbląskiej księdze wojennej” („das elbinger Kriegsbuch”) wskazuje, iż kontyngent staroebląski 
biorący udział w wyprawie powrócił do miasta 10 września, por. Das Elbinger Kriegsbuch (1383–1409). Rechnungen 
für städtische Aufgebote (dalej cyt.: eKrB (H)), bearb. v. d. Heckmann u. Mitarbeit v. K. Kwiatkowski, Veröffentlichun-
gen aus den Archiven preußischer Kulturbesitz, Bd. 68, Köln–Weimar–Wien 2013, s. 161; por. też t. Hirsch, w: SRp,  
Bd. III, Leipzig 1866, s. 258, przyp. 2 na tejże. Nie wiadomo jednak, czy kontyngent ten należał do głównego zgrupo-
wania wojska zakonnego działającego na obszarze Auksztoty, czy może pozostał z częścią wojska nad Niewiażą, ta zaś 
wyruszyła w drogę powrotną do prus dopiero po otrzymaniu wiadomości listownej od wielkiego komtura z główne-
go zgrupowania wojska, wysłanej najpewniej po jego przeprawieniu się na zachodni brzeg Niemna pod Perlamem,  
o czym wspomina oficjał pomezański (por. opchLp, s. 259), wobec czego jej powrót mógł się rozpocząć dopiero 
około przełomu sierpnia i września. 

14 początkowo wojskiem dowodził wielki marszałek Werner von tettingen (zarazem komtur królewiecki), który 
w trakcie trwania przedsięwzięcia zachorował i musiał wrócić do prus. Kierownictwo i dowodzenie wyprawą, zgodnie 
z normami statutowymi korporacji zakonnej, przejął wielki komtur Wilhelm von Helfenstein, por. opchLp, s. 259. 

15 Księga komturstwa gdańskiego (dalej cyt.: KKG), wyd. K. ciesielska, I. janosz-Biskupowa, Fontes tNt, 
t. 70, Warszawa–poznań–toruń 1985, s. 233; por. także t. Hirsch, w: SRp, Bd. III, Leipzig 1866, s. 258, przyp. 2 na 
tejże. Koncentracja wszystkich powołanych kontyngentów trwała zapewne kilka dni, bowiem niektóre z nich, jak 
pokazuje przykład kontyngentu Starego Miasta elbląga, który opuścił swoje miasto dopiero 24 lipca (por. eKrB 
(H), s. 161), mogły nadciągnąć z pewnym opóźnieniem.   

16 opchLp, s. 259: [...] und worin iij wochin in dem lande mit macht [...]; Franciscani Thorunensis Annales Prus-
sici (941–1410) (dalej cyt.: FtAp), hrsg. v. e. Strehlke, SRp, Bd. III, Leipzig 1866, ss. 13–388 (edycja na s. s. 57–316), 
tu: s. 258: [...] intravit Lituaniam et mansit cum potentia ibidem xxiiij diebus.  

17 dzięki dwóm zachowanym w ordensfoliancie 1a opisom szlaków wyznaczanych ze wschodnich rubieży 
kraju pruskiego na Litwę (Auksztotę) i Ruś czarną, tworzących wraz z innymi deskrypcjami zbiór nazwany przez 
XIX-wiecznych wydawców „Littauische Wegeberichte”, możliwe jest ustalenie trasy pochodu głównego zgrupowania 
wojska zakonnego z Perlamu do Letzenburga, por. Die littauischen Wegeberichte (dalej cyt.: Wegeberichte) (Beilage 
I do: Die Chronik Wigands von Marburg. Originalfragmente, lateinische Übersetzung und sonstige Überreste), hrsg.  
v. t. Hirsch, SRp, Bd. II, Leipzig 1863, ss. 662–711 (edycja na s. 664–708), tu: W. 60, s. 691; W. 93, s. 705.    

18 por. układ sieci drożnej w okolicach Rastenburga w końcu XVIII w. w oryginalnym wydaniu tzw. mapy 
Schroettera: Karte von Ost-Preussen nebst Preussisch Litthauen und West-Preussen nebst dem Netzdistrict. Aufgenom-
men unter Leitung des Königl. preuss. Staatsministers Frey Herrn von Schrötter in den jahren 1796 bis 1802, Staatsbi-
bliothek zu Berlin preußischer Kulturbesitz, Haus unter den Linden, Kartensammlung, Kart. N 1020, Section 48, 49. 
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zgrupowanie wojska zakonnego, którym dowodził po pozostawieniu części sił nad 
Niewiażą, zostało najprawdopodobniej zgodnie ze zwyczajową praktyką rozesłane 
(rozpuszczone) do domów w Letzenburgu (a najpóźniej w Rastenburgu)19, po do-
tarciu na ówczesny zachodni skraj Wielkiej Puszczy i wejściu w zagospodarowane 
rejony kraju pruskiego. 

Nie są mi znane żadne przesłanki, które by zaprzeczały takiemu biegowi wy-
padków letniej wyprawy litewskiej w ostatnich dniach sierpnia 1402 r. Można na-
tomiast wskazać szereg takich, które za nim wręcz przemawiają. otóż za głównym 
zgrupowaniem wojska wracającego do prus nie postępowały, jak wynika z narra-
cji oficjała pomezańskiego, żadne oddziały wielkiego księcia Aleksandra Witolda, 
który już wcześniej pociągnął ze swoim wojskiem w rejon dolnej Wilii (Nergi, lit. 
Neris) i jej ujścia do Niemna20. Nieabsorbowane przez przeciwnika zgrupowanie 
wielkiego komtura mogło zatem bez przeszkód przeprawić się przez Niemen pod 
Perlamem, zapewne 25–30 sierpnia21. jednocześnie wojsko wielkoksiążęce znajdo-
wało się wówczas gdzieś w rejonie ujścia Wilii (Nergi) do Niemna, spodziewając 
się na tamtejszych brodach wracającego z Auksztoty zgrupowania wielkiego kom-
tura. tak więc już zaraz po przeprawieniu się na lewy (zachodni) brzeg Niemna,  
a tym bardziej po dotarciu na zachodni skraj Wielkiej Puszczy w Letzenburgu, praw-
dopodobnie 1–7 września, zgrupowanie Wilhelma von Helfenstein nie było wysta-
wione na jakieś zagrożenie ze strony przeciwnika. Wreszcie dużemu ześrodkowaniu 
zbrojnych od ca miesiąca działającemu w słabo zaludnionym terenie kończyły się 
zapasy żywności, które zabrali oni w początkach sierpnia ze statków u ujścia Nie-
wiaży, planując 3-tygodniową akcję militarną22. W tej sytuacji rozpuszczenie woj-
ska w Letzenburgu (a najpóźniej we wspomnianym już Rastenburgu) jest więcej niż 
prawdopodobne. Zatem pod koniec letniej wyprawy litewskiej 1402 r., tj. na począt-
ku września, zamek bezławecki nie mógł być punktem etapowym dużego wojska 
zakonnego, bowiem wojsko to już wówczas nie istniało – zostało uprzednio roz-
wiązane. Nie można wprawdzie wykluczyć, iż Bolesław Świdrygiełło towarzyszący  
na wyprawie dowodnie głównemu zgrupowaniu wojska zakonnego23 w  jakichś  
bliżej nieznanych okolicznościach dotarł wówczas na wspomniany zamek, może 
nawet w towarzystwie wielkiego komtura, ale z pewnością wizyta ta – jeśli mia-
ła miejsce – nie była związana z obozowaniem w warowni wojska, ani z przekaza-

19 por. Wegeberichte, W. 60, s. 691; W 88, s. 702; opchLp, s. 259. 
20 opchLp, s. 259: Wytowt torste ir [tj. główne zgrupowanie wojska pod wodzą wielkiego komtura – K. K.] 

ny bestryten, sunder her czoch uf die vorte uf der Mymmel und uf der Nerye, und vormachte die, und wolde sie nicht 
weder obirlosen czu erin schiffen. 

21 opchLp, s. 259: [...] do czogin sie durch Salsenisken hin ken Perlam obir Mymmel a n e  a l l e n  s c h a d e n 
u n d  h i n d e r n i s s e  mit iren waynen und gerethe [...] [wyróżnienie – K. K.]. 

22 opchLp, s. 258: Des wart der grosskompthur czu rathe mit den gebitegern, und s p y s e t i n  s i c h  u s  v o n 
d e n  s c h i f f e n  u f  i i j  w o c h i n  k o s t , und czogen dy Nerye uf mit dem heere [wyróżnienie – K. K.]. 

23 opchLp, s. 258. 
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niem zamku litewskiemu monarsze na tymczasową siedzibę. Książę bowiem wrócił 
najpewniej wraz z wielkim komturem do Malborka, gdzie dowodnie 25 września 
poświadczony jest jego kapelan oraz dwaj dinerzy towarzyszący kniaziowi na nia-
dawnej wyprawie litewskiej24. Akt przekazania mu w użytkowanie bezławeckiego 
zamku miał miejsce, jak zauważono wyżej, w rezultacie decyzji wielkiego mistrza 
i po odbytej naradzie z dostojnikami po ich powrocie z letniej wyprawy wojennej. 
Z przekazu oficjała pomezańskiego wynika pośrednio, iż musiał w niej uczestni-
czyć wielki komtur. ten bowiem był w trakcie wyprawy w Auksztocie świadkiem 
nieudanych starań Bolesława Świdrygiełły opanowania Wilna przy pomocy swo-
ich zwolenników, które kniaź przebywając w wojsku zakonnym, a wcześniej w pru-
sach, musiał czynić pośrednio przy użyciu posłańców z wiadomościami ustnymi  
i gońców z korespondencją pisaną25. Niepowodzenie tego przedsięwzięcia (co walnie 
przyczyniło się do niezrealizowania celu wyprawy letniej) decydująco wpłynęło na 
późniejszą decyzję wielkiego mistrza osadzenia litewskiego księcia w Bezławkach. 
otóż kronikarz wskazuje, iż przekazanie Bolesławowi zamku bezławeckiego miało 
być podyktowane chęcią zapewnienia mu lepszych możliwości komunikacyjnych 
z ziemiami ruskimi, tak aby usprawnić wysyłanie przez księcia posłańców na Ruś 
i dalsze organizowanie tam obozu jego zwolenników26. tego rodzaju działania by-
ły trudniejsze do realizacji podczas uprzedniego przebywania Bolesława na dwo-
rze wielkiego mistrza w Malborku i towarzyszenia zwierzchnikowi zakonu w jego 
zwyczajowych objazdach po kraju pruskim27. Głównym opiniodawcą w tej kwestii 
spośród dostojników zakonnych musiał być wielki komtur, niejako odpowiedzial-
ny za niepowodzenie letniego przedsięwzięcia militarnego w Auksztocie. tak więc 
narada i decyzja w sprawie wysłania Bolesława Świdrygiełły na zamek w Bezław-
kach miały miejsce najwcześniej około połowy września 1402 r. Litewski kniaź ze 
swoim dworskim otoczeniem i przynajmniej 30-osobowym zbrojnym orszakiem  
przybył do Bezławek najpewniej z Malborka i dowodnie najwcześniej dopiero  
w 2. połowie października 1402 r.28. Motywy decyzji wielkiego mistrza o przekaza-

24 Das Marienburger Tresslerbuch der Jahre 1399–1409 (dalej cyt.: MtB z podaniem nru strony i wiersza/-
-y), hrsg. v. e. joachim, Königsberg i. pr. 1896 (repr.: Bremerhaven 1973), s. 183, w. 22–27. 

25 opchLp, s. 258: [...] w e n d  S w i t t e r g a i l  w a s  v o r h e y s i n , das etliche Littowin sich an yn woldin han 
geworffin, unde wolden im die Wille yn habin gegebin. D a s  w a r t  v o r m e l t , das dovon nicht wart [...] [wyróżnie-
nia – K. K.]; s. 259 (treść źródła w przypisie niżej). 

26 opchLp, ss. 259–260: [...] und lys im [tj. wielki mistrz litewskiemu księciu – K. K.] schaffen czu synir 
notdorft, was her dorfte, u f f  d a s  h e r  n e d e r  l e g e  d e n  l a n d i n  v o n  R u s s i n  d u r c h  s y n i r  b o t s c h a f t 
w i l l e  u n d  g e s c h e f t e , wend her vor desir cziit syn legir hatte czu Marienborg by dem meister und wo her czoch 
in dem lande [wyróżnienie – K. K.]. 

27 por. tekst źródła w przyp. powyżej. 
28 Wskazuje na to rachunek złożony przez nowego komtura domowego malborskiego johanna Hochlitza 

skarbnikowi zakonu w dniu 7 XI 1402 r., w którym znajduje się między innymi zapisana suma 5 grzywien wypłaco-
na przez wspomnianego komtura trzem woźnicom za przewiezienie rzeczy (gerethe) księcia Bolesława Świdrygiełły 
do Bezławek, por. MtB 192. 34–36. jako że johann Hochlitz objął urząd komtura domowego 11 X 1402 r. (por. Das 
Marienburger Ämterbuch, hrsg. v. W. Zisemer, danzig 1916, s. 7, w. 30–34) cała akcja przewozowa mogła się odbyć 
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niu mu w użytkowanie bezławeckiej warowni nie miały charakteru militarnego29, 
lecz komunikacyjno-organizacyjny.

Krzysztof Kwiatkowski, Die Burg von Bäslack (Bezławki) als vermeintlicher militärischer 
Stützpunktdes Deutschen Ordens  während des litauischen Sommerheerzugs 1402  

Zusammenfassung

der vorliegende Artikel ergänzt Überlegungen über militärische Funktionen der ordensburg in Bäslack 
(poln. Bezławki), die 2016 in „Zapiski Historyczne“ publiziert wurden. unmittelbar bezieht er sich auf die An-
sichten der Authoren eines Sammelbandes aus dem jahr 2013, der der spätmittelalterlichen Siedlung von Bäslack 
gewidmet wurde. Sie schreiben dieser Befestigung eine strategische Bedeutung zu sowie die Rolle „eines Sammel-
punktes”, „des militärischen Stützpunktes” sowie eines „platzlagers“ für den deutschen orden während seines 
Heerzugs nach Litauen (und Rus). diese Hypothese wurde bereits in der oben erwähnten publikation verworfen, 
im vorliegenden text wurde daher der Heerzug im Sommer 1402 nach Litauen eingehend analasiert. Gemäß der 
obenerwähnten Ansichten sollte die Burg Bäslack damals wichtige Rolle gespielt haben und die Vollendung dieser 
tatsache sollte die Übergabe der Burg dem den deutschen orden damals begleitenden Herzog Bolesław Świdrigieł-
ło (lit. Švitrigaila) sein. die Analyse hat indes darauf hingewiesen, dass sich hier kein Heer während des obener-
wähnten Heerzuges weder versammelt, noch von hier aus aufgebrochen war, es ist auch durch die Stadt gar nicht 
durchgezogen. der Beschluss über die Verpachtung der Befestigung an den litauischen Herzog wurde erst nach der 
Beendigung des Heerzuges gefasst, schließlich kam der Herzog erst in der zweiten oktoberhälfte 1402 auf die Burg. 

Übersetzt von Alina Kuzborska

Krzysztof Kwiatkowski, Bäslack Castle as an alleged military base of the Teutonic Order 
during the summer Lithuanian expedition in 1402

Summary

This article supplements the information on the military functions of the castle of the teutonic order in Bez-
ławki published in 2016 in “Zapiski Historyczne”. It refers directly to the perspectives presented in the monograph 
published in 2013 devoted to the late-medieval settlement complex in Bälsack (pol. Bezławki), whose authors attribu-
ted to this fortified structure the strategic importance and role of a “mustering point”, “exit base” and “military camp” 
for the troops of the teutonic order during their campaigns against Lithuania (and Rus). This hypothesis has already 
been critiqued in the “Zapiski Historyczne”, where in this text a detailed analysis of the summer Lithuanian campa-
ign of 1402, during which time the castle was supposed to play the aforementioned role, which was to be assigned by 
the teutonic order for the campaign associated with prince Bolesław Świdrygiełło (lit. Švitrigaila). Meanwhile, this 
analysis indicated that none of the order’s troops during the aforementioned campaign from Bezławki gathered the-

dopiero po tej dacie. Na podobną chronologię wskazuje inna zapiska w „Księdze skarbnika malborskiego” („das 
Marienburger tresslerbuch”), wedle której najprawdopodobniej 11 listopada furman Rudel otrzymał od skarbnika 
zakonu 1 grzywnę 17 skojców 20 denarów w zamian za przewiezienie nieznanej ilości wina owocowego dla księcia 
Bolesława z Malborka do Bezławek i transport w drodze powrotnej 2 dział (buchsen) i 4 beczek pocisków (phyle)  
z Rastenburga, por. MtB 193. 7–10. W tym przypadku transport wina musiał mieć miejsce na przełomie październi-
ka i listopada, skoro najpóźniej na 11 listopada furman zdołał wrócić z Bezławek i Rastenburga do Malborka. jeszcze 
inna znowu nota we wspomnianej księdze skarbnika zakonu wskazuje, iż w dniu 30 października litewskiego mo-
narchy nie było już w Malborku, gdzie poszukiwali go dwaj bliżej nieznani Rusini przybyli z Mazowsza, co z kolei 
wskazuje, iż jeszcze wczesną jesienią krążyła ogólna wiadomość, że książę mieszka w Malborku, por. MtB 191. 20–22. 

29 dopiero w XX-wiecznej historiografii pojawił się domysł (oparty na nieznajomości realiów działań militar-
nych podejmowanych przez zakon niemiecki przeciwko Litwie w XIV i na początku XV w.), iż z zamku bezławeckiego 
miałby Bolesław „zwłaszcza zagrażać grodzieńskim posiadłościom Witolda”, por. L. Kolankowski, Dzieje Wielkiego 
Księstwa Litewskiego za Jagiellonów, t. I: 1377–1499, Warszawa 11930; oświęcim 22014, s. 88 (za wydaniem 2.); a za 
nim bezkrytycznie t. Stolarczyk, Na karuzeli życia czyli walki Świdrygiełły o tron litewski 1392–1430, s. 13 [publika-
cja elektroniczna: http://warsztathistoryka.uni. lodz.pl/sredniowiecze/swidrygiello_1.pdf (dostęp: 23 III 2016 r.)]. 
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re, nor did they leave from there, nor did they pass through, and the decision to transfer the lease of the fortification 
to the Lithuanian prince was taken after the expedition, with the arrival of the prince taking place no earlier than in 
the second half of october 1402.

translated by Aleksander Pluskowski
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Ponieważ w polskich zasobach archiwalnych nie zachował się pierwszy numer 
„Gazety Grudziądzkiej” wokół daty jego ukazania się narosło wiele domysłów1. Au-
torka w dotychczasowych publikacjach dotyczących „Gazety Grudziądzkiej” i jej za-
łożyciela i redaktora Wiktora Kulerskiego podawała, że pierwszy numer pisma uka-
zał się z datą 1 października 1894 r.2 Z kolei w Kalendarzu Jubileuszowym z 1924 r. 
podano datę 30 września 1894 r.3. W dotychczasowym piśmiennictwie dotyczącym 
periodyku Kulerskiego uważano, że pismo było drukowane 30 września, ale uka-
zało się z datą 1 października 1894 r.4. Taki sam wywód podał Tomasz Krzemiński 
 w przywoływanej powyżej biografii Wiktora Kulerskiego5. Autorka dotarła jednak 
do jednego z zagranicznych zbiorów „Gazety Grudziądzkiej”, w którym zachowa-
ło się pięć pierwszych numerów polskiego pisma z „Grudziądza”. Zbiór nieliczny, 
ale jakże cenny. Pozwala on na sprostowanie kilku faktów historycznych dotyczą-
cych „Gazety Grudziądzkiej”. Po pierwsze pozwala ustalić faktyczną datę ukazania 
się pierwszego numeru „Grudziądzkiej”. Otóż prawdą jest, że numer był przygoto-
wywany we wrześniu 1984 r., ale ukazał się „na wtorek” 2 października 1894 r.6 

1 Autorka dotarła do pierwszych pięciu numerów „Gazety Grudziądzkiej”, które znajdują się w Bibliotece 
im. Wasyla Stefanyka we Lwowie.

2 T. Astramowicz-Leyk, Wiktor Kulerski – życie na pograniczu dwóch kultur, Przegląd Zachodni, 2001,  
nr 1, s. 117; eadem, Wiktor Kulerski (1865–1935). Polityk – wydawca – dziennikarz, Toruń 2006, s. 42.

3 T. Krzemiński, Polityk dwóch epok Wiktor Kulerski, Roczniki Towarzystwa Naukowego w Toruniu,  
R. 91, z. 3, Toruń 2008, s. 34.

4 T. Astramowicz-Leyk, Wiktor Kulerski (1865–1935), s. 42.
5 T. Krzemiński, op. cit., s. 34.
6 „Gazeta Grudziądzka” z dn. 2. 10. 1894 r., nr 1.
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Winieta pisma zawierała też dopisek „W imię Boże: za Wiarę i Ojczyznę!”, a po-
niżej „Niech będzie pochwalony jezus chrystus!”. Pomiędzy rubrykami z  ty-
mi pozdrowieniami widnieje informacja, że pismo będzie wychodziło trzy razy 
w  tygodniu, na: wtorek, czwartek i  sobotę. Od początku wydawania pisma do 
sobotniego wydania miał być dołączany dodatek niedzielny „Gość Świąteczny”7. 
drukarnia, redakcja, ekspedycja i księgarnia znajdowały się w Grudziądzu przy 
ul. Rynek Zbożowy 88, a nie 79.

Pierwszy numer polskiego pisma wydawanego w Grudziądzu rozpoczyna 
odezwa do potencjalnych czytelników, których określono „Wiarusy”. Artykuł na-
wiązuje do rozesłanych we wrześniu prospektów zapowiadających początek uka-
zywania się nowego pisma polskiego. Określono w nim, że pismo będzie katolickie  
i polskie10. Te dwie idee, z czasem rozszerzone o „ludowość” były charakterystyczne dla 
wydawcy i jego pisma przez cały okres ukazywania się periodyku. To właśnie te idee 
legły u podstaw utworzonej przez Wiktora Kulerskiego i jego zwolenników w 1912 r. 
Katolicko-Polskiej Partii Ludowej (K-PPL). jak sama nazwa wskazywała, oferta po-
lityczna kierowana była do elektoratu łączącego te trzy silnie wyróżniające się cechy.

Kulerski tworząc Katolicko-Polską Partię Ludową, wierny ideowemu obliczu 
swojego pisma od początku jego istnienia, chciał organizować lud do obrony przed 
akcjami wynaradawiającymi Polaków, które zaborcy prowadzili z coraz większą de-
terminacją11. Partia wydawcy „Gazety Grudziądzkiej” miała do zrealizowania trzy 
cele, odpowiadające wyznacznikom ideologicznym zawartym w nazwie partii. Za 
pierwszy uznano obronę swobód Kościoła katolickiego. jako drugi pojawiał się nakaz 
obrony odrębności narodowej, gdyż tylko dzięki niej polskie społeczeństwo może 
uchronić się przed germanizacją i socjalizmem. Trzeci cel oznaczał opowiedzenie 
się za zwiększeniem wpływu warstw ludowych na kształtowanie polityki poprzez 
przedstawicieli zasiadających we władzy parlamentarnej kraju związkowego (Prus) 
i Rzeszy Niemieckiej, wskazano na konieczność podjęcia współpracy w Landtagu 
lub Reichstagu z ugrupowaniami reprezentującymi interesy obywateli państwa za-
borczego. Postulat prowadzenia polityki ugodowej za pośrednictwem Kół Polskich 

7 ibidem.
8 ibidem.
9 T. Astramowicz-Leyk, Wiktor Kulerski (1865–1935), s. 41; T. Krzemiński, op. cit., s. 33.
10 Wiarusy!, „G.G.” z dn. 2. 10. 1894 r., nr 1.
11 „dla dobra całego narodu potrzeba więc, aby lud polski do spełnienia w całej pełni obowiązków wobec 

społeczeństwa naszego stawał się coraz bardziej zdolnym, a mianowicie, aby się stał żywiołem coraz bardziej spo-
łecznym, kulturalnym i ekonomicznie silnym, a politycznie czynnym i wpływowym, aby zajął w społeczeństwie 
stanowisko, jakie mu się przynależy za względu na jego fundusz moralny i liczebną przewagę. Religia katolicka jest 
źródłem moralnej tężyzny narodów i pośrednio także tężyzny fizycznej. Lud polski, dbając o moralne zdrowie przy-
szłych pokoleń, musi więc walczyć w obronie swobody kościoła katolickiego, jako instytucji, ustanowionej przez 
Boga dla krzewienia religii, aby swobodnie mógł krzewić naukę chrystusową.” Program Katolicko-Polskiej Partii 
Ludowej, „G.G.” z dn. 31.12.1912, nr 157. 
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uzasadniono zwiększaniem praw i znaczenia warstw ludowych12. Partii stawiano także 
zadanie organizowania pracy narodowej, pracy z ludem, wierność kościołowi katolic-
kiemu, a także zwalczanie religii i ideologii godzących w wiarę katolicką i tożsamość 
narodową. Twórcy K–PPL zobowiązywali się do solidarności narodowej w walce 
z siłami państwa zaborczego, a w kwestiach wyborczych do uznawania uchwał pol-
skich władz wyborczych13. deklaracja lojalności wobec polskich władz wyborczych, 
zawarta w programie partii, miała pomóc Kulerskiemu w zneutralizowaniu części je-
go oponentów. Pomimo wycofania się z zawodowego zajmowania się polityką14, je-
go polityczni przeciwnicy, zorganizowani głównie w endeckich partiach, prowadzili 
dyskredytującą go nagonkę, chcąc osłabić także wpływy „Gazety Grudziądzkiej”15.

Realizacja przyjętych od początku istnienia pisma celów politycznych i spo-
łecznych K–PPL miała nastąpić przy wykorzystaniu prawnych możliwości, jakie 
stwarzała konstytucja zaborczego państwa16. Wśród środków działania partii zna-
lazły się demokratyczne zasady: jawności w polityce (podkreśl. T.A-L.) – „wzglę-
dem własnego społeczeństwa, aby ogół narodowy zdawał sobie sprawę z położenia 
politycznego i, aby wywierał pożądany wpływ na bieg spraw publicznych” i rów-
nouprawnienie wszystkich warstw (podkreśl. T.A-L.), w tym ludu, „we wszelkich 
sprawach ogół narodu obchodzących”17. 

Z analizy programu partii wynika, że było to ugrupowanie o charakterze wy-
znaniowym. członkiem K–PPL mógł zostać „każdy Polak–katolik i każda Polka– 
–katoliczka nieposzlakowanej czci”18. Organem prasowym partii była oczywiście 
walcząca o katolickość polskiego ludu „Gazeta Grudziądzka”19. 

12 „W stosunku do żywiołów nam obcych celem Katolicko–Polskiej Partii Ludowej jest zachowanie odręb-
ności narodowej, bo tylko przez nią może się społeczeństwo nasze uchronić przed germanizacją i socjalizmem. 
Ponieważ jednak z dopuszczenia bożego żyjemy w państwie, którego rządy dzierżą żywioły nam obce, przeto znie-
woleni jesteśmy obok nich żyć i nieraz z nimi pracować. O ile więc konieczność nas do tego zniewala, by z owymi 
żywiołami obcymi wspólnie w rozmaitych dziedzinach pracować, a także w dziedzinie politycznej, jak na przykład 
w sejmie lub parlamencie, o tyle należy tę pracę wykorzystać ku przysparzaniu warstwom ludowym praw i wpły-
wów na bieg spraw politycznych”. ibidem, s. 1.

13 „W stosunku do własnego społeczeństwa celem Katolicko–Polskiej Partii Ludowej jest organizowanie 
samoistnej pracy narodowej, podźwignięcie wszechstronne mas ludowych, zachowanie wierności kościołowi ka-
tolickiemu i osłabienie wrogich prądów, które godzą w wiarę naszą świętą i w nasz byt narodowy. W stosunku 
do innych stronnictw narodowo–polskich dąży Katolicko–Polska Partia Ludowa do osiągnięcia jednomyślności 
i wzajemnego szacunku. W walce z wrogimi żywiołami zobowiązuje się Katolicko–Polska Partia Ludowa do soli-
darności narodowej, a sprawach wyborczych poddaje się pod uchwały polskich władz wyborczych”. ibidem, s. 1.

14 Kulerski po dwóch kadencjach posłowania w Reichstagu (1903–1911) zrezygnował z ubiegania się  
o kolejną reelekcję, chociaż nie zrezygnował z ambicji politycznych. Szerzej na ten temat zob.: T. Astramowicz-
-Leyk, Wiktor Kulerski (1865–1935).

15 Ruch wyborczy, „G.G.” z dn. 22.04.1913, nr 48, ss. 3.
16 Program Katolicko-Polskiej Partii, s. 1.
17 ibidem, s. 1.
18 ibidem, s. 1; S. Wierzchosławski, Polski ruch narodowy w Prusach Zachodnich w latach 1860–1914, Wro-

cław 1980, s. 155. 
19 Na łamach „Grudziądzkiej” broniono czci papieża (już w pierwszych numerach pisma drukowano stano-

wiska Ojca św.) i jego niezależności – jako głowy Kościoła katolickiego – od króla włoskiego. „Gazeta”, jako „organ 
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Siła partii Kulerskiego polegała na tym, że współpracujących, często od wie-
lu lat, gdyż korespondencje z terenu zamieszczano już od pierwszych numerów pi-
sma, mężów zaufania zorganizowano w stronnictwo polityczne. W zebraniu założy-
cielskim K–PPL wzięło udział około 300 osób. Była to ogromna liczba, świadcząca 
o silnej pozycji, jaką w 1912 r. wydawca „Grudziądzkiej” zajmował wśród polskie-
go ludu. Powołanie partii posiadało dla niego ważne znaczenie i wzmacniało jego 
pozycję wobec przeciwników politycznych, którzy musieli odtąd uwzględniać fakt, 
że za wydawcą „Gazety Grudziądzkiej” stoi organizacja polityczna, a nie rozpro-
szeni zwolennicy. Fakt polityczno–organizacyjnego „zagospodarowania” ludzi pra-
cujących dla „Gazety” jeszcze bardziej przywiązywał ich do pisma i jego wydawcy. 
dotychczasowi mężowie zaufania w terenie gdzie działali reprezentowali już nie 
tylko „Grudziądzką”, ale linię polityczną Kulerskiego. Zdawali sobie z tego sprawę 
jego wrogowie, którzy oczywiście zaatakowali nowopowstałą partię20. Zwalczająca 
Kulerskiego już od kilku lat Narodowa demokracja21 zarzucała, że ten, reprezen-
tując część stronnictwa konserwatywnego, dał się użyć do rozbicia ruchu ludowe-
go, oraz, że utworzenie K–PPL było podyktowane chęcią wejścia w skład mającej 
powstać Rady Narodowej22. Wyznaczniki ideowe, którym hołdowała „Gazeta Gru-
dziądzka” od pierwszego numeru przyczyniły się do powstania po kilkunastu la-
tach partii politycznej.

W pierwszym artykule adresowanym do swych czytelników redakcja „Gazety 
Grudziądzkiej” prosiła, aby każdy z czytelników przysporzył chociaż jednego nowe-
go abonenta23. Opłata kwartalna wraz z dodatkiem „Gościa Świątecznego” wynosiła 

katolickiego ludu polskiego, jako organ katolicko–polskiej partii ludowej, której najprzedniejszym zadaniem jest 
obrona interesów i praw naszego św. Kościoła, w gorących artykułach występowała w obronie zelżonego Ojca św.,  
a przeciwko zuchwałości i bezczelności włoskiego masoństwa”. Na wiecach, na których przemawiał Kulerski „uchwa-
lono rezolucje przeciwko bezczelności masońskiej i wysłano na jego wniosek telegramy do Rzymu z współczuciem dla  
śp. Ojca św. Piusa X”. Realizując programowy obowiązek partii, tj. obrony katolickiej wiary i Kościoła,  „Grudziądz-
ka” nawoływała: „Precz z niewolą, precz z poddaństwem Ojca św.! Namiestnik chrystusowy musi być wolnym od 
wszelkich więzów, od wszelkiego poddaństwa. Stolica Apostolska musi być niepodległą, bo tego wymaga godność, 
tego wymagają interesa Kościoła chrystusowego. i jesteśmy przekonani, że w tej mierze cały lud polski jak jeden 
mąż stoi za nami. i ten lud oczywiście także od swych zastępców, swych posłów w parlamentach, musi wymagać, aby  
w odpowiedniej chwili energicznie wystąpili z żądaniem wolności i niepodległości Ojca św.” Zob.: Ojciec św. w nie-
woli masoństwa, „G.G.” z 14.03.1916, nr 31, s. 1. Por. W sprawie wolności Ojca św., „G.G.” z 22.02.1916, s. 1.

20 Nasi przeciwnicy, „G.G.” z 04.01.1913, nr 2, s. 1; Organizacja polityczna ludu polskiego, „G.G.” z 30.01.1913, 
nr 13, s. 1; „G.G.” z 31.12.1912, nr 157, s. 5; „G.G.” z 14.01.1913, nr 6, s. 5; j. marczewski, Narodowa Demokracja  
w Poznańskiem 1900–1914,Warszawa 1967, s. 340.

21 Na ten temat zob.: T. Astramowicz-Leyk, Wiktor Kulerski (1865–1935), ss. 161–167.
22 Z powodu coraz ostrzejszych form, jakie przybierała germanizacja w zaborze pruskim i przybierającym 

coraz liczniej formy organizacyjne zróżnicowaniu politycznym, sformułowano ideę powołania w zaborze pruskim 
instytucji narodowej, będącej moralno–politycznym przedstawicielstwem Polaków w Rzeszy Niemieckiej. instytucja 
ta miała mieć formalną władzę o charakterze ponad partyjnym. Kulerski poparł wysunięty w październiku 1909 r. 
projekt, jaki w tej sprawie zgłosił poseł jan Brejski z Koła Polskiego. Naczelna Władza Narodowa, „G.G.” z 21.10.1909, 
nr 126, s. 1; W sprawie naczelnej władzy narodowej”, „G.G.” z 26.10.1909, nr 128, s. 1; Skład projektowanej „Rady 
narodowej”, „G.G.” z 28.10.1909, nr 129, s. 1. Zob. też: W sprawie rady narodowej, „G.G.” z 22.10.1910, nr 127, s. 2.

23 „G.G.” z dn. 2.10.1894, nr 1.
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1 markę, w ekspedycji w Grudziądzu 80 fen., a za doręczeniem pocztowym 1,25 mk.  
Winieta „Grudziądzkiej” zawierała informację trzydniową o kolejnych solenizan-
tach, a także wschodach i zachodach słońca i księżyca.

W kolejnym z zamieszczonych na pierwszej stornie artykułów redakcja zawarła 
rozważania na temat sytuacji Polaków pod zaborami. dodawała otuchy, że choć nie 
znana jest przyszłość, to wrogów lękać się nie należy, gdyż „nad nami czuwa wiecz-
na sprawiedliwość, Bóg, który umie budować i kruszyć potężne państwa i który, gdy 
uzna to za odpowiednie, odwróci od nas grożące nam niebezpieczeństwo, jego więc 
opiece powierzymy się z ufnością”24. Przestrzegano przed bezczynnym oczekiwaniem 
na niepodległość i zachęcano, by wytężyć siły, aby wypełniać obowiązki wobec pań-
stwa, unikając jednak służalczości i uniżoności ubliżających godności narodowej. 
„Równocześnie z pełnieniem naszych obowiązków, żądajmy jednakże stanowczo, 
aby i państwo nawzajem nie zapominało tak zbyt często o obowiązkach, które wzięło 
na siebie, wcielając ziemie nasze do swych granic i które nakłada na nie ostatecznie 
konstytucja”25. W „Grudziądzkiej” od pierwszego numeru podkreślano, że Polacy nie 
są poddanymi drugiej kategorii, drugiej klasy, lecz są równouprawnionymi obywate-
lami. Podobnego zdania, według redakcji polskiego pisma, są także „uczciwi Niemcy, 
nie zaślepieni nienawiścią ku nam”, np. redakcja pisma niemieckiego „düsseldorfer 
Volksblatt”, która napisała, że „Skoro cesarz żąda od Polaków, aby się czuli bezwzględ-
nie poddanymi pruskimi, to naszym zdaniem nieodzownym byłoby warunkiem, że-
by z polskimi współobywatelami obchodzono się bezwarunkowo i przede wszystkim 
jako z równouprawnionymi poddanymi pruskimi, a nie obywatelami drugiej klasy. 
Żeby nie kuto przeciw nim ustaw wyjątkowych i nie gnębiono ich języka i religii”26. 
Przywołując te słowa, redakcja polskiego pisma wskazywała, że część niemieckiej 
opinii publicznej opowiada się za równouprawnieniem narodu polskiego w zaborze 
pruskim. Generalnie jednak od samego początku pisma prowadzono walkę z germa-
nizacją, często nie przebierając w słowach i określeniach27.

Na pierwszej stronie „Gazety Grudziądzkiej” znalazł się także przedruk  
listu pasterskiego papieża Leona Xiii na temat miesiąca maryjnego – października,  
w którym odprawiano nabożeństwa różańcowe.

Od pierwszego numeru pisma Kulerskiego pierwsza strona kończyła się za-
wołaniem: „uczmy dzieci czytać po polsku”28. Również od początku wydawania 
pisma redakcja zamieszczała artykuły dotyczące historii i  losów narodu polskie-

24 Znana mowa cesarska w Toruniu, „G.G.” z dn. 2.10.1894 r., nr 1.
25 ibidem.
26 ibidem.
27 Zob. m.in.: Nasza śmiałość, „G.G.” z dn. 2.10.1894 r., nr 1; Ochrona niemieckości”, „G.G.” z dn. 4.10.1894 r.,  

nr 2; Ochrona niemieckich rzemieślników, kupców, lekarzy itd. przed konkurencją polską, „G.G.” z dn. 4.10.1894 r.,  nr 2.
28 ibidem.
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go, a także atakowała niemieckie środowiska wrogie Polakom. Zamieszczano też 
„Korespondencje” z terenu państwa niemieckiego i redagowano rubryki poświę-
cone wydarzeniom na świecie i w regionie. Łamy „Gazety” otwarte były również 
dla towarzystw, organizacji i wszelkich inicjatyw polskich. Podawano ceny zboża, 
wiadomości giełdowe i kursy pieniężne. Stałym elementem pisma, od początku je-
go powstania, były też przedruki literatury polskiej. Ten cykl rozpoczął przedruk 
opowiadania Wandy Podgórskiej29 „dwie mazurki” – opowieść z czasów Bolesła-
wa Krzywoustego. dodatkowe dochody dla wydawcy miały przynieść ogłoszenia 
przemysłowców i handlowców, głównie polskiego pochodzenia.

Niemalże od początku (bo już od drugiego numeru) w piśmie lansowano ha-
sło „Swój do swego”30, zachęcając, by Polacy kupowali polskie produkty, u polskich 
kupców, leczyli się u lekarzy polskiego pochodzenia i korzystali z pomocy prawnej 
polskich adwokatów. co jakiś czas od pierwszych numerów pisma drukowano ar-
tykuły, w których zachęcano do kupowania ziemi i szanowania jej jako największe-
go dobra, piętnując tych, którzy się jej wyzbywali31.

W dotychczasowym piśmiennictwie podawano niewłaściwą datę publika-
cji „dziesięciu przykazań obywatelskich”. Autorka w fiszce z „Gazety” otrzymanej  
w 1990 r. od nieżyjącego już olsztyńskiego naukowca i bibliofila jana Wróblewskie-
go (badacza czytelni Ludowych w zaborze pruskim) znalazła datę publikacji „Przy-
kazań” 5 października 1894 r. Znając pismo autorka ustaliła, że musiał to być trze-
ci numer „Grudziądzkiej” i z pewnością pierwsza strona32. identyczną informację 
o dacie publikacji, jako swoją, podał też Tomasz Krzemiński. On również podał datę 
zamieszczenia „dziesięciu przykazań obywatelskich” jako 5 października 1894 r.33 
Otóż ten swoisty dekalog zamieszczono rzeczywiście w trzecim numerze pisma, ale 
numer ten został wydany 6 października 1894 r.34

Od trzeciego numeru pisma pojawiła się nowa rubryka: „Wiadomości kościelne”.
Trwałą cechą „Gazety Grudziądzkiej” był antysemityzm. Widać wyraźnie ten 

kierunek już od trzeciego numeru pisma35. Wydawca i jego redaktorzy na łamach 
pisma głosili hasła antysemityzmu, ale był to antysemityzm ekonomiczny, wywo-
łany silną konkurencją w handlu, w przemyśle i na wsi36, a także dlatego, że Żydzi

29 Wanda Podgórska (1859–1911).
30 Ochrona niemieckich rzemieślników, kupców, lekarzy itd. W piśmie akcję nazwano: „Swój u swego”.
31 Ziemia, „G.G.” z dn. 6.10.1894 r., nr 3.
32 T. Astramowicz-Leyk, Wiktor Kulerski (1865–1935), s. 49.
33 interesujące jest źródło tej informacji w pracy T. Krzemińskiego, skoro, jak podaje sam autor, korzystał 

z mikrofilmów „Gazety Grudziądzkiej” sporządzonych ze znajdujących się w lwowskiej Bibliotece im. W. Stefanyka. 
34 Autorka zrezygnowała z przypomnienia treści „dekalogu”, gdyż został on opublikowany w przywoływa-

nym powyżej artykule zamieszczonym w „Przeglądzie Zachodnim”. Zob. T. Astramowicz-Leyk, Wiktor Kulerski – 
życie na pograniczu, s. 49.

35 W zbytku trucizny, „G.G.” z dn. 6.10.1894 r., nr 3.
36 W.O., Żydzi wobec wsi,  „G.G.” z dn. 22.06.1933, nr 72; Żydzi, „G.G.” z dn. 24. 03. 1934, nr 12.
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angażowali się w ruch komunistyczny37. Opowiadał się za odsunięciem właści-
cieli żydowskiego pochodzenia z gospodarki. Poglądy te głosił zarówno podczas 
zaboru pruskiego, jak i w latach ii RP. jego syna Witolda Kulerskiego, który po 
śmierci wydawcy w 1935 r. odziedziczył Zakłady Graficzne i „Gazetę Grudziądz-
ką”, do wybuchu ii wojny światowej, również cechował antysemityzm ekono-
miczny38. To prawda, że był on wtórny wobec innych wartości, ale jednak w my-
śli politycznej rodu odzwierciedlonej na łamach „Grudziądzkiej” został silnie 
zaakcentowany. Nawet w 1942 r., w podpisanym przez Witolda Kulerskiego „Pro-
jekcie ustroju Państwa Polskiego”39, postulowano zniesienie koncentracji handlu 
w rękach Żydów. Warto tutaj wspomnieć, że dokument ten był sygnowany przez 
polityków wywodzących się z mniejszości żydowskiej. Ala na zmianę poglądów 
na sprawę żydowską w rodzie miał wpływ Holocaust w latach ii wojny światowej. 
Witold Kulerski jako członek Rady Narodowej RP domagał się poinformowania 
międzynarodowej opinii publicznej o masowych mordach na ludności żydow-
skiej na ziemiach polskich dokonywanych przez niemieckie władze i ich aparat 
oraz domagał się od Aliantów by wzięli w obronę mordowaną ludność żydow-
ską. Protest swój i oburzenie wyraził także po śmierci przedstawicieli Bundu 
zamordowanych przez władze radzieckie. Brał również w obronę żołnierzy pol-
skiego wojska narodowości żydowskiej, dyskryminowanych w armii podczas 
służby w Wielkiej Brytanii w latach ii wojny światowej. jego wcześniejszy an-
tysemityzm ekonomiczny nie miał wpływu na współpracę z przedstawicielami 
żydowskimi w Radzie. często podpisywał wspólne stanowiska. Tutaj ważne by-
ło meritum sprawy, a nie pochodzenie narodowe czy partyjne wnioskujących. 

do znacznego przewartościowania w sprawie mniejszości żydowskiej doszło 
w trzecim pokoleniu Kulerskich. Wiktor (junior) brał w obronę Żydów jako narodo-
wość40, która szczególnie ucierpiała w czasie ii Wojny światowej i po wojnie, m. in. 

37 Żydostwo niebezpieczeństwem dla Polski, „G.G.” z dn. 16. 12. 1933, nr 50.
38 dowodzą tego przykładowe artykuły publikowane na lamach „Gazety Grudziądzkiej”: Rozruchy an-

tyżydowskie w kraju, „G.G.” z dn.  26. 11. 1935, nr 137; Kj., Żydostwo pcha się do Gdyni, „G.G.” z dn. 3.12 1935,  
nr 140; Własną drogą – samodzielni, „G.G.” z dn. 25. 12. 1935, nr 149; S. mikołajczyk, Wywłaszczenie bez odszkodowa-
nia czy własność prywatna – podporządkowana interesowi społecznemu, „G.G.” z dn. 29. 02. 1936, nr 26 – w artykule 
mikołajczyk opowiadał się za pozbyciem się Żydów z Polski, ale wystąpił przeciwko biciu Żydów. Wyraził pogląd, 
że poprzez rozbudowę spółdzielczości zmusi się Żydów do emigracji, przejmując handel i rzemiosło w polskie rę-
ce. Proponował, by w drodze umów międzynarodowych poszukać dla Żydów terenów emigracyjnych); Zażydzenie 
własności rolnej w Małopolsce Wschodniej, „G.G.” z dn. 29. 02. 1936, nr 26; Kwestia żydowska w Polsce, „G.G.” z dn. 
20.09.1936, Nr 111; Żydzi nie chcą emigrować. Żądają ziemi i stanowisk, „G.G.” z dn. 21. 10. 1936, nr 124; Min. Beck 
uspakaja opinię żydowską, a żydostwo światowe atakuje Polskę, „G.G.” z dn. 7. 02. 1937, nr 16; Żydzi sobie pozwala-
ją, „G.G.” z dn. 25.05.1937, nr 59; Kto bojkotuje Żydów?, „G.G.” z dn. 8. 07. 1937, nr 77. 

39 Na temat tego dokumentu więcej zob.: T. Astramowicz-Leyk, Od idei pracy organicznej do społeczeństwa 
obywatelskiego. Przekaz międzypokoleniowy na przykładzie rodu Kulerskich, Olsztyn 2013, ss. 82–85.

40 W. Kulerski (junior), Prawdziwe cele antysemickich wystąpień, w: idem, Bez tytułu. Wybór publicystyki 
1981–1991, Wydawnictwo KRąG, Warszawa 1991, ss. 206–209; W. Kulerski (junior), Marsz, w: idem, Bez tytułu, 
ss. 217–230; W. Kulerski (junior), Zatruta dusza narodu (wobec antysemityzmu), w: idem, Bez tytułu, ss. 231–234; 
W. Kulerski (junior), Na marginesie „żydowskiego” numeru „Aneksu”, w: idem, Bez tytułu, ss. 244–249; W. Kulerski 
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podczas pogromu kieleckiego, a także w wyniku dyskryminacji rasowej i narodo-
wej rozpoczętej w marcu 1968 r. Widać więc wyraźnie, że antysemityzm był obecny 
na łamach „Gazety Grudziądzkiej” od pierwszych numerów ukazywania się pisma, 
ale był warunkowany sytuacją ekonomiczną polskiego chłopa i robotnika. Przed-
stawiciele rodu, zwłaszcza w drugim i szczególnie trzecim pokoleniu pod wpływem 
Holocaustu zmienili swój stosunek do kwestii ludności żydowskiej. 

Pismo Kulerskiego było adresowane do ludu, pod pojęciem którego rozu-
miano nie tylko chłopów, ale i robotników, słowem tych, którzy utrzymywali się  
z pracy własnych rąk. Nie miało jednak oblicza socjalistycznego, tylko związane było  
z tworzącym się ruchem ludowym. Od początku istnienia „Gazeta Grudziądzka” 
była antysocjalistyczna. dowodzi tego artykuł już z piątego numeru periodyku41. 
Wrogi stosunek do socjalistów na łamach „Grudziądzkiej” był prezentowany za-
równo u schyłku XiX w., jak i w wieku XX. Rywalizowano z nimi o wpływy wśród 
robotników. często łączono stosunek do socjalistów z antysemityzmem. Przez la-
ta ukazywania się pisma (1894–1939) publikowano wiele artykułów na ten temat.  
Wiktor Kulerski (senior) należał do tych osób, które łączyły w zaborze pruskim wal-
kę o wiarę katolicką z obroną narodowości. jego katolicyzm nie przeszkodził jednak 
w wypowiedzeniu konserwatystom reprezentowanym przez ziemiaństwo i ducho-
wieństwo rywalizacji o wpływy w reprezentacji politycznej polskiego społeczeństwa 
w wyborach, najpierw do Landtagu, a później do Reichstagu42. mimo oddania ła-
mów pisma sprawom kościelnym i zatrudnianiu księży w swojej redakcji Kulerski 
spotykał się z atakami ze strony kleru. Najwymowniejszym tego przykładem była 
broszura autorstwa księdza Stanisława Kujota43, zawierająca cykl artykułów wcze-
śniej opublikowanych na łamach „Pielgrzyma”,  wymierzona przeciwko Kulerskiemu 
jako kandydatowi na posła w wyborach w 1903 r., w której poddał krytyce między 
innymi życie prywatne Kulerskiego i cechy jego osobowości44. Przeciwko Kulerskie-
mu podczas kampanii wyborczej w 1903 r. występowali także inni księża45. Wrogi 
wobec Kulerskeigo stosunek części pomorskiego kleru nie przeszkodził mu jed-
nak w tym, by partia, którą utworzył po zaprzestaniu działalności parlamentarnej 
w 1912 r. – Katolicko-Polska Partia Ludowa, nawet  w swojej nazwie odwoływa-

(junior), Czy nowe Góry niewzruszone?, w: Fermentum massae mundi. Jackowi Woźniakowskiemu w siedemdziesią-
tą rocznicę urodzin, AGORA, Warszawa 1990, ss. 538–549.

41 Nasza przynależność do stronnictw przewrotu, „G.G.” z dn. 11.10.1894 r., nr 5.
42 Na temat tej rywalizacji zob. A. Kołodziejczyk, Ruch ludowy a Kościół rzymskokatolicki w  latach  

II Rzeczypospolitej, Warszawa 2002, s. 81.
43 Kujot Stanisław – ksiądz, historyk pomorski, wieloletni prezes Towarzystwa Naukowego w Toruniu, czło-

nek Krakowskiej Akademii umiejętności. T. Astramowicz-Leyk, Wiktor Kulerski (1865–1935), s. 73.
44 S. Kujot, Pan Wiktor Kulerski jako kandydat na posła. Szczególnie dla wyborców w powiecie chojnickim 

i tucholskim, Toruń 1903. Szerzej na temat krytyki Kulerskiego przez księdza Kujota zob.: T. Astramowicz-Leyk, 
Wiktor Kulerski (1865–1935), ss. 73–76.

45 ibidem, s. 72.
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ła się do wartości katolickich. Za najważniejszy cel działania partii Kulerski uznał 
obronę swobód Kościoła katolickiego46. Papież nadał Wiktorowi Kulerskiemu ty-
tuł szambelana47. Katolicyzm był wartością, z którą Wiktor Kulerski (sen.) silnie się 
identyfikował nie tylko w latach zaboru, ale także w ii Rzeczypospolitej. W obliczu 
zjednoczenia ruchu ludowego w 1931 r. Kulerski występując wraz z grupą parla-
mentarzystów PSL „Piast”48 przeciwko zjednoczeniu podkreślał antyklerykalizm PSL 
„Wyzwolenia” i Stronnictwa chłopskiego49. Podczas ostatniego, przed połączeniem 
ruchu ludowego, posiedzenia Rady Naczelnej PSL „Piast” w dniu 14 marca 1931 r.  
Kulerski, michałkiewicz i mikołajczyk ostro wystąpili przeciwko projektowi pro-
gramu połączonego ruchu ludowego, domagając się jasnego sformułowania spraw 
dotyczących religii i własności prywatnej, tak, by w przyszłości w tych sprawach 
nie dochodziło do nadużyć w interpretacji50. Widać więc, że kwestia wiary, wyzna-
nia katolickiego nie była Kulerskiemu obojętna nawet w ostatnich latach jego życia.

Przeciwnicy Kulerskiego zarzucali mu koniunkturalne traktowanie sprawy wia-
ry, ale trzeba zauważyć, że nie tylko on sam był katolikiem. jego pierwsza żona józefa 
Kolska, znacznie starsza od niego, była bliską krewną proboszcza w dusznikach. Brat 
drugiej żony Kulerskiego, Leontyny małgorzaty Trawińskiej, był proboszczem w Wila-
nowie. Te rodzinne powiązania ze stanem duchownym nie przeszkodziły Kulerskiemu 
popełniać błędów w życiu prywatnym, które są dowodem odstępstw od nauki Ko-
ścioła katolickiego. jego córka, również Leontyna, chodziła do szkół przyklasztornych. 

Katolickie wychowanie otrzymał również syn Witold, który kontynuował po 
śmierci ojca katolicko-ludowy nurt reprezentowany w „Gazecie Grudziądzkiej”. 

Również Witold Kulerski dał katolickie wychowanie swoim synom Wiktorowi 
i markowi. Wiktor Kulerski (jr) w 1978 r. zorganizował na terenie swojej miejscowości 
publiczne zbieranie podpisów pod petycją zawierającą postulat transmitowania nie-
dzielnej mszy w radiu. Później w okresie stanu wojennego ukrywał się na parafii w Go-
łąbkach, a jako członek Regionalnej Komisji Wykonawczej współpracował z biskupem 
Władysławem miziołkiem w akcji organizowania pomocy rodzinom represjonowanych 
związkowców. jednak kiedy w wolnej Polsce jako wiceminister pierwszego demokratycz-
nego po ii wojnie światowej rządu i jako poseł pracował nad ustawą o systemie oświa-
ty zdecydowanie wystąpił przeciwko zapisom o wartościach chrześcijańskich. uwa-
żał, że zapisy te wiązałyby się z dyskryminacją innowierców i bezwyznaniowców51.

46 Szerzej na temat założeń programowych K-PPL zob.: T. Astramowicz-Leyk, Wiktor Kulerski  
(1865–1935), ss. 172–175.

47 A. Kołodziejczyk, op. cit., s. 115.
48 W grupie tej oprócz Kulerskiego byli mieczysław michałkiewicz, jan józef Nosek, Franciszek Rząsa  

i Stanisław mikołajczyk. ibidem, s. 306.
49 ibidem. 
50 Szaflik j. R., Polskie Stronnictwo Ludowe Piast 1926–1931, Warszawa 1970, s. 350.
51 Szerzej na temat katolicyzmu jako wartości obecnej w rodzie zob.: T. Astramowicz-Leyk, Od idei pracy 

organicznej, ss. 452–459.
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Od początku istnienia „Gazeta Grudziądzka” miała charakter katolicko-naro-
dowy i ludowy. Przed i wojną światową miała największy nakład (ponad 128 tysięcy 
egzemplarzy, w tym 128.258 stałych abonentów) wśród polskich pism i była drugim 
co do wielkości periodykiem w Rzeszy Niemieckiej. Podporządkowana była intere-
som politycznym swojego założyciela i wydawcy. jego pismo zapoznawało z historią 
narodu polskiego, uczyło kochać wszystko, co polskie, pomagało w zrozumieniu 
historycznych dziejów Polski. Na łamach periodyku Kulerski uczył, w jaki sposób 
odpierać ataki władz pruskich na polską ziemię oraz duchową i materialną kulturę 
Polaków. Z oświaty uczynił główny oręż walki z germanizacją. 

Teresa Astramowicz-Leyk, Programmgestaltung der „Gazeta Grudziądzka” (Graudenzer Zeitung)
1894–1939 – einige Aspekte

Zusammenfassung

im voliegendenden Text wurden die wichtigsten programmatischen Grundsätze der „Graudenzer Zeitung” 
(1894–1939) dargelegt. die Zeitschrift wurde von einem der Anführer der Volksbewegung in Westpreußen, Wiktor 
Kulerski, gegründet und herausgegeben. es wurden informationen zum erscheinungsdatum der ersten Nummer 
der Schrift und zur Adresse der druckerei berichtigt. die polnische Zeitung aus Graudenz hatte volkstümliche, na-
tionale und katholische charakterzüge. Auf diese drei Hauptwerte konzentrierte sich der Begründer und Besitzer 
der Zeitung, ähnlich wie seine mitarbeiter. die größten Auflagen erreichte die Zeitung vor dem ersten Weltkrieg. 
Später, aufgrund der territorialen Wandlungen, des Aufstands in Großpolen und der Stellungnahme des Heraus-
gebers in der Kriegszeit, war es nicht leicht, die Leser zu gewinnen.mit dem Beitritt von Kulerski  der Polnischen 
Volkspartei „Piast” wurde die Schrift zum Presseorgan der Volksbewegung. dies bestand auch nach dem Tod des 
Gründers, als die druckerei von seinem Sohn Witold übernommen wurde. ein fester Bestandteil des Programms 
der „Graundenzer Zeitung” war wirtschaftlicher Antisemitismus. Vor dem ersten Weltkrieg zeichnete sich auch 
eine stark nationalistisch geprägte Richtung aus, der Nationalismus wurde jedoch aus der Wehrposition gegen 
die Germanisierung der polnischen Gesellschaft, die im preußischen Teilungsgebiet leben musste, präsentiert. 

Übersetzt von Alina Kuzborska

Teresa Astramowicz-Leyk, Program direction of „Gazeta Grudziądzka” 1894–1939 – selected aspects

Summary

This article presents the principle programming assumptions of the „Gazeta Grudziądzka” (1894–1939), 
written and published by one of the leaders of the popular movement in Western Prussia, Wiktor Kulerski. The 
rectified information refers to the date of the publication of the first issue of the magazine and the address of the 
printing house. Polish literature from Grudziądz had a popular, nationalist and catholic character. The founder 
and owner of the paper and his colleagues focused on these three values. The „Gazeta” reached its largest circu-
lation before the First World War. Later, due to the territorial changes in Greater Poland, uprisings and the atti-
tudes of the publisher during the First World War, it was not easy to attract readers. With the accession of Kuler-
ski to the Polish People’s Party „Piast”, the paper became a press instrument of the popular movement. moreover, 
after the founder’s death his son, Witold, took over the publishing company. The enduring feature of the „Gazeta 
Grudziądzka” program was economic anti-Semitism. Nationalism was strongly emphasized until the First World 
War, but it was presented as a defence against the Germanization of Polish society under Prussian occupation.
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W 1945 r. przed władzami stanął problem szybkiego zorganizowania insty-
tucji państwowych na terenach byłych Prus Wschodnich przyłączonych do Polski1. 
Wśród nich ważną rolę odgrywały organy wymiaru sprawiedliwości, sądy i proku-
ratury. Były jednym z gwarantów właściwego funkcjonowania państwa w powo-
jennym okresie. Obok organów sprawiedliwości ważną rolę odgrywały instytucje 
związane z ochroną porządku i bezpieczeństwa. Celem prezentowanego opraco-
wania jest ukazanie działalności funkcjonariuszy Milicji Obywatelskiej (dalej: MO)  
w ocenie prokuratorów apelacji olsztyńskiej. Podkreślić należy, iż apelacja olsztyń-
ska swoim obszarem wykraczała poza teren województwa olsztyńskiego i obejmo-
wała także część powiatów województwa białostockiego i warszawskiego. Jednakże 
w niniejszej pracy zamierzam skupić się głównie na terenach byłych Prus Wschod-
nich przyłączonych do Polski. Relacje prokuratorów apelacji olsztyńskiej obok  
informacji płynących od przedstawicieli administracji rządowej i samorządowej, 
są interesującym źródłem o całości życia społeczno-politycznego i gospodarczego 
na terenie obecnej Warmii i Mazur. Są również źródłem wiedzy  na temat funkcjo-
nowania organów MO, postaw funkcjonariuszy, ich morale, wykształcenia i przy-
gotowania do pełnienia służby. 

Okres poddany badaniom obejmuje lata 1945–1947, czyli od momentu 
przybycia pierwszych prokuratorów na teren byłych Prus Wschodnich do czasu 

1 14 III 1945 r. powołano na Ziemiach Odzyskanych cztery okręgi administracyjne. Na ich czele stanęli 
pełnomocnicy rządu. 23 V 1945 r. nastąpiło symboliczne przejęcie władzy cywilnej z rąk wojskowych władz so-
wieckich przez pełnomocnika rządu na Okręg Mazurski – Jakuba Prawina. Zob. E. Wojnowski, Warmia i Mazury 
w latach 1945–1947. Życie polityczne, Olsztyn 1970, s. 31.
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ukształtowania się struktury Sądu apelacyjnego w Olsztynie. Organizacja sądow-
nictwa apelacji olsztyńskiej rozpoczęta w czerwcu 1945 r. zakończyła się w 1947 r. 
We wrześniu obejmowała  29 powiatów, osiem powiatów Ziem Dawnych i 21 Ziem 
Odzyskanych. Sześć powiatów położonych było w województwie białostockim, pięć 
w warszawskim, reszta należała do województwa olsztyńskiego.W każdym powie-
cie utworzono sądy grodzkie z wyjątkiem Gołdapi. trzy sądy utworzono poza sie-
dzibami starostw: Orneta, Dobre Miasto i Biała Piska2. 

Powstało niewiele opracowań opisujących działalność wymiaru sprawiedli-
wości i milicji na Warmii i Mazurach po zakończeniu II wojny światowej. Na temat 
tworzenia się zrębów polskiego sądownictwa możemy dowiedzieć się z monografii 
autorstwa Grzegorza Jakubowskiego, który opracował historię sądownictwa pol-
skiego w latach 1944–19553. Również artykuły Marcina Płotka zostały poświęco-
ne dziejom apelacji olsztyńskiej i milicji4. leon Chajn, były wiceminister sprawie-
dliwości, w swoich wspomnieniach opisuje sytuację apelacji olsztyńskiej5. Ważną 
pozycją jest praca Piotra Majera, która opisuje dzieje MO od powstania do 1957 r.  
W niej możemy znaleźć informacje na temat  działalności milicji Warmii i Mazur6. 
Do starszych należą przede wszystkim praca Bohdana Łukaszewicza7 oraz księga 
pamiątkowa wydana z okazji 25-lecia MO i SB8.   

Materiały archiwalne wykorzystane w niniejszym artykule pochodzą z zaso-
bu archiwum Państwowego w Olsztynie i obejmują zespoły: Sądu apelacyjnego  
w Olsztynie, Prokuratury Sądu apelacyjnego w Olsztynie, Prokuratury Sądu Okrę-
gowego w Giżycku. 

Pracę oparto na sprawozdaniach prokuratorów apelacji olsztyńskiej opisują-
cych stan prac nad tworzeniem struktur organizacyjnych, a w innych podsumowano 
okres działalności organów wymiaru sprawiedliwości od momentu powstania do 
czasu ich właściwego funkcjonowania. Wykorzystano również relacje prokuratorów 
sądów okręgowych z wyjazdów służbowych na teren podległych okręgów. Obrazują 

2 M. Płotek, Funkcjonariusze Milicji Obywatelskiej z perspektywy sędziów apelacji olsztyńskiej, w: 95 lat służb 
policyjnych w Polsce, red. E. ura, S. Pieprzny, Rzeszów 2015,s. 69. 

3 G. Jakubowski, Sądownictwo powszechne w Polsce w latach 1944–1950, Warszawa 2002.
4 M. Płotek, Przyczynek do powstania sądów apelacji olsztyńskiej (1945–1947), komunikaty Mazur-

sko-Warmińskie, 2014, nr 1 (283);Idem, Kształtowanie się wymiaru sprawiedliwości na Warmii i Mazurach po 
 II wojnie światowej – na przykładzie Sądu Okręgowego w Giżycku, w: Wyzwoleni, ale nie wolni (1945–1989), red.  
a. Popławska, B. Świtalska-Starzewska, M. Wasilewski, R. Wasilewski, Warszawa 2015; idem, Funkcjonariusze  
Milicji Obywatelskiej z perspektywy sędziów apelacji olsztyńskiej, w: 95 lat służb policyjnych w Polsce, red. E. ura, 
S. Pieprzny, Rzeszów 2015. 

5 l. Chajn, Kiedy Lublin był Warszawą, Warszawa 1964.
6 P. Majer, Milicja Obywatelska 1944–1957. Geneza, organizacja, działalność, miejsce w aparacie władzy, 

Olsztyn 2004. 
7 B. Łukaszewicz, O nową Polskę. Z dziejów aparatu bezpieczeństwa i porządku publicznego na Warmii  

i Mazurach w latach 1945–1950, Olsztyn 1989. 
8 H. Panas, R. Wachowiec, t. Willan, W. Zamecki, W służbie narodu na Warmii i Mazurach. XXV lat  

MO i SB, Olsztyn 1969. 
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one stan bezpieczeństwa i warunki społeczno-gospodarcze jakie panowały na tere-
nie Okręgu Mazurskiego, a następnie województwa olsztyńskiego. W pierwszym 
okresie funkcjonowania sądownictwa informacje zbierane przez sądowników były 
krytyczne w stosunku do rzeczywistości z którą się zetknęli. Nie ukrywano w nich 
negatywnej oceny sposobu funkcjonowania organów porządkowych i bezpieczeń-
stwa, opisywano w nich przestępczą działalność funkcjonariuszy MO i uB, a tak-
że żołnierzy armii Czerwonej. Należy ocenić je jako w dużej mierze wiarygodne.  
Pamiętać należy, iż kadry wymiaru sprawiedliwości w większości tworzyli przed-
wojenni sądownicy. W późniejszym okresie, po 1947 r., w momencie zmian poli-
tycznych i zaostrzenia walki w celu przejęcia pełnej władzy przez komunistów, re-
toryka zmieniła się i dostosowała się do linii propagandy głoszonej przez przedsta-
wicieli władz państwowych. 

aparat przymusu w powojennej Polsce był ważnym ogniwem procesu zdo-
bywania władzy przez komunistów. kierownictwo Polskiej Partii Robotniczejzda-
wało sobie sprawę, że zwycięstwo w walce politycznej i objęcie władzy w państwie 
może dokonać za pomocą tzw. ludowego aparatu ucisku czyli milicji, urzędu bez-
pieczeństwa oraz wojska9.Struktury kadrowe komendy Wojewódzkiej MO (dalej:  
kW MO) w Olsztynie oparto na przybyłych 7 kwietnia 31 funkcjonariuszach  
„lubelskiej” grupy operacyjnej. Na jej czele stał pierwszy komendant wojewódzki  
mjr Józef Pacyna-Głowacki. Jej zadaniem było organizowanie jednostek powiatowych 
milicji na terenie Okręgu Mazurskiego10. 16 kwietnia dołączyła grupa „kielecka” pod 
dowództwem por. Eugeniusza Gałki, licząca 80 osób. Od 15 do 17 czerwca 1945 r.  
przyjechało stu kolejnych milicjantów z grupy „poznańsko-bydgoskiej”. Oficjalnie 
komenda wojewódzka w Olsztynie rozpoczęła działalność 14 kwietnia. komendy 
powiatowe MO (dalej: kP MO) tworzono od czerwca do lipca 1945 r., w oparciu  
o funkcjonariuszy delegowanychprzez kW MO11. 

tworzenie struktur sądowniczych na terenie okręgu apelacji olsztyńskiej roz-
poczęto w 1945 r. 20 czerwca przyjechała z Warszawy do Olsztyna grupa organi-
zacyjna sądowników w składzie: wiceminister leon Chajn, dyrektor Departamentu 
Organizacyjno-administracyjnego adam Wendel, sędzia Stanisław kawłok, sędzia 
śledczy Fryderyk Midura, podprokurator Jerzy Smoleński, prokurator kazimierz 
Giedrojć, sędzia Dulewicz, aplikant sądowy leonardOziewicz i personel kancela-

9 k. lesiakowski, Rola urzędów bezpieczeństwa publicznego w centralnej Polsce i na Ziemiach odzyskanych  
w  latach 1945–1947, w: Władze komunistyczne wobec Ziem Odzyskanych po II wojnie światowej, red. S. Łacha, 
Słupsk 1997, s. 41. 

10 B. Łukaszewicz, O nową Polskę, s. 27. 3 IV 1945 r. komendant główny MO rozkazem nr 5 powołał pięć 
grup operacyjnych w celu organizacji MO na Ziemiach Odzyskanych. Olsztyńską grupę tworzyło 4 oficerów  
i 172 milicjantów. 

11 Ibidem. P. Majer jako datę rozpoczęcia działalności pracy kW MO w Olsztynie podaje 17 IV 1945 r. zob. 
P. Majer, Milicja Obywatelska 1944–1957, s. 115, [za:] Z. Jakubowski, Powstanie i działalność aparatu bezpieczeństwa 
i Milicji Obywatelskiej na Ziemiach Zachodnich i Północnych (1945–1950),Zeszyty Historyczne aSW, 1988, t. 8, s. 20. 
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ryjny – sekretarki Gabriela Strumpfowai Eugenia Mańkowska12. trzeba pamiętać, 
że od 1944 r. obowiązywały nadal przepisy przedwojenne dotyczące ustroju sądów 
powszechnych z 1928 r. Na ich podstawie jednostki organizacyjne prokuratury 
funkcjonowały m.in. przy sądach apelacyjnych i okręgowych. Przez co były ściśle 
powiązane z sądami13.

Początkowo skład okręgu Sądu apelacyjnego w Olsztynie stanowiły nastę-
pujące sądy okręgowe:

Sąd Okręgowy w Olsztynie,
Sąd Okręgowy w Braniewie,
Sąd Okręgowy w Bartoszycach,
Sąd Okręgowy w Ełku,
Sąd Okręgowy w Elblągu14.
7 IX 1945 r. przeniesiono Sąd Okręgowy w Elblągu do apelacji gdańskiej15. Sądy 

grodzkie w: Suszu, Prabutach i Iławie, należące do okręgu elbląskiego pozostawiono 
w apelacji olsztyńskiej, ponieważ znajdowały się na terenie Okręgu Mazurskiego16. 

Na podstawie rozporządzenia ministra sprawiedliwości z 14 grudnia 1945 r.  
nastąpiła zmiana w strukturach apelacji olsztyńskiej. Od 1 stycznia 1946 r. wprowadzono 
nowy podział okręgów sądowych na tym obszarze. apelacja olsztyńska składała się z: 

Sądu apelacyjnego w Olsztynie,
Sądu Okręgowego w Olsztynie,
Sądu Okręgowego w Pasłęku – przeniesionego z Braniewa,
Sądu Okręgowego w Giżycku – przeniesionego z Bartoszyc,
Sądu Okręgowego w Ełku17.
Od 1 lutego 1946 r. obszar okręgu ełckiego obejmował sześć powiatów w tym trzy 

należące do Ziem Odzyskanych z siedzibami w Ełku, Gołdapi, Olecku i trzy z siedzi-
bami w Suwałkach, augustowie oraz Grajewie18. Ostatni z sądów okręgowych apelacji 
olsztyńskiej został zorganizowany w Mławie. 1 września 1946 r. Wydział Zamiejscowy  
w Mławie Sądu Okręgowego w Płocku przekształcono w samodzielny sąd okręgowy19. 

Stosunki między Prokuraturą Sądu Okręgowego w Olsztynie a kW MO 
nie układały się początkowo dobrze. Próby nawiązania kontaktu przedstawiciela  
prokuratury z komendantemnie przynosiły skutku.aleksander Frąckowiak obo-
wiązki służbowe prokuratora Prokuratury Sądu Okręgowego w Olsztynie objął  
9 lipca 1945 r. uznał za stosowne by jak najszybciej spotkać się z komendantem 

12 G. Jakubowski, Sądownictwo powszechne, s. 113. 
13 a. lityński, Historia prawa Polski Ludowej, Warszawa 2010, s. 74.
14 G. Jakubowski, Sądownictwo powszechne, ss. 114–115.
15 l. Chajn, Kiedy Lublin, s. 147.
16 G. Jakubowski, Sądownictwo powszechne, s. 115.
17 M. Płotek, Przyczynek do, s. 91.
18 Ibidem, Funkcjonariusze Milicji Obywatelskiej, s. 69. 
19 G. Jakubowski, Sądownictwo powszechne, ss. 209–210.
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wojewódzkim w Olsztynie, aby omówić zasady współpracy. trzykrotne próby umó-
wienia się z komendantem nie przyniosły rezultatu, a ostatnia zakończyła się bez-
skutecznym półgodzinnym oczekiwaniem na przyjęcie. Prokurator poprosił także 
pisemnie komendanta wojewódzkiego o dane dotyczące siedzib komend i skład 
personalny jednostek milicji. Informacje te miały ułatwić podział okręgu na re-
jony prokuratorskie. Mimo upływu dwu tygodni i ta prośba nie została zrealizo-
wana. Doszło również do zdarzenia, w czasie którego na klatce schodowej domu 
w którym mieszkał a. Frąckowiak, kilku funkcjonariuszy MO zaczepiło sekretarza 
prokuratury leona kukwisza. Pytali go o to kto ma przydział na mieszkanie, które 
zajmuje Frąckowiak. Na odpowiedź, że prokurator, powiedzieli „jutro prokurator 
stąd wyleci”. Sytuacja ta była zinterpretowana przez Frąckowiaka jako objaw niechę-
ci ze strony komendanta wojewódzkiego, które „udzieliło się jego podwładnym”20. 

27 lipca 1945 r. przybył do Olsztyna prokurator Sądu apelacyjnego w Olsz-
tynie Zygmunt kałapski. W sprawozdaniu z tamtego okresu oceniał stan bezpie-
czeństwa w mieście jako „normalizujący się”.  Gorzej przedstawiała się sytuacja 
w poszczególnych powiatach, w szczególności tam gdzie nie utworzono jednostek 
MO, a administracja publiczna nie została jeszcze zorganizowana. kałapski przede 
wszystkim jednak zwracał uwagę, iż funkcjonariusze milicji wymagali stosowne-
go przeszkolenia oraz selekcji, która miałaby zapewnić odpowiedni dobór kadr. 
Postulował o to, by w szeregi milicji przyjmować ludzi uczciwych. Zwłaszcza, iż 
mienie pozostawione bez niczyjej opieki było „pokusą” i „deprawowało ludzi”. 
ówczesna sytuacja na terenie Okręgu Mazurskiego sprawiała, że o wielu prze-
stępstwach prokuratura z różnych przyczyn nie była informowana. Milicjanci nie 
znając procedury karnej rozwiązywali sprawy we własnym zakresie i nie nada-
wali im dalszego formalnego biegu. aby to zmienić kałapski w porozumieniu 
z komendantem wojewódzkim zamierzał zorganizować kursy dla funkcjonariu-
szy. Szkolenie miało obejmować wykłady z zakresu prawa karnego formalnego 
i materialnego. Przeprowadzić miał je kałapski wraz z wiceprokuratorem sądu 
apelacyjnego Jerzym Sztumpfem. Szkolenia dla milicjantów z komendy miej-
skiej i powiatowej w Olsztynie prowadzić mieli przedstawiciele Prokuratury Sądu  
Okręgowego w Olsztynie21. 

Sam komendant wojewódzki MO w sprawozdaniu z sierpnia 1945 r. skarżył 
się na brak ludzi doświadczonych życiowo i zawodowo. Zwłaszcza odczuwano brak 
odpowiednio przygotowanych osób do zajmowania stanowisk komendantów po-
wiatowych. uważał, że część milicjantów należało wymienić, ponieważ byli młodzi 

20 archiwum Państwowe w Olsztynie, Prokuratura Sądu apelacyjnego w Olsztynie, (dalej: aPO, PSaO), 
2819/2, k. 44. Pismo prokuratora Sądu Okręgowego w Olsztynie aleksandra Frąckowiaka do prokuratora Sądu 
apelacyjnego w Olsztynie Zygmunta kałapskiego z 1 VIII 1945 r.

21 archiwum Państwowe w Olsztynie, Sąd apelacyjny w Olsztynie (dalej: aPO, SaO), 2806/3, k. 259–260.Odpis 
pisma prokuratora Zygmunta kałapskiego adresowane do ministra sprawiedliwości w Warszawie, [sierpień 1945 r.].
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oraz niedoświadczeni i „stali na niskim poziomie moralnym”. Jednak nie miał kim 
ich zastąpić. Milicja potrzebowała „najzdrowszego elementu”, a miejscowy w ocenie 
komendanta, był zdemoralizowany. Władze milicyjne nie ufały ludności napływo-
wej, którą oceniano jako „bardzo podejrzaną”, dlatego nie chciały przeprowadzać-
naboru do służby na miejscu22. 

Na polecenie kałapskiego prokuratorzy rozpoczęli lustrację podległego im  
terenu oraz nadzorowanych jednostek milicji. M.in. a. Frąckowiak udał się  
11 września do Nidzicy. Zajechawszy wieczorem na miejsce, skontrolował jedynie 
referat służby śledczej komendy powiatowej. Jednostka ta była w trakcie przepro-
wadzki. W związku z tym panował duży bałagan i wystąpiły trudności w odnalezie-
niu akt prowadzonych postepowań. Cała obsada referatu składała się z trzech mło-
dych szeregowych milicjantów, którzy wprawdzie „przejawiali duży zapał do pra-
cy”, jednakże nie mieli odpowiedniego przeszkolenia i przygotowania do realizacji 
obowiązków na nich spoczywających. Z braku funduszy milicjanci nie dysponowali 
ani egzemplarzami odpowiednich kodeksów, ani nawet potrzebnymi materiałami 
pisarskimi. kilkadziesiąt spraw, dotyczących ujawnionych przestępstw, prokurator 
znalazł odłożone, albowiem kierownik nie wiedział co z nimi dalej począć i uznał 
dochodzenia za zakończone.Frąckowiak polecił wszystkie akta przesłać do proku-
ratury w celu przeanalizowania i wydania właściwej dla każdej ze spraw decyzji. 
Następnego dnia prokurator zlustrował komendę powiatową oraz komisariat. kP 
MO borykała się z dużymi kłopotami finansowymi. Jeszcze gorzej przedstawiała 
się sytuacja posterunku miejskiego, gdzie nie było rejestru prowadzonych spraw, 
ani pieniędzy na kupno odpowiednich ksiąg. W trakcie kontroli prokurator przy-
pomniał funkcjonariuszom o obowiązku założenia rejestru dochodzeń, opisując 
jakie dane odnośnie każdej sprawy należało w nim zamieścić. 

Na zarządzonej odprawie, w której udział wzięli milicjanci niepełniący służ-
by, prokurator omówił najważniejsze przepisy kodeksu postępowania karnego (da-
lej: k.p.k.). Wskazał na konieczność bezwzględnego przestrzegania 48 godzinnego 
czasu zatrzymania osób. Pouczył zebranych o właściwym sposobie postępowania  
w wypadku zatrzymania rzeczy w trakcie wykonywania czynności procesowych. 
Nadto wskazał na obowiązek zgłaszania każdego ujawnionego przestępstwa, wyja-
śniając zebranym, że żadna ze spraw dotyczących przestępstwa nie może zakończyć 
się wyłącznie na czynnościach przeprowadzonych przez milicję. Polecił przekazywać 
wszystkie sprawy do prokuratury, ponieważ w Nidzicy nie było jeszcze sądu grodz-
kiego. komendantom nakazał ścigać tzw. szabrowników, a szczególnie usiłujących 
wywieźć mienie z Okręgu Mazurskiego. Polecił przy tym jak najczęstsze patrolo-

22 M. Płotek, Trudne początki. Okręg Mazurski 1945–1946, Dąbrówno 2011, ss. 141–142. Brak zaufania  
w stosunku do ludności napływowej wynikał głównie z ostrożności władz komunistycznych, które obawiały się 
m.in. zinfiltrowania organów bezpieczeństwa przez podziemie niepodległościowe. 
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wanie dróg przelotowych, zatrzymywanie pojazdów, przeszukiwanie ich ładunków  
i zatrzymywanie osób, które wiozą bez zezwolenia tymczasowego Zarządu Pań-
stwowego rzeczy większej wartości. W walce z szabrownictwem milicja nidzicka 
odnosiła pewne sukcesy, gdyż z inicjatywy miejscowego starosty przystąpiła już do 
ścigania tego typu przestępstw. Problem potajemnego gorzelnictwa, którego zwal-
czanie było jednym z priorytetów w okręgu, w Nidzicy i okolicy nie występował. 
Były tam trzy gorzelnie, które były notorycznie„przedmiotem najazdu” dokony-
wanego przez uzbrojonych żołnierzy sowieckich. Żołnierze ci przepędzali z reguły 
pilnujących milicjantów, zrywali plomby i zabierali dowolną ilość spirytusu. Rynek 
okoliczny zatem był nasycony spirytusem gorzelnianym. Milicja i władze admini-
stracyjne były wobec tego zjawiska bezsilne23. 

Na polecenie prokuratury sądu apelacyjnego w sprawie organizowania kur-
sów dla funkcjonariuszy MO, już w sierpniu 1945 r. odbyło się przy komendzie 
wojewódzkiej szkolenie dla 45 milicjantów. W ramach tego kursu wiceprokura-
tor kazimierz Szczurzewski wygłosił szereg wykładów na temat przepisów k.p.k.  
i kodeksu karnego (dalej: k.k.).kurs ten zakończył się egzaminem, m.in. ze znajo-
mości najważniejszych przepisów.

Niezależnie od tego odbyto w poszczególnych komendach powiatowych szereg 
odpraw z udziałem przedstawicieli prokuratury, w czasie których milicjantów uczono 
najważniejszych przepisów kodeksowych oraz sposobu ich zastosowania. Ponadto 
zaznajamiano ich z taktyką prowadzenia dochodzeń karnych i prowadzeniem akt. 

W porozumieniu z komendą wojewódzką planowano urządzenie specjalne-
go kursu dla wytypowanych milicjantów prowadzących postępowania przygoto-
wawcze. kurs miał trwać dwa tygodnie, począwszy od 10 października. Planowano 
wygłoszenie dwunastu wykładów, z których dwa pierwsze przeznaczone miały być  
na zapoznanie słuchaczy z  treścią przepisów dotyczących organizacji MO oraz 
uprawnień i obowiązków w relacjach z przedstawicielami sądów i prokuratur oraz 
innymi urzędami. Ponadto planowano zapoznanie milicjantów z  przepisami nor-
mującymi użycie broni palnej. Na szkolenie delegowano po dwóch milicjantów  
z każdej komendy powiatowej oraz kilku funkcjonariuszy z wydziału śledczego 
komendy wojewódzkiej, razem około 40 ludzi24. 17 września 1945 r. zamierzano 

23 aPO, PSaO, 2819/1, k. 103–104. Pismo prokuratura Prokuratury Sądu Okręgowego w Olsztynie 
aleksandra Frąckowiaka do prokuratora Prokuratury Sądu apelacyjnego w Olsztynie Zygmunta kałapskiego 
z 16 IX 1945 r. Prace nad utworzeniem Sądu Grodzkiego w Nidzicy rozpoczęto dopiero w styczniu 1946 r.  
zob. M. Płotek, Przyczynek do, s. 95.

24 aPO, PSaO, 2819/2, k. 20. Pismo prokuratura Prokuratury Sądu Okręgowego w Olsztynie aleksandra 
Frąckowiaka do prokuratora Prokuratury Sądu apelacyjnego w Olsztynie Zygmunta kałapskiego z 8 X 1945 r. Osiem 
wykładów przeznaczono na zapoznanie słuchaczy z treścią przepisów k.p.k., dotyczących sposobu prowadzenia do-
chodzeń karnych, zabezpieczenia miejsca i dowodów przestępstwa przed zatarciem śladów, sposobu sporządzania 
zapisków dochodzeń oraz protokołów przesłuchania, dokonywania przeszukań osoby i pomieszczeń, opisywania 
dowodów rzeczowych oraz zatrzymywania podejrzanych i przekazywania ich władzom sądowo-prokuratorskim. 
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rozpocząć dwutygodniowy kurs dokształcający funkcjonariuszy powiatu ełckiego, 
z zakresu prawa karnego materialnego i formalnego. Przeszkoleni mieli być wszy-
scy milicjanci z Ełku i po jednym z posterunków milicji powiatu ełckiego. Wykłady 
z przepisów k.k. miał prowadzić sędzia Sądu Okręgowego w Ełku aleksy Smieka-
łow, a wykłady z k.p.k. prokurator Piotr Obst25. 

W październiku 1945 r. prokurator kałapski przypominał podległym prokura-
torom o należytym sprawowaniu nadzoru nad czynnościami wykonywanymi przez 
milicjantów w podległychim jednostkach milicji. Systematyczne wizytacje komend 
powiatowych miały na celu sprawdzenie jakości prowadzonych dochodzeń. Były 
też okazją do przeprowadzania doraźnych odpraw z funkcjonariuszami, na których 
omawiano najważniejsze przepisy k.p.k. Ponadto podczas prowadzonych kontro-
li, prokuratorzy mieli lustrować pomieszczenia dla zatrzymanych, badać warunki 
przetrzymywania osób, przyjmować zażalenia i prośby od zatrzymanych, a jedno-
cześnie badać zasadność pozbawienia wolności i czas zatrzymania26.

15 października 1945 r. w drodze do Susza prokurator Frąckowiak zatrzymał 
się w jednej z miejscowości leżącej koło Prabut. Dokonał kontroli tamtejszego po-
sterunku MO. Skład osobowy stanowił komendant oraz czterech milicjantów, którzy 
przybyli na miejsce dwa dni wcześniej. Na posterunku brakowało podstawowych 
urządzeń, przyborów kancelaryjnych oraz wymaganych ksiąg i rejestrów, nie by-
ło też pomieszczenia przeznaczonego na izbę zatrzymań. Milicjantami byli ludzie 
młodzi bez odpowiedniego wyszkolenia, zupełnie nieprzygotowani do powierzo-
nych im zadań, a w dodatku zdeprymowani i zniechęceni w skutek fatalnego stanu 
zaopatrzenia osobistego i złego wyżywienia. Nie przydzielono im ciepłego umundu-
rowania oraz płaszczy. Odnośnie wyżywienia skazani byli na „własną pomysłowość  
i zdobywanie żywności na własną rękę”. Prokurator zapowiedział interwencje w ich 
sprawie. a. Frąckowiak zapoznał milicjantów z treścią najważniejszych przepisów 
k.p.k., podkreślając bezwzględny obowiązek przestrzegania 48 godzinnego termi-
nu dotyczącego osób zatrzymanych. Ponadto zaznajomił milicjantów ze sposobem 
postępowania z zabezpieczonymi rzeczami, będącymi dowodem przestępstwa. Po-
lecił dostarczenie tych rzeczy wraz z aktami dochodzeń do prokuratury, względnie 
oddanie wymienionych przedmiotów pod nadzór osoby godnej zaufania, jeśli waga 
i wymiary nie pozwalały na transport wraz z aktami sprawy27. 

Dwa ostatnie wykłady przeznaczone były na zapoznanie słuchaczy z treścią wybranych przepisów k.k. oraz z tre-
ścią przepisów regulujących właściwość sądów a w szczególności decydujących o właściwości sądów okręgowych  
i grodzkich oraz sądów specjalnych i wojskowych.

25 aPO, PSaO, 2819/2, k. 22. Pismo prokuratoraProkuratury Sądu Okręgowego w Ełku Piotra Obsta do 
prokuratora Prokuratury Sądu apelacyjnego w OlsztynieZygmunta kałapskiego z 11 IX 1945 r.

26 aPO,PSaO, 2819/3, k. 37. Pismo okólne prokuratora Prokuratury Sądu apelacyjnego w Olsztynie Zyg-
munta kałapskiego do prokuratorów prokuratur sądów okręgowych apelacji olsztyńskiej z 6 X 1945 r.

27 aPO,PSaO, 2819/10, k. 13. Pismo prokuratura Prokuratury Sądu Okręgowego w Olsztynie aleksandra 
Frąckowiaka do prokuratora Prokuratury Sądu apelacyjnego w Olsztynie Zygmunta kałapskiego z 18 X 1945 r. 
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Prokurator Sądu apelacyjnego w Olsztynie Zygmunt kałapski na zjeździe 
sędziów i prokuratorów apelacji gdańskiej, olsztyńskiej i toruńskiej w dniach 3 i 4 
listopada 1945 r. przedstawił sprawozdanie z sytuacji na podległym mu terenie. 
W okresie trzech miesięcy praca milicjantów, w ocenie prokuratora kałapskiego, po-
prawiła się dzięki postawie komendanta wojewódzkiego MO, który w porozumieniu  
z prokuratorami podejmował kroki w celu zlikwidowania niedociągnięć swoich pod-
komendnych. Prokuratura zdając sobie sprawę, iż milicja składała się z „elementu 
surowego i niewyszkolonego, a miejscami nieodpowiedzialnych ludzi”, przyczyniła 
się do poprawy jakości pracy funkcjonariuszy poprzez udział w odprawach, prze-
prowadzaniu wykładów i udzielaniu doraźnych wskazówek. Ponadto kierownicy 
prokuratury i wiceprokuratorzy rejonowi odwiedzali jednostki MO w poszczegól-
nych miejscowościach, kontrolując na miejscu sprawy procesowe oraz milicyjne 
izby zatrzymań. Wszelkie dochodzenia, dotyczące przestępstw dokonywanych przez 
funkcjonariuszy prowadzone były wówczas przez prokuratorów, ponieważ na te-
renie apelacji olsztyńskiej nie utworzono jeszcze prokuratury wojskowej. Poprawę 
stanu bezpieczeństwa odnotowano w Olsztynie. Gorzej przedstawiała się sytuacja 
na terenie powiatów. W Iławie, gdzie mieścił się obóz jeńców niemieckich, milicja 
była bezsilna wobec grabieży dokonywanych przez maruderów armii Czerwonej. 
W wielu wypadkach ludność cywilna nie informowała władz o rabunkach i gwał-
tach. Ponadto zła organizacja organów bezpieczeństwa w terenie i niedostateczny 
nadzór ze strony prokuratury, były przyczyną niewszczynania postępowań karnych. 
Milicjanci przeprowadzali czynności w sposób dowolny, wbrew przepisom prawa. 
W pierwszym okresie zwracano uwagę na zwalczanie szabrownictwa, potajemnego 
gorzelnictwa, nadużyć urzędniczych i łapownictwa. Zwalczanie tych przestępstw 
napotykało na wielkie trudności wobec braku wyszkolonego aparatu milicyjnego 
i organów kontroli skarbowej. Prokurator kałapski przedstawił również przykład 
nadużyć i przestępstw dokonywanych przez funkcjonariuszy MO, które zdarzały się 
głównie w miejscowościach odległych od siedziby prokuratury. M.in. sędzia śled-
czy z Ełku zastosował środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania  
w stosunku do siedmiu funkcjonariuszy i komendanta z posterunku miejskiego MO 
w Piszu. Cała obsada posterunku wynosiła wówczas dziesięciu milicjantów. Powo-
dem aresztowania był rabunek dokonany 9 X 1945 r. w jednej ze wsi gminy Duży 
kocioł. Milicjanci zrabowali u dwóch rolników różne rzeczy, które wywieźli dwo-
ma wozami. W innym przypadku czterech milicjantów z tegoż powiatu chodząc od 
domu do domu zabierali mieszkańcom ubrania. Jeden z tych milicjantów został de-

Szkolenie objęło także sposób zabezpieczenia miejsca przestępstwa oraz jego śladów a także zasady prowadzenia 
dochodzeń i sporządzania zapisków i protokołów, sposób prowadzenia rejestru dochodzeń oraz rejestru osób za-
trzymanych. Prokurator wskazał również na obowiązek ścigania potajemnego gorzelnictwa i handlu alkoholem 
pochodzącegoz nielegalnego źródła oraz ścigania szabrownictwa.



236 Marcin Płotek

cyzją sędziego śledczego osadzony w areszcie. Nie lepiej przedstawiała się sytuacja  
w Giżycku, gdzie milicjanci wykazali się nie tylko brakiem subordynacji i podsta-
wowej wiedzy o sposobie prowadzenia dochodzeń, lecz sposób traktowania przez 
nich obywateli był oceniany jako niewłaściwy. 

Podsumowując prokurator kałapski stwierdził, iż obsada milicyjna, przy braku 
należytego wyszkolenia i doświadczenia zawodowego, była na ogół niedostateczna. 
Prokuratorzy okręgowi będąc w terenie stykali się z wypadkami niedostatecznego 
umundurowania funkcjonariuszy oraz spóźnionego wypłacania uposażeń, co było 
m.in. przyczyną rozgoryczenia i pchało do łapownictwa, a nawet rabunku. Według 
posiadanych przez prokuratora informacji w Suszu milicjanci od czterech miesięcy 
nie otrzymywali uposażenia. W Iławie milicjanci skarżyli się, iż przez pięć miesię-
cy otrzymali po 300 zł28. 

Prokurator Prokuratury Sądu Okręgowego w Ełku Piotr Obst opisując wa-
runki panujące w swoim okręgu zwracał uwagę na los mieszkańców, w szczegól-
ności Mazurów, który określił jako tragiczny. Żołnierze armii Czerwonej napadali  
i grabili ludność cywilną. Gwałcili kobiety, a nawet dzieci. P. Obst opisał przypadek 
dwukrotnie zgwałconej trzynastoletniej Mazurki z Ełku. Prokurator był również 
świadkiem, jak pewien Mazur ze łzami w oczach oświadczył, że chce wyjechać do 
Niemiec, ponieważ co noc jego 18 letnią córkę gwałci od sześciu do ośmiu żołnierzy 
sowieckich. Były miejscowości gdzie przechodzące oddziały sowieckie zrabowały 
cały inwentarz żywy. Od interweniujących urzędników polskich wojskowe władze 
sowieckie żądały podania numeru oddziału wojskowego lub nazwisk. W innym 
wypadku nie chciały podejmować interwencji. Strona polska była bezsilna, ponie-
waż rabujący lub dopuszczający się gwałtów a nawet i zabójstw żołnierze armii  
Czerwonej, „legitymowali się tylko automatami”. Funkcjonariusze milicji nawet  
w nagłych wypadkach, pod nieobecność sowieckich władz wojskowych, nie chcieli 
interweniować. Miały miejsce bowiem przypadki, kiedy funkcjonariusze użyli bro-
ni, za co wojskowe władze sowieckie aresztowały milicjantów. komendant powia-
towy w Ełku oświadczył prokuratorowi, że wydał rozkaz aby milicjanci ograniczyli 
się tylko do informowania o przestępstwach stronę sowiecką. Zakazał podejmo-
wania z własnej inicjatywy jakichkolwiek czynności, nawet w nagłych wypadkach, 
gdy wojskowych władz sowieckich nie ma na miejscu. W tych warunkach ludność 

28 aPO, SaO, 2806/47, k. 173–177. Sprawozdanie sytuacyjne wygłoszone przez prokuratora Prokuratury Sądu 
apelacyjnego w Olsztynie Zygmunta kałapskiego na zjeździe sędziów i prokuratorów apelacji gdańskiej, olsztyńskiej  
i toruńskiej 3 i 4 XI 1945 r. Omawiając sytuację panującą w MO na terenie apelacji olsztyńskiej prokurator wspo-
mniał, iż 27 VIII 1945 r. kapral Jaśkiewicz z kP w Olsztynie otrzymał propozycję przyjęcia łapówki w wysokości 
2000 zł od osoby podejrzewanej o kupno skradzionego konia. kapral Jaśkiewicz poinformował o tym swoich prze-
łożonych, w wyniku czego przeciwko zatrzymanemu wszczęto postępowanie karne. Zachowanie Jaśkiewicza w wa-
runkach powszechnego łapownictwa i przekupstwa potraktowano jako „wyjątkowe”. Wojskowa Prokuratura Rejo-
nowa w Olsztynie formalnie pracę rozpoczęła 1 V 1946 r. zob. B. Łukaszewicz, Wojskowy Sąd Rejonowy w Olsztynie  
1946–1955. Szkice do monografii, Olsztyn 2000, s. 32.
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cywilna, szczególnie na wsi, zdana była całkowicie na samowolę zdemoralizowa-
nych wojną żołnierzy armii Czerwonej. 

Prokurator Obst także negatywnie oceniał postawę funkcjonariuszy MO.  
Samowola i zbiorowe rabunki dokonywane przez milicjantów zdarzały się dość czę-
sto. Stan ten w dużej mierze wywołany był przeświadczeniem funkcjonariuszy, że 
prokurator sądu powszechnego nie może ścigać przestępstw popełnianych przez 
milicjantów. Prokurator odnotował przypadek kiedy milicjanci przeprowadzając 
rewizję w celu odnalezienia skradzionego konia zabrali m.in. buty i kamasze mę-
skie. Na polecenie prokuratora aby zwrócić poszkodowanym skradzione przed-
mioty, komendant powiatowy oświadczył, że nie może ich oddać ponieważ mili-
cjanci, którzy je noszą zostaliby boso i nie mieliby w czym pełnić służby. W ocenie 
prokuratora milicjanci referatów śledczych komend powiatowych nie mieli pojęcia 
o prowadzeniu dochodzeń karnych29. 

Prokurator Sądu Okręgowego w Giżycku Zdzisław książkiewicz uważał, iż 
współpraca prokuratury z komendami powiatowymi MO i PuBP na terenie okrę-
gu układała się „wręcz wrogo”. Złożyło się na to wiele czynników. W jego ocenie 
u kierownictwa tzw. bezpieczeństwa, które rozpoczęło działalność wcześniej niż 
wymiar sprawiedliwości, „wytworzył się kompleks wyższości i zupełnej niezależ-
ności od jakichkolwiek władz czy czynników kontrolnych”. Ponadto ludzie, których 
zatrudniono w tych instytucjach byli „zbieraniną różnych b. często przestępczych 
typów”. kadry składały się z „przygodnie zaangażowanych kandydatów”, którzy 
wykorzystując sytuację „rządzili w swoisty sposób”.

Milicja wobec niezorganizowania sądów wojskowych podlegała dłuższy czas 
kompetencji sądów powszechnych. tymczasem komenda wojewódzka a za nią  
i poszczególni komendanci powiatowi tego stanu prawnego nie chcieli uznać.  
W związku z czym powstała paradoksalna sytuacja. liczne przestępstwa popeł-
niane przez milicjantów nie były ścigane. Sądy powszechne natomiast nie posia-
dały informacji na temat przestępstw dokonywanych przez milicjantów, ponieważ 
komendy nie zawiadamiały ich o takowych. Ponadto pokrzywdzeni przeważnie 
autochtoni, sterroryzowani, milczeli i w ten sposób wśród milicjantów powsta-
ło poczucie zupełnej bezkarności. W miarę usuwania nieodpowiednich funkcjo-
nariuszy z szeregów MO, oraz w wyniku przeprowadzanych szkoleń, jakość pra-
cy poprawiała się. kolejnym problemem z jakim zetknęła się prokuratura, były 
ucieczki zatrzymanych oraz aresztowanych osób. tymczasowo aresztowani prze-
bywali przeważnie w pomieszczeniach dla zatrzymanychw jednostkach MO czy 

29 aPO, PSaO, 2819/9, k. 7–8. Pismo prokuratora Prokuratury Sądu Okręgowego w EłkuPiotraObsta z Ełku 
[po 1 X 1945]. Prokurator Obst poinformował komendanta powiatowego MO w Giżycku ppor. adama Osenkow-
skiego o tym, iż z powodu braku w Giżycku prokuratury wojskowej funkcjonariusze podlegają w zakresie popeł-
nianych przestępstw prokuratorowi i sądom powszechnym.
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też PuBP. Pomieszczenia, w których ich umieszczano, nie był do tego celu przy-
stosowane. Funkcjonariusze nie zachowywali właściwych środków ostrożności, 
a nawet bardzo często pomagali zbiegom. W związku z czym ucieczki aresztowa-
nych były na porządku dziennym30. 

Podobne niedociągnięcia w pracy milicjantów dostrzegali sędziowie apelacji 
olsztyńskiej. We wrześniu 1947 r. komendant wojewódzki ppłk Bruno Skuteli popro-
sił prezesa Sądu apelacyjnego w Olsztynie Bronisława Steinmana o informację na 
temat błędów popełnianych przez swoich podwładnych. W odpowiedzi sędziowie 
przesłali następujące uwagi odnoszące się do pracy milicjantów. Duży kłopot spra-
wiali funkcjonariusze występujący w roli oskarżycieli publicznych. Pomimo wysy-
łanych zawiadomień do komend powiatowych MO o odbywających się rozprawach, 
oskarżyciele publiczni nie byli delegowani na rozprawy. Mundurowi nie byli przygo-
towani do pełnienia tych funkcji. Na rozprawach nie zabierali głosu, albo zadawali 
pytania niezwiązane ze sprawą, utrudniając przeprowadzenie przewodu sądowego 
lub zabierali głos bez zezwolenia sądu. Często nie znali kompetencji sądów i proku-
ratur i błędnie przesyłali zakończone sprawy, co wydłużało czas prowadzonych po-
stępowań. Ponadto milicjanci, którzy prowadzili dochodzenie w danej sprawie, nie 
przedstawiali sądowi informacji na temat opinii jaką oskarżony cieszył się w swo-
im środowisku. Milicja w toku dochodzenia nie występowała o karty karalności,  
a dane te były ważne np. przy zastosowaniu środków karnych. Ich brak wstrzymy-
wał pracę sądu z uwagi na to, iż niedociągnięcia te należało naprawić w trakcie po-
stępowania sądowego. Często milicjanci wykazywali kompletną ignorancję co do 
sposobu zabezpieczania śladów na miejscu zdarzenia, czy dowodów rzeczowych  
w postaci narzędzi zbrodni. Nie sporządzali także protokołów oględzin miejsca prze-
stępstwa oraz szkiców sytuacyjnych. Nie przeprowadzali przeszukań w sprawach  
o przestępstwa przeciwko mieniu31. akty oskarżenia były pisane z naruszeniem za-
sad formalnych. Brakowało daty lub miejsca popełnienia przestępstwa. Również nie 
dostarczono metryk urodzenia przy postępowaniach w sprawach nieletnich32.W pro-
tokołach przesłuchania podejrzanych nie zaznaczono czy podejrzani przyznają się 
do winy. Protokoły były pisane niedbale, z błędami ortograficznymi i stylistyczny-
mi. Często występowały niezrozumiałe fragmenty. Protokoły przesłuchania świad-

30 archiwum Państwowe w Olsztynie, Prokuratura Sądu Okręgowego w Giżycku (dalej: aPO PSOG), sygn. 
2572/1, k. 247. Sprawozdanie z 21 I 1947 r. Zdzisława książkiewicza z działalności Prokuratury Sądu Okręgowego  
w Giżycku za okres od 18 II 1946 r. do 1 I 1947 r. W związku z pismem prokuratora książkiewicza prokurator 
Z.kałapski polecił na nieść w nim poprawki. Nakazał poprawić je w następujący sposób: „następnie element ludzi 
rekrutował się często z przygodnie angażowanych kandydatów, który wykorzystując sytuację >rządzili< w swoisty 
sposób”. zob. aPO, PSOG, 2572/1,k. 249. Pismo prokuratora Prokuratury Sądu apelacyjnego w Olsztynie Zygmun-
ta kałapskiego do prokuratora Prokuratury Sądu Okręgowego w Giżycku Zdzisława książkiewicza z 6 II 1947 r.

31 M. Płotek, Funkcjonariusze,ss. 73–76. 
32 aPO, SaO, sygn. 2806/24,k. 124–125. tajne pismo prezesa Sądu Okręgowego w Pasłęku do prezesa Sądu 

apelacyjnego w Olsztynie z 24 X 1947 r.
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ków zawierały nieprawdę, z tego powodu sąd nie mógł skorzystać z ich odczytania, 
w wypadku nie stawiennictwa  świadka. Niejednokrotnie powtarzały się przypadki 
„rozpoznania z całą stanowczością w osobie oskarżonego sprawcy przestępstwa” 
przez świadka. Potem w trakcie rozprawy świadek miał problemy z rozpoznaniem 
oskarżonego. Jednostki milicji nie dostarczały sądowi portatywnych dowodów rze-
czowych, zwłaszcza broni, która powinna być przekazana obowiązkowo. W wypad-
ku zatrzymania podejrzanego o dokonanie przestępstwa urzędniczego, funkcjona-
riusze nie zabezpieczali tzw. kasy, rachunkowości lub innych dowodów. W wyniku 
tego było kilka wypadków, że sąd nie mógł ustalić czy nieprawidłowości finansowe 
powstały w czasie pracy oskarżonego czy też po jego aresztowaniu z winy innych 
osób. W skutek tych uchybień oskarżeni byli uniewinniani. Zbyt mało milicjantów 
było przeszkolonych z zakresu prowadzenia dochodzeń w sprawie katastrof samo-
chodowych. Wskutek rozwiniętej motoryzacji i niedostatecznego przeszkolenia mi-
licjantów sprawy te często stwarzały wiele trudności. Milicjanci, ale przede wszyst-
kim funkcjonariusze uB, wymuszali przyznanie się do winy siłą. Dlatego sędzia 
 z Sądu Okręgowego w Giżycku twierdził, iż „funkcjonariusze śledczy MO albo byli 
leniwi albo poziom ich umysłowy był niższy niż przestępców”. Wpływało również 
wiele spraw z oskarżeniem „za obrazę milicyjnego munduru” lub stawianie oporu 
przy wykonaniu czynności służbowych. W większości tych spraw wykazano bez-
podstawność tych oskarżeń, a nawet udowodniono niewłaściwe podejście do lud-
ności cywilnej i swoiste „przewrażliwienie” funkcjonariuszy. Milicjanci często żą-
dali zastosowania środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania, 
mimo braku podstaw formalnych. Dochodziło również do bezpodstawnego prze-
trzymywania osób w izbach zatrzymań, co świadczyło o nadużywaniu władzy przez 
organy bezpieczeństwa33. 

Ocena postawy i działalność funkcjonariuszy milicji przez prokuratorów 
apelacji olsztyńskiej jak i wypadała negatywnie. Podobną opinię reprezentowali  
również sędziowe. Milicjanci nie zostali odpowiednio przygotowani pod kątem 
zawodowym, ale i też nie dysponowali stosownym wykształceniem ogólnym. Czę-
sto sami byli sprawcami różnych przestępstw, napadając i rabując ludność cywilną. 
takie zachowanie wpływało na spadek poczucia bezpieczeństwa wśród ludności 
mieszkającej na terenach apelacji olsztyńskiej. Jeszcze w 1947 r. prokurator kałap-
ski uważał, że funkcjonariusze MO to „element surowy i niewyszklony, a miejscami 
nieodpowiedzialni ludzie”. Nadal istniał problem związany z niezawiadamianiem 
przez organa MO prokuratorów o przestępstwach ściganych z urzędu oraz brak na-
leżytego rozpoznania środowiska przestępczego34. Należy zwrócić uwagę, iż kadry 

33 M. Płotek, Funkcjonariusze, ss. 75–76.
34 aPO, SaO, 2806/47,k. 215.Sprawozdanie prokuratora Prokuratury Sądu apelacyjnego w Olsztynie Zyg-

muntakałapskiego wygłoszone na zjeździe apelacji olsztyńskiej z 20 IX 1947 r.



240 Marcin Płotek

MO tworzyli ludzie, którzy przybyli na Warmię i Mazury z zewnątrz. Było to przy-
czyną braku więzi społecznych, które występowały na Ziemiach Dawnych. Funk-
cjonariusze nie znali środowiska, w którym pracowali i nie mieli poczucia więzi 
z mieszkańcami tych terenów. te i inne przyczyny były powodem złej pracy mili-
cjantów, a tym samym asumptem do negatywnego ich postrzegania przez przed-
stawicielinie tylko prokuratury, ale też innych instytucji państwowych. 

Marcin Płotek, Die Beamten der Bürgermiliz in Beurteilung der Staatsanwaltschaft 
des Olsztyner Berufungsgerichts

Zusammenfassung

Die Mitteilungen der Staatsanwälte des Olsztyner Berufungsgerichts stellen neben den Informationen der 
Richter sowie der Vertreter der Regierungs- und kommunalbehörden interessante Quellen über das gesellscha-
ftspolitische und wirtschaftliche leben in den ersten Nachkriegsjahren in Ermland und Masuren dar. Im Beitrag 
wurde die arbeit der Milizbeamten aus der Woiwodschaft Olsztyn und einiger kreisverwaltungen aus der Wo-
iwodschaft Białystok, die zum Olsztyner Berufungsgericht gehörten, dargestellt. Es werden die Positionen der Be-
amten, ihre Moral, ihre ausbildung und Dienstvorbereitung aufgezeigt. Neben Beurteilungen der Staatsanwälte 
über die Beamten, vor allen aus der Ermittlungsabteilung, werden auch die Meinungen der Richter bezüglich der 
Verfahrensarbeit und Fehler der Milizbeamten präsentiert. 

Übersetzt von Alina Kuzborska

Marcin Płotek, Citizens’ militia officers in the prosecutors’ assessment in Olsztyn’s Court of Appeal

Summary

The relations between the prosecutors in Olsztyn’s Court of appeal to information deriving from the public 
administration, are an interesting source for understanding socio-economic and political development in the first 
years after the War in Warmia and Mazury. This article presents the activities of the militia from Olsztyn province 
and several counties belonging to the province of Białystok. The opinion of the prosecutors of Olsztyn’s Court of 
appeal concerning the attitudes of officers, their morale, level of education and training for service are presented. 
alongside the opinions of the prosecutors concerning the functionaries, especially from the investigate division, 
the outlook of judges regarding the activities of the militiamen and their mistakes is presented. 
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1. Wprowadzenie

Miasta zdegradowane stanowią w Polsce dość liczną grupę jednostek osadni-
czych, szacowaną na ponad 600 jednostek1. Są one definiowane jako miejscowości 
formalnie wiejskie, które w pewnym okresie swojej historii posiadały prawa miej-
skie, a następnie zostały ich pozbawione na mocy decyzji administracyjnej2. Niektó-
re miejscowości tej kategorii odzyskały już status miasta, ponadto pozostaje jeszcze 
pewna liczba jednostek, które posiadają cechy miejskie uzasadniające przywrócenie 
ich miejskiego statusu w przyszłości3. Większość miast zdegradowanych nie dorów-
nuje jednak małym miastom pod względem stopnia rozwinięcia cech miejskich, 
w związku z czym zaliczyć je można do osad stricte wiejskich. 

1 Niektóre źródła podają większą liczbę miast zdegradowanych, uwzględniając m.in. miasta, które się  nie rozwinęły 
w wyniku nieudanych lokacji oraz byłe miasta stanowiące obecnie części innych miejscowości (zarówno miast, jak i wsi). 
Na przykład Spórna, Krzysztofik i Dymitrow (Degraded and restituted towns in numbers/Miasta zdegradowane i restytu-
owane w liczbach, w: R. Krzysztofik, M. Dymitrow (Eds), Degraded and restituted towns in Poland. Origins, development, 
problems / Miasta zdegradowane i restytuowane w Polsce. Geneza, rozwój, problemy, University of Gothenburg, School 
of Business, Economics and Laws, Gothenburg 2015, ss. 367–368/369–422) wymieniają łącznie ponad 800 jednostek.

2 D. Sokołowski, Urbanizacja wsi na przykładzie miast zdegradowanych województwa świętokrzyskiego, 
Studia Obszarów Wiejskich, IGiPZ PAN, t. 37, 2015, ss. 195–216; Idem, Functional differentiation of degraded and 
restituted towns to the background of other similarly sized towns and villages in Eastern Poland / Zróżnicowanie 
funkcjonalne miast zdegradowanych i restytuowanych na tle miast i wsi podobnej wielkości w Polsce Wschodniej, 
w: Krzysztofik R., Dymitrow M. (Eds), Degraded and restituted towns in Poland: Origins, development, problems / 
Miasta zdegradowane i restytuowane w Polsce. Geneza, rozwój, problemy, University of Gothenburg, School of Bu-
siness, Economics and Laws, Gothenburg, ss. 249–250/251–269.

3 Idem, Zróżnicowanie zbioru małych miast i większych osiedli wiejskich w Polsce w ujęciu koncepcji konti-
nuum wiejsko-miejskiego, Toruń 1999.
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Jako atrybuty miejskości, tj. cechy odróżniające miasta od większości wsi, na-
leży wymienić przede wszystkim: względnie duże zaludnienie, miejski układ prze-
strzenny i charakter zabudowy, dobrze rozwinięte więzi funkcjonalne i społeczne  
z zapleczem, wielofunkcyjny charakter gospodarki, ponadprzeciętny poziom wypo-
sażenia w placówki infrastruktury społecznej oraz urządzenia infrastruktury tech-
nicznej. Miejscowości posiadające wymienione cechy mają de facto miejski charakter 
i realne szanse na zaliczenie do kategorii miast. Polskie doświadczenia ostatniego 
stulecia (od odzyskania niepodległości), a w szczególności ostatnich kilkudziesięciu 
lat, wskazują, że kategorią miejscowości szczególnie predestynowaną do uzyskania 
(w konkretnych przypadkach odzyskania) praw miejskich są miasta zdegradowa-
ne, spośród których rekrutuje się większość (około ¾) nowo kreowanych miast. 

Polskie miasta traciły prawa miejskie w różnym czasie i rozmaitych okolicz-
nościach. Już od czasów średniowiecza odnotowywano m.in. lokacje nieudane, 
miasteczka upadające wskutek wojen i klęsk żywiołowych, bądź też zaniku funkcji 
gospodarczych, związanego np. z niekorzystnym położeniem lub konkurencją sil-
niejszych ośrodków. Zwykle były to pojedyncze przypadki degradacji miast. Do-
piero w czasach nam bliższych utrata praw miejskich miewała charakter masowy. 
Można wyróżnić co najmniej trzy okresy grupowego odbierania statusu miasta:

1) na skutek ukazu carskiego w latach 1869–1870 prawa miejskie straciło 336 
spośród 456 miast na terenie Królestwa Kongresowego;

2) w wyniku przeprowadzenia reformy gminnej w latach 1933–1934 duża 
liczba miasteczek została zdegradowana do rzędu wsi; Dymitrow wylicza aż 359 
miejscowości z obszaru obecnej Polski, które w tym czasie utraciły szeroko rozu-
miany „miejski wyznacznik”, rozumiany jako posiadany wcześniej status miasta, 
miasteczka bądź osady miejskiej na terenie gminy wiejskiej4;

3) w latach 1945–1946 – 57 miast5 na obszarze tzw. Ziem Odzyskanych utra-
ciło prawa miejskie; było to argumentowane ich wyludnieniem i zniszczeniami wo-
jennymi, a w niektórych przypadkach (najwięcej – 8 – w lubuskim) – rolniczym 
charakterem miejscowości; w granicach obecnych województw ich liczba była na-
stępująca: dolnośląskie – 21, lubuskie – 16, warmińsko-mazurskie – 14, zachod-
niopomorskie – 3, opolskie – 2, pomorskie – 1.

Obszar województwa warmińsko-mazurskiego, podobnie jak większość  
obszaru Ziem Odzyskanych, nie został objęty żadną z dwóch pierwszych regula-
cji. Na ogół miasta lokowane tu od czasów średniowiecza funkcjonowały bez za-

4 M. Dymitrow, The concept of urbanity in light of the municipal reform in interwar Poland / Pojęcie miejsko-
ści w świetle reformy gminnej w Polsce międzywojennej, w: Degraded and restituted towns in Poland. Origins, deve-
lopment, problems / Miasta zdegradowane i restytuowane w Polsce. Geneza, rozwój, problemy, red. R. Krzysztofik, M. 
Dymitrow, University of Gothenburg, School of Business, Economics and Laws, Gothenburg 2015, ss. 61–63/65–115.

5 Pominięto kilka przypadków miast efemerycznych, awansowanych w 1945 r. i po kilku miesiącach zde-
gradowanych; w tej liczbie są Wydminy.
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kłóceń spowodowanych zmianami formalnoprawnymi. Wyjątkiem było wysunięte 
na południe Janowo, które w okresie przedrozbiorowym nie było częścią Prus i po 
kongresie wiedeńskim znalazło się w granicach zaboru rosyjskiego. Jako jedyne na 
omawianym obszarze zostało ono objęte ukazem carskim z 1870 r. Druga wojna 
światowa przyniosła regionowi Warmii i Mazur zarówno zmianę przynależności 
państwowej, jak i odebranie praw miejskich wielu miejscowościom.

Na terenie województwa warmińsko-mazurskiego status miasta uzyska-
ła w ostatnich dekadach relatywnie duża liczba miejscowości; były to: Sępopol  
i Pieniężno (obydwa w 1973 r.), Młynary (1984), Kisielice (1986), Zalewo (1987), 
Pasym (1997), Miłakowo i Miłomłyn (1998). Wszystkie wymienione miejscowości, 
a także Frombork (status miasta ponownie od 1959 r.) posiadały prawa miejskie  
w przeszłości, zaliczają się zatem do miast przejściowo zdegradowanych. 

Od 1998 r. żadna miejscowość na tym terenie nie uzyskała praw miejskich, 
nasuwa się w związku z tym pytanie: czy lista potencjalnych miast w regionie już 
się wyczerpała, czy są jeszcze jakieś miejscowości, które spełniają współczesne kry-
teria wymagane w procedurze ubiegania się o prawa miejskie6? Wyliczone wyżej 
miasta wskazują jednoznacznie, że kategorią miejscowości szczególnie predestyno-
waną do uzyskania statusu miasta są miasta zdegradowane i one stanowią główny 
przedmiot analizy. Badaniem objęto wszystkie miasta zdegradowane, także restytu-
owane (głównie w charakterze płaszczyzny porównawczej), ponadto uwzględniono 
kilka miejscowości wiejskich niebędących nigdy wcześniej miastami. Z tej ostatniej 
kategorii rekrutuje się pewna liczba nowych miast, stanowią one zatem grupę jed-
nostek, które należy brać pod uwagę w próbach identyfikacji miast potencjalnych. 
Z tej grupy wywodzą się miejscowości awansowane do kategorii miast w ostatnich 
latach, np. Żukowo (woj. pomorskie, 1989 r.), Szepietowo (woj. podlaskie – 2010),  
a także Golczewo, Tychowo, Gościno, Stepnica i Mielno (wszystkie w woj. zachodnio-
pomorskim, prawa miejskie odpowiednio od: 1990, 2010, 2011, 2014 i 2017 r.) – by 
wymienić tylko miejscowości położone w województwach północnej części Polski.

Cel niniejszego opracowania został określony jako wieloaspektowa charakte-
rystyka miejscowości określonych kategorii, uwzględniająca m.in. wybrane zagad-
nienia historyczne (ograniczone głównie do kwestii posiadania praw miejskich), 
geograficzne, gospodarcze, funkcjonalne i morfologiczne. Finalnym efektem bada-
nia będzie zidentyfikowanie miast potencjalnych, tj. tych miejscowości formalnie 

6 Uzyskanie statusu miasta wiąże się ze spełnieniem określonych kryteriów, do których w większości nawią-
zują wyniki prezentowanych badań. Są to: kryterium demograficzne (posiadanie minimalnego zaludnienia 2000 
mieszkańców; w praktyce to kryterium nie zawsze jest przestrzegane), przestrzenno-urbanistyczne (m.in. posiadanie 
miejskiego układu przestrzennego i charakteru zabudowy, uchwalonego planu zagospodarowania przestrzennego 
oraz odpowiedniego poziomu wyposażenia w infrastrukturę techniczno-komunalną), funkcjonalne (posiadanie 
odpowiednich instytucji pełniących funkcje ponadlokalne, ekonomiczne (co najmniej 2/3 ludności utrzymującej 
się ze źródeł pozarolniczych), społeczne (poparcie lokalnej społeczności).
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wiejskich, które spełniają określone kryteria i w związku z tym mają szansę na od-
zyskanie, bądź uzyskanie po raz pierwszy, praw miejskich.

2. Obszar badań i rozwój sieci miejskiej

Obszar współczesnego województwa warmińsko-mazurskiego stanowią  
w większości dawne ziemie pruskie, na które składało się przed ich podbojem kilka 
krain: Barcja, Galindia, Warmia, Pogezania oraz część Pomezanii i Natangii, po-
nadto – na wschód od Wielkich Jezior Mazurskich – część ziem Jaćwingów (Sudo-
wia), a także – na południowym zachodzie – fragmenty ziemi chełmińskiej i zie-
mi lubawskiej. Niewielki skrawek wokół Janowa wchodzi w skład historycznego  
Mazowsza. Większość tych ziem znalazła się po 1234 r.7 we władaniu zakonu krzyżac-
kiego8, bądź weszła w skład biskupiej Warmii. Po drugim pokoju toruńskim (1466) 
zachodnią część obszaru wraz z Warmią i ziemią chełmińską inkorporowano do 
Królestwa Polskiego (jako Prusy Królewskie). Po likwidacji państwa krzyżackiego, 
na podstawie traktatu krakowskiego z 1525 r. (tzw. Hołd Pruski), utrwalił się po-
dział na Prusy Królewskie i Prusy Książęce. Po pierwszym rozbiorze Polski (1772)  
i włączeniu Prus Królewskich do Królestwa Prus, prawie cały obszar dzisiejszego wo-
jewództwa znalazł się w granicach tego państwa. Równocześnie, tj. w 1772 r., utwo-
rzono prowincję Prusy Wschodnie, obejmującą większą część charakteryzowanego 
obszaru, a rok później – Prusy Zachodnie – w której skład weszły zachodnie krańce 
województwa, m.in. z okolicami Elbląga oraz Susza i Lubawy. Obszar ten przetrwał 
w granicach państwa pruskiego, a następnie niemieckiego, z niewielkim zmianami 
granic do 1945 r. Po pierwszej wojnie światowej od Prus Wschodnich odłączono  
(w styczniu i lutym 1920 r.), na mocy traktatu wersalskiego, wąski pas w południo-
wej części Mazur, przyznając Polsce 5 miast: Działdowo, Lubawę, Nowe Miasto 
(Lubawskie), Lidzbark (Welski) i Kurzętnik9. 

Tab. 1. Wykaz miast zdegradowanych w województwie warmińsko-mazurskim z uwzględnieniem 
ich dawnego i aktualnego statusu prawnego (stan na 1 X 2016)

Miejscowość Prawa miejskie Obecny status Powiatuzyskanie utrata
miejscowości, które odzyskały prawa miejskie (miasta zdegradowane przejściowo)

Frombork 1310 1945 miasto ponownie od 1959 braniewski
Kisielice 1331 lub wcześniej 1946 miasto ponownie od 1986 iławski

7 Data wystawienia bulli papieża Grzegorza IX, uznającego, na podstawie sfałszowanych przez Krzyżaków 
dokumentów (tzw. falsyfikatu kruszwickiego z 1230 r., zgodnie z którym rzekomo nadano im ziemię chełmińską  
w wieczyste posiadanie, a nie w dzierżawę), suwerenną władzę Krzyżaków nad ziemią chełmińską.

8 Ziemie pruskie zostały podbite przez Krzyżaków do 1283 r., w którym to roku rozpoczęła się ich ekspan-
sja na Litwę i Żmudź.

9 Miasta polskie w tysiącleciu, t. II, 1967, Wrocław–Warszawa–Kraków 1967.
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Miłakowo 1323 1945 miasto ponownie od 1998 ostródzki
Miłomłyn 1335 1945 miasto ponownie od 1998 ostródzki
Młynary XIV w. 1945 miasto ponownie od 1984 elbląski
Pasym 1386 1946 miasto ponownie od 1997 szczycieński
Pieniężno 1295 1945 miasto ponownie od 1973 braniewski
Sępopol 1351 1945 miasto ponownie od 1973 bartoszycki
Zalewo 1305 1945 miasto ponownie od 1987 iławski

miejscowości, które nie odzyskały dotychczas praw miejskich (miasta zdegradowane)
Barciany 1628 1945 wieś – siedziba gminy kętrzyński
Biskupiec (Pomorski) 1331 lub 1395 1946 wieś – siedziba gminy nowomiejski
Dąbrówno 1326 1946 wieś – siedziba gminy ostródzki
Dłutowo (Stare Dłutowo) 1532 przed 1578 wieś w gm. Lidzbark działdowski
Janowo 1421 1870 wieś – siedziba gminy nidzicki
Kurzętnik XIV w. 1905 wieś – siedziba gminy nowomiejski
Srokowo (do 1950 Dryfort) 1405 1946 wieś – siedziba gminy kętrzyński
Wielbark 1723 1946 wieś – siedziba gminy szczycieński
Wydminy 1945 1945 wieś – siedziba gminy giżycki

wybrane większe miejscowości wiejskie, które spełniają wielkościowe kryterium miejskości
Dywity nie dotyczy wieś – siedziba gminy olsztyński
Iłowo-Osada nie dotyczy wieś – siedziba gminy działdowski
Kowale Oleckie nie dotyczy wieś – siedziba gminy olecki
Piecki nie dotyczy wieś – siedziba gminy mrągowski
Prostki nie dotyczy wieś – siedziba gminy ełcki
Rybno nie dotyczy wieś – siedziba gminy działdowski

Źródła: opracowanie własne na podstawie: Bogucka, Samsonowicz (1986), Drobek (1999), Dzienniki Ustaw za 
lata 1958–1997, Krzysztofik (2007), Miasta polskie w tysiącleciu (1967), Spórna, Krzysztofik, Dymitrow (2015)

Powstanie większości miast na terenie współczesnego województwa warmiń-
sko-mazurskiego wiąże się z ekspansją zakonu krzyżackiego na ziemie pruskie. Na 
ogół lokowano je na prawie chełmińskim; wyjątkiem były miasta położone w pół-
nocno-zachodniej części województwa: Elbląg, Braniewo i Frombork, lokowane 
na prawie lubeckim. Najstarsze miasta zakładane w oparciu o wzory prawa nie-
mieckiego utworzono w XIII w.: m.in. Elbląg i Braniewo, a spośród zdegradowa-
nych – Pieniężno oraz – być może – Kisielice10. Powstanie większości miast datuje 
się na XIV w.; względnie nieliczne – głównie położone we wschodniej części woje-
wództwa – założono w późniejszych wiekach (por. tab. 1). Szczególnym przypad-
kiem miasta efemerycznego są Wydminy, które posiadały prawa miejskie w okresie 
od 5 lipca do 27 września 1945 r. Po drugiej wojnie światowej sieć miejska regionu 
została uzupełniona o dwie miejscowości awansowane do rangi miast po raz pierw-
szy (Korsze i Ruciane-Nida) oraz dziewięć miast restytuowanych (zdegradowanych  
w latach 1945–1946). 

10 W 1331 r. miastu nadano prawo chełmińskie, jednak według niektórych źródeł miejscowość mogła po-
siadać prawa miejskie od 1293 r., kiedy to Dytryk von Stangen (Stango) otrzymał pozwolenie na założenie miasta.
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Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z tab. 1
Ryc. 1. Miasta zdegradowane (trwale i czasowo) w województwie warmińsko-mazurskim oraz naj-
większe miejscowości wiejskie według ich aktualnego statusu administracyjnego – stan na 1 X 2016 r.

W wyniku systematycznego rozwoju ilościowego, sieć miejska ukształtowała 
się do lat 1722–1726 r. (uzyskanie praw miejskich kolejno przez: Białą Piską, Wiel-
bark, Orzysz i Mikołajki) i ustabilizowała na liczbie 53 jednostek, która to liczba 
utrzymała się z niewielkimi zmianami11 do 1945 r. Aktualnie w województwie war-
mińsko-mazurskim jest 49 miast. Gęstość sieci miejskiej wynosi 2,03/1000 km2 i jest 
ona mniejsza niż średnia dla Polski (2,95/1000 km2). Wielkość tę należy rozpatrywać  
w kontekście gęstości zaludnienia, która w województwie warmińsko-mazurskim 
jest, obok podlaskiego, najniższa w Polsce i wynosi niespełna 60 osób/km2 (dwu-
krotnie niższa niż w Polsce ogółem, gdzie sięga 123 osób/km2). Inaczej licząc, jed-
no miasto obsługuje przeciętnie obszar około 493 km2, podczas gdy analogiczna 
wielkość dla Polski ogółem wynosi 339 km2.

Niemal wszystkie miasta zdegradowano w tym samym czasie – krótko po 
zakończeniu działań wojennych, tj. w latach 1945–1946. Wyjątkami są tylko trzy 
miejscowości: Dłutowo, którym prawa miejskie odebrano około połowy XVI w.,  
Janowo – wchodzące w skład zaboru rosyjskiego (w 1870 r.) oraz Kurzętnik (w 1905 r.).

Łącznie na badanym obszarze zidentyfikowano 18 miast zdegradowanych 
czasowo lub trwale (według stanu aktualnego). W tej liczbie wyróżniają się:

11 Prawa miejskie utraciły w tym czasie tylko Janowo i Kurzętnik (tab. 1).
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1) miasta zdegradowane czasowo, aktualnie posiadające prawa miejskie12 
– 9 miejscowości, 

2) miasta zdegradowane, obecnie posiadające status wsi gminnej 
– 8 miejscowości,

3) miasta zdegradowane, obecnie wsie niebędące siedzibą gminy 
– 1 miejscowość (tab. 1, ryc. 1).

3. Zaludnienie

Stan zaludnienia miast zdegradowanych na badanym obszarze nie jest zna-
cząco zróżnicowany. W grupie jednostek, którym przywrócono prawa miejskie, naj-
większe jest Pieniężno, liczące niespełna 3000 mieszkańców, a najmniejsze Młynary 
– niespełna 1900 (tab. 2, ryc. 2). Największą miejscowością, która dotychczas nie 
odzyskała statusu miasta jest Kurzętnik (3142 mieszkańców), a tylko nieznacznie 
ustępuje mu pod tym względem Wielbark. Kolejne dwie miejscowości – Wydmi-
ny i Biskupiec – mają zaludnienie na poziomie zbliżonym do 2000 mieszkańców, 
tj. wielkości teoretycznie wymaganej w procedurze ubiegania się o prawa miejskie. 
Tylko jedna miejscowości (Dłutowo) nie osiąga liczby 1000 mieszkańców. W wo-
jewództwie warmińsko-mazurskim nie ma bardzo małych miast zdegradowanych, 
reprezentowanych licznie w innych regionach Polski. 

Tab. 2. Liczba mieszkańców miast zdegradowanych trwale i czasowo
w województwie warmińsko-mazurskim

Miejscowość 1810–1816 1871 1910 1939 1950 1970 1988 2011
miejscowości, które odzyskały prawa miejskie (miasta zdegradowane czasowo)

Frombork 2000 2552 2522 2981 810 1564 2598 2476
Kisielice 1047 2646 2607 3351 1327 1734 1958 2204
Miłakowo 1500 2394 1926 2742 1191 1942 2538 2734
Miłomłyn 1200 2201 2374 2434 1047 1546 2075 2416
Młynary 857 2273 2407 3008 764 1591 1587 1870
Pasym 858 1909 2974 2431 1053 1966 2536 2532
Pieniężno 2400 3734 3913 4393 921 1797 2980 2988
Sępopol 1916 3100 2415 3434 1592 2194 2288 2127
Zalewo 1286 2810 2603 3120 794 1580 2161 2227

miejscowości, które nie odzyskały dotychczas praw miejskich (miasta zdegradowane trwale)
Barciany 1332 1735 1227 1543 631 1125 1122 1154
Biskupiec 1075 2061 2311 1828 843 1318 1542 1871
Dąbrówno 1039 1769 1632 1722 848 1014

12 Niektóre źródła wymieniają wśród miast zdegradowanych jednostki włączone do innych miast bądź po-
łączone z innymi; według Spórna, Krzysztofik, Dymitrow (2015) są to: Barczewo Stare Miasto (samodzielne miasto 
w latach 1325–1354), Elbląg Nowe Miasto (1347–1478), Braniewo Nowe Miasto (1342–1772), Sępopol Nowe Miasto 
(1749–1772). Na potrzeby niniejszego opracowania nie uwzględniono tych miejscowości, wychodząc z założenia, 
że nie tracąc statusu miejskiego, nie zostały one zdegradowane (pomimo utraty samodzielności).
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Dłutowo (Stare Dłutowo) 796 711
Janowo 1033 2059 2782 1202 1151 1195 1040
Kurzętnik 372 932 899 1462 2839 3142
Srokowo (do 1950 
Dryfort) 1210 1971 1521 2289 659 1116 1367 1385

Wielbark 1500 2630 2463 2600 1446 2223 2617 2911
Wydminy 2235 1283 2075 2316 2367

wybrane większe miejscowości wiejskie, które spełniają wielkościowe kryterium miejskości
Dywity 457 630 1333 2315
Iłowo-Osada 416a 2793b,c 2030 2753 2775 2989
Kowale Oleckie 246a 653b 1233b 597 1485 2209 2068
Piecki 683a 1648b 1011 1435 2680 3341
Prostki 1300a 2400b,d 1555 2552 2569 3029
Rybno 692a 1117 1560 2207 2621

Źródła: Jelonek (1967) – dane za lata 1810–1939; GUS – dane Narodowych Spisów Powszechnych (1950, 1970, 
1988, 2011), a Słownik Geograficzny Królestwa Polskiego... (po 1880 r.), b wg niemieckich źródeł internetowych, 
c w 1931 r., d w 1933 r.

Ostatnia kategoria badanych jednostek została wyodrębniona w oparciu o kry-
terium wielkościowe, stąd obejmuje ona wyłącznie duże (powyżej 2000 mieszkań-
ców) jednostki wiejskie. 

Warto zauważyć, że zaludnienie niektórych miejscowości ulega niewielkim 
wahaniom w perspektywie dziesięcioleci, a niekiedy nawet od drugiej połowy XIX w. 
(pomijając załamanie powojenne). Większe spadki odnotowano w: Barcianach, Dą-
brównie, Janowie i Srokowie, które nie utrzymały stanu zaludnienia z drugiej połowy 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z tab. 2
Ryc. 2. Miasta zdegradowane i największe miejscowości wiejskie w województwie warmińsko-mazur-
skim według ich aktualnego statusu administracyjnego i zaludnienia (stan na 2011 r.)
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XIX i pierwszej połowy XX w., a także w Kisielicach, Młynarach, Pieniężnie, Sępopolu 
i Zalewie, jeśli porównamy je lat poprzedzających bezpośrednio drugą wojnę świato-
wą. W większości przypadków straty spowodowane działaniami i zniszczeniami wo-
jennymi zostały uzupełnione głównie dzięki ludności napływowej. Tylko wzrost zalud-
nienia miejscowości wiejskich wiąże się z ich ro wojem w ostatnich dziesięcioleciach. 

4. Funkcje miejskie

Charakterystyka miast zdegradowanych, a przede wszystkim miast potencjal-
nych, powinna uwzględniać zagadnienia gospodarcze i funkcjonalne. Do kryteriów 
uwzględnianych w procedurze nadawania praw miejskich należy m.in. udział lud-
ności pozarolniczej (minimum 2/3) oraz pełnienie funkcji obsługi, w stosunku do 
obszarów otaczających, na określonym poziomie.

Tab. 3. Wybrane cechy miast zdegradowanych w województwie warmińsko-mazurskim
Miejscowość Udział ludności 

pozarolniczej (%) 1
Poziom funkcji 

obsługi 2
Układ przestrzenny 3

miejscowości, które odzyskały prawa miejskie (miasta zdegradowane czasowo)
Frombork A A M
Kisielice A A M (l) / W
Miłakowo A A M (l) / W
Miłomłyn B B M (l) / W
Młynary A B M (l)
Pasym A B M 
Pieniężno A A M (l)
Sępopol B B M (l) / W
Zalewo A A M (l)

miejscowości, które nie odzyskały dotychczas praw miejskich (miasta zdegradowane)
Barciany C B W
Biskupiec A B M (l) / W
Dąbrówno A B M (l)
Dłutowo (Stare Dłutowo) C C W
Janowo B / C B M
Kurzętnik B B M
Srokowo (do 1950 Dryfort) B / C B M (l)
Wielbark B B W (zwarty, złożony)

Wydminy A A
W (zwarty, złożony,                
z miejską zabudową)

wybrane większe miejscowości wiejskie, które spełniają wielkościowe kryterium miejskości
Dywity A A W
Iłowo-Osada A B W
Kowale Oleckie B A W
Piecki B B W
Prostki B B W
Rybno B B W

Objaśnienia i źródła: 1 A – 85% i więcej, B – 66–84%, C – 50–65%; oszacowanie własne; 2 A – wysoki, B – przeciętny,  
C – poniżej przeciętnej dla gmin; 3 opis w tekście (w części 5); określono na podstawie analizy map, zdjęć sateli-
tarnych i badań terenowych
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Dokładne dane na temat wielkości zatrudnienia pozarolniczego bądź udzia-
łu rolnictwa jako głównego źródła utrzymania ludności publikowano do końca lat 
80. XX w., tj. jeszcze w czasach poprzedniej formacji ustrojowej. Obecnie nie są 
one aktualizowane, trzeba zatem opierać się na różnego rodzaju szacunkach lub  
wynikach badań terenowych. Na potrzeby niniejszego opracowania posłużono się 
danymi wyjściowymi z 1988 r.13, które uaktualniono na podstawie danych z rejestru  
REGON. W tym celu uwzględniono liczbę podmiotów gospodarczych zarejestrowanych  
w REGON-ie poza rolnictwem, myślistwem i rybołówstwem (sektorem 1) w prze-
liczeniu na 1000 mieszkańców ogółem oraz szacowaną liczbę zatrudnionych w tych 
sektorach. Analogicznie postąpiono w przypadku podmiotów gospodarczych i pla-
cówek publicznych o charakterze centralnym, szacując też liczbę zatrudnionych 
 w tych podmiotach. Oszacowane wielkości przekraczające określony poziom, cha-
rakterystyczny dla małych miast w regionie, traktowano jako potwierdzenie utrzymy-
wania się wysokiej wartości wskaźnika (udziału) z 1988 r., a tym samym potwierdze-
nie spełnienia kryterium ekonomicznego na poziomie przekraczającym minimum 
(tj. 2/3 ogółu mieszkańców utrzymujących się ze źródeł pozarolniczych). Wysokie 
wartości dotyczące działalności centralnych uznano natomiast za potwierdzenie 
określonego wcześniej wskaźnika centralności14, czasami nieznacznie go korygując.

Wartości pierwszego wskaźnika (udział ludności pozarolniczej) cechuje względ-
nie niewielkie zróżnicowanie i większość jednostek (poza Barcianami i Dłutowem) 
spełnia kryterium wymagane w procedurze nadawania praw miejskich; dwie inne 
(Janowo i Srokowo) znajdują się blisko wartości granicznej (oszacowanie nie jest 
precyzyjne).

Z punktu widzenia funkcji obsługi sytuacja w województwie warmińsko- 
-mazurskim jest dość nietypowa, z uwagi na względnie niewielkie zróżnicowanie 
wielkości tego wskaźnika. Jest to konsekwencją stosunkowo małych różnic wielko-
ściowych między miejscowościami (relacja największych do najmniejszych wynosi 
zaledwie około 3:1) oraz tego, że prawie wszystkie miejscowości w badanym zbiorze 
są siedzibami gmin (wyjątkiem jest tylko Dłutowo, oznaczone w tab. 3 symbolem 
„C”). Poza tą miejscowością wszystkie posiadają instytucje pełniące funkcje lokal-
ne i ponadlokalne na poziomie charakterystycznym dla siedzib gmin. Nieco powy-
żej przeciętnej są one rozwinięte w Kisielicach, Pieniężnie, Wydminach, Dywitach  
i Pieckach, tj. zarówno w restytuowanych miastach, jak i we wsiach gminnych nigdy 
nie mających statusu miasta. Miejscowości reprezentujące zestaw funkcji typowy 
dla ośrodka gminnego (głównie w zakresie handlu oraz szeroko rozumianych usług, 

13 D. Sokołowski, op.cit.
14 Za pomocą wskaźnika centralności określono siłę związków funkcjonalnych danej miejscowości  

z jej własnym obszarem obsługi. Szerzej na temat metod pomiaru centralności – zob: D. Sokołowski, Hierarchia 
miejscowości centralnych w makroregionie dolnej Wisły, Acta Univ. Nicolai Copernici, Geografia 26, Toruń 1994, 
ss. 107–124; Idem,  Zróżnicowanie zbioru małych miast i większych osiedli wiejskich w Polsce, passim. 
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reprezentowanych m.in. przez instytucje publiczne, w tym administrację, szkolnic-
two ponadgimnazjalne, opiekę zdrowotną itp.), oznaczono symbolem „B”. Miejsco-
wości wyróżniające się poziomem ponadprzeciętnym oznaczono literą „A” (tab. 3).

5. Układ przestrzenny

Morfologia miejska, na którą składa się element przestrzenny (urbanistycz-
ny) oraz element związany z bryłą, wypełnieniem tej przestrzeni (architektoniczny), 
jest jednym z najważniejszych czynników miejskości, często w zasadniczym stopniu 
rzutującym na społeczny odbiór miejscowości. Miasteczka założone przed wiekami 
posiadają często spetryfikowany układ przestrzenny, pochodzący z czasów lokacji,  
w związku z czym powinien być on traktowany jako element dziedzictwa kulturo-
wego. Układ urbanistyczny oraz określone elementy jego architektonicznego wy-
pełnienia (zwartość zabudowy, forma budynków, niekiedy też użyte materiały itp.) 
można aktualnie identyfikować m.in. na podstawie zdjęć satelitarnych, które są do-
skonałym uzupełnieniem planów miejscowości i badań terenowych.

Wyróżniono dwa dominujące typy układów przestrzennych charaktery-
stycznych dla osadnictwa miejskiego (i częściowo wiejskiego) na danym terenie, 
oznaczając je następującymi symbolami (tab. 3): M – miejski układ urbanistyczny  
i charakter zabudowy – z rynkiem, zwartą zabudową wokół rynku i głównych ulic,  
z miejską siatką ulic, w większości prostych i przecinających się pod kątem prostym. 
Dodatkowy symbol (l) oznacza, że część zabudowy, zwłaszcza wokół rynku, posiada 
liczne ubytki (luki), powstałe zwykle w wyniku wyburzenia niektórych budynków. 
W – wieś wielodrogowa, związana zwykle z zabudową wzdłuż kilku lub kilkunastu 
ulic, często o nieregularnym układzie. Stopień złożoności i zwartości układów wie-
lodrogowych może być zróżnicowany, dlatego niektóre z nich mogą nawiązywać 
do miejskich układów przestrzennych (warunkiem zakwalifikowania miejscowości  
jako typ „W” jest wówczas brak rynku).

Miejskie cechy morfologiczne w miastach zdegradowanych na terenie wojewódz-
twa warmińsko-mazurskiego, w tym również restytuowanych, są na ogół słabo zacho-
wane. Ogromne zniszczenia wojenne spowodowały tak duże ubytki w zabudowie, że  
w  licznych przypadkach nie zostały one uzupełnione do czasów współczesnych; 
niekiedy nawet odnalezienie dawnego rynku może sprawiać trudności. Nowa za-
budowa, którą niekiedy uzupełniano ubytki w częściach centralnych, w tym w pie-
rzejach rynkowych, była na ogół bezstylowa i składały się na nią zwykle domy jed-
norodzinne lub typowe PRL-owskie pawilony handlowe, które wprowadzają do-
datkowy chaos przestrzenny i zwyczajnie szpecą. W niektórych przypadkach także 
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układ ulic nie reprezentuje typowej dla miast regularnej siatki, dlatego w tab. 3 i na 
ryc. 3 niektóre miejscowości oznaczono podwójnymi symbolami, wskazującymi na 
niejednoznaczność kwalifikacji. 

Do wyjątków, z dobrze zachowanym zarówno miejskim układem prze-
strzennym, jak i zabudową, należą: Pasym i Frombork. W Pasymiu zabudowa jest  
w większości oryginalna (przedwojenna), a wokół rynku i w jego bliskim otoczeniu  
zachowały się piętrowe kamienice. W środku rynku znajduje się zabytkowy budy-
nek ratusza. Pasym ma najlepiej wykształcony układ miejski spośród wszystkich 
miast zdegradowanych, w tym restytuowanych na terenie województwa warmińsko- 
mazurskiego. Frombork ma większy udział zabudowy powojennej, ale uzupełnia 
ona ubytki powstałe po zniszczonych obiektach nie wprowadzając poważniejszych 
zakłóceń w układzie przestrzennym. 

Kisielice trudno jest jednoznacznie zakwalifikować pod względem układu 
przestrzennego z uwagi na ich regularną, typową dla miast, siatkę ulic, ale istotnym 
mankamentem jest brak rynku. Miłakowo reprezentuje układ wielodrogowy, nie-
regularny, dominuje luźna zabudowa. Zachowała się jedna pierzeja rynku zabudo-
wana piętrowymi kamienicami, a przeciwległa została częściowo odbudowana rów-
nież piętrowymi budynkami. Dwie pozostałe pierzeje pozostają częściowo otwarte. 
Centralny plac zatracił w pewnym stopniu charakter rynku z powodu mieszanego 
sposobu użytkowania (główna ulica z rondem, parkingi, skwer).

Miłomłyn ma rynek, ale jego pierzeje są luźno zabudowane; w rynku przewa-
ża zabudowa wiejska, bardzo chaotyczna. Jest on rozległym, nieregularnym, nieza-
gospodarowanym placem,  ujętym między dwie ulice (Rynkową i Pasłęcką), otwar-
tym od strony południowej. Siatka ulic w Miłomłynie jest nieregularna. Młynary 
reprezentują układ miejski z rynkiem i regularną siatką ulic, ale zabudowa w cen-
trum, w tym wokół rynku jest chaotyczna, w zabudowie występują liczne luki. Ry-
nek jest słabo zagospodarowany, nie organizuje przestrzeni miejskiej. Pieniężno – 
podobnie – ma w centrum, w tym w otoczeniu samego rynku, bardzo liczne ubyt-
ki; występują rozległe przestrzenie otwarte. Przeważa zabudowa w formie bloków 
wielorodzinnych.

Sępopol reprezentuje układ wielodrogowy nieregularny, zabudowa jest miej-
scami rozluźniona, z dużym udziałem bloków wielorodzinnych. Przestrzeń między  
ul. Kościelną i Moniuszki, częściowo zabudowanymi kamienicami, ma charakter 
placu rynkowego. Zalewo ma w centrum, w tym wokół rynku, zabudowę chaotycz-
ną z licznymi ubytkami, częściowo otwartą; uzupełnia ją kilka PRL-owskich pawi-
lonów handlowych.

W grupie miejscowości, które nie odzyskały dotychczas praw miejskich, wy-
różnia się m.in. Kurzętnik. Reprezentuje on układ przestrzenny przeważająco zwar-
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ty i złożony. Miejscowość podzielona jest rzeką Drwęca i jej doliną na dwie części;  
w części północnej dominuje zabudowa jednorodzinna, część południowa ma układ 
typowo miejski, regularny, zwarty, z ulicami przecinającymi się pod kątem pro-
stym. Rynek jest wokół zabudowany. Miejski układ zachował się też w niewielkim 
aktualnie Janowie. Przeważa w nim zwarta zabudowa w centrum, a pierzeje rynku 
są zabudowane. Dominują w nim jednak budynki parterowe, zwrócone do placu  
kalenicą, w tym PRL-owskie pawilony handlowe. 

W Srokowie zachowała się regularna siatka ulic, z pozostałościami zabudowy 
kamienicznej. Liczne są tam jednak ubytki w zabudowie, a niektóre pierzeje rynku 
(zwłaszcza północna i południowa) są niezabudowane. Pamiątką dawnej miejskości 
jest zabytkowy budynek ratusza w rynku. Położone niedaleko Barciany zachowały 
niewiele śladów miejskości. Jest to układ wielodrogowy, miejscami rozluźniony; prze-
waża zabudowa jednorodzinna przemieszana w blokami. Brak jest rynku, brak też 
ukształtowanego centrum miejscowości. Biskupiec reprezentuje układ przestrzenny 
dość złożony; w centrum jest regularna siatka ulic, ale plac rynkowy obecnie słabo 
czytelny z powodu bardzo dużych ubytków w zabudowie. Znaczny jest udział zabu-
dowy jednorodzinnej z ogródkami, wzdłuż kilku ulic zachowała się przedwojenna 
zabudowa kamieniczna (na ogół w nienajlepszym stanie). Dąbrówno również za

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z tab. 3 (wg cechy „układ przestrzenny”)
Ryc. 3. Miasta zdegradowane (trwale i czasowo) w województwie warmińsko-mazurskim, według 
stopnia zachowania miejskiego układu przestrzennego i charakteru zabudowy
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chowało układ miejski, przeważająco zwarty, zajmujący miejsce w przesmyku mię-
dzy jeziorami. Rynek w centrum układu ma częściowo zachowane kamienice, ale 
uzupełniają go nowsze budynki; miejscami występują spore ubytki w zabudowie. 

Wielbark ma słabo wykształcony miejski układ przestrzenny, w związku  
z czym został zakwalifikowany jako układ wielodrożny zwarty, o dość dużym stopniu 
złożoności wynikającym z rozbudowanej, ale przeważnie nieregularnej, siatki ulic.  
W samym centrum układ ulic przypomina miejski, ale brak jest typowego ryn-
ku. Liczne są też ubytki w zabudowie. Współwystępują tu zarówno kamienice, jak  
i PRL-owskie oraz nowsze pawilony handlowe, a także domy jednorodzinne i blo-
ki wielorodzinne. Bardzo interesującą zabudowę mają Wydminy. Ta miejscowość,  
będąca miastem efemerycznym, nie wykształciła charakterystycznego dla miast 
układu przestrzennego. Reprezentuje ona raczej typ zwartej i złożonej wielodroż-
nicy. Zabudowa wzdłuż głównej ulicy ma jednak charakter miejski, co sprawia, że 
miejscowość sprawia wrażenie miasta.

W Starym Dłutowie nie zachowały się ślady miejskiego rozplanowania. Jest 
to typowy wielodrogowy układ ulic z przewagą zabudowy jednorodzinnej z ogród-
kami lub zagrodowej.

We wszystkich pozostałych miejscowościach wiejskich niebędących wcze-
śniej miastami (Dywity, Iłowo-Osada, Kowale Oleckie, Piecki, Prostki, Rybno), 
układ przestrzenny jest dość podobny: dominuje wielodrogowy układ ulic z prze-
wagą zabudowy jednorodzinnej z ogródkami, częściowo zagrodowej. W Kowalach 
Oleckich, Pieckach i Prostkach dość powszechna jest też zabudowa wielorodzin-
na w postaci bloków mieszkalnych. Generalnie biorąc, wymienione miejscowości  
z urbanistyczno-architektonicznego punktu widzenia cechuje brak cech miejskich; 
tylko główne ulice w Prostkach i Rybnie mają pewne cechy miasteczkowe (zwar-
tość zabudowy, charakter niektórych budynków), które jednak nie zmieniają cało-
ściowego obrazu sytuacji.

6. Miasta potencjalne

Połowa byłych miast w województwie warmińsko-mazurskim odzyskała już 
prawa miejskie, co w pewnym sensie wskazuje na relatywnie dobrą „kondycję” jed-
nostek tej kategorii w porównaniu do innych regionów kraju. Można to wytłuma-
czyć dwoma głównymi czynnikami:

1. większość z nich zdegradowano w ostatnim stuleciu, przy czym posiadały 
one status miejski przez kilkaset lat, co sprzyjało utrwaleniu się wielu cech miejskich,

2. większość z nich ma status siedziby gminy, co sprzyja wzrostowi ludnościo-
wemu i wzmocnieniu ich w zakresie gospodarczym oraz funkcjonalnym. 
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Ranga siedziby gminy sprawia, że niektóre miejscowości o statusie wsi mogą 
dorównywać większym miastom zdegradowanym i  innym małym miastom pod 
względem wybranych charakterystyk. Elementem decydującym o miejskim cha-
rakterze jednostek mających miejską przeszłość jest aspekt morfologiczny (urba-
nistyczno-architektoniczny) oraz historyczny, które w sumie wpływają na trzeci 
składnik różnicujący poszczególne kategorie jednostek osadniczych – społeczny. 
Ten ostatni rozumiany jest jako świadomość miejskości, tj. postrzeganie miejsco-
wości jako miasto przez miejscową ludność. Jego konsekwencją może być udzie-
lenie bądź nie udzielenie przez mieszkańców poparcia dla ewentualnego wniosku  
o nadanie praw miejskich. 

Wyniki przeprowadzonych badań potwierdzają, że niektóre spośród badanych 
miejscowości odpowiadają kryteriom miejskości stosowanym aktualnie w Polsce. 
Ryc. 4 przedstawia analizowane miejscowości według liczby spełnianych kryteriów,

spośród analizowanych czterech:  1) liczba mieszkańców, 2) udział ludności poza-
rolniczej, 3) pełnienie funkcji lokalnych i ponadlokalnych względem otaczających 
terenów wiejskich, 4) miejski układ przestrzenny i charakter zabudowy. 

Za spełnione kryteria przyznawano po 1 punkcie, przy czym w przypadku 
ludnościowego obniżono nieznacznie deklarowaną granicę 2000 mieszkańców  

Źródło: opracowanie własne
Ryc. 4. Miasta zdegradowane (trwale i czasowo) w województwie warmińsko-mazurskim – punktacja według 
liczby spełnionych kryteriów miejskości
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(Biskupiec i Młynary) z uwagi na dopuszczanie licznych odstępstw w praktyce pra-
wodawczej, w przypadku ekonomicznego i funkcjonalnego kwalifikowano miejsco-
wości zaliczone do kategorii A lub B (tab. 3), natomiast w przypadku urbanistyczno- 
architektonicznego przyznawano 1 lub 2 punkty: 2 – miejscowościom o charakte-
rze miejskim, zakwalifikowanym jako „M” oraz Wydminom – z uwagi na przewagę  
zabudowy miejskiej, 1 – miejscowościom, które zachowały częściowo cechy miej-
skie, tj. typ „M (l)”, „M (l) / W” lub „W (zwarty, złożony)”. 

Na szczególne wyróżnienie zasługują te jednostki, w przypadku których resty-
tucja praw miejskich jest prawdopodobna. Są to przede wszystkim: Kurzętnik i Wy-
dminy, spełniające wszystkie kryteria na poziomie porównywalnym tylko z dwoma 
spośród miast dotychczas restytuowanych: Fromborkiem i Pasymiem. W następ-
nej kolejności należy wymienić miejscowości spełniające postawione kryteria na 
nieco niższym poziomie (4 punkty), z uwagi na niedostatki w zakresie morfologii 
miejskiej (Biskupiec i Wielbark) oraz w zakresie wielkości zaludnienia (Janowo). Ta 
ostatnia miejscowość ma jednak niewielkie szanse na przywrócenie statusu miasta 
– liczba jej mieszkańców nieznacznie przekracza 1000 osób. Pod względem licz-
by spełnionych kryteriów Biskupiec i Wielbark reprezentują poziom identyczny 
jak większość miast restytuowanych, podobny jest też charakter ich mankamen-
tów. Szanse pozostałych miejscowości na przywrócenie praw miejskich są znikome 
(3 punkty lub mniej). Tę grupę reprezentują wytypowane według kryterium wiel-
kościowego wsie gminne oraz Dąbrówno, ze zbyt małą liczbą mieszkańców i man-
kamentami (nie dyskwalifikującymi, jeśli rozpatrywać je samodzielnie) w zakresie 
morfologii miejskiej. W przypadku Barcian i Dłutowa restytucja praw miejskich 
jest nieprawdopodobna.

7. Zakończenie

Pomimo przywrócenia praw miejskich licznym miastom zdegradowanym na 
obszarze województwa warmińsko-mazurskiego, istnieje kilka jednostek z realny-
mi szansami na formalnoprawny awans. Wszystkie wytypowane miejscowości by-
ły już miastami, przy czym jedna z nich (Wydminy) posiadała miejski status przez 
niespełna trzy miesiące. 

Większość badanych miast wykazuje spore niedostatki w zakresie układu 
przestrzennego i zabudowy, co jest w znacznym stopniu związane ze zniszczenia-
mi wojennymi. Dużej części ubytków w zabudowie nie uzupełniono mimo upły-
wu ponad 70. lat od zakończenia wojny, a większość uzupełnień była chaotyczna  
i często pozbawiona miejskiego (miasteczkowego) charakteru. Wskazuje to na duże  
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zaniedbania w zakresie ładu przestrzennego, a nawet brak świadomości w tym za-
kresie – zarówno ze strony mieszkańców/inwestorów, jak i lokalnych władz. Naj-
poważniejsze problemy małych miast (w tym zdegradowanych) w województwie 
warmińsko-mazurskim wiążą się z ich słabym rozwojem gospodarczym i – w kon-
sekwencji – stagnacją ludnościową. Problemy te dotyczą zresztą większości miejsco-
wości charakteryzowanych kategorii w Polsce. Słaba kondycja gospodarcza skutku-
je między innymi wysokim bezrobociem, emigracją ludzi młodych i zaburzeniem 
struktur demograficznych, a także trudnościami w sferze społecznej. W tej sytuacji 
rozwój wielu miejscowości jest niepewny. 

Stan kryzysowy nie musi jednak trwać w nieskończoność. Niektóre spośród 
małych miast znalazły swoją drogę rozwoju, co przynosi korzystne skutki w innych 
sferach, między innymi ludnościowej i społecznej. Mimo braku wymiernych skutków 
bezpośrednich związanych z przyznawaniem praw miejskich, perspektywa przy-
znania statusu miasta wyzwala często dodatkową energię mieszkańców, stymulując 
korzystne procesy zmian.

 
Dariusz Sokołowski, Ehemalige und potenzielle Städte in der Woiwodschaft Ermland – Masuren

Zusammenfassung

Auf dem Gebiet der Woiwodschaft Ermland – Masuren befinden sich Orte, die 1945 aufgrund der Krieg-
szerstörungen und Entvölkerung ihre Stadtrechte verloren haben. Viele von ihnen haben bis heute trotz des Be-
bauungsverlusts den Stadtplan aufbewahrt. In Folge des allmählichen Wiederaufbaus und Gewinnens der Stadte-
igenschaften wurden einigen von ihnen die ursprünglichen Stadtrechte wieder zuerkannt. 

Im Artikel wurde die aktuelle Situation dieser Orte mit Berücksichtigung der demografischen, ökonomi-
schen, morphologischen und funktionalen Aspekte analysiert. Die Forschung hat zum Ziel, alle kleinen Orte zu 
vergleichen, um festzustellen, welche von ihnen die gegenwärtigen Kriterien erfüllen, um die Stadtrechte beizu-
behalten. Ein Teil von ihnen wurde als de facto städtische Orte ausgewählt bezeichnet, sie haben tatsächlich große 
Chancen, die Stadtrechte zu bekommen.

Übersetzt von Dariusz Sokołowski

DariuszSokołowski, Degraded and potential towns in the Warmian-Masurian Voivodeship

Summary

In theWarmian-MasurianVoivodeship there is a number of settlements which used to be towns and cur-
rently have the status of villages. Most of them were dispossessed of their urban rights in 1945, due to depopulation 
and a significant degree of war destruction. These villages generally preserved an urban layout, despite the loss of 
a large part of the buildings. Their gradual recovery and renewal of other urban features resulted in the restora-
tion of an urban status by some of them. This study analyses the current demographic, economic, functional and 
morphological situation of all towns which were degraded either temporarily or permanently, as well as the lar-
gest rural settlements. The aim of the study is to compare them, and to determine whether (and which) formally 
rural settlements meet the modern criteria for restoring (or granting for the first time) urban status. Part of them 
was chosen as de facto urban centres with realistic chances of obtaining civic rights.

Translated by Dariusz Sokołowski
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Odbudowa życia społecznego i gospodarczego na Warmii i Mazurach nie by-
łaby możliwa bez uruchomienia komunikacji zarówno kolejowej, jak i samocho-
dowej. Bez tego nie zorganizowanoby akcji wysiedlenia Niemców oraz akcji osie-
dleńczej. Nie można byłoby odbudować szeroko rozumianego życia gospodarczego. 
Bez komunikacji Warmia i Mazury byłyby regionem odciętym zupełnie od reszty 
Polski. Dlatego też ekipy kolejowe były pierwszymi, które przybyły na teren Okrę-
gu. 19 lutego 1945 r. z Białegostoku przybyła do Olsztyna 42-osobowa grupa kole-
jarzy, którzy byli pierwszymi przedstawicielami nowych polskich władz w Olszty-
nie1. Wówczas jej samochód zatrzymał się przed płonącym olsztyńskim dworcem. 
Jeden ze świadków wspomina, że ze strony Dobrego Miasta słychać było huk ar-
mat2. Kolejną była 18-osobowa ekipa, która przyjechała następnego dnia. Podróż 
samochodem z Białegostoku do Olsztyna trwała wówczas około trzech dni3 (oczy-
wiście po uruchomieniu linii kolejowych czas podróży uległ zmianie, nie był już 

1 Archiwum Państwowe w Olsztynie (dalej: APO), Urząd Pełnomocnika Rządu RP na Okręg Mazurski 
(dalej: UP), sygn. 390/15, k. 121, Sprawozdanie z działalności Dyrekcji Okręgowej Kolei Państwowych [w Olsz-
tynie] za okres od lutego 1945 r. do 15 marca 1946 r. Ośrodek Badań Naukowych (dalej: OBN), Zbiory Specjalne 
(dalej: ZS), R–17, k. 7-8. 

2 M. Zielińska, Za frontem idą kolejarze, Warmia i Mazury, 1960, nr 2, s. 2.
3 Okręg Mazurski w raportach Jakuba Prawina. Wybór dokumentów. 1945 rok, przygotował do druku T. Ba-

ryła, Olsztyn 1996, dok. 7, s. 39, przyp. 9.
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mierzony w dniach, lecz godzinach4). 7 maja z Białegostoku przybyli organizatorzy 
olsztyńskiej Dyrekcji Okręgowej Kolei Państwowych (dalej: DOKP)5.

W lutym w Olsztynie pojawili się m.in.: kierownik grupy kolejarzy Jan Gan, przed-
stawiciel związku zawodowego kolejarzy Antoni Kaleciński i Józef Stromich6. Mimo 
że zostali dopuszczeni do współpracy z wojskiem radzieckim, nie mieli najmniejszego 
wpływu na zabezpieczenie urządzeń kolejowych. ich zadaniem było – poza ewentu-
alnym zabezpieczaniem taboru kolejowego – odnalezienie planów oraz dokumentacji 
węzłów kolejowych. Zajęli spalony częściowo podczas działań wojennych gmach przy 
Alei Zwycięstwa, który stał się siedzibą Dyrekcji. Opis budynku DOKP, zajętego w 1945 
r. zawiera relacja jednego z kolejarzy: „Budynek, który zajęła na swój urząd DOKP był 
częściowo wypalony [...] Z tych kilku pokoi, które dostałem dla swego referatu parę by-
ło bez dachu, lecz żelbetonowe stropy były całe i mocne, oczywiście sufity były mokre, 
a na ścianach zacieki, lecz było lato. Mebli było w gmachu dużo, lecz porozciągane przez 
plądrujących szabrowników”7. Do końca 1945 r. budynek został odbudowany w 80%. 
Wraz z organizacją olsztyńskiego oddziału Dyrekcji Kolei przystąpiono do tworzenia 
poszczególnych jej działów. DOKP dzieliła się na wydziały i działy, zajmujące się m.in. 
ruchem pociągów, naprawą taboru kolejowego i naprawą linii kolejowych. 

W marcu przybyły kolejne trzy grupy (ponad 60 osób). Rok później do Olsztyna 
przyjechało 1270 kolejarzy z Warszawy. Nowy personel przybywał też z Krakowa, lublina, 
Łodzi i Poznania. W celu zdobycia wykwalifikowanych pracowników zaczęto organizować 
pierwsze kursy8. Napływający kolejarze byli wysyłani do większych stacji kolejowych. licz-
ba fachowych pracowników kolei nie była jednak wystarczająca – przykładowo w 1945 r. 
było zapotrzebowanie na 600 pracowników pracujących przy torach, natomiast  
w grudniu w Okręgu Mazurskim przy torach pracowało tylko siedem osób9. O trudnościach 
kadrowych w powojennym kolejnictwie Warmii i Mazur świadczy wspomnienie jedne-
go z jej pracowników, Józefa Szepolskiego: „W Dyrekcji Kolei przyjęto mnie z otwartymi 
ramionami. Dyrekcja dopiero się organizowała, więc inżynierowie i technicy cenieni tam 
byli na wagę złota. Skierowano mnie do Działu Pomiarowego w Wydziale Drogowym”10. 

Najbardziej odczuwano brak inżynierów oraz techników. W lutym 1946 r.  
w Dyrekcji Okręgowej Kolei Państwowej w Olsztynie zatrudniano około 12,5 tys. 

4 Przykładowo ówczesna infrastruktura kolejowa oraz istniejące możliwości techniczne pozwalały na po-
konanie odległości z Olsztyna do Warszawy w ciągu 8 godzin. – Wiadomości Mazurskie (dalej: WM), 5 ii 1946, 
nr 29, s. 3. Pociąg jadący na trasie Olsztyn Białystok jechał z kolei 10 godzin. – ibidem, 19 ii 1946, nr 41, s. 3.

5 APO, UP, sygn. 390/15, k. 122, Sprawozdanie z działalności Dyrekcji Okręgowej Kolei Państwowych  
[w Olsztynie] za okres od lutego 1945 r. do 15 marca 1946 r.

6 Okręg Mazurski w raportach Jakuba Prawina, dok. 7, s. 39, przyp. 9.
7 OBN, ZS, R–17, k. 7, 8.
8 APO, UP, sygn. 390/15, k. 121, 123, Sprawozdanie z działalności Dyrekcji Okręgowej Kolei Państwowych 

[w Olsztynie] za okres od lutego 1945 r. do 15 marca 1946 r. Niestety, nie udało się ustalić dokładnie, ile trwały i jak 
dokładnie były prowadzone kursy dla kolejarzy.

9 ibidem, k. 121. 
10 OBN, ZS, R–17, k. 5.
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osób, z czego 5831 na stałe. W olsztyńskiej Dyrekcji pracowały 654 osoby11. Jed-
nak wciąż brakowało pracowników. Dalsze zatrudnienie w kolejnictwie uniemoż-
liwiał brak wolnych mieszkań w Olsztynie12.

Stan zniszczeń w kolejnictwie na Warmii i Mazurach w 1945 r., podobnie 
jak w pozostałych dziedzinach gospodarki, był ogromny. W wyniku wojny znisz-
czeniu uległo od 40 do 80% budynków stacyjnych, około 60% torów głównych  
i 30% stacyjnych, a także około 80% urządzeń zabezpieczenia ruchu na głównych stacjach. 
Nie działało prawie 100% środków łączności telefonicznej. W Olsztynie zupełnie zniszczo-
no dworzec główny, gmach dawnej rejencji przeznaczony dla Dyrekcji Kolei oraz dworzec 
zachodni. Zniknęły także urządzenia sygnalizujące13. Na początku 1946 r. całkowitej odbu-
dowy wymagało 25% budynków, częściowej – 35%. Do użytku nadawało się wówczas 40% 
zabudowań14. W porównaniu z pozostałymi obszarami Ziem Odzyskanych zniszczenia 
w kolejnictwie były największe na Warmii i Mazurach. Sytuację w kolejnictwie tuż po przy-
byciu na Warmię i Mazury Polaków przedstawia sprawozdanie DOKP: „Stan kolei oraz 
urządzeń kolejowych przedstawiał wówczas obraz chaosu i zniszczenia. Zniszczenia te były 
powiększone przez systematyczne masowe wywożenie wszelkich urządzeń kolejowych, 
inwentarza kolejowego i taboru. Brak było wody i żywności. Brak łączności telefonicznej  
i telegraficznej, brak najprymitywniejszych urządzeń zabezpieczających ruch pocią-
gów. Sygnalizacja samoczynna całkowicie zniszczona, zapory kolejowe połamane, brak 
sygnałów pociągowych i ręcznych. Pożary i niszczenie dalszych obiektów kolejowych. 
całkowita zależność od wojskowych władz radzieckich”15.  

W wyniku zniszczeń wojennych zlikwidowano niektóre linie kolejowe, przez 
co znacznie zwiększyła się odległość niektórych miast Okręgu od stacji. Przykła-
dowo najbliższą czynną stacją kolejową dla Pisza był dworzec w Ełku. Odległość 
ta zmniejszyła się dopiero w 1946 r. po odbudowie linii kolejowej do Mrągowa16. 
Uruchomienie kolei do Pisza uniemożliwiał zniszczony most w Rucianem. Jednym  
z najbardziej poszkodowanych z powodu zniszczeń wojennych węzłów, jakie zna-
lazły się w granicach Warmii i Mazur był węzeł kolejowy w Węgorzewie, w którym 
przed zniszczeniami wojennymi zbiegało się aż pięć linii kolejowych. Najbliższa stacja 
kolejowa dla mieszkańców Węgorzewa była w Giżycku. Okazuje się, że utrudnienia  
w ruchu mieli także mieszkańcy miejscowości znajdujących się w powiatach, na 
terenie których działała kolej. tak było w przypadku Ornety, znajdującej się w od-

11 WM, 13 ii 1946, nr 36, s. 3.
12 ibidem, 16 ii 1946, nr 39, s. 3.
13 D. Łaniec, Województwo olsztyńskie w latach 1945–1948. Studia z odbudowy pozarolniczych działów go-

spodarki, Olsztyn 1978.Województwo olsztyńskie, s. 32; Z. Pietkiewicz, Z. Zienkiewicz, Transport i łączność, w: Wo-
jewództwo olsztyńskie. Monografia ekonomiczno-społeczna 1945–1969, Olsztyn 1974, s. 402.

14 WM, 13 ii 1946, nr 36, s. 3.
15 APO, UP, sygn. 390/15, k. 121, Sprawozdanie z działalności Dyrekcji Okręgowej Kolei Państwowych  

[w Olsztynie] za okres od lutego 1945 r. do 15 marca 1946 r.
16 D. Łaniec, Województwo olsztyńskie, s. 31. 
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ległości 50 km od Braniewa. Z powodu braku połączeń PKS, podróż z Ornety do 
miasta powiatowego trwała prawie 8,5 godziny, ponieważ jedyną możliwością do-
tarcia była droga pociągiem przez Olsztyn. Odjeżdżając z Ornety o godzinie 11.45 
z przesiadką w Olsztynie, do Braniewa można było dotrzeć dopiero o godzinie 
20.1017. Poza tym w wyniku zmiany granic przeobrażeniu uległy szlaki kolejowe. Ra-
cję bytu straciły istniejące dotychczas połączenia. Nieprzydatne już były takie trasy, 
jak: Bartoszyce–Frydląd, Węgorzewo–Gierdawy, Kętrzyn–Gierdawy, Gołdap–Dar-
kiejmy–Węgorzewo, Gierdawy–Frydląd–Bartoszyce–Pruska iławka–Braniewo18.

Początkowo kolej wykorzystywano do celów wojskowych. Zdawano jednak so-
bie sprawę, że niezbędna jest do celów aprowizacyjnych. Podczas konferencji odbytej 
w Białymstoku na początku marca 1945 r. henryk Olejniczak stwierdzał: „z projektu 
Poddyrekcji Kolejowej [w Białymstoku] widać, że przede wszystkim uwzględnia on 
wymagania wojenne [...] Projekt natomiast zapomina o sprawach gospodarczych. Nie 
neguję ważności wymogów wojennych, które muszą mieć obecnie pierwsze miejsce, 
lecz uważam jednocześnie ze swojej strony, iż projekt powinien iść w takim kierun-
ku, aby uwzględniał jednocześnie momenty wojenne i gospodarcze”19. 

Przekazywanie władzom polskim poszczególnych odcinków kolejowych od-
bywało się etapami. W lipcu 1945 r. Rosjanie oddali następujące linie kolejowe: 
Olsztyn–Elbląg, Olsztyn–Orneta i Olsztyn–Szczytno. Niestety, nadal trwała roz-
biórka torów kolejowych przez żołnierzy radzieckich. Na ogólnej długości 2894 km  
zdemontowano 1780 km20. Rozebrano wszystkie dwutorowe linie, przystosowane 
do prowadzenia ruchu kierunkowego po każdym z torów, wobec czego Polacy byli 
bezsilni. Procederowi temu towarzyszyło rozgrabienie urządzeń sygnalizacyjnych 
i sieci trakcyjnej21. Łącznie długość rozebranych dwutorowych linii kolejowych 
wynosiła ponad 500 km22. czynnych było 892 km linii23. Wiadomo, że najbardziej 
zniszczone były miejscowości dotknięte bezpośrednio działaniami wojennymi oraz 

17 Życie Olsztyńskie (dalej: ŻO), 3 iX 1947, nr 125, s. 4.
18 D. Łaniec, Województwo olsztyńskie, ss. 31, 32. Więcej na temat dziejów transportu kolejowego w Prusach Wschod-

nich zob. A. Piątkowski, Kolej Wschodnia w latach 1842–1880. Z dziejów transportu kolejowego na Pomorzu, Olsztyn 1996. 
19 Okręg Mazurski w raportach Jakuba Prawina, dok. 7, s. 35.
20 ibidem, dok. 34, s. 134. Według Danuty Łaniec w 1945 r. długość rozebranych i zdewastowanych linii 

kolejowych wynosiła 1144 km (56%). – D. Łaniec, Województwo olsztyńskie, s. 31.
21 Okręg Mazurski w raportach Jakuba Prawina, dok. 34, przyp. 32, s. 141. 
22 APO, UP, sygn. 390/15, k. 97, Sprawozdanie z działalności Dyrekcji Okręgowej Kolei Państwowych  

w Olsztynie za miesiąc lipiec 1945 r. Przykładowo Rosjanie rozgrabili i wywieźli transformatorownie w Korszach 
 i Ostródzie. Dokładniej stosunek żołnierzy radzieckich do zastanej na Warmii i Mazurach infrastruktury kolejo-
wej obrazuje fragment sprawozdania DOKP: „Na kolei wąskotorowej Rastembork [Kętrzyn]–Źądźbork [Mrągo-
wo–Gerdawy [Gierdawy] znaleziono następujący tabor: parowozów 17 w tym czynnych 4, węglarek 28, platform 35  
i pługów odśnieżnych 4. Kolej ta została w dniu 17 lipca 1945 r. rozebrana przez radzieckie władze wojskowe o wraz 
z całym taborem wywieziona do tylży. interwencje ówczesnego Pełnomocnika Rządu RP w sprawie zwrotu tego 
obiektu nie odniosły skutku”. – APO, UP, sygn. 390/15, k. 125, 126, Sprawozdanie z działalności Dyrekcji Okręgo-
wej Kolei Państwowych [w Olsztynie] za okres od lutego 1945 r. do 15 marca 1946 r.

23 D. Łaniec, Województwo olsztyńskie, s. 31.
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przemarszem i stacjonowaniem na tych terenach wojsk radzieckich, dokonujących 
demontażu wszelkich urządzeń. Rosjanom nie przeszkadzało nawet przejęcie władzy 
przez Polaków. Przykładowo w maju 1945 r. uległy rozbiórce jednotorowe linie: El-
bląg–Malbork–Kwidzyn, a także Ostróda–Olsztynek, Morąg–Miłomłyn, lidzbark–
czerwonka, lidzbark–cynty oraz po jednym torze na liniach: Kętrzyn–Giżycko 
oraz Giżycko–Ełk24. Zdarzały się oczywiście i takie, których stan był bardzo dobry25. 

15 sierpnia 1945 r. Rosjanie oficjalnie przekazali Polakom tabor kolejowy w Olsz-
tynie. Obejmował on wówczas 47 parowozów oraz 4412 wagonów26. Długość torów 
głównych na terenie Okręgu wynosiła 2894 km, z czego w użytku było ponad 1500 
km27. Przejęcie zarządu nad koleją umożliwiło zorganizowanie ruchu osobowego na 
kilku odcinkach. W lipcu 1945 r. kursowały tylko dwa pociągi obsługiwane przez Po-
laków: do Warszawy oraz Elbląga28. W sierpniu z Olsztyna pociągi odjeżdżały w na-
stępujących kierunkach: Warszawa, przez Elbląg do Malborka, Ełk, Szczytno, Nidzica, 
Orneta, Ostróda, Poznań i toruń29. Planowano również uruchomić linię Olsztyn–Bia-
łystok, co stało się możliwe dzięki budowie mostów tymczasowych30. W lutym 1946 r. 
pod zarządem olsztyńskiej Dyrekcji było 699 km czynnych torów, 16 km torów czyn-
nych, lecz nie eksploatowanych oraz 965 km torów nieczynnych (łącznie 1935 km)31. 

tabela 1. Wybrane linie kolejowe („normalnotorowe” i wąskotorowe) uruchomione
po 1945 r. (ruch osobowy)

Miesiąc linia Rodzaj pociągu
maj 1945 r. Olsztyn – Warszawa osobowy
lipiec 1945 r. Olsztyn – Elbląg osobowy
sierpień 1945 r. Olszyn – Malbork (przez Elbląg) osobowy

24 Okręg Mazurski w raportach Jakuba Prawina, dok. 24, s. 77.
25 tak było na przykład w Giżycku. Pisano wówczas: „tory kolejowe i urządzenia sygnalizujące są w zu-

pełnym porządku. tabor kolejowy został uprowadzony. Warsztatów kolejowych nie ma, natomiast są pomocnicze 
(remontu wagonów i aparatury sygnałowej)”. – ibidem, dok. 4, s. 27.

26 ibidem, dok. 36, s. 150. Danuta Łaniec podaje natomiast, że w sierpniu 1945 r. polscy kolejarze przejęli 43 
parowozy i około 2700 wagonów. Sprawnych miało być wówczas jedynie 29 wagonów. – D. Łaniec, Województwo 
olsztyńskie, s. 32. inne dane, dotyczące przejętych maszyn kolejowych, zostały podane w sprawozdaniu olszyńskiej 
DOKP. Otóż 15 Viii 1945 r. Polakom przekazano pięć parowozów osobowych, 35 towarowych i trzy przetokowe. – 
APO, UP, sygn. 390/15, k. 122, Sprawozdanie z działalności Dyrekcji Okręgowej Kolei Państwowych [w Olsztynie] 
za okres od lutego 1945 r. do 15 marca 1946 r. 

27 Według sprawozdania DOKP w Olsztynie długość czynnych linii kolejowych wynosiła 1556,21 km.  
– APO, UP, sygn. 390/15, k. 97, Sprawozdanie z działalności Dyrekcji Okręgowej Kolei Państwowych w Olsztynie 
za miesiąc lipiec 1945 r. Pełnomocnik Rządu na Okręg Mazurski w swoim sprawozdaniu podał natomiast, że była 
to liczba 1509 km. – Okręg Mazurski w raportach Jakuba Prawina, dok. 36, s. 150.

28 APO, UP, sygn. 390/15, k. 96, Sprawozdanie z działalności Dyrekcji Okręgowej Kolei Państwowych  
w Olsztynie za miesiąc lipiec 1945 r.; Okręg Mazurski w raportach Jakuba Prawina, dok. 34, s. 134. Pierwszym prze-
kazanym szlakiem kolejowym była linia Olsztyn–Warszawa przez iławę (11 V 1945 r.), natomiast linia Warszawa–
Elbląg trafiła w ręce Polaków 3 lipca. – APO, UP, sygn. 390/15, k. 122, Sprawozdanie z działalności Dyrekcji Okrę-
gowej Kolei Państwowych [w Olsztynie] za okres od lutego 1945 r. do 15 marca 1946 r.

29 D. Łaniec, Województwo olsztyńskie, s. 84; Okręg Mazurski w raportach Jakuba Prawina, dok. 36, s. 150.
30 APO, UP, sygn. 390/15, k. 96, Sprawozdanie z działalności Dyrekcji Okręgowej Kolei Państwowych  

w Olsztynie za miesiąc lipiec 1945 r.; D. Łaniec, Województwo olsztyńskie, s. 84.
31 WM, 13 ii 1946, nr 36, s. 3.



266 Anna Bujko

sierpień 1945 r. Olsztyn – Nidzica osobowy
sierpień 1945 r. Olsztyn – Ełk osobowy
sierpień 1945 r. Olsztyn – Orneta osobowy
sierpień 1945 r. Olsztyn - Ostróda osobowy
sierpień 1945 r. Olsztyn – Szczytno osobowy
sierpień 1945 r. Olsztyn – toruń osobowy
sierpień – listopad 1945 r. Olsztyn – Białystok (przez Nidzicę) osobowy
sierpień – listopad 1945 r. Olsztyn – Braniewo osobowy
sierpień – listopad 1945 r. Olsztyn – Poznań osobowy
sierpień – listopad 1945 r. Olsztyn – Morąg podmiejski pociąg „roboczy”*
sierpień – listopad 1945 r. Olsztyn – Ostróda podmiejski pociąg „roboczy”
sierpień – listopad 1945 r. Olsztyn – Olsztynek podmiejski pociąg „roboczy”
między grudniem 1945 r. 
a marcem 1946 r. Olsztyn – Warszawa (przez Malbork) pospieszny

między grudniem 1945 r. 
a marcem 1946 r. lidzbark – Bartoszyce osobowy

między grudniem 1945 r. 
a marcem 1946 r. Ostróda – Jominek osobowy

marzec 1946 r. Olsztyn – toruń osobowy
kwiecień 1946 r. Olsztyn – Barczewo osobowy
kwiecień 1946 r. Olsztyn – Barczewo osobowy
kwiecień 1946 r. Olsztyn – Białystok osobowy
kwiecień 1946 r. Ełk – Grajewo osobowy
maj 1946 r. Elbląg – Frombork osobowy
maj 1946 r. Elbląg – Frombork osobowy
maj 1946 r. Olsztyn – Białystok (przez Szczytno i Wielbark) osobowy nocny**
maj 1946 r. Olsztyn – Białystok (przez Szczytno i Wielbark) osobowy nocny
maj 1946 r. Ostrołęka – Łomża osobowy
maj 1946 r. Ostrołęka – Łomża osobowy
brak danych*** Olsztyn – Morąg pociąg podmiejski
lipiec 1946 r. Warszawa – Olsztyn (przez Malbork) pospieszny
lipiec 1946 r. Olsztyn – Morąg pociąg podmiejski
lipiec 1946 r. Olsztyn – Orneta osobowy
lipiec 1946 r. Olsztyn – lidzbark osobowy
lipiec 1946 r. lidzbark – Ełk osobowy
lipiec 1946 r. Korsze – Skandowo osobowy
lipiec 1946 r. Jominek – Morąg osobowy
lipiec 1946 r. Kominek –Morąg osobowy
lipiec 1946 r. Olsztyn – Łódź (przez toruń)**** osobowy
lipiec 1946 r. Olsztyn – iława osobowy
wrzesień 1946 r. czerwona – Mrągowo – Baranowo osobowy
listopad 1946 r. Szczytno – Biskupiec osobowy
styczeń 1947 r. Suwałki – trziszki osobowy
styczeń 1947 r. Suwałki – trziszki osobowy
maj 1947 r. Olsztyn – Orneta osobowy
maj 1947 r. Olsztyn – Orneta osobowy
maj 1947 r. Olsztyn – Szczytno osobowy
maj 1947 r. Olsztyn – Malbork ***** osobowy
maj 1947 r. Olsztyn – Ostróda ***** osobowy
sierpień 1947 r. Ełk – Kętrzyn osobowy
sierpień 1947 r. Ostrołęka – Wielbark osobowy
sierpień 1947 r. Szczytno – Nidzica osobowy
sierpień 1947 r. Szczytno – Pupy osobowy
sierpień 1947 r. Szczytno – Pupy osobowy
grudzień 1947 r. Szczytno – Ruciane osobowy
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styczeń 1947 r. Ruciane – Pisz osobowy
styczeń 1947 r. Kętrzyn – Węgorzewo osobowy
kwiecień 1949 r. Olsztyn – Warszawa osobowy
kwiecień 1949 r. Olsztyn – Susz osobowy

Źródło: Archiwum Akt Nowych w Warszawie (dalej: AAN), Ministerstwo Ziem Odzyskanych (dalej: MZO), 
sygn. 196/184, k. 13, Sprawozdanie sytuacyjne wojewody olsztyńskiego za styczeń 1947 r.; Archwium Państwowe 
w Olsztynie (dalej: APO), Urząd Pełnomocnika Rządu RP na Okręg Mazurski (dalej: UP), sygn. 390/15, k. 113, 
Sprawozdanie DOKP Olsztyn z działalności na wyzwolonym terenie Mazurskim [Xii 1945 r.]; APO, UP, sygn. 
390/15, k. 122, 127, Sprawozdanie z działalności Dyrekcji Okręgowej Kolei Państwowych [w Olsztynie] za okres 
od lutego 1945 r. do 15 marca 1946 r.; APO, Urząd Wojewódzki (dalej: UW), sygn. 391/120, k. 241, 242, Sprawoz-
danie z działalności Dyrekcji [Okręgowej Kolei Państwowych w Olsztynie] za okres od 1 marca do 1 września 
1946 r.; APO, UW, sygn. 391/120, k. 260, Sprawozdanie z działalności Dyrekcji [Okręgowej Kolei Państwowych 
za miesiąc styczeń 1947 r.; APO, UW, sygn. 391/120, k. 268, Sprawozdanie z działalności Dyrekcji [Okręgowej 
Kolei Państwowych za miesiąc styczeń 1947 r., APO, UW, sygn. 391/120, k. 272, Sprawozdanie z działalności Dy-
rekcji [Okręgowej Kolei Państwowych w Olsztynie] za miesiąc sierpień 1947 r.; APO, UW, sygn. 391/120, k. 278, 
z działalności Dyrekcji [Okręgowej Kolei Państwowych w Olsztynie] za miesiąc grudzień 1947 r.; D. Łaniec, Wo-
jewództwo olsztyńskie w latach 1945-1948. Studia z odbudowy pozarolniczych działów gospodarki, Olsztyn 1978, s. 31; 
Okręg Mazurski w raportach Jakuba Prawina. Wybór dokumentów. 1945 rok, przygotował do druku T. Baryła, Olsztyn 
1996, dok. 36, s. 150; Wiadomości Mazurskie (dalej: WM), 13 ii 1946, nr 36, s .3; 17 iX 1946, nr 214, s. 3; 20 Xi 
1946, nr 268, s. 3; Życie Olsztyńskie (dalej: ŻO), 19 Xi 1947, nr 201, s. 4; 21 X 1949, nr , s. 4; 18 i 1949, nr 17, s. 3; 
13 iV 1949, nr 102, s. 4; 12 Vi 1949, nr 159, s. 4. 

* Był to pociąg dowożący mieszkańców z wymienionych miejscowości i okolic do pracy w Olsztynie. 
** Pierwszy wagon sypialny DOKP w Olsztynie posiadała dopiero od października 1947 r.
*** Na pewno drugi pociąg na trasie Olsztyn–Morąg został wprowadzony przed lipcem 1946 r.
**** Nie wprowadzono nowego, a jedynie wydłużono drogę istniejącego już pociągu Olsztyn–toruń.
***** Były to pociągi, których bieg został przedłużony (Białystok–Olsztyn–Malbork oraz Olsztyn–Ostró-

da–Morąg).
***** Połączenie zostało uruchomione na okres Świąt Wielkanocnych wiosną 1949 r.

Na podstawie danych zawartych w tabeli można stwierdzić, iż podobnie jak 
w innych dziedzinach gospodarki odbudowa kolei na Warmii i Mazurach miała pew-
ną dynamikę. Najwięcej połączeń zostało uruchomionych w 1946 i 1947 r., w kolej-
nych latach w zasadzie tylko je modyfikowano. Poza połączeniami lokalnymi, bądź 
ogólnopolskimi, pociągi wyjeżdżały również za Odrę (akcja wysiedlenia Niemców). 
Ważnym dla mieszkańców Warmii i Mazur posunięciem było ustalenie ogólnopol-
skiego rozkładu jazdy. Dzięki temu zwiększyła się liczba pociągów na terenie wo-
jewództwa. Oprócz pociągów już funkcjonujących na danej trasie, wprowadzono 
drugą, a nawet trzecią linię. Uruchamiano nowe, a mniej rentowne linie likwido-
wano. Powyższa tabela przedstawia wprowadzane kolejno nowe linie kolejowe, któ-
re nierzadko powstawały w miejscu poprzednich. Na przykład 10 stycznia 1947 r. 
zlikwidowano dwa kursy na trasie Olsztyn i Szczytno32. Miesiąc później wskutek 
zarządzenia Ministerstwa Komunikacji odwołano pociągi aż na 16 liniach kolejo-

32 Archiwum Akt Nowych w Warszawie (dalej: AAN), Ministerstwo Ziem Odzyskanych (dalej: MZO), sygn. 
196/184, k. 13, Sprawozdanie sytuacyjne wojewody olsztyńskiego za styczeń 1947 r. Połączenie to zostało zlikwido-
wane prawdopodobnie dlatego, że istniały na tej linii inne pociągi.
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wych33, których kursy były kolejno wznawiane34. W szczególnych okresach, takich 
jak święta, Dyrekcja Kolei uruchamiała dodatkowe pociągi. W grudniu 1947 r. uru-
chomiono linie: Olsztyn–Warszawa, Szczytno–czerwonka, Nidzica–Szczytno oraz 
Ostrołęka–Wielbark35 (ze względu na swoją tymczasowość połączenia te nie zostały 
uwzględnione w tabeli). Bywało również, że trasy pociągów ulegały zmianie36. ich 
przyczyną były także napady na pociągi. tak było w przypadku pociągu nocnego 
na trasie Olsztyn–Białystok, który od lutego 1946 r. jeździł tylko w dzień37.

Niestety, punktualność – szczególnie w początkowym okresie – nie należa-
ła do najmocniejszej strony kolei. Związane to było zwłaszcza z występującymi, 
opóźniającymi się w naprawie awariami. Podróżni skarżyli się, że „rozkład jazdy 
pociągów to w 75 proc.[entach] fikcja oraz że pracownik stacji kolei od konduktora 
do dyżurnego ruchu nie potrafi lub nie chce poinformować podróżnych kiedy po-
ciąg odejdzie”38. Zdarzało się również, że po przybyciu na stację kolejową można było 
dowiedzieć się, że pociąg odjechał godzinę przed czasem, następny zaś będzie dopiero 
za 24 godziny (panujący w rozkładach jazdy chaos był powodem tego, iż wielu oczeku-
jących na pociągi podróżnych spędziło pierwszą na Warmii i Mazurach wigilię 1945 r. 
na stacjach kolejowych, albo – jeżeli stacje były zniszczone – pod gołym niebem)39. Na 
punktualność pociągów wpływały również warunki atmosferyczne (sroga zima). O ile 
w 1945 r. DOKP posiadała odpowiednie pługi służące do odśnieżania, problem stano-
wił brak pracowników40.

istotnym problemem wpływającym na funkcjonowanie kolei był także brak 
węgla do parowozów. Zapotrzebowanie na węgiel wynosiło około 500 ton dzien-
nie41. Wraz z rozwojem powojennego kolejnictwa i liczbą obsługiwanych maszyn 
parowych popyt na węgiel wzrósł jeszcze bardziej. 

33 AAN, MZO, sygn. 196/185, k. 16, Sprawozdanie sytuacyjne wojewody olsztyńskiego za miesiąc luty 1947 r. 
Niestety, nie udało się dotrzeć do wspomnianego zarządzenia Ministerstwa Komunikacji. Przyczyną zawieszenie tak 
znacznej liczby pociągów mogły być zarówno warunki atmosferyczne bądź wykorzystanie kolei do zupełnie innych 
potrzeb. Ryszard tomkiewicz jako powód podaje zwolnienie linii kolejowych dla pociągów przyjeżdżających bądź 
wyjeżdżających do ZSRR. – R. tomkiewicz, Życie codziennie mieszkańców powojennego Olsztyna1945–1956, Olsztyn 
2003, s. 266. Wniosek ten wydaje się być błędny, ponieważ na przykład w sierpniu 1946 r. przyjęto i odprawiono do 
ZSRR około 540 pociągów nie likwidując tym samym połączeń lokalnych i ogólnopolskich na Warmii i Mazurach. 
– AAN, MZO, sygn. 196/183, k. 34, Sprawozdanie sytuacyjne wojewody olsztyńskiego za miesiąc sierpień 1946 r.

34 AAN, MZO, sygn. 196/186, k. 14, Sprawozdanie sytuacyjne wojewody olsztyńskiego za miesiąc marzec 1947 r.
35 APO, UW, sygn. 391/120, k. 278, Sprawozdanie z działalności Dyrekcji [Okręgowej Kolei Państwowych 

w Olsztynie] za miesiąc grudzień 1947 r.
36 tak było w przypadku pociągów jadących z Olsztyna do Warszawy z powodu uszkodzenia mostu koło Bu-

gu. – AAN, MZO, sygn. 196/186, k. 14, Sprawozdanie sytuacyjne wojewody olsztyńskiego za miesiąc marzec 1947 r.
37 AAN, MZO, sygn. 196/182, k. 25, Sprawozdanie Pełnomocnika Rządu RP na Okręg Mazurski za luty 1946 r.
38 WM, 29 Xii 1945, nr 10, s. 4.
39 ibidem. 
40 ibidem, 16 Xii 1945, nr 2, s. 3.
41 APO, UW, sygn. 390/14, k. 48, Sprawozdanie delegata Ministerstwa Przemysłu [Xii 1945 r.].
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tabela 2. Przewóz osób w okresie od 1945 do 1949 r. (w wybranych miesiącach)
Okres liczba przewiezionych osób Wpływ z przewozu osób (zł)

maj – sierpień 1945 r. 8989 625 063
wrzesień 1945 r. 39 712 4 400 000
październik 1945 r. 112 174 8 561 000
listopad 1945 r. 161 166 10 089 000
lipiec 1946 r.* 211 000 15 486 000
sierpień 1946 r. 256 000 15 669 885
wrzesień 1946 r. 324 000 18 889 000
listopad 1946 r. 545 000 19 109 000
grudzień 1946 r. 558 000 18 231 000
styczeń 1947 r. 616 000 20 271 693
luty 1947 r. 273 000 18 928 000
kwiecień 1947 r. - 27 127 755
maj 1947 r. 228 703 24 985 766
czerwiec 1947 r. 341 490 43 188 586
sierpień 1947 r. 279 991 39 940 885
grudzień 1947 r. 262 684 34 402 089
marzec 1948 r. 426 002 40 374 705
lipiec 1948 r. 231 760 43 889 750
marzec 1949 r. 245 386 47 600 831

Źródło: AAN, MZO, sygn. 196/183, k. 34, Sprawozdanie sytuacyjne wojewody olsztyńskiego za sierpień 1946 r.; 
AAN, MZO, sygn. 196/184, k. 13, Sprawozdanie sytuacyjne wojewody olsztyńskiego za styczeń 1947 r.; AAN, 
MZO, sygn. 196/187, k. 23, Sprawozdanie sytuacyjne wojewody olsztyńskiego za miesiąc kwiecień 1947 r.; AAN, 
MZO, sygn. 196/187, k. 124, Sprawozdanie sytuacyjne wojewody olsztyńskiego za miesiąc czerwiec 1947 r.; APO, 
UP, sygn. 390/15, k. 124, Sprawozdanie z działalności Dyrekcji Okręgowej Kolei Państwowych [w Olsztynie] za 
okres od lutego 1945 r. do 15 marca 1946 r.; APO, UW, sygn. 391/120, k. 268, Sprawozdanie z działalności Dyrekcji 
[Okręgowej Kolei Państwowych w Olsztynie] za miesiąc maj 1947 r.; APO, UW, sygn. 391/120, k. 272, z działalno-
ści Dyrekcji [Okręgowej Kolei Państwowych w Olsztynie] za miesiąc maj 1947 r.; APO, UW, sygn. 391/120, k. 278, 
Sprawozdanie z działalności Dyrekcji [Okręgowej Kolei Państwowych w Olsztynie] za miesiąc grudzień 1947 r.; 
APO, UW, sygn. 391/120, k. 282, Sprawozdanie z działalności Dyrekcji [Okręgowej Kolei Państwowych w Olszty-
nie] za miesiąc marzec 1948 r.; APO, UW, sygn. 391/120, k. 289, Sprawozdanie z działalności Dyrekcji [Okręgowej 
Kolei Państwowych w Olsztynie] za miesiąc lipiec 1948 r.; APO, UW, sygn. 391/120, k. 302, Sprawozdanie [Okrę-
gowej Kolei Państwowych w Olsztynie] za miesiąc marzec 1949 r.; D. Łaniec, Województwo olsztyńskie, ss. 85, 87.
* W okresie od 1946 do 1947 r. były to wpływy za przewóz osób i bagażu 

Z przedstawionych danych wynika, że liczba pasażerów (także ilość prze-
wożonych towarów) była najniższa w początkowym okresie. Ruch zwiększał się  
w miarę rozwoju akcji osiedleńczej. W 1946 r. oprócz biletów wprowadzono tak-
że opłatę za bagaż, nie były to jednak zbyt drastyczne posunięcia. Wiadomo też, że  
w 1947 r. wzrosły ceny biletów pasażerskich42. W maju 1945 r. cena jednego bile-
tu dla jednej osoby wynosiła 69,53 zł, natomiast w drugiej połowie roku wysokość 
średniej ceny to 53,58 zł. W 1947 r. bilet na przejazd pociągiem można było kupić 
za około 100 zł. Natomiast w 1949 r. kosztował dwukrotnie więcej. Prawdziwą zmo-
rą były osoby jeżdżące „na gapę”43. 

42 D. Łaniec, Województwo olsztyńskie, s. 87. 
43 APO, UP, sygn. 390/15, k. 124, Sprawozdanie z działalności Dyrekcji Okręgowej Kolei Państwowych  

[w Olsztynie] za okres od lutego 1945 r. do 15 marca 1946 r.
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Dyrekcja Kolei była również odpowiedzialna za organizowanie transportów 
służących do realizacji powojennych rozstrzygnięć w sprawach ludnościowych.  
W celu przesiedlenia polskiej ludności ze Wschodu i wysiedlenia Niemców po 
przekazaniu taboru kolejowego przez Rosjan przystąpiono do organizacji trans-
portów44. W okresie od grudnia 1945 do marca 1946 r. Dyrekcja Okręgowa Kolei 
Państwowych w Olsztynie przyjęła 130 pociągów z przesiedleńcami ze Wschodu, 
którymi przewieziono 58 tys. osób i 10 tys. „sztuk żywego inwentarza”45. Od marca 
do września 1946 r. liczba transportów znacznie wzrosła (240 pociągów), którymi 
na teren województwa przybyło 109747 osób i około 70 tys. żywego inwentarza.  
Z liczby tej na zachód wysłano 128 transportów (62203 osoby), natomiast pozostałe 
pozostały na Warmii i Mazurach46. liczba wszystkich transportów zarówno odpra-
wionych do Niemiec, jak również przyjętych ze Wschodu była ogromna. trudno jest 
ustalić ich dokładną liczbę, biorąc również pod uwagę stan badań oraz archiwaliów 
(chodzi tu o aspekt techniczny). Należy jednak podkreślić, że cały wysiłek akcji, 
związanych z ruchami ludnościowymi na Warmii i Mazurach spoczywał na barkach 
olsztyńskiej kolei. Jako że na granicy z ZSRR znajdowały się punkty etapowe, DOKP  
w Olsztynie obsługiwała także transporty ze Wschodu kierowane do innych czę-
ści Polski. 

tabela 3. Przewóz osób w ramach akcji osiedleńczych i przesiedleńczych w 1945 r.
[według danych DOKP w Olsztynie]

Miesiąc Polscy osiedleńcy Przesiedleńcy ze Wschodu Wysiedlenie Niemców
czerwiec 2309 7251 -
lipiec 3559 5049 -
Sierpień 3841 645 1800
Wrzesień 2670 10 635 1460
Październik 456 7831 19 257
listopad 212 9859 19 503

Źródło: APO, UP, sygn. 390/15, k. 115, Sprawozdanie DOKP Olsztyn z działalności na wyzwolonym terenie  
Mazurskim [Xii 1945 r.].

Poza obsługą ruchu osobowego do zadań  kolei należało także przyjmowanie  
i odprawianie pociągów towarowych, których liczba szczególnie w początkowym okre-
sie była przeważająca. Były to głównie pociągi odjeżdżające w kierunku ZSRR z łupem 
Armii Radzieckiej. Skala tego zjawiska była tak duża, że w celu zwiększenia przepusto-

44 W czerwcu zorganizowano 8 transportów, lipcu – 7, sierpniu – 3, wrześniu – 13, październiku – 14, li-
stopadzie – 18. – APO, UP, sygn. 390/15, k. 115, Sprawozdanie DOKP Olsztyn z działalności na wyzwolonym te-
renie Mazurskim [Xii 1945 r.].

45 APO, UP, sygn. 390/15, k. 121, 127, Sprawozdanie z działalności Dyrekcji Okręgowej Kolei Państwowych 
[w Olsztynie] za okres od lutego 1945 r. do 15 marca 1946 r.

46 APO, UW, sygn. 391/120, k. 242, Sprawozdanie z działalności Dyrekcji [Okręgowej Kolei Państwowych 
w Olsztynie] za okres od 1 marca do 1 września 1946 r.
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wości trzeba było otworzyć dodatkowe trzy stacje47. Załadunek towarów dla ZSRR od-
bywał się również w późniejszym okresie. Miesięcznie teren Warmii i Mazur opuszczało 
około 200 pociągów [sic!], odjeżdżających z łupem żołnierzy radzieckich. Przykładowo 
od marca do września 1946 r. załadowano aż 1155 pociągów towarowych, które odje-
chały z Olsztyna w kierunku Związku Radzieckiego48.  

tuż po przybyciu na teren Warmii i Mazur przystąpiono także do obejmowa-
nia – o ile zezwalali na to Rosjanie – parowozowni i warsztatów. Pierwszym z nich 
był zakład w Ostródzie, następnie w Korszach, Ełku, Olsztynku, Ornecie i Nidzicy. 
Pomimo funkcjonujących warsztatów maszyny wymagające poważniejszej napra-
wy były wysyłane do innych dyrekcji okręgowych. Drobniejsze naprawy odbywały 
się głównie w parowozowni ostródzkiej. Pozostałe wykonywano w Olsztynie, Kor-
szach i Ełku. Do końca 1945 r. naprawiono 418 parowozów, 675 wagonów osobo-
wych oraz 5753 towarowych. Natomiast od grudnia do marca 1946 r. naprawiono 
160 parowozów, 510 wagonów osobowych i 3195 towarowych. Oprócz parowozowni  
i warsztatów naprawczych do końca 1945 r. zorganizowano trzy zakłady elektro-
techniczne (w Olsztynie, Korszach i Ełku), 17 odcinków zajmujących się m.in. za-
bezpieczaniem urządzeń elektronicznych, a także „zbieraniem materiałów insta-
lacyjnych porzuconych przez okupanta”. Do końca 1945 r. po remoncie urucho-
miono 23 silniki elektryczne, cztery dźwigi węglowe oraz około 1,5 tys. punktów 
świetlnych. W miarę upływu czasu – mimo trudności personalnych – wzmożono 
naprawę sprzętu. W pierwszym kwartale 1946 r. naprawiono aż 44 silniki elektrycz-
ne i uruchomiono 2532 punkty świetlne. Ponadto zabezpieczono i uruchomiono 
elektrownię wodną w Brąswałdzie i transformatornię w Korszach, a także linię wy-
sokiego napięcia Kętrzyn–Korsze. Oprócz tego w 1945 r. uruchomiono 34 semafory, 
11 tarcz ostrzegawczych, 109 dźwigni nastawczych oraz 45 zamków zwrotniczych49. 
W następnym półroczu w warsztatach województwa olsztyńskiego naprawiono 580 
parowozów i około 5 tys. wagonów osobowych50. Z czasem z usług Okręgowej Ko-
lei w Olsztynie zaczęły korzystać inne dyrekcje, składając zamówienia na naprawy 
taboru kolejowego51. Jeden z pierwszych wagonów z elektrycznym oświetleniem 
został uruchomiony w 1948 r.52 

47 APO, UP, sygn. 390/15, k. 121, 127, Sprawozdanie z działalności Dyrekcji Okręgowej Kolei Państwowych 
[w Olsztynie] za okres od lutego 1945 r. do 15 marca 1946 r.

48 APO, UW, sygn. 391/120, k. 242, Sprawozdanie z działalności Dyrekcji [Okręgowej Kolei Państwowych 
w Olsztynie] za okres od 1 marca do 1 września 1946 r.

49 APO, UP, sygn. 390/15, k. 122, 123, 125, 126, 127, Sprawozdanie z działalności Dyrekcji Okręgowej Kolei 
Państwowych [w Olsztynie] za okres od lutego 1945 r. do 15 marca 1946 r.

50 APO, UW, sygn. 391/120, k. 243, Sprawozdanie z działalności Dyrekcji [Okręgowej Kolei Państwowych 
w Olsztynie] za okres od 1 marca do 1 września 1946 r.

51 APO, UW, sygn. 391/120, k. 243, Sprawozdanie z działalności Dyrekcji [Okręgowej Kolei Państwowych 
w Olsztynie] za okres od 1 marca do 1 września 1946 r.

52 APO, UW, sygn. 391/120, k. 289, Sprawozdanie z działalności Dyrekcji [Okręgowej Kolei Państwowych 
w Olsztynie] za miesiąc lipiec 1948 r.
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Zły stan olsztyńskiego kolejnictwa w omawianym okresie był przyczyną zda-
rzających się na Warmii i Mazurach wypadków kolejowych. trudno jest ustalić ich 
liczbę. Zdarzało się, że w ciągu miesiąca miały miejsce aż dwa. Przykładowo w grud-
niu 1946 r. doszło do zderzenia pociągów na stacjach w Prabutach (10 grudnia)  
i na szlaku kolejowym Wipsowo–czerwonka (18 grudnia). W wyniku katastro-
fy byli ranni i zabici53. innym razem doszło do wykolejenia pociągu na zwrotnicy 
wjazdowej54. Przyczyną tej ostatniej był prawdopodobnie błąd pracownika kolei. 
Ponadto „22 V 47 r. zapalił się las od iskier przejeżdżającego pociągu na linii ko-
lejowej Młynary”55. Powodem wypadków była również nieostrożność użytkowni-
ków dróg na przejazdach kolejowych (w sierpniu 1947 r. na przejeździe kolejowym 
w Klewkach zginęły dwie osoby, które podróżowały furmanką)56. inną przyczyną 
mogły być także podkładane na torach kolejowych miny57.  

 W miarę możliwości przystąpiono do zaawansowanych prac mających na 
celu odbudowę mostów na Warmii i Mazurach. Do równie ważnych zadań kolej-
nictwa w początkowym okresie było również zabezpieczenie i tworzenie mostów 
tymczasowych (czasem we współpracy z Rosjanami), a także zmiana wszystkich 
szerokotorowych linii na „normalne”58, nie wspominając o odbudowie zniszczo-
nych szlaków. Napływające z Ministerstwa Komunikacji środki były niewystar-
czające, aby uruchomić sieć kolejową w całym województwie, jednak pozwalały 
na wykonywanie poszczególnych napraw. Jako że olsztyńska Dyrekcja Kolei nie 
dysponowała wystarczającą liczbą pracowników zarówno wykwalifikowanych, 
jak i technicznych (o czym była mowa wyżej), ogłaszano przetargi na wykonanie 
poszczególnych prac59. 

W ramach DOKP w Olsztynie istniał Wydział handlowo-taryfowy, który 
miał zajmować się m.in. drukiem i rozprowadzaniem biletów kolejowych, odpra-
wą bagażową itd. Zwłaszcza na początku ciężko było zorganizować pracę, ponieważ 
służby kolei nie posiadały spisu stacji kolejowych oraz ich odległości taryfowych. 

53 APO, UW, sygn. 391/87, k. 24, Sprawozdanie z działalności Wydziału Społeczno-Politycznego za okres 
miesiąc grudzień 1946 r.

54 APO, UW, sygn. 391/285, k. 332, Sprawozdanie sytuacyjne starosty powiatowego mrągowskiego, 8 iii 1949 r.
55 APO, UW, sygn. 390/284, k. 57, Sprawozdanie miesięczne Wydziału Społeczno-Politycznego za miesiąc maj 1947 r.
56 ŻO, 10 Viii 1947, nr 101, s. 4. Podobny wypadek zdarzył się na przejeździe kolejowym pod likuzami, 

gdzie w nocy z 20 na 21 sierpnia pociąg wjechał w przejeżdżający przez przejazd samochód należący do PUR.  
– ibidem, 22 Viii 1947, nr 113, s. 4.

57 Miny były podkładane na szlakach, którymi przewożono przesiedleńców. – instytut Pamięci Narodo-
wej Oddział w Białymstoku (iPN Bi), sygn. 84/3/2, k. 58, Raport dekadowy WUBP w Olsztynie za okres od dnia 
21 Vii do 10 Viii 1947 r.

58 APO, UP, sygn. 390/15, k. 123, Sprawozdanie z działalności Dyrekcji Okręgowej Kolei Państwowych  
[w Olsztynie] za okres od lutego 1945 r. do 15 marca 1946 r. 

59 W lutym 1946 r. Dyrekcja Okręgowa Kolei Państwowych w Olsztynie ogłosiła przetarg nieograniczony na:  
1) Budowę prowizorycznego mostu drewnianego przez rzekę Biebrzę na km 276364 linii Grajewo–Białystok.  
2) Budowę mostu stałego przez kanał Rudzki na km 275.863 linii Ełk – Białystok [...]. termin rozpoczęcia przetar-
gu dnia 11 marca 1946 r., o godzinie 12-ej, w gmachu Dyrekcji”. – WM, 27 ii 1946, nr 47, s. 4. 
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Do końca roku w pionie tym zatrudniano 448 osób. Były to osoby pracujące m.in. 
jako kasjerzy bądź magazynierzy. W ciągu roku na 39 stacjach uruchomiono ka-
sy biletowe, a na 18 – bufety. Do przechowywania przesyłek wydzierżawiono place  
i magazyny. W pierwszym 1946 r. w Olsztynie otwarto pierwszą przechowalnię ba-
gażu podręcznego. Większym problemem były kradzieże przesyłek, dokonywane 
w dużej części przez pracowników kolei60. 

Nie ma przesady w twierdzeniu, że szczególnie w początkowym okresie do-
słownie każdy pojazd był na wagę złota. Po przybyciu na Warmię i Mazury pierw-
sze grupy Polaków o samochodach mogły jedynie pomarzyć, dlatego też oprócz sa-
mochodów szukano także motorów i rowerów, które często były zdekompletowane 
bądź całkowicie zniszczone61. Były to jednak tylko półśrodki. Brak środków loko-
mocji uniemożliwiał podjęcie szybkich działań organizacyjnych w terenie, takich 
jak zorganizowanie urzędów w poszczególnych miastach powiatowych, a następnie 
sprawowanie władzy. Przy braku łączności telefonicznej i bez posiadania jakichkol-
wiek pojazdów nie było możliwości na przykład szybkiego przekazania rozporządzeń  
i wytycznych z Olsztyna. często takie rozporządzenie stawało się po prostu nieak-
tualne. Nawet jeżeli w miarę szybko trafiło ono do danego urzędu, to nie było moż-
liwości, aby zostało ono zrealizowane. Poza tym sprawny transport był potrzeby do 
celów osiedleńczych i wysiedleńczych. Rozwiązaniem problemów komunikacyjnych 
były również konie, których liczba była także niewystarczająca62.

W związku z występującymi problemami komunikacyjnymi w marcu 1945 r. 
Pełnomocnik Rządu dr Jerzy Sztachelski prosił władze centralne o przydział 100 samo-
chodów ciężarowych (po trzy dla każdego powiatu). Dodatkowo zgłoszono zapotrze-
bowanie na 19 samochodów, które byłyby do dyspozycji Urzędu Pełnomocnika Rządu 
RP na Okręg Mazurski63. W każdym powiecie miał być przynajmniej jeden motocykl 
i aż pięć do dyspozycji urzędników w Olsztynie. Miesięczne zapotrzebowanie na ben-
zynę wynosiło dla 100 ciężarówek – 50 ton paliwa, samochodów osobowych – 4,5 i mo-
tocykli – 5,5 ton64. Sprawa ta nie została rozwiązana po myśli władz Okręgu i problem 
transportu istniał nadal – z Warszawy przysłano jedynie 10 samochodów osobowych 
i 15 ciężarowych. Spośród tej liczby sprawnych było tylko siedem ciężarówek, z których 
i tak trzy stale naprawiano. Pozostałe wozy wymagały gruntownego remontu65. Nawet 
jeśli samochody działały, to pojawiała się inna kwestia – benzyna. Można powiedzieć, 

60 APO, UP, sygn. 390/15, k. 123, 124, 127, Sprawozdanie z działalności Dyrekcji Okręgowej Kolei Państwo-
wych [w Olsztynie] za okres od lutego 1945 r. do 15 marca 1946 r. 

61 Okręg Mazurski w raportach Jakuba Prawina, dok. 6, s. 30.
62 Poza końmi i ciągnikami do akcji żniwnej wykorzystywano także samochody ciężarowe. – ibidem, dok. 

36, s. 149. Zarówno brak pojazdów i benzyny wpływały na wysokie koszty transportu, co przykładowo kształtowa-
ło wysokie ceny żywności. – ibidem. 

63 ibidem, dok. 15, ss. 55, 56, przyp. 7.
64 ibidem, dok. 15, s. 55.
65 ibidem, dok. 18, s. 59. 
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że jej brak był problemem powszechnym nie tylko w Okręgu Mazurskim66. W sierp-
niu 1947 r. województwo, podlegające pod centralę Produktów Państwowych w Olsz-
tynie, liczyło 12 stacji paliw67. Natomiast jeżeli wreszcie władze ministerialne przysłały 
odpowiedni przydział paliwa, to samochody stały bezużyteczne z powodu na przykład 
braku oleju. Po przejęciu władzy przez Polaków posiadaniu władz wojewódzkich było 
tylko pięć użytecznych samochodów i 50 należących do wojska68. 

Przesadny formalizm nie pozwalał z kolei na używanie samochodów zdoby-
tych własnym wysiłkiem, bez uprzedniego zarejestrowania pojazdu w Państwowym 
Urzędzie Samochodowym w Warszawie69. Rejestracja na miejscu była możliwa do-
piero po utworzeniu oddziału olsztyńskiego. liczba pojazdów, jakimi dysponował 
Urząd Wojewódzki, wzrosła w 1946 r. Do dyspozycji Wydziału Komunikacji był: 
jeden samochód ciężarowy, trzy półciężarowe, siedem osobowych, dziewięć ciągni-
ków z przyczepami oraz dwa motocykle70.

Rok później sytuacja „motoryzacyjna” instytucji państwowych w wojewódz-
twie olsztyńskim znacznie się polepszyła. W ich dyspozycji było prawie 800 pojaz-
dów. Większość pochodziła z darów UNRRA – do września 1946 r. w ramach tej 
pomocy instytucje państwowe otrzymały prawie 390 samochodów ciężarowych. 
Równie dużą liczbę stanowiły również samochody poniemieckie (około 150 oso-
bowych i tyleż samo ciężarowych). Do dyspozycji polskich władz było także około  
80 motocykli (z czego ponad 40 z darów UNRRA)71. 

całokształt spraw związanych z polityką motoryzacyjną powierzono Minister-
stwu Komunikacji. Jej elementem było powoływanie instytucji zajmujących się orga-
nizacją komunikacji, rejestracją pojazdów i kontrolą ich użytkowania72. Jedną z ta-
kich instytucji, oprócz Wydziału Komunikacji w Urzędzie Pełnomocnika, a następnie 
Urzędzie Wojewódzkim, był Państwowy Urząd Samochodowy (PUS)  i jego oddziały 
w poszczególnych województwach. Oddział olsztyński powstał  w 1945 r. Jednocześnie 
zaczęto tworzyć jednostki terenowe. W lipcu do swojej dyspozycji posiadał 50 samo-
chodów ciężarowych, które służyły jedynie do akcji przesiedleńczej i aprowizacyjnej73. 

66 ibidem, dok. 22, s. 69. innym, na pewno rzadszym i mniej popularnym,  rodzajem paliwa był gaz wyso-
koprężny (czyli gazolina, gaz płynny). Samochód napędzany w ten sposób musiał posiadać kartę ewidencyjną in-
stalacji gazowej (upoważnieni do jej wydawania mieli siedzibę tylko w dwóch miastach w Polsce). – APO, Starostwo 
Powiatowe (dalej: SP) w Bartoszycach, sygn. 392/165, k. 24, Pismo Komendy Milicji Obywatelskiej Województwa 
Olsztyńskiego według rozdzielnika, 5 Xii 1949 r.

67 ŻO, 17 Viii 1947, nr 108, s. 3.
68 E. Wojnowski, Warmia i Mazury w latach 1945-1947. Życie polityczne, Olsztyn 1970, s. 71.
69 Okręg Mazurski w raportach Jakuba Prawina, dok. 23, s. 73.
70 APO, UW, sygn. 391/97, k. 77, Sprawozdanie z działalności Wydziału Komunikacji Urzędu Wojewódz-

kiego [w Olsztynie] za czas od 1 lutego do 1 listopada 1946 r.
71 APO, UW, sygn. 391/119, k. 89, Sprawozdanie z działalności Okręgowego Urzędu Samochodowego  

w Olsztynie za czas od 1 iV do 30 iX 1946 r.
72 Dziennik Ustaw z 1946 r., nr 7, poz. 58.
73 Okręg Mazurski w raportach Jakuba Prawina, dok. 34, s. 134.
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W ramach PUS została zorganizowana Państwowa Komunikacja Samocho-
dowa (dalej: PKS). Jej siedziba znajdowała się w Olsztynie przy ulicy Kopernika 36. 
W tym czasie zajezdnię ulokowano przy ulicy Jagiellońskiej 75 na terenie byłych 
koszarów wojskowych. Był to teren o powierzchni 40 tys. m³, gdzie znajdowały się 
budynki przeznaczone na mieszkania dla pracowników PKS oraz garaże, a także 
jeden warsztat samochody74. Przyznane olsztyńskiemu oddziałowi PKS pojazdy 
były samochody ciężarowe „posowieckich” (produkcji radzieckiej), których często 
stan był po prostu zły (nawet połowa z nich nie nadawała się do użytku, natomiast  
w czerwcu 1946 r. w remoncie było dokładnie 24,9%)75. 

Początkowo zorganizowany ruch komunikacyjny na Warmii i Mazurach słu-
żył do zaspokojenia celów gospodarczych i polegał głownie na przewozie towarów. 
Niezależnie starano się także zorganizować przewozy pasażerskie76. Autobusów nie 
było – zastępowały je samochody ciężarowe przystosowane do przewozu pasażerów 
poprzez wyposażenie w ławki77. W listopadzie 1946 r. liczba pojazdów należących 
do olsztyńskiego Oddziału PKS wynosiła ponad 100. Wszystkie były zarejestrowa-
ne, posiadały własny numer i tablice rejestracyjne. 

tabela 4. Stan taboru PKS w listopadzie 1946 r.
Marka Rodzaj Razem czynnych

ZiS ciężarowy 24 10
ZiS autobus 1 0
GAZ ciężarowy 30 8
GAZ autobus 1 1
GMc ciężarowy 1 1
GMc pasażerski 22 12
GMc autobus 3 2
GMc cysterna 1 0
GMc warsztat [?] 1 1
Bedford autobus 1 1
Goliath półciężarowy 1 1
Adler półciężarowy 1 0
Adler półciężarowy 1 0
Peugeot pasażerski 1 1
Peugeot ciężarowy 1 0
Steyer pasażerski 1 0
Opelblitz pasażerski 1 0
Ford 8 pasażerski 2 1
Fiat NSU osobowy 1 1

74 W garażach tych można było przechowywać około 30 pojazdów. Z kolei stan warsztatu przedstawiał 
się więc tragicznie. – AAN, Państwowa Komunikacja Samochodowa (dalej: PKS), sygn. 1701/1/64, [brak numeru 
karty (dalej: bn)], Sprawozdanie z inspekcji technicznej odbytej w dniu 27 Xi 1946 r. na terenie Oddziału Olsztyn.

75 APO, UW, sygn. 391/14, k. 47, Sprawozdanie z zakresu prac PKS – Okręg Mazurski w Olsztynie [1945 
lub 1946 r.]. Danuta Łaniec podaje, że we wrześniu 1945 r. odział PKS w Olsztynie posiadał 50 samochodów, z któ-
rych 30 było czynnych. – D. Łaniec, Województwo olsztyńskie, s. 88.

76 APO, UW, sygn. 391/14, k. 47, Sprawozdanie z zakresu prac PKS – Okręg Mazurski w Olsztynie [1945 
lub 1946 r.].

77 D. Łaniec, Województwo olsztyńskie, s. 88.
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Dodge półciężarowy 1 1
Albion pasażerski 1 1
Mercedes autobus 1 0
Mercedes osobowy 1 1
[Studenback] pasażerski 2 1
Berliet autobus 2 2
chevrolet pasażerski 1 0
chevrolet autobus 3 3
chevrolet dźwig 1 0

Źródło: AAN, Państwowa Komunikacja Samochodowa (dalej: PKS), sygn. 1701/1/64, [bn], Stan taboru Oddzia-
łu PKS Nr 9 na dzień 24 Xi 1946 r.; APO, Przedsiębiorstwo PKS, sygn. 1808/154, k. 34-35, Stan taboru Oddziału 
PKS Nr 9 na dzień 24 Xi 1946 r.

Pierwsze „prawdziwe” autobusy (dokładnie 3) pojawiły się na warmińsko-
-mazurskich drogach dopiero w połowie 1946 r. Pierwszy z nich, wyremontowa-
ny w olsztyńskim warsztacie przy ulicy Jagiellońskiej, został przeznaczony na trasę 
Olsztyn–Górowo iławeckie i mógł pomieścić 42 pasażerów78. Niestety, bardzo czę-
sto zdarzały się awarie pojazdów. Głównym ich powodem było zużycie poszczegól-
nych podzespołów i po prostu brak części. Sytuację pogarszał brak zezwolenia na 
ich zakup na wolnym rynku (co bardzo szybko zostało zniesione). Zdarzały się rów-
nież samochody powypadkowe79. liczniki kilku samochodów, należących do PKS 
wskazywały także na duży – jak na owe czasy – przebieg. Maksymalna ich prędkość 
wynosiła od 40 km/h (chevrolet, ZiS) do 70 (DKW), 80 km/h (Opel)80. Do tego 
Oddział PKS dysponował także dziesięcioma przyczepami dwukołowymi81. Biorąc 
pod uwagę zły stan pojazdów (nie tylko tych należących do PKS, o czym mowa ni-
żej) konieczne były stale naprawy samochodów. Początkowo były one przeprowa-
dzane na własną  rękę, w warsztacie przy ulicy Jagiellońskiej. Z czasem w Olsztynie 
powstała ekspozytura Przedsiębiorstwa Państwowego „Motozbyt”, gdzie naprawy 
pojazdów, choć drogie, dokonywane były bardzo dokładnie82. 

78 WM, 2 Vi 1946, nr 125, s. 3.
79 AAN, PKS, sygn. 1701/1/64, [bn], Stan taboru Oddziału PKS Nr 9 na dzień 24 Xi 1946 r.; APO, UW, sygn. 

391/14, k. 47, Sprawozdanie z zakresu prac PKS – Okręg Mazurski w Olsztynie [1945 lub 1946 r.]. 
80 APO, SP w Węgorzewie, sygn. 2500/46, k. 1, Ewidencja pojazdów mechanicznych z terenu miasta 

Węgorzewa [1947 r.].
81 APO, Przedsiębiorstwo Państwowa Komunikacja Samochodowa (dalej: PKS), sygn. 1808/154, k. 35v, Stan 

taboru Oddziału PKS Nr 9 na dzień 24 Xi 1946 r.
82 Jeden z rachunków wystawionych przez „Motozbyt” opiewa na kwotę 263 291 zł. Z tej kwoty 186 084 zł 

stanowiła robocizna – pozostała część to opłata za części. Przedmiotem usługi były: „naprawy blacharskie, prosto-
wanie karoserii, naprawa drzwi, dorobienie zamku. Prostowanie i spawanie błotników, dorobienie i umocnienie zde-
rzaka, dopasowanie latarki i polerowanie. Roboty tapicerskie. Naprawa siedzeń, szycie pokrowców. Naprawa przed-
niego mostu [...] – wymiana zużytych części. Zdejmowanie głowicy – zmontowanie – rozmontowanie – szlifowanie  
i docieranie zaworów. Wymiana uszczelki pod głowicę, złożenie i zamontowanie. Naprawa i uzupełnienie instalacji 
elektrycznej. Odpowietrzanie i regulacja hamulców”. – APO, SP w Węgorzewie, sygn. 2500/40, k. 16, Odpis rachun-
ku z dnia 31 Viii 1950 r. nr 1324/SOS centrali handlowej Przemysłu Motoryzacyjnego MOtOZBYt.
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W  1945 r. długość trasy autobusowej w  Okręgu Mazurskim wynosiła  
171 km. Otwarto wówczas linie PKS: Olsztyn–lidzbark–Bartoszyce, Olsztyn–Szczytno 
–Ostrołęka, lidzbark–Górowo iławeckie. Były to autobusy, które z reguły kursowa-
ły dwa razy w tygodniu, tylko nieliczne odbywały codzienne kursy83. 

tabela 5. Rozkład jazdy PKS Olsztyn w lutym, marcu, kwietniu 1946 r.

Kierunek Odjazd/Przyjazd Rodzaj 
kursu Kierunek Odjazd/Przyjazd Rodzaj 

kursu
Olsztyn – Mrągowo godz. 15.00/18.00 c Mrągowo – Olsztyn godz. 8.00/11.00 c
Olsztyn – lidzbark godz. 15.00/17.00 c lidzbark – Olsztyn godz. 9.00/11.00 c
Olsztyn – Bartoszyce godz. 9.00/12.00 Śr/Pt Bartoszyce – Olsztyn godz. 13.00/16.00 Śr/Pt

Olsztyn – Górowo ił. godz. 9.00/12.00 Wt/
czw/Sb Górowo ił. – Olsztyn godz. 13.00/16.00 Wt/czw/

Sb
Olsztyn – Warszawa* godz. 8.00/16.30 Pn/czw Warszawa – Olsztyn godz. 8.00/16.30 Wt/Pt
Olsztyn – Bydgoszcz godz. 8.00/16.45 c Bydgoszcz – Olsztyn godz. 8.00/16.45 c
Olsztyn – Białystok godz. 8.00/17.00 c Białystok – Olsztyn godz. 8.00/17.00 c

Olsztyn – Mława** godz. 5.50/8.00 Wt/Śr/
Pt/Sb Mława – Olsztyn godz. 15.00/17.00 Wt/Śr/

Pt/Sb

Źródło: WM, 23 ii 1946, nr 45, s. 4; 31 iii 1946, nr 77, s. 4; 3 iV 1946, nr 79, s. 4.
c – Kurs codziennie.
Śr/Pt – Kurs w środy i piątki
Wt/czw/Sb – Kurs we wtorki, czwartki i soboty
Pn/czw – Kurs w poniedziałki i czwartki
*trasa linii Olsztyn–Warszawa przebiegała przez Szczytno–chorzele–Przasnysz–Maków–Pułtusk–Wyszków. 
**trasa Olsztyn–Mława przebiegała przez Olsztynek i Nidzicę.

 
Dodatkowo usługi transportowe świadczyła także Dyrekcja Poczt i telegrafów 

w Olsztynie, która w styczniu 1946 r. uruchomiła komunikację pasażersko-pocztową. 
Z Olsztyna do Bartoszyc  (przez Jeziorany, lidzbark, Górowo iławeckie) można było 
dojechać w poniedziałki i piątki (wyjazd o godz. 8.30, przyjazd o godz. 13.10). Kurs 
powrotny odbywał się we wtorki i soboty. W te same dni tygodnia można było doje-
chać do Ełku przez Biskupiec, Mrągowo, Mikołajki, Pisz, Białą (wyjazd o godz. 8.30, 
przyjazd o godz. 17). Powrót był możliwy we wtorki i soboty. cena za przewóz pa-
sażerów wynosiła 2 zł/km84. trudno jest jednak określić rozmiar tego typu działal-
ności przewozowej pasażerów. Na pewno Dyrekcja Poczt nie prowadziła działal-
ności przewozowej na masową skalę.

Z czasem linie autobusowe PKS znacznie się wydłużyły. W kwietniu 1947 r. 
obsługiwano 37 linii autobusowych na trasie o długości 2807 km. 50 autobusa-
mi od października do grudnia 1947 r. przewieziono 308 068 osób85. W maju  
1949 r. wprowadzono nowe linie autobusowe: Orneta–Pasłęk, lidzbark–Orneta,  

83 Każdego dnia odbywał się kurs z Olsztyna do lidzbarka i z powrotem, autobusy na pozostałych trasach 
odjeżdżały natomiast dwa razy w tygodniu. – D. Łaniec, Województwo olsztyńskie, s. 88.

84 WM, 29 i 1945, nr 23, s. 3.
85 AAN, MZO, sygn. 196/187, k. 223, Sprawozdanie sytuacyjne wojewody olsztyńskiego za kwartał iV 1947 r.
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Olsztyn–Jedwabno, Mrągowo–Drygały (o charakterze turystycznym), Węgorzewo– 
Banie Mazurskie, Rozogi–Jedwabno, Jabłonka–Mława86. 

Z powodu trudności bilety na przejazdy były drukowane w niewystarcza-
jącej liczbie, dlatego też wydawano bilety zbiorowe. ich sprzedażą zajmowali się  
konduktorzy i to właśnie oni bardzo często dokonywali nadużyć. Z powodu braku 
kopii bardzo trudno było sprawdzić, czy liczba sprzedanych biletów rzeczywiście 
zgadzała się z liczbą przewiezionych danym autobusem pasażerów. Umożliwiało to 
także pobieranie różnych cen za bilety za przewóz na tej samej trasie. Dodatkowo 
podróż autobusami PKS utrudniał przeciętnemu pasażerowi brak oznaczeń przy-
stanków (zgodnie z wymogami miał to być słup z napisem PKS) oraz brak rozkła-
dów jazdy87. Problemem był często brak punktualności, co oczywiście było powo-
dem niezadowolenia pasażerów. Zdarzały się także przypadki urządzania dłuższych 
postojów podczas drogi lub opuszczenia autobusu przez kierowcę88. 

Zwłaszcza tam, gdzie nie zostały odbudowane linie kolejowe, autobusy PKS 
dawały jedyną możliwość dotarcia do celu. tragicznie sytuacja przedstawiała się  
w powiecie piskim. Do tego najdalej wysuniętego na wschód powiatu można było 
dostać się jedynie linią autobusową. Jeszcze w 1947 r. podróż odbywała się w zasa-
dzie w warunkach przypominających te, jakie istniały w pierwszych miesiącach po 
wojnie. W tym czasie podróż z przesiadką w Mrągowie trwała około pięciu godzin, 
natomiast bilet kosztował 540 zł89 (o 60 zł mniej niż zarobki miesięczne sołtysa!). 

Z usług olsztyńskiego przedsiębiorstwa PKS korzystali pasażerowie oraz in-
stytucje  państwowe, takie jak: Urząd Pełnomocnika Rządu RP, następnie Urząd 
Wojewódzki, starostwa powiatowe, Sąd Okręgowy i Sąd Apelacyjny w Olsztynie, 
Państwowy Urząd Repatriacyjny, Nadzwyczajny Komisariat do Walki z Epidemia-
mi, placówki oświatowe (inspektoraty szkolne, szkoły), powiatowe urzędy bezpie-
czeństwa publicznego oraz placówki Milicji Obywatelskiej, komitety opieki społecz-
nej, spółdzielnie, PUS, dziennikarze z Państwowej Agencji Prasowej, Państwowe 

86 ŻO, 13 V 1949, nr 130, s. 6.
87 AAN, PKS, sygn. 1701/1/64, [bn], Sprawozdanie inspektora M. huczko z przeprowadzonej inspekcji PKS 

Olsztyn w dniach 20 Vii – 25 Vii 1946 r.
88 Autobusy spóźniały się nie tylko w początkowym okresie (choć wtedy było to dosyć zrozumiałe). Sytuacje 

takie miały również miejsce w latach późniejszych. Oto jak jeden z kontrolerów opisał sytuację, jaka miała miejsce 
podczas kontroli autobusu kursującego na trasie Mława – Ostróda, która miała miejsce w 1948 r.: „autobus według 
rozkładu z przystanku Rychnowo powinien odejść o godz. 11 m[inut] 10, a autobus stał na przystanku, konduk-
tor chodził koło autobusu kierowcy zaś nie było, zapytany konduktor gdzie kierowca – oświadczył mi, że kierow-
ca poszedł kupić papierosów do obok znajdującego się sklepu. Po pewnej chwili wyszedł kierowca z w/w sklepu, 
coś jedząc, zapytałem czemu jedzie z opóźnieniem 1 godz. m.[inut] oświadczył że w drodze naprawiał gumy oraz 
konduktor biletuje wsiadających i po zabiletowaniu dopiero kontynuuje dalszy kurs, zapytani pasażerowie jadący 
autobusem oświadczyli, że postój w Rychnowie trwał około pół godziny, natomiast wsiadał tylko jeden pasażer, po-
nadto nadmieniam, że pasażerowie stukając w ściany autobusu denerwowali się na tak długi postój”. – APO, UW, 
sygn. 391/1982, k. [bn], Pismo Stanisława Kosmali inspektora drogowego do naczelnika Wydziału Komunikacyj-
nego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie, 14 i 1948 r. 

89 ŻO, 28 Viii 1947, nr 124, s. 4. 
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Nieruchomości Ziemskie, Polskie Radio, Spółdzielnia „czytelnik” itd. Do tej listy 
należy dodać także mnóstwo odbiorców indywidualnych, korzystających z PKS na 
większą niż przeciętny pasażer skalę90. 

Dodatkową formę działalności stanowił również przewóz towarów, jednak 
była to gałąź mniej rentowna niż usługi przewozowe. W trzecim kwartale 1946 r. 
ten rodzaj działalności przyniósł zysk w wysokości  prawie 14,5 mln zł, natomiast 
za przewóz towarów wpłynęło tylko około 2 mln zł. Najwięcej zarabiała olsztyń-
ska stacja PKS – w ciągu jednego kwartału w pierwszym roku działalności zyski 
za przewozy pasażerskie wyniosły prawie 3,5 mln zł. Następnie duże wpływy ge-
nerowała również stacja PKS w Mrągowie – prawie 3 mln zł. Prawie o ⅓ mniej 
dochodów osiągnięto za przewozy ze stacji w Giżycku, Kętrzynie, lidzbarku oraz 
Szczytnie. inaczej natomiast rozkładały się wpływy za towary. Najwięcej przewozów 
towarowych zorganizowała stacja PKS w Kętrzynie (na kwotę prawie 370 tys. zł)  
i Szczytnie (180 tys. zł)91. 

Oprócz przedsiębiorstwa PKS i poczty polskiej usługi transportowe świadczy-
ły również inne podmioty, które prowadziły działalność na podstawie otrzymanych 
koncesji. W większości były to mniejsze firmy przewozowe (jedynie sześć wykonało 
więcej niż 100 kursów w skali miesiąca). Większość z nich zajmowała się przewo-
zem towarów. W kwietniu 1949 r. przewoźnicy koncesjonowani dysponowali oko-
ło 50 samochodami i wykonali ponad 800 kursów. Wśród nich wyróżniono dwie 
grupy – grupa „B” do której zakwalifikowano przewoźników spółdzielczych, oraz  
grupa „D”, którą stanowili prywatni przedsiębiorcy92. 

tabela 6. Firmy transportowe działające w województwie olsztyńskim
w 1949 r. (poza PKS)

Nazwa przedsiębiorstwa Miejscowość liczba pojazdów liczba wykonanych kursów
Mazurska Spółdzielnia transportowa Elbląg [brak danych] [brak danych]
Spółdzielcza Komunikacja Samocho-
dowa „Przewóz” Olsztyn 4 101

Spółdzielnia „Autotransport” Kętrzyn 4 159

Spółdzielnia Pracy „Autotransport” lidzbark War-
miński 5 76

Przedsiębiorstwo transportowe 
Jan Andrzejewski Pasłęk 2 160

Przedsiębiorstwo transportowe St.[a-
nisław] Gołębiewski Braniewo 2 155

90 APO, Przedsiębiorstwo PKS, sygn. 1808/154, k. 11–17, Załącznik do bilansu brutto O/Olsztyn na dz.  
1 Xi 1946 r. z rachunku „Należności za przewozy”; APO, Przedsiębiorstwo PKS, 1808/156, k. 85, Załącznik do bi-
lansu zamknięcia na dzień 1 Xii 1948 r. 

91 APO, UW, sygn. 391/154, k. 6, Orientacyjne obliczanie rentowności Oddziału PKS Olsztyn za okres od 
1 Vi do 31 iX 1946 r.

92 APO, UW, sygn. 391/1979, [bn], Zestawienie statystyczne zarobkowych przewozów towarów dokonywa-
nych przez przedsiębiorstwa koncesjonowane w miesiącu kwietniu 1949 r.
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Przedsiębiorstwo transportowe
„Autotransport” Olsztyn 4 138

Przedsiębiorstwo transportowe
„Mazury” Olsztyn 6 163

Przedsiębiorstwo transportowo-Prze-
wozowe „Autogaz” Ostróda 2 50

Przedsiębiorstwo transportowe
Gensek Jerzy Ostróda 1 25

Przedsiębiorstwo transportowe 
Kipert Alfred Biskupiec 2 38

Przedsiębiorstwo transportowe
Wiśniewski Stefan Reszel 2 pojazdy w remoncie

Przedsiębiorstwo transportowe
„Marek” Olsztyn 2 brak zleceń

Przedsiębiorstwo transportowe
„Autorach” Olsztyn 3 52

Przedsiębiorstwo Autotransport
cencora i Spółka Olsztyn 2 37

Spółka transportowo-Drzewna Ruciane 4 brak zleceń
Spółka Przewozowa Michalkiewicz 
St[anisław] i Panfil ludwik Orneta 1 15

Źródło: APO, UW, sygn. 391/1979, [bn], Zestawienie statystyczne zarobkowych przewozów towarów dokonywa-
nych przez przedsiębiorstwa koncesjonowane w miesiącu kwietniu 1949 r.

Niemalże od początku zaczęto prowadzić rejestrację pojazdów, również tych, 
których właścicielami były osoby prywatne. W skali województwa nie była to zbyt 
duża liczba (siedmiokrotnie mniejsza w porównaniu do liczby pojazdów, które po-
siadały instytucje publiczne). W posiadaniu mieszkańców regionu najwięcej było 
motocykli. We wrześniu 1946 r. zarejestrowano tylko 23 poniemieckie samochody 
osobowe i 15 ciężarowych oraz 62 motocykli, należących do osób prywatnych93. Or-
ganizowano również kursy prawa jazdy oraz wydawano zezwolenia na prowadzenie 
pojazdów. Początkowo były one w dwóch kolorach: czerwone (czyli tzw. zawodowe)  
oraz zielone (zwane amatorskimi)94. istniały także pozwolenia tymczasowe (czaso-
we pozwolenie na dopuszczenie do ruchu ze znakiem próbnym), które obowiązy-
wały tylko do czasu wykonania przeglądu technicznego (z reguły przez kilka obo-
wiązujące kilka dni)95. Z czasem wprowadzono inny podział. Wprowadzono nastę-
pujące grupy kierowców: 1) niezawodowi, posiadający zezwolenia na prowadzenie 
pojazdów mechanicznych nie przeznaczonych do przewozów zarobkowych; 2) za-
wodowi, którzy posiadali zezwolenia na prowadzenie pojazdów mechanicznych. 
W styczniu 1948 r. liczba pozwoleń dla kierowców zaliczanych do pierwszej grupy 

93 APO, UW, sygn. 391/119, k. 89, Sprawozdanie z działalności Okręgowego Urzędu Samochodowego  
w Olsztynie za czas od 1 iV do 30 iX 1946 r.

94 APO, UW, sygn. 391/119, k. 89, Sprawozdanie z działalności Okręgowego Urzędu Samochodowego  
w Olsztynie za czas od 1 iV do 30 iX 1946 r.

95 W Bartoszycach wydano pozwolenie na dopuszczenie do ruchu samochodu marki Opel na okres od  
19 do 22 grudnia. – APO, UW, sygn. 392/165, k. 70, czasowe pozwolenie Nr 1, 19 Xii 1949 r.
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wynosiła 775, drugiej natomiast 1133. trzecią grupę stanowiły pozwolenia na pro-
wadzenie motocykli (72)96. 

tabela 7. liczba pojazdów zarejestrowanych w Urzędzie Wojewódzkim w 1947 r.

Data liczba pojazdów 
ogółem Samochody ciężarowe Samochody osobowe Motocykle

luty 1947 r. 1443 394 956 212
marzec 1947 r. 1644 431 996 217
kwiecień 1947 r. 1726 453 1022 251

Źródło: AAN, MZO, sygn. 196/184, k. 14, Sprawozdanie sytuacyjne wojewody olsztyńskiego za miesiąc styczeń 1947 r.;  
AAN, MZO, sygn. 196/186, k. 14, Sprawozdanie sytuacyjne wojewody olsztyńskiego za miesiąc marzec 1947 r.

W celu poprawy warunków na drogach w ramach Okręgowego Urzędu Sa-
mochodowego 1 kwietnia 1946 r. powstała komórka zajmująca się kontrolą drogo-
wą. Obok sprawdzania w miarę możliwości stanu pojazdów, zwracano szczególną 
uwagę na fakt, czy były one zarejestrowane. Sam Urząd nie mógł wystawiać manda-
tów, dlatego też ściśle współpracował z Milicją Obywatelską97 (na przykład wspól-
nie dokonywano objazdów dróg nocą). Pierwsze punkty kontrolne organizowano 
już w 1945 r. Jedną z pierwszych skontrolowanych była trasa Olsztyn–Warszawa.  
Punkt kontrolny był zorganizowany w miejscu uniemożliwiającym ucieczkę. Kon-
trola była przeprowadzana codziennie od godziny 8.00 do 16.00 i obejmowała 
wszystkie pojazdy cywilne. celem było sprawdzenie stanu technicznego pojazdu  
i posiadania karty rejestracyjnej, jednak przy okazji zwracano uwagę na wywożo-
ne danym środkiem lokomocji towary (osoba podróżująca powinna posiadać na 
każdy wywożony towar kwit potwierdzający zapłatę w Urzędzie Skarbowym bądź 
pisemne zezwolenie wystawione przez Urząd Wojewódzki w Olsztynie)98. Z cza-
sem wprowadzono kontrole stałe, które dodatkowo przeprowadzały odpowiednie 
komórki utworzone w starostwach powiatowych. Jeżeli chodzi o wykroczenia, to 
najczęściej pojawiały się braki techniczne pojazdów, a także jazda bez numerów re-
jestracyjnych (zwłaszcza w przypadku pojazdów wojskowych). Poza tym kontroli 
podlegały również najbardziej uczęszczane drogi. Największą liczbę niedociągnięć 
odnotowywano w Olsztynie oraz w powiecie olsztyńskim (tutaj liczba pojazdów 
była największa)99.

96 APO, UW, sygn. 391/1980, k. 120, ilość wydanych pozwoleń na prowadzenie pojazdów mechanicznych 
za miesiąc styczeń 1948 r.

97 APO, UW, sygn. 391/119, k. 91, Sprawozdanie z działalności Okręgowego Urzędu Samochodowego  
w Olsztynie za czas od 1 iV do 30 iX 1946 r.

98 APO, UW, sygn. 391/2444, k. 83, Pismo Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie do Kierownika Powiatowe-
go Urzędu Samochodowego w Niborku [Nidzicy], 30 V 1945 r.

99 APO, UW, sygn. 391/119, k. 96, Sprawozdanie z kontroli ruchu przy Okręgowym Urzędzie Samochodo-
wym w Olsztynie [listopad 1946 r.]. Jednak nie zawsze współpraca Urzędu Samochodowego z innymi instytucjami 
przebiegała tak pomyślnie, czego przykładem jest próba przejęcia samochodów znajdujących się w jednym z warsz-
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Przedmiotem kontroli były także autobusy należące do PKS. ten wówczas 
bardzo popularny środek lokomocji był pod szczególną „opieką” władz (stan po-
jazdów PKS sprawdzany był przez jednostki wyznaczone przez władze powiatowe). 
Z wcześniejszych informacji wynika, iż wiele z posiadanych przez PKS pojazdów  
w ogóle nie nadawało się do użytku. Z kolei te, które uznano za sprawne, również 
pozostawiały wiele do życzenia. Było to niepokojące, zwłaszcza przy przewozie osób. 
Zauważalny był powszechny brak kierunkowskazów, lusterek, tablic rejestracyj-
nych (nawet jeżeli auto było zarejestrowane), bądź w ogóle nie posiadanie ważne-
go dowodu rejestracyjnego. Dużym problemem był także brak szyb bądź w ogóle 
drzwi. W wyniku oszczędności popularny był również przewóz osobowo-towarowy:  
„Do autobusu zajętego pasażerami normalnie kursującego w rozkładzie była docze-
piona dwukołowa przyczepa załadowana oponami, ponieważ autobus nie ma spe-
cjalnego uchwytu więc zaczepiona została zajmując schodki wejściowe do autobusu, 
a przed samym odjazdem doczepiono jeszcze i drugą przyczepę próżną [...] – powstaje 
pociąg drogowy nie zabezpieczony od tyłu”100. Standardem było także przekraczanie 
prędkości i „przeładowanie” autobusów (przykładowo w autobusie jadącym 7 sierpnia 
1948 r. z Giżycka do Mrągowa, w którym było 35 miejsc, znajdowało się aż 68 osób)101.  

Biorąc pod uwagę zarówno stan dróg i pojazdów, można stwierdzić, iż po-
wyższe kontrole były jak najbardziej zasadne. liczba wypadków, w których nie-
rzadko były ofiary śmiertelne, była spora i rosła zwłaszcza zimą. W grudniu 1946 r. 
odnotowano trzy wypadki samochodowe, „wskutek których zostało rannych 
7 osób, a dwie zabite. W jednej z tych katastrof dnia 15 grudnia zastępca Dowódcy  
15 Dywizji Piechoty poniósł śmierć na miejscu. Dochodzenie prowadzi Prokurator 
Wojskowy 15 DP oraz organa MO”102. Niestety, sytuacja nie uległa poprawie i z czasem 
liczba wypadków komunikacyjnych na drogach województwa wzrastała. Rok póź-
niej w ciągu miesiąca odnotowano aż dziewięć wypadków w województwie103. Z kolei 
w 1949 r. odnotowano tyle samo, ale na terenie tylko jednego powiatu104. Oczywiście, 

tatów Urzędu, który odwiedzili członkowie PPR. – APO, UW, sygn. 391/2444, k. 73, Odpis pisma Kierownika Ruchu 
Rejonowego do Kierownika Powiatowego Urzędu Samochodowego w Nidzicy, 11 Vii 1945 r.

100 APO, UW, sygn. 391/1982, [bn], Sprawozdanie kierownika referatu samochodowego przy Starostwie 
Powiatowym w Giżycku za miesiąc październik 1948 r.

101 APO, UW, sygn. 391/1982, k. Sprawozdanie kierownika referatu samochodowego przy Starostwie Po-
wiatowym w Giżycku za miesiąc sierpień 1948 r. Stan autobusów należących do PKS doskonale ujmuje następu-
jący cytat: „na autobusie PKS w Mrągowie t.35-056 od kilku brakuje prawego kierunkowskazu, autobus dłuższy 
czas kursuje bez szyb, brakuje w kabinie kierowcy z lewej strony, pierwszej szyby za kabiną z lewej strony i pobita 
szyba z prawej strony za przednimi drzwiami. Pozostałe ostre kawałki wybitych szyb sterczą w oknach i nikt nie 
zarządził, aby ich usunąć”. – ibidem. W prasie lokalnej autobusy PKS określano mianem „trumien na ogumowa-
nych kołach”. – ŻO, 4 iX 1947, nr 126, s. 4.

102 APO, UW, sygn. 391/87, k. 24, Sprawozdanie z działalności Wydziału Społeczno-Politycznego Urzędu 
Wojewódzkiego w Olsztynie za miesiąc grudzień 1946 r.

103 APO, UW, sygn. 391/284, k. 19, Sprawozdanie sytuacyjne Wydziału Społeczno-Politycznego Urzędu 
Wojewódzkiego w Olsztynie za miesiąc listopad 1947 r.

104 APO, UW, sygn. 391/287, k. 124, Sprawozdanie sytuacyjne starosty powiatowego węgorzewskiego za 
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były również wypadki z udziałem motocyklistów, rowerzystów oraz pieszych. W celu 
poprawy bezpieczeństwa – szczególnie w miastach – podjęto pierwsze kroki zmierza-
jące do budowy sygnalizacji świetlnej na najniebezpieczniejszych skrzyżowaniach105. 

codziennością były kradzieże pojazdów. Wraz z rozwojem działalności Urzę-
du Samochodowego w Olsztynie rozpoczęto akcje poszukiwania skradzionych sa-
mochodów. Wspomniana rejestracja pojazdów zdecydowanie ułatwiała to zadanie.  
W całej Polsce rozsyłano informacje o skradzionych samochodach bądź motocy-
klach, zwłaszcza należących do ważnych instytucji państwowych. Pisma w tej spra-
wie przypominały listy gończe – podawano dokładny opis pojazdu oraz niezbyt 
dokładne rysopisy potencjalnych sprawców106. 

Zdarzało się, że z powodu warunków atmosferycznych zawieszano ruch sa-
mochodowy w województwie olsztyńskim107, jednak dzięki organizowaniu akcji 
odśnieżania samochody ponownie ruszały. Odśnieżaniu podlegały przede wszyst-
kim te drogi, które były najczęściej uczęszczane, umożliwiające komunikację mię-
dzy poszczególnymi miastami powiatowymi: Olsztyn–Barczewo–Biskupiec–Mrą-
gowo–Mikołajki–Ełk, następnie Mrągowo–Kętrzyn–Giżycko, Giżycko–Węgorze-
wo, Olsztyn–Ostróda–iława–Susz, Olsztyn–Olsztynek–Nidzica–Mława, Olsztyn– 
locken [Łukta]–Morąg–Niebytów–Zalewo–Susz, Morąg–Pasłęk–Elbląg, Olsz-
tyn–Dobre Miasto–lidzbark–Górowo iławeckie, Olsztyn–Szczytno–Pisz–Orzysz,  
Bartoszyce–lidzbark, Kryłowo108–Węgorzewo oraz Ostróda–locken [Łukta]. Prace, 
za które odpowiadali powiatowi kierownicy zarządów drogowych, polegały także 
na ustawianiu zasłon przeciwśnieżnych w odległości 12-15 metrów od drogi. Do-
datkowo na ostrych zakrętach powierzchnię posypywano piaskiem109.  

miesiąc czerwiec 1949 r.
105 APO, SP w Bartoszycach, sygn. 392/165, k. 63, Pismo Ministerstwa Komunikacji do Urzędu Wojewódz-

kiego w Olsztynie, 17 Vi 1949 r. W omawianym okresie poczyniono pierwsze kroki polegające na ustaleniu powyż-
szych informacji. Niestety, nie udało się określić, kiedy założono sygnalizację w większych miastach województwa 
olsztyńskiego.

106 Przykładowo trwały poszukiwania samochodu marki DKW, należącego do Prezydium Rady Ministrów 
czy BWM będącego własnością Wytwórni Maszyn w Łodzi. Jednym z najbardziej poszukiwanych był pojazd na-
leżący wcześniej do Józefa Becka: „Samochód marki „Buick” karoseria torpedo, zaopatrzona w duży kufer, szyby 
szklane wykręcane, maska motoru ozdobiona figurką przedstawiającą kobietę nurka szykującą się do skoku, z tyłu 
lekkie wgniecenie karoserii powstałe wskutek dopychania klamki kufra. Samochód był oddany do użytku służbo-
wego b. ministrowi spraw zagranicznych J. Beckowi i przebywał razem z internowanym na terenie Rumunii. Obec-
nie w czasie transportu zaginął. W razie potrzeby Ministerstwo Spraw Zagranicznych dysponowało także zdjęciem 
samochodu. W przypadku innej kradzieży (marki Opel Olimpia) podano następujący rysopis złodziei: porucznicy 
i szeregowi ubrani byli w mundury WP wzrostu średniego. cywil szczupły, wysoki, ubrany w czarną jesionkę, szarą 
czapkę cyklistówkę”. Kradziono również motocykle oraz chyba najtrudniejsze do znalezienia konie, mimo że ich 
szczegółowe opisy także podawano. – APO, UW, sygn. 391/2444, k. 51–52, Pismo Komendy Milicji Obywatelskiej 
m. st. Warszawy do Państwowego Urzędu Samochodowego, 20 iii 1946 r.; ibidem, k. 59, Pismo Ministerstwa Spraw 
Zagranicznych do Państwowego Urzędu Samochodowego, 29 i 1946 r.

107 AAN, MZO, sygn. 196/182, k. 25, Sprawozdanie sytuacyjne Pełnomocnika Rządu RP na Okręg Mazur-
ski za luty 1946 r.

108 Miejscowość Kryłowo (Nordenbork) po zmianie granicy została włączona do Obwodu Kaliningradzkiego. 
109 WM, 16 Xii 1945, nr 2, s. 3.
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W związku z oszczędnościami urzędów administracji publicznej, polegający-
mi na ograniczeniu do minimum korzystania z samochodów i występującymi nad-
użyciami (wykorzystywanie pojazdów do celów prywatnych), w połowie 1947 r. wo-
jewoda olsztyński wydał okólnik „celem zracjonalizowania gospodarki samocho-
dowej w starostwach powiatowych”110. Odtąd służbowa podróż do Warszawy miała 
się odbywać tylko pociągiem. Przyjazd z danego miasta powiatowego do Olsztyna 
wymagał wcześniejszej zgody wojewody (jedynie władze powiatów, do których nie 
docierała kolej nie musiały stosować się do tego rozporządzenia)111. Wobec takich 
zarządzeń władz nie może dziwić wyrok, jaki zapadł w sprawie henryka Bergeize-
na, byłego kierowcy Powiatowej Rady Narodowej w Węgorzewie. Udał się on bez 
zezwolenia w podróż służbowym samochodem, niefortunnie go rozbijając. Został 
za to skazany na trzy miesiące aresztu oraz obciążony kosztami naprawy samocho-
du112. Ponadto zgodnie z decyzją wojewody sprzedaży miały ulec zepsute pojazdy, 
których nie opłacało się naprawiać. Ustalono również miesięczne zużycie paliwa dla 
pojazdów służbowych: dla samochodów osobowych o słabej mocy silnika 250 litrów 
benzyny miesięcznie, zaś z mocniejszym silnikiem 300 litrów. Natomiast na samo-
chód ciężarowy przypadało 350 litrów113.

W wyniku trudności komunikacyjnych środkiem ułatwiającym poruszanie 
się były także rowery, dlatego też podobnie jak samochody i motocykle podlegały 
one rejestracji. Z czasem wprowadzono opłaty rejestracyjne (była to opłata admi-
nistracyjna i za wydawaną tablicę). W 1949 r. wynosiły one 120 zł, natomiast w na-
stępnym roku 90 zł114. trudno jest określić liczbę rowerów w województwie olsztyń-
skim. Była ona raczej spora, biorąc pod uwagę fakt, że Wydział Komunikacji Urzędu 
Wojewódzkiego w Olsztynie złożył zamówienie w Fabryce Wyrobów tłoczonych  
w Poznaniu w Poznaniu na tabliczki rowerowe, których liczba wyniosła 1020 sztuk115. 
Zostały one przekazane władzom powiatu bartoszyckiego. Przewidywano zatem, że 
tyle rowerów zostanie zarejestrowanych w ciągu roku na terenie jednego powiatu116. 

110 AAN, MZO, sygn. 196/187, k. 157, Okólnik wojewody olsztyńskiego, 13 V 1947 r.
111 ibidem.
112 Naprawie podlegał samochód marki Fiat, który został rozbity przez byłego kierowcę Powiatowej Rady 

Narodowej w Węgorzewie henryka Bergeizena, obciążonego rachunkiem za naprawę samochodu. twierdził on, że 
niektóre naprawione przez mechaników usterki nie powstały na skutek wypadku. – APO, SP w Węgorzewie, sygn. 
2500/40, k. 19, Oświadczenie henryka Bergeizena, 30 V 1951 r. Po wypadku auto wyglądało następująco: przednie 
błotniki, zderzak i maska były pogięte, uszkodzona chłodnica, prawy reflektor zniszczony, pogięty i zniekształcony 
przedni wierzch dachu, zniszczona kierownica. Koszt naprawy przewidziano na 115 tys. zł. – APO, SP w Węgorze-
wie, sygn. 2500/40, k. 7, 7v, Protokół spisany w dniu 25 marca 1950 r.

113 AAN, MZO, sygn. 196/187, k. 157, Okólnik wojewody olsztyńskiego, 13 V 1947 r.
114 APO, SP w Bartoszycach, sygn. 392/165, k. 133, Pismo Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie do Staro-

stwa Powiatowego w Bartoszycach, 15 X 1949 r.
115 APO, SP w Bartoszycach, sygn. 392/165, k. 139, Pismo Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie do Starostwa 

Powiatowego Referat Ruchu Drogowego w Bartoszycach, 5 Viii 1949 r.
116 APO, SP w Bartoszycach, sygn. 392/165, k. 153, Rozdzielnik na tabliczki rowerowe na rok 1949/1950 

[powiat bartoszycki]. 
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Komunikacja była kolejną dziedziną życia społecznego, której odbudowa była 
sprawą priorytetową. trudności, z jakimi musieli zmierzyć się Polacy były ogromne. 
Od sprawnych połączeń kolejowych bądź posiadania pojazdów zależało życie no-
wych mieszkańców regionu. Pomijając ogromne ruchy ludnościowe, obsługiwane 
zwłaszcza przez polską kolej, od sprawnej komunikacji zależało przede wszystkim 
zaopatrzenie i aprowizacja. 

Anna Bujko, Wideraufbau des Verkehrs in Ermland und Masuren in den Jahren 1945-1950

Zusammenfassung

Das Ziel des Beitrags ist, die wichtigsten Probleme des Wiederaufbaus des Verkehrssystems in Ermland 
und Masuren in der Nachkriegszeit zu präsentieren. Der Verkehr gehörte zu wichtigsten Wirtschaftszweigen, weil 
er im Prozess des Wiederaufbaus des landes ein hervorragende Rolle spielte. Er war zudem für die Realisierung 
der Nachkriegsbeschlüsse in Bezug auf die  Umsiedlung der Bevölkerung notwendig – einerseits ging es um die 
Aussiedlung der Deutschen, andererseits um die Ansiedlung der Einwanderer aus dem Osten, kurzum um den 
Besiedlungsprozess.  Der Wiederaufbau des Verkehrssystems war auch für die Entwicklung der ehemaligen Pro-
vinz Ostpreußen notwendig, deren teil Polen übergeben wurde. Aus diesem Grund bildeten die Bahnarbeiter die 
erste größere Berufsgruppe, die in Ermland und Masuren gleich nach der Beendigung der Kämpfe eingetroffen 
war.  im Beitrag wurde auch das Problem des Verlustes von Schienenfahrzeugen und die Rolle der sowjetischen 
Soldaten bei ihrer weiteren Vernichtung angesprochen. Des Weiteren konzentriert er sich auf die Etappen des 
Wiederaufbaus der Bahnverbindungen und des Umbaus des Straßenverkehrs. Es wurden Schwierigkeiten mit der 
Anschaffung von Autos und Motorrädern beleuchtet, was damit verbunden war, dass diese Verkehrsmittel nur 
von Vertretern der Macht benutzt wurden. im Kontext der Nutzung von Autos wurde hier auch die Entwicklung 
der öffentlichen Verkehrsmittel besprochen. 

Es wurde ein Versuch unternommen, die Fahrpläne zu rekonstruieren, die Preise der Fahrkarten zu be-
schreiben und die Alltagssorgen von Betrieben, wie Unpünktlichkeit und Komfortlosigkeit, darzustellen. Der Be-
itrag liefert außerdem informationen über Zahlen der Fahrgäste in o.g. Verkehrsmitteln sowie über die alternati-
ven Methoden des Reisens in denersten fünf Jahren nach dem zweiten Weltkrieg.  

Übersetzt von Alina Kuzborska

Anna Bujko, Reconstruction of communications in Warmia and Mazury in the years 1945-1950

Summary

The aim of this article is to present the most significant problems connected with the process of rebuil-
ding the post-war transportation system in Warmia and Mazury. The system was one of the most important fields 
of the economy because it provided a basis for further reconstruction. it was essential for carrying out post-war 
territorial decisions connected with the relocation of the population, for example displacing Germans, relocating 
the people from the East or the process of settlement. The reconstruction of the transportation system was also 
necessary for the development of former East Prussia, a part of which was given to Poland by the new administra-
tive authorities. For this reason, teams of railmen were the first to arrive to the territory of Warmia and Mazury.

This article presents the destruction of the rolling stock and the participation of the Soviet soldiers in its 
further devastation. Moreover, the focus is placed on the stages of the reconstruction of the railways and rail con-
nections. Apart from that, substantial attention is devoted to the reconstruction of the road system. The artic-
le describes the difficulties in obtaining cars and motorcycles, caused by the fact that most of such vehicles were 
only to be used by the local authorities. Furthermore, the article presents the development of the passenger road 
transport network.

Attempts have been made not only to reconstruct the timetables and describe the changes in ticket prices, 
but also to present the difficulties such as the lack of punctuality or limited driving comfort. The article is sup-
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plemented with data regarding the number of passengers of the aforementioned forms of transport. Additional-
ly, the information about the alternative methods of travelling during the first five years after the Second World 
War have been provided.

translated by Anna Bujko

dr Anna Bujko
Biblioteka Uniwersytecka UWM
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
anna.bujka@gmail.com

Źródła archiwalne

Archiwum Państwowe w Olsztynie:
– Urząd Pełnomocnika Rządu RP na Okręg Mazurski 
– Urząd Wojewódzki 
– Przedsiębiorstwo Państwowa Komunikacja Samochodowa
– Starostwo Powiatowe w Bartoszycach
– Starostwo Powiatowe w Węgorzewie

Archiwum Akt Nowych w Warszawie:
– Ministerstwo Ziem Odzyskanych
– Państwowa Komunikacja Samochodowa 

instytut Pamięci Narodowej Oddział w Białymstoku 

Źródła drukowane

Dziennik Ustaw RP, 1946, nr 7, poz. 

Okręg Mazurski w raportach Jakuba Prawina. 
1996. Okręg Mazurski w raportach Jakuba Prawina. Wybór dokumentów. 1945 rok, przygotował do druku  
t. Baryła, Olsztyn.

Wspomnienia niepublikowane

Ośrodek Badań Naukowych 
– sygn. R–17

Wspomnienia opublikowane

Zielińska M.
1960. Za frontem idą kolejarze, Warmia i Mazury, nr 2.

Prasa

Wiadomości Mazurskie (WM)
Życie Olsztyńskie (ŻO)



287Odbudowa komunikacji na Warmii i Mazurach w latach 1945–1950

Opracowania

Łaniec D.
1978. Województwo olsztyńskie w latach 1945–1948. Studia z odbudowy pozarolniczych działów
gospodarki, Olsztyn.

Piątkowski A.
1996. Kolej Wschodnia w latach 1842–1880. Z dziejów transportu kolejowego na Pomorzu, Olsztyn. 

Pietkiewicz Z., Zienkiewicz Z.
1974. Transport i łączność, w: Województwo olsztyńskie. Monografia ekonomiczno-społeczna 1945–1969,
Olsztyn.

tomkiewicz R.
2003. Życie codziennie mieszkańców powojennego Olsztyna1945–1956, Olsztyn.

Wojnowski E.
1970. Warmia i Mazury w latach 1945-1947. Życie polityczne, Olsztyn.





Wstęp

Województwo olsztyńskie utworzono z przekształcenia Okręgu Mazurskiego, 
na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów (Dz. U., 1946, nr 28, poz. 177), 29 maja 
1946 r. Wtedy to, obowiązki wojewody objął dr Zygmunt Robel. Nowo powstała jednostka 
administracyjna – tak jak pozostałe regiony Polski – do dalszego rozwoju potrzebowała 
m. in. technicznych środków transportu i koni. Wspomnieć należy, że tuż po zakończeniu 
działań wojennych na 2.280.000 gospodarstw aż 1.000.000 z nich nie posiadało żadnego 
konia1. Niedostateczna ilość tych zwierząt niekorzystnie rzutowała na rozwój rolnictwa 
nie tylko na Ziemiach Odzyskanych. Dlatego też ówczesny Minister Rolnictwa i Reform 
Rolnych w porozumieniu z Ministrem Skarbu i Prezesem Centralnego Urzędu Planowa-
nia, z dniem 17 kwietnia 1947 r., powołał Państwowe Zakłady Chowu Koni (PZChK)2. 
W ich strukturze funkcjonował Wydział Hodowli Koni, którego pracami kierował dr 
Witold Pruski, uchodzący za znanego specjalistę już w okresie II Rzeczypospolitej. Wte-
dy to, przy dużym zaangażowaniu inż. Adama Sosnowskiego, okręgowego inspektora  

1 J. Szafrański, Straty biologiczne i  gospodarcze, w: Straty wojenne Polski w  latach 1939–1945, red.  
R. Cienkowski, Poznań–Warszawa 1962, s. 59.

2 R. Urban, Sport jeździecki w Polsce w latach 1945–1989, Gorzów Wlkp. 2013, s.  69.
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PZChK, sfinalizowano zainicjowany nieco wcześniej proces uruchomienia pierwszych 
ośrodków hodowli zarodowej w regionie. Utworzono trzy Państwowe Stadniny Koni 
(Liski, Rzeczna, Garbno) oraz Państwową Stację Ogierów w Kętrzynie3. Jednakże jak się 
później okazało, najbardziej znaczącym ośrodkiem w zwiększaniu pogłowia koni w wo-
jewództwie olsztyńskim była stadnina w Liskach (przez pierwsze lata znana jako Liszki). 

Z powyższych względów postanowiono odtworzyć procesy składające się na 
organizację hodowli w tej stadninie. Podkreślić w tym miejscu należy, iż odbudo-
wa gospodarki w regionie pozostawała w ścisłym związku z akcją osiedleńczą, gdyż 
na byłych terenach Prus Wschodnich – bardziej niż gdzie indziej – brakowało nie 
tylko specjalistów, ale w ogóle rąk do pracy. Stąd też w tym właśnie czasie, znaczną 
część przesiedleńców z akcji „Wisła”, władze partyjno-państwowe nieprzypadkowo 
skierowały na teren województwa olsztyńskiego.

Organizacja Państwowej Stadniny Koni Liski

Utworzono ją z siedmiu graniczących ze sobą poniemieckich folwarków, po-
łożonych w powiecie bartoszyckim. Były one w stanie niezagospodarowanym i na 
dodatek znacznie zdewastowane. Jeszcze rok wcześniej, w pozostałościach niemiec-
kiej infrastruktury, były jedynie 4 konie robocze, a we wsi, wśród kobiet z dzieć-
mi i nielicznymi starcami narodowości niemieckiej, jedynie dwie polskie rodziny:  
Wiejalisów i Radziejewskich  przybyłe z Wileńszczyzny. Tytułem porównania,  
w roku 1939, Liski liczyły 561 mieszkańców. Z uwagi na znaczne zniszczenia, ada-
ptacja stajni wymagała wiele wysiłku i nakładów finansowych, niewspółmiernych 
do podobnych przedsięwzięć w centralnej Polsce. Był to skutek zaciekłych walk 
przy wyzwalaniu Warmii i Mazur. Zrządzający ocalałym mieniem kierownicy Pań-
stwowych Nieruchomości Ziemskich (PNZ) nie wykazali się też należytą staran-
nością. Mimo to, grunty wraz z poniemieckimi zabudowaniami w obrębie Lisek, 
z PNZ w dniu 15 kwietnia 1947 r., przejął inż. Michał Andrzejewski. Do powsta-
jącego ośrodka przybył on z okupowanych Niemiec, razem z pierwszym transpor-
tem rewindykowanych koni4. Wraz z ich  hodowlą, prowadzono zarodowe stada 
bydła, owiec oraz trzody chlewnej. Po półtora roku, stadnina mogła już normalnie 
funkcjonować, a pierwszy kierownik zakładu napisał w „Przeglądzie Hodowlanym”, 
że Liski z folwarkami Dębie oraz Surczyny w okresie międzywojennym były nie-
mieckimi depot (stadninami) konia remontowego dla potrzeb wojska i stanowił 
pierwszy człon przyszłego zakładu. Drugim były Judyty (dawniej Juditten) z ma-
jątkami Przewarszyty, Galkajny i Park, w przeszłości będące prywatną własnością 

3 W. Jossé,  Koń Mazurski, Informator Instytutu Zootechniki, nr 92, Kraków 1959, s. 86.
4 R. Hryciuk, M. Pietruszko, Bartoszyce, z dziejów miasta i powiatu, Olsztyn 1969, s. 284. 
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znanego niemieckiego hodowcy von Kuenheima i  jako całość w  lutym następ-
nego roku przyłączone zostały do organizującego się przedsiębiorstwa. Większa 
grupa koni zarodowych trafiła do Lisek 25 sierpnia 1947 r. Tworzyły ją zakupione 
w Niemczech Zachodnich 43 klacze hanowerskie i 16 innych wierzchowców. Na 
przełomie roku sprowadzono kolejne klacze (36 döli i 8 fordingów). W drugim 
roku działalności dostarczano jeszcze kilka koni wschodniopruskich odnalezio-
nych w stadninach centralnej Polski. W efekcie takich działań, w połowie 1948 r.,  
w ośrodku Liski zgromadzono: 2 ogiery czołowe, 104 klacze, w tym: 17 wschod-
niopruskich, 33 hanowerskie, 8 półkrwi angielskiej, 38 döle, 8 fiordingów) oraz 
35 źrebaków5. W ramach powstałego na areale 2238 ha zakładu rolnego, funkcjo-
nowało cztery gospodarstwa (Liski, Judyty, Domarady, Przewarszyty). 

W roku 1948, do Państwowej Stadniny Koni (PSK) Liski, na stanowisko za-
stępcy kierownika, przeniesiono z Wielkopolski Ludwika Stawińskiego. Uchodził 
on za znawcę problematyki hodowlanej i jeździeckiej. Z jego inicjatywy rozpoczęły 
się wkrótce w Liskach pierwsze treningi6. Zauważyć należy, iż na terenie ówczesnego 
województwa olsztyńskiego, podobne zajęcia odbywały się jedynie w Państwowej 
Stacji Ogierów w Kętrzynie7. Był to okres szczególnie trudny, gdyż kojarzone z zie-
miaństwem i II Rzeczpospolitą jeździectwo, przez długi czas nie miało przyzwolenia 
władz na działalność statutową. Aktywista partii komunistycznej, a jednocześnie za-
stępca dowódcy ds. polityczno-wychowawczych I Warszawskiej Dywizji Kawalerii, 
płk Stanisław Arkuszewski skomentował ten fakt następująco: „W latach 1945–1950 
panowała jakaś choroba „antykońska”. Wielu poważnych ludzi uważało, że kto broni 
konia, ten hamuje rozwój socjalizmu. Nawet mnie zaczęto posądzać, że się we mnie 
krew szlachecka odrodziła”8. Dlatego też pierwsze zajęcia szkoleniowe dalece odbie-
gały od obowiązujących wówczas metod treningowych i ograniczały się wyłącznie do 
załogi przedsiębiorstwa. Pewnym ułatwieniem był fakt, że L. Stawiński do pionier-
skich lekcji jazdy wierzchem przeznaczał zaawansowane wiekiem klacze pochodzenia 
trakeńskiego. Uprzednio były one końmi myśliwskimi, a przez ten fakt zaznajomione  
z elementami hipiki. Wraz z nabyciem podstawowych umiejętności, organizowano za-
kładowe festyny, podczas których najzdolniejsi pracownicy demonstrowali zebranym 
widzom zręby sztuki jeździeckiej i wyszkolenia koni. Miały one charakter rekreacyjny  
i w ten sposób wdrażały uczestników do późniejszego współzawodnictwa sportowego.

Dalszej organizacji zakładu przysłużyły się nieco decyzje władz. W lipcu  
1948 r., na zjeździe hodowlanym kierowników stadnin i stad ogierów w Warsza-

5 Z. Wójcik, Sport jeździecki na Warmii i Mazurach w latach 1945–1975, Olsztyn 2010, s. 78.
6 R. Hryciuk, M. Pietruszko, op. cit.,  s.  284. 
7 Z. Wójcik, A. Skrzypczak, Socjal and economic fundations for the growth of equestrian sport and leisure 

horse riding in Warmia and Mazury, Polish journal of  natural  sciences, Olsztyn 2014, nr 29, s. 242.
8 S. Arkuszewski, W Łabie piliśmy nasze konie, Warszawa 1982, s. 298.
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wie, zdecydowano odbudować rasę wschodniopruską9. W ślad za tym postano-
wiono, aby wszystkie klacze tej rasy, jakie ocalały z wojennej zawieruchy, umie-
ścić w ich dawnym środowisku. Do realizacji projektu wytypowano PSK Liski. 
Gromadzony od tej pory inwentarz składał się wyłącznie z wierzchowców trakeń-
skich i wschodniopruskich. Konie innych ras przekazano działającym już bliź-
niaczym ośrodkom. Znaczna ich część trafiła do nowo powstałej na pograniczu 
regionu stadniny w Kadynach k. Tolkmicka oraz w głębi Pomorza, do Państwo-
wej Stacji Ogierów w Dębnie. Tuż po decyzji naczelnych władz hodowlanych, już  
18 lipca, nadeszły pierwsze transporty koni z województwa poznańskiego. Przybyło 
około 100 cennych klaczy o pełnych rodowodach wspomnianych ras, wychowanych 
na tym terenie w ostatnich latach istnienia Prus Wschodnich. Dostarczono je z wiel-
kopolskich stadnin (po powrocie w 1946 r. z ewakuacji z Niemiec). W grupie powra-
cających koni brakowało rocznika 1945 i 1946. Mimo to, jak pisał M. Andrzejewski 
„był to uroczysty dzień w Liskach, gdyż koń wschodniopruski powrócił do swej  
ojczyzny”. Z tą chwilą rozpoczął się właściwy proces hodowlany. Czuwała nad nim 
oddana sprawie załoga, spośród której szczególnie wyróżniali się masztalerze: Jan 
Połoński, Władysław Żelichowski i Piotr Biźnia, zapewniający opiekę weterynaryj-
ną Zdzisław Pastuła oraz podkoniuszy Mieczysław Urzędowski. W dniu 1 listopada 
1948 r., w PSK Liski było ogółem 215 koni, w tym 95 klaczy wschodniopruskich. 
Zgromadzone zwierzęta przedstawiały wysoką wartość hodowlaną, a liczba klaczy 
elitarnych wzrosła w latach następnych do 15410. Stąd też mniej wartościowe oka-
zy, kierownictwo zakładu, przekazywało do nowo tworzonych w regionie stadnin: 
Warniki, Plękity, Kadyny i Kroplewo. Pierwszą grupę ogierów czołowych w Liskach 
stanowili: Pyrrhus, Polarstern oraz Tamerlan. 

Rozwój stadniny i przyzakładowej sekcji jeździeckiej

W roku 1951 rządzący w Polsce komuniści odwołali z funkcji kierownika stad-
niny inż. Michała Andrzejewskiego. Identyczny los spotkał Benedykta Żółtowskiego, 
zwierzchnika PSK w Rzecznej k. Pasłęka. Zasadniczym powodem w obydwu przy-
padkach było „niewłaściwe pochodzenie” organizatorów przedsiębiorstw hodowla-
nych. W okresie stalinizmu, podobnych sytuacji w Polsce spotykano nazbyt wiele.  
W związku z powyższym do Lisek przeniesiono z Wielkopolski Jacka Pacyńskie-
go. Był on absolwentem Wydziału Rolniczo-Leśnego Uniwersytetu Poznańskie-

9 J. Pacyński, Analiza metod hodowlanych w elitarnej hodowli koni mazurskich na przykładzie S. K. Liski 
(praca doktorska), WSR Poznań 1968, s. 1.

10 Archiwum Państwowe w Olsztynie (dalej APO), Wojewódzkie Zjednoczenie Państwowych Gospodarstw 
Rolnych, sygn. 2471/489, Korespondencja i sprawozdania w sprawie chowu koni, s. 81.
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go. Funkcję asystenta stadniny, sprawował w owym czasie, zootechnik Zbigniew  
Dąbrowski11. Obydwaj, tworzyli zgrany, zaangażowany w pracę duet. Równie istot-
nym pozostawał fakt, że tak jak pierwszego kierownika, zaliczano ich do zagorza-
łych propagatorów hipiki. Przy ich dużym zaangażowaniu, w ośrodkach zarodowej 
hodowli koni na terenie województwa, organizowano towarzyskie zawody między-
zakładowe. Pierwsze z nich, oficjalnie rozegrano 7 października 1951 r. w Branie-
wie, przy okazji uroczyście obchodzonego miesiąca przyjaźni polsko-radzieckiej12.  
Poprzedził je pokaz powożenia, który miał charakter wyłącznie rekreacyjny. Pierw-
sze na Warmii i Mazurach zawody konne, mimo słabego jeszcze wyszkolenia cie-
szyły się dużym zainteresowaniem publiczności13. Dużego wsparcia tej inicjatywie 
udzielił Walenty Niedbalski, kierownik tamtejszej Państwowej Stacji Ogierów. Na 
zaadoptowanym na hipodrom boisku piłkarskim, rywalizowali pracownicy miej-
scowej stacji ogierów, bliźniaczej z Kętrzyna oraz reprezentanci stadnin z: Lisek, 
Plękit i Kadyn. Wspomnieć wypada, że w pierwszym, historycznym konkursie, tzw. 
lekkim, triumfował na koniu Pożoga Henryk Niedbalski z Plękit. W dwóch kolej-
nych wyróżniali się jeźdźcy z Lisek i Kętrzyna14. 

Tydzień po zawodach w Braniewie, identyczną imprezę zorganizowali ho-
dowcy z Lisek. Tym razem, pretekstem była zbiórka pieniędzy na Fundusz Odbu-
dowy Warszawy. Z tego też powodu rywalizowano w pobliskim mieście Bartoszyce. 
Oprócz reprezentantów miejscowych stadnin, uczestniczyli już jeźdźcy ze Starogardu 
Gdańskiego. Jednak najlepiej przygotowanym zawodnikiem okazał się reprezentant 
gospodarzy Henryk Choczilewski, dosiadający klaczy Christa. Nadmienić należy,  
iż nie było jeszcze formalnych struktur sportu jeździeckiego. Natomiast zainicjo-
wany przez działaczy, skupionych w ośrodkach zarodowej hodowli koni sport jeź-
dziecki, systematycznie zyskiwał na popularności. Zawody zwyczajowo oglądały 
kilkutysięczne rzesze widzów15. Pracownicy stadnin i stad ogierów, międzyzakłado-
we, nieoficjalne współzawodnictwo w sportach konnych, organizowali przez kilka 
pierwszych lat. Nawet rozegrane w Olsztynie, w dniu 29 kwietnia 1956 r., pierwsze, 
oficjalne zawody okręgowe, odbyły się dzięki ich niecodziennym zaangażowaniu. 

Z uwagi na powyższe J. Pacyński, wraz z zootechnikiem Dąbrowskim, należe-
li do nielicznej grupy wyróżniających się spośród kadry kierowniczej w regionie16. 

11 Z. Wójcik, Od rekreacji do treningu. Rozwój jeździectwa a Zrzeszeniu Sportowym „Ogniwo” na Warmii  
i Mazurach, Roczniki Naukowe Wyższej Szkoły Wychowania Fizycznego i Turystyki w Białymstoku, Białystok 
2012,  nr 8, s. 104.

12 APO, Wojewódzki Komitet Kultury Fizycznej (dalej WKKF), sygn. 4444/22. Sprawozdania z działalności. 
Plany Pracy 1950–1956, Sprawozdanie opisowe z wykonanego planu Prezydium WKKF za IV kwartał 1951 r., s. 58.

13 Ciekawe zawody konne organizuje „Włókniarz” w Braniewie, Głos Olsztyński, 1951, nr 29, s. 6.
14 Z. Wójcik, Sport jeździecki na Warmii i Mazurach, s. 216.
15 Ibidem, s. 212.
16 Archiwum Akt Nowych, Centralny Zarząd Hodowli Koni, sygn.. 436/351, Funkcjonowanie państwowych 

stadnin koni, plany, sprawozdania, protokoły lustracji, instrukcje i zarządzenia, s. 91.
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W początkowym okresie rozwoju, popularnością dorównywał im pracujący przy 
obsłudze koni  Henryk Choczilewski. Jednak jego wypromował pierwszy w histo-
rii Warmii i Mazur medal z Mistrzostw Polski w skokach przez przeszkody. Zdo-
był go w roku 1955 startując na wychowanym w Liskach koniu Bosman17. W latach 
późniejszych kolekcja mistrzowskich tytułów szybko się powiększała. Wśród cen-
nych trofeów były także medale z Mistrzostw Europy. Jednak w dalszym rozwoju 
zarysował się lekki kryzys, który szczególnie uwidocznił się w sezonie hodowla-
nym 1955–1956. Wówczas znaczna część najwartościowszych klaczy przekroczyła 
18 lat, co komplikowało ich dalszy rozród. Dlatego też w roku 1957, ze Stadniny  
im. Kirowa k. Rostowa nad Donem, sprowadzono do dobrze rozwijającego się 
ośrodka 17 szczególnie cennych klaczy o rodowodach trakeńskich18. Wzrastające 
systematycznie pogłowie koni wierzchowych oraz funkcjonujące w terenie struktury 
Polskiego Związku Jeździeckiego (PZJ) umożliwiły organizację pierwszych w regio-
nie zawodów strefowych (międzyokręgowych). Odbyły się one w Braniewie w roku 
1958. Dwa lata później, działacze PSK Liski, przy wsparciu Okręgowego Związku 
Jeździeckiego, zainaugurowali w Bartoszycach współzawodnictwo ogólnopolskie. 
Do rywalizacji przystąpiło wówczas 13 klubów z całego kraju, a wśród nich repre-
zentanci Polski na XXVII Letnie Igrzyska Olimpijskie19.

Jeszcze więcej splendoru przyniosły stadninie i całemu regionowi, zapocząt-
kowane cztery lata później w Olsztynie, Międzynarodowe Oficjalne Zawody Konne 
(CHIO). Odbywały się one pod patronatem Międzynarodowej Federacji Jeździeckiej. 
Duże zasługi w umiejscowieniu ich w stolicy województwa przypisać należy znane-
mu hodowcy i działaczowi PZJ Jackowi Pacyńskiemu. Przez kilkanaście lat, z powo-
dzeniem użytkowano w sportowej rywalizacji koni ze znanej w Polsce i Europie PSK 
Liski. Podkreślić należy, iż rozwojem hodowli na Warmii i Mazurach interesowały 
się również władze centralne. W dniach 4–8 lipca 1966 r., Komisja Hodowli Koni, 
działająca przy Radzie Naukowo-Technicznej Zjednoczenia Hodowli Zwierząt Za-
rodowych, przeprowadziła specjalną sesję wyjazdową. Dokonano wówczas przeglą-
du wszystkich ośrodków w regionie, a w ostatnim dniu pobytu, w Liskach, odbyło 
się pod przewodnictwem dr. Jana Grabowskiego posiedzenie w/w komisji. Sformu-
łowano wówczas 4 punktową rezolucję, w której na pierwszym miejscu napisano: 
„Poziom hodowli koni w stadninach mazurskich jest wysoki i stosowany kierunek 
hodowlany – celowy”20. Stanowisko szacownego gremium naukowców hodowcy  
w regionie przyjęli jako wyraz uznania dla dotychczasowych poczynań, a obrady  
w Liskach były dodatkowym wyróżnieniem kierownictwa stadniny. 

17 Archiwum Olsztyńskiego Muzeum Sportu, Program XVIII Jeździeckich Mistrzostw Polski, Olsztyn 1962,  s. 3.
18 S. Grodzicki, Monografia Ludowych Zespołów Sportowych, Liski (praca magisterska), AR-T Olsztyn 

1976, s. 3.
19 Z. Wójcik, Sport jeździecki na Warmii i Mazurach, s. 246.
20 Kronika krajowa i zagraniczna, Koń Polski, 1966, nr 3, s. 42.
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Powszechne wśród hodowców zainteresowania jeździectwem, miały przesą-
dzający wpływ na popularyzację hipiki w województwie olsztyńskim. Dzięki temu, 
rozwinął się talent Antoniego Pacyńskiego (syn dyrektora stadniny), a dowodem 
na powyższe, było powołanie go do reprezentacji Polski na Igrzyska Olimpijskie 
w Meksyku (1968)21. 

Tabela 1. Konie z Państwowej Stadniny Liski i najczęściej dosiadający ich jeźdźcy

Lp.     Koń Rok
urodzenia Pochodzenie Płeć Głównie użytkowany przez

2. Wareg 1950 Jamajka
Wełtawa Wałach S. Kubiaka w PSO Kwidzyn 

i zawodników LZS Kętrzyn

3. Bosman  1950 Jamajka
Botin Wałach A. Pacyńskiego w LZS Liski

4. Pregor 1951 Polarstern
Peseta Wałach LZS Kętrzyn i M. Kowalczyka w CWKS 

„Legia”

5. Botwid 1951 Caprivi
Botin Wałach Zawodnicy „Nadwiślanina” Kwidzyn

6. Krokosz 1951 Caprivi
Cornelia Wałach J. Kubiaka, S. Kubiaka 

w „Nadwiślaninie” Kwidzyn

7. Wisping 1951 Ping Pong
Wisienka Wałach Zawodnicy LZS Liski 

8. Bolgami 1951 Dreibund
Botin Wałach A. Pacyńskiego w LZS Liski

11. Volt  1953 Polarstern
Venus Wałach M. Babireckiego z LKS „Cwał” Poznań           

14. Siekacz 1954 Dreibund
Sigida Wałach T. Pacyńskiego w LZS Liski

15. Herwin 1954 Celsius
Herta Wałach J. Chruszczelewskiego

W LZS Liski

18. Dysproz 1955 Fortunatus
Drętwa Wałach Zawodników „Nadwiślanina” Kwidzyn

21. Chrenowska 1958 Chryzolit
Gondola Klacz A. Pacyńskiego* w LZS Liski

24. Chloe  1959 Celsius
Chwała Klacz S. Grodziskiego w LZS Liski

25. Winicjusz 1959 Celsius
Bitynia Wałach Z. Madejczyka w BKJ Bogusławice

28. Chwalba 1960 Celsius
Chwała Klacz S. Grodzickiego w LZS Liski

31. Poprad 1961 Traum
Poprawka Ogier P. Wawryniuka w LKS „Cwał” Poznań

32. Chwila 1961 Traum
Chwała Klacz S. Grodziskiego w LZS Liski

36. Laguna  1962 Trójnat
Lednica Klacz T. Pacyńskiego w LZS Liski

37. Legat 1963 Dzięgiel
Lednica Wałach M. Pacyńskiego w LZS Liski

39. Jastarnia 1964 Dzięgiel
Jaworka Klacz Zawodników LZS Liski i CWKS „Legia”

42. Ametyst 1965 Jamajka
Abstynentka Wałach P. Pacyńskiego w LZS Liski

44. Akant 1966 Deer Leap
Alpaka Wałach Zawodników WLKS „Krakus” w Krakowie

47. Tarnów 1966 Dobrosław
Tanecznica Wałach S. Grodzickiego w LZS Liski

21 H. Łysakowska, Jeźdźcy olimpijscy, Warszawa 2000, s. 60, 63.
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48. Glejt 1966 Colombo
Glazura Wałach S. Grodzickiego w LZS Liski

49. Porfir 1966 Hermes
Poprawka II Wałach A. Pacyńskiego w LZS Liski

52. Abbazia 1966 Hermes
Abisynia Klacz P. Pacyńskiego w LZS Liski

58. Postawa 1968 Ceremoniał 
Ponowa Klacz A. Pacyńskiego w LZS Liski

59. Leonidas 1969 Belizar
Dechawa Wałach A. Pacyńskiego w LZS Liski

64. Leksykon  1970 Horyzont
Lektyka Ogier K. Andrzejewskiego w BKJ Bogusławice

66. Hart 1972 Kondeusz
Haga Wałach K. Ferensteina w LZS Liski

Źródło: Opracowa,nie własne autorów na podstawie, J. Chachuła, M. Rudowski: Rejestr polskich koni  
sportowych 1953–1980, Warszawa 1983.

Stadninę Koni Liski zaliczano do wiodących nie tylko w regionie. Z uwagi na 
fakt, że zgromadzono tam najlepszy materiał genetyczny, miała ona duże znacze-
nie w hodowli Wielkopolskiej22. Znacznym popytem cieszą się nadal konie z tego 
ośrodka. Wiele sprzedanych zostało m.in. do: Niemiec, USA i Kanady. Niejednego 
spośród nich zawodnicy polscy spotkali na parcoursach olimpijskich. Posiadając 
najlepszy materiał zarodowy, gwarantujący odchowanie wielu znaczących linii ko-
nia mazurskiego (nazywanego później rasą wielkopolską) stadnina nadawała przez 
szereg lat ton w hodowli rasy wielkopolskiej. Przejawiało się to między innymi  
w przekazywaniu innym ośrodkom materiału zarodowego, specjalistów oraz w nie-
sieniu pomocy w rozwoju sportu jeździeckiego. Dlatego też nieprzypadkowo, pa-
rokrotnie, odwiedził ją uznawany za osobistość w świecie hodowców, dr Fritz Szil-
ke – były przewodniczący Wschodniopruskiego Stowarzyszenia Ksiąg Rasowych. 
Podkreślić wypada, że osobistości z dziedziny zootechniki i sportu dorastały także 
w Liskach. W roku 1972, inż. Stefan Grodzicki, jako kolejny wychowanek przyza-
kładowej sekcji, reprezentował załogę, województwo olsztyńskie i Polską Rzeczpo-
spolitą Ludową na Igrzyskach Olimpijskich w Monachium23.

W dowód uznania, jego trener, prywatnie ojciec Stanisław, okresowo zaprasza-
ny był na obrady zarządu PZJ24. Dorodne konie i dobre rezultaty sportowe, ściągały 
do stadniny wielu miłośników jeździectwa. W zabudowaniach ośrodka funkcjono-
wał nawet hotel i zakładowa stołówka. Jeszcze w początkach lat dziewięćdziesiątych 
ubiegłego wieku, częsty widok autokarów z niemieckimi turystami był tak powsze-
dni, że nie budził niczyjego zdziwienia. Niepoślednią rolę w tych procesach odegrał 
hodowca i zagorzały miłośnik sportów konnych, za jakiego powszechnie uchodził 

22 J. Pacyński, op. cit., s. 2. 
23 H. Łysakowska op. cit., ss. 67–68.
24 Archiwum Stadniny Koni Liski, t. Ludowy Klub Jeździecki Liski – 1974, Pismo Sekretarza Generalnego 

PZJ z dnia 9 II 1974, nr PZJ/306/74 zapraszające S. Grodzickiego na posiedzenie zarządu w dniu 16 II 1974,  s. 31.
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przywoływany wielokrotnie dr Jacek Pacyński. Po jego śmierci (1975) dyrektorem 
ośrodka został Wojciech Komorowski. Rozwinął on i poprzez szereg inwestycji zmo-
dernizował rolniczą i jeździecką infrastrukturę zakładu. Od 1986 r. obowiązki za-
rządcy sprawował olimpijczyk A. Pacyński. Jednak on, jak i jego następcy, nie wnieśli 
zasadniczo istotnych zmian w funkcjonowanie przedsiębiorstwa. Założona w 1947 r. 
stadnina funkcjonuje nadal jako spółka z o. o. Agencji Nieruchomości Rolnych.

Podsumowanie 

W kwietniu 1947 r., niemal równocześnie utworzono na Warmii i Mazurach 
pierwsze trzy Państwowe Stadniny Koni i Stację Ogierów. W ten właśnie sposób 
zainicjowano proces hodowli zarodowej w regionie. Mimo, że w latach następnych 
powoływano kolejne ośrodki, to najlepszy materiał do odchowu znaczących linii 
konia trakeńskiego udało się zgromadzić w stadninie Liski. Dzięki decyzji kierow-
nictwa Państwowych Zakładów Chowu Koni, do usytuowanego na krańcach Warmii 

Fot. 1. Stefan Grodzicki, pracownik PSK Liski, (absolwent Akademii Rolniczo-Technicznej w Olszty-
nie) i jego klacz Biszka na hipodromie olimpijskim w Monachium (1972)
Źródło: H. Łysakowska: Jeźdźcy olimpijscy, Warszawa 2000, s. 6.
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ośrodka, trafiały z głębi kraju, konie wspomnianej wyżej rasy o pełnych rodowodach, 
ocalałe z pożogi wojennej25. Po objęciu zwierzchnictwa nad stadniną (1951) przez 
Jacka Pacyńskiego, podjęto kroki w kierunku formowania na tej bazie konia rasy 
wielkopolskiej. Wtedy też zapoczątkowano rekreacyjną rywalizację zakładowych 
drużyn jeździeckich. To z inicjatywy zagorzałych hodowców, rekreacja konna suk-
cesywnie przekształcała się w sport kwalifikowany. Wraz ze zwiększającą się ilością 
koni użytkowanych na hipodromach, wzrastał poziom wyszkolenia jeździeckiego  
i wyniki we współzawodnictwie sportowym. Podkreślić należy, że w niewielkiej wsi 
Liski wychowało się m. in. wielu medalistów mistrzostw Polski, którzy zaszczytne 
tytuły zdobywali także we współzawodnictwie na poziomie europejskim26. Dwóch 
spośród nich – jak już była o tym mowa – dostąpiło zaszczytu uczestnictwa w Igrzy-
skach Olimpijskich. Tak dobra promocja stadniny i polskiego jeździectwa, umożli-
wiała eksport koni na korzystniejszych warunkach i na większa skalę27.

Podkreślić należy, że w czasach Polski Ludowej troszczono się nie tylko o po-
ziom hodowli. Kierownictwo stadniny, przywiązywało dużą uwagę do warunków 
socjalnych załogi. W zabudowaniach ośrodka funkcjonował klub rolnika oraz wiej-
ska świetlica. Dzięki temu, pracownicy już w drugiej połowie minionego wieku mie-
li dostęp do bieżącej prasy, a nieco później do programów radiowo-telewizyjnych. 
We wspomnianym lokalu, odbywało się wiele imprez kulturalno-oświatowych, ta-
kich jak: zabawy ludowe, zakładowe dożynki, prelekcje i odczyty. Przez szereg lat, 
objazdowe kino, ku uciesze mieszkańców, prezentowało swój najciekawszy reper-
tuar. W roku 1970, obiekty stadniny posłużyły reżyser Marii Kaniowskiej do reali-
zacji przygodowego filmu dla dzieci i młodzieży pt. „Pierścień księżniczki Anny”.  
Realizacja zdjęć w Liskach była znaczącym wydarzeniem w historii niewielkiej 
wsi. Ten epizod, z sentymentem, jeszcze współcześnie, wspominają emerytowani  
pracownicy. Odkryty przez artystów, malowniczo usytuowany zakład hodowlany, 
odwiedzali w poszukiwaniu relaksu i spokoju zacni Polacy. Wśród nich, częstymi 
gośćmi byli między innymi: Maciej Damięcki i Ryszard Filipiki – grający w filmie 
„Hubal” rolę niestrudzonego majora Henryka Dobrzańskiego. Parokrotnie relak-
su zażywali także naukowcy z nieistniejącego już Zakładu Inżynierii Chemicznej  
i Konstrukcji Aparatury z Gliwic28. Grupie uczonych przewodził dr Jerzy Buzek, 
późniejszy premier III Rzeczypospolitej. Ponadto, okoliczni miłośnicy rekreacji kon-

25 S. Grodzicki, J. Pacyński, Stadnina Koni Liski, Warszawa 1966, s. 29.
26 Wywiad z Antonim Pacyńskim, uczestnikiem mistrzostw Europy w skokach przez przeszkody z dnia 29 

XII 2008 r. Zapis w Posiadaniu autora; J. Chachuła, W. Bucholc-Ferenstein, Polskie konie wierzchowe, Warszawa 
1976, ss. 167–168.

27 S. Grodzicki, J. Pacyński, op. cit., ss. 89–90.
28 W grupie zażywających relaksu byli: J. Buzek z żoną Ludgardą, Wanda i Ryszard Kuszłeyko, Krzysztof 

Rytwiński, Mieczysław Jaroszyński i Krzysztof Warmuziński. (Zob. Wywiad z Teresą Grodzicką-Szymańską (po-
dejmującą gości z ramienia stadniny) z dnia 24 IX 2009 r., w tym list ówczesnego dr Jerzego Buzka z okresu waka-
cji 1973 r. Zapis w posiadaniu autora).



299Państwowa Stadnica Koni Liski i jej wkład w rozwój jeździectwa...

nej, przez szereg lat pobierali w stadninie lekcje jazdy wierzchem. W okresie wio-
senno-letnim, ośrodek hodowlany często zwiedzali niemieccy turyści, oraz krewni 
mieszkańców byłych Prus Wschodnich. 

Powstała ponad pół wieku temu Państwowa Stadnina Koni, przetrwała tru-
dy transformacji ustrojowej i mimo likwidacji Państwowych Gospodarstw Rolnych 
funkcjonuje nadal. Choć ciągle utrzymywany jest dział hodowli koni, to współcze-
śnie dominuje uprawa zbóż i hodowla bydła mlecznego.

Zbigniew Wójcik, Jarosław Jaszczur-Nowicki, Staatliches Pferdegestüt Liski (Liskien) 
und ihr Beitrag zur Entwicklung des Reitsports in Ermland und Masuren  

Zusammenfassung

Ein Jahr nach der Gründung der Woiwodschaft Olsztyn (1946) entstanden hier staatliche Pferdezucht-
-Betriebe.Auf diese Weise begann ein Pferdezuchtprozess, der in  der Anfangsphase noch kein Profil besaß.Erst 
nachdem die Leitung der Staatlichen Betriebe der Pferdezucht beschlossen hatte, die ostpreußische Rasse wiede-
raufzubauen, wurden weitere Schritte ordnungsgemäß geregelt. Seit 1948 wurden die aus der Kriegsverwirrung 
geretteten Trakehner Pferde mit dokumentierten Stammbäumen im Staatlichen Gestüt Liskiuntergebracht. Das 
war der Anfang einer dynamischen Entwicklung. Viele Jahre hindurch setzte diese Arbeit Jacek  Pacyński fort, ein 
Kenner der Pferde und ein eifriger Anhänger des Reitsports. Als einer der Ersten organisierte er inoffizielle Pfer-
derennen in der Region. Im Laufe der Zeit wandelten sie sich in einen professionellen Wettbewerb. Gute Sportre-
sultate machten Werbung für heimische Pferdezucht und bewirkten, dass der Pferdeverkauf leichter wurde. Jacek 
Pacyński, als Leiter des führenden polnischen Pferdegestüts, schenkte der Verbesserung der sozialen Bedingungen 
seiner Mitarbeiter eine große Aufmerksamkeit. Dank seiner Bemühungen wurde in einem kleinen Dorf Liski ein 
Gemeinschaftsraum mit Presse und Radio geöffnet, später gab es hier auch Fernsehen. Von Reitpferden und vom 
Gestüt machten nicht nur Pferdereiter Gebrauch, sondern auch Liebhaber des Reitens. 

Übersetzt von Alina Kuzborska

Zbigniew Wójcik, Jarosław Jaszczur-Nowicki, The state stud farm Liski and its contribution 
to the development of recreation and equestrian sports in Warmia and Mazury

Summary

A year after the establishment of the Olsztyn voivodeship (1946), there were created on its territory the 
first state horse pedigree breeding centres. Thus, there was launched the process of breeding, which in its initial 
stage had no specific direction. Only when the State Department of Horse Breeding took a decision to rebuild the 
East Prussian breed and were further actions ordered. Since 1948, having survived the turmoil of war, Trakeh-
ner horses with documented pedigrees were located at the State Stud at Liski. Its further dynamic development 
was initiated. For many years, it was continued byJacekPacyński, considered to be an expert on horses and a keen 
supporter of equestrian sport. He, as one of the pioneers, co-organized first, unofficial, intercollegiate equestrian 
competitions in the region. Over the years, they were transformed into professional competition. Good sports 
results promoted native breeding and facilitated the sale of horses. J. Pacyński, as the head of the leading Polish 
stud, also paid much attention to the improvement of social conditions of the team. Thanks to his efforts, in the 
small village of Liski, there functioned a factory day room with up-to-date press and radio, and in later years al-
so television. It was not only the sportsmen themselves who took advantage of the mounts and the charms of the 
breeding centre, but also recreational riding enthusiasts.

                                                                                                Translated by Zbigniew Wójcik
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Dwadzieścia lat rządził biskup Jan Stefan Wydżga1 dominium warmińskim  
i warmińską diecezją. W jego zachowanej korespondencji z kanonikami warmiń-
skimi, a zwłaszcza z kanonikiem Zachariaszem Szolcem, zawarta jest warmińska 
codzienność – staranie o odzyskanie Fromborka i Braniewa z rąk wojsk elektora 
brandenburskiego Fryderyka Wilhelma, strach przed hyberną, zwłaszcza postoja-
mi na Warmii wojsk koronnych, płacić czy nie płacić podatki, zgodzić się czy nie 
zgodzić na werbunek żołnierzy na Warmii i wreszcie narzekania na służbę, kiep-
skie zdrowie, długie męczące podróże. W listach do przyjaciela Zachariasza Szolca 
zawarte są zwierzenia biskupa. Jest tam wiele anegdot, porównań, żartobliwych 
powiedzonek. Wydżga pisał po polskim, ale z licznymi wtrętami łacińskimi, kore-
spondencja ta jest więc kapitalnym staropolskim pomnikiem dziejowym. Historycy 
zwrócili na to uwagę i obficie z niej korzystali2. Listy Wydżgi do Szolca zawarte są 
w trzech tomach i znajdują się w Archiwum Archidiecezji Warmińskiej w Olsztynie3. 

1 Jan Stefan Wydżga (ok.1610–1685) biskup warmiński w latach 1659–1679, w: Poczet biskupów warmińskich, 
Olsztyn 2008, oprac. S. Achremczyk, ss.261–274; T. Oracki, Słownik biograficzny Warmii, Prus Książęcych i ziemi 
malborskiej od połowy XV do końca XVIII wieku, t. 2 L–Ż, Olsztyn 1988, ss. 216–217; J. Korytkowski, Arcybiskupi 
gnieźnieńscy, prymasowie polscy od r. 1000 do r. 1831, T. 4, Poznań 1892,  ss. 266–292; A. Kopiczko, Duchowieństwo 
katolickie diecezji warmińskiej w latach 1525–1821, cz. 2. Słownik, Olsztyn 2000, ss. 357–358; A. Eichhorn, Geschichte 
des ermlaendische Bischofswahle, Zeitschrift für die Geschichte und Altertumskunde Ermlands, 1860, Bd. 1, s. 521 in.

2 A. Szorc, Familiarność między biskupem a kanonikiem na przykładzie korespondencji Jana Stefana Wydżgi 
z Zachariaszem Janem Szolcem, w: Między Barokiem a Oświeceniem. Sarmacki konterfekt, pod red. S. Achrem-
czyka, Olsztyn 2002, ss. 95–109; S. Achremczyk, Życie polityczne Prus Królewskich i Warmii w latach 1660–1703, 
Olsztyn 1991, passim; Idem, Biskup warmiński Jan Stefan Wydżga jako prezes ziem pruskich, Komunikaty Mazur-
sko-Warmińskie, 1988, nr 3–4, ss. 275–288; I. Lewandowska, Jan Stefan Wydżga – dostojnik kościelny i prezes ziem 
pruskich, Studia Warmińskie, t. XXXVI, 1999, ss. 141–154; Eadem, Biskup warmiński Jan Stefan Wydżga jako mąż 
stanu i kanclerz Rzeczypospolitej, Rocznik Elbląski, t. 16, 1999, ss. 29–46; I. Makarczyk, Tomasz Ujejski (1612–1689). 
Biskup kijowski, prepozyt warmiński, jezuita, Olsztyn 2005, passim.

3 Archiwum Archidiecezji Warmińskiej w Olsztynie (dalej AAWO), Aa 1, 2, 3.
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Z chwilą objęcia biskupstwa warmińskiego niepokój Wydżgi wzbudzał so-
jusznik Polski w wojnie ze Szwecją elektor brandenburski i książę pruski zarazem 
Fryderyk Wilhelm. Biskup Wydżga do Lidzbarka Warmińskiego przybył 6 stycznia 
1660 r., ale ingresu do katedry fromborskiej nie mógł dokonać, gdyż Frombork 
a także Braniewo znajdowały się pod okupacją wojsk brandenburskich. Elektor wy-
prowadzenie swych wojsk z obu miast uzależniał od zwrotu pożyczki danej królo-
wi polskiemu a wynosiła ona 400 000 talarów. Rzeczpospolita deklarowała, iż odda 
Elbląg elektorowi dopóki nie zapłaci długu. Tymczasem, gdy kończyła się wojna 
polsko-szwedzka miejsce Szwedów zajęli w Elblągu Polacy. Skoro elektor nie mógł 
wejść w posiadanie Elbląga a Rzeczpospolita nie zamierzała spłacić zaciągniętej po-
życzki nie chciał wyprowadzać swych wojsk z Fromborka i Braniewa. Wydżga więc 
podjął starania o odzyskanie tych dwóch miast. Wydawało mu się początkowo, gdy 
został zawarty polsko-szwedzki pokój w Oliwie kończący wojnę, to wejdzie w po-
siadanie Fromborka oraz Braniewa. Biskup odprawił nawet 9 maja 1660 r. w lidz-
barskim kościele dziękczynną mszę, a braniewianie uważając, że podpisanie trak-
tatu w Oliwie równoznaczne jest z zakończeniem brandenburskiej obecności, za-
częli grabić magazyny zbożowe elektorskich wojsk ulokowane w  ich mieście4. 
W Lidzbarku Warmińskim zatrzymał się jadący z Oliwy do Warszawy kanclerz 
wielki litewski Krzysztof Pac. Kanclerz długo rozmawiał z Wydżgą i to nie tylko 
o królewskich planach ustrojowych, ale też o usunięciu załóg brandenburskich 
z Braniewai Fromborka5 Wszystko było przedwczesne, wojska elektorskie ani my-
ślały opuszczać warmińskie miasta. Elektor niejako wziął w zastaw Frombork i Bra-
niewo za pożyczone 400 000 talarów. Wydżga podjął jednak energiczne działania, 
by odzyskać Frombork i Braniewo. Pokładał nadzieje w królu Janie Kazimierzu, 
stanach Prus Królewskich i liczył na pomoc nuncjusza papieskiego Antoniego Pi-
gnatellego, podjął też negocjacje z elektorem. We wrześniu 1660 r. skierował list do 
zgromadzonej na sejmiku generalnym w Chełmnie szlachty. W piśmie ubolewał: 
„uskarżam się WMPP na moją nie fortunnę [...], że mi ani przy katedrze mojej któ-
rej przysiągłem ani w Brunsberku mieszkać dotychczas nie wolno”6. Stany Prus 
Królewskich ujęły się za swym prezesem zobowiązując posłów udających się na 
sejm do podniesienie tej sprawy7. Biskup o pomoc zwracał się też do koniuszego 
litewskiego a zarazem namiestnika Prus Książęcych Bogusława Radziwiłła, by chro-
nił jego poddanych w Braniewie i okolicznych wsiach przed zdzierstwem branden-

4 S. Achremczyk, A. Szorc, Braniewo, Olsztyn 1995, s. 81; S. Achremczyk, Suwerenność zagrożona. Warmia 
a Prusy Książęce w drugiej połowie XVII wieku, w: Między Barokiem a Oświeceniem. Apogeum sarmatyzmu. Kultura 
polska drugiej połowy XVII wieku, pod red. S. Achremczyka, K. Stasiewicz, Olsztyn 1997, s. 59.

5 J. Korytkowski, Arcybiskupi gnieźnieńscy i prymasowie polscy, s. 272; A. Eichhorn, Geschichte des ermla-
endische Bischofswahle, s. 384.

6 Archiwum Państwowe w Gdańsku (dalej AP Gdańsk), 300.29/150, k. 322 J. S. Wydżga do stanów Prus 
Królewskich, Heilsberg 28 IX 1660.

7 AP Gdańsk, 300.29/151, k. 136v Instrukcja Prus Królewskich na sejm warszawski 2 V 1661.
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burskich żołnierzy. W 1661 r. biskup wstawiając się za mieszkańcami Braniewa pi-
sał do Radziwiłła: „aby ich nie tak nazbyt obciążano jakoż i moje lasy w niwecz ob-
racają i tam praesidiari i chłopków co ich jest trochę extreme niszczą fortyfikując 
nie wiem dlaczego Brunsberg, przez co i robocizna mi ginie i lasy z wielką szkodą 
wycięte”8.  Czy Bogusław Radziwiłł uwzględnił skargę Wydżgi trudno powiedzieć. 
Wydaje się, że nie, skoro biskup jadąc na sejm zimą 1662 r. zatrzymał się w Białej 
u Michała Radziwiłła szukając u niego wsparcia. Pomocna okazała się królowa Lu-
dwika Maria. Królowa nie tylko zachęcała swego byłego sekretarza i kapelana do 
stanowczości, ale zapowiedziała polityczną interwencję. Tymczasem polski sejm 
bardziej zajmował się Elblągiem niż losem Fromborka oraz Braniewa. Gdy jesienią 
1662 r. do Prus Książęcych przybył elektor Fryderyk Wilhelm można było spodzie-
wać się ożywionych negocjacji ze stroną warmińską. Na Warmii pojawili się ofice-
rowie hetmana polnego koronnego Stefana Czarnieckiego. Z Warmii pojechali do 
Królewca. Do Królewca pojechał też wysłannik biskupa kantor warmiński Zygmunt 
Stoessel. Jechał z życzeniami noworocznymi a także z żądaniem uwolnienia From-
borka i Braniewa od wojsk elektorskich9. Elektor okazał ustępstwo, godził się na 
uwolnienie Fromborka, ale nie Braniewa. Wojska brandenburskie w marcu 1663 r. 
opuściły Frombork, kanonicy mogli powrócić po ośmiu latach tułaczki do katedry 
i swoich kurii. Biskup Wydżga informował o tym sukcesie króla Jana Kazimierza 
i nuncjusza Antoniego Pignattellego. Sam biskup mógł dokonać ingresu do katedry 
i oficjalnie objąć rządy w diecezji. Nim to nastąpiło pisał do kapituły: „Iż tandem 
redit do ręku naszych Kościół katedralny bez którego do tych czas poniewieraliśmy 
się, jest za co Panu Bogu i świętemu tej diecezji Patronowi podziękować. Godziem 
w tej mierze jest podziękowanie od Nas IMX kantorowi warmińskiemu, który cho-
dził około recuperatiej. Dziękuję X Basiusowi”10. Mimo że Braniewo wciąż było ob-
sadzone brandenburską załogą, Wydżga udając się do Fromborka 14 marca 1663 r. 
zatrzymał się na krótko w tym mieście być dać świadectwo, iż on jest panem Bra-
niewa. Ponieważ Wydżga miał odbyć ingres do katedry przeto delegacja kapituły 
udała się pod Braniewo, by go powitać i towarzyszyć mu przy wjeździe do From-
borka. Biskup 17 marca przyjechał do Fromborka a następnego dnia, akurat w nie-
dzielę palmową, procesjonalnie został wprowadzony do katedry11. Kapituła mogła 
być zadowolona, Frombork powrócił w jej władanie. Zmartwieniem biskupa było 
odzyskanie Braniewa. Wydżga zwrócił się do króla, by ten interweniował u Fryde-
ryka Wilhelma i doprowadził do opuszczenia Braniewa przez garnizon elektorski. 

8 Archiwum Główne Akt Dawnych, Archiwum Radziwiłłowskie, V, k. 30 J. S. Wydżga do B. Radziwiłła, He-
ilsberg 30 X 1661; S. Achremczyk, Suwerenność zagrożona, s. 59.

9 A. Eichhorn, op.cit., s. 537; I. Makarczyk, Tomasz Ujejski, s. 186.
10 AAWO, Ab 19, k. 141 J. S. Wydżga do kapituły warmińskiej, Heilsberg 30 I 1662. 
11 AAWO, Acta Capituły, t. 8, k. 27 opis ingresu Wydżgi; I. Makarczyk, Tomasz Ujejski, s. 187; J. Korytkow-

ski, Arcybiskupi gnieźnieńscy, s. 273.
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Gdy król mianował biskupa komisarzem Rzeczypospolitej na homagium eventuale, 
na odebranie hołdu od elektora, Wydżga otrzymał dodatkowy argument do zwro-
tu Braniewa. W instrukcji królewskiej polscy komisarze mieli domagać się  nie tyl-
ko zwrotu Braniewa, ale zrzeczenia się pretensji elektorskich do Elbląga a także 
przysłania posiłków wojskowych na wojnę z Moskwą12. Wydżga doskonale zdawał 
sprawę, że elektor oczekuje jak najszybszego przybycia polskich komisarzy, bo tyl-
ko w ich obecność mógł odebrać przysięgę wierności od stanów Prus Książęcych, 
a tym samym zacząć wprowadzać swe absolutne rządy w księstwie. Wydżga uza-
leżniał swój przyjazd od zwrotu Braniewa. Na rozmowy do Królewca biskup Wy-
dżga wysłał kanonika Wojciecha Nowiejskiego. Nowiejski za radą biskupa miał 
wpierw przeprowadzić rozmowę z Bogusławem Radziwiłłem i posłem austriackim 
Franzem Lisolą. Radziwiłł przyjął kanonika życzliwie, ale nic konkretnego nie obie-
cał a Lisola nakłaniał „żeby raczy prosić kurfirsta, żeby tylko deliberował ab oneri-
bus et gravaminibus cives Brunsbergensis”13.Na taką propozycję Nowiejski nie mógł 
przystać. Kanonik pokładał nadzieję, że w czasie rozmów z elektorem uzyska zada-
walającą odpowiedź. Fryderyk Wilhelm na 13 września wyznaczył spotkanie. No-
wiejskiego przywitano z honorami jak posła obcego państwa. W liście do Wydżgi 
Nowiejski opisał przebieg spotkania, rozmowy i przyjęcia. Informował biskupa, że 
elektor okazał nadzwyczajną gościnność, że Bogusław Radziwiłł był życzliwy War-
mii. W czasie rozmowy Fryderyk Wilhelm natarczywie domagał się wyjaśnienia, 
dlaczego polscy komisarze nie przyjeżdżają na hołd do Królewca. Odpowiadając 
elektorowi kanonik zaznaczał „Ja zatym nadmienił o przychęceniu WXM, które 
najskuteczniejsze być może przez oddanie Braniewa”14. Fryderyk Wilhelm nie dał 
natychmiastowej odpowiedzi. Po zakończeniu oficjalnej rozmowy, po spożyciu dość 
wykwintnego obiadu Nowiejski opuścił elektorską rezydencję z zapewnieniem, iż 
rychło na piśmie otrzyma odpowiedź. Rzeczywiście, na drugi dzień dostarczono 
mu pismo elektora. Fryderyk Wilhelm kategorycznie sprzeciwił się wycofaniu wojsk 
brandenburskich z Braniewa tłumacząc decyzję wciąż istniejącym zagrożeniem ze 
strony Szwecji. Nie chciał też, by załoga polska obsadziła Braniewo, gdyż niebez-
pieczeństwo szwedzkie jest realne. Ku zaskoczeniu Nowiejskiego i Wydżgi Fryde-
ryk Wilhelm zażądał wytyczenia pasa terytorium warmińskiego dla przemarszu 
wojsk brandenburskich z Pomorza do Królewca. W tym pasie miało znajdować się 
Braniewo z dużym brandenburskim garnizonem. Zdając sprawę, że jego żądania 
dla strony warmińskiej i polskiej są nie możliwe do przyjęcia dopuszczał możliwość 
zwrotu Braniewa, ale tylko wówczas, gdy Polska spłaci dług, który u niego zacią-

12 Biblioteka Czartoryskich, rkps 2096, s. 256–275, Lwów 20 VIII 1663; S. Achremczyk, Suwerenność za-
grożona, s. 60.

13 AAWO, C 19, k. 121 A. Nowiejski do J. S. Wydżgi, Królewiec 10 IX 1663.
14 AAWO, C 19, k. 122 A. Nowiejski do J. S. Wydżgi, Królewiec 13 IX 1663.



307Biskupa Wydżgi troska o warmińskie sprawy

gnęła na wojnę ze Szwecją. Nowiejski informował Wydżgę o elektorskich warun-
kach „dotąd póki mu od Rzplitej realna satysfakcja względem pomienionej sumy 
elbląskiej uczyniona nie będzie ustąpić i zwieźć praesidium swojego nie może 
z Brunsberka”15. Dla uspokojenia biskupa, Fryderyk Wilhelm obiecywał uwolnie-
nie mieszczan braniewskich od wysokich opłat na rzecz garnizonu wojskowego 
a nawet proponował, iż będzie płacić rocznie biskupowi tysiąc talarów do czasu 
pozostawania Braniewa w jego władaniu16. Takich warunków Wydżga nie zamie-
rzał przyjmować. W odpowiedzi dał do zrozumienia, że komisarze polscy na hołd 
do Królewca nie przyjadą dopóki garnizon brandenburski nie opuści Braniewa  i elek-
tor nie zrzeknie się pretensji do Elbląga17. Gdy dwór królewski podzielił stanowisko 
Wydżgi i drugi komisarz wydelegowany na hołd do Królewca podkanclerzy koronny 
Jan Leszczyński i podskarbi koronny Władysław Rej poparli stanowisko biskupa war-
mińskiego strona elektorska podjęła nowe negocjacje. Duży wpływ na stanowisko 
króla i senatorów polskich miał biskup kijowski, prepozyt warmiński Tomasz ujejski. 
Do Lidzbarka Warmińskiego przyjechał radca von Jena. Rozmowy okazały się trud-
ne, gdyż początkowo stanowisko elektorskie nie ulegało zmianie. W toku dalszych 
spotkań von Jena widząc stanowcze żądania biskupa zmieniał zdanie. Wyjeżdżając 
z Lidzbarka Warmińskiego był przekonany, że dla Braniewa nie warto zrywać ukła-
dów z Polską. Fryderyk Wilhelm posłuchał rad von Jeny i dał rozkaz wycofania wojsk 
brandenburskich z Braniewa. Wojskowi brandenburscy 17 października 1663 r. prze-
kazali klucze miejskie radzie i opuścili Braniewo, zakończyła się ośmioletnia okupa-
cja miasta przez brandenburski garnizon. Pisarz braniewski obliczył, że na utrzyma-
nie garnizonu liczącego przeciętnie 1200 żołnierzy Stare Miasto Braniewo wydało 
451 733 złote, a Nowe Miasto Braniewo ponad sto tysięcy18. 

Gdy wojska brandenburskie opuszczały Braniewo biskup Wydżga wraz  
z Janem Leszczyńskim udali się do Królewca na homagium eventuale. Wydżga sądził, 
że wykorzysta opozycję przeciw elektorskim rządom i wymusi na Fryderyku Wil-
helmie ustępstwa na rzecz stanów pruskich a także Rzeczpospolitej, ale okazało się,  
że opozycja jest złamana i nikt krytyki elektorskich rządów nie podjął w obecności 
polskich komisarzy. Wydżga listownie informował Jana Kazimierza: „odebraliśmy 
na stronę WKM i Rzplitej eventuale iuramentum, na ostatku od Panów Regen-
tów najpierw, potem od statibus et ordinibus in uniwersum, na ostatku od trzech 
komendantów portu piławskiego, fridricksburskiego i memelskiego. Ludzi tysiąc 

15 AAWO, C 19, k. 124–125 A. Nowiejski do J. S. Wydżgi, Królewiec IX 1663; S. Achremczyk, Suwerenność 
zagrożona, s. 61.

16 AAWO, C 19, k.124–125 A. Nowiejski do J. S. Wydżgi, Królewiec IX 1663. 
17 AAWO, C 19, k. 127 W. Rej  do J. S. Wydżgi, Warszawa 21 X 1663 .
18 AAWO, AB H. 241, ss. 104–105; S. Achremczyk, A. Szorc, Braniewo, s. 81; S. Achremczyk, Suwerenność 

zagrożona, s. 61.
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pięćset gotowi są na każde żądanie WKM rozkazanie”19. Wydżga osiągnął sukces. 
Braniewo wracało pod jego władanie choć zdawał sprawę, że suwerenny, niezależny 
od Polski władca Prus Książęcych przyniesie w przyszłości zagrożenie dla Warmii. 

Obecność Wydżgi jako komisarza Rzeczypospolitej w Królewcu podczas skła-
dania przez stany pruskie hołdu elektorowi Fryderykowi Wilhelmowi mimo, że bi-
skup przemawiając do zgromadzonych miał powiedzieć: „Król polski zachowuje przy-
rodzone i pisane swe prawa do księstwa pruskiego w ten sposób, że zawsze będzie 
mu jakoby przytomna myśl własność nie jest moja lecz będzie nią kiedyś”20 – została 
w Polsce odebrana krytycznie. Gdy w 1675 r. pogorszyły się stosunki polsko-branden-
burskie niektórzy obwiniali Wydżgę, iż to on przyczynił się do tego, że elektor stał się 
dziedzicznym panem w Prusach Książęcych i Polska straciła swe lenno. Biskup war-
miński poczuł się mocno dotknięty. Dał temu wyraz w liście do Zachariasza Szolca 
pisząc: „Prusy oddano w 1658 a myśmy byli w Królewcu dopiero w 1663 aniśmy na-
leżeli do oddawania ale owszem do odebrania Prus na koronę Polską znowu”21. Da-
lej Wydżga wyjaśniał jak doszło do utraty zwierzchnictwa nad Prusami Książęcymi: 
„Toć i tytuł suprematis Prussie nie była tak głupia Polska, aby miała darmo dać, bo 
za to otrzymała wielką rzecz avulsionem kurfirsta od Szwedów alias jużeśmy byli zgi-
nęli, wojska były u nieprzyjaciela, głowy nie było w Polszcze, nie jest też taki prostak 
kurfirst nic aby miał dla nas darmo uczynić to, dlaczego i po dziś dzień implacabili 
odio vapulat od Szwedów, kupił pewnie i prz płacił odio svetico ten swój nowy tytuł, 
tak bywało zawsze na świecie więc aliter haec sacra fiunt”22.Wydaje się, że Wydżga nie 
był jedynym, który tak komentował układy welawsko-bydgoskie. 

Wycofanie wojsk brandenburskich z Braniewa zapoczątkowało poprawny 
okres w stosunkach warmińsko-pruskich. Warmia jednak odczuwała, że jest part-
nerem słabszym, dostrzegała też mniejsze zainteresowanie Rzeczypospolitej ziemia-
mi północnymi. Za każdym razem pojawienie się większej liczby wojsk branden-
burskich w Prusach Książęcych wywoływało niepokój biskupa Wydżgi i kapituły.   
W 1665 r. obawiał się nie tylko niekarnych polskich oddziałów, ale i wojsk elektorskich.  
Swoimi obawami podzielił się z kanonikiem Zachariaszem Szolcem: „Włóczy się ludzi 
pełno circumcirca, co dzień prawie o nich słychać i brandenburskich jest nie mało 
co się wieszają przy biskupich granicach”23. Wydżga nie zgadzał się na przemarsze 
wojsk brandenburskich przez Warmię, gdyż zawsze były one niezwykle uciążliwe 
dla jego poddanych. W 1668 r. dodatkowo został zaalarmowany przez radę miejską 

19 AAWO, C 19, k.128 J. S. Wydżga do Jana Kazimierza, X 1663; B. Radziwiłł, Autobiografia, oprac.  
T. Wasilewski, Warszawa 1979, s. 151.

20 K. Piwarski, Dzieje Prus Wschodnich w czasach nowożytnych, Gdańsk–Bydgoszcz 1946, s. 154.
21 AAWO, Aa 3, k. 215–216v J. S. Wydżga do Z. Szolca, Heilsberg 8 VI 1675.
22 AAWO, Aa 3. k. 215–216v J. S. Wydżga do Z. J. Szolca, Heilsberg 8 VI 1675; S. Achremczyk, Suweren-

ność zagrożona, s. 62.
23 AAWO Aa 1,k. 94 J. S. Wydżga do Z. J. Szolca, Heilsberg 4 VII 1668 .
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Elbląga, iż toczą się jakieś rozmowy dworu królewskiego z Fryderykiem Wilhelmem 
w sprawie przekazania Elbląga pod elektorską władzę. Do Lidzbarka Warmińskie-
go zjechał w tej sprawie sekretarz miejski Elbląga Lewaldt z prośbą o interwencję 
u króla Jana Kazimierza. Wydżga uspokajał mieszczan zapewniając, iż nic mu nie-
wiadomo o żadnych tajnych królewskich zamiarach. „Onegdaj był u mnie sekretarz 
elbląski pan Lewaldt” – pisał biskup do kanonika Szolca – „nomine civitatis radząc 
się mnie z tem rzec, co wiedzą ex multifaria notitia, iż król chce oddać Elbiąg kur-
firstowi i jest u nich wielka konsternacja. Mówiło się o tym nie mało i nie zda mi 
się to verisimile aby miał w tem co postąpić bez Rzplitej. In summa conclusum, że 
jachał stąd prosto do Warszawy suplikować króla”24. Wydżga nie wierzył informa-
cjom i zapewniał sekretarza elbląskiego, iż tylko sejm Rzeczypospolitej może pod-
jąć taką decyzję, a senatorowie i posłowie są przeciwni oddawaniu najmniejszego 
skrawka ziemi elektorowi. 

Na Warmii w tym samym czasie toczyły się dyskusje o nowej ordynacji krajo-
wej. Ordynacja miała regulować przede wszystkim ceny produktów spożywczych, 
wyrobów rzemieślniczych, wynagrodzeń za pracę. Zainteresowana ustanowieniem 
nowej ordynacji była też kapituła. Na posiedzeniu kapituły w listopadzie 1667 r.  
kanonik Andrzej Glaznocki przedłożył cennik na różne towary obowiązujący od 
roku w miastach Prus Książęcych. Kapituła chciała, by na Warmii  dostosować ceny 
towarów i wyrobów rzemieślniczych do cen w Prusach Książęcych. Na to potrzebna 
była zgoda biskupa Wydżgi. Ten nie sprzeciwiał się propozycji, ale doradzał przyję-
cie ustawy z roku 1636/1637 ustanowionej przez biskupa Mikołaja Szyszkowskiego. 
Nim ogłoszono ustawę doszło do rokowań z delegacją pruską. ustawę na Warmii 
przyjęto i ogłoszono drukiem25. ustawa ogłoszona przez Wydżgę wywołała niezado-
wolenie strony pruskiej. Na Warmii zaś uskarżano się na złe szelągi będące w obie-
gu w Prusach Książęcych a zakazane w Polsce i na Warmii. Spornym problemem 
stała się też migracja ludności szczególnie ucieczka chłopów warmińskich do Prus. 
Dla uregulowania spornych spraw udał się do Królewca we wrześniu 1668 r. kano-
nik Adam Konarski. Wydżga przykazał kanonikowi „po niemiecku choćby WMP  
i umiał nie trzeba mówić. Polacy jesteśmy a czemu się wstydzić za nasz język,  
jest też łacina kiedy i kędy jej będzie trzeba”26. Biskup stał na stanowisku, by  
z regentami i namiestnikiem pruskim rozmawiać po polsku podkreślając tym sa-
mym odrębność państwową. Doradzał też Konarskiemu, by najpierw spotkał się  
z Bogusławem Radziwiłłem przychylnie odnoszącym się do Polaków a do tego „ksią-
żę pan koniuszy WXL umie po polsku, do niego się mieć, z niem największy rozgo-

24 AAWO Aa 1, k. 94 J. S. Wydżga do Z. J. Szolca, Heilsberg 4 VII 1668.
25 A. Szorc, Wilkierze warmińskie, Studia Warmińskie, t. XXI, 1984, ss. 41–42.
26 AAWO, Aa 2, k. 6–6v  J. S. Wydżga do A. Konarskiego, Heilsberg 16 IX 1668.
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wor”27. Konarski sprawił się dobrze skoro biskup dziękował mu „za pracę podjętą 
 w Królewcu oraz winszuję poznania z kurfirstem”28. Między Warmią a Prusami 
Książęcymi nie brakowało nieporozumień. W Lidzbarku Warmińskim pilnie ob-
serwowano co dzieje się w Królewcu i księstwie. Nie ma jednak reakcji wyraźnej 
na tłumienie przez elektora opozycji wpierw mieszczańskiej a później szlacheckiej. 
Los pułkownika Krystiana Kalksteina nie wzbudził większego zainteresowania. Sie-
dem lat po straceniu Kalksteina w Kłajpedzie biskup warmiński i już kanclerz wielki 
koronny a więc człowiek w polityce obeznany pytał kanonika Zachariasza Szolca:  
„Nie pomnisz WMP co był zbroił Demuth, co Kalkstein, za co łeb urwano mu  
w Memlu. Pisał za Kalksteinem król Michał, że szalony”29. Pytanie biskupa zasta-
nawia tym bardziej, iż porwanie Kalksteina w Warszawie i stracenie go w Kłajpe-
dzie wstawiano w listę zarzutów polskich wobec elektora. Stany Prus Królewskich 
sprawę Kalksteina podnosiły parokrotnie a Warmia dała schronienie jego synom. 

Na Warmii obawiano się wojsk brandenburskich nawet tych, które jako posił-
ki polskie zmierzały ku ukraińskim stepom. W 1672 r. oddział brandenburski jako 
posiłkowy przechodził przez Warmię. Po wojennej kampanii wracał z powrotem do 
Prus i znów sprawił władzom warmińskim kłopot. Wydżga pisał do kanonika Szolca 
w grudniu tego samego roku: „Turbacyjej WMP z żołnierzami żałuję, pisał do mnie 
ich generał pan Doenhoff, aby mogli przejść przez Biskupstwo, co mu odpisałem 
posyłam do przeczytania. Wysłałem ja do nich wczora zaraz, aby ustępowali ponie-
waż tu nie mają żadnego orderu”30.  Owe przemarsze wojsk brandenburskich nawet 
jak szły z pomocą Rzeczypospolitej sprawiały mieszkańcom Warmii nie lada kłopot, 
bowiem należało zapewnić im prowiant, furaż, naprawić drogi, mostki przez rzeczki. 
Po elekcji Jana III Sobieskiego wojska te miały wesprzeć polskie oddziały w walce  
z Turkami. Skoro biskup będąc jeszcze w Warszawie po skończonej elekcji dowie-
dział się o  tym, przybywszy do Lidzbarka Warmińskiego natychmiast dał znać  
do Fromborka. Do kanonika Szolca pisał: „Przestrzegano mię jeszcze w Warszawie, 
że kiedy ludzie kurfirstowscy pojdą na usługę Polski nie możemy jem denegare przej-
ścia i pożywienia. Teraz panowie Regenci mitsui videntur nobis agere bo i ludzko 
dosyć przestrzegają i szkody nie obiecują. Posłałem ich list oryginał do Fraumborga  
a WMć posełam copią i com jem odpisał. Znamy te rzeczy quid fiat przechodzący  
żołnierz. Przed dwiema laty kiedy szli do Polski umówiło się było z niemi jak wiele jem 

27 AAWO, Aa 2, k. 1 J. S. Wydżga do A. Konarskiego, Heilsberg 10 XI 1668.
28 AAWO Aa 2,  k. 1 J. S. Wydżga do A. Konarskiego, Heilsberg 10 XI 1668. 
29 AAWO Aa 3, k. 180v J. S. Wydżga do Z. J. Szolca, Heilsberg 1 VI 1679; S. Achremczyk, Polska wobec Prus 

Książęcych 1657–1701, w: Przeszłość natchnieniem dla teraźniejszości, Ełk 1996, s. 127.
30 AAWO Aa 1, k.130 J. S. Wydżga do Z. J. Szolca, Heilsberg 18 XII 1672; Doenhoffowi zaś biskup oznajmiał: 

„Dawno jestem y osoby i Domu zacnego WMP życzliwem sługą, zaczem jako w każdej tak i w tej okazyjej chcę wy-
świadczyć, że wysoce aestimo listowną campellatią WMP. Kiedy ci ludzie Kurfirsta Imci szli do Polski solo respek-
tu WMP bez żadnej mojej powinności kazałem exhibere jem na drodze co mogło być do posilenia intinerantibus.  
I teraz gotowem wyświadczyć moją ludzkość jak będzie mogło być naprędce”.
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da mąki, piwa, chleba, krup, żyta, owsa ( a teraz ich daleko więcej będzie), odwiozło 
się jem to do Biskupca a oni przysławszy podwody z Szczytna zabrali to zagranicę 
a u nas nie postali. Nazad zaś idąc, że się z niemi nie tractowało (bo tepente weszli) 
wyjedli (choć obiecywali omnem modestiam), krążyli przez kilka noclegow i cho-
roby po wsiach zostawili”31. W 1672 r. biskup nie chcąc wpuścić posiłkowych wojsk 
brandenburskich idących na ukrainę w granice Warmii dostarczył na ich potrzeby 
niezbędną żywność i furaż dla koni do Biskupca a stąd podwodami przewieziono 
to wszytko do Szczytna.  W 1674 r., gdy znów elektor wywiązując się z zobowiązań 
lennych wysyłał posiłkowy oddział na wojnę z Turcją biskup zamierzał postąpić 
podobnie. Wydżga ponaglał Szolca, by przyjechał do Lidzbarka Warmińskiego aby 
wspólnie omówić żądania elektorskich dowódców, spełnić je bez większej szkody 
dla mieszkańców. Nim przybył do Lidzbarka Szolc, by w imieniu kapituły rozma-
wiać o zaspokojeniu brandenburskich roszczeń, do Królewca został wysłany Kaspar  
Hattyński dla omówienia trasy przemarszu posiłkowego oddziału i zaopatrzenia go 
w żywność. Wydżga informował o tym kanonika Zachariasza Szolca: „O to widzę 
tak być musi jak mi praeiudicium w Warszawie, że ludzi kurfirstowskich będziemy 
musieli i przepuścić przez Biskupstwo i żywić”32.Wydżga był zdania, że nie należy 
zbytnio chłopów obciążać wypełnianiem finansowania przemarszu wojsk elektor-
skich i nie wolno pozwolić, by elektorscy żołnierze sami wybierali co im potrzeba. Dla 
uzgodnienia wszystkiego pojechał do Królewca Kaspar Hattyński, „którego tam oni 
w Królewcu honorifice cum respektu Nostri tractowali, częstowali, dobre słowo dali, 
obiecując wszelkie skromne zachowanie i wywodząc, że się ci ludzie kurfirstowscy 
żadną miarą inszem traktem obrócić nie mogą tylko przez Biskupstwo. To też con-
stat, że i insze kąty Pruskie obiecały jem et transitum et alimentationem”33. Biskup 
nie odmawiał pomocy dla tych wojsk, które były posiłkami dla polskich oddziałów 
i wypełnieniem lennych zobowiązań elektora. Wydżga chciał, by trasa przemarszu 
tych wojsk omijała Warmię a  jeśli nie to zaopatrzenie dla nich miało być wcze-
śniej złożone w magazynach. Biskup nie chciał dopuścić do żołnierskiej samowoli.  
Kłopot w tym, że przemarsze wojsk elektorskich stawały się na porządku dziennym 
i to wojsk zdążających z Pomorza brandenburskiego do Królewca. Nie sposób było 
im odmówić przejścia przez Warmię. 

W 1675 r. dotarły do Wydżgi wiadomości o możliwym ataku Szwedów na 
Prusy Książęce. Potwierdziły się one w 1677 r. Biskup przebywał wówczas wraz  
z królem w Gdańsku. Jan III zaś zawarł porozumienie ze Szwedami o współdzia-
łaniu na terenie Prus Książęcych. Wojska szwedzkie miały z Inflant uderzyć na  

31 AAWO Aa 3, k. 19v J. S. Wydżga do Z. J. Szolca, Heilsberg 2 VII 1674; S. Achremczyk, Suwerenność za-
grożona, s. 63.

32 AAWO, Aa 1, k.166, J. S. Wydżga do Z. J. Szolca, Heilsberg 8 VII 1674.
33 Ibidem, k. 166–167.
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Prusy elektorskie a wojska polskie miały zatrzymać brandenburską odsiecz idącą  
z Pomorza szczecińskiego. Przymierze polsko-szwedzkie miało dać Rzeczypospoli-
tej we władanie Prusy Książęce. Wydżga będąc wówczas podkanclerzym koronnym 
mógł być wtajemniczony w plany królewskie. Biskup martwił się, że wojna może 
przynieść nieszczęście Warmii i ostrzegał kapitułę warmińską, iż być może wkrótce 
wojna stanie u granic dominium. Biskup z Gdańska pisał do Szolca: „ słyszałem, że 
się w księstwie turbują, aby jakiej irruptiej nie chcieli uczynić in Ducalem Prussiam 
Szwedzi, wypadłszy z Rygi i z Inflant… Szwedzi gotują się in Ducalem Prussiam, 
jeżeli sobie znajdą drogę przez Kurlandię jako się z tem sprawić… wczora wieczór 
przyszedł do mnie tenże pan rewident kurlandzki powiadając, że już 2000 Szwedów 
przeprawiło się przez Dżwinę, aby o tem zniósł się z królem”34. Kapituła warmińska 
zareagowała na doniesienie Wydżgi natychmiast polecając wzmocnienie zamków  
i wprowadzenie załogi wojskowej do zamku w Olsztynie. Po jakimś czasie przyszło 
uspokojenie. Zapowiadany atak Szwedów nie nastąpił. Warmiacy jednak doznali 
szkód ale od brandenburskich żołnierzy. Niepokój na Warmii jednak pozostał, gdyż 
z Rygi dochodziły wieści o koncentracji armii szwedzkiej a wojska królewskie wraz 
z Janem III Sobieskim opuściły Prusy Królewskie. Sobieski wycofał się z bałtyckich 
planów bowiem Szwedzi nie dotrzymali terminu ataku na ziemie księstwa. Dopiero 
jesienią 1678 r. wojska szwedzkie uderzyły na Prusy Książęce. Warmia była tak samo 
zagrożona wojną jak i Prusy Książęce choć znajdowała się w Rzeczypospolitej będą-
cej w przyjaźni zarówno ze Szwecją jak i Brandenburgią. Elektor brandenburski już 
w grudniu 1678 r. oznajmił Wydżdze: „jeśli jemu będzie źle, toby się i nam dostało, 
chwali mię żem z niem dobre miał sąsiedztwo i caetonim to pisze repraesentare to 
królowi i przywieźć tych dwóch panów do ścisłej konfidencyi”35. Groźne to były sło-
wa elektora. Do Lidzbarka docierały różne wieści o Szwedach, że są już w Gołdapi, 
że zbliżają się do granic Warmii, że rozbili wojska elektorskie. uciekinierzy z Prus 
Książęcych rozpowiadali o klęsce wojsk elektorskich i zwycięskich Szwedach. Biskup 
tymczasem wybierał się na sejm do Grodna drogą najprostszą przez Prusy Książę-
ce. Nowiny wojenne dochodziły do niego straszne. Kanonik Szolc nakłaniał, by do 
Grodna nie jechał bo niebezpiecznie. Biskup pisał do niego: „udawano tu, że zbito 
8000 kurfirstowskich i że Szwedzi już są w Gołdapi i że szlachta posłali do Kurfir-
sta, że chcą Szweda. Potem przyjechał mój Lettau i consternatus powiadał, że kupiec 
seeburski jachał do Gołdapi na jarmark, ale ledwie uciekł, bo złe nowiny, Szwedzi 
strzelili z dział i zabili 8000 kurfirstowskich i o szlachcie tosz powiadał, musiałem się 
uśmiechnąć choć było nie do śmiechu”36. Szwedzi rzeczywiście choć powoli wręcz 
opieszale nie napotykając na większy opór posuwali się w głąb Prus Książęcych. Jesień 

34 AAWO AA 3, k. 215–216v J. S. Wydżga do Z. J. Szolca, Gdańsk 31 XII 1677.
35 AAWO, Aa 3, k. 408 J. S. Wydżga do Z. J. Szolca, Heilsberg 8 XII 1678.
36 AAWO, Aa 3, k. 411 J. S. Wydżga do Z. J. Szolca, Heilsberg 11 XII 1678. 
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była dżdżysta, drogi rozmiękłe zatem szwedzkie oddziały szły powoli nękane przez 
różne choroby. Część żołnierzy opuszczała szeregi i nie chciała walczyć. Wszystkim 
doskwierał głód. Na Warmii tymczasem wzmacniano zamki, kapituła zwiększyła za-
łogę wojskową we Fromborku i Olsztynie. Pod broń powołano wolnych i sołtysów. 
Kanonicy zadecydowali, że archiwum kapitulne i kosztowności należy wywieźć do 
Torunia. W kościołach warmińskich zaczęto modlić się w intencji pokoju37. Na War-
mii pojawił się wojewoda inflancki Wilhelm Schlieben z zamiarem organizowania 
opozycji antyelektorskiej w Prusach. Obecność Schliebena stawała się dla biskupa 
Wydżgi kłopotliwa tym bardziej, że z zachodu nadciągała odsiecz prowadzona przez 
Fryderyka Wilhelma.  Elektor informował, że jego wojska zmierzają na Braniewo  
a dalej na Królewiec. Przed mieszkańcami Braniewa stanęło widmo brandenburskiej 
okupacji. Wojna jednak nie dotarła do Warmii. Szwedzi zaczęli się wycofywać z Prus 
Książęcych naciskani przez brandenburskie oddziały. Zimą 1679 r. już ich nie było  
w Prusach. Armia szwedzka poniosła dotkliwe straty i powróciła zdziesiątkowana 
głównie przez choroby i dezercje do Rygi.  Ciągle jednak istniało zagrożenie szwedzkie 
a ustawiczne przemarsze wojsk brandenburskich dawały się Warmiakom we znaki. 
Biskup był wobec tego bezradny. W kwietniu 1679 r. pisał do Szolca: „Onegdaj po-
slałem list pana Moernera pułkownika i mój nań respons, nie widziałem się z niem 
umyślnie, aby zaś kto nie udał, żem mu pozwolił przejścia ku Frauendorffowi czego 
non concessi w responsie, bo nieradbym aby zły wiatr wionął na dobra kapitulne; 
jeśli on albo mię nie usłucha albo inszej drogi nie nalazłszy przejdzie to już nie wiem 
co rzec”38. Dwa dni później biskup pisał: „Kurfirstowscy, rozumiem już przeszli a ja 
reclamabam zawsze, że non tenemur do ich przechodów i był tu u mnie pan Gra-
eben twierdząc, że to będzie tylko przejście sine noxa o quam nollem żadnego nie-
wczasu V. Capituli”39. Ciągle listy słał do Wydżgi Schlieben. Dowodził, że niesłusznie 
jest oskarżany o bunt przeciw elektorowi i o współpracę ze Szwedami. Nadmieniał, 
że cierpi za wiarę. Dopiero w czerwcu na Warmii uznano, iż wojna się na dobre od-
daliła. W świątyniach odprawiano dziękczynne nabożeństwa a  w  poszczególnych 
komornictwach podliczano straty zadane przez wojska brandenburskie. 

Kłopot sprawiało biskupowi i kapitule wywiązywanie się ze zobowiązań podat-
kowych na rzecz Rzeczypospolitej. Warmia płaciła podatki uchwalane na sejmikach 
generalnych i potwierdzane przez sejmiki warmińskie a także płaciła hybernę. Będą-
ca od roku 1660 do 1676 w nieustannych wojnach z Rosją i Turcją Rzeczypospolita 
nakładała podatki na mieszkańców przeznaczone głównie na utrzymanie wojska. Na 
potrzeby Rzeczypospolitej sejmiki generalne Prus Królewskich uchwalały co jakiś 
czas podatki – pobór łanowy, podatek naliczany od liczby posiadanych łanów, pła-

37 AAWO, Acta Cap., t. 9, k. 147–147v, 148, 149 i n.
38 AAWO, Aa 1, k. 9 J. S. Wydżga do Z. J. Szolca, Heilsberg 16 VI 1679.
39 AAWO, Aa 1, k. 18 J. S. Wydżga do Z. J. Szolca, Heilsberg 18 VI 1679.
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cony przez szlachtę i akcyzę – podatek od produkcji i wyszynku piwa oraz innych 
alkoholowych napojów płacony przez mieszczan. Podatkiem łanowym obciążano 
też komorników, zagrodników, smolarzy, popielarzy, pszczelarzy, owczarzy, ludność 
wiejską. Podatki uchwalone przez sejmik generalny zbierał przy pomocy poborców 
ekonom biskupi i odwoził pieniądze do podskarbiego ziem pruskich, do Malborka40 
Warmia posiadała też skarbiec krajowy ulokowany w Lidzbarku Warmińskim.  
Biskup także przesyłał inne daniny na rzecz Korony. Owe daniny w postaci pienię-
dzy dostarczane były na dwór królewski lub do miejscowości przez króla albo je-
go urzędników wskazanej. Trzech skarbników strzegło skarbca krajowego. Pienią-
dze złożone w dębowych skrzyniach były przechowywane na zamku lidzbarskim 
w izbie pod wieżą zegarową. Bywało, że pieniądze lokowano też w innych warmiń-
skich zamkach. Poborcy warmińscy zwani Kastenherren składali stanom warmiń-
skim na sejmiku lidzbarskim przysięgę41.  Duchowieństwo warmińskie świadczyło 
też podatki na rzecz króla polskiego. Taką daninę uchwalono w latach 1662, 1673 
i 1676. W 1662 r. biskup miał zapłacić 900 złotych, sufragan 60, prałaci też po 60 
złotych, kanonicy katedralni po 30 złotych, prepozyt dobromiejski 15 złotych, ka-
nonicy dobromiejscy po 10 złotych, szlachcice 3 złote, rajcy miejscy i ławnicy po 
dwa złote42. W 1673 r.  daninę osobową czyli pogłówne miał zapłacić każdy miesz-
kaniec. Biskup miał wnieść od swojej osoby 540 złotych, prałat 36 złotych, kano-
nik warmiński po 18 złotych, kanonik dobromiejski po 9 złotych, proboszczowie 
każdy po 6 złotych. Od podatku tego nie zwolniono nawet studentów gimnazjum 
jezuickiego w Braniewie i Reszlu, płaciła go szlachta, burmistrzowie a także bez-
domni43.  Podatki obejmujące też dominium warmińskie uchwalał sejmik general-
ny Prus Królewskich. W latach 1660–1679 sejmik podjął aż 19 uchwał podatko-
wych w tym cztery razy uchwalił pogłówne, dwa razy podatek nadzwyczajny jako 
specjalny dar dla króla44. 

Warmia realizowała uchwały sejmiku generalnego. W uchwałach podatko-
wych sejmików generalnych zapisywano: „laudo tam quo ad agrarias quam accisas 
in Thesaurum Prussiae inferis curabunt”45. Szlachta uchwalając w 1662 r. pogłówne 
zaznaczyła „biskupstwa warmińskie i chełmińskie accomodować się mają”46. Po-
datek uchwalony na sejmiku generalnym akceptował sejmik warmiński. Warmia  

40 A. Szorc, Dominium warmińskie 1243–1772, Olsztyn 1990, s. 131; D. Bogdan, Sejmik warmiński w XVI 
i pierwszej połowie XVII wieku, Olsztyn 1994, ss. 89 i n.

41 AAWO, Acta cap., t. 9, k. 206v–207v; Varia 11, k. 132 Reces sejmiku lidzbarskiego 22 XI 1679;  
S. Achremczyk, Życie polityczne Prus Królewskich i Warmii w latach 1660–1703, s. 217.

42 A. Szorc, Dominium warmińskie, ss. 137–138.
43 J. W. Heide, Archiwum dawne i nowe lidzbarskiego kościoła archiprezbiterialnego, przekład bp. J. Wojt-

kowski, Olsztyn 2006, ss. 32–33.
44 S. Achremczyk, op. cit., ss. 192–195.
45 AP Gdańsk, 300.29/152, k. 125 Laudum  contributionis, Malbork 1 XI 1661.
46 AP Gdańsk, 300.29/154, k. 71 Laudum ordinis equestris de capitatione, Malbork 22 VI 1662.
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w ten sposób zaznaczała niezależność podatkową. Stosowną formułę wpisywano do 
recesów sejmików warmińskich. uchwalając pogłówne w 1673 r. sejmik warmiński 
podkreślał, iż płaci je  z miłości do Rzeczypospolitej a nie dlatego, iż taki podatek 
uchwalił sejmik generalny Prus Królewskich. Kapituła warmińska wręcz stwierdzi-
ła wówczas, iż uchwały generałów nie są obowiązujące w dominium47. Wcześniej, 
gdyż w roku 1667 kapituła nie chciała uchwalać podatków ustanowionych na sej-
miku generalnym skoro uchwalił je sejmik warmiński obradujący przed generałem 
Prus Królewskich. Inaczej postępował biskup Wydżga. W 1665 r. pisał do kapitu-
ły: „Czy trzeba będzie na to sejmik złożyć, czy też postponere teraz tę ceremonię, 
ponieważ i czas krótki i sejmików pruskich nie było, a my tu na sejmikach naszych 
recesy tylko pruskich sejmików eksponujemy”48. Rok później będąc w Gdańsku  
pisał do kanonika Zachariasza Szolca: „Gotujmy się na to w Warmiej, a mianowicie 
miasta niech wybierają accizy i niech mają gotowe, by jem nie było gravis ta pra-
enumeratia, bo snadź bez sejmików będą wychodziły assignatie do Prus ergente sic 
necessitate”49. Gdy zaś sejmik generalny obradujący w lutym 1669 r. w Grudziądzu 
podjął uchwałę podatkową biskup pisząc do kapituły podkreślał: „uchwała podat-
kowa sejmiku grudziądzkiego wymaga po nas, abyśmy o niej myśleli. Jeśli trzeba 
sejmiku w Heilsbegu gotowem go złożyć, kiedy się będzie zdało WMMPanom”50. 
W 1673 r. rozgniewany na swych doradców warmińskich zwierzał się biskup kano-
nikowi Szolcowi, iż ci nakłaniali go „to się z dworem wadzić, to z wojskiem, to się 
od Prus oderwać, to podatków nie dawać, to ich nie wnosić tam gdzie zwyczajno”51. 

Można było zrozumieć owych doradców bowiem Warmia wnosiła sporo pie-
niędzy do skarbu pruskiego – płaciła pobory, akcyzę, pogłówne a także subsidium 
charitativum oraz hybernę. W 1668 r. sejmik generalny ustalił symplę podatkową 
dla Warmii w wysokości 924 złote i 22 grosze i była ona czterokrotnie wyższa od 
sympli biskupstwa chełmińskiego i dwukrotnie wyższa od sympli województwa 
chełmińskiego. W 1682 r. sympla wynosiła dla Warmii już 956 złote. Dokumenty 
skarbowe podskarbiego Prus Królewskich przedkładane na sejmiku generalnym za-
świadczają o wysokości warmińskich podatków. W 1660 r. dominium wpłaciło do 
skarbu pruskiego 19 497 złotych podczas, gdy biskupstwo chełmińskie tylko 1200 
złotych a bogaty Gdańsk 22 000 złotych52. Realizując uchwałę sejmiku generalne-
go podjętą w listopadzie 1667 r. tylko z samych poborów dominium wniosło do 
skarbu Prus Królewskich 17 061 złotych a akcyzą zapłaciło 5740 złote co stanowiło 

47 AAWO, Acta Cap., t. 8 posiedzenie kapituły 26 V 1673.
48 AAWO, Ab 18, k. 77–77v J. S. Wydżga do kapituły warmińskiej, Heilsberg 4 V 1665; S. Achremczyk, Ży-

cie polityczne Prus Królewskich i Warmii w latach 1660–1703, s. 218.
49 AAWO, Aa 1, k. 168 J. S. Wydżga do Z. J. Szolca, Gdańsk 24 VIII 1666.
50 AAWO, Ab 19, k. 51 J. S. Wydżga do kapituły warmińskiej, Heilsberg 2 III 1669; Aa 2, k. 31 J. S. Wydżga 

do A. Konarskiego, Heilsberg 4 II 1669.
51 AAWO, Aa 1, k. 174v J. S. Wydżga do Z.J. Szolca, Heilsberg 18 VI 1673.
52 AP Gdańsk, 300.29/151, k. 186–187.
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15% wszystkich skarbowych wpływów53. Gdy sejmik generalny uchwalał podatki 
w wysokości 31 poborów i 59 akcyz to wówczas Warmia do skarbu prowincjonal-
nego pruskiego wpłacała około 50 000 złotych, 10 procent wpływów skarbowych.

Mieszkańcy dóbr królewskich i duchownych obciążani byli dodatkowo hyber-
ną czyli podatkiem na utrzymanie żołnierzy. Wolano płacić hybernę w pieniądzu, 
by uniknąć postoju zimowego wojsk w dobrach duchownych i królewskich. Sejm 
co pewien czas uchwalał hybernę. Takie uchwały zapadły w 1662, 1665, 1670, 1673, 
1677 i 1678 r. Podatek ten poborcy wnosili do skarbu prowincjonalnego, podskarbi 
pruski przekazywał pieniądze deputacjom żołnierskim i rozliczał się z podatku na 
komisjach zbierających się przeważnie we Lwowie. Narzekań na hybernę było co 
niemiara. Biskup Wydżga stał na stanowisku, by płacić hybernę i nie dopuszczać do 
żadnych postojów wojsk w dominium. Z Warmii wysyłano więc nie tylko specjal-
nych komisarzy z pieniędzmi do skarbu Prus Królewskich, ale też do poszczegól-
nych oddziałów. Wcześnie biskup rokował jaka ma być wysokość hyberny i komu ją 
należy płacić. Jak ochronić mieszkańców Warmii przed postojami wojsk koronnych, 
jak zapłacić jak najniższą daninę na utrzymanie wojska, z kim rozmawiać i kogo 
prosić o protekcję to wszystko uwidacznia się w korespondencji biskupa Wydżgi. 

Wydżga pilnował, by podatki z dominium wpłacano na czas, bez uchwały sej-
mikowej podatków płacić nie chciał. Jako senator, podkanclerzy koronny i prezes 
ziem pruskich rozumiał konieczność uchwalania podatków i szybkiego ich ściągania. 
Sam na  sejmiku generalnym obradującym w sierpniu 1660 r. w Chełmnie zachęcał 
do uchwalenia podatku w wysokości 100 tysięcy złotych w całości przeznaczonego 
dla króla54. Sejmik generalny na takowy dar pieniężny dla monarchy zgodził się.  
W 1661 r. przekazano Janowi Kazimierzowi 84 858 złote z zaznaczeniem, że reszta 
pieniędzy też wpłynie do skarbu królewskiego. W pierwszym roku rządów na Warmii 
Wydżga dość szybko rozliczył się z podatków uchwalonych przez sejmik generalny. 
Podskarbi Prus Królewskich Jakub Oktawian Konopacki w grudniu 1660 r. wysta-
wił mu stosowny kwit  skarbowy, w którym oświadczał: „Zeznawam, że oświecony 
książę a jaśnie przewielebny jegomość ksiądz Jan Stefan Wydżga z łaski bożej biskup 
warmiński z wielebną kapitułą warmińską z uchwalonych zgodnie od stanów Ziem 
Pruskich die 15 X 1660 jedenastu akcyz, ,sześciu poborów korespondowanych na 
sejmiku w Chełmnie od króla złożonym oddał przez swego sługę pana Kaspra  
Zembruskiego złotych polskich 4372 groszy 22 denarów 9, które ex laudum teraź-
niejszego sejmiku i za wiadomością moją odebrał pan prezydent na ten czas toruński, 
którego odebrania rewers mam. Konopat 20 XII 1660 Jakub Oktawian Konopacki”55.  

53 AP Gdańsk, 300.29/157, k. 421; S. Achremczyk, Życie polityczne Prus Królewskich i Warmii w  latach 
1660–1703, s. 220.

54 AP Gdańsk, 300.29/150, k. 189v Reces sejmiku generalnego, Chełmno 25 VIII 1660.
55 AP Toruń, Archiwum Szczanieckich, nr 21, s. 77; S. Achremczyk, Życie polityczne Prus Królewskich  

i Warmii w latach 1660–1703, s. 219.
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Pieniądze warmińskie poszły na utrzymanie garnizonów wojskowych stacjonują-
cych w Toruniu, Elblągu i Malborku. Mieszkańcy dóbr królewskich i duchownych 
skarżyli się królowi na zdzierstwa żołnierzy stacjonujących w tych miastach, żołnie-
rze zaś narzekali, że nie w porę otrzymują zapłatę. Zatem Jan Kazimierz specjalnym 
uniwersałem wydanym w ostatnim dniu roku 1660 nakazywał biskupowi chełmiń-
skiemu Adamowi Kosowi, wojewodzie chełmińskiemu Janowi Kosowi i pułkow-
nikowi wojsk królewskich Henrykowi Denhoffowi, by ustalili kto i jaką sumę na 
owe garnizony wpłacił, ile otrzymali oficerowie na utrzymanie wojsk. Król polecał, 
by podkomorzy chełmiński Jan Ignacy Bąkowski nadzorujący płacenie podatków 
ujawnił wszystkie płatności, które pobrał z dóbr duchownych oraz królewskich56. 
Wydżga mógł być zadowolony, że z płatnościami nie ociągał się i króla nie zawiódł. 

Z przerażeniem jednak obserwował, gdy z powodu zaległości żołdu wojsko 
zawiązało w 1661 r. konfederację i zaczęło mieszać się do państwowej polityki. Nie-
karny żołnierz rozszedł się po kraju wybierając kontrybucje. W rozmowach z konfe-
deratami uczestniczył biskup kijowski Tomasz ujejski, który wtajemniczał biskupa 
warmińskiego w żądania wojskowych. Kronikarz warmiński  ksiądz Jerzy Wojciech 
Heide odnotował, że „żołnierska swawola tych konfederatów tak srożyła się w kró-
lestwie Polski i wielkim księstwie Litwy, że zdawała się równa, ba, nawet wyższa od 
skrajnej wrogości. Biskupstwo Warmińskie nie uniknęło tego żołnierskiego rokoszu; 
duchowieństwo, szlachta, obywatele, chłopi i inni ludzie wszelkiego zawodu i sta-
nu powyżej lat dziesięciu a żyjący w granicach biskupstwa uciśnieni byli przez trzy  
lata daninami osobistymi czyli pogłównym oraz niezwykłymi podatkami, aż wresz-
cie roku 1663, po wypłaceniu żołdu przez króla, co zepsuło pieniądz, niespokojne 
to żołnierstwo powróciło do posłuszeństwa królowi i Rzeczypospolitej i dane było 
Warmii trochę odetchnąć”57.Niekarni żołnierze dawali się we znaki mieszkańcom 
Warmii, choć biskup Wydżga starał się punktualnie przekazywać pieniądze podat-
kowe do skarbu prowincji, do skarbu królewskiego i do wyznaczonych oddziałów 
wojskowych. W 1662 r. diecezja warmińska na rzecz zniszczonego kraju przekazała 
srebro kościelne wartości 11 739 złotych i 28 groszy. uchwalone pogłówne  w 1662 r.  
starano się wybierać choć nie obyło się bez licznych kłopotów. Znosił się w tej sprawie 
biskup z dziekanem Przecławem Szemborowskim i kantorem Zygmuntem Krzysz-
tofem Stoesselem. Narzekał Wydżga, że bez przerwy przyjeżdżają delegacje różnych 
pułków żądające pieniędzy, albo grożące przyjściem na zimowe kwatery. Podatek 
z pogłównego zaś wpływał powoli i to z winy niektórych poborców. Dwóch takich 
biskup z nazwiska wymienił doradzając kapitule, by za opieszałość jednego uka-
rać karą pięciuset lub sześciuset złotych na rzecz kościoła katedralnego a drugiego 
karą stu talarów przeznaczoną także na fromborską katedrę. Kapitule warmińskiej  

56 AAWO Ab 8, s. 199 uniwersał Jana Kazimierza, Kraków 31 XII 1660.
57 J. W. Heide, Archiwum dawne i nowe lidzbarskiego kościoła archiprezbiterialnego, s. 29.
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w styczniu 1663 r. tłumaczył, że dla diecezji nieszczęściem są żołnierze i skarb gdyż 
„przez to oboje idziemy in ruinam, że żołnierzowi oprzeć się nie możemy i negotia 
fisci nie nazbyt z wielką applicatią odprawujemy”58. Nieszczęściem Warmii było to, 
że ani z dowódcami wojskowymi nie potrafiła skutecznie rozmawiać i nie dopuścić 
na leża zimowe oddziałów i ze skarbem rozmowy prowadzone były opornie. Wy-
jaśnia też biskup skąd owe niepowodzenia się biorą. Otóż przyjezdnym wydawała 
się Warmia niezniszczona, bogata, zagospodarowana, a do tego płacąca podatki. 
Tak Warmię postrzegał podskarbi ziem pruskich Jakub Oktawian Konopacki. Wy-
dżga zaś pisał do kapituły: „a wszyscy rozumieją, że to tu u nas Regnum Peruca-
num, gdzie złoto wiadrami wyciągają. Wskazał do mnie niedawno pro confidentia 
pan podskarbi pruski, że Warmia in opiniore Humana jest nerka oblana tłustością. 
Kazałem mu powiedzieć prosty żart za jego żart, że nie nerka, ale wątroba owego 
człowieka, którą drapieżni ptacy ustawicznie szarpały a i sami nie tyły i ów czło-
wiek mizerny nużby był wołał żeby ją były zaraz połknęły”59. 

Wydżga nie odmawiał płacenia podatków, ale za każdym razem pytał się 
o zgodę kapituły, naradzał się z kantorem Zygmuntem Stoesslem i ekonomem ka-
nonikiem Janem Nyczem, pytał się też o zdanie kanonika Zachariasza Szolca. Gdy 
wyjeżdżał na sejm, chciał, by towarzyszyło mu przynajmniej dwóch kanoników 
warmińskich. Biskupa wspierał biskup kijowski i prepozyt warmiński Tomasz ujej-
ski nie tylko radą, pomocą w negocjacjach z wojskiem, ale i pożyczką prywatną. 
Wojsko wciąż żądało pieniędzy, wciąż domagało się wypłacenia zaległego żołdu  
a na zimowe leża z chęcią przybywało na Warmię. Wojna przeciw Rosji pochłania-
ła dużo pieniędzy. W sierpniu 1664 r. król Jan Kazimierz podjął działania przeciw 
Moskwie. Armia jego w końcu roku weszła na Zadnieprze przekonana, że odniesie 
zwycięstwo. Tymczasem zimą 1664 r. armia ugrzęzła na ukrainie nie odnosząc zwy-
cięstwa. Wyprawa zamiast chwały przyniosła niepowodzenie. A za niepowadzenie 
strona królewska obwiniała marszałka wielkiego koronnego Jerzego Lubomirskie-
go, który odmówił udziału w wojnie przeciw Moskwie. Koszta wyprawy były duże. 
Wydżga, który jesienią 1664 r. był przy królu zapewniał kapitułę, że spraw warmiń-
skich będzie pilnował. Przy królu przebywał też kanonik Ludwik Fantoni. Na sejmie 
jesiennym tegoż roku nałożono na duchowieństwo specjalny podatek. Po powrocie 
z Warszawy Wydżga naradzał się z kantorem Stoesslem w jaki sposób ów podatek 
zebrać i jak wypłacić wojsku. Do kapituły w styczniu 1665 r. pisał: „Znosiłem się  
z ImX Cantorem strony tego donativum, które miasto chlebów zimowych niesłusz-
nie a clero dotychczas pretendowanych wyda teraz duchowieństwo”. Chcąc uprze-
dzić wkroczenie żołnierzy na leża zimowe pieniądze szybko zebrano i wysłano do  
Lwowa. Z ulgą biskup przyjął wiadomość, iż porucznik powrócił szczęśliwie ze Lwowa 

58 AAWO, Ab 9, k. 141, J. S. Wydżga do kapituły warmińskiej, Heilsberg 30 I 1663.
59 Ibidem,  k. 141 v.
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choć  zima była sroga. Wydżga na początku marca 1665 r. pisał do Szolca: „Dopiero  
powrócił nasz lejtnant ze Lwowa, którego że i trwogi i śniegi zatrzymać tam miały. 
Chwała Bogu, że oddał przecię wcale i jeszcze nadto wzięto coś, ale obiecano, że to 
nie ma zginąć. Atośmy sobie kupili żołnierzow. Przynajmniej na ten ostatek zimy 
ujdziemy ich niewczasu bo mi powiada lejtnant, że się po drugich biskupstwach 
rozeszli, widział ich tam i potykał w drodze”60. Wiosną tegoż roku zaczęły się kło-
poty. Najpierw pojawili się werbownicy, by zaciągać ludzi do wojska. Biskup był 
niezadowolony i dał temu wyraz w liście do podkomorzego chełmińskiego Krzysz-
tofa Koryckiego. Nadmieniał, że dotychczas sam król prosił o wojskowy zaciąg,  
a teraz to czyni podkomorzy. Takie werbunki szkodzą, bo zabierają siłę roboczą61. 
Tymczasem po dominium krążyły bezkarnie żołnierskie oddziałki i tylko z respek-
tu na biskupa, który nie opuszczał Warmii wielu szkód mieszkańcom nie uczyniły. 
Skarżył się biskup kanonikowi Szolcowi, iż król przez kanonika Fantoniego nakła-
nia go stale, żeby jachał do Warszawy62. On zaś odmawia wyjazdu  tylko dlatego, że 
żołdaków pojawiło się w dominium pełno: „ale już by tu beło kilka razy szarpniono 
Biskupstwo kiedy bym się beł stąd wychylił. Włoczy się ludzi pełno circumcirca, 
co dzień prawie o nich słychać i brandenburskich jest nie mało co się wieszają przy 
biskupich granicach. Zaczem ja tu muszę attender jakośmy przyjechali ze Gdańska 
nie wychyliłem się za Heilsberg na pół mile... ja tu nie siedzę nie potrzebnie w do-
mu, ale dla tego abym się oganiał, że to przecież jakoszkolwiek na mnie respektują 
alias były by tu już werbunki i przechody i zdzierstwa”63. Wydżga chronił poddanych 
przed rozbojami, przemarszami wojska, a także powstrzymywał werbunek. Wiosna  
i lato 1665 r. szybko minęły, ale już jesienią zaczęto na Warmii martwić się hyberną. 
Wydżga naradzał się z kapitułą jak uchronić się przed zbyt wysokim obciążeniem. 
W 1666 r. odezwał się Krzysztof Korycki, chciał zgody na werbowanie do piechoty. 
Prosił kapitułę, by mu w tym nie przeszkadzano, bo czyni zaciąg na rozkaz króla.  
Do kanoników pisał, że wysyła kapitana i zapewniał: „wszystek ja bowiem mam 
munderunek tylko mi ludzi potrzeba”64. Korycki o to samo prosił biskupa Wydżgę, 
ale ten targował się, ociągał ze zgodą. Nie powstrzymał jednak ani werbowania, ani 
wkroczenia na zimowe leża regimentu dragońskiego. Sam Jan Kazimierz prosił bi-
skupa, by ten pieszy regiment na Warmii przyjął, dawał mu prowiant, a także o mie-
siąc przedłużył pobyt. Król w uniwersale postulował: „na miesiąc według ordinansu 
danego na dragona z koniem 10 złotych należy przydawszy mu co dla konia, siana 
i słomy, nie więcej pretendere nie powinni”65. Wiosną regimenty opuściły Warmię 

60 AAWO, Aa 1, k. 68 J. S. Wydżga do Z. J. Szolca, Heilsberg 3 III 1665. 
61 AAWO, Aa 1 J. S. Wydżga do  K. Koryckiego, Heilsberg 17 VI 1665.
62 AAWO, Aa 1, k. 86 J. S. Wydżga do Z. J. Szolca,  Heilsberg 20 VI 1665.
63 Ibidem, k. 86v.
64 AAWO, Ab 19, k.2 K. Korycki do kapituły 1666.
65 AAWO, Ab 19, k. 15 uniwersał Jana Kazimierza, Warszawa 31 III 1667.
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podążając na ukrainę zagrożoną tatarsko-kozackim atakiem. Z niepokojem ocze-
kiwał biskup wieści z ukrainy. We wrześniu pojawili się uciekinierzy ze wschod-
nich ziem. Starosta winnicki Krzysztof Chodorowski odprowadził na Warmię żonę  
i syna, który miał podjąć naukę w gimnazjum braniewskim. Zwycięska kampania 
Jana Sobieskiego przyniosła uspokojenie i sławę hetmanowi wielkiemu koronne-
mu. Wojsko po zwycięstwie pod Podhajcami wracało na zimowe leża. Prusy Kró-
lewskie deklarowały na jego utrzymanie 70 tys. złotych. Pisarz wojsk koronnych 
Jan Potocki odważył się przypomnieć Wydżdze: „Na biskupstwo warmińskie pew-
ne ordynowane regimenty, którym 30 tysięcy złotych mają być złożone”66. Po te 
pieniądze jeżeli będą gotowe miał przyjechać oberstleitnent Zembrowski. Wydżga 
wolał zapłacić niż czekać najazdu innych wojskowych delegacji, które należało na 
Warmii zakwaterować i żywić. Wprawdzie pieniądze było coraz trudniej zebrać, ale  
w skarbcu warmińskim zawsze była jakaś sumka, by nie czkając na spływ podatko-
wych pieniędzy zapłacić żołnierzom. Deklarował pomoc Krzysztof Korycki podko-
morzy chełmiński, generał i poważany dowódca. Czasy były jednak trudne, wojsko 
nieopłacone a król Jan Kazimierz zrezygnował z tronu. Na sejmie jesiennym 1668 r.  
Wydżga zdołał wytargować ulgę dla Warmii, ale nie za darmo. Do kanonika Szol-
ca pisał, iż za przysługę „Panu podkomorzemu chełmińskiemu mam dać karetkę 
i parę koni, panu podczaszemu sanockiemu karetkę i cztery konie bo nam służyli 
życzliwie z dobrem afektem”67. O tym co wynegocjował w Warszawie oznajmiał ka-
pitule dodając, iż poinformował już biskupa kijowskiego Tomasza ujejskiego: „że 
wojsko naparło się gwałtem stać w dobrach duchownych na tę zimę. Nie mógł ich 
zatrzymać ImP marszałek, hetman wielki koronny bo nawet się  i do konfederacji 
brali. [...] My damy pieniądze w dobrej monecie okupując niewygodą stanowiska”68.  
Biskup zaznaczał, że łaskawość okazał Warmii Jan Sobieski marszałek wielki koron-
ny, bo polecił nie wieźć wszystkich pieniędzy do Lwowa, a to ze względu na koszta 
podróży i niebezpieczeństwo na drogach. Sobieski „ordynował abyśmy 15 tysięcy 
zawieźli do Torunia panu generałowi Stachurskiemu, dla praesidium białocerkiew-
skiego a ostatek abyśmy przecię zawieźli do Lwowa”. Dalej pisał biskup: „Przymawiali 
się panowie wojskowi, aby to dać na pana Stachurskiego we złocie albo w talerach 
bo snać w Białejcerkwi nie tylko nie idą szelągi, ale i szostaki po cztery grosze tyl-
ko biorą, Alem ja tego nie chciał rozumieć powiadając, że chwała Bogu kiedy my 
i szostaki mieć możemy. To tedy namieniwszy WMMP oznajmuję, że te pieniądze 
jak najprędzej trzeba dowieźć tak do Torunia jak do Lwowa. Życzyłbym, żeby tu był 
przybył X Ekonom i sam te pieniądze wyprawił”69. Choć wymienione sumy wojsku 

66 AAWO Aa 1, k. 186v J. Potocki do J. S. Wydżgi, Warszawa 23 III 1668.
67 AAWO, Aa 1, k. 54 J. S. Wydżga do Z. J. Szolca, Heilsberg 13 XII 1668.
68 AAWO Ab 19, k. 47 J. S. Wydżga do Kapituły warmińskiej, Heilsberg 14 XII 1668.
69 Ibidem.
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dowieziono, to jednak do Braniewa weszła kompania piechoty pod dowództwem 
Trzebuchowskiego nadzorowana przez komisarzy warmińskim. 

Obciążenia finansowe z każdym rokiem wzrastały. W 1669 r. duchowieństwo 
deklarowało subsidium charitativum w wysokości pół miliona złotych, na War-
mię przypadło 50 tys., podczas gdy biskupstwo chełmińskie miało zapłacić tylko 
8606 zł70. Biskup Wydżga wprawdzie protestował przeciw nadmiernemu obciąża-
niu biskupstwa, gdyż jeszcze sejmik generalny Prus Królewskich uchwalił podatek  
w wysokości ośmiu poborów i13 akcyz71. Mimo że uchwała podatkowa została pod-
jęta w lutym, to pieniądze także na Warmii wybierano powoli. Ekonom biskupstwa 
kanonik Nycz nie ponaglał, bowiem doszły do niego wieści, że jakiś protest przeciw 
podatkom zapadł na pruskim generale stąd uznał, że być może uchwała podatko-
wa zostanie unieważniona. Gdy w ten sposób tłumaczył się biskupowi, ten odpisał 
mu: „Miły Brataszu, co to za głowa taka wasza, choć siwa, gołębia? Mogłoć by się 
nie mało w tej materie mówić, ale ja nie umiem mówić nigdy tylko nim veneratione  
w ludziach zacnych i mnie przyjaznych i Pan Bóg widzi, że szczerze restiti aby i dru-
dzy ani mówiły ani pisali. Ja tylko mówię do WMP i Brzuchała!, że się dziwuję jak 
się to w twojej sędziwej głowie mógł zmieścić ten koncept. Ergo już WMP nie po-
winienesz nic dać? Święte by to rzeczy byli kiedy by to tak z ciężarów wychodzicz. 
Piszę do Kapituły i referuję się na tamten list. Pieniądze trzeba jak najprędzej ode-
słać i  do Torunia i do Lwowa. Szarpnie nas Bracie i twój synowiec bo to ma być na 
praesidium białocerkiewskie”72. Wydżga narzekał na podatki sejmikowe, na hybernę 
ale ponaglał, by pieniądze zbierano szybko i szybko płacono wojsku. Skrupulatny 
Nycz, którego Wydżga familiarsko potraktował pożegnał się z tym światem zamor-
dowany na schodach zamku lidzbarskiego przez Żyda konwertytę tylko dlatego,  
że odkrył nadużycia zamkowej służby. Ledwo zebrano jedne podatki, gdy sejmik 
generalny uchwalał następne. W 1671 r. sejmik trzykrotnie podejmował podatkowe 
uchwały, w tym nadzwyczajny podatek dla króla Michała Korybuta Wiśniowieckiego 
i dwa bardzo wysokie przez pobory i akcyzę. Obciążenie było duże, ale Warmiacy 
nie ociągali się z płaceniem podatków. W końcu roku, ku zdumieniu Wydżgi, żoł-
nierze zaczęli domagać się jeszcze 10 100 florenów i Wydżga pisał do kapituły, że 
trzeba myśleć o zaspokojeniu ich roszczeń.

Rok 1672 zapowiadał kolejne podatkowe obciążenia. Biskup wybierał się  
w lutym na sejm, prosząc do towarzystwa delegatów kapituły warmińskiej. Wiedzia-
no, że Turcja zamierza dokonać ataku na ziemie Rzeczypospolitej. Przypuszczenia 

70 AAWO, D 108, k. 141; S. Achremczyk, Życie polityczne Prus Królewskich i Warmii w latach 1660–1703, s. 221.
71 Ibidem, s. 194 . Do skarbu Prus Królewskich z tego podatku wpłynęło z poborów 46904 zł a z akcyz 72904 zł.
72 AAWO, Aa 2, k. 19, J. S. Wydżga do ekonoma J. Nycza,  Heilsberg 14 XIII 1669; Biskup zaznaczał też Cze-

mu wszystkich pieniędzy nie masz Responde tantum co my oddano paratis tak chlebowych dawnych jako i octo 
agrarias in suma 2000 zł  odpowiednio trzeba jeszcze 4000 zł z których do Torunia większa połowa ma być oddana 
przez pana Hattyńskiego, druga mniejsza część lejtnantowi do Lwowa, odwiezie także w biały monecie.
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stały się prawdą, gdy na sejm poseł turecki przywiózł wypowiedzenie Polsce wojny. 
Szarpana wewnętrznymi sporami Rzeczpospolita nie mogła sprostać armii turec-
kiej. Główna polska twierdza Kamieniec Podolski skapitulował 26 sierpnia 1672 r., 
Turcy znaleźli się na przedpolach Lwowa, a tatarskie czambuły zapuszczały się pod 
Biecz i Hrubieszów. Jan Sobieski z garstką wojska znosił tatarskie oddziały odnosząc 
zwycięstwa pod Niemirowem i Komarnem. Polska jednak zawarła traktat w Bucza-
czu, tracąc Podole, i godziła się na płacenie haraczu. utrata Kamieńca Podolskiego  
i traktat w Buczaczu były wstrząsem w Rzeczypospolitej. Sejmik generalny na po-
czątku października 1672 r. uchwalił podatki, a w maju 1673 r. pogłówne, z które-
go do skarbu prowincji miało wpłynąć prawie dwieście tysięcy złotych. W Prusach 
Królewskich zaczęto zaciągać prowincjonalne wojsko. Sejmik uchwalił wystawienie  
600 żołnierzy na potrzeby Rzeczypospolitej. W połowie czerwca 1673 r., za zgodą sej-
miku, podwyższono liczbę żołnierzy do 800. Klęska sprawiła, że zaczęto czynić zaciągi 
do wojska. Wydżga poza wsparciem uchwał sejmikowych tuż po upadku Kamień-
ca przebywając w Warszawie z generałem Krzysztofem Koryckim uzgadniali w jaki 
sposób i jak opłaci dominium warmińskie zaciąg do wojska. Biskup nie odmawiał 
pieniędzy, ale chciał, by za nie utrzymywać żołnierzy, nie chciał płacić na zbędnych 
jego zdaniem oficerów, księdza kapelana, cyrulika. Oddział bez nich może się jak 
twierdził obejść73. Tymczasem kanonik Szolc podpowiadał mu, że zaciągi do wojska 
już są spóźnione bowiem kampania wojenna w roku 1672 kończy się. Niemniej uwa-
żał, że zwiększenie liczby wojska jest nieodzowne. Na początku października 1672 r.  
pisał do kanonika Szolca: „Ba nie chce się to człowieku nic robić kiedy myśli się  
o tych zawieruchach Polskich. I to nasze werbowanie pan Bóg to wie jako pojdzie. 
Ludzi tutecznych wyprowadzać jest nie mała dziura i ujma, nie godzi się, obcych 
za się nie możemy dostać. Koszt niesłychanie wielki [...] teraz niedawno w Królew-
cu dawano po kilkunastu etami po kilkudziesiąt talerów na rękę, aby tam prędzej 
nawabić ludzi res prawie Supra Fidem, sed non supra modernam praxim a dobrze  
WMć piszesz, że to już podobno będzie po czasie et post bellum auxilium. Ba i po-
dobno niewiele byśmy się tą przysługą ochronili od hiberny bo się stantibus rebus 
zacieśni się Polska ubędzie duży szmat gruntu kędysz się będzie miał podziać żołnierz 
na zimę? Nie wiem tedy  co tu  czynić, poradź proszę byśmy się byli ochotnie w te 
werbunki wdali tak byśmy byli musieli ciągnąć się na większe coraz spery”74. Tym-
czasem doszedł drugi kłopot. Wojska elektorskie żądały zgody na przemarsz przez 
Warmię. Biskup dał kategoryczną odmowę uzasadniając, że do dominium zmierzają 
na zimowe leża polskie oddziały Jana Sobieskiego. Biskup wiedział już, że ma „de-
klarację IMC  marszałka wielkiego koronnego, że tu u nas nie postoi teraz żołnierz 
o czem przecie nie trzeba opowiadać dla brandenburskich. Nie będziem tedy mieli 

73 AAWO, Aa 1, k. 122 J. S. Wydżga do Z. J. Szolca, Heilsberg 15 IX 1672.
74 AAWO, Aa 3, k. 1–2 J. S. Wydżga do Z. J. Szolca, Heilsberg 4 X 1672.
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hospitantes, ale chleb niezmierny plusquam 80 tysięcy szelągami każe dokładać”75. 
Spore więc były wydatki na hybernę a jeszcze większe zapowiadały się w roku 1673. 
Wiadomo było, że wojna jest nieunikniona po sejmowej uchwale odrzucającej trak-
tat w Buczaczu. Sejmik generalny obradujący w Grudziądzu w pierwszych dniach 
maja 1673 r. uchwalił pogłówne. Wydżga pisał do kapituły, iż podatki dla ratowania 
ojczyzny uchwalono na sejmiku generalnym Prus Królewskich dodając „Podatki 
uchwalono. Nie trzeba na to i sejmiku tylko conferentiej z WMPanami, ale by się 
wygodziło niektórem ludziom, którem się podobają ceremonie złożył się sejmik  
w Helsbergu pro die 29 praesenti, bo czas nie pozwala dalszej zwłoki”76. Zwołał za-
tem Wydżga sejmik warmiński do Lidzbarka Warmińskiego, by ten pogłówne za-
twierdził. Gdy podkomorzy chełmiński Krzysztof Korycki zarzucił mu, że ociąga 
się z płaceniem hyberny rozgniewany i rozżalony biskup odpowiadał: „A żeby ja też 
to był taki grobian, żebym to co należało do chleba zimowego a jeszcze wiedziałem, 
że to należało samemu Marszałkowi Wielkiemu Koronnemu i Księciu Hetmanowi 
Polnemu [Dymitr Wiśniowiecki wojewoda bełzki – przyp S.A.]. Wielka by to moja 
grzeczność była, chleb zimowy oddawać w lecie, to by to był chleb latowy. Oddaliśmy 
wszystko et in superabundanti cum submissima gratiarum action et gratudine. Nie 
wiemy, że coś to jeszcze winni”77.Kanonikowi Szolcowi zaś wyznawał szczerze, że 
być może jakieś nieprawidłowości w hybernie zaszły ale niezbyt ważne. Z rozmów 
z koroniarzami dowiadywał się, że Warmia jest krainą ludną, bogatą i można tu  
werbowników przysyłać bo chętnych do wojaczki nie brakuje. Szolcowi zwierzał się 
biskup, że jeden z jego gości „u stołu o tem discursował jako to tu Kraj obfity, ludny, 
niedotkniony”78. Przyznawał, iż dochodzą go wiadomości i takie: „Ciechanowic po-
wróciwszy z Warszawy powiada jaki ucisk i ciężar na ludzi w Polszcze daleko ciężej 
niż tu bo ustawiczne oprócz podatków zdzierstwa. Toć to u Nas chwała Bogu jeszcze 
nie najgorzej a przecie nie chcą oddawać na czas, będę musiał sądzić retentore, co 
to pociecha mierzić się z ludźmi”79.Wydżga pilnował, by podatki z Warmii trafiały 
do skarbu Prus Królewskich i wojska koronnego. Gdy toczyła się kampania cho-
cimska z Warmii wciąż odwożono zebrane pieniądze. Zdaniem biskupa była to po-
winność obywatela: „Ojczyźnie wygodzić zwłaszcza w takiem razie, opus plusquam  

75 AAWO Aa 1, k. 130 J. S. Wydżga do Z. J. Szolca, Heilsberg 18 XII 1672.
76 AAWO Ab 19, k. 110 J. S. Wydżga do kapituły warmińskiej, Heilsberg 22 V 1673.
77 AAWO Aa 1, k. 170 J. S. Wydżga do K. Koryckiego, Heilsberg 17 VI 1673. W tym samym liście biskup za-

znaczał: Hiberna nie w dobrej monecie ale in currenti oddawać się zwykła. Item nie całą sumę hibernorum liczono 
w Gniewie bo ta część, która panu wojewodzie bełskiemu należała odesłało się aż do Lwowa. To tedy tak WMP na-
mieniam i sprawuję bo byśmy się barzo musieli wstydać gdybyśmy się do tych czas czuli dłużnemi przypominając 
sobie co o dawnych Persach napisano, że u nich duo gravissima eredebantur peccata, Debre et mentiti. Ale, że jest 
rozkazanie pana Marszałka, że intervenit w tem authoritas WMP, aby dać i tak wiele dać i dobremi pieniędzmi dać 
zaraz bez żadnych replik i targów kazało się odliczyć pieniędzy i bez żadnej zwłoki odprawiony jest pan Biedrzycki 
ale jakom wyrozumiał nie tak prędko pospieszy nazad, bo tu ma swoje niektóre sprawy.

78 AAWO, Aa 1, k.176 J. S. Wydżga do Z. J. Szolca Heilsberg 18 VI 1673.
79 Ibidem, k. 177.
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Heroicum et plusquam meritrium, ale jeśliby stąd mogła być jaka ochrona i con-
slacya tej Diaecesyjej wierzcież mi żeby to była nie zła okazja i słuszna abyśmy się 
wszyscy do tego mieli”80. Z niepokojem oczekiwano na Warmii wieści z ukrainy,  
a gdy doszły o chocimskim zwycięstwie biskup Wydżga nakazał, by w katedrze i in-
nych kościołach odprawiono dziękczynne nabożeństwa z odśpiewaniem Te Deum 
laudamus81. Radość mieszała się jednak ze smutkiem, gdyż we Lwowie zmarł król 
Michał Korybut. Rzeczpospolita weszła w czas bezkrólewia. Królem wybrano mar-
szałka wielkiego koronnego Jana Sobieskiego. Wydżga zaś od dawna utrzymywał 
z nim dobre przyjazne stosunki. Koronację króla odłożono aż do zakończenia wo-
jennych działań. Turcy wciąż byli groźni, a Lwów w wielkim niebezpieczeństwie. 

Nie trzeba było nikogo przekonywać, iż koniecznością jest uchwalanie podat-
ków na wojsko. Wydżga ani kapituła nie sprzeciwiali się temu zwłaszcza, że dotarły 
królewskie pisma o pieniądze. Biskup nie sprzeciwiał się zapłacić a konto przyszłej 
hyberny, utyskiwał jedynie, iż będzie ciężko zebrać pieniądze, gdyż ludzie i tak są już 
obłożeni wysokimi podatkami. Królewskiej prośbie nie mógł odmówić: „każe Pan 
quem unice veneror powinno i musi być wszystko choćby i spod skóry dobywając. 
Naskrobie się tedy tego ze trzydzieści tysięcy złotych rachując currentu moneta i aby 
Królowi commodius i bliżej było tem dysponować wysełam to do Elbiąga persvasus 
że DD Elbingensi przyjmie to ochotnie ad fidele depositum do krótkiego czasu a te-
raz posełam do Warszawy X Jędrzeja Zagórnego tuteczny szlachcic i kanonik gut-
tstadzki”82. Królowi Janowi III Sobieskiemu odpowiadał biskup: „Rozkazujesz mi 
WKM, aby wygodzić czemkolwiek pieniędzy in hac urgenti communi necessitate ad 
rationem przyszłej da Bóg hyberny, zażywałem rozmaitych sposobów ale wziąć co 
teraz u ludzi nie podobna w tem przednówku i w tej kilka lat niemożności aby co kę-
dy przedać... ale kiedy WKM kazać raczysz wszystkiego  tentare powinienem i starać 
się koniecznie, że będzie sumka pieniędzy”83. Oszczędny Wydżga zawsze znajdował 
w skarbcu jakieś pieniądze wiedząc, że mogą być one w każdej chwili potrzebne na 
żołd dla wojska. Kłopot sprawiały w tym czasie wojska brandenburskie z których jeden 
oddział jako posiłkowy miał podążyć na kampanię turecką. Warmia miała zagwaran-
tować temuż oddziałowi  wszystko, gdy będzie przechodził przez jej granice. Biskup 
i tu znalazł rozwiązanie. W Biskupcu, w magazynach jego poddani złożyli wszystko 
co wojsku było niezbędne i stąd podwodami przewieziono prowiant, furaż dla koni 
do Szczytna gdzie stacjonował brandenburski oddział posiłkowy. W kampanii ukra-
ińskiej oddział ten nie tylko stracił konie, uzbrojenie ale z głodu żołnierz chorował84. 

80 AAWO, Aa 1, k.203 J. S. Wydżga do Z. J. Szolca, Heilsberg 3 XI 1673.
81 AAWO, Aa 1, k. 202 J. S. Wydżga do Z. J. Szolca, Heilsberg 3 XII 1674.
82 AAWO Aa 1, k. 209 J. S. Wydżga do starosty grabowieckiego Mączyńskiego, Heilsberg 12 VII 1674.
83 AAWO, Aa 1, k. 213 J. S. Wydżga do Jana III Sobieskiego, Heilsberg 12 VII 1674; Aa 1, k. 208 J. S. Wy-

dżga do Z. J. Szolca, Heilsberg 15 VII 1674.
84 AAWO Aa 2, k. 13 Jan III Sobieski do J. S. Wydżgi, obóz pod Oratowem 10 X 1674.
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Jak każdej jesieni, tak i jesienią roku 1674, najpierw król, a potem poszczególne 
oddziały upomniały się o hybernę. Wojewoda pomorski i zarazem podskarbi pruski 
Jan Ignacy Bąkowski przypomniał się o akcyzę z miast warmińskich i pogłówne od 
sołtysów. Wydżga nie odmawiał a swoich ponaglał, że na św. Marcina podatki należy 
wnosić85. Wojna wciąż trwała i wymagała finansowych nakładów król nieustannie 
był w obozach wojskowych. Ciągle apelował o nowe werbunki. Królewscy wysłan-
nicy i pisma docierały też na Warmię. W lipcu 1675 r. królewski  deputat niejaki 
Koenigseg prosił Wydżgę: „Królowi trzeba ludzi, zaczem dajcie cokolwiek luźnych, 
niech dają miasta i wsi byle każdemu obmyślili muszkiet”86. Biskup nie odmawiał, 
choć na werbunki zgadzał się niechętnie i uzależniał je od zgody kapituły warmiń-
skiej. Cieszyło królewskie zwycięstwo pod Lwowem, obrona Trembowli, ale decy-
dujące starcie polsko-tureckie miało nastąpić w roku 1676. Gdy kampania wojen-
na kończyła się na Warmii spodziewano się wojskowych wysłanników po hibernę. 
Wydżga pod koniec października gdy doszły do niego wieści, iż w Olsztynie poja-
wili się jacyś żołnierze przypominał kapitule, by tuż po św. Marcinie pieniądze były  
w skarbcu warmińskim. Na początku stycznia 1676 r. informował Szolca, że wojskowi 
wstrzymali jego wyjazd na sejm do Krakowa. W liście do tegoż kanonika zaznaczał: 
„Opportunc się stało żem z Helsberga nie wyjeżdżał bo hyberna nasza dostała się pa-
nu wojewodzie ruskiemu i panu podczaszemu sanockiemu oboźnemu wojskowemu,  
przysłali tedy po to obadwaj i już tu liczą pieniądze, Waszy też tam DD Administra-
tores niech przysyłają jak najprędzej, odesłał już wczora X Olsztyński”87. Na sejmie 
koronacyjnym biskupi zgodzili się na wypłacenie i to wcześniejsze pieniędzy podat-
kowych. Biskup Wydzga tłumaczył, że zgodził się na takie rozwiązanie tylko dla-
tego, by obcy „nie zaglądali z wielkimi gębami, assistentami, hałasami i szukaniem 
okazjej do kłopotu”88. Owi obcy to delegacje żołnierskie przyjeżdżające po hiber-
nowe pieniądze. Biskup nie chciał, by przyjeżdżali na Warmię, siedzieli zbyt długo 
i wymagali utrzymyania tak długo, aż nie dostaliby pieniądze z hyberny. Niestety już 
w maju pojawili się wojskowi wysłannicy. „Oznajmił wczora wieczorem X Demuth, 
pisał Wydżga do Szolca, o przybyciu żołnierzow z assignatią po pieniądze podatko-
we. Nie ujdziemy z tego po staremu a lżej jest wypłacać się z tych podatków powoli, 

85 AAWO, Aa 2, k.13 Jan III Sobieski do J. S. Wydżgi, obóz pod Oratowem 10 X 1674; Aa 1, k. 225  
J. S. Wydżga do Z. J. Szolca, Heilsberg 22 X 1674; Aa 1, k. 238 J. S. Wydżga do Z. J. Szolca, Heilsberg 10 XII 1674; 
W tym ostatnim liście biskup nie rozumiał tłumaczeń, iż nie wiedziano, iż na św. Marcin należy podatki do skarbu 
warmińskiego wnosić: Prawnukowie mowią terminus conservatus wydawanie chleba quotannis jest św. Marcin, już 
to decantatissimum tak dawno ustanowiono tak barzo produkowane, że musi się rodzić w Szwajcarach albo w Bra-
siliej kędy ten co tego niewie, ale jako zima raz prędzej raz później do nas przychodzi tak i ci nasi żołnierze czasem 
od nas biorą pieniądze prędzej czasem później ktosz to zgadnie ich omnipotentione. Kiedy bym był wcześnie przed  
św. Marcinem intonował tę contributię dopieroż się byli dziwowali.

86 AAWO Aa 3, k. 89 J. S. Wydżga do Z. J. Szolca, Heilsberg 6 VII 1675.
87 AAWO Aa 3, k. 134 J. S. Wydżga do Z. J. Szolca, Heilsberg 5 I 1676. 
88 AAWO, Aa 3, k. 155 J. S. wydżga do Z. J. Szolca, Helsberg 25 V 1676.
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kiedy to elusum est tempu sejmiku, to zaś to oraz napadnie”89. Wydżga w następ-
nych listach informował, że owi żołnierze nie dokuczyli zbytnio i długo na zabawili 
w Lidzbarku Warmińskim90. Pojawienie się żołnierzy zmuszało myśleć o zbieraniu 
podatków. Sejmik generalny Prus Królewskich wyznaczono na 14 lipca 1676 r., ale na 
Warmii zgodnie z deklaracją biskupów wypłacano już pieniądze a konto przyszłych 
podatków.  Wojewoda pomorski Jan Ignacy Bąkowski domagał się szybkiego zwoła-
nia sejmiku generalnego nawet bez uniwersałów królewskich. Biskup Wydżga jako 
prezes ziem pruskich w kompetencji którego było zwoływanie sejmików pruskich, 
ale za uniwersałem królewskim, na tą propozycję nie przystał. Wydżga ponaglał, by 
na Warmii podatki już wybierano. Informował kanonika Szolca: „Bywali tu u mnie 
ludzie i civitatenses i szlachta tuteczna jako to pan sędzia, panowie Troszkowie, pan 
Karwat, wszyscy eius sunt sensus już ci prawie widziemy co mamy dać, drukować to 
choć jeszcze nie wszystko wyrażono (bo ranione wyprawy, dymów, szelężnego trzeba 
będzie dać więcej) lepiej to powoli wydawać zawczasu, bo zaś potem będzie ciężko 
nagle się silić. Był też u mnie wtenczas Vester D. Roth z Meelsackiego, ten (zda mi 
się) powiadał, że tam u WMciów już składają czy wybierają i dobrzeby to alem nie 
dobrze zrozumiał, tylko to pamiętam, że się tem szczycił, że najpierwszy zawsze jest 
ad contribuendum, bo się mu dała znać gdzie indziej bieda, gdzie wolałbył przepłacić  
niż ponosić co ponosił i z drugiemi91. Wychodząc naprzeciw postulatom miast  
i szlachty biskup zwołał sejmik warmiński do Lidzbarka Warmińskiego na 25 czerwca 
1676 r., sejmik ten poprzedzał sejmik generalny Prus Królewskich wyznaczony przez 
Wydżgę na 14 lipca”. Sam nie zamierzał uczestniczyć ani w sejmiku warmińskim ani 
w sejmiku generalnym. Wydżga wyjechał do Warszawy był przecież podkanclerzem 
koronnym i musiał wykonywać swe obowiązki. Dotknięty chorobą na Pradze pod 
Warszawą  oczekiwał na rezultaty kampanii wojennej Sobieskiego. Tymczasem sejmik 
generalny uchwalił pogłówne, które wniosło do skarbu prowincji 314 188 złotych92. 
Z zadowoleniem przyjął zawarcie polsko-tureckiego porozumienia pod Żurawnem.  

Jesień 1676 r. spędził Wydżga na Warmii, ale już w grudniu był w Warszawie. 
Czekał na otwarcie obrad sejmu zapowiedziane na połowę stycznia 1677 r. i wyko-

89 AAWO Aa 3, k. 154 J. S. wydżga do Z. J. Szolca, Heilsberg 22 V 1676.
90 AAWO Aa 3, k. 160 J. S. Wydżga do Z. J. Szolca, Heilsberg 30 V 1676. Biksup pisał: Przyjachał sam ka-

pitan z pułku pana podczaszego sanockiego a od polskich jego chorągwi towarzysz, ale się nie przykrzyli barzo 
o pieniądze bom powiedział bonum textum panu podczaszemu na odjezdnem w Krakowie tak o to, że na zbyt 
skoro upomniał się pieniędzy, jako o to że wnosił instatntią za panem wojewodą ruskiem, aby tu pozwolić wer-
bować jakiemuś Hondorfowi i to to w liście swojem deprecatur pan podczaszy. Prosili tedy ci żołnierze aby jem 
dać choć cokolwiek ad actionem i to się uczyniło, dało się jem 2 tysiące florenów bo były zostały od tego co się 
ludziom pana Stolnikowem wydało, nie barzo jem było w smak, że i niewiele wzięli i prędko się ich odprawiło, bo 
hoc genus hominum radzi, kiedy ich bawią jak to ci chwalili u stołu, że tam kiedyś w biskupstwie Płockiem ba-
wili się blisko półrocza nim jem oddano co należało. Najcięższa nam podobno będzie z ludźmi pana wojewody 
ruskiego, których chwała Bogu, że dotąd nie widać.

91 AAWO, Aa 3, k. 160v J. S. Wydżga do Z. J. Szolca, Heilsberg 30 V 1676.
92 S. Achremczyk, Życie polityczne Prus Królewskich i Warmii w latach 1660–1703, s. 194.
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nywał obowiązki podkanclerskie. Sejm debatował o stosunkach polsko-tureckich  
a  także o stosunkach z elektorem brandenburskim. Obradujący mimo ostrego 
konfliktu politycznego zatwierdzili rozejm zawarty w Żurawnie i zgodzili się trak-
tat welawsko-bydgoski. Król starał się utrzymać liczebność wojska a wynosiła ona 
ponad 22 tysiące żołnierzy. Tym razem potrzebni oni byli nie tyle na obronę ziem 
ukraińskich co do realizacji bałtyckiej polityki wymierzonej przeciw Fryderykowi  
Wilhelmowi. Na utrzymanie wojska potrzebne były duże pieniądze. uchwalone przez 
sejmik generalny Prus Królewskich podatki wybierano powoli. Wydżga zaś choć 
przebywał w Warszawie chronił dominium warmińskie przynajmniej przed zimo-
wym postojem wojsk koronnych. W piśmie do kanonika Szolca narzekał, że wiele 
kosztuje jego pobyt w Warszawie bo tu wszystko bardzo drogie, ale jego obecność 
na coś się biskupstwu przydaje. Wydżga tłumaczył przyjacielowi: „A to czynię al-
laborando aby Biskupstwu jakkolwiek ulżyć od żołnierza, bo ImX Biskup Krakow-
ski szczerze przedemną listownie styskuje, że mu i jednej wsi nie zostawiono wol-
nej. Drudzy też biskupi i opaci conquerentur nie pomału a za się PP Distributores 
wymawiają się, że nie było gdzie żołnierza podzieć kiedy tak wiele Polski ubyło”93. 
W styczniu 1677 r. kapitule dawał nadzieję, że „Consistencyi żołnierskiej podobno 
mieć nie będziemy, ale pieniądze kazać gotować jak najprędzej. Ja już musiałem sam 
dać na potrzeby pana wojewody ruskiego 1700 złotych i nad to in moneta curren-
ti, przysłał po to umyślnie kapitana swego jak na pewne, co rozumiecie jak to miło 
obnażać się z tego w Warszawie co człowiek dla siebie i dla zdrowia przywiózł”94.  
Po skończonym sejmie Jan III Sobieski wyruszył do Gdańska a wraz z nim do Gdań-
ska podążył też biskup Wydżga. W Gdańsku biskup otrzymał królewską nominację 
na arcybiskupstwo gnieźnieńskie i został zarazem prymasem Polski. 

Na początku roku 1678, gdy nie doszło do wykonania porozumienia ze Szwe-
cją, gdy uderzenie Szwedów opóźniło się, król opuścił Gdańsk i przez Malbork, 
Lubawę podążył do Lublina. Biskup Wydżga wyjechał do Lidzbarka Warmińskie-
go, czekał na papieskie potwierdzenie nominacji na arcybiskupstwo gnieźnieńskie  
a potwierdzenie opóźniało się. Atak wojsk szwedzkich na Prusy Książęce, który na-
stąpił jesienią 1678 r. przeraził biskupa tak samo jak groźna stała się odsiecz bran-
denburska idąca z Pomorza do Prus Książęcych. Gdy burza wojenna miała się ku 
końcowi Wydżga wyjechał z Lidzbarka Warmińskiego. Dwa pierwsze miesiące roku 
1679 spędził w Grodnie na sejmowych obradach. Nie szczędzono biskupowi kry-

93 AAWO Aa 3, k. 200 J. S. Wydżga do Z. J. Szolca, Warszawa 17 XII 1676.
94 AAWO Aa 3, k. 207v–208 J. S. Wydżga do Z. J. Szolca, Warszawa 5 I 1677. Biskup także nadmieniał  

w tym liście: Pisał do mnie pan Karczewski, że mi uczyniono fawor, że z swojem będę miał sprawę (bo ci do War-
miej mają assignatie, to jest pan wojewoda ruski pan Sieniawski i pan Karczewski) i exaggerat to, że jest differentia 
między swiem a obcem. Odpisze mu, że jest ta differentia, że obcy bierze z mego chłopa a swój i z chłopa i  ze mnie. 
I pisze też, że w Warszawie także chciały co wziąć ad actionem hyberny, odpisało mu się i jeszcze się odpisze, że on 
ma assignatią do Warmiej nie do Warszawy, o tem tu nie myślić bo Ja tu nie mam skąd co wziąć.
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tyki, pojawiały się ulotne druki, zarzuty różne  wreszcie jak sam przyznawał kano-
nikowi Szolcowi „odjechałem z Grodna przed końcem sejmu, że mię tam tytułuje 
Staruszkiem i swientem nie potrzebowałem tych pieszczot”95. Wydżga już bardziej 
myślał  o przeprowadzce do Łowicza  i Gniezna i o rozliczeniu się z swych rządów 
na Warmii. Wciąż jednak pilnował aby pieniądze wojskowym na czas dostarczać, 
by podatki systematycznie wybierać i bronił Warmii przed przemarszami branden-
burskich oddziałów. Rozliczał się Wydżga ze swych rządów z kapitułą, w tym także 
z podatków, z hyberny, z zaciągów wojskowych. Warmii bronił przed nadmiernymi 
podatkami, nie chciał, by zimą stacjonowały tu wojska koronne, dbał, by w skarbcu 
warmińskim zawsze były jakieś sumy pieniężne.

stanisław achremczyk, Bischofs Wydzgas Sorge um das Ermland

Zusammenfassung

Sein Amt in Ermland begann Bischof Johann Stefan Wydzga während des polnisch-schwedischen Krieges. 
Das Kriegsende bedeutete im Dominium jedoch nicht, dass es Zeit des Friedens kam.  Der Bischof machte sich 
darum Sorgen, Frauenburg und Braunsberg von der brandenburgischen Vorherrschaft zu befreien.  Relativ schnell 
gelang es ihm, Frauenburg von der Armee des Kurfürsten zu befreien, Braunsberg aber veließ das Brandenburger 
Heer erst im Oktober 1663. Die Bedrohung seitens Brandenburg bestand weiterhin.  Als das Brandenburger Kon-
tingent in Rahmen der Lehnsverpflichtungen des Kurfürsten in die ukraine marschierte, musste ihm Ermland 
Futter und Lebensmitteln liefern, während des Rückzugs sollten die Bewohner des Dominiums dieselben Dienste 
leisten. Der Bischoff war erschrocken, als die schwedische Armee das Herzogtum Preußen überfiel. Es sah so aus, 
dass der Krieg auch das Dominium Ermland betreffen wird, diese Befürchtung war aber grundlos. Zu ständigen 
Sorgen des Bischofs Wydzga gehörten aber Steuern für die polnische Armee. Die Steuern wurden von der Gene-
ralversammluung Königlich Preußens verabschiedet, was die Bischöfe auch akzeptierten, schließlich sollten die 
Kirchengüter auch Hiberne leisten. Wydzga, ähnlich wie die Domherren, widersprach den Steuern nicht, Hiberne 
zahlte man in Geld, um das Ermland vor der Stationierung des königlichen Heeres zu verschonen. Im Briefwechsel 
des Bischofs wurde den Steuern-Fragen viel Aufmerksamkeit gewidmet – indem er überlegte: zahlen oder damit 
etwas zögern.  Wydzga zahlte sogar im Voraus, bevor die Steuerbeschlüsse verabschiedet waren, weil er Angst vor 
den zuchtlosen Soldaten hatte.  Die inneren Angelegenheiten Ermlands machten ihm zu schaffen, aber er kon-
nte damit zurechtkommen. Der Bischof klagte über hohe Kosten des Hofes, der Armenhilfe, der unterstützung 
der Kirchen und des Wiederaufbaus Ermlands nach dem polnisch-schwedischen Krieg. In seinen Briefen gab es 
aber vom Bau des barocken Sitzes keine Rede, allenfalls wurden die Renovierungsarbeiten im umland der Burg 
erwähnt. Daraus kann man schließen, dass die Feststellung, dass er den barocken Sitz im südlichen Teil der Burg 
erbaut habe, nicht wahr ist. Wydzga renovierte gegebenenfalls die vom Bischof Moritz Ferber errichteten Gebäude.

Übersetzt von Alina Kuzborska

stanisław achremczyk, Bishop Wydżga’s concerns for Warmia

Summary

Bishop Jan Stefan Wydżga was in the government of Warmia during the Polish-Swedish War. Following 
the end of the war, there was no peace for the episcopal domain. The bishop’s concern was to free Frombork and 
Braniewo from the Brandenburgian occupation. He managed to free Frombork from the elector’s armies relatively 
quickly, whilst Braniewo was only left by Brandenburgian forces in October 1663. However, the threat from Bran-
denburg remained. When the Brandenburgian contingent was on its way to ukraine, Warmia provided fodder and 
food, and when it returned it passed through the domain or nearby, the inhabitants again had to provision it. The 

95 AAWO Aa 1, k. 147 J. S. Wydżga do Z. J. Szolca, Heilsberg III 1679.
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bishop became alaramed in 1678, when a Swedish invasion of Royal Prussia. It seemed that the war would also 
affect the domain of Warmia. There was fear. Bishop Wydżga was constantly concerned about the taxation of the 
Polish troops. Taxes were passed by the Parliamentary General of Royal Prussia, the bishops in the Sejms agreed 
to the extraordinary taxes, and finally the priesthood had to provide a hyberne. Wydżgaand the canons did not 
object to the taxes, the hybernas brought in money which saved Warmia from the stopover of the crown’s armies. 
In the bishop’s correspondence tax issues occupy a substantial amount of space – to pay or delay with payment. 
Wydżga even brought in prepayments before the relevant tax resolutions were passed, he was afraid of the unpuni-
shed soldiers. The internal affairs of Warmia caused him a lot of trouble but he was able to deal with the problems 
extremely well. The bishop complained he had to financially support the manor, the poor, to repair the churches 
and to rebuild the Warmia after the destruction of the Polish-Swedish War. However, in his correspondence there 
is no mention of building a baroque mansion; at most repairing the buildings in the forecourt. It can therefore be 
concluded that the construction of the baroque palace on the southern side of the castle cannot be attributed to 
him. At most, Wydżga repaired the buildings constructed by Bishop Maurice Ferber.

Translated by Aleksander Pluskowski

prof. dr hab. Stanisław Achremczyk 
Ośrodek Badań Naukowych im. Wojciecha Kętrzyńskiego w Olsztynie 
stanislaw.achremczyk@obn.olsztyn.pl
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Wstęp

Pierwsze informacje na temat lokacji Iławy pochodzą z odnowionego przywi-
leju komtura dzierzgońskiego Luthera von Braunschweig, wystawionego 11 czerwca 
1317 r. Dowiadujemy się z treści przywołanego dokumentu, że poprzednik Luthera 
na komturstwie dzierzgońskim Sieghard von Schwarzburg w 1305 r. miasto Iława 
(civitatem Ilaviam) „założył od nowa” (de novo fundasset). Informację o akcji ko-
lonizacyjnej inspirowanej przez Siegharda von Schwarzburg potwierdza także ko-
lejny dokument dotyczący Iławy z 1333 r.1 

Z odnowionego dokumentu lokacyjnego z 1317 r. dowiadujemy się, że oprócz 
młyna, który miał zarezerwowane na swoje potrzeby 4 morgi ziemi, w mieście znaj-
dowała się już być może łaźnia, przynajmniej mowa jest wówczas o przyznaniu na 
jej potrzeby 1 morgi ziemi. Mieszkańcy mieli także wznieść w mieście budy szew-
skie lub sukiennice. Zakon krzyżacki zezwolił na wolny połów ryb na Jezioraku za 
pomocą wędki i więcierza. Ryby można było łowić także w niewielkim stawie w bez-
pośredniej bliskości stawu sołtysa (stagno sculteni). Sołtys oprócz stawu otrzymał 
także 4 morgi ziemi. Sami mieszczanie oprócz ziemi przynależnej do miasta otrzy-

1 Preussisches Urkundenbuch, Bd. 2 (1309–1335), hrsg. M. Hein, E. Maschke, Königsberg 1939, nr 183,  
ss. 125–126, nr 778, ss. 515–516.
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mali od komtura także dwa łany łąk nad Drwęcą, z których corocznie na świętego 
Marcina mieli odprowadzać czynsz wysokości pół grzywny. 

o liczbie łanów miejskich dokument lokacyjny nie wspomina. opisuje on jednak 
dokładnie przebieg granic miasta. Pierwszy fragment granicy zaczynał się od dębu nad 
Jeziorem Iławskim i kierował się wzdłuż oznaczonej granicy wsi Dziarny (Sernauken2) 
do sosny znajdującej się przy drodze prowadzącej z miasta do wspomnianych Dziarn, 
dalej do drugiej sosny rosnącej przy drodze z Iławy do Radomka, niedaleko jeziora ła-
bądko (Swanensehe) w którym prawo połowu ryb należało się Zakonowi. następnie 
granica biegła wzdłuż doliny, którą z powodzeniem identyfikować możemy z rynną po-
lodowcową znajdującą się w zachodniej części miasta, na skraju obecnego osiedla Pod-
leśne, gdzie znajdują się dziś ogródki działkowe. Znajdujący się za nią pas lasu stanowił 
oparcie dla granicy miasta oraz wsi Wikielec. Doliną granica dobiegała do widocznego 
jeszcze dziś wzniesienia, na którym rósł dąb graniczny również wyznaczający granicę 
między Iławą a Wikielcem. od tegoż dębu przez mokradła, wzdłuż dzisiejszej ulicy 
Biskupskiej granica biegła do kolejnego dębu, rosnącego nad Jeziorakiem – dokład-
nie tam gdzie znajdował się Długi Most, dziś most dzielący Mały i Duży Jeziorak. 
Stąd granica kierowała się wzdłuż brzegu Jezioraka, następnie rzeką Iławką do młyna 
i dalej do miejsca skąd się zaczynała. tak opisany obszar gruntów według dokumen-
tu komtura dzierzgońskiego guntera von Schwarzburg z 1333 r. wynosił 40 łanów. 

Po 1333 r. miasto zaczęło się stopniowo rozwijać. W 1338 r. grunty miejskie posze-
rzono o kolejne 12 łanów między jeziorkiem łabądko, drogą na Dziarny i rzeczką łąc-
ka (Lanckenvliss)3. Kolejne poszerzenie nadań miało miejsce w 1404 r., kiedy to komtur 
ostródzki, pod którego zwierzchność Iława przeszła w 1341 r., nadał mieszkańcom w użyt-
kowanie moczary między ich dwoma dotychczasowymi posiadłościami4. najpewniej znaj-
dowały się one między jeziorami łąckie, Mułka i gajowe. W połowie XIV w. miasto posia-
dało zatem kościół, łaźnię, a w rynku rozstawione były kramy kupieckie, znajdował się tu 
warsztat płatnerza, cech krawiecki, oraz szkoła parafialna. Po ustanowieniu w 1333 r. władz 
miejskich zadbano też o zapewnienie im siedziby. Już w średniowieczu wzniesiono zatem  
ratusz. Istnieć musiał też browar.

źródła kartograficzne

niestety wygląd średniowiecznego miasta jest dla nas tajemnicą. nieco wię-
cej informacji na temat rozplanowania miasta i  jego najważniejszych budynków 

2 nazwa ewidentnie bałtycka, nawiązuje do litewskiego słowa šérnas – „dzik”. Por. W. Smoczyński, Słownik 
etymologiczny języka litewskiego, Wilno 2007, s. 631.

3 Preussisches Urkundenbuch, Bd. 3/1 (1335–1341), hrsg. M. Hein, Königsberg 1944, nr 187, ss. 135–136. 
Rzeczka łącka – Lanckenvliss, to niewielki ciek wodny, znajdujący się na południe od miasta, łączący jezioro łąc-
kie z jeziorem Mułka.

4 K. J. Kaufmann, Geschichte der Stadt Deutsch Eylau, Danzig 1905, s. 22.
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przekazują nam nowożytne źródła kartograficzne. Większość z nich została wymie-
niona wśród zbiorów archiwum Państwowego w gdańsku przez Ericha Keysera5. 
część ze wspomnianych planów lub identycznych znajduje się obecnie w zbiorach 
archiwum Państwowego w olsztynie, Instytucie Sztuki Polskiej akademii nauk 
w Warszawie oraz geheimes Staatsarchiv Preußischer Kulturbesitz w Berlinie-
-Dahlem, które omawiamy w niniejszym artykule. Wiele z nich to późniejsze od-
rysy oryginałów, miejsca depozycji niektórych z wymienionych planów Keysera 
nie udało się określić.

najwcześniejsza mapa, na której pojawia się Iława pochodzi z datowanego na 
około połowę XV w. Kodeksu Sędziwoja z czechła. niestety poza nazwą Gilawa  
civitas znajdujemy na niej jedynie nazwy sąsiednich miejscowości6. 

najstarszy znany nam widok Iławy pochodzi z 1620 r. Zachowany do dziś  
w dwóch wersjach, znajduje się w zbiorach Instytutu Sztuki Pan w Warszawie. oby-
dwa plany, opatrzone tytułem: Abris . Uber . Den . See . Geserich . | Ist . Gemessen . 
Anno 1620, przedstawiają południową część jeziora Jeziorak wraz okolicą oraz wyspą 
Wielka Żuława7. Jeden z planów nie zachował się w oryginale, w posiadaniu Instytutu 
jest natomiast jego reprodukcja fotograficzna8 (ryc. 1), drugi zaś to akwarela na pa-
pierze9 (ryc. 2). analiza obu rysunków, przeprowadzona przy pomocy archiwistów  
z III oddziału archiwum głównego akt Dawnych10, wykazała, że utrwalona w 1926 r.  
na kliszy mapa jest najprawdopodobniej starszym, siedemnastowiecznym, obec-
nie zaginionym wzorem11, z którego następnie skopiowano w XVIII w. egzemplarz 
znajdujący się w oryginale w zbiorach Instytutu. Wskazuje na to odmienny krój  
liter (w przypadku pierwowzoru antykwa, w odrysie minuskuła), detale (np. w orygi-
nalnej mapie róża wiatrów), fragmenty architektury czy podpisy pod poszczególnymi

5 E. Keyser, Verzeichnis der ost- und westpreussischen Stadtpläne, Bd. 3: Einzelschriften der Historischen 
Kommission für Ost- und Westpreussische Landesforschung, Königsberg 1929. 

6 S. Kętrzyński, O ludności polskiej w Prusiech niegdyś krzyżackich, Lwów 1882, s. 103.
7 na jeden z planów zwrócił już uwagę K.J. Kaufmann (op. cit., s. 129, p.1), jednakże nie poddawał go 

analizie. nieco więcej próbował zeń wyczytać B. Schmid (Die Bau- und Kunstdenkmäler der Provinz Westpreus-
sen, H. XII: Kreis Rosenberg, Danzig 1906, s. 133), ale skupił się tylko i wyłącznie na części związanej z obszarem 
wokół wspomnianego w 1753 r. placu zamkowego. Podobnie też czynił Paul Waltz (Aus der Geschichte evangeli-
schen Pfarrkirche zu Dt. Eylau, Deutsch Eylau 1918, s. 3). W wielu miejscach do planu odwoływali się W. Biegański  
i t. J. Żuchowski (Rozwój miasta do połowy XIX wieku, w: Iława 1305–1995. Dzieje przemian w urbanistyce i ar-
chitekturze miasta, red. t.J. Żuchowski, Iława 1995, s. 18).

8 Wielkoformatowy negatyw z 1926 r., dotychczas błędnie opisany jako Iława Pruska, nr inw. IS Pan 33657, 
pochodzący z dawnych zbiorów Konserwatora Prus Zachodnich w Malborku.

9 nr inw. IS Pan RP10127. P. Lasek, Katalog planów, pomiarów i rysunków architektonicznych w zbiorach 
Instytutu Sztuki PAN, t. IV, Warszawa 2013, s. 36.

10 Jarosława Zawadzkiego i Macieja Próby.
11 o fakcie zaginięcia pierwowzoru planu pisali już Kaufmann i Schmid oraz P. Lasek, J. Przypkowski, 

Najstarszy widok Iławy i zamku na Wielkiej Żuławie z 1620 roku w zbiorach Instytutu Sztuki PAN, w: Grodziska 
Warmii i Mazur. Stan wiedzy i perspektywy badawcze, red. Z. Kobyliński, Seria archaeologica Hereditas II, War-
szawa-Zielona góra 2013, s. 381.
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obiektami. Wspólny dla obydwu planów jest sposób przedstawienia zabudo-
wy Iławy w rzucie aksonometrycznym wraz z przedmieściami oraz pojedynczy-
mi zabudowaniami w obrębie południowej części Jezioraka ujęte schematycznie, 
acz w sposób realistyczny (ryc. 3). 

Kolejny plan, który poddajemy analizie, to Plan Stanniusa z 1753 r. Przed-
stawia on zabudowę miasta, wraz z podziałem na parcele oraz przynależne miesz-
kańcom grunty. Plan ten znany jest z co najmniej trzech zbliżonych do siebie eg-
zemplarzy. Pierwszy z nich, o wymiarach 51x72 cm  reprodukowany przez Karla
J. Kaufmanna12, znajdował się dawniej w zbiorach archiwum Państwowego w gdań-
sku, o innym planie Stanniusa z tego samego roku, zdeponowanym wśród zbiorów kar-
tografi cznych Rejencji Kwidzyńskiej wspominał Bernhard Schmid13. analogiczny plan 
o wymiarach 53x72 cm znajduje się obecnie w zbiorach berlińskiego geheimes Staatsar-

12 K. J. Kaufmann, op. cit., aneks: Plan 1.
13 B. Schmid, op. cit., s. 133.

Rys. 1

Rys. 2
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chiv Preußischer Kulturbesitz14, na jego odwrocie znajdujemy dodatkowo wykaz miesz-
kańców Iławy zgodnie z przedstawioną na awersie planu numeracją parceli i gruntów.

następny wartościowy dla naszych rozważań plan autorstwa królewskie-
go mierniczego Meyena wykonany w 1799 r., znany jest z kopii Weydemanna  
z 1801 r. i znajduje się w archiwum Państwowym w olsztynie15. na wielobarwnym  
papierowym planie, podklejonym na płótnie znajdujemy oprócz schematycznego 
wyobrażenia miasta (bez wyodrębnionych parceli) przede wszystkim działki znaj-
dujące się w jego granicach z opisem ich właścicieli oraz powierzchni.

14 geheimes Staatsarchiv Preußischer Kulturbesitz Berlin-Dahlem (dalej gSta PK), sygn. XXX.Ha, aK, E 10299.
15 aPo, PL/42/1457/0, sygn. 398. Druga część planu (autor Meyen 1801 r. i Krause 1803 r.), na której znaj-

dują się jedynie działki mieszczan, położone w północnej i północno-wschodniej części Iławy nie będzie przez nas 
rozpatrywana: Por. aPo PL/42/1457/0, sygn. 399.

Rys. 3



338 Seweryn Szczepański, Piotr Lasek

czwarty plan, który wnosi pewne informacje na temat miasta to plan von 
Pippowa z 1810 reprodukowany przez K.J. Kaufmanna16. Plan ten, mimo iż wykra-
cza poza ramy chronologiczne zaakcentowane w tytule, jest szczególnie ważny dla 
wyjaśnienia jednego z ważniejszych elementów topografii miasta pojawiającego się 
w 1620 r. Podobną – pomocniczą rolę w naszych rozważaniach pełni także schema-
tyczny rysunek oraz plan Iławy sporządzony w 1826 lub 1827 r. przez porucznika 
Johanna Michaela guise oraz plan katastralny Iławy z 1877 r.17

Mury miejskie, bramy i furty

Skupiając się zatem na analizie poszczególnych źródeł w kontekście rozpatrywa-
nych planów i dodatkowych informacji dotyczących rozwoju miasta, zrazu musimy 
zwrócić uwagę na kilka istotnych elementów. Po pierwsze jak pokazuje to plan z 1620 r.  
miasto nadal posiadało dość solidne mury, w które wkomponowane były piętro-
we bramy. Pierwsze informacje o murach miejskich pochodzą co prawda dopie-
ro z drugiej połowy XV w., ale niewykluczone, że mury mogły zostać wzniesione 
niedługo po lokacji. W 1693 r. mury były już w stanie ruiny, gdyż trzeba je było 
wypełniać drewnem18. Zarówno źródła pisane, jak i plan z 1620 r. oraz późniejsze 
z XVIII stulecia informują nas o istnieniu w mieście trzech bram19. na planie XVII-
-wiecznym widzimy jednak tylko dwie. Jedną znajdujemy we wschodniej części 
murów20. Była to brama określana w źródłach jako Brama Lubawska lub Polska. 
Druga umieszczona w części północno-wschodniej odpowiadałaby Bramie Wod-
nej. trzy bramy, oraz jedną furtę znajdujemy na planie Stanniusa z 1753 r. (ryc. 4) 
i planie Pippowa 1810 r. (ryc. 5) 21. 

Większa brama Prabucka znajdująca się w zachodniej części murów jak wy-
nika z protokołu sporządzonego w 1730 r. posiadała dwie kondygnacje. Jej szero-
kość wynosiła 15 stóp (1 stopa = 0,288 m) a długość równa była 18 stopom22. na 

16 K. J. Kaufmann, op. cit., aneks: Plan 2.
17 Museum für Vor- und frühgeschichte Preußischer Kulturbesitz Berlin, guise-Zettel, PM-IXa 00095a-

b; Wydział geodezji i nieruchomości Starostwa Powiatowego w Iławie, Kreis Rosenberg. Gemarkung Dt. Eylau  
Nr. 26. Gemarkungskarte in 10 Blätteen. Aufgenommen im Monat October und November 1877.

18 H. fredrichs, Deutsch-Eylau, Kr. Rosenberg, w: Deutsche Städtebuch. Handbuch Städtischer Geschichte, 
Hrsg. E. Keyser, Stuttgart–Berlin 1939, s. 40.

19 M. Biskup, Iława. Początki miasta. Iława w epoce feudalnej. Miasto kapitalistyczne, Studia z historii bu-
dowy miast polskich, Prace Instytutu urbanistyki i architektury. t. VI, vol. 2/17. Warszawa 1957, ss. 121–127.

20 Plan jest orientowany w kierunku zachodnim.
21 oba plany drukuje w swojej książce K.J. Kaufmann w postaci kolorowych wkładek. analizowany  

w niniejszym opracowaniu plan Stanniusa z 1753 r. pochodzi ze zbiorów geheimes Staatsarchiv Preußischer Kul-
turbesitz Berlin-Dahlem, sygn. XXX.Ha, aK, E 10299. 

22 R. v. flanss, Zur Geschichte der Stadt Deutsch-Eylau, Zeitschrift des Historischen Vereins für den  
Reg.- Bezirk Marienwerder, H. 20, 1886, s. 72. 
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Rys. 5
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górnej kondygnacji znajdowało się więzienie. Drugie więzienie znajdowało się 
w XVIII w. w tak zwanej Wieży Złodziei znajdującej się w północnej części mu-
rów miejskich (na planie Stanniusa zaznaczone numerem 2). osadzano tam za 
różne wykroczenia osoby nie posiadające praw miejskich oraz czeladników – ci 
zajmowali górną część wieży, na dole zaś trzymano włamywaczy i notorycznych 
kryminalistów. Strażnik miejski zamieszkiwał w oddalonej około 100 metrów od 
więzienia Bramie Prabuckiej23. Brama miejska zamykana była na dwuskrzydłowe, 
porządne wrota, wykonane z drzewa świerkowego, uzbrojone w porządne zamki 
i rygiel żelazny. Do bramy przylegał dodatkowo dom zwany „Bramnym”, złożony 
zapewne z jednego pomieszczenia o wymiarach 12 na 10 stóp. tam zamieszkiwał 
strażnik więzienny. Brama w 1797 r. została rozebrana24. ten sam protokół wymie-
nia także Bramę Lubawską umieszczoną między dwoma starymi murami. Brama 
ta wzmiankowana w źródłach dopiero w 1693 r., posiadała nowe dwuskrzydłowe 
wrota z porządnymi zamkami. Ponadto w przywołanym protokole z 1730 r. znaj-
dujemy opis Bramy Wodnej, która po raz pierwszy pojawia się w źródłach razem 
z Bramą Lubawską dopiero w 1693 r. Jej długość wynosiła 18 stóp. Zamykana była 
jednoskrzydłowymi wrotami, w których znajdowały się mniejsze drzwi. na planie 
z 1620 r. w południowo-zachodniej części murów przedstawiona jest jeszcze furta, 
którą możemy identyfikować ze znaną ze źródeł Bramą Zamkową, o której napra-
wach mówią źródła z 1728 r.25 Mury miejskie posiadały baszty. Jeszcze w 1753 r. 
widoczne były pozostałości siedmiu z nich. 

Zabudowa wewnątrz murów miejskich

W mury miejskie wpisany był także kościół, wzniesiony przed 1324 r. nie 
wiemy dokładnie, kiedy uzyskał on swoją ostateczną formę. Wiadomym jest nato-
miast, że wieża kościelna została wzniesiona dopiero na początku XVI stulecia26. 
Plan z 1620 r. wyraźnie pokazuje ulokowanie świątyni i sąsiednich budynków, które  
bezpośrednio przylegają do murów miejskich. nieco inna sytuacja uchwytna jest 
na planach z lat 1753 i 1810, które zachowały jedynie układ kościoła, gdyż przed-
stawione na planie z 1620 r. budynki już nie istniały. Jedynym tropem tłumaczącym 

23 K.J. Kaufmann, op. cit., ss. 134–135.
24 R. v. flanss, op. cit., s. 72.
25 K. J. Kaufmann, op. cit., s. 118, p. 2; W. Biegański, t.J. Żuchowski (op. cit., s. 35) interpretują znaną ze 

źródeł Schloßtor jako zaginioną bramę prowadzącą bezpośrednio na dziedziniec dworu krzyżackiego (patrz da-
lej), którą zaznaczono na widoku Iławy z 1620 r.. Rzecz w tym, że brama ta nie funkcjonuje na późniejszych pla-
nach Iławy jako prowadząca bezpośrednio na dziedziniec, stąd też koncepcja ta jest trudna do udowodnienia.

26  B. Schmid, op. cit., ss. 134–135.
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przeznaczenie owych budynków jest przedstawiona na planie z 1753 r. pusta działka 
o nazwie Schloss-Platz. ów „Plac Zamkowy” to nic innego jak miejsce po dawnym 
dworze, który jako Hoff (raz wyjątkowo Haus) pojawia się w źródłach pisanych 
z między 1404 a 1450 r. jako siedziba krzyżackich urzędników27. Budynek (lub 
też jego resztki) został rozebrany zapewne po wielkim pożarze miasta w 1706 r., 
choć jeszcze Johann friedrich goldbeck w latach 80-tych XVIII w. podczas swo-
jej wizyty w Iławie zanotował, że: na „wielkim placu zamkowym” nadal daje się 
zauważyć jakieś pozostałości piwnic28. Pozostałości te odkryto w 1906 r. podczas 
krótkich prac archeologicznych29. Ze źródeł wiemy, że wspomniany wyżej pożar 
strawił niemalże całe miasto. Bez większych szkód zachować się miał praktycz-
nie tylko kościół, choć i samą świątynię, jak i przylegające doń budynki naruszyły 
płomienie. Szczególną startą dla miasta była utrata znajdującego się w centrum 
rynku ratusza. tu na szczególną uwagę zasługuje przedstawiony na planie z 1620 
r. w centrum zabudowy miejskiej budynek z podwójnym dwuspadowym dachem 
oraz wieżyczką. niewykluczone, że jest to jedyne znane nam dotychczas przed-
stawienie iławskiego ratusza.

Plan Stanniusa z 1753 r. oraz plan von Pippowa z 1810 r. pozwalają nam 
prześledzić proces odbudowy, a  dalej rozbudowy podniesionego po pożarze  
z 1706 r. miasta. Zachowało ono mniej więcej do połowy XIX w. średniowiecz-
ny układ wewnętrzny, oparty o dawne parcele i wytyczony podczas procesu loka-
cyjnego rynek. Jak obliczyli w 1969 r. Lucjan czubiel i tadeusz Domagała obszar  
Iławy wewnątrz murów miejskich równał się 4,2 ha30, było to zatem miasto stosun-
kowo niewielkie, ale z tego co przedstawiają plany nowożytne rozplanowane har-
monijnie i regularnie. centrum miasta stanowił czworokątny rynek o wymiarach 
60 x 65 m, na którym zbiegało się sześć ulic. centralną części rynku po usunię-
ciu zgliszczy ratusza zajęło 8 parceli oprócz bud kramarskich znajdowała się tam 
siedziba pisarza miejskiego – dwukondygnacyjny, długi na 26 i szeroki na 18 stóp 
budynek oraz siedziba straży miejskiej. Wokół rynku znajdowało się 27 parceli.  
tu także znajdowała się studnia miejska. Jak wspomina inwentarz miejski z 1730 r. 

27 Szczególnie szeroko na ten temat można znaleźć w publikacjach dyskutujących kwestię lokacji dworu 
wewnątrz murów miejskich oraz przeznaczenia budowli ceglanej na wyspie Wielka Żuława, którą znajdujemy na 
planie z 1620 r.: P. Lasek i S. Szczepański, To manage, to reside, or to control? The forgotten castle Deutsch Eylau – 
Gross Werder in the light of current research, w: Castrum Bene 14. Castle and Landscape – Burg und Land. Abstract 
book and excursion guide – Abstrakt Buch und Exkursionsführer, red. P. Bednar, K. Daňowa, M. Vojteček, nitra 
2015, s. 10; idem, Z dziejów pewnego zastawu, czyli „zamek” Deutsch-Eylau alias „dwór” Gross Werder, Biuletyn 
Historii Sztuki, R. 78, nr 3, 2016, ss. 431–458.

28 J. f. goldbeck, Volständige Topographie des Königreichs Preussen. Zweiter Teil welcher die Topographie 
von West-Preussen enthält, Marienwerder 1789, s. 9.

29 [B. Schmid], Deutsch-Eylau, Untersuchung der Fundamente des ehemaligen Deutsch-Orden-Hauses, Die 
Denkmalpflege in der Provinz Westpreußen im Jahre 1907, 6 Bericht, Danzig 1909, ss. 7–8.

30 L. czubiel, t. Domagała, Zabytkowe ośrodki miejskie Warmii i Mazur, olsztyn 1969, s. 149–152. obszar 
ten niemalże dokładnie odpowiada pomiarom cyfrowym dokonanym za pomocą portalu geoportal 2: mapy.geo-
portal.gov.pl (tu obszar 4,65 ha).
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posiadała ona wymiary 12 x 9 stóp, kryta była drewnianym deklem oraz daszkiem, 
do którego umocowany był łańcuch z trzydziestoma ogniwami31.

Wewnątrz murów miejskich według stanu z 1753 r. zajętych i użytkowanych było 
98 parceli. oczywiście oprócz domów mieszkalnych zajmowały je budynki użytecz-
ności publicznej i budynki kościelne. Ponadto przy murach miejskich oprócz domów 
biedoty znajdowały się stajnie. Proces odbudowy miasta po pożarze ciągnął się latami.  
W latach 1713–1720 zbudowano 22 domy, w 1744 r. wzniesiono tu dodatkowe 12 
domów, w 1749 r. 4 nowe domy, w 1750 r. 5 domów, a w 1753 r. 4 domy. Wówczas 
jak pokazuje plan Stanniusa zaledwie trzy parcele były niezabudowane. W 1778 r. 
wolnych działek w mieście już nie było. nie znaczy to, że w mieście nie wznoszono 
nowych budynków w okresie późniejszym. Szczególnie w II połowie XIX w. doszło do 
wyburzenia części starych budynków w wyniku charakterystycznego dla Prus procesu 
modernizacji układu przestrzennego miast. niespełniające swej roli mury obronne 
nie były naprawiane i już wcześniej popadły w ruinę, co też doprowadzało do ich 
stopniowej rozbiórki. otworzono niejako też przestrzeń miejską poprzez rozebranie 
bram i murów miejskich. W pierwszej połowie XIX w. wzniesiono w pobliżu dawnego 
więzienia i magazynu na owies, przy ówczesnej Magazin Strasse synagogę, którą widzi-
my na planie katastralnym Iławy z 1877 r.32 fosa miejska już co najmniej od połowy 
XVIII w. pełniła funkcję ogrodu. Znajdował się w niej także mały staw.

Plan z 1753 r. pokazuje, że czynne były wówczas w mieście tylko dwie studnie, 
choć wiadomo, że w 1730 r. były ich trzy. oprócz wspomnianej studni na rynku, 
druga możliwa do zlokalizowania na planie znajdowała się w północnej części mia-
sta, niedaleko miejskiego browaru, który przylegał bezpośrednio do Bramy Wodnej. 
Browar miejski wspomniany jest w 1457 r. W czasie pożaru w 1706 r. całkowicie 
spłonął i odbudowano go dopiero w 1726 r. za łączną sumę 140 talarów. Budynek był 
stosunkowo duży. Liczył 48 stóp długości i 24 stopy szerokości33, obok znajdowała 
się kwadratowa studnia 14x14 stóp z pompą, studnia była obmurowana, zadaszona 
i zamykana na łańcuch. Mniej więcej w tym samym czasie na przedmieściach, mię-
dzy Bramą Prabucką a Długim Mostem wzniesiono także nową słodownię lecz ta  
w 1765 r. znów padła ofiarą płomieni. nie czekano długo na jej odbudowę. W dwa 
lata później stała już nowa34. Prawo ważenia piwa posiadali właściciele parcel w mie-
ście. Według królewskiego przywileju z 25 sierpnia 1750 r. Brauergeigerechtigkeit 
przyznano je „sześćdziesięciu jeden domom”35.

31 R. v. flanss, op. cit., s. 73.
32 Kreis Rosenberg. Gemarkung Dt. Eylau Nr. 26. Gemarkungskarte in 10 Blätteen. Aufgenommen im Monat 

October und November 1877…, Wydział geodezji i nieruchomości Starostwa Powiatowego w Iławie.
33 takie wymiary podaje miejski inwentarz (R. v. flass, op. cit., s. 73). Kaufmann (s. 135) podaje wymia-

ry 46 x 30. 
34 K.J. Kaufmann, op. cit., s. 135. 
35 Ibidem, s. 137.
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cmentarze i „góra szubieniczna”

W połowie XVIII w. znajdowały się w mieście dwa cmentarze. ukazane są one 
na planie Stanniusa. Jeden – nieczynny przylegał bezpośrednio do kościoła, dru-
gi znajdujemy około 250 metrów na wschód od Bramy Lubawskiej, na Lubawskim 
Przedmieściu. obecnie w tym miejscu znajduje się park miejski. Interesujący jest 
jeszcze jeden cmentarz, który w średniowieczu znajdował się już poza granicą miasta 
i zapewne związany był z ludnością zamieszkującą w okolicy osiedla Lipowy Dwór36. 
Mowa tu o miejscu zaznaczonym na schematycznym planie Iławy zrysowanym  
w 1826 lub 1827 r. przez porucznika Johanna Michaela guise (ryc. 6)37. Widzimy na 

36 Również w 1620 r. zaznaczone są tam zabudowania.
37 guise-Zettel, Museum für Vor- und frühgeschichte Presussischer Kulturbesitz Berlin, PM-IXa 00095a-b.

Rys. 6
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nim niewielki cmentarz położony nad brzegiem Jezioraka, mniej więcej na wysoko

Rys. 7
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wysokości dzisiejszej plaży miejskiej przy ulicy Kajki. średniowieczną metrykę cmentarza 
potwierdziły fragmentaryczne badania ratownicze przeprowadzone w 1990 r.,  
które wykazały jego intensywne użytkowanie38. na obszarze 3 m2 odsłonięto  
16 pochówków, ułożonych w czterech warstwach. Wiele z nich było niekompletnych 
lub miało zakłócony układ anatomiczny jako efekt wkopywania w nie kolejnych 
grobów. na terenie cmentarzyska natrafiono także na sporą ilość cegły gotyckiej  
i fragmenty dachówki, świadczące o istnieniu w tym miejscu niewielkiej budowli 
– być może kaplicy. 

Brak jest pewnych dowodów na lokalizację cmentarza, na którym grzeba-
no skazańców. niewykluczone, że znajdował się on pierwotnie w pobliżu „góry 
szubienicznej”. Jej lokalizacja, w dotychczasowych opracowaniach dotyczących 
Iławy nie była rozpatrywana. Dla schyłku XVIII w. dysponujemy natomiast ka-
pitalnym źródłem, które ukazuje nam dokładną lokalizację iławskiego miejsca 
straceń. Mowa o planie Meyena z 1799 r., dzięki któremu wiemy, że znajdowa-
ło się one między drogą na Lubawę (obecnie ulica Kard. Stefana Wyszyńskiego) 
a zachodnim brzegiem jeziorka Iławskiego (właściwie rozlewiska rzeki Iławki), 
na wzniesieniu 111,7 m n.p.m. Miejsce to podpisane jako Galgenberg (ryc. 7–8) 
zajmowało powierzchnię 3 mórg i 41 prętów. W momencie sporządzania planu 
nie było ani zabudowane, ani objęte działalnością gospodarczą. Dopiero w XX w. 
obszar wzniesienia i jego okolicy został zabudowany przez magazyny Proviant-
-Amtu (obecna działka 254/5). 

38 a. Mackiewicz, Sprawozdanie z badań sondażowych przeprowadzonych w dniach 6–9.06.1990 r. w Iła-
wie przy ul. M. Kajki, archiwum PSoZ w olsztynie. 

Rys. 8



347Iława w świetle źródeł kartograficznych XVII–XVIII wieku

Przedmieścia

Wraz z lokacją przydzielono mieszkańcom miasta: pastwiska, łąki oraz pola 
pod uprawę. Plan z 1620 r. całkowicie ignoruje kwestię działek miejskich. Znacznie 
więcej informacji na ten temat znajdujemy na planie z 1753 r., gdzie nie tylko za-
znaczono pola należące do mieszczan, ale także przyporządkowano je konkretnym 
osobom. Zauważamy, że pola zajmowały przede wszystkim obszar cypla znajdu-
jącego się bezpośrednio przy ujściu wód Jezioraka do rzeki Iławki. nazwa ulicy –  
fischerei, wskazuje też, że zamieszkiwali tam rybacy. Pola uprawne znajdowały się 
też wzdłuż drogi prowadzącej na Zalewo oraz na Przedmieściu Lubawskim. Szcze-
gólnie wartościowym źródłem ukazującym rozmieszczenie pól uprawnych miesz-
kańców jest plan Iławy z 1799 r. ukazane są tam wszystkie działki znajdujące się 
 w granicach miasta z podaniem ich powierzchni oraz nazwiskami właścicieli.

Zabudowa poza murami miejskimi poświadczona jest dopiero w XVII w., 
aczkolwiek za pewnik możemy uznać, że nastąpiło to już w średniowieczu. na pla-
nie z 1620 r. zauważamy, że główną arterią, wokół której rozwijało się osadnictwo 
przedmiejskie była droga prowadząca w kierunku Lubawy i ostródy. tu znajduje-
my domy (zaznaczone czerwonymi dachami), jak i szopy należące do mieszczan  
(zaznaczone zgniłozielonym kolorem dachów). Szopy znajdowały się także przy 
drodze prowadzącej w kierunku Zalewa, przed mostem na rzece Iławce. Interesu-
jącym elementem, na który praktycznie nie zwracano wcześniej uwagi jest wał po-
dłużny pojawiający się już na planie z 1620 r. na wschód od miasta, który przebie-
gał między rozlewiskiem Małego Jezioraka a rzeką Iławką, dokładnie wzdłuż dzi-
siejszej ulicy Królowej Jadwigi i Kazimierza Jagiellończyka39. W miejscu dzisiejszej 
ulicy Jagiellończyka jeszcze w 1810 r. znajdował się mały wał ziemny opisany na 
planie von Pippowa jako Kleine Erdwallung. W 1920 r. poświadczona jest tam ulica  
Oberwall Strasse (obecna Jagiellończyka). Prostopadle do niej położona ulica wzdłuż 
Iławki nosiła nazwę Niederwall Strasse (obecna narutowicza)40. 

Wśród zabudowy przedmieścia na szczególną uwagę zasługuje także budynek, 
który na szczytach posiadał dwa krzyże. niewykluczone, że jest to jedyne przestrzenne 
przedstawienie znanego z planu Stanniusa i Pippowa szpitala. o czasie jego powstania 
niewiele możemy powiedzieć. niewykluczone, że posiadał on jeszcze średniowieczną 
metrykę i wiązał się z tego rodzaju założeniami funkcjonującymi na przedmieściach 
w wielu miastach pruskich. Zastanawiające jest także, czy na ów szpital nie został  
zaadaptowany budynek dawnego klasztoru, który według agathona Harnocha miał 

39 Patrz wyjątkowo: S. Szczepański, Umocnienia liniowe w kontekście osadniczym Pomezanii, w: Pomorze 
we wczesnym średniowieczu w świetle źródeł archeologicznych. Historia, stan aktualny i potrzeby badań, pod. red.  
M. fudzińskiego, H. Panera, W. świętosławskiego, gdańsk 2014, ss. 195–216.

40 Por. Stadtplan von Dt.-Eylau  z 1920 r. ze zbiorów Deutsche Staatsbibliothek Berlin reprodukowany  
w: Der Kreis Rosenberg. Ein Westpreussisches Heimatbuch, Detmold 1963, wkładka między ss. 128–129.



348 Seweryn Szczepański, Piotr Lasek

znajdować się w Iławie41. Harnoch nie podaje źródła swojej informacji, stąd nie je-
steśmy w stanie, podobnie jak Kaufmann, zweryfikować tej informacji. Z powodze-
niem możemy jednak odrzucić jego koncepcję, według której klasztor znajdować 
się miał wewnątrz murów miejskich i przylegać do kościoła – konkretnie w miej-
scu późniejszej szkoły. W miejscu tym – jak już wcześniej wspomniano – znajdo-
wał się dwór urzędników krzyżackich. najdalej położonymi budynkami należącymi 
do miasta oprócz szop był wspomniany na samym początku młyn miejski na rzece 
Iławka. Jego średniowieczną metrykę potwierdza odnowiony dokument lokacyj-
ny z 1317 r. jeszcze wielokrotnie pojawia się on w źródłach dotyczących Iławy42. 
W XVI w. zaczął nieco podupadać, przekazywany z rąk do rąk przez kolejnych sta-
rostów ostatecznie przez jakiś czas pełnił nawet miejsca wyszynku gorzałki, którą 
młynarz palił i sprzedawał jak się wówczas skarżono ku szkodzie mieszczan i oko-
licznych chłopów, ale za zgodą i obopólnym interesem starosty iławskiego Wilhel-
ma albrechta von finckensteina43. 

Szlaki i mosty

średniowieczną Iławę omijały główne szlaki44. Była ona jednakże dobrze sko-
munikowana. Kierując się na południowy-wschód docierało się do Lubawy. na po-
łudniu znajdował się ważny ośrodek jakim był Bratian. Poruszając się na północ, 
wzdłuż zachodniego brzegu jeziora Jeziorak docierało się do Przezmarka a dalej 
Dzierzgonia. Jadąc również na północ docierało się do Zalewa, a kierując się na 
północny-wschód do ostródy. Ważny był też północno-zachodni szlak w kierunku 
Susza i Prabut, gdzie rozdzielały się szlaki na Kwidzyn, drugi zaś na Sztum i Mal-
bork. W kierunku na Prabuty, Susz i Kwidzyn wydostawano się z miasta przez Bra-
mę Prabucką. Za bramą, między obecnym Małym a Dużym Jeziorakiem znajdował 
się most o pięciu przęsłach. Most ten był podnoszony. W źródłach funkcjonuje on 
jako Długi, tak też (Lange Brücke) opisany jest na planie Pippowa z 1810 r. nazwa 
była adekwatna, gdyż jego długość wynosiła aż 500 stóp. Krótki, bo liczący zaledwie 
53 stopy most przerzucony był za Bramą Lubawską ponad fosą. Kolejne mosty zna-
ne już z dokumentu lokacyjnego Iławy znajdowały się na rzece Iławce, przy drodze 

41 a. Harnoch, Chronik und Statistik der evangelischen Kirchen in den Provinzen Ost- und Westpreußen, 
neidenburg 1890, s. 523.

42 Das grosse Zinsbuch des Deutschen Ritterordens (1414–1438), hrsg. von. Peter g. Thielen, Marburg 1958, 
s. 80 (232).

43 K.J. Kaufmann, op. cit., s. 165.
44 H. Mortensen, J. Jahnke, H. Zimmermann, H. Henze, Die Postwege des Deutschen Ordens (1. Hälfte 15 

Jhd.), w: Historisch-Geographischer Atlas des Preußenlandes, hrsg. H. Mortensen, g. Mortensen, R. Wenskus, Lie-
ferung 5, Steiner, Wiesbaden 1978, Bl. 4; W. Szulist, Ważniejsze lądowe szlaki handlowo-komunikacyjne Warmii 
i Mazur, Komunikaty Mazursko-Warmińskie, nr 2–3, 1972, ss. 304–305, 309–310.
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na Zalewo (tak zwany Krótki Most o długości 73 stóp) oraz dwa liczące zaledwie 
24 stopy mosty przy drodze na ostródę, przy którym znajdował się młyn. Do obo-
wiązku iławian należało także utrzymanie mostu na Drwęcy, przy wsi Rodzone45. 

Podsumowanie

Zachowane dla Iławy nowożytne źródła kartograficzne pozwalają nam odtwo-
rzyć wygląd miasta począwszy od lat 20-tych XVII w. i odpowiedzieć na pytania do-
tyczące wyglądu bram miejskich, murów miejskich, lokalizacji a częściowo też wy-
glądu ratusza miejskiego. Plan z 1620 r. jest też niezwykle wartościowym źródłem dla 
wyglądu przedmieść i ich zabudowy wraz z możliwością określenia położenia wa-
łu ziemnego znajdującego się na wschód od murów miejskich. Jego zadaniem była 
ochrona Przedmieścia Lubawskiego. Dużą wartość poznawczą planu stanowią także 
przedstawione na nim mosty. tzw. Lange Brücke przerzucony przez przesmyk między 
Małym a Dużym Jeziorakiem był (w przeciwieństwie do mostu na Iławce) mostem 
w połowie swojej długości podnoszonym za pomocą łańcuchów. na planie widzimy 
również sześcioprzęsłowy most prowadzący na wyspę Wielką Żuławę. Most w połowie 
swojej długości posiadał konstrukcję pozwalającą na jego podnoszenie. Kolejny most 
łączył Wielką Żuławę z sąsiednią wyspą Fichten Werder – obecny półwysep Krzywy 
/ Żabi Róg. Wspomnieć warto, że najdawniejsze wydatowane elementy tego mostu 
pochodzą z 1268/1269 r. – zatem jeszcze z okresu przedlokacyjnego46. 

Po wielkim pożarze z 1706 r. miasto zaczęło podnosić się ze zgliszczy. Proces 
ten trwał około 80 lat. W połowie XVIII w. jak pokazuje plan Stanniusa wewnątrz 
murów miejskich zajętych i użytkowanych było 98 parceli, z czego zaledwie 3 były 
niezabudowane. nie odbudowano wówczas także ratusza miejskiego, a jego miej-
sce zajęły budy kramarskie, siedziba pisarza miejskiego i siedziba straży miejskiej. 
Plany XVIII-wieczne, dzięki zachowanemu indeksowi mieszkańców pozwalają nam 
przyporządkować poszczególne parcele także ich użytkownikom, ponadto dzięki 
planowi Stanniusa z 1753 r., Meyena z 1799 i 1801/1803 r. możemy prześledzić ja-
ką ilością ziemi dysponowali poszczególni mieszkańcy. Ważne jest także określenie 
miejsca straceń, zaznaczonego na planie z 1799 r. 

Z zachowanych źródeł kartograficznych widać, że Iława leniwie rozbudowy-
wała się jedynie na przedmieściach, głównie za dawną Bramą Lubawską. Impuls 
szybkiemu rozwojowi miasta dał dopiero wiek XIX, a szczególnie tworzony od trze-
ciej ćwierci tego stulecia węzeł kolejowy.

45 R. v. flans, op. cit., s. 73.
46 M. Popek, a. Pydyn, R. Solecki, P. Stencel, Przeprawa mostowa na wyspę Wielka Żuława na jeziorze Je-

ziorak, w: Grodziska Warmii i Mazur, s. 379.
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Seweryn Szczepański, Piotr Lasek, Iława (Deutsch Eylau) im Lichte der kartographischen 
Quellen vom 17. bis zum 18. Jh.

Zusammenfassung

 Der vorliegende Beitrag hat zum Ziel, den Stadtraum von Deutsch Eulau zu präsentieren. Die autoren 
fußen hauptsächlich auf kartographischen Quellen vom 17. bis zum 18. Jh., mit der Karte des Jeziorak-Sees (ge-
serich-See) aus dem Jahr 1620 beginnend, auf der sich eine Stadtaussicht befindet, die viele Schlussfolgerungen 
zulässt.  Sie besprechen außerdem zwei Stadtkarten aus der zweiten Hälfte des 18. Jhs. um unser Wissen über 
einzelne Elemente aus den Quellen der neuzeit um Details zu ergänzen, war es notwendig, die Karten aus dem 
19. Jh. zubenutzen.   

Übersetzt von Alina Kuzborska

Seweryn Szczepański, Piotr Lasek, Iława (Deutsch Eylau) in the light of cartographic 
sources from the 17th until the 18th century

Summary

This article aims to present the urban space of Iława (former Deutsch Eylau). The authors mainly draw on 
cartographic sources from the 17th and 18th centuries. The first source – a map of Jeziorak Lake (formerlygeser-
ich See) from 1620, allows many conclusions to be reached about the view of the town in modern times. The au-
thors also discuss two plans from the second half of the 18th century. In order to complement our knowledge of 
the items that appear in the 17th and 18th centuries, it was necessary to use several plans from the 19th century.
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Pomnik Wdzięczności zlokalizowany na wschodnim skraju Lidzbarka War-
mińskiego, w rozwidleniu ulic Bartoszyckiej i Warmińskiej jest jednym z dwóch 
obiektów na terenie miasta poświęconych pamięci Armii Radzieckiej1. Historia za-
łożenia kommemoratywnego w tym miejscu sięga okresu międzywojennego, gdy 
postawiono tam pomnik przedstawiający św. Jerzego w walce ze smokiem. Poświę-
cony był bohaterom poległym w I wojnie światowej. Wykonany został w 1926 r. 
przez Viktora Seiferta2. Jego forma odnosiła się do zlokalizowanego nieopodal szpi-
tala noszącego wezwanie tegoż świętego. Już od pierwszej koncepcji upamiętnie-
nia monumentowi towarzyszyła komponowana zieleń, którą jako ważny element 
założenia zachowano również w powojennych realizacjach. Pomnik, jak wiele in-
nych upamiętnień pierwszowojennych w dawnych Prusach Wschodnich, został 
zniszczony najprawdopodobniej tuż po drugiej wojnie światowej. Do 1949 r., gdy 
zdecydowano się wznieść nowy obiekt, miejsce pozostawało niezagospodarowane, 
znajdowały się na nim jedynie pozostałości zniszczonego monumentu. 

Nowy obiekt w kształcie ostrosłupa, odnoszący się do sojuszu polsko-radzieckie-
go odsłonięto 21 lipca 1949 r., w przeddzień rocznicy uchwalenia Manifestu PKWN 

1 Drugi z obiektów, wzniesiony w 1970 r. znajduje się na cmentarzu wojskowym przy ul. Orneckiej. Por. Ar-
chiwum Państwowe w Olsztynie (dalej APO), Wojewódzki Obywatelski Komitet Ochrony Pamięci Walk i Męczeń-
stwa (dalej WOKOPWiM), Informacje, sprawozdania i zamierzenia powiatowych, miejskich i gminnych komitetów 
ochrony pomników walki i męczeństwa w latach 1966–1990, Sprawozdanie z działalności Powiatowego Obywa-
telskiego Komitetu Ochrony Pomników Walk i Męczeństwa w Lidzbarku Warm. za rok 1970, sygn. 2490/17, s. 8.

2 R. Meyer-Bremen, Künstlerlexikon Ostpreussen und Westpreussen. Maler, Bildhauer, Baumeister 1800–1945, 
Husum 2012,  s. 160.
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obchodzonej jako Narodowe święto Odrodzenia Polski3. Przygotowania do jego budo-
wy trwały od kwietnia 1949 r. i były prowadzone w ramach działalności Towarzystwa 
Przyjaźni Polsko-Radzieckiej działającego przy KP PzPR w Lidzbarku Warmińskim4. 
Początkowo jako materiału do jego wzniesienia planowano użyć cokołu ze zniszczone-
go już w owym czasie pomnika czarnego Huzara upamiętniającego wojnę francusko 
-pruską, który przynajmniej częściowo przetrwał II wojnę światową i do roku 1947 
znajdował się na lidzbarskim rynku5. W roku 1949 okazało się, iż pozyskanie materiału 
budowlanego z owego obiektu jest niemożliwe, gdyż jego pozostałości zostały omył-
kowo rozebrane i uprzątnięte6. Ostatecznie do wzniesienia Pomnika Wdzięczności 
wykorzystano jedynie pozostałości (postument) po pierwszowojennym monumencie 
św. Jerzego. Pozostawiono go in situ, jako podstawę nowego założenia7. Na cokole  
w dwóch językach: polskim i rosyjskim wyryto napis: „1949. Armii Radzieckiej za wy-
zwolenie odwiecznie polskich ziem – społeczeństwo powiatu lidzbarskiego”8. Pomnik 
powstał kosztem 50 tys. zł, a jego autorem był ówczesny architekt powiatowy Wiktor 
Tucewicz9. Obiekt, wykonany z betonu, składał się z dwóch części: prostopadłościanu 
oraz spiczastego zwieńczenia, co ostatecznie nadało mu formę obelisku. Dostęp do 
obiektu prowadził od strony północnej. Pomnikowi prawdopodobnie towarzyszyła, 
jak poprzedniemu założeniu, zieleń komponowana. Podczas uroczystego odsłonięcia 
obecny był starosta lidzbarski, Jan Żukowski, który wystąpił z uroczystym odczytem10, 
a także major usaczow jako przedstawiciel marszałka Rokossowskiego, lokalni polity-
cy oraz ponad 2 tys. mieszkańców miasta11. Po odsłonięciu nastąpiło uroczyste złoże-
nie kwiatów, a całość obchodów zakończyło odśpiewanie Hymnu i Międzynarodówki 
oraz wieczorny festyn. Powstaniu pomnika towarzyszyły również inne wydarzenia 

3 B., a., Wielki dzień Lidzbarka. Odsłonięcie pomnika Wdzięczności dla Armii Radzieckiej, „Życie olsztyń-
skie”, nr 201 z 24 VII 1949 r., s. 4.

4 APO, Komitet Wojewódzki PzPR w Olsztynie, Wydział Organizacyjny. Plany pracy, sprawozdania, ankiety 
sprawozdawcze KP PzPR w Lidzbarku Warmińskim, Sprawozdanie za miesiąc kwiecień 1949, sygn. 1141/1130, s. 12. 

5 M. Golon wysuwa przypuszczenie, iż odsłonięcie Pomnika Wdzięczności było związane z usunięciem pomnika 
czarnego Huzara z rynku. W rzeczywistości górna część pomnika Huzara, wykonana z brązu została rozebrana i przeto-
piona już wcześniej, najprawdopodobniej na początku 1947r. Por. Golon M., Lidzbark Warmiński 1945–50. Pierwsze lata  
w nowej Polsce, w: e. Borodin, K. Mikulski, Historia Lidzbarka Warmińskiego, t. 2, cz.1., Lidzbark Warmiński 2011,  
s. 59; APO, Starostwo Powiatowe w Lidzbarku Warmińskim, Ochrona zabytków, sygn. 400/28, s. 2–3.

6 APO, Starostwo Powiatowe w Lidzbarku Warmińskim, Ochrona zabytków, sygn. 400/28 s. 3; APO, za-
rząd Miejski w Lidzbarku Warmińskim, Protokoły posiedzeń z Prezydium MRN, Komisji Rady i zarządu Miej-
skiego, 1949, Protokół nr 7 z posiedzenia Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Lidzbarku Warmińskim w lo-
kalu zarządu Miejskiego w dniu 24 czerwca 1949 o godz. 13-tej, sygn. 408/3, s. 42.

7 M. Golon, op. cit., s. 59.
8 B.a., Wielki dzień, s. 4.
9 APO, Wojewódzki Obywatelski Komitet Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa w Olsztynie (dalej WO-

KOPWiM), ewidencja zbiorcza oraz wykazy tematyczne i topograficzne „Miejsc pamięci narodowej” na terenie 
województwa olsztyńskiego w latach 1960–1970, Wykaz pomników i upamiętnień w województwie olsztyńskim, 
sygn. 2490/15, s.  92.

10 Żukowski w swoim odczycie podkreślał zasługi Armii czerwonej dla wyzwolenia Warmii i Mazur oraz 
wysiłek całego lidzbarskiego społeczeństwa przy wznoszeniu pomnika. Por., B.a., Wielki dzień, s. 4.

11 M. Golon, op. cit.,s. 59.
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mające na celu zachowanie pamięci o żołnierzach Armii Radzieckiej, jak choćby  
założenie nowego cmentarza żołnierskiego przy ul. Orneckiej i ekshumacja ciał żoł-
nierzy z dotychczasowych, przypadkowych miejsc pochówków i przeniesienie ich 
na nowy cmentarz, którego uroczyste otwarcie nastąpiło 17 marca 1949 r.12

12 APO, KW PzPR w Olsztynie. Wydział organizacyjny. Plany pracy, sprawozdania, ankiety sprawozdawcze 
KP PzPR w Lidzbarku Warmińskim, Sprawozdanie za miesiąc marzec 1949, sygn. 1141/1130, s. 8; zagospodarowa-
nie cmentarzy czerwonoarmistów przy okazji wznoszenia pomnika było praktyką często spotykaną w latach 40-tych 
i 50-tych, choć najczęściej dotyczyło uporządkowania miejsc pochówków i wzniesienia na ich terenie pomnika. Sytuacja  
w Lidzbarku Warmińskim przedstawiała się inaczej, gdyż pomnik wzniesiono w innej części miasta, w znacznym 
oddaleniu od cmentarza, być może ze względu na zachowany postument po poprzednim monumencie. Por. D. czar-
necka, „Pomniki wdzięczności” Armii Czerwonej w Polsce Ludowej i w III Rzeczypospolitej, Warszawa 2015, ss. 87–88.

Il. 1. Lidzbark Warmiński, Pomnik Wdzięczności Armii Radzieckiej odsłonięty w 1949 r.
Źródło: R. Burzyński, Lidzbark Warmiński, Warszawa 1972, s. 60.
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Pomnik zachował swą formę smukłego ostrosłupa do 1972 r., gdy w ramach reno-
wacji dodano do niego od strony południowej grupę rzeźbiarską złożoną z dwóch żoł-
nierzy przedstawionych na tle skrzydła13. Żołnierze, wykonani ze sztucznego kamienia,  
ukazani w pozycji kroczącej, w umundurowaniu oraz uzbrojeni (granat i pepesza), 
w ekspresyjnej pozie, nadali całemu założeniu dynamiczny i horyzontalny charakter, 
stając się równocześnie głównym elementem kompozycyjnym pomnika. ze szczytu 
prostopadłościanu usunięto dotychczasowe zwieńczenie, które zastąpiono sierpem 
i młotem oraz wykonano rzeźbiarskie opracowanie cokołu, w postaci profilowych, 
płaskorzeźbionych ujęć żołnierzy. Autorami nowej koncepcji upamiętnienia żołnie-
rzy radzieckich byli projektanci Hubert Maciejczyk oraz Jan Wiesław Kaczmarek,  
a zleceniodawcą lidzbarski urząd Miasta14. Nad przebiegiem rozbudowy obiektu 
czuwał Wojewódzki Obywatelski Komitet Ochrony Pomników Walk i Męczeństwa 
w Olsztynie. Do prac przyczynił się również Powiatowy Komitet Ochrony Pomni-
ków Walk i Męczeństwa oraz Miejski Komitet Ochrony Pomników Walki i Męczeń-
stwa w Lidzbarku Warmińskim15.

Odsłonięcie nowego pomnika nastąpiło 4 listopada 1972 r., w 55 rocznicę wy-
buchu rewolucji październikowej oraz w 50 rocznicę powstania związku Radziec-
kiego16. zgodnie z planem, zakończenie prac nastąpiło już 15 października 1972 r.17, 
choć niektóre źródła podają również rok 1973 jako datę budowy pomnika18. 

13 D. czarnecka w opracowaniu dotyczącym pomników wdzięczności podaje, iż był to drugi pomnik w Lidzbarku 
Warmińskim poświęcony Armii czerwonej. W rzeczywistości była to jedynie rozbudowa istniejącego monumentu. Drugi 
pomnik poświęcony żołnierzom Armii Radzieckiej w Lidzbarku Warmińskim wzniesiono na terenie cmentarza wojen-
nego przy ul. Orneckiej w 1970 r. Błędna jest również informacja o wykonaniu pomnika z cegły. Por. D. czarnecka, op. cit., 
s. 433.; APO, WOKOPWiM, Informacje, sprawozdania i zamierzenia powiatowych, miejskich i gminnych komite-
tów ochrony pomników walki i męczeństwa w latach 1966–1990, Sprawozdanie z działalności Powiatowego Obywa-
telskiego Komitetu Ochrony Pomników Walk i Męczeństwa w Lidzbarku Warm. za rok 1970, sygn. 2490/5, s. 100.

14 APO, WOKOPWiM, ewidencja zbiorcza oraz wykazy tematyczne i topograficzne „miejsc pamięci na-
rodowej” na terenie województwa olsztyńskiego w latach 1974–1988, Wykaz pomników, tablic pamiątkowych itp. 
związanych z walką i męczeństwem w województwie olsztyńskim, sygn. 2490/16, s.14 (1976 r.).

15 Miejski Obywatelski Komitet Ochrony Pomników Walki i Męczeństwa w Lidzbarku Warmińskim po-
wstał 10 maja 1976 r. na podst. Art. 49 ust.1 pkt.5 ustawy z dnia 25 stycznia 1958 r. o radach narodowych (Dz.u.  
z 1975 r. nr 26 poz. 139). Jego przewodniczącym został Tadeusz Pieślak, ówczesny naczelnik miasta. APO, Woje-
wódzki Obywatelski Komitet Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa, Informacje, sprawozdania i zamierzenia po-
wiatowych, miejskich i gminnych komitetów ochrony pomników walki i męczeństwa w latach 1966–1990, De-
cyzja Naczelnika Miasta Lidzbarka Warmińskiego z dnia 10 maja 1975 r. w sprawie powołania Miejskiego Oby-
watelskiego Komitetu Ochrony Pomników Walki i Męczeństwa w Lidzbarku Warmińskim, sygn. 2490/17, s. 15.

16 B., a., Odsłonięcie pomnika w Lidzbarku Warmińskim, „Gazeta olsztyńska”, nr 264 z 6 listopada 1972, s. 1, 2.
17 APO, Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Lidzbarku Warmińskim (dalej PMRN), Odpisy protoko-

łów z Sesji Miejskiej Rady Narodowej Lidzbarku Warmińskim, lata 1972–1973, Sprawozdanie z przebiegu realizacji 
programu działania Miejskiej Rady Narodowej w Lidzbarku Warmińskim na rok 1972 opracowanego na podsta-
wie uchwały VI zjazdu Polskiej zjednoczonej Partii Robotniczej, wytycznych w sprawie „Mistrz Gospodarności” 
oraz posiadanego ramowego  programu przygotowania miasta do obchodów Kopernikowskich, załącznik nr 1 do 
protokołu MRN nr XXX/72 z dnia 28 września 1972, sygn. 455/21, s. 191.

18 APO, WOKOPWiM, ewidencja zbiorcza oraz wykazy tematyczne i topograficzne „miejsc pamięci narodowej” 
na terenie województwa olsztyńskiego w latach 1974–1988, Wykaz pomników, tablic pamiątkowych itp. związanych z wal-
ką i męczeństwem w województwie olsztyńskim, sygn. 2490/16 (s.) 14 (1976 r.).W protokołach Prezydium MRN w Lidz-
barku Warmińskim znajduje się uwaga, iż na rok 1973 planowano generalny remont pomnika. W kolejnych dokumen-
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z roku 1972 pochodzi informacja, iż samo zagospodarowanie terenu przy 
obiekcie pochłonęło sumę 45 tys. zł19, co przekroczyło zakładane koszty, gdyż

tach widnieje już data 1972 jako rok remontu pomnika, który wiązał się jednocześnie z jego rozbudową. Por. APO, PMRN  
w Lidzbarku Warmińskim, Odpisy Protokołów z sesji MRN w Lidzbarku Warmińskim, lata 1972–1973, Referat 
na sesję MRN w dniu 28 stycznia 1972, sygn. 455/18, s. 21; APO, PMRN w Lidzbarku Warmińskim, Odpisy Pro-
tokołów z sesji MRN w Lidzbarku Warmińskim, lata 1972–1973, Program Działania Miejskiej Rady Narodowej 
w Lidzbarku Warmińskim na rok 1972 opracowany w oparciu o uchwałę VI zjazdu Partii, wytyczne w sprawie 
„Mistrza Gospodarności”, oraz posiadany ramowy program przygotowania miasta do obchodów Kopernikow-
skich, sygn. 455/12, s. 52.

19 APO, Prezydium Miejskiej Rady Narodowej, Odpisy protokołów z sesji Rady Miejskiej w Lidzbarku 
Warmińskim, lata 1972–1973, Program realizacji zadań objętych ogólnopolskim konkursem p. h. „Mistrz Go-
spodarności 1972” miasta Lidzbarka Warmińskiego. sygn. 455/21, s.  52.

Il. 2. Lidzbark Warmiński, Pomnik Wdzięczności, pocztówka, stan z roku 1977
Źródło: zbiory własne autorki.
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jeszcze w 1971 r. budżet przewidywał wydatkowanie kwoty 40 tys. na zagospoda-
rowanie terenu, a kolejne 89 tys. zostało już przeznaczone na renowację pomnika20. 
Przy okazji rozbudowy monumentu stworzono nową koncepcję ukształtowana osi 
głównej prowadzącej do niego od strony zachodniej, w miejsce dotychczasowej eks-
pozycji osi północnej prowadzącej od ul. Stalina (ob. ul. Bartoszyckiej). całość oto-
czono zielenią komponowaną (nasadzenia m.in. krzewów iglastych jako uzupełnienie 
już istniejącej z kompozycji złożonej z drzew wysokich – m.in. świerków i klonów).

Pomnik przeszedł remont w 1979 r., gdy z inicjatywy Miejskiego Obywatel-
skiego Komitetu Ochrony Pomników Walk i Męczeństwa kosztem 15 000 zł. od-
nowiono cokół, kolejne 20 000 złotych pochłonęło uporządkowanie terenu wokół 
monumentu21. Do czasów współczesnych obiekt przetrwał bez większych zmian. 
Po 1989 r. usunięto jedynie napis z cokołu oraz sierp i młot ze szczytu. W 2011 r.,  
ze względu na zły stan techniczny ogrodzono go siatką. W 2015r. na łamach lokal-
nej prasy pojawiły się głosy niektórych mieszkańców oczekujące likwidacji pomni-
ka lub przeniesienia go na teren cmentarza wojennego22. 31 sierpnia 2016 r. Rada 
Miejska w Lidzbarku Warmińskim podjęła uchwałę o likwidacji pomnika powołując 
się na jego zły stan techniczny oraz opinię Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeń-
stwa o likwidacji obiektu23. Obecnie pomnik jest zaniedbany: widoczne są spęka-
nia i ubytki w partii schodów oraz cokołu, w niektórych miejscach porasta mchem. 

Do 1989 r. monument i  jego otoczenie były utrzymywane w dobrym sta-
nie. zadanie dbania o  jego należyty stan scedowano na młodzież z  lidzbarskich 
szkół. z 1967roku pochodzi informacja, iż pomnikiem wdzięczności w Lidzbarku  
Warmińskim opiekował się szczep harcerski „zorza” działający przy Liceum  
Pedagogicznym24. 9 maja 1968 roku za swą działalność szkoła została uhono-
rowana odznaczeniem Opiekun Miejsca Pamięci, przyznawanym przez Woje-

20 APO, Prezydium Miejskiej Rady Narodowej, Odpisy protokołów z sesji Rady Miejskiej w Lidzbarku War-
mińskim, lata 1972–1973, Sprawozdanie z wykonania budżetu i planu gospodarczego miasta za rok 1971,  załącznik 
nr 1 do protokołu MRN nr XXVI/72 z dnia 21 marca 1972r., sygn. 455/21, s. 82. Dla porównania w 1971r. średni 
roczny dochód na osobę wynosił w Polsce 18 292 zł, por. GuS, Rocznik statystyczny 1971, Warszawa 1972, s. 543.

21 APO, WOKOPWiM, Informacje, sprawozdania i zamierzenia powiatowych, miejskich i gminnych ko-
mitetów ochrony pomników walki i męczeństwa w latach 1966–1990, Sprawozdanie z działalności Miejskiego 
Obywatelskiego Komitetu Ochrony Pomników Walk i Męczeństwa w Lidzbarku Warmińskim (za rok 1979) sygn. 
2490/1, s. 18 (8.01.1980).

22 e. Lubińska, Czy przenieść pomnik na cmentarz? Chcą zebrać tysiąc podpisów, „Gazeta Olsztyńska”,   
nr 152, 2015 r. dod. Gazeta Lidzbarska, nr 27, s. 3; K. Onyszk, “Bolszewika goń z pomnika”: pikieta pod “Pomnikiem 
wdzięczności”, „Gazeta Olsztyńska”, nr 199, 2015 r., dod. „Gazeta Lidzbarska”, nr 35, s. 5.; pap, Lidzbark Warmiński 
chce przenieść pomnik żołnierzy radzieckich, „Gazeta Wyborcza”,  nr 15, 2015r., dod. Olsztyn, s. 4.

23 uchwała Rady Miasta w Lidzbarku Warmińskim z dnia 31.08.2016, nr XXVIII/213/2016, Biuletyn In-
formacji Publicznej urzędu Miasta w Lidzbarku Warmińskim, file:///c:/users/Admin/Downloads/LegalAct.pdf, 
dostęp 05.09.2016.

24 APO, WOKOPWiM, Informacje, sprawozdania i zamierzenia powiatowych miejskich i gminnych ko-
mitetów Ochrony Pomników Walki i Męczeństwa w latach 1966–1990, Sprawozdanie z działalności Powiatowego 
Obywatelskiego Komitetu Ochrony Pomników Walki i Męczeństwa w Lidzbarku Warmińskim, sygn. 2490/17, s. 3.
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Il. 3. Pomnik Wdzięczności w Lidzbarku Warmińskim, stan z roku 2015 (fot. J. Jakutowicz) 
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wódzki Obywatelski Komitet Ochrony Pomników Walk i Męczeństwa25. Rok póź-
niej opiekę nad pomnikiem wdzięczności sprawował cech Rzemiosł Różnych  
z Lidzbarka26. W 1974 r. pojawia się informacja, iż pomnikiem opiekuje się mło-
dzież z Technikum Rolniczego w Lidzbarku. Ten stan rzeczy nie zmienia się aż do 
1989 r.27 co roku, w kwietniu, w ramach obchodów Miesiąca Pamięci Narodowej 
uczniowie z Technikum Rolniczego przy współudziale młodzieży ze szkół podsta-
wowych oraz mieszkańców miasta, w czynie społecznym porządkowali teren wo-
kół pomnika, dbając o jego należyty stan i ukwiecenie. Po 1989 r., gdy dbanie o stan 
obiektu przestało być wymogiem politycznym wpisującym się w ówczesną politykę 
historyczną, popadł on w zapomnienie. 

Stylistycznie pomnik w Lidzbarku Warmińskim jest połączeniem dwóch naj-
częściej stosowanych form przy komponowaniu miejsc upamiętnień: formy meta-
forycznej (ostrosłup, prostopadłościan) i dosłownej (żołnierze). Forma ostrosłupa 
była popularnym motywem pomnikowym. znana od starożytności, odnosiła się do 
skojarzeń z górą jako kierunkiem bardziej pożądanym, wzniosłym, lepszym, przy-

25 APO, WOKOPWiM, Informacje, sprawozdania i zamierzenia powiatowych miejskich i gminnych ko-
mitetów Ochrony Pomników Walki i Męczeństwa w latach 1966–1990, Sprawozdanie z działalności Powiatowego 
Obywatelskiego Komitetu Ochrony Pomników Walki i Męczeństwa w Lidzbarku Warmińskim za 1968 rok, sygn. 
2490/17, s. 4. (20.01.1969).

26 APO, WOKOPWiM,, Informacje, sprawozdania i zamierzenia powiatowych, miejskich i gminnych komi-
tetów ochrony pomników walki i męczeństwa w latach 1966–1990, Sprawozdanie z działalności Powiatowego Oby-
watelskiego Komitetu Ochrony Pomników Walk i Męczeństwa w Lidzbarku warm. za rok 1970, sygn. 2490/17, s. 8.

27 APO, WOKOPWiM, Informacje, sprawozdania i zamierzenia powiatowych, miejskich i gminnych ko-
mitetów ochrony pomników walki i męczeństwa w latach 1966–1990, Sprawozdanie z działalności Powiatowego 
Obywatelskiego Komitetu Ochrony Pomników Walk i Męczeństwa w Lidzbarku Warmińskim za rok 1974, sygn. 
2490/17, s. 12; APO, WOKOPWiM, Informacje, sprawozdania i zamierzenia powiatowych, miejskich i gminnych 
komitetów ochrony pomników walki i męczeństwa w latach 1966–1990, Sprawozdanie z działalności Miejskiego 
Obywatelskiego Komitetu Ochrony Pomników Walk i Męczeństwa w Lidzbarku Warmińskim za rok 1982, sygn. 
2490/17, s. 23; APO, WOKOPWiM, Informacje, sprawozdania i zamierzenia powiatowych, miejskich i gminnych 
komitetów ochrony pomników walki i męczeństwa w latach 1966–1990, Sprawozdanie z działalności Miejskiego 
Obywatelskiego Komitetu Ochrony Pomników Walk i Męczeństwa w Lidzbarku Warmińskim za rok 1970, sygn. 
2490/17, s. 25; APO, WOKOPWiM, Informacje, sprawozdania i zamierzenia powiatowych, miejskich i gminnych 
komitetów ochrony pomników walki i męczeństwa w latach 1966–1990, Sprawozdanie z działalności Miejskiego 
Obywatelskiego Komitetu Ochrony Pomników Walk i Męczeństwa w Lidzbarku Warmińskim w ramach obcho-
du Miesiąca Pamięci Narodowej, sygn. 2490/17, s. 26 (rok 1984); APO, WOKOPWiM, Informacje, sprawozdania  
i zamierzenia powiatowych, miejskich i gminnych komitetów ochrony pomników walki i męczeństwa w latach  
1966–1990, Sprawozdanie z działalności Miejskiego Obywatelskiego Komitetu Ochrony Pomników Walk i Męczeń-
stwa (za rok 1985), sygn. 2490/17, s. 29 (27.12.1985); APO, WOKOPWiM, Informacje, sprawozdania i zamierzenia 
powiatowych, miejskich i gminnych komitetów ochrony pomników walki i męczeństwa w latach 1966–1990, Infor-
macja na temat prac MOKOPWiM, 09.05.1986 (do Przewodniczącego WOKOPWiM), sygn. 2490/17, s. 30; APO, 
WOKOPWiM, Informacje, sprawozdania i zamierzenia powiatowych, miejskich i gminnych komitetów ochrony 
pomników walki i męczeństwa w latach 1966–1990, Sprawozdanie z prac MOKOPWiM w roku 1987, (do Przew. 
WOKOPWiM), sygn. 2490/17, s. 35; APO, WOKOPWiM, Informacje, sprawozdania i zamierzenia powiatowych, 
miejskich i gminnych komitetów ochrony pomników walki i męczeństwa w latach 1966–1990, Odpowiedź na pismo 
WOKOPWiM z dnia 10 III 1988, sygn. 2490/17, s. 37 (09.05.1988); APO, WOKOPWiM, Informacje, sprawozdania 
i zamierzenia powiatowych, miejskich i gminnych komitetów ochrony pomników walki i męczeństwa w latach  
1966–1990, Sprawozdanie za rok 1989, sygn. 2490/17, s. 40 (13.01.1990).
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pisanym boskości i nieśmiertelności28. Forma ta do współczesnej sztuki pomniko-
wej została włączona w XIX w, na fali zainteresowań starożytnictwem i wtórnym 
ustawianiem w miastach europejskich antycznych obelisków jako upamiętnień  
o nowym sensie symbolicznym29. Obeliski wykorzystywano również w do upamięt-
nienia wojny francusko-pruskiej z lat 1870–1871 (na terenach Niemiec) oraz pierw-
szej wojny światowej30. Jako forma typowa szybko wszedł on również do kanonu 
motywów wykorzystywanych w realizacjach powojennych, m.in. przy wznoszeniu 
pomników wdzięczności. Już pierwsze tego typu obiekty powstałe na terenie Polski 
w 1945 r. wykorzystywały tę formę (m.in. Kielce, Kraków, Bydgoszcz, Kolbuszowa, 
Przeworsk)31. Także postać żołnierza posiada długą tradycję w rzeźbie pomnikowej. 
Była jedną z najpopularniejszych form w pomnikach wojny francusko-pruskiej, wy-
stępowała również w upamiętnieniach pierwszowojennych oraz w międzywojennych 
upamiętnieniach nieznanego żołnierza, choć po 1945 r. estetyka tego typu przed-
stawienia ulega stopniowej zmianie. Dość lekkie, przedwojenne formy, odnoszące 
się momentami do kanonu antycznego, były początkowo kontynuowane w estety-
ce socrealistycznej po 1945 r. z biegiem czasu zostają one zastąpione przez surowe, 
grubo ciosane postaci, których realizm został zatarty na rzecz kubizmu bryły. Owa 
ciężkość i przysadzistość proporcji, stała się cechą charakterystyczną pomników 
figuralnych powstałych w latach 60-tych i 70-tych32, zaś sam motyw uzbrojonych 
żołnierzy stał się popularnym elementem rzeźby pomnikowej od lat 60-tych, choć 
w sporadycznych przypadkach, znany był także we wcześniejszych realizacjach33. 
Również pomysł zestawienia abstrakcyjnej figury obelisku lub prostopadłościanu  
z grupą figuralną pojawił się już wcześniej, m.in. w poznańskim Pomniku Powstań-
ców Wielkopolskich, odsłoniętym w 1967 r.34 Dość oryginalnym elementem lidz-
barskiego pomnika są skrzydła widoczne w tle grupy rzeźbiarskiej, będące nowością  
w ikonografii pomnikowej przełomu lat 60-tych i 70-tych35. Mają one swoją analo-
gię w jednym z najokazalszych monumentów powstałych po II wojnie światowej – 
Pomniku Powstańców śląskich w Katowicach autorstwa Gustawa zemły i Wojcie-

28 A. P. chenel, A. S. Simarro, Słownik symboli, Warszawa 2008, s. 165.
29 Por. m.in. obeliski w Paryżu, Londynie, Nowym Jorku.
30 Por. J. Jakutowicz, Pomniki pierwszowojenne jako element krajobrazu kulturowego Warmii i Mazur, 

w:Warmia i Mazury – nasze wspólne dobro, cz. II, red. S. czachorowski, Ż. Kostyk, A. zielińska, Olsztyn 2015, s. 37.
31 I. Grzesiuk-Olszewska, Polska rzeźba pomnikowa w latach 1945–1995, Warszawa 1995, s. 46; D. czar-

necka, op. cit., s. 87–88; M. Golon, Symbole wdzięczności czy uległości? Pomniki Wdzięczności Armii Czerwonej – 
przyczynek do dziejów propagandy komunistycznej w Polsce po drugiej wojnie światowej, w: Europa orientalis. Pol-
ska i jej wschodni sąsiedzi od średniowiecza po współczesność. Studia i materiały ofiarowane Profesorowi Stanisła-
wowi Alexandrowiczowi w 65 rocznicę urodzin, red. z. Karpus, D. Michaluk, T. Kempa, Toruń 1996, ss. 613–614.

32 W podobnej, surowej estetyce wzniesiono pomniki m.in. w Bydgoszczy (Pomnik Walki i Męczeństwa 
Bydgoszczy i ziemi Bydgoskiej, 1969), Warszawie (Pomnik Bohaterów Warszawy, 1964).

33 Motyw uzbrojonych żołnierzy wykorzystano pomnikach wdzięczności m.in. w Warszawie (1945 r.), Ko-
szalinie (1954), Katowicach (1949 r.). Por. D. czarnecka, op. cit., ss. 418, 426, 488.

34 I. Grzesiuk-Olszewska, op. cit., s. 131.
35 eadem, s. 22.
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cha zabłockiego, odsłoniętym w 1967 r.36 Abstrakcyjne, nieprzypominające do-
tychczas stosowanych motywów tego typu (skrzydła Nike, skrzydła husarskie) bę-
dące główną bryłą katowickiego pomnika, w Lidzbarku zostały zredukowane do 
tła, choć zachowały swój nowatorski charakter. Motywy wykorzystane w pomniku 
lidzbarskim zostały częściowo powtórzone w pomniku znajdującym się na cmen-
tarzu wojennym w Ostródzie. Obiekt, również autorstwa Jana Wiesława Kaczmar-
ka, zaprojektowany został w latach 1974–1975, czyli dwa lata po powstaniu obiek-
tu w Lidzbarku. Analogie są szczególnie widoczne w kompozycji, której głównym 
elementem jest dynamicznie ujęta sylwetka żołnierza o kubizowanej formie oraz 
szorstkości opracowania materiału (sztuczny kamień)37.

Również sama idea rozbudowy pomnika była typowa dla lat 70-tych i wpisy-
wała się w szerszy kontekst gigantomanii władzy, czego przykładem były rozbudowy 
innych założeń pomnikowych na terenie kraju (pomnik na polach Grunwaldu, Góra 
św. Anny)38. W obiekcie lidzbarskim narracyjna, rzeźbiarska forma później doda-
nej części, przypada już na szczytowy rozwój rzeźby pomnikowej zapoczątkowany 
w latach 60-tych, gdy powstały najbardziej rozbudowane monumenty narracyjne39. 

Opisywany obiekt w Lidzbarku Warmińskim, mimo dość skromnej skali za-
łożenia, jest przykładem wykorzystania typowych motywów i technik charaktery-
stycznych dla pomników wdzięczności. Pierwotna forma ostrosłupa, rozbudowa po-
mnika, dodana grupa narracyjna i jej forma są odbiciem najważniejszych tendencji 
zachodzących w polskiej rzeźbie pomnikowej po 1945 r. Tendencje te, realizowa-
ne przeważnie w założeniach wielkomiejskich, w Lidzbarku Warmińskim zostały 
przetworzone na potrzeby miasta prowincjonalnego. Pomnik, gabarytami dosto-
sowany do skali pobliskiej zabudowy, z towarzyszącą zielenią, w przeciwieństwie 
do wielu obiektów tego typu, został harmonijnie wpisany w otoczenie. Dodatkowo 
na podkreślenie zasługuje fakt, iż został wzniesiony przy wykorzystaniu elementów 
wcześniejszego, niemieckiego pomnika, co na terenach dawnych Prus Wschodnich 
również było często spotykaną praktyką i świadczyło o nowej definicji symbolicz-
nej przestrzeni po 1945 r., zgodnej z aktualnym zapotrzebowaniem politycznym.

Joanna Jakutowicz, Dankbarheit Denkmal in Lidzbark Warmiński (Heilsberg)

zusammenfassung

Die Publikation betrifft die Geschichte und Forminterpretation eines Dankbarkeitsdenkmals in Lidzbar-
kWarmiński. Das Denkmal wurde 1949 errichtet. es entstand zum ehren der Sowjetsoldaten, die im zweiten We-
ltktrieggeffallen waren. Der entwurf schuf Wiktor Tucewicz. Das neue Denkmal wurde auf dem leeren Platz ge-
stellt, wo sich bis 1945 das Kriegsdenkmal aus dem ersten Weltkrieg befand. zuerst hatte das Denkmal der Dank-

36 eadem, Ewolucja formy w polskiej rzeźbie pomnikowej lat 1945–1980, Rzeźba Polska, nr 4, 1989, s. 28.
37 J. W. Kaczmarek, 50 lat pracy twórczej na Warmii i Mazurach, Olsztyn 2016, ss. 24–25.
38 I. Grzesiuk-Olszewska, Polska rzeźba, s. 17.
39 eadem, Ewolucja formy, s. 17, 20.
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barkeit die Form einer Pyramide. Der Ausbau folgte im Jahre 1972, als die Bildhauer Jan Wiesław Kaczmarek und 
Hubert Maciejczyk eine Soldatengruppe hinzufügten. Der Magistrat in Heilsberg hat im Jahre 2016 entschieden, 
das Denkmal abzutragen. 

Die Form besteht aus symbolischen (Pyramide) und narrativen (Soldaten) elementen. Der Ausbau des 
Objektes, Hinzufügung von neuen Formen (Flügel), und kubische Form sind typisch für polnische Denkmal-
kunst nach 1945.

Übersetzt von Joanna Jakutowicz

Jakutowicz Joanna, The gratitude monument in Lidzbark Warmiński
 
Summary

The article presents the history and morphological interpretation of the gratitude monument in Lidzbark 
Warmiński. The monument was built in 1949 in honour of the Soviet soldiers that were killed during the World 
War II. The project was made by WiktorTucewicz, and the new monument was located in a place where, until 
1945, there stood a First World War monument. Initially the new monument took the form of a pyramid, and in 
1972 sculptors Jan WiesławKaczmarek and Hubert Maciejczyk added to it a group of soldiers. In 2016, the Town 
Hall of LidzbarkWarmiński decided to dismantle the monument. 

The form of the monument consists of symbolic (pyramid) and narrative (soldiers) parts. The enlarge-
ment of the monument, its cubic form, the addition ofa new form (wings) – was all typical for Polish sculptural 
development after 1945.

Translated by Joanna Jakutowicz
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R  ecenzje i omówienia

Komunikaty mazursko-warmińskie, 2016, nr 2(292)

marian arszyński, Organizacja i technika średniowiecznego budownictwa 
ceglanego w Prusach w kontekście europejskim, wydawnictwo muzeum 
zamkowego w malborku, malbork 2016, ss. 405.

Sposoby budowania w średniowieczu interesują uczonych już przynajmniej 
od połowy XIX w. Jednak podstawowa trudność zajmowania się analizą tak złożo-
nego zagadnienia polega na tym, że jest ono wybitnie interdyscyplinarne. Zmusza 
bowiem badaczy, którzy chcieliby się tego podjąć, do uwzględniania nie tylko licz-
nych, bardzo zróżnicowanych źródeł (artefakty archeologiczne, istniejące obiekty 
lub ich materialne pozostałości, ikonografia, średniowieczne i nowożytne przekazy 
pisane), ale również do zapoznawania się z coraz to nowymi metodami badawczy-
mi z zakresu co najmniej kilku dziedzin naukowych (archeologia, historia, historia 
sztuki, chemia, fizyka itd.). Co więcej, na różnych obszarach Europy proces wzno-
szenia obiektów murowanych wyglądał inaczej (co było spowodowane chociażby 
rodzajem zastosowanych materiałów budowlanych), stąd też wiedza na ten temat 
jest zróżnicowana, gdyż zależy przede wszystkim od stanu zachowania odnośnych 
źródeł, a co za tym idzie – od wyników przeprowadzonych dotąd badań.

Z tym większą uwagą należy odnotować fakt pojawienia się nowej książki to-
ruńskiego historyka sztuki, badacza z wieloletnim doświadczeniem, Mariana Ar-
szyńskiego, w której autor postanowił zająć się organizacją i techniką ceglanego bu-
downictwa w państwie krzyżackim w Prusach w średniowieczu z uwzględnieniem 
szerokiej panoramy tego zjawiska w kontekście europejskim.

Autor podzielił swoją książkę na dwie duże części. W pierwszej zajął się ma-
teriałami wykorzystywanymi w budownictwie, sposobami ich pozyskiwania oraz 
technikami ich obróbki. Zaczął od drewna, któremu w rozdziale I nie poświęcił 
jednak zbyt wiele miejsca. Następnie (II) przeszedł do ceramiki, do której – bez 
bliższych wyjaśnień – zaliczył również cegły. W pierwszej części rozważań tego 
rozdziału przedstawił w skrócie problematykę produkowania i wykorzystywania 
tego typu materiałów budowlanych od starożytności do początku średniowiecza, 
by w dalszej kolejności przejść do Prus w czasach panowania zakonu krzyżackiego. 
W uwagach wprowadzających autor starał się wykazać, że na tych obszarach cegła 
na masową skalę zaczęła się pojawiać dopiero od ostatnich dekad XIII w. Dalej za-
jął się strukturą organizacyjną cegielni, by w końcu przejść do omówienia procesu  
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produkcyjnego. Temu zagadnieniu M. Arszyński poświęcił najwięcej uwagi. Na 
początku autor przedstawił sposoby pozyskiwania i przygotowywania surowca. 
W następnej kolejności (formowanie cegły konstrukcyjnej) zaprezentował szereg 
uwag dotyczących nurtującej już badaczy od dłuższego czasu kwestii ewentualnego 
datowania obiektów na podstawie wymiarów cegieł. Do tego typu pomysłów au-
tor odniósł się jednak bardzo sceptycznie. Następnie omówił technikę formowania 
detali architektonicznych, cegły profilowanej a także rzeźb ceramicznych, gdzie za-
warł szereg interesujących spostrzeżeń na temat ich produkowania jak i wykorzy-
stywania. W dalszej części tego rozdziału M. Arszyński zajął się kwestią formowa-
nia dachówek. Wreszcie dwa ostatnie podrozdziały poświęcił procesowi suszenia  
i wypalania ceramiki budowlanej oraz produkcji i wykorzystywaniu cegły glazuro-
wanej i tzw. zendrówki. W trzecim rozdziale tej części autor omówił wykorzystanie 
kamienia jako materiału budowlanego w państwie zakonnym w Prusach w późnym 
średniowieczu. Przy czym ograniczył się jedynie do zagadnień jego pozyskiwania 
i obróbki w wersji twardej (np. granit) oraz w wersji miękkiej (np. piaskowiec).  
W kolejnym, czwartym rozdziale tej części pracy, autor poświęcił swoją uwagę wap-
nu jako surowcowi budowlanemu. Zawał również dodatkowe uwagi na temat jego 
przetwarzania, w wyniku czego powstawała zaprawa murarska, gips lub komponent 
tzw. sztucznego kamienia. Wreszcie w ostatnim rozdziale tej części (V) M. Arszyński  
omówił krótko inne materiały (żelazo, ołów, szkło), które były wykorzystywane 
w budownictwie na obszarze państwa krzyżackiego w Prusach.

Kolejna, druga część książki, nosząca tytuł „Charakterystyka przebiegu pro-
cesu budowy”, została podzielona przez autora na trzy duże rozdziały. W poprze-
dzających uwagach wstępnych M. Arszyński sceptycznie odniósł się do formuło-
wanych przez badaczy od XIX w. tez, iż zakon krzyżacki jako władca terytorialny 
był motorem działań budowlanych w Prusach. Prezentowane w dalszej kolejności 
rozważania miały dostarczyć na to licznych dowodów.

W rozdziale pierwszym („Organizacja przedsięwzięć budowlanych”) autor 
najpierw w dużym skrócie starał się przedstawić budownictwo warowne zakonu 
krzyżackiego począwszy od umocnień drewniano-ziemnych do zamków ceglanych. 
Następnie trochę miejsca poświęcił obiektom wznoszonym w miastach pruskich, 
zwracając szczególną uwagę na techniczną i organizacyjną stronę tej aktywności. 
W kolejności omówił więc architekturę świecką, obwarowania, domy mieszczań-
skie oraz architekturę sakralną z podziałem na miejskie, zakonne i wiejskie kościo-
ły parafialne. Drugi rozdział tej części M. Arszyński poświęcił wykorzystywanej  
w państwie zakonnym w budownictwie sile roboczej (koncepcyjnej, organizacyj-
nej i wykonawczej), począwszy od „kierowników budowy” i murarzy, na pracow-
nikach niewykwalifikowanych kończąc. Wreszcie w rozdziale trzecim autor omówił 
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przebieg poszczególnych etapów prac budowlanych wychodząc od domniemanych 
projektów i ich twórców, poprzez przygotowanie i wyposażenie placu budowy, by 
w końcu przedstawić finansowanie oraz praktyczną realizację prac murarskich, 
ciesielskich, dekarskich i wykończeniowych. Na końcu M. Arszyński zamieścił  
27 przetłumaczonych przez siebie na język polski fragmentów wypisów z tekstów 
źródłowych z XIII–XVI w. odnoszących się do problematyki budownictwa w Pru-
sach. Całość pracy wieńczy przemieszany wykaz literatury i publikowanych wydaw-
nictw źródłowych. Książka jest ponadto bogato ilustrowana kolorowymi zdjęciami, 
ikonografią, szkicami i rysunkami.

Przy próbie oceny prezentowanej publikacji ma się jednak mieszane odczu-
cia. Z jednej strony nie brakuje w niej fragmentów naprawdę wartościowych, cho-
ciażby tych o materiałach budowlanych, czy też o pozyskiwaniu i wykorzystywaniu 
wapna. Interesujące są także spostrzeżenia autora na temat siły roboczej czy prze-
biegu procesu budowlanego. Z drugiej jednak strony, są w tej książce liczne błędy 
konstrukcyjne, merytoryczne i metodyczne, które nie powinny się zdarzać w pracy 
o charakterze naukowym.

Sam Wstęp jest w dużej części niepoprawny, gdyż nie ma w nim w ogóle charak-
terystyki źródeł, a omawiana bardzo wybiórczo literatura przedmiotu dotyczy niemal  
w całości badań nad średniowiecznym budownictwem w krajach zachodnioeuropejskich. 
Opracowań na ten temat w odniesieniu do państwa krzyżackiego w Prusach autor nie 
przedstawił. Na końcu brak również jakichkolwiek uwag podsumowujących w postaci 
Zakończenia przez co odbiorca nie wie, na ile książka M. Arszyńskiego jest nowatorska, 
a na ile jest ona oparta na istniejącej już (lecz dalece niepełnej) literaturze przedmiotu.

Inne błędy wynikają z trzech podstawowych przyczyn. Autor nie uwzględnił 
licznych nowszych opracowań, które w wielu przypadkach pozwoliłyby skorygo-
wać i uzupełnić jego wiedzę (co na wybranych przykładach zostanie zobrazowane 
w dalszej części tych uwag). Co więcej, w kwestii średniowiecznych źródeł pisanych 
dla obszarów państwa krzyżackiego oparł się wyłącznie na edycjach z przełomu  
XIX i XX w. A przecież należy zdawać sobie sprawę z tego, że w okresie ostatnich 
100 lat zostały dodatkowo opublikowane liczne przekazy źródłowe, nie mówiąc 
już o tym, że dla średniowiecznych dziejów państwa krzyżackiego w Prusach nadal 
wiele źródeł nie doczekało się edycji i są one dostępne wyłącznie w formie rękopi-
śmiennej. Podejmując badania nad budownictwem w tej epoce i akurat na tym ob-
szarze, nie można tego faktu ignorować. Należy również dostrzegać różnicę między 
przekazami o charakterze narracyjnym i dokumentowo-aktowym (kwestia krytyki 
źródła historycznego). Trzeci mankament wynika z dwóch powyższych. Otóż nie-
które odczyty w starszych edycjach zawierają błędy wymagające korekty. Jeśli więc 
oprzeć się tylko na nich, wówczas błędy te będą powielane.
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Aby nie być gołosłownym wypada tu odnieść się do paru koniecznych do 
zweryfikowania wybranych fragmentów z książki M. Arszyńskiego. Stanowczo 
odrzucić należy niczym nieuzasadnione przesuwanie przez autora czasu wzno-
szenia pierwszych murowanych budowli zamkowych w Prusach na koniec XIII w.  
(s. 34–36). Cała jego argumentacja opiera się na słabej znajomości i błędnej in-
terpretacji źródeł pisanych oraz nieuwzględnianiu najnowszych badań. W przy-
padku zamku toruńskiego treść dokumentów z 1255, 1262 i 1263 r. jednoznacz-
nie wskazuje na to, że warownię tę wznoszono z kamienia i cegły1, a używane  
w tych źródłach łacińskie rzeczowniki „murus”, „turris” wbrew sugestiom  
M. Arszyńskiego odnoszą się wyłącznie do sfery budownictwa murowanego2. Nie 
ma żadnego uzasadnienia kwestionowanie przez autora treści dokumentu z 1276 r.,  
który informuje o cegielni toruńskiej produkującej dla zamku i obu tamtejszych 
miast (Starego i Nowego), oraz ustaleń, których na tej podstawie dokonał To-
masz Jasiński3. Ten sam uczony już dawno udowodnił, że przywoływany przez 
M. Arszyńskiego pod rokiem 1244 dokument informujący o cegielni w Chełm-
nie (s. 37) w rzeczywistości został zredagowany w 1294 r.4 Autor zna bardzo nie-
wiele źródeł mówiących o pozyskiwaniu w państwie zakonnym w Prusach cegieł 
wtórnych, np. z rozbiórek (s. 40). A wystarczyłoby tu choćby tytułem przykładu 
zapoznać się z obszernie udokumentowaną źródłowo i dokładnie przeanalizo-
waną w literaturze przedmiotu historią związaną z rozbiórką zamku krzyżac-
kiego w Nieszawie i sprawą wywózki stamtąd materiałów budowlanych (1422–
1423)5. Takich przykładów można by zresztą wskazać znacznie więcej. Dzieło 
pikardyjskiego budowniczego Villarda de Honnecourt to nie traktat – jak napisał 
M. Arszyński (s. 72) – a szkicownik. Powstało ono na pewno przed połową XIII w.6 
Autor niepoprawnie tłumaczy zapis zawarty pod rokiem 1403 w księdze skarbnika 

1 Codex Diplomaticus Prussicus, hrsg. v. J. Voigt, Bd. I, Königsberg 1836, nr  99, nr 100; Codex Diploma-
ticus Warmiensis oder Regesten und Urkunden zur Geschichte Ermlands, hrsg. v. C. P. Woelky, J. M. Saage, Bd. I, 
Braunsberg 1860 (dalej cyt. CDW), nr 45; Archiwum Państwowe w Toruniu (dalej cyt. APT), Katalog I – Listy 
i dokumenty, nr 5; Preußisches Urkundenbuch. Politische Abteilung, hrsg. v. A. Seraphim, Bd. I, Hälfte 2, Königs-
berg/Pr. (dalej cyt. Pr. Ub.), nr 156.

2 Murus – mur ceglany, fortyfikacje, ściana z cegieł, podmurówka – Słownik łaciny średniowiecznej w Polsce, 
red. M. Plezia [i in.], Vol. 6, Wrocław 1985, ss. 564–565. Turris – Glossarium Mediae et Infimae Latinitatis, cond. 
a Carolo du Frense domino du Cange, t. VI, Parisiis 1846, s. 705. Por. również: J. Sondel, Słownik łacińsko-polski 
dla prawników i historyków, Kraków 2009, ss. 645, 962 – hasła: Murus, Turris.

3 Pr. Ub. I/2, nr 342; T. Jasiński, Powstanie zamku krzyżackiego w  Toruniu, w: Historia Torunia.  
W czasach średniowiecza (do roku 1454), red. M. Biskup, Toruń 1999, s. 140. 

4 Urkundenbuch des Bisthums Culm, bearb. v. C. P. Woelky, Bd. I, Th. 1–2, Danzig 1885–1887, nr 1227;  
T. Jasiński, Pierwsze lokacje miast nad Wisłą. 750 lat Torunia i Chełmna, Toruń 1980, ss. 44–45.

5 S. Jóźwiak, Zburzenie zamku komturskiego w Nieszawie w latach 1422–1423, Rocznik Toruński, t. 30: 
2003, ss. 19–31. 

6 Por. G. Binding, N. Nussbaum, Der mittelalterliche Baubetrieb nördlich der Alpen in zeitgenössischen Dar-
stellungen, Darmstadt 1978, ss. 1 i n.; R. Bechmann, Villard de Honnecourt. La pensée technique au XIIIe siècle et 
sa communication, Paris 1991, ss. 71–82.



369Recenzje i omówienia

malborskiego (s. 122)7. W zakonie krzyżackim nigdy nie było funkcji „szafarza 
gdańskiego”. W tym konkretnym przypadku może chodzić tylko i wyłącznie  
o wielkiego szafarza malborskiego8.

M. Arszyński posługuje się generalnie bardzo przestarzałą wiedzą na temat bu-
downictwa warownego zakonu krzyżackiego w Prusach. Ma również poważne pro-
blemy z krytyczną analizą istniejących przekazów pisanych. Dokonując zbitki dwóch 
różnych fragmentów kroniki Piotra z Dusburga autor stwierdził na przykład, że książę 
Konrad Mazowiecki wzniósł w 1230 r. Krzyżakom warownię w Nieszawie na Kuja-
wach (s. 153). Tymczasem w rzeczywistości u kronikarza jest powiedziane, że ryce-
rze-zakonnicy sami sobie wybudowali tamtejsze „castrum”9, natomiast ze szczęśliwie 
zachowanego do dzisiaj dokumentu księcia Konrada z 1230 r. wynika, że ta warownia 
już istniała (a więc wzniesiono ją wcześniej) i została przez władcę przekazana Krzy-
żakom10. Nie wiadomo skąd autor zaczerpnął informację (nie zaopatrzył jej w każdym 
razie żadnym przypisem), że pod koniec XIII w. Zakon znaczącą część budulca dla 
wznoszenia swoich zamków musiał pozyskiwać drogą kupna z oddalonych ośrodków 
produkcyjnych czy handlowych (s. 157). Nie istnieją żadne dowody, które pozwalałyby 
stwierdzić, że tak faktycznie było. M. Arszyński stwierdził, iż krzyżaccy władcy Prus  
w ramach struktury swojej administracji centralnej nie stworzyli osobnej komórki 
specjalizującej się w organizowaniu i finansowaniu budowy zamków (s. 157). Autor 
nie uwzględniając wyników ostatnich badań myli się tu na całej linii, gdyż takie insty-
tucje kierowane przez braci zakonnych („zwierzchników murarskich” – „steinmeister”; 
„muwermeister”; „magister lapidum”; „magister laterum”) jak najbardziej istniały za-
równo na poziomie centralnym jak i terytorialnym i są uchwytne w źródłach przynaj-
mniej od lat trzydziestych XIV w.11. Nieprawdziwe jest stwierdzenie M. Arszyńskie-
go, że wielcy mistrzowie w szczególnie aktywny i bezpośredni sposób angażowali się  
w organizację procesów budowlanych na północno-wschodnim pograniczu państwa 
(s. 158). Po pierwsze, taki wykrzywiony obraz rzeczywistości jest pochodną informacji 
zawartych w najpełniej zachowanym i jedynym tak obszernym źródle rachunkowym  

7 „(...) item 79 m. und 21 scot und 2 sch. vor frucht vor 223 leste kalks von Gotlandt ken Danczk zu fu-
ren mit allem ungelde; der kalk leyt zu Danczk bey dem grosscheffer von Marienburg und her sal yn ken Gre-
bin geweren; das gelt entpfing der grosscheffer (...)” – Das Marienburger Tresslerbuch der Jahre 1399–1409, hrsg.  
v. E. Joachim, Königsberg 1896 (dalej cyt. M. Tr.), s. 217.

8 Obszernie na temat tego urzędnika por.: J. Sarnowsky, Die Wirtschaftsführung des Deutschen Ordens in 
Preußen (1382–1454), Köln–Wien 1993.

9 Petrus de Dusburgk, Chronica terrae Prussiae, ed. J. Wenta, S. Wyszomirski, w: Monumenta Poloniae Hi-
storica, Nova Series, t. 13, Cracoviae 2007, ss. 46–47.

10 „(...) libere et absolute dedi beate Marie et fratribus de domo Teutonica castrum, quod dicitur Nisso-
ue cum hiis quaturo villis Ozchotino, Nissoue, Nissoueca, Occola cum omni utilitate (...) cum cunctis attinenciis 
eidem castro” – Pr. Ub., Bd. I, Hälfte 1, hrsg. v. R. Philippi, C. P. Woelky, Königsberg/Pr. 1882, nr 76. 

11 Por. S. Jóźwiak, J. Trupinda, Das Amt des „Bauleiters” („magister lapidum”; „magister laterum”; „steinme-
ister”; „czygelmeyster”; „muwermeister”) im Deutschordensstaat im 14. Jh. und in der ersten Hälfte des 15. Jh., Ordines 
Militares Colloquia Torunensia Historica. Yearbook for the Study of the Military Orders, vol. 20: 2015, ss. 239–263.
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z lat 1399–1409, czyli księdze skarbnika malborskiego. Ale przecież w innych latach 
ten system musiał działać analogicznie. Nie tyle jednak wielcy mistrzowie osobiście 
angażowali się w organizacje procesów budowlanych, ile poszczególni administrato-
rzy terytorialni (komturzy, wójtowie, prokuratorzy) otrzymywali wsparcie finanso-
we z centralnej kasy państwa na podejmowane przez siebie prace nad wznoszeniem 
zamków. Jest rzeczą zupełnie niezrozumiałą, dlaczego autor przy omawianiu tych 
kwestii (ss. 159–163) w ogóle nie uwzględnia szczególnie istotnych i obszernych opra-
cowań, które pozwalają znacznie lepiej zrozumieć organizację gospodarczą (Jürgen 
Sarnowsky)12 i militarną (Krzysztof Kwiatkowski)13 państwa krzyżackiego w Prusach. 
Nieprawdziwe jest stwierdzenie M. Arszyńskiego, że stan badań nad problematyką 
architektoniczną zamków biskupów pruskich jest słabo zaawansowany (s. 163). Wy-
starczy tu przywołać ostatnie publikacje licznego grona uczonych, będące efektem 
badań nad zamkami w Lubawie i w Wąbrzeźnie w ziemi chełmińskiej, których autor 
nie uwzględnił14. Dziwnie wygląda podrozdział o budowlach municypalnych w Pru-
sach w średniowieczu, na którego treść składa się dość pobieżne omówienie wyłącz-
nie jednego ratusza toruńskiego (s. 169–172). A co z innymi tego rodzaju obiektami? 
Prezentowana przez M. Arszyńskiego teza o wznoszeniu tego typu budowli na pod-
stawie „rysunkowego projektu budowlanego” (s. 171) nie ma żadnego potwierdzenia 
w istniejącym materiale źródłowym. Także podana przez autora informacja, że wzorem 
Torunia w Ragnecie Krzyżacy po pewnym czasie przekazywali miastu obwarowania 
łącznie z obowiązkiem ich utrzymywania we właściwym stanie (s. 173, przyp. 504) 
jest nieprawdziwa. W przywołanej przez niego pracy Käthe Clasen-Sandt nie ma 
ani słowa na ten temat15, nie mówiąc już o tym, że w Ragnecie w średniowieczu 
 w ogóle nie było miasta. M. Arszyński zwracając uwagę na spory rozgrywające się 
między ośrodkami miejskimi a władzami krzyżackimi w sprawie zabudowy new-
ralgicznych fragmentów przestrzeni przywołał konflikt z Gdańska z połowy XV w.  
(s. 174). Takich informacji w nieuwzględnianych przez autora źródłach niepublikowa-
nych jest znacznie więcej. Tytułem przykładu można tu przywołać spór, o którym w liście  
z 7 lipca 1422 r. komtur toruński informował wielkiego mistrza Pawła von Rusdorf. 
Chodziło o podjętą przez władze samorządowe tamtejszego Starego Miasta samo-
wolną – w rozumieniu urzędnika krzyżackiego – próbę podwyższenia wieży zloka-

12 J. Sarnowsky, Die Wirtschaftsführung, passim. W obszernym dodatku (Quellen, ss. 707–859) niemiecki 
badacz opublikował ponadto liczne czternasto- i piętnastowieczne źródła, spośród których do tego czasu więk-
szość była dostępna wyłącznie w postaci rękopiśmiennej.

13 K. Kwiatkowski, Zakon Niemiecki jako „Corporatio Militaris”. Część I: Korporacja i krąg przynależących 
do niej. Kulturowe i społeczne podstawy działalności militarnej zakonu w Prusach (do początku XV wieku), Toruń 
2012, ss. 216 i n.

14 Zamek w Lubawie. Dawniej i dziś, red. L. Kajzer, Lubawa 2001; Zamek biskupów chełmińskich w Wą-
brzeźnie w świetle badań archeologiczno-architektonicznych. Studia i materiały, red. M. Wiewióra, Toruń 2014.

15 Por. K. Clasen-Sandt, Zur Baugeschichte der Memelburgen Ragnit, Splitter und Tilsit, Prussia. Zeitschrift 
für Heimatkunde und Heimatschutz, Bd. 29: 1931, s. 199.
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lizowanej w murze obronnym „czwischen der Aldenstat und dem vorburge kegin  
des munczemeisters gemache obir”. Komtur prosił wielkiego mistrza o rozstrzygnięcie 
tej kwestii16. Analogiczna sprawa pojawia się w zredagowanym najprawdopodobniej 
w 1453 r. wykazie skarg Krzyżaków na wrogie działania własnych poddanych wobec 
władz zakonnych. Został on niewątpliwie sporządzony na użytek procesu toczone-
go przed sądem cesarskim. W źródle tym znalazła się między innymi informacja, że 
władze samorządowe Starego Miasta Torunia rościły sobie prawo do jakiegoś odcinka 
murów obronnych „przy zamku” (w rzeczywistości chodziło tu niewątpliwie o jakąś 
część obwarowań przedzamcza) wraz z bliżej nieokreśloną wieżą i bramą, gdzie mia-
ło się znajdować małe pomieszczenie („stobechen”) należące do komtura. Krzyżacki 
autor skargi negował te roszczenia, stwierdzając, że fundatorzy i dawni zakonni bu-
downiczy zamku dobrze wiedzieli, po co w tym akurat miejscu wznieśli mur obwo-
dowy i bramę17. Takich przykładów jest w źródłach znacznie więcej.

Odnosząc się do sformułowanej przez M. Arszyńskiego tezy, że w przypad-
ku kościołów parafialnych w swoim państwie zakon krzyżacki poza zapewnieniem 
tym instytucjom odpowiednich podstaw dochodowych nie mieszał się w sprawę 
wyglądu architektonicznego budowanych obiektów sakralnych (ss. 180–184), moż-
na wyrazić szereg wątpliwości czy tak w istocie było. Przecież przynajmniej dla 
okresu XIV i XV w. świątynie i zamki w państwie zakonnym w Prusach wznosili 
najczęściej ci sami miejscy bądź miejscowi budowniczowie (na co zresztą zwrócił 
uwagę w innym miejscu sam autor – s. 169 i n.). Gdyby więc założyć, że Krzyżacy 
nie mieli żadnego wpływu na architekturę budowanych w ich państwie kościołów 
parafialnych, wówczas trzeba by zarazem przyjąć, że i wygląd ich zamków pozosta-
wał poza ich kontrolą. A przecież wiadomo skądinąd, że Zakon posiadał w Prusach 
prawo patronatu a proboszczowie przynajmniej większych i ważniejszych kościo-
łów parafialnych byli księżmi krzyżackimi18. Czy oni też nie mieli żadnego wpływu 
na wygląd swoich świątyń? M. Arszyński w ogóle nie dostrzega związku między 
dynamicznym rozwojem między XIII a XV w., przynajmniej w dużych ośrodkach 
miejskich, organów samorządowych a tworzeniem instytucji, które miałyby zarzą-
dzać budową tamtejszych świątyń. Autor widzi ten problem wyłącznie z perspek-
tywy drugiej połowy XIV oraz XV w., tak jakby wcześniej w tych sprawach nic się 
nie działo (ss. 186–191). Można się zgodzić z M. Arszyńskim, że kościoły i klaszto-
ry mendykanckie w miastach pruskich wznosili miejscowi budowniczowie. Jednak 

16 Geheimes Staatsarchiv Preußischer Kulturbesitz, Berlin-Dahlem (dalej cyt. GStAPK), XX Hauptabtei-
-lung (dalej cyt. HA), Ordensbriefarchiv (dalej cyt. OBA), nr 3808.

17 Zentralarchiv des Deutschen Ordens, Wien, Hs 133, k. 105v.
18 Spośród licznych potwierdzających to źródeł wystarczy tu przytoczyć chociażby zredagowany około 1448 r.  

wykaz członków konwentu malborskiego, wśród których zostali także wymienieni krzyżaccy księża – proboszczo-
wie kościołów parafialnych w: Gdańsku (Główne Miasto, św. Katarzyna), Rastenburgu/Kętrzynie, Toruniu (Stare 
i Nowe Miasto), Chełmnie, Brodnicy, Grudziądzu i Bartoszycach – GStAPK, XX. HA, OBA, nr 28323.
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czy Zakon rzeczywiście w żaden sposób nie ingerował w kształt architektoniczny  
takich świątyń? (ss. 194–195). Wiadomo na przykład, że zapewne już w XIV, a na 
pewno w XV w. w kościele klasztoru dominikanów gdańskich byli chowani Krzyżacy 
z miejscowego konwentu19. Czy Zakonowi byłoby obojętne, jak wygląda świątynia, 
w której jego członkowie znajdowali wieczny spoczynek? Takich pytań można zada-
wać więcej. W związku z tym kategoryczne wnioski M. Arszyńskiego w tej sprawie, 
formułowane w oparciu o niepełną podstawę źródłową, wymagałyby przynajmniej 
złagodzenia. Autor myli się twierdząc, że w przypadku państwa zakonnego w Prusach 
praktycznie brak jednoznacznych przekazów pisanych, które pozwoliłyby udowodnić 
powiązania architektury kościołów wiejskich z budownictwem sakralnym w miastach 
(s. 196). A jednak takie istnieją, jak na przykład zachowany w Archiwum Państwowym 
w Toruniu list z trzeciej lub czwartej dekady XV w., z którego wynika, że odbudowa 
wiejskiego kościoła parafialnego w Pluskowęsach (3 km na północny wschód od Ko-
walewa) była finansowana przez miejscowych parafian, natomiast materiały budow-
lane i najprawdopodobniej budowniczowie zostali sprowadzeni z Torunia20.

Nie można zgodzić się ze stwierdzeniem M. Arszyńskiego, że w kontekście 
budownictwa w państwie krzyżackim w Prusach pod niemieckim określeniem  
„Werkmeister” kryli się konstruktorzy młynów, zapór wodnych czy tartaków  
(s. 200). W rzeczywistości byli to fachowcy, których można by już przyrównać do 
mistrzów budowlanych, a nawet „architektów”, choć w źródłach z obszaru państwa 
zakonnego to ostatnie określenie nigdy się nie pojawiało. Nieoceniona jest tu znowu 
praktycznie niewykorzystywana przez M. Arszyńskiego korespondencja urzędników 
krzyżackich. Dla przykładu, w liście z 19 lutego 1405 r. ragnecki komtur zamkowy 
informował wielkiego mistrza między innymi o sumach wypłaconych poszczegól-
nym pracownikom, między innymi murarzowi („muwerer”) Jerzemu (Bescheide-
nowi) i jego ekipie przed ich wyjazdem. Komturowi zamkowemu zależało na tym, 
by korzystając ze sprzyjającej pogody zostały wybudowane niektóre sklepienia 
(najprawdopodobniej na piętrze) zamku komturskiego w Ragnecie, których reali-
zacja w rozumieniu urzędnika krzyżackiego była elementem kontraktu tego mura-
rza. Jednak ten nie chciał się tego podjąć, gdyż twierdził, że przekroczył już koszty.  
W związku z tym komtur zamkowy prosił wielkiego mistrza, by ten przysłał do  
Ragnety specjalistę-rzeczoznawcę („werkmeister”), który by fachowo wycenił 
kosztorys tego przedsięwzięcia, bo miał to być główny powód tego, dlaczego jego 
realizacji nie podjął się Bescheiden21. Z treści tego źródła jednoznacznie wynika, 

19 T. Jurkowlaniec, Nagrobki średniowieczne w Prusach, Warszawa 2015, ss. 242–243.
20 APT, Kat. I, nr 1106; S. Jóźwiak, Kościół parafialny w Pluskowęsach w ziemi chełmińskiej w świetle  

średniowiecznych źródeł pisanych, w: Parafie w średniowiecznych Prusach w czasach Zakonu Niemieckiego od XIII 
do XVI w., red. R. Biskup, A. Radzimiński, Toruń 2015, ss. 127–140.

21 GStAPK, XX. HA, OBA, nr 28171; S. Jóźwiak, J. Trupinda, Budowa krzyżackiego zamku komturskiego w Ragnecie 
w końcu XIV i na początku XV wieku i jego układ przestrzenny, Kwartalnik Historii Kultury Materialnej, R. 57: 2009, nr 3–4, s. 356.
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jakiej miary fachowiec (niestety anonimowy) krył się pod określeniem „werkmeister”.  
M. Arszyński stawia tezę, że wśród członków zakonu krzyżackiego nie było wysoko 
wykwalifikowanych budowniczych (s. 208). Nie jest to takie pewne w świetle nie 
uwzględnianej przez autora korespondencji. Warto przyjrzeć się chociażby treści 
listu, jaki do wielkiego mistrza 11 czerwca 1417 r. skierował „zwierzchnik murar-
ski” („steenmester”) w Kłajpedzie, niewątpliwy członek zakonu krzyżackiego. Było 
to w czasie intensywnych prac budowlanych na tamtejszym zamku. Z treści tego 
obszernego pisma jednoznacznie wynika, że jego autor znał się nie tylko na spra-
wach organizacyjnych, ale także na konstrukcyjnych22.

M. Arszyński, powołując się na wyrwany z kontekstu cytat źródłowy zawarty 
w artykule niemieckiej uczonej K. Clasen-Sandt z 1931 r.23, uznał, że w budownictwie 
w Prusach w okresie średniowiecza posługiwano się rysunkową dokumentacją pro-
jektową (s. 221). W rzeczywistości chodzi tu o informacje zawarte w zachowanym 
do dzisiaj w oryginale liście ragneckiego komtura zamkowego24, którego kluczowy 
fragment badaczka ta uprzystępniła uczonym w przypisie swojego artykułu. Nie-
stety, z nieznanych bliżej powodów zmanipulowała ona treścią odnośnego cytatu,  
a co za tym idzie – samo źródło źle wydatowała i zinterpretowała25. W konsekwen-
cji wszyscy badacze, którzy przywoływali po niej treść tego zapisu (nie weryfiku-
jąc go z oryginałem), bezkrytycznie przyjmowali zaproponowaną przez nią wersję. 
Dopiero niedawno list ten został ponownie poddany gruntownej analizie i okazało 
się, że został on zredagowany 16 lutego 1407 r. a była w nim mowa jedynie o prze-
strzennym rozplanowaniu w terenie zarysu murów obronnych przedzamcza zam-
ku ragneckiego bądź też muru obwodowego warowni w Tylży, być może z jakimiś 
wymiarami (długość i grubość, raczej nie wysokość) lub ich zakładanym wyglądem 
(kamienie, cegła, wieże). Musiały to być tylko bardzo ogólne informacje dla mistrza 
murarskiego, który miał się zająć ich wznoszeniem26. Nie ma więc w tym przekazie 
w ogóle mowy o jakichkolwiek projektach rysunkowych zamków.

Wbrew sugestiom M. Arszyńskiego można mieć poważne wątpliwości, czy 
wznoszona od 1333 r. nowa katedra królewiecka miała być rzeczywiście wzo-
rowana na katedrze w Chełmży (s. 224, przyp. 721). W odnośnym dokumencie  

22 GStAPK, XX. HA, OBA, nr 28190; S. Jóźwiak, Krzyżacki murowany zamek komturski w Kłajpedzie  
w świetle średniowiecznych źródeł pisanych, Klio. Czasopismo poświęcone dziejom Polski i powszechnym, t. 32: 
2015, nr 1, ss. 22–25; S. Jóźwiak, J. Trupinda, Das Amt, ss. 260–261. 

23 K. Clasen-Sandt, Zur Baugeschichte, ss. 211–212.
24 GStAPK, XX. HA, OBA, nr 28170.
25 „Ich habe Hans dem muwerer [- -] undirwisit di gelegenheit vnde gestalt [- -] ouch sende ich di gestalt 

in disser ingeslossen zedel” – K. Clasen-Sandt, Zur Baugeschichte, s. 211–212.
26 „Ich habe Hannus dem muwerer hi obene undirwisit di gelegenekeit und di gestalt dis gemurdis des 

besten, das ich kunde. Ouch sende ich uwer genoden di gestalt in disser in geslossen czedel also ferre, als is uwer 
genoden behegelich wirt sin” – GStAPK, XX. HA, OBA, nr 28170; S. Jóźwiak, J. Trupinda, Uwagi na temat sposobu 
wznoszenia murowanych zamków krzyżackich w państwie zakonnym w Prusach w końcu XIV – pierwszej połowie  
XV wieku, Komunikaty Mazursko-Warmińskie, 2011, nr 2, ss. 202–208.
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(nie przywołanym przez autora) ta pierwsza świątynia jest bowiem określana mia-
nem „ecclesia kathedralis”, podczas gdy ta druga jako „ecclesia Culmensis”27. Czy 
więc przypadkiem za wzorzec nie miał tu posłużyć kościół parafialny w Chełmnie?

Pisząc o działaniach przygotowujących do prac techniczno-budowlanych  
(ss. 225–232) M. Arszyński uwzględnia wyjątkowo mało dotyczących tego zagadnienia 
źródeł pisanych, a takie istnieją i zawierają niekiedy naprawdę interesujące informa-
cje. Wystarczy tu przywołać już dawno opublikowany przez uczonych niemieckich 
list z 27 lutego 1419 r., w którym krzyżacki mistrz krajowy Inflant zwrócił się do 
wielkiego mistrza z prośbą o przysłanie do 26 marca tego roku mistrza murarskiego 
(„murmeister”) Jana, o ile obecnie najwyższy zwierzchnik Zakonu nie korzystałby  
z  jego usług. Dostojnik krzyżacki z Inflant szczegółowo wyłożył motywy, które 
skłoniły go do sformułowania tej prośby. Otóż były już zgromadzone materiały  
(kamień, wapno) niezbędne do rozpoczęcia budowy. Do jej przeprowadzenia pier-
wotnie inflancki mistrz krajowy zaprosił jakiegoś fachowca z Rzeszy, ale ten z powodu 
choroby nie mógł przybyć. A problem był poważny, gdyż potrzeba było specjalisty  
(na miejscu nieosiągalnego), który znałby się na wznoszeniu fundamentów na te-
renie podmokłym i zapadającym się. Jakieś bardziej szczegółowe informacje o tych 
trudnościach mieli najwyższemu zwierzchnikowi Zakonu przekazać jadący z Inf-
lant do Prus komturzy z Gniewa i Radzynia. Gdyby jednak wielki mistrz z jakichś 
powodów nie mógł wysłać Jana, wówczas mógłby spróbować wystarać się do te-
go czasu o jakiegoś fachowca z Gdańska lub skądinąd. Chodziłoby w każdym ra-
zie o kogoś takiego, kto potrafiłby budować fundamenty na terenie podmokłym. 
Mistrz krajowy z Inflant wyraził bowiem zaniepokojenie, iż mimo zebranych po-
trzebnych materiałów, tylko z powodu braku specjalisty ambitny plan rozpoczęcia 
budowy może zakończyć się fiaskiem28. Co prawda z treści tego źródła nie wynika 
dokładnie, jaki konkretnie obiekt miano wznosić, ale osoba zabiegającego o fachow-
ców wskazywałaby na jakiś murowany zamek krzyżacki. W przekazie tym zawarte 
są w każdym razie bardzo ciekawe informacje o problemach na jakie napotykano 
przy budowie fundamentów w trudnych warunkach terenowych. Tylko nieliczni 
budowniczowie umieli sobie z tym radzić.

M. Arszyński nie może się zdecydować, jak tłumaczyć specjalistyczne słowa 
„tabernacula” i „entpfange” przywołane w kontrakcie wielkiego mistrza Konrada von 
Jungingen z Jerzym Bescheidenem z 1 grudnia 1403 r. przy okazji prac nad ukończe-
niem wnętrz zamku ragneckiego29. K. Clasen-Sandt pierwszy rzeczownik tłumaczyła 
jako „konsole” („wsporniki”), natomiast drugi jako „górne gzymsy filaru, na któ-

27 Urkundenbuch des Bisthums Samland, hrsg. v. C. P. Woelky, H. Mendthal, H. 1, Leipzig 1891, nr 279,  
ss. 205–206.

28 GStAPK, XX. HA, OBA, nr 2922; Liv-, Est- und Kurländisches Urkundenbuch nebst Regesten, hrsg.  
v. F. G. von Bunge, Bd. V, Riga 1867, nr 2300; S. Jóźwiak, J. Trupinda, Uwagi, ss. 226–227.

29 GStAPK, XX. HA, OBA, nr 725; M. Tr., s. 275.
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rych wspiera się sklepienie”30. Autor w tekście zasadniczym swojej książki słowa te  
w kolejności tłumaczy jako „ozdobne części nasad sklepiennych” oraz „nasady 
sklepienne” (s. 259). Jednak już w zamieszczonym na końcu „Wyborze wypisów 
z tekstów źródłowych” w dokonanym przez autora tłumaczeniu występują one ja-
ko „ozdobne wsporniki” i „nasady przy sklepieniach” (s. 297). Wypadałoby więc 
zweryfikować i ujednolicić prezentowany przekaz, gdyż w rzeczywistości sprawa ta 
nie jest łatwa do jednoznacznego rozstrzygnięcia31 i wymagałaby przeprowadzenia 
pogłębionej analizy językowej. W końcowej części swojej pracy M. Arszyński po-
wołuje się na tekst źródłowy z 10 października 1399 r. (pomyłka w dacie dziennej) 
„zawierający szczegółowe sprawozdanie z obmiaru prac murarskich wykonanych na 
budowie zamku w Bytowie” (s. 285). Przytaczając krótki cytat źródłowy w przypisie 
893 autor odwołuje się do artykułu K. Clasen-Sandt32. Tam nie ma jednak ani słowa 
o wskazanym źródle. Wydaje się więc, że w rzeczywistości M. Arszyńskiemu cho-
dziło o rachunki budowy zamku bytowskiego z 16 października i grudnia 1399 r.33 
W końcowym „Wyborze wypisów z tekstów źródłowych” autor zamieścił polskie 
tłumaczenie tego przekazu, niestety oparł się tu na niefachowej i pełnej błędów 
w odczycie edycji Conrada Steinbrechta z 1920 r.34. Tymczasem nowego krytyczne-
go wydania tego ciekawego źródła dokonał w 1993 r. J. Sarnowsky w załączniku do 
swojej książki, której M. Arszyński w ogóle nie uwzględnia w swoich badaniach35. 
To właśnie ta edycja powinna być podstawą tłumaczenia na język polski.

Wspomniany już parokrotnie, umieszczony na końcu książki „Wybór wypisów 
z tekstów źródłowych” zawiera przetłumaczone przez autora fragmenty 27 źródeł 
średniowiecznych i wczesnonowożytnych dotyczących budownictwa w Prusach do 
1584 r. Trudno wyjaśnić, dlaczego M. Arszyński zdecydował się na zamieszczenie 
w swojej książce tego dodatku, skoro w identycznej formie został on już przez nie-
go opublikowany w 2005 r.36 Niestety jedyną podstawą do tłumaczeń, którą wziął 
pod uwagę autor, są prawie wyłącznie edycje dokonane przez badaczy niemieckich  
w XIX i w początkach XX w. A często zawierają one błędy w odczytach, co od razu 
pod znakiem zapytania stawia poprawność ich tłumaczeń na język polski. Na wybra-
ne fragmenty takich uchybień wskazywano już wyżej. Tu parę kolejnych przykładów. 
List ragneckiego komtura zamkowego do wielkiego mistrza najprawdopodobniej  
z 29 września 1406 r. wraz z obszernym dodatkiem-załącznikiem M. Arszyński prze-

30 K. Clasen-Sandt, Zur Baugeschichte, s. 203.
31 Na co już zwracano uwagę w literaturze przedmiotu – por. S. Jóźwiak, J. Trupinda, Budowa, s. 346.
32 K. Clasen-Sandt, Zur Baugeschichte, s. 205.
33 GStAPK, XX. HA, OBA, nr 588.
34 C. Steinbrecht, Die Ordensburgen der Hochmeisterzeit in Preussen, Berlin 1920 (Die Baukunst des  

Deutschen Ritterordens in Preussen, Bd. 4), ss. 40–42.
35 J. Sarnowsky, Die Wirtschaftsführung, Quellen, nr 28, ss. 795–796.
36 Zakon krzyżacki i  jego państwo w  Prusach. Wybór tekstów źródłowych, red. A. Radzimiński,  

Toruń 2005, ss. 127–144.
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tłumaczył na podstawie edycji Antoniego Prochaski z 1882 r. (ss. 299–301)37. Tym-
czasem odczyt zachowanego do dzisiaj w oryginale źródła38, dokonany przez polskie-
go dziewiętnastowiecznego badacza, wymaga weryfikacji, na co już zwracano uwagę  
w literaturze39. Z kolei list krzyżackiego skarbnika do wielkiego mistrza najprawdo-
podobniej z 16 czerwca 1418 r. M. Arszyński przetłumaczył na podstawie zawierają-
cej błędy w odczycie nieprofesjonalnej edycji Bernahrda Schmida z 1939 r. (s. 302)40. 
Weryfikacja treści szczęśliwie zachowanego do dzisiaj w oryginale źródła41 rodzi wąt-
pliwości w sprawie poprawności tego odczytu i przekładu, zwłaszcza w odniesieniu 
do drugiej części przekazu, dotyczącej zewnętrznych prac wykończeniowych wieży. 
Wystarczy ograniczyć się tylko do tych przykładów, by stwierdzić, że podstawą pra-
widłowego tłumaczenia jest przede wszystkim właściwy odczyt tekstu źródłowego.

W książce M. Arszyńskiego pojawiają się również stosunkowo liczne błędy 
literowe oraz rzeczowe. Przykładowo, na stronie 96 cztery ostatnie wersy przypisu 
264 są skopiowane w przypisie 265. Datowany na 1400 r. kontrakt (w tłumaczeniu) 
wielkiego mistrza z Mikołajem Fellensteinem autor opublikował w aneksie nie pod 
numerem 25 (s. 245), ale 12 (s. 296).

W sumie książka M. Arszyńskiego nie jest łatwa do jednoznacznej oceny.  
Z jednej strony nie można przecież kwestionować ogromnej wiedzy fachowej au-
tora, zwłaszcza na temat organizacji średniowiecznego budownictwa w zachodniej  
Europie. Zna on bowiem i wykorzystuje przynajmniej podstawową, całkiem obszerną 
literaturę przedmiotu dotyczącą tego zagadnienia. Z drugiej strony trudno wyjaśnić, 
dlaczego w przypadku średniowiecznych Prus nie uwzględnia licznych istniejących 
przekazów źródłowych, ignoruje ich uaktualniane edycje, czy też nie zapoznaje się 
z nowszymi opracowaniami, zwłaszcza tymi, które dotyczą murowanego budow-
nictwa krzyżackiego w Prusach. Przecież ich znajomość w efekcie końcowym po-
zwoliłaby mu unikać całkiem częstych błędów i uchybień oraz formułowania tez, 
które są już po prostu nieaktualne.

prof. dr hab. Sławomir Jóźwiak 
Instytut Historii i Archiwistyki 
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
sj@umk.pl

dr hab. Janusz Trupinda 
Muzeum Historyczne Miasta Gdańska
trupinda@gmail.com

37 Codex epistolaris Vitoldi Magni Ducis Lithuaniae 1376–1430, ed. A. Prochaska, w: Monumenta Medii 
Aevi Historica Res Gestas Poloniae Illustrantia, t. 6, p. 1–2, Cracoviae 1882, nr 351, ss. 134–136.

38 GStAPK, XX. HA, OBA, nr 887.
39 S. Jóźwiak, J. Trupinda, Uwagi, s. 215.
40 B. Schmid, Die Baumeister im Deutschordenslande Preußen, w: Schriften der Königsberger Gelehrten Ge-

sellschaft. Geisteswissenschaftliche Klasse, 15./16. Jahr, H. 1, Halle 1939, s. 49.
41 GStAPK, XX. HA, OBA, nr 28320.
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SpraWozdanie z badań WykopaliSkoWych  
na grodziSku zWanym „okrągła góra” 
W paSymiu, poW. Szczytno, Stan. 1 W roku 20161

badania grodziska w pasymiu stanowiły element projektu dotyczącego 
wczesnośredniowiecznych dziejów dawnych ziem pruskich realizowanego w in-
stytucie archeologii uniwersytetu Warszawskiego. „okrągła góra” od dawna była 
przedmiotem zainteresowania archeologów – była badana zarówno w XiX w.2, jak 
i latach 1961–1964, kiedy to przeprowadzono tam szerokopłaszczyznowe prace 
wykopaliskowe3. pomimo bardzo interesujących rezultatów badań nie doczeka-
ły się one pełnego opracowania. biorąc pod uwagę fakt, że jest to jedyne grodzi-
sko z horyzontu chronologicznego, który zazębia się z funkcjonowaniem grupy 
olsztyńskiej wznowienie badań było ze wszech miar oczekiwane. głównym celem 
wznowienia prac była weryfikacja wyników dawnych badań, przede wszystkim 
w zakresie chronologii4.

1 niniejszy artykuł powstał w trakcie realizacji projektu Ziemie pruskie we wczesnym średniowieczu. Kształ-
towanie się nowej struktury osadniczo-terytorialnej i społecznej w świetle źródeł archeologicznych. badania zostały 
sfinansowane ze środków narodowego centrum nauki przyznanych w ramach finansowania stażu po uzyskaniu 
stopnia naukowego doktora na podstawie decyzji numer dec-2015/16/S/hS3/00533. tytuł niniejszego artykułu jest 
nawiązaniem do pierwszego tekstu sprawozdawczego z badań z lat 60. XX w. opublikowanego na łamach komuni-
katów mazursko-Warmińskich – r. odoj, Sprawozdanie z badań wykopaliskowych na grodzisku zwanym „Okrągła 
Góra” w Pasymiu-Ostrowie, pow. Szczytno, w roku 1962, komunikaty mazursko-Warmińskie, 1962, nr 4, ss. 827–830.

2 [h.] boenigk, Der runde Berg bei Passenheim, Sitzungsberichte der altertumsgesellschaft prussia, 1880, 
bd. 6, ss. 108–110; g. bujack, Der runde Berg bei Passenheim, Sitzungsberichte der altertumsgesellschaft prussia, 
1881, bd. 7, ss. 108–110; idem, Der Kuglacker Schlossberg und andere Wallberge, Sitzungsberichte der altertums-
gesellschaft prussia, bd. 13, ss. 89–93.

3 r. odoj, op. cit., ss. 827–830; idem, Wyniki badań grodziska z VI–VIII w. n.e. w Pasymiu, pow. Szczytno, 
a problemy kultury mazurskiej, rocznik olsztyński, 1968, r. 7, ss. 113–147.

4 pracami kierował autor tych słów wspierany przez mgra kacpra martykę z muzeum Warmii i mazur  
w olsztynie. W badaniach uczestniczyły również mgr mgr Sylwia borowicz, anna kubicka oraz grupa studentów  
z uniwersytetu Warszawskiego, uniwersytetu gdańskiego i uniwersytetu Szczecińskiego.

Słowa kluczowe: grodzisko, okres wędrówek ludów, wczesne średniowiecze, prusowie

Keywords: migration period, early medieval period, old-prussians

Schlüsselwörter: burgberg, Völkerwanderungszeit, Frühmittelalter, prußen
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Stanowisko znajduje się 1,5 km na północny-zachód od pasymia. Jest poło-
żone na półwyspie zwanym ostrów usytuowanym się pomiędzy odnogami jezio-
ra kalwa, na zachodnim brzegu półwyspu na niewielkim cyplu, osiągającym wy-
sokość 156 m n.p.m. i wcinającym się w wody zachodniej odnogi jeziora (ryc. 1). 

prace wykopaliskowe poprzedzone zostały badaniami geofizycznymi meto-
dą geomagnetyczną. prospekcję geomagnetyczną, której celem było rozpoznanie 
i określenie położenia miejsc istotnych zmian w natężeniu pola magnetycznego 
(anomalii) na terenie grodziska i w jego bezpośredniej okolicy, a także dokładne 
zlokalizowanie wykopów z lat 60. XX w. przeprowadził mgr Wiesław małkowski 
z instytutu archeologii uW. Jeden z nich  został zlokalizowany precyzyjnie, co po-
zwoliło na wytyczenie dwóch wykopów stycznych do miejsc dawnych badań. przed 
rozpoczęciem prac wyznaczono nową siatkę arową, uwzględniającą lokalizację wy-
kopów archiwalnych i badanych obecnie. badania geomagnetyczne uwidoczniły 

ryc. 1. lokalizacja grodziska w pasymiu, pow. Szczytno (rys. S. Wadyl)
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również liczne anomalie dipolowe związane z prawdopodobnymi pojedynczymi 
obiektami metalowymi, jak również anomalie liniowe, które mają przypuszczalny 
związek ze współczesną komunikacją lub obecnością liniowych obiektów archeolo-
gicznych pod powierzchnią gruntu.

W toku prac wyeksplorowano trzy wykopy. Wykop 1 wytyczono w północ-
no-zachodniej partii grodziska, częściowo na majdanie, częściowo zaś na stoku 
ostro opadającym w stronę jeziora. miał wymiary 10 × 10 m i zajmował ostatnią 
większą, nieprzebadaną dotychczas przestrzeń w obrębie grodziska. Wykop 2 usy-
tuowano na wschodnim stoku grodziska opadającym dość łagodnie w stronę pła-
skowyżu znajdującego się na północny wschód od wyniesienia. Wykop był stycz-
ny do rozległego wykopu z lat 60. XX w. i miał wymiary 55 × 5 m. ostatni wykop 
(oznaczony numerem 3) wytyczono na płaskowyżu usytuowanym na północny 
wschód od grodziska. zajmował obszar 0,75 ara. łącznie badaniami objęto areał 
o powierzchni 4,75 ara.

W wykopie 1 zarejestrowano nawarstwienia kulturowe o miąższości od  
0,3 m (na majdanie) do 1,75 m na stoku i odsłonięto szereg obiektów. były to za-
równo rozległe obiekty częściowo przebadane w latach 60. XX w., jak i niewielkie 
jamy oraz dołki posłupowe. część odsłoniętych obiektów należy datować na hory-
zont późnego okresu wędrówek ludów – początki wczesnego średniowiecza5, inne 
natomiast pochodzą z wczesnej epoki żelaza6 (obiekty o tej metryce koncentrowały 
się, co zadziwiające, na stromych stokach opadających w stronę jeziora).

na podstawie rezultatów uzyskanych w wykopie 2, jego obszar można podzie-
lić na dwie strefy: strefę umocnień we wschodniej części wykopu na stoku grodziska 
oraz strefę osadniczą usytuowaną na płaskowyżu znajdującym się na wschód i pół-
nocny wschód od grodziska. W tzw. strefie umocnień zadokumentowano struktury 
związane z funkcją obronną grodziska. oprócz obiektów i nawarstwień, które należy 
wiązać z systemem umocnień zarejestrowano również te o charakterze osadniczym 
(przede wszystkim jamy wyznaczające starszy, datowany na WeŻ horyzont chrono-
logiczny). urządzenia obronne rozciągały się na długości 36 m. Wśród elementów 
obronnych wyróżniono: główny wał otaczający pierwotnie majdan od strony lądu, 
platformę bądź murek kamienny – rodzaj licowania, wzmocnienia wału zarejestro-
wany od strony plateau, „fosę 1”, domniemany „wał 2”, najpotężniejszą „fosę 2” oraz 
dwie kolejne fosy7. W „strefie osadniczej” wyróżniono kilka jam osadniczych o nie 
do końca jasnej funkcji. z większości z nich pozyskano niewielką liczbę materia-
łów zabytkowych. poza nimi zadokumentowano szereg dołków posłupowych, które 

5 dalej cyt. oWl-WŚ.
6 dalej cyt. WeŻ.
7 na obecnym, wstępnym etapie opracowania stanowiska wydaje się, że wszystkie te elementy tworzyły 

jeden złożony system obronny. przewartościowanie ustaleń w tej kwestii mogą przynieść w przyszłości dalsze pra-
ce badawcze, szczegółowe analizy materiałów zabytkowych oraz rezultaty planowanych analiz radiowęglowych.
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występowały na przestrzeni dwóch arów. zadokumentowane obiekty reprezentują 
dwa główne horyzonty chronologiczne: WeŻ oraz oWl-WŚ.

 W wykopie 3, wytyczonym na płaskowyżu, w miejscu gdzie podczas badań 
geofizycznych ujawniono anomalie liniowe, które mogły wiązać się z reliktami 
obiektów związanych z architekturą obronną grodziska odsłonięto dwie niewielkie 

jamy oraz kilka dołków posłupowych. rzeczone anomalie liniowe okazały się być 
przewarstwieniami ciemnopomarańczowej, rdzawej gliny.

ryc. 2. pasym, pow. Szczytno. Wybór zabytków z badań. a – grzebień rogowy, b – zapinka pięcio-
palczasta typu Wólka prusinowska, c – igła żelazna, d, F – groty strzał, e, g  – noże żelazne (rys. t. ulivelli, 
d.  Żak-boryszko)
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W tracie badań pozyskano liczne materiały zabytkowe: blisko 9 000 frag-
mentów ceramiki, przeszło 16 000 szczątków zwierzęcych oraz liczne zabytki tzw. 
wydzielone (ryc. 2). poza pojedynczymi przedmiotami, które można datować na 
młodszą epokę kamienia/wczesną epokę brązu (np. toporek kamienny), czy też 
WeŻ (fragment brązowej szpili), zdecydowana większość materiałów pochodzi  
z horyzontu oWl-WŚ.

podsumowując, należy powtórzyć, że w trakcie badań odkryto relikty zarów-
no zabudowy mieszkalno-gospodarczej, jak i świadectwa niezwykle złożonego sys-
temu obronnego grodziska w pasymiu. potężny system obronny nie ma analogii. 
co więcej nie są znane inne grodziska o tak wczesnej chronologii z ziem pruskich 
(z północno-wschodniej polski i ziem sąsiednich). na chwilę obecną grodzisko na-
leży datować na okres od fazy e3 do końca fazy F, w chronologii bezwzględnej od 
około 600 do 900 n.e. bardziej precyzyjne określenie chronologii będzie możliwe 
po wykonaniu analiz radiowęglowych.

Sławomir Wadyl, Die Forschungsergebnisse auf dem Burgberg „Okrągła góra“ (Runder Berg) in Pasym
(Passenheim), Kreis Szczytno (Ortelsburg) im  Jahre  2016

zusammenfassung

der burgberg befindet sich 1,5 km nordöstlich von pasym.  er liegt auf der halbinsel ostrów zwischen 
den armen des kalwa-Sees. Während der ausgrabungen wurden viele altertümliche  Funde gemacht: ca. 9 000 
keramikfragmente, über 16 000 Überreste von tieren sowie Funde, die aus der jüngeren Steinzeit / frühen bron-
zezeit (wie z.b. Steinbeil) oder aus der frühen eisenzeit (Fragment der Fibel aus bronze) stammen. der größte 
teil der Funde stammt aus der Völkerwanderungszeit und aus dem Frühmittelalter.

Übersetzt von Alina Kuzborska

Sławomir Wadyl, The report of excavations at the „Okrągła góra“ hillfort in Pasym, Szczytno County
in 2016

Summary

The stronghold is located 1.5 km north-west of pasym. it is situated on a peninsula called ostrów within 
lake kalwa. numerous artefacts were recovered during the course of the excavations: nearly 9000 fragments of 
pottery, over 16,000 animal remains, as well as numerous objects that can be dated to the younger Stone age / 
early bronze age (e.g. a stone axe) or the early iron age (a fragment of a bronze knife ), whilst the vast majority 
of materials can be dated to the migration period and the early middle ages.

translated by aleksander pluskowski

dr Sławomir Wadyl
instytut archeologii
uniwersytet Warszawski
slawomirwadyl@wp.pl
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opracowania

boenigk [h.]
1880. Der runde Berg bei Passenheim, Sitzungsberichte der altertumsgesellschaft prussia, bd. 
6, ss. 108–110.

bujack g.
1881. Der runde Berg bei Passenheim, Sitzungsberichte der altertumsgesellschaft prussia, bd. 
7, ss. 108–110.
1887. Der Kuglacker Schlossberg und andere Wallberge, Sitzungsberichte der altertumsgesell-
schaft prussia, bd. 13, ss. 89–93.

odoj r.
1962. Sprawozdanie z badań wykopaliskowych na grodzisku zwanym „Okrągła Góra” w Pasymiu-
-Ostrowie, pow. Szczytno, w roku 1962, komunikaty mazursko-Warmińskie, nr 4, ss. 827–830.
1968. Wyniki badań grodziska z VI–VIII w. n.e. w Pasymiu, pow. Szczytno, a problemy kultury 
mazurskiej, rocznik olsztyński, r. 7, ss. 113–147.
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WStępne Wyniki badań WykopaliSkoWych 
proWadzonych W 2016 roku na grodziSku 
W WęgielSztynie, poW. WęgorzeWo, Stan. 11

badania archeologiczne grodziska w Węgielsztynie były elementem projektu 
dotyczącego wczesnośredniowiecznych dziejów dawnych ziem pruskich realizowa-
nego w instytucie archeologii uniwersytetu Warszawskiego. Stanowisko od daw-
na było przedmiotem zainteresowania archeologów. pierwsze wykopaliska na gro-
dzisku prowadził Jerzy helwing jeszcze w XViii w.2, jednak jedyne jak dotychczas 
naukowe badania to prace sondażowe prowadzone w 1970 r. przez barbarę balke3.

Skala prowadzonych dotychczas badań była niewielka, a stwierdzenie kilku 
faz osadniczych wskazywało na potencjalnie dużą wartość poznawczą grodziska, 
które to fakty spowodowały wytypowania stanowiska do badań szerokopłaszczy-
znowych. głównym celem badań była weryfikacja w zakresie jego przynależności 
kulturowej oraz chronologii4.

1 niniejszy artykuł powstał w trakcie realizacji projektu Ziemie pruskie we wczesnym średniowieczu. Kształ-
towanie się nowej struktury osadniczo-terytorialnej i społecznej w świetle źródeł archeologicznych. badania zostały 
sfinansowane ze środków narodowego centrum nauki przyznanych w ramach finansowania stażu po uzyskaniu 
stopnia naukowego doktora na podstawie decyzji numer dec-2015/16/S/hS3/00533. 

2 badania były dziełem Jerzego helwinga, kuzyna Jerzego andrzeja helwinga, pastora polskiej parafii ewan-
gelickiej w Węgorzewie, wybitnego uczonego, przyrodnika, botanika i lekarza; zob. a. abramowicz, Jerzy Andrzej 
Helwing jako archeolog, rocznik olsztyński, 1989, t. 16, ss. 49–64. z opisu pastora dowiadujemy się, że „rzecz uda-
ła się szczęśliwie bowiem po wyczerpujących pracach odkryto grób składnie wzniesiony z kamieni”, a. helwing, 
Lithographia Angerburgica, cz. 1, königsberg 1717, ss. 93–94). powszechnie uznaje się, że odkryty grób należy da-
tować na horyzont późnopogański, zob. np. b. balke, Wyniki badań sondażowych grodziska w Węgielsztynie, rocz-
nik olsztyński, 1989, t. 16, s. 76;  J.M. Łapo, Grodziska gminy Węgorzewo, Studia angerburgica, 1996, t. 1, s. 44.

3 b. balke, Badania sondażowe na grodzisku pruskim w Węgielsztynie w pow. Węgorzewskim w 1970 r., ko-
munikaty Mazursko-Warmińskie, 1970, nr 4, ss. 656–658; eadem, Wyniki badań..., rocznik olsztyński, 1989, 
t. 16, ss. 75–90.

4 pracami kierował autor tych słów wspierany przez dra  Jerzego Łapo z Muzeum kultury ludowej  
w Węgorzewie. W badaniach uczestniczyły również mgr mgr Sylwia borowicz, anna kubicka oraz grupa studen-
tów z uniwersytetu Warszawskiego i uniwersytetu gdańskiego.

Słowa kluczowe: grodzisko, wczesna epoka żelaza, wczesne średniowiecze, prusy

Keywords: iron age, early Medieval period, prussia

Schlüsselwörter: burgberg, eisenzeit, Frühmittelalter, preussen
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grodzisko znajduje się około 1 km na południe od centrum wsi i około 0,35 km  
na południowy wschód od brzegu Jeziora Węgielsztyńskiego (ryc. 1). usytuowa-
ne jest w strefie krawędziowej wysoczyzny o wysokości 117–118 m n.p.m. o natu-
ralnie stromych, trudno dostępnych brzegach, zwłaszcza od strony północnej, za-
chodniej i południowej.

prace wykopaliskowe poprzedzone zostały badaniami geofizycznymi meto-
dą geomagnetyczną. prospekcję geomagnetyczną, której celem było rozpoznanie 
i określenie położenia miejsc istotnych zmian w natężeniu pola magnetycznego 
(anomalii) na terenie grodziska i w jego bezpośredniej okolicy przeprowadził mgr 
Wiesław Małkowski z instytutu archeologii uW. badania geomagnetyczne wyka-
zały pewne anomalie dipolowe związane z prawdopodobnymi pojedynczymi obiek-
tami metalowymi, jak również anomalie liniowe.

po przeanalizowaniu wyników badań geofizycznych zaplanowano wytyczenie 
sześciu wykopów badawczych, trzy z nich znajdowały się na grodzisku (1, 2 i 6), 

Ryc. 1. lokalizacja grodziska w Węgielsztynie, pow. Węgorzewo na mapie F. Schroetter, karte von 
ost-preussen nebst preussisch litthauen und West-preussen nebst dem netzdistrict, arkusz 12
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trzy kolejne poza grodziskiem, w miejscu gdzie mogła znajdować się osada przy-
grodowa (3, 4 i 5). Wykop 1 wytyczono we wschodniej partii grodziska, obejmował  
obszar o powierzchni 18 × 5 m. Wykop 2 o rozmiarach 5 × 2 m wytyczono w pół-
nocnej części wzgórza. Wykop 3  znajdował się na południe od grodziska i miał wy-
miary 20 x 2 m5 (został podzielony na trzy działki – a–c, o długości 5 m), w trakcie

prac wykop poszerzono w południowej części o obszar o powierzchni 3 m2, następ-
nie zaś o całą działkę d. Wykop 4 został wytyczony na obszarze znajdującym się 
na wschód od grodziska i miał wymiary 20 × 3 m. kolejny wykop (5) wytyczono 
w tej samej strefie, w odległości około 10 m na północny wschód od krawędzi ze-
wnętrznej grodziska. Wykop miał wymiary 3 × 2 m. ostatni wykop (6), wytyczony 
w północno-zachodniej partii grodziska,  miał rozmiary 5 x 3 m. Łącznie badania-
mi objęto obszar o powierzchni 2,23 ara. W obrębie grodziska przebadano 115 m2,  
pozostałe 108 m2, to teren osady przygrodowej. 

W wykopie 1 zadokumentowano nawarstwienia kulturowe o miąższości 
od 0,6 m w zachodniej partii wykopu (na majdanie) po 4,2–4,3 m we wschodniej 

5 początkowo miał rozmiary 15x2 m (został podzielony na trzy działki – a–c, o długości 5 m), w trak-
cie prac wykop poszerzono w południowej części o obszar o powierzchni 3 m2, następnie zaś o całą działkę d.

Ryc. 2. Węgielsztyn, pow. Węgorzewo. konstrukcja przekładkowa wału najmłodszej fazy odsłonięta 
w wykopie 1 (fot. S. Wadyl)
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części wykopu (na wysokości wału). odsłonięto przede wszystkim nawarstwienia  
związane z kolejnymi fazami wznoszenia wału, a  także obiekt półziemiankowy  
o funkcji prawdopodobnie mieszkalnej. najstarszą fazę wyznacza nieznacznych roz-
miarów wał z jądrem w postaci konstrukcji kamiennej przypominającej suchy mur. 
niewątpliwie horyzont ten należy datować na wczesną epokę żelaza. podwyższenie 
wału nastąpiło zapewne w okresie wczesnego średniowiecza. Wał z najmłodszego 
horyzontu składał się z potężnej konstrukcji przekładkowej wzniesionej na glinia-
no-ziemnej platformie (ryc. 2). W wykopie 2 zadokumentowano nawarstwienia 
na północnej krawędzi grodziska sięgające miąższości 1,65 m. nawarstwienia re-
prezentują głównie wczesnożelazny horyzont zasiedlenia wzgórza. nie natrafiono 
na relikty wału wczesnośredniowiecznego. W wykopie 3 odkryto intensywną war-
stwę kulturową, w której spągu zadokumentowano intersujące układy kamieni oraz 
szereg dołków posłupowych. W warstwie występowały zarówno zabytki z wczesnej 
epoki żelaza, jak i z okresu wczesnego średniowiecza. odsłonięte relikty dowodzą, 
że w tym miejscu znajdowała się osada związana z osiedlem obronnym. W wyko-
pie 4 nie zarejestrowano żadnych struktur archeologicznych. pod silnie gliniastym 
humusem zalegała ciemnopomarańczowa glina calcowa. W wykopie 5, w jego za-
chodniej części natrafiono na dość jałową warstwę kulturową z niezbyt regularnym 
układem kamieni. z warstwy nie pozyskano żadnych materiałów zabytkowych.  
W wykopie 6 odsłonięto rozwalisko konstrukcji znajdującej się w północno zachod-
niej partii grodziska – wału bądź obiektu wieżowego. odsłonięto również intere-
sujący obiekt wypełniony kamieniami z wolną przestrzenią w centralnej części –  
w miejscu tym pierwotnie umieszczony był słup. 

W trakcie badań pozyskano dość liczny zbiór zabytków. zespół ceramiki li-
czy około 3500 fragmentów. ponadto odkryto około 500 fragmentów szczątków 
zwierzęcych oraz kilkadziesiąt tzw. zabytków wydzielonych. Warto w tym miejscu 
wyróżnić unikatowe odkrycie żarna/moździerza garncarskiego. Większość zabyt-
ków to przedmioty codziennego użytku. znaczna ich część to przedmioty z okresu 
nowożytnego, które występowały przeważnie w warstwie współczesnego humusu.

ze wstępnej analizy materiałów zabytkowych wynika, że wzgórze było in-
tensywnie użytkowane we wczesnej epoce żelaza (druga połowa pierwszego ty-
siąclecia przed naszą erą), przypuszczalnie przez społeczności kultury kurha-
nów zachodniobałtyjskich. W tym czasie osiedle było, przynajmniej częściowo 
umocnione i wydaje się, że trwale zamieszkałe. kolejna intensywna faza użyt-
kowania przypadała na wczesne średniowiecze. Materiały zabytkowe reprezen-
tują dwa różne nurty w garncarstwie – większa część to fragmenty naczyń ręcz-
nie lepionych, mniejsza część to naczynia starannie wykonane z wykorzysta-
niem koła garncarskiego. trudno jednoznacznie rozstrzygnąć w tym momen-



387Kronika naukowa

cie, czy odzwierciedlają dwie różne fazy zasiedlenia we wczesnym średniowieczu,  
czy też był to jeden horyzont chronologiczny. W trakcie badań nie stwierdzono 
trwałych śladów zamieszkania grodu, przez co wydaje się, że w głównej mierze 
pełnił funkcję refugialną.

podsumowując należy stwierdzić, że wyniki badań są niezwykle interesu-
jące. Szczególnie wartościowych danych dostarczył przekop przez wał uzyskany  
w wykopie 1. za istotne należy uznać odkrycie osady usytuowanej na południe od 
wzgórza (wykop 3), na którym znajdował się gród.

Sławomir Wadyl, Vorläufige Ergebnisse der Ausgrabungen auf dem Burgberg im Węgielsztyn (Engelstein),
Kreis Węgorzewo (Angerburg) im Jahre 2016 

zusammenfassung

der burgberg liegt ca. 1 km südlich vom dorfzentrum und ca. 0,35 km südöstlich vom ufer des en-
gelsteiner Sees entfernt.  Während der Forschungsarbeiten wurden zahlreiche Funde gemacht. die keramik-
-gruppe zählt ca. 3500 Fragmente. außerdem wurden ca. 500 Fragmente der Überreste von tieren gefunden, 
auch viele andere Funde, größtenteils waren es gegenstände des täglichen bedarfs.   aus der Voruntersuchung 
des Fundmaterials geht hervor, dass der burgberg in der frühen eisenzeit (zweite hälfte des ersten Jahrtausends 
vor unserer zeitrechnung) genutzt wurde. in dieser zeit wurde die Siedlung wenigstens teilweise befestigt und 
höchstwahrscheinlich auch besiedelt.  die nächste intensive nutzungsphase des berges gab es im Frühmittelalter.

Übersetzt von Alina Kuzborska

Sławomir Wadyl, Preliminary results of excavations at the hillfort in Węgielsztyn, Węgorzewo County
in 2016

Summary

The stronghold is located about 1 km south of the centre of the village and about 0.35 km south-east of 
the shore of lake Węgielsztyńskie. during the excavations quite a large number of artefacts were recovered. The 
ceramic assemblage included around 3,500 fragments. in addition, about 500 fragments of animal bone were 
discovered, as well as several dozen artefacts, most of which were for daily use. The preliminary analysis of the 
materials indicates that the hill was intensively used in the early iron age (the second half of the first millennium 
bc). at that time, the settlement was at least partially fortified and seems to have been permanently inhabited. 
The next phase of intensive use was in the early Middle ages.

translated by Aleksander Pluskowski

dr Sławomir Wadyl
instytut archeologii
uniwersytet Warszawski
slawomirwadyl@wp.pl
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Daniel Gazda

BaDania archeoloGicznej Misji 
PoMezańsko-Bałtyckiej na WzGórzu 
kateDralnyM We FroMBorku W 2011 roku1

Pierwsze badania archeologiczne w okresie powojennym na Wzgórzu kate-
dralnym we Fromborku podjęto w 1957 r. Prace były prowadzone z ramienia Woje-
wódzkiego konserwatora zabytków w olsztynie a następnie  przy współpracy ihkM 
Pan w Warszawie. Pierwszy sezon badań o charakterze sondażowym prowadził 
r. odoj i objęły one swoim zasięgiem płn.-wsch. cześć Wzgórza katedralnego, m.in. 
teren znajdujący się na północ od przejścia za prezbiterium2. jednak ich dokładny 
zasięg nie jest aktualnie znany. W 1958 r. zespół  którego trzon stanowił skład: jerzy 
kruppe, Mirosława Gajewska-kruppe, Maria Dąbrowska3 podjął już systematyczne 
badania archeologiczne trwające do 1972 r.4 W tym czasie na Wzgórzu katedral-
nym wykonano 46 wykopów koncentrując się głownie na rozpoznaniu kompleksu 

1 niniejszy artykuł stanowi uzupełnioną wersję wcześniejszej pracy autora: D. Gazda, Badania archeolo-
giczne Archeologicznej Misji Pomezańsko-Bałtyckiej na Wzgórzu Katedralnym we Fromborku w 2011 roku, w: XVIII 
Sesja Pomorzoznawcza vol. ii, red. e. Fudzińska, Malbork 2013, s. 347–365.

2 M. Gajewska, j. kruppe, Prace Wykopaliskowe  na Wzgórzu  katedralnym  we Fromborku w  roku 1963 , 
mps w Wukz w elblągu, 1963, s. 5; W. Wojnowska, Frombork w zabytkach kultury materialnej, Frombork 1989, s. 7. 

3 Maria Dąbrowska uczestniczyła w badaniach od 1965 r.
4 j. kruppe, Problematyka i wyniki dotychczasowych badań archeologicznych na Wzgórzu Katedralnym, komentarze  

Fromborskie, z. 2, olsztyn 1968;s.57–85; M. Gajewska, j. kruppe, Badania Archeologiczne w 1958 roku na Wzgórzu Katedral-
nym we Fromborku, rocznik olsztyński, t. iii, olsztyn 1960, s. 81–104; iidem, sprawozdanie z badań terenowych na Wzgórzu 
katedralnym we Fromborku  za lata 1961–1962 ,  mps  w Wuoz w elblągu, 1962; ibidem, Wstępne Sprawozdanie z Badań 
Terenowych na Wzgórzu Katedralnym we Fromborku za lata 1961–1962, komunikaty Mazursko-Warmińskie, nr 4, 1964, 
s. 830–834; iidem, The Cathedral’s Hill of Frombork, Braniewo District, in the Light of Recent Archaelogical Research, archeolo-
gia Polona ,t. 6, 1964, s. 323–337; iidem, informacja o pracach  archeologicznych w latach 1965–67, maszynopis w Wukz 
w elblągu 1967; iidem, Prace archeologiczne prowadzone we Fromborku w roku 1969, komentarze Fromborskie, z. 4, olsztyn 
1972, s. 197–205; iidem, Rzut  oka na dotychczasowe wyniki badań archeologicznych we Fromborku. kwartalnik historii kultury 
Materialnej, r. XXi, 1973, nr 4, s. 617–631; ibidem, Dotychczasowe wyniki badań archeologicznych fortyfikacji przed bramą  
południową  we Fromborku, komentarze Fromborskie, z. 5, olsztyn 1973, s. 105–113; iidem, The Problems and Results of 
Archaeological Research Carried out In Frombork, The town of nicolaus copernicus, archeologia Polona, t. 16, Warszawa  
1974, s. 239–258.

Słowa kluczowe: katedra we Fromborku, Warmia, siedziba biskupia

Keywords: the cathedral in Frombork, Warmia, the seat of the bishop

Schlüsselwörter: der Dom in Frombork (Frauenburg), ermland, der sitz des Bischofs



390 Kronika naukowa

obronnego, rezydencjonalnego jak i gospodarczego Wzgórza, natomiast mniejszy 
nacisk położono na badania katedry i towarzyszących jej bezpośrednio budynków. 
Prace te wspierały w dużym stopniu podjęte w tym czasie inicjatywy konserwator-
skie w stosunku do całego zespołu architektonicznego. jednak wiele wątków badaw-
czych rozpoczętych w tamtych latach nie zostało do końca wyjaśnionych. jednym 
z nich jest na przykład sprawa kaplic dobudowanych do korpusu katedry od strony 
północnej, czy rozległość cmentarza znajdującego się w jej pobliżu. jednak badania 
z lat 1957–1972 dostarczyły bardzo dużo cennych informacji co do historii budow-
lanej obiektów na Wzgórzu katedralnym, a także na temat życia codziennego jego 
mieszkańców, dzięki licznym znaleziskom zabytków ruchomych czy elementów ar-
chitektury o charakterze mieszkalno-gospodarczej. Poniżej najważniejsze wnioski 
z tych badań streszczone w kilku punktach.

1. nie natrafiono na relikty wczesnośredniowiecznego osadnictwa pruskiego, 
pierwsze zabytki można datować na koniec Xiii w.

2. topografia Wzgórza w Xiii w. znacznie się różniła od współczesnej. jego 
wierzchołek był znacznie mniejszy i obejmował środkowy teren współczesnego 
wzniesienia, był ograniczony jarami od strony wschodniej (obejmował częściowo 
obszar prezbiterium jak i dziedzińca wschodniego) i od strony zachodniej. jar ten 
biegł między Wieżą kopernika a wejściem do katedry. natomiast sama wieża stała 
na cyplu i została wzniesiona w końcu XiV stulecia.

3. Prawdopodobnie już  pod koniec Xiii w. odcięto wzgórze od płaskowyżu od 
strony południowej fosą o szerokości około 15 m i głębokości 4,5 m. W ten sposób 
stworzono pierwotne założenie warowne, obejmujące swoim obszarem także katedrę. 

4. ustalono chronologię budowlaną jak i sposób wykonania murów obron-
nych oraz budowli znajdujących się w ich obrębie.                                                                                                                     

5. odkryto kilka nieznanych budynków (np. wykop 11), obiektów o charak-
terze gospodarczym (np. wykop  6), basztę (wykop 16) oraz cmentarz (wykop 1, 2).

Po raz kolejny na tak dużą skalę archeolodzy zjawili się na Wzgórzu katedral-
nym po trzydziestu latach. tym razem celem ich prac były poszukiwania grobu Mi-
kołaja kopernika, krypty biskupiej oraz kanonickiej.Badania terenowe miały miej-
sce w latach 2002–2006 i plonem ich było odnalezienie grobu Mikołaja kopernika, 
zinwentaryzowanie krypty kanoników warmińskich oraz badania georadarowe po-
wierzchni katedry w poszukiwaniu krypty biskupiej5.Po tym okresie na terenie Wzgó-
rza prowadzono prace ziemne trzykrotnie (w latach 2009–2010?). jednak z tych prac 
niema ogólnie dostępnych sprawozdań i nie złożono ich także w odpowiednim urzę-
dzie konserwatorskim. W związku z tym nie można było w badaniach w 2011 r. np. 
zastosować ciągłej numeracji wykopów na Wzgórzu.

5 Badania  nad  identyfikacją  Grobu  Kopernika, red. jerzy  Gąssowski,  Pułtusk 2008.
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Badania archeologiczne w 2011 r. były prowadzone przez archeologiczną  
Misję Pomezańsko-Bałtycką6, która wykonywała prace badawcze w ramach pro-
jektu „rozpoznanie Przyczyn zawilgocenia Murów katedry Fromborskiej”. W celu 
rozpoznania zawilgocenia murów katedry w partiach fundamentowych oraz pod-
łoża na którym stoi ten budynek wykonano 5 wykopów (ryc. 1). Wszystkie przyle-
gały do muru świątyni, trzy założono od strony płd. (nr 1, 2, 5) a 2 od strony płn.  
(nr 3 i 4) obiektu. 

Mimo sceptycznych opinii części środowiska naukowego, co do możliwości 
znalezienia czegoś nowego na terenie wykonywanych badań w 2011 r. udało się 
zlokalizować kilka nieznanych elementów architektonicznych oraz ciekawe zabyt-
ki ruchome. Wykopy były starannie zaplanowane w takich miejscach, aby wypeł-
nić jak najlepiej główny ich cel, czyli żeby były pomocne przy ustaleniu przyczyn 
zawilgocenia murów katedry, ale jednocześnie  żeby rokowały na nowe znaleziska.

Wykopaliska archeologiczne dostarczyły informacji co do sposobu fundowa-
nia katedry, potwierdzając większość dotychczasowych wniosków. katedra poza 
partią  prezbiterium jest fundowana na fundamencie kamiennym, a w partii pre-
zbiterium na fundamencie ceglanym wykonanym na łukach arkadowych. Były to 
typowe fundowania murów dla sztuki gotyku. Występuje zróżnicowanie poziomu 

6 W 2011 r. tworzyły  ją  następujące ośrodki: Muzeum zamkowe w Malborku, katedra archeologii  
i antropologii ah oraz Fundacja ureusz.

ryc. 1. Plan wykopów archeologicznych na Wzgórzu katedralnym we Fromborku w 2011
Plan of archaeological trenches on cathedral hill in Frombork in 2011
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zalegania ławy fundamentowej wykonanej z głazów w korpusie naw. i tak od strony 
płn. zawiera się między rzędnymi 19,71/6 –18,85; 19,10 m n.p.m., a w południowej 
21.05/20,95 – 20,15. m n.p.m. W trakcie prac odkryto kilka elementów architekto-
nicznych dotychczas nie znanych:

a) schody (wykop 1) (ryc. 2),                                                                                                                                                 
b) pomieszczenie obok przejścia za prezbiterium wraz z cmentarzem (wy-

kop 4) (ryc. 3),
c) bruk z odwodnieniem (wykop 5) (ryc. 4). 
na archiwalnych planach rechefelda z 1837 oraz Boettichera z 1894 r.,  

Quasta z połowy XiX w., nie ma zaznaczonych tych elementów architektonicznych. 
stąd można wysnuć wniosek że pochodzą z okresu wcześniejszego niż wykonanie 
tych planów. 

schody noszą ślady napraw, oczym świadczą cegły o zróżnicowanych wy-
miarach. Wydaje się, że ostatniej naprawy dokonano przy użyciu cegły ma-

ryc.  2. Wykop 1, rzut poziomy (rys. W. Chmiel, M. Narloch, M. Kiliś)
trench 1, horizontal projection (drawing W. Chmiel, M. Narloch, M. Kiliś)
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ryc. 3. Wykop  4, rzut poziomy (oprac. W. Chmiel)
trench 4, horizontal projection (by W. Chmiel)
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ryc. 4. Wykop 5, rzut poziomy, poziom bruku kamiennego (oprac. W. Chmiel)
trench 5 , horizontal projection;  by W. chmiel
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szynowej, możliwe że w XiX w. schody prawdopodobnie zostały wykonane w pierw-
szej połowie XViii w. w trakcie budowy krypty kanoników (1730 r.). jednak 
w okresie późniejszym musiały być zamurowane, ponieważ w latach 1861–1867 
ponownie zaczyna funkcjonować wejście zewnętrzne, ale prawdopodobnie wcho- 

 

ryc. 5. Wykop 4, fundament muru pomieszczenia, ściana południowa (fot. D. Gazda)
trench 4, wall s (photo D. Gazda)
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dzono tylko przez górną część, aktualnie zamykaną drzwiami. od 1867 r. ponownie 
przywrócono wejście do krypty kanoników prowadzące z Prezbiterium. natomiast wy-
kop 4 został założony na miejscu, gdzie ze źródeł pisanych pochodzą wzmianki z 1623 r. 
o kaplicy płn., istniejącej mniej więcej w tym miejscu. następnie w 1751 r. miała być tam 
wybudowana nowa kaplica chórowa. W niej biskup chciał wznieść ołtarz jak i swój gro-
bowiec (kryptę). niewykluczone że odkryte pomieszczenie może być właśnie tą kryptą. 
ewentualnie może być także pomieszczeniem piwnicznym. Mury tego pomieszczenia 
zostały wykonane z cegły saskiej łączonej zaprawą z dużą ilością piasku. ten element tech-
niczny oraz użyty materiał także przemawiać może za wykonaniem tego pomieszczenia 
w XViii w. Fragment fundamentu tegoż pomieszczenia odkryto w jego zewnętrznym licu 
muru, w płn.-wsch. narożniku. cegły zostały ułożone na cienkiej ławie fundamentowej, 
wykonanej z kamienia z zaprawą, przy czym warstwa  ta wystaje przed lico muru na około  
20 cm. kamienie także otaczają dolne 3 warstwy cegieł. Pod tym fragmentem  
fundamentu znajduje się gruba deskadrewniana o wysokości około 30 cm i jest od-
dalona od narożnika o około 30 cm, tworząc dolny fragment fundamentu (ryc. 5).  
niewykluczone, że fundament stanowi relikt starszej konstrukcji, poprzedza-
jącej budowę tego pomieszczenia. Fundament opiera się  bezpośrednio na calcu. 
Pomieszczenie było wypełnione.W 1809 r. kaplica została rozebrana7. Możliwe, że  
w późniejszym czasie na reliktach jej muru zbudowano jakieś mniej trwałe budynki 
gospodarcze, o czym świadczą strzępia cegieł w narożniku między przejściem za pre-
zbiterium a przyporą oraz fragmenty desek ułożonych na płask, znajdujących się tuż 
pod humusem, w płd. części wykopu. na płn. od tego pomieszczenia, na późnośrednio-
wiecznym cmentarzysku, znaleziono 4 szkielety należące do kobiet i dzieci8.

W ramach wymienionego powyżej projektu wykonano badania geotechnicz-
nepodłoża gruntowego, na którym posadowiono katedrę.Przeprowadził je geolog 
andrzej Drążek. Wykonał 8 otworów badawczych (nr 1–8) o głębokości od 3 do 6 m 
poniżej powierzchni terenu (ryc. 6). otwór nr 7 wykonano z dna wykopu archeologicz-
nego nr 4. otwory wykonano systemem okrętno udarowym a ich średnica wynosiła 
6–8 cm. rodzaj gruntów określano na podstawie badań makroskopowych. otwory ba-
dawcze zlikwidowano przez zasypanie urobkiem. rzędne wysokościowe wlotów otwo-
rów zostały określone na podstawie niwelacji technicznej opartej o rzędne studzienek 
kanalizacji opisanych na mapie topograficznej.

W badanym podłożu  stwierdzono występowanie warstwy antropogenicznej oraz 
warstw wodnolodowcowych i określono ich geologiczne rodzaje. na przekrojach hy-
drogeologicznych wydzielono je jako cztery warstwy stosując za kryterium wydzielenia 
genezę i rodzaj warstw i ich przepuszczalność.

7 F.Dittrich, Der Dom zu Frauenburg, zeitschrift für die Geschichte und altertumskunde ermlands,  
Bd. 19, 1916, Braunsberg, s. 10–14.

8 D. Gazda, op. cit., s. 359–360.
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Warstwa i:  to nasypy niebudowlane stanowiące zasypkę wykopów fundamen-
towych. są to ciemno szare mieszaniny piasków, humusu (piaski humusowe), or-
ganiki, gruzu oraz glin i śmieci (drewno). Miejscami nasypami są wyłącznie gruzy. 
Warstwy te występują od powierzchni terenu i w wykonanych otworach osiągnęły 
miąższość od 0,7 do 2,5 metra. W trakcie wierceń warstwy te były wilgotne i miej-
scami mokre. nasypy charakteryzują się zróżnicowanymi własnościami fi ltracyj-
nymi od dobrze przepuszczalnych po półprzepuszczalne. W warstwach tych może 
gromadzić się wilgoć i woda opadowa. charakteryzują się słabą odsączalnością, 
co oznacza, że czas osuszania jest długi.             

Warstwę ii: stanowią nasypy budowlane. są to piaski z gruzem ceglanym. 
Warstwę tę usypano w czasie wznoszenia katedry i stanowi ona zasypkę wcięcia 
erozyjnego w sandrze. Ponadtona niej wznoszą się ściany fundamentowe kate-
dry w jej wsch. Wykonano ją na bazie miejscowych piasków wodnolodowcowych. 
Występuje ona do głębokości 5,7 metra. największą miąższość nasypów budowla-
nych stwierdzono w otworze nr 6. Warstwa ta  była mało zawilgocona  ze względu 
na dobrą przepuszczalność  wody.

 

Warstwa iii:  to grunty wodnolodowcowe sypkie wykształcone w postaci pia-
sków drobnych, lokalnie piasków pylastych, piasków grubych i pospółek o barwie 

ryc. 7. Przekrój geotechniczny nr i
(oprac. A Drążek)
section geotechnic number i
(by A. Drążek)
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jasno brązowo szarej, jasno szarej i żółto szarej. Miejscami w piaskach występują 
laminy pyłów i glin. jest to warstwa średnio zagęszczona. W wykopie archeologicz-
nym (otwór 7) piaski wykazały skośne warstwowanie. zalegają pod nasypami.  jest 
to warstwa dobrze przepuszczalna dla wody o współczynniku fi ltracji k=4 m/d. 
W trakcie wierceń warstwa ta była mało wilgotna i sucha. Piaski wodnolodowcowe 
nie zostały przewiercone wykonanymi wierceniami. z profi li otworów archiwalnych 
wykonanych w rejonie Fromborka wynika, że osady wodnolodowcowe mogą osią-
gać do 35 metrów miąższości.

Warstwa iV: to grunty wodnolodowcowe spoiste. są to gliny pylaste, gliny 
zwięzłe, piaski gliniaste oraz gliny o barwie jasno brązowo szarej i ciemno brązowej. 
Wystąpiły one w postaci pakietów i soczew w obrębie piasków wodnolodowcowych 
(warstwa iii). Warstwa ta występuje w stanie plastycznym i twardoplastycznym. nie 
stanowiciągłej warstwy. jest to warstwa półprzepuszczalna dla wody.

 Wody gruntowej nie stwierdzono w wykonanych otworach badawczych. 
Podkreślić należy, że w warunkach występującego podłoża katedry możliwe jest 
okresowe występowanie wody zawieszonej. Woda zawieszona może gromadzić się 
na powierzchni pakietów i soczew gruntów wodnolodowcowych spoistych (war-
stwa iV). Wyżej wymienione warstwy geologiczne można przyporządkować do 
odpowiednich kulturowych. i tak:

ryc. 8. Przekrój geotechniczny nr ii 
(oprac. A. Drążek)
section geotechnic number ii 
(by A. Drążek)
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Wykop 1:  warstwy geologiczne i–ii do warstw kulturowych 1–7 oraz  iii? do 9.                      
Wykop 2: warstwy geologiczne i–ii do warstwy 1, iii do 2, przemieszana 

iii i iV do 3. 
Wykop 3: przemieszane warstwy geologiczne i i ii do warstw 1–4 a warstwa 5 

jest iii (piaski) i iV (pomarańczowa glina) warstwą geologiczną.   
Wykop 4: warstwy 1–6 są przemieszanymi warstwami i, ii geologicznymi, 

a warstwa 7 jest iii.
Wykop 5: warstwy 1–2 są przemieszanymi warstwami geologicznymi i i ii, 

a warstwa 3 warstwą geologiczną iii.

ryc. 11. Przekrój geotechniczny nr V (oprac. A. Drążek)
section geotechnic number V (by A. Drążek)

ryc. 9. Przekrój geotechniczny nr iii 
(oprac. A. Drażek)
section geotechnic number iii
(by A. Drążek) 

ryc. 10. Przekrój geotechniczny nr iV  
(oprac. A. Drążek)
section geotechnic number iV
(by A. Drążek)
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na podstawie odwiertów udało się określić przekroje geotechniczne przez 
grunt znajdujący się pod i w okolicy katedry (ryc. 7–11). 

Warto w tym miejscu wskazać najważniejsze  przyczyny zawilgocenia murów 
katedry.  jej główną przyczyną jest wilgoć i woda poopadowa, występująca w nasy-
pach niebudowlanych sięgających do około 250 cm pod powierzchnię gruntu. Wil-
goć przedostaje się do ścian fundamentowych i dalej podsiąka kapilarnie w ścianach 
docierając powyżej poziomu posadzki do wysokości 220–250 cm. Proces ten jest 
bardziej intensywny w partiach budynku, gdzie pod nasypami występują grunty 
spoiste (zawierające iły), na których może gromadzić się woda zawieszona. należy 
do nich mur północny korpusu nawowego z filarami nawy północnej po stronie 
zachodniej oraz odcinki muru południowego, narożnik płd.-wsch. kaplicy Polskiej. 
Wilgotne też jest podłoże gruntowe w nieużywanych kanałach  grzewczych  wnętrza 
korpusu nawowego katedry. ich głębokość dochodzi do 130 cm poniżej posadzki  
(ryc. 12–13). katedra wykonana średniowieczną techniką murową z materiałów

  
porowatych, nasiąkliwych czyli cegły ceramicznej łączonej na zaprawę wapienną 
na ławie kamiennej nie posiada izolacji poziomej ani pionowej. ława kamienna ze 

ryc. 12. katedra we Fromborku,
przekrój przez mur płn. i kanał 
grzewczy (szkic D. Gazda)
cathedrall in Frombork, section
trough the north  wall and heating 
channel (drawing D. Gazda) 
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względu na swoją niejednorodną strukturę ma zdolność podciągania kapilarnego 
wody w spoinach między głazami, aczkolwiek w odpowiednio mniejszym stopniu 
niż mur ceglany powyżej. Poziom posadzki wewnątrz obiektu znajduje się na po-
dobnym lub nieco wyższym poziomie względem otoczenia zewnętrznego. Podwyż-
szenie gruntu zwłaszcza po ii wojnie światowej niewątpliwie wpływa lokalnie na 
intensywniejszy proces podciągania kapilarnego przez mur. na podniesienie zawil-
gocenia murów lokalnie także mają wpływ takie czynniki jak: 

– ubytki ciągłości krawędzi gzymsów, parapetów okiennych, daszków, fug;
– użycie nieodpowiednich materiałów w trakcie prowadzenia napraw i re-

montów począwszy od XiX w., chodzi tu głownie o zaprawy cementowe oraz far-
by; nieoddychające;

– korozja biologiczna: zasiedlenie przez glony, mchy, porosty oraz grzyby                                  
– nieprawidłowe odwodnienie wody opadowej ściekającej z dachów.

We wnętrzu dodatkowym problemem jest zbyt wysoki poziom wilgotno-
ści względnej powietrza i zjawisko kondensacji pary wodnej. najlepiej to zjawisko 
można zaobserwować w grobie Mikołaja kopernika oraz kaplicy Polskiej. Pomiary 
wilgotności wnętrza katedry wykazały poziom przekraczający 65–70 %, czyli po-
ziom graniczny określany przez mykologów, gdzie możliwy jest atak grzybów na 
materiały organiczne oraz już jest potencjalnie niebezpieczny dla ludzi9. W wyżej 

9 r. Gazda, ekspertyza przyczyn zawilgocenia murów katedry p w. nMP i św. andrzeja  we Fromborku 
z wnioskami odnośnie osuszenia i izolacji, mps do wglądu w Wukz oddział elbląg oraz w kurii archidiecezji 
Warmińskiej.

ryc. 13. katedra we Fromborku, 
przekrój przez mur płd. i kanał  
grzewczy (szkic D. Gazda)
cathedrall in Frombork, section 
trough the sud Wall and heating 
channel (drawing D. Gazda) 
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wymienionej ekspertyzie przedstawiono także zalecenia co do sposobu rozwiąza-
nia problemów zawilgocenia murów katedry.                                                                      

inną kategorią źródeł pozyskanych wyniku niniejszych badań są zabytki ru-
chome. częściowo zostały już omówione w innym miejscu10. Do najciekawszych 
z nich należą:

1. emblemat trumienny – wykonany z metalu, okrągły o średnicy około 9,5 cm  
i grubości 0,2 cm. Pośrodku powierzchnia wygięta lekko do góry. Po stronie we-
wnętrznej bolec o średnicy 0,5/6 cm i wysokości 1,5 cm, zwężający się do góry. słu-
żył do przymocowania emblematu. na stronie zewnętrznej napis w otoku anton 
Wagner, cappelan tolksdorf (ryc. 14).

 

2. Figurka chrystusa o wymiarach około 13,4 × 3,6 x 2 cm, wykonana z ala-
bastru. na jego siedzeniu jest wyryta liczba 1621, prawdopodobnie data wykonania 
rzeźby. Figurka była pierwotnie przymocowana do krzyża za pomocą podstawki 
umieszczonej pod nogami chrystusa oraz prawdopodobnie za jego niezachowane 
części rąk (ryc. 15).

3. kwadratowa ceramiczna płytka posadzkowa o wymiarach 13 × 2 cm,  
pokryta z jednej strony szkliwem (ryc. 16).

4. klucze (ryc.17):
a) wymiar ogólny 8,4 × 3 cm; średnica trzonu 0,8 cm; 

10 D. Gazda, op. cit., s. 347–365.

ryc. 14. emblemat trumienny; 
(foto D. Gazda) 
coffin emblem
(photo D. Gazda)
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wymiar języczka 1,2 × 0,7 cm; 
b) wymiar ogólny 14,5 × 4,8 cm; średnica trzonu 1 cm; 
wymiar języczka 2,2 × 1,6 cm;  
c) wymiar 11,3 × 4 cm;  średnica trzonu 1 cm; 
wymiar języczka 2,5 × 1 cm;                                                                     
5) moneta – szeląg elbląski z pierwszej połowy XVi w., stan zachowania  

dobry, średnica około 1,3 cm, grubość 0,1 cm (ryc. 18).
6. Moneta – 1 fenig – okres ii wojny światowej, stan zachowania zły, powierzch-

nie częściowo starte,  średnica 1,8 cm,  grubość – 0,2 cm (ryc. 19).

ryc. 15. Figurka chrystusa (foto D. Gazda)
Figurine of the christ (photo D. Gazda) 

ryc. 16. Płytka posadzkowa (foto D. Gazda)
Floor tile (photo D. Gazda) 
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ryc. 17. klucze (foto D. Gazda)
keys (photo D. Gazda) 

ryc. 18. szeląg (foto D. Gazda)
The smal coin (photo D. Gazda)

ryc. 19. Phening (foto D. Gazda)

ryc. 20. sprzączka (foto D. Gazda)
The buckle (photo D. Gazda) 
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7) sprzączka – średnica 6,5 cm, grubość ramy o przekroju prostokątnym  
z zaokrąglonymi krawędziami 0,8 × 0,4 cm, kolec o długości 7 cm (ryc. 21).         

Ponadto poza materiałem już publikowanym znaleziono zabytki nowożytne:   
pogrzebacz z końcówką w kształcie motyki, kilka fragmentów mis metalowych 
oraz kielich.

Wszystkie zabytki pochodzą z warstw zasypiskowych czyli wtórnych.

Daniel Gazda, Archäologische Forschungen der Pomesanien-Baltischen Mission auf dem Domberg
in Frombork (Frauenburg) im Jahre 2011

zusammenfassung

2011 führte die Pomesanien-Baltische Mission archäologische Forschungen auf dem Domberg in Frau-
enburg durch.  archäologische ausgrabungen gaben informationen über die Bauweise des Doms, wobei der 
größte teil der bisherigen Forschungsergebnisse bestätigt wurde. Während der Forschungsarbeit wurden Bestat-
tungen entdeckt und zahlreiche artefakte, größtenteils aus der Frühen neuzeit, gefunden.

Übersetzt vonAlina Kuzborska

Daniel Gazda, Archaeological research of the Pomezańsko-Bałtycka Mission at the Cathedral Hill
in Frombork in 2011

summary

in 2011, the Pomezanian-Baltic Mission carried out archaeological research at the cathedral hill in From-
bork. The excavations provided information on the foundations of the cathedral, confirming the majority of pre-
vious findings. During the excavations, burials were also found and numerous portable objects were recovered, 
mainly from the modern period.

translated by Aleksander Pluskowski
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