
Towarzystwo Naukowe i Ośrodek Badań Naukowych
im. Wojciecha Kętrzyńskiego

Kwartalnik nr 3(293)

Olsztyn 2016

KomuniKaty
mazursKo-Warmińskie



Czasopismo poświęcone przeszłości ziem Polski północno-wschodniej

RADA REDAKCYJNA: Stanisław Achremczyk (przewodniczący), Darius Baronas, 
Janusz Jasiński, Igor Kąkolewski, Olgierd Kiec, Andrzej Kopiczko, Andreas Kossert,
Jurij Kostiaszow, Cezary Kuklo, Ruth Leiserowitz, Janusz Małłek, Sylva Pocyté, Tadeusz
Stegner, Mathias Wagner, Edmund Wojnowski

REDAGUJĄ: Grzegorz Białuński, Grzegorz Jasiński (redaktor), Jerzy Kiełbik, Alina
Kuzborska (redakcja językowa: język niemiecki), Bohdan Łukaszewicz, Aleksander Pluskowski
(redakcja językowa: język angielski), Jerzy Sikorski, Seweryn Szczepański (sekretarz), Ryszard 
Tomkiewicz. 

Instrukcja dla autorów dostępna jest na stronie internetowej pisma

Wydano dzięki wsparciu fi nansowemu 
Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego

oraz
Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Articles appearing in Masuro-Warmian Bulletin are abstracted and indexed in BazHum 
and Historical Abstracts  

Redakcja KMW informuje, że wersją pierwotną (referencyjną) czasopisma jest wydanie 
elektroniczne.

Adres Redakcji: 10-402 Olsztyn, ul. Partyzantów 87, tel. 0-89 527-66-18, www.obn.olsztyn.pl; kmw@obn.olsztyn.pl; Ark. wyd. 16,23;
ark. druk. 13,75. Przygotowanie do druku: Wydawnictwo „Littera”, Olsztyn, druk Warmia Print, Olsztyn, ul. Pstrowskiego 35C

ISSN 0023-3196

KOMUNIKATY
MAZURSKO-WARMIŃSKIE



Teologiczno-filozoficznym patronem krucjat był św. Augustyn z Hippony 
(354–430), jeden z  Ojców Kościoła, który w dziele O Państwie Bożym (De Civi-
tate Dei)1 uznał, że ludzkość dzieli się na dwie kategorie. Pierwsza z nich tworzy 
państwo (owe civitas Dei) działające w imię Boga, druga państwo ziemskie (civi-
tas terrena), do której zaliczani są niewierni i muzułmanie. Według Augustyna, 
dzieje ludzkości mają skończyć się z nadejściem Chrystusa, wtedy wiernych cze-
ka wieczna szczęśliwość, zaś pogan zatracenie. Zatem  niszczenie lub nawracanie 
innowierców było w oczach św. Augustyna w pełni usprawiedliwione, a wszelkie 
środki służące ich nawracaniu były uprawnione. Św. Augustyn zdefiniował rów-
nież pojęcia „wojny sprawiedliwej” i „niesprawiedliwej”, bezpośrednio nawiązując 
tu do św. Ambrożego oraz grecko-rzymskich filozofów, jak choćby Cycerona 
(106–43 r. p.n.e.). 

Skoro w niektórych sytuacjach Bóg miłujący człowieka dopuszczał prze-
moc, to karanie heretyków uznawać trzeba było za okazanie im miłosierdzia. Tu 
jednak św. Augustyn zastrzegł, iż duchowieństwo nie może stosować przemocy, 
bowiem należy to do legalnie działającej władzy świeckiej, a owa ostateczność 
stosowania siły zbrojnej stała się w wielu przypadkach regułą. Bardziej wyrazi-
ście za militarną inicjatywą chrześcijaństwa wypowiadał się papież Grzegorz I 
Wielki (pontyfikat w latach 590–604), który, chcąc opanować chaos wewnętrzny, 
posłużył się niczym świecki władca interwencją militarną, identyfikując interes 
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państwa na równi z interesem Kościoła. Wówczas to bezpośrednim celem sta-
ło się pokonanie heretyków, a pośrednim stworzenie bazy do zbrojnej misji re-
ligijnej. Program ten rychło zaakceptował cesarz Karol Wielki, gdyż miał papie-
skie wsparcie duchowe (modlitewne) podczas kampanii przeciw Longobardom 
czy Sasom. Czyn zbrojny stał się obowiązkiem zachodniego chrześcijaństwa, 
choć cały czas stwarzał on widomy dysonans między postawą miłości bliźnie-
go a łamaniem zakazu zabijania niewiernych. Zabójstwo zawsze pozostaje grze-
chem i wymaga pokuty, a takową mogli odbyć ci, którzy wojnę przeżyli (gorzej 
z poległymi z balastem win). Tu z pomocą przyszli papieże Leon IV (847–855) 
oraz jan VIII (872–882), którzy obietnice życia wiecznego zaoferowali wszyst-
kim poległym w walkach z niewiernymi. Odpust stawał się niezwykle skutecz-
nym środkiem oddziaływania na masy rycerskie pragnące nie tylko bogatych 
łupów, odbicia Grobu Pańskiego z rąk niewiernych, ale i zbawienia duszy. Póź-
niej Kościół zaczął stopniowo przejmować kontrolę nad działaniami zbrojnymi, 
co dobrze odzwierciedlały idee Pax Dei oraz Treuga Dei. W myśl tego pierwsze-
go było wzięcie pod kościelną ochronę ludzi najbardziej bezbronnych i ubogich 
dotkniętych przez wojnę (w tym kleru świeckiego i zakonników) i restrykcje 
wobec rabusiów oraz heretyków. rozejm Boży wymagał zawieszania broni w okre-
ślonych terminach (np. święta  kościelne, rozstrzyganie sporów w sądach – a nie 
w wyniku zemsty i odwetu zbrojnego).

jedynie walcząc w imię Boga i w obronie Kościoła rycerze mogli być poży-
teczni dla ogółu społeczeństwa. Tę postawę reprezentował papież Grzegorz VII 
(1020–1085), który zmienił znaczenie terminu militia Christi, najpierw odnoszą-
cego się do osób duchownych, a teraz rozszerzonego na świeckich walczących 
nawet przeciw chrześcijańskim wojownikom. Co istotne, uważał on, że rycerze 
odbywający pokutę nie powinni nosić broni, wyjątkowo tylko mogą to prakty-
kować za zgodą swoich biskupów. Tej atmosferze służyły wezwania do zakoń-
czenia sporów i krwawych walk między braćmi chrześcijanami i zwrócenia się 
przeciw poganom (barbarzyńcom). Występuje tu motyw przemiany krzyżow-
ca, który odtąd będzie służył duchowym wartościom, czyli interesom Kościo-
ła, przytaczając słowa Balderyka z dol: „Wy prześladowcy sierot, łupieżcy wdów, 
wy zabójcy, bluźniercy, grabiących innych prawa. Macie nadzieję na nagrodę łu-
pieżczą za przelaną chrześcijańską krew [...] Zaprawdę jest to najgorszy kieru-
nek, ponieważ całkowicie oddala od Boga. A jeżeli chcecie rady dla swojej du-
szy, musicie jak najszybciej odrzucić ten rodzaj rycerstwa lub iść śmiało naprzód 
jako rycerze Chrystusa, spiesząc się do obrony wschodniego kościoła”2.  Ilustruje 
to proponowaną przez Kościół alternatywę – zamiast wieść bezbożny żywot na-

2 Balderici Archiepiscopo Historia Hierosolymitana, 1. PL., t. 166, 1068A. 
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leżało wybrać „rycerstwo duchowe”, a to z kolei wiązało się z ideą krucjaty – piel-
grzymki. Taką też wymowę miał apel papieża urbana II, kiedy to ogłosił w 1095 r. 
w Clermont odezwę do odbycia pierwszej wyprawy krzyżowej.

Wielkim propagatorem doktryny augustiańskiej był św. Bernard z Clairvaux 
(1090–1153), który zmodyfikował ją na potrzeby wypraw krzyżowych. W tym 
celu napisał słynną „Pochwałę nowego rycerza” (De laude novae militae)3, two-
rząc także regułę dla zakonu templariuszy. naszkicował on mocno wyidealizo-
wany obraz zakonników walczących na dwóch płaszczyznach – duchowej i cie-
lesnej. Ich walka i zabijanie pogan było w pełni usprawiedliwione.

Prowadzona z wielkim rozmachem akcja propagandowa pod hasłem św. Ber-
narda: „Obleczcie bracia znak krzyża, a będziecie mieli pewność, że zyskacie od-
puszczenie wszystkich grzechów” identyfikowała krucjatę z walką zmierzającą 
nie do nawrócenia, lecz do zniszczenia wroga4. Atmosferę pogardy, a przynajm-
niej niechęci do pogan, zwanych według tradycji rzymskiej barbarzyńcami, 
znajdujemy w polskich kronikach Galla Anonima, Wincentego Kadłubka oraz 
jana długosza. W niniejszym opracowaniu chciałbym się jednak odnieść do po-
glądów kronikarzy z XI i XII w.,  jakie dotyczą misji wśród Prusów (jana Kana-
pariusza, Thietmara z Merseburga, Brunona z Kwerfurtu, a także wspomniane-
go wyżej Galla Anonima).

We wczesnośredniowiecznej europie spotykamy dwa rodzaje prowadzonej 
misji chrystianizacyjnej i ewangelizacji: indywidualną (w krajach śródziemno-
morskich) oraz grupową (wśród plemion germańskich, słowiańskich, ugrofiń-
skich i bałtyckich). Zbiorowy chrzest był wówczas rozumiany jako akt publicz-
no-prawny. Miał on przede wszystkim znaczenie symboliczne i nie prowadził, 
przynajmniej początkowo, do przemian wewnętrznych w duchowości neofi-
tów. Tym bardziej że o przyjmowaniu chrztu decydowali książęta i wodzowie 
plemienni. ówcześni misjonarze byli najczęściej dobrze przygotowani do pro-
wadzenia misji i zawsze zwracali się przede wszystkim do elit, z którymi byli 
zwykle równi pod względem społecznym5. W europie, co najmniej od IX w., 
występowały dwie tendencje w nawracaniu niewiernych i pogan, które były ak-
ceptowane przez Kościół. Pierwsza akcentowała potrzebę głoszenia ewangelii 
wszystkim ludziom; druga zakładała, że na mocy boskich wyroków ci, którzy 
przeszkadzają w ustanowieniu ładu Chrystusowego na ziemi skazani są na potę-
pienie i należy ich zwalczać i ujarzmiać. Ta ostatnia idea była podłożem powstania 
ideologii krucjatowej, według której poganom pozostawała nieodwołalna alter-

3 Por. e. Potkowski, Zakony rycerskie, Warszawa 2005, s. 62.
4 G. Minolis, Kościół a wojna. Od czasów Biblii do ery atomowej, Warszawa 1998, ss. 143–144.
5 A. radzimiński, Chrystianizacja i ewangelizacja Prusów, Toruń 2008, ss. 4–5.
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natywa: chrzest albo śmierć. dlatego też walka z niewiernymi usprawiedliwiała, 
jak już wspomniano, zabijanie, przemoc i grabieże.

W tym miejscu przypomnijmy okoliczności męczeńskiej śmierci w 997 r. 
św. Wojciecha, który to fakt stał się impulsem i pretekstem do wzmożonej  ewan-
gelizacji plemion pruskich. jan Kanapariusz był zakonnikiem, a później opatem 
w klasztorze na Awentynie. należał do najbliższych przyjaciół biskupa praskiego 
Wojciecha Sławnikowica i najprawdopodobniej jest autorem „Żywota I o misji 
św. Wojciech do Prus”. ów kronikarz tak pisał o śmierci Wojciecha: „Zbiegli się 
zewsząd z bronią okrutni barbarzyńcy, z nienasyconą jeszcze wściekłością ode-
rwali od ciała szlachetną głowę i odcięli bezkrwiste członki. Ciało pozostawili na 
miejscu, głowę nabili na pal i wychwalając swą zbrodnię, wrócili wszyscy z weso-
łą wrzawą do swoich siedzib. umęczony był zaś Wojciech, święty i pełen chwa-
ły męczennik Chrystusa 23 kwietnia, za rządów wszechwładnego Ottona Trze-
ciego, pobożnego i najsławniejszego cesarza i to w piątek stało się tak oczywiste 
dlatego aby w tym samym dniu, w którym nasz jezus Chrystus cierpiał za czło-
wieka, także ten człowiek cierpiał dla swojego Boga. jego jest miłosierdzie po 
wiek wieków, cześć, chwała i panowanie na wieki wieków. Amen”6. 

nie jest pewnym, czy był to motyw zemsty osobistej przywódcy za bra-
ta poległego w walce z Polakami (jak chce w II Żywocie  Brunon z Kwerfurtu)7, 
skoro Wojciech wypełniał polecenie pruskiego wiecu o odejściu z ich terenu. jest 
też inny domysł, że być może Wojciech z towarzyszami naruszyli tabu świętego 
gaju pogańskiego i za to musiał zginąć. jednakże samo sformułowanie o zadaniu 
pierwszego ciosu oszczepem w serce przez niejakiego Sicco będącego „ofiarni-
kiem bożków” i przywódcą „bandy” może sugerować, iż było to zabójstwo rytu-
alne, za czym może przemawiać i to, że nie zabito towarzyszy Wojciecha8.

Zatem motyw męczeńskiej śmierci stać się mógł dostatecznym powodem 
do podejmowania ze zdwojoną siłą dalszych akcji chrystianizacyjnych, jakie miały 
wymiar eschatologiczny i praktyczny jednocześnie. nic bardziej nie przekonywało 
do czynu zbrojnego niż misja pokutnicza zapewniająca wieczne zbawienie.

Brunon z Kwerfurtu w „Żywocie Pięciu Braci Męczenników” pisze o dwóch  
mnichach eremitach, którzy zostali wysłani w 1001 r. przez Ottona III do Bo-
lesława Chrobrego w celu założenia tam eremu, mającego stanowić bazę misji 
wśród pogan. W ślad za nimi miał wyruszyć na misję sam Brunon, jako jej kie-

6 Jan Kanapariusz, „Świętego Wojciecha żywot pierwszy", tekst łaciński jadwiga Karwasińska, przeł. Kazimierz 
Abgarowicz, komentarze j. Karwasińska, Biblioteka Gdańska 2009.

7 Św. Wojciecha biskupa i męczennika Żywot drugi napisany przez Brunona z Kwerfurtu, wyd., wstęp 
i kom. j. Karwasińska, Warszawa 1969. 

8 G. Białuński, O świętym Wojciechu raz jeszcze, Komunikaty Mazursko-Warmińskie, 2002, nr 2, 
ss. 272–273.
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rownik. jednak bracia Benedykt i jan zostali osadzeni przez Chrobrego w ere-
mie w Międzyrzeczu, gdzie wraz z trzema innymi braćmi zostali zabici przez ra-
busiów (11 listopada 1003 r.), co było podstawą ich kanonizacji. Brunon dopie-
ro jesienią 1002 r. uzyskał licencję papieską w rzymie, po czym ze względu na 
walki w niemczech i Czechach udał się najpierw na Węgry, gdzie panował wrogi 
Chrobremu Stefan. dopiero po śmierci Pięciu Braci zdecydował się udać do Pol-
ski, ale wojna polsko-niemiecka uniemożliwiła mu to i zatrzymał się w niem-
czech, gdzie napisał „Żywot drugi św. Wojciecha”. Po zawarciu pokoju między 
Henrykiem II i Chrobrym udał się w 1005 r. do Polski, a prawdopodobnie w rok 
później napisał „Żywot Pięciu Braci Pustelników”. W liście (1008 r) do Henryka 
II Brunon tak pisze: „ja zaś zwracam się teraz do Prusów, dokąd przyjdzie przede 
mną Ten, który mnie poprzedzał, który to wszystko uczynił i teraz uczyni, ła-
skawy Bóg i mój Pan, najdroższy Piotr. Słyszałem także o Czarnych Węgrach, do 
których przybyło poselstwo św. Piotra – a nie idzie ono na próżno, że wszyscy 
oni nawrócili się i stali się chrześcijanami, jakkolwiek nasi – niech im Bóg to wy-
baczy – ciężko zgrzeszyli oślepiając niektórych. Tamto wszystko przynosi chwa-
łę jedynie Bogu i najlepszemu Piotrowi [...]. Czyż nie lepiej jest walczyć z poga-
nami dla chrześcijaństwa niż gwałt zadawać chrześcijanom? [tu aluzja do walk 
Henryka II z Chrobrym] Bez wątpienia człowiek układa, Bóg włada”9. 

Słowa te, nawiązujące do ewangelii według św. łukasza (XIX, 23) i błęd-
nie interpretujące jej fragment, w którym są zawarte, stały się głównym uzasad-
nieniem nawracania pogan przy użyciu siły. Poświęcony temu zagadnieniu frag-
ment listu św. Brunona należy do najbardziej wyrazistych w okresie przed kru-
cjatami tekstów o nawracaniu drogą przymusu. Tego typu idea była zresztą już 
wcześniej realizowana w niemczech, a teraz została dokładniej wyrażona przez 
Brunona w interesie Chrobrego. 

Z kolei Thietmar z Merseburga wspomina o misji św. Brunona z Kwerfur-
tu tak: „W dwunastym roku swego zbożnego pustelniczego żywota podążył do 
Prus i Bożym nasieniem starał się użyźnić tamtejsze jałowe pola, wobec wciąż 
wyrastających cierni nie przyszło mu łatwo uprawiać ten ugór. Kiedy 14 lute-
go głosił słowo Boże na granicy tego kraju i rusi, sprzeciwili się temu tubylcy. 
A gdy on dalej nauczał ewangelii, schwytali go za to, że tak kochał Chrystusa, 
który jest głową Kościoła, odcięli głowy zarówno jemu, jako jagnię łagodnemu, 
jak jego osiemnastu towarzyszom. Ciała tylu męczenników leżały niepochowa-
ne, Aż dopiero Bolesław, dowiedziawszy się o tym, wykupił je i w ten sposób 

9 List Brunona z Kwerfurtu do Henryka II, przekład Kazimierz Abgarowicz, przypisy j. Karwasińska, 
w: Piśmiennictwo czasów Bolesława Chrobrego, Warszawa 1966, ss. 247–254.
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przysporzył swemu domowi błogosławieństwo na przyszłość. Stało się to za cza-
sów najjaśniejszego króla Henryka, którego Bóg wszechmogący wyróżnił i – mam 
nadzieję – zbawił przez triumf tak wielkiego pasterza. Ojciec owego pasterza za-
chorował w jakiś czas potem i przywdziawszy strój zakonny, jak mi sam opowia-
dał, na polecenie swego syna, umarł w pokoju 19 października”10.

Problem pogańskich sąsiadów Polski w kronice Galla Anonima pojawia 
się parokrotnie. Autor już w przedmowie pisze: „A więc zaczynając od półno-
cy jest Polska północna częścią Słowiańszczyzny, ma zaś a sąsiadów od wschodu 
ruś, od południa Węgry, od południowego zachodu Morawy i Czechy od zacho-
du danię i Saksonię. Od strony zaś Morza Północnego czyli Amfitrionalnego, 
ma trzy sąsiadujące  ze  sobą bardzo dzikie ludy  barbarzyńskich pogan, mia-
nowicie Selencję [może ziemie Luciów?], Pomorze i Prusy, przeciw którym to 
krajom książę polski usilnie walczy, by je na wiarę [chrześcijańską] nawrócić. 
jednakże ani mieczem nauczania nie dało się serc ich oderwać od pogaństwa, 
ani mieczem zniszczenia nie można było tego pokolenia żmij zupełnie wytę-
pić. Częstokroć wprawdzie naczelnicy ich pobici przez księcia polskiego szu-
kali ocalenia w chrzcie, lecz znów zebrawszy siły wyrzekali się wiary chrześci-
jańskiej i na nowo wszczynali wojnę przeciw chrześcijanom. Są też poza nimi, 
a w obrębie wybrzeży Amfitriona, barbarzyńskie ludy pogan i wyspy nieza-
mieszkałe, gdzie leży wieczny śnieg i lód”11.

Gall wysławiał Chrobrego: „Czyż zresztą dokładnie trzeba wymieniać jego 
zwycięstwa i tyumfy nad ludami niewiernymi, skoro wiadomo, że je jedna-
ko swoimi stopami podeptał! On to bowiem Selencję Pomorze i Prusy do tego 
stopnia albo starł, gdy się przy pogaństwie upierały, albo tez nawrócone umac-
niał w wierze, że wiele tam kościołów i biskupów ustanowił za zgodą papieża, 
a raczej papież [ustanowił ] za jego pośrednictwem”12.

O spustoszeniu Prus przez Polaków tak pisze Gall: „Wkraczając do Prus, 
z lodu na jeziorach i bagnach korzystał jakby z mostu, bo nie ma do owego kra-
ju innego dostępu, jak tylko przez jeziora i bagna [...] nie oblegał ni grodów ni 
miast, bo ich tam nie ma, gdyż kraj ten jest broniony przyrodzonymi warunka-
mi i naturalnym położeniem na wyspach, wśród jezior i bagien, a ziemia podzie-
lona na źreby dziedziczne między wieśniaków mieszkańców. A zatem wojow-
niczy Bolesław rozpuściwszy zagony wszerz i wzdłuż po owym barbarzyńskim 
kraju, zgromadził niezmierne łupy biorąc do niewoli mężów i kobiety, chłop-

10 Kronika Thietmara, tłum. (z tekstu  łacińskiego) wstęp i przypisy Marian Zygmunt jedlicki, Kraków 
2005, ks. VI, ss. 168–169.

11 Gall Anonim, Kronika polska, tłum. roman Grodecki, wstęp i oprac. M. Plezia, Wrocław 2003, ks. I, s. 9.
12 Ibidem, s. 18.
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ców i dziewczęta, niewolników i niewolnice niezliczone, paląc budynki, mno-
gie wsie, z tym wszystkim wrócił do Polski bez bitwy, choć bitwy ponad wszyst-
ko pragnął”13.

Istnieją wszakże drobniejsze wzmianki źródłowe dotyczące stosunku Polski 
do krucjat. jedną z nich pozostaje ustęp z redakcji mowy urbana II w Clermont, 
w którym jest mowa o Polsce. Wzywając tam różne ludy do udziału w wyprawie 
papież nawoływał ludy Germanów, Sasów, Polaków, Morawian, Węgrów do wal-
ki z Saracenami i nawracania ich na wiarę Chrystusa. Papiestwo przyjmowało za 
św. Augustynem koncepcję wojen sprawiedliwych i wojen świętych. łamanie za-
sad wiary chrześcijańskiej nie dotyczyło rycerzy, zatem Bernard z Clairvaux do-
puszczał stosowanie wszelkich metod wobec przeciwników chrześcijan. Chrze-
ścijanin walczący z poganami to defensor Chistianorum, zaś przyczyną tej spra-
wiedliwej wojny było peccatum paganitias. Odzwierciedleniem tej postawy jest 
wspomniany list Brunona z Kwerfurtu do Henryka II, w którym widzi on Chro-
brego jako kontynuatora władców chrześcijańskich, którzy w imię krzyża wal-
czyli z ludami pogańskimi.

Ogłoszenie przez papieża eugeniusza krucjaty przeciw Słowianom w ra-
mach II Krucjaty oznaczało użycie przemocy przeciw poganom w europie Pół-
nocnej, a kampanie te stawiano na równi z wyprawami do Ziemi Świętej14. Pro-
wadzenie wojny pokutnej, jaką była krucjata, w regionie nadbałtyckim stało 
w jawnej sprzeczności z prawem kanonicznym. W drugiej połowie XII w. wszel-
kiego typu wielkie wojny stały się inspiracją Kościoła i jego hierarchów – ar-
cybiskupów i biskupów, a nie książąt czy też kurii15. Ponadto jedynie osobiście 
biorący udział w wyprawach do Ziemi Świętej mogli liczyć na odpuszczenie 
grzechów, podczas gdy w przypadku wspierających w 1215 r. finansowo ekspe-
dycje bałtyckie było to ograniczone do mniejszej grupy. Papież nie przyznawał 
ich uczestnikom przywilejów doczesnych, jakie otrzymywali krzyżowcy wyru-
szający na Wschód.

O ile poświadczony źródłowo udział Polaków w wyprawach do Ziemi 
Świętej wypada uznać za marginalny, o tyle wkład krzyżowców polskich w kru-
cjaty północne jawi się jako znaczący. rycerstwo polskie zaznaczyło swą obec-
ność już podczas pierwszej wyprawy krzyżowego w 1147 r., walcząc na Zaodrzu 
i w Prusach. Mistrz Wincenty Kadłubek, wspominając biskupów płockich Szy-
mona (1108–1129) i Aleksandra (1129–1156), zanotował, że na Mazowsze ciągle 
napadali to Prusowie, to Pomorzanie. Kronikarz ów w szczególności wychwa-

13 Gall Anonim. Kronika polska, ks. II, s. 109.
14 I. Fonnesberg-Schmidt, Papieże i krucjaty bałtyckie, Warszawa 2009, ss. 72–73.
15 Ibidem, s. 74.
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lał Aleksandra z Malonne16. Wzmożone wysiłki chrystianizacji Prusów prowa-
dził wraz z biskupstwami w Płocku17 i we Włocławku Bolesław Kędzierzawy 
(1122–1173) po zakończeniu konfliktów z Władysławem Wygnańcem. Przy-
puszcza się nawet, że w pierwszym okresie akcją misyjną mógł kierować także 
wspomniany już biskup płocki Aleksander. nie bez znaczenia był tu fakt istnie-
nia opactwa Świętego Wojciecha w Płocku i prawdopodobnie jego filia – klasz-
tor przy dawnej kolegiacie dobiechny, których cele miały ewidentnie charakter 
misyjny, a owi mnisi mieli być pochodzenia leodyjskiego, czego zdaje się dowo-
dzić Brygida Kürbisówna18. uznaje się także, że właśnie po śmierci biskupa Alek-
sandra osłabła akcja misyjna, tym bardziej że Polska musiała w 1157 r. odpierać 
najazd niemiecki. drugą ważną postacią zaangażowaną w misję chrystianizacyj-
ną był biskup płocki Werner (1156–1170), wcześniej biskup włocławski19.

3 marca 1217 r. papież Honoriusz III (1150–1227), zapewne z inicjatywy 
ówczesnego legata papieskiego na Prusy, arcybiskupa gnieźnieńskiego Henryka 
Kietlicza oraz biskupa Chrystiana, zezwolił rycerstwu Mazowsza i Małopolski na 
zorganizowanie wyprawy do Prus w zamian za udział w krucjacie palestyńskiej20. 
Mniej znacząca wyprawa przeciw Prusom miała się odbyć w jeszcze 1220 r., 
o czym wspomina bulla papieża Honoriusza III z 17 stycznia 1221 r., choć nic 
nie wiemy o rezultatach tego przedsięwzięcia21.

na początku 1222 r. doszło do bardzo groźnego najazdu Prusów na Ma-
zowsze, najeźdźcy spustoszyli nawet gród w Płocku, po czym latem tegoż roku 
miała miejsce odwetowa wyprawa z udziałem Konrada Mazowieckiego oraz 
Henryka Brodatego i Leszka Białego. Ten ostatni już rok wcześniej zwrócił się 
do papieża Honoriusza III z prośbą o ogłoszenie krucjaty do Prus w zamian za  

16 Mistrz Wincenty (tzw. Kadłubek), Kronika polska, przeł. i oprac. B. Kürbis, wyd. II przejrzane, Wro-
cław 1996, ks. III, 8. Szerzej o biskupie Aleksandrze i jego roli w walce z Prusami oraz przy Bolesławie Kę-
dzierzawym pisał C. deptuła, Krąg kościelny płocki w połowie XII wieku, roczniki Humanistyczne, 1960, t. 8 
z. 2, ss. 5–118. Zob. też j. Powierski, B. Śliwiński, K. Bruski, Studia z dziejów Pomorza XII wieku, Słupsk 1993, 
s. 70 i n., gdzie pojawia się hipoteza o nawiązaniu do ideologii krucjatowej przez biskupa w stosunku do Pru-
sów w związku z czym katedra płocka miała być wyposażona w broń i liczną załogę, co autorzy wiążą też 
z walką z Prusami lub Władysławem II, który wchodził w sojusze z owymi poganami przeciw Kędzierzawe-
mu. Por. G. Białuński, Wyprawa Bolesława Kędzierzawego na Prusy w 1166 roku, Zapiski Historyczne, 1995, 
t. 60, z. 2–3, s. 7 i n.

17 C. deptuła, op. cit. s. 111. Por też j. Powierski, B. Śliwiński, K. Bruski, op. cit., s. 71.
18 B. Kürbisówna, Najstarsze dokumenty w Mogilnie (XI–XII w.), Studia Źródłoznawcze, 1968, t. XIII, s. 59.
19 T. Żebrowski, Kościół (X–XIII w.), w: Dzieje Mazowsza do 1526 roku, red. A. Gieysztor, H. Samsono-

wicz, Warszawa 1994, s. 139.
20 Preussisches Urkundenbuch. Politische Abteilung, Bd. I/1, Königsberg–Marburg 1882. Pierwsza polska 

krucjata do Prus odbyła się w 1218 r., a jej zadaniem było m.in. odbudowanie stróży mazowiecko-pruskiej, 
jaką skutecznie zorganizował wojewoda mazowiecki Krystyn (zamordowany przez Konrada Mazowieckie-
go) i wzmocnienie pozycji biskupa Chrystiana. Śląskimi posiłkami dowodził biskup wrocławski Wawrzy-
niec, najstarszy siostrzeniec Henryka Brodatego. Por. T. Silnicki, Wawrzyniec (1207–1232), w: idem, Dzieje 
i ustrój kościoła katolickiego na Śląsku do końca XIV wieku, Warszawa 1953, ss. 142–155. 

21 Preussisches Urkundenbuch, Bd. I/1, nr 38, (bulla skierowana do „universis cruce signatorum auxilium dividatur”). 
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udział w krucjacie palestyńskiej, proponując, zamiast akcji zbrojnej, nawraca-
nie Prusów przez założenie targu, a nawet warownego miasta, w centrum Prus 
i prowadzenie działalności misyjnej przy tym ośrodku handlowym22.

Po otwarciu (communtatio voti Honoriusza III) stałego frontu krucjato-
wego w Prusach, książęta piastowscy, w porozumieniu z biskupem misyjnym 
Chrystianem, podjęli próbę użycia formuły wyprawy krzyżowej do trwałego od-
sunięcia niebezpieczeństwa najazdów pruskich, które jednako miały charakter 
wypraw odwetowych. Bez względu na rzeczywiste intencje, stali się w ten spo-
sób właściwymi prekursorami podboju Prus pod sztandarem krzyża. W tym 
kontekście męczeństwo św. Wojciecha czy Pięciu Braci Pustelników, jak i same-
go Brunona, jawi się jako symbol i pretekst do wypraw o charakterze pielgrzym-
ki pokutnej o walorze odkupieńczym.

Przypisanie przez Galla poganom (w tym Prusom) cech dzikości (barbari), 
krnąbrności (discoli), wiarołomstwa, krzywoprzysięstwa i pychy (superbia et idio-
latria) i przyrównywanie ich do żmij czy jaszczurek (vipperialis progenies) lub dra-
pieżnych zwierząt (bruta animalis) dostatecznie charakteryzuje jego stosunek do 
pogan i pogaństwa. W poglądach tych znajdujemy odzwierciedlenie augustiań-
skiego pojęcia sprawiedliwości – iusticia, kiedy podkreśla, że Prusowie żyją sine 
lege. Obok walki o iusticia godziwą przyczyną wojny sprawiedliwej jest gentilum 
patriam liberare, innym iniuriam vindicare czy też perfidia pogan. Opisy pogań-
skich Prusów znajdujemy też w kronice Piotra dusburga23. Walka w imię słusz-
nej sprawy, naprawienia złego, niesienie sprawiedliwości staje się najpiękniej-
szym czynem w imię zasad wiary chrześcijańskiej. Apologia zbrojnego tępienia 
pogan, jaką dał w swym dziele Gall Anonim, jest odbiciem poglądów chrze-
ścijaństwa XI–XII w. w stosunku do pogan. Wojny toczone przez Polskę z po-
ganami noszą tu cechy wojen sprawiedliwych, a nawet świętych, tak jak wojny 
z Saracenami w Azji. Świadczy to o tym, że ideologia tego rodzaju nie była obca 
i w Polsce. Gall widział zatem wspólnotę celów Polski z celami, które stawiało 
sobie chrześcijaństwo zachodnioeuropejskie w dobie wypraw krzyżowych. Stąd 
wydaje się pośrednio uzasadniony fakt, że Polska stanęła poza zasadniczym nur-
tem ruchu krucjatowego (poza epizodycznymi wyprawami książąt Władysława II 
Wygnańca, Henryka Sandomierskiego czy jaksy z Miechowa), wszak od lat wal-
czyła z niemniej groźnymi poganami, których miała za swych sąsiadów24. na 

22 Preussisches Urkundenbuch, Bd. I/1, nr 39. Por. też B. Zientara, Henryk Brodaty i jego czasy, Warszawa 
1997, s. 206.

23 Peter de Dusburgk, Chronica Terre Prusiae, ed. j. Wenta et S. Wyszomirski, w: Monumenta Poloniae Hi-
storica, nova Series, t. 13, Cracovia 2007. Por też pracę M. Brauer, Die Endeckung des „Heidentums” in Preussen, 
Die Preussen in den Reformdiskursen des spätmittelalters und der Reformation, Berlin 2011.

24 M. Gładysz, Zapomniani krzyżowcy. Polska wobec ruchu krucjatowego w XII–XIII wieku, Warszawa 
2004, ss. 98–113.
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pewno idee krucjatowe nie znajdowały zbyt dużego oddźwięku w ówczesnym 
społeczeństwie polskim, niemniej występowanie tego rodzaju ideologii wśród 
elit rządzących Polski było faktem. Wynalezienie sobie własnych „Saracenów” 
wśród sąsiadów, pogan, nie powinno nas dziwić. Był to ogólnoeuropejski trend 
epoki państw feudalnych w istotny sposób inspirowany i wspierany przez papie-
stwo, które zachęcało do marszu na Wschód kusząc mirażem wspaniałych ko-
rzyści nie tylko duchowych, ale i ziemskich. 

niewątpliwie krucjatowy charakter miały wyprawy Kazimierza Sprawie-
dliwego na jaćwież, po walkach na pograniczu pruskim po 1192 r. Spustoszył on 
ziemię Połekszan i zmusił ich do płacenia trybutu25. W wyprawie tej uczestni-
czył biskup płocki Wit26.

Odmienny model chrystianizacji Prusów realizował biskup pruski (cysters) 
Chrystian, który największe sukcesy w swej misji osiągnął na ziemiach Pomezanów 
i na sąsiedniej ziemi lubawskiej, gdzie wcześniej dochodziło do prób misyjnych czy-
nionych przez potomków Bolesława Krzywoustego27. W 1216 r. udało się owemu bi-
skupowi ochrzcić dwóch nobilów pruskich Surwabuno i Warpodę28, zaś Teodoryk, 
pomocnik i doradca biskupa Alberta, pozyskał quasi rex et seni Livonum – Kaupo29. 

Chrześcijaństwo nie było obce ludom nadbałtyckim, od lat utrzymywa-
li oni kontakty z kupcami niemieckimi czy skandynawskimi. Wobec znikomych 
rezultatów nawracania pogan mieczem przez ekspedycje polskie czy skandy-
nawskie, powierzono obronę i rozwój misji chrystianizacyjnej zakonom, a te 
przyjęły taktykę rozbijania jedności (wspólnoty) plemion – w Prusach przecią-
gając na swoją stronę nobilów, a w Inflantach skłócając ze sobą całe plemiona30. 
W tym kontekście warto zaznaczyć, iż krucjaty północne nie były w centrum za-
interesowania papiestwa, dopiero za pontyfikatu Innocentego IV widać wyraź-
ne zajęcie się misjami nadbałtyckimi na równi niemal z jerozolimskimi31. Od-
bywająca się wówczas VII krucjata zakończyła się kolejnym niepowodzeniem32.  
natomiast w strefie nadbałtyckiej, po stłumieniu powstań plemion pogańskich, 
w celu uwolnienia się spod władzy zakonów zawierano układy, które niebawem 
łamano. W ślad za tym szła apostazja jako reakcja na łamanie praw i rabunki 
jakich dopuszczali się zakonnicy wobec nowo ochrzczonych i traktowania ich 

25 G. Białuński, Studia z dziejów plemion pruskich i jaćwieskich, Olsztyn 1999, s. 68.
26 A. Gieysztor, Trzy stulecia najdawniejszego Mazowsza (połowa X – połowa XIII wieku), w: Dzieje Ma-

zowsza do 1526, s. 121. 
27 Por. ł. Okulicz-Kozaryn, Dzieje Prusów, Wrocław 1997, s. 260.
28 Preussisches Urkundenbuch, Bd. I/1, nr 9,  nr 10. s. 7.
29 Die Livändische Reimchronik von Dittliev von Alnpeke, hrsg. von e Meyer, reval 1848, w. 269–272, ss. 9–10. 
30 H. łowmiański, Studia nad dziejami Wielkiego Księstwa Litewskiego, Poznań 1983, ss. 137–138.
31 Preussisches Urkundenbuch, Bd. I/1, nr 169, s. 125.
32 Por. C. r. dillon, Templar Knighst and the Crusades, new york 2005, ss. 74–77.
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jako niewolników. Świadczą o tym skargi pisane do papieży. O łamaniu praw 
neofitów mówią źródła, jak choćby dokument wystawiony przez Fryderyka II, 
który wziął pod opiekę mieszkańców ludów bałtyjskich, w tym Prusów, potwier-
dzając przy tym wszystkie prawa, z których korzystali przed przyjęciem nowej 
wiary oraz nadał im i ich ziemiom całkowitą wolność33.

Kazimierz Grążawski, Die Kirche angesichts der Kreuzfahrtideen während der Christianisierung von Prußen

Zusammenfassung

der philosophisch-theologische Schutzheilige der Kreuzzüge war der heilige Augustinus von Hippo 
(345–430), einer der Kirchenväter, der in seinem Werk „Gottesstaat” (De Civitate Dei) behauptete, dass die 
Menschheit in zwei Kategorien eingeteilt werden kann. Zur ersten sollten die Schöpfer der so genannten 
Civitas Dei gehören, die im namen Gottes handeln, zur zweiten – diejenigen, die Civitas Terrena bildeten, also 
ungläubige und Moslems. Laut Ansichten des Hlg. Augustinus sollte die Ankunft Christis im Augenblick des 
endes der Geschichte der Menschheit stattfinden – in dieser Zeit würden die Gläubigen mit ewigem Heil und 
Glückseligkeit belohnt, die ungläubigen – zur ewigen Verdammnis verurteilt. die ritter, die im Gottes namen 
kämpfen und die Kirche verteidigen, würden auch für die Gesellschaft nützlich sein. diese Haltung wurde 
auch von dem Papst Gregor VII. (1020–1085) vertreten. 

ein großer Verbreiter der augustinischen doktrin war der heilige Bernhard von Clairvaux (1090–1153), 
der sie an die Bedürfnisse der Kreuzzüge anpasste. In seinem bekannten Werk „Lob der neuen ritterschaft” 
(De laude novae militae) hat er die Templerordensregel bestimmt. Seiner Ansicht nach kann ein Märtyrertod 
mit seinem eschatologischen und praktischen Ausmaß ein wichtiges Argument werden, um die Christiani-
sierungsmaßnamen vorzunehmen. Im Kontext der Kreuzzüge in Preußenland wurde der Märtyrertod  des 
heiligen Adalbert, der Tod von fünf Märtyrerbrüdern sowie der des heiligen Bruno von Querfurt als Anlass 
für Kreuzzüge betrachtet, es waren also Buße-Wallfahrten. die ritterschaft war fest davon überzeugt, dass der 
Militäreinsatz durch die Perspektive des Sündenablasses und des ewigen Heils gerechtfertigt wird. 

Vermutlich wurden die ersten Kreuzzüge in Preußen in der Anfangsphase von dem Bischof von 
Płock, Alexander von Malonne (1129–1156) organisiert. Am 3. März 1217 rief der Papst Honorius III. 
(1150–1227) die ritter aus Masovien und Kleinpolen auf, die expedition ins Prußenland anstatt der 
Teilnahme an der Kreuzfahrt nach Palästina zu organisieren. Vermutlich wurde er dafür vom damaligen 
Legaten in Preußen, dem erzbischof von Gnesen, Heinrich Kietlicz, und dem Bischof von Preußen, Christian 
(1180–1245), aufgefordert. In Anbetracht dessen, dass die Bekehrung der Heiden während der polnischen und 
skandinavischen Heerzüge mithilfe des Schwertes eher ergebnislos war, wurde mit der Zeit die Verteidigung 
und Befestigung dessen gesichert, was in Preußen errungen wurde. Außerdem wurde die Strategie der 
Zersplitterung der Stammeseinheit der Prußen angenommen, vor allem durch die Gewinnung der lokalen 
nobiles, oder – wie in Livland – die Stiftung der Zwietracht zwischen den Stämmen. 

Übersetzt von  Alina Kuzborska

Kazimierz Grążawski, The attitude of the Church to the notion of crusades in the times
of Christianization of the Old Prussians

Summary

A theological-philosophical patron of crusades was St. Augustine of Hippo (354-430), one of the Fa-
thers of Church, who in his The City of God (De Civitate Dei) assumed that the human mankind could be di-
vided into two categories – the one constituting the civitas Dei, acting in the name of God,  and civitas terrena, 
including disbelievers and Muslims. According to St. Augustine, the coming of Christ would put an end to the 

33 Preussisches Urkundenbuch 1/1, nr 52, ss. 38–39.
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history of humanity – at that time believers would be rewarded with eternal happiness whereas disbelievers 
would be damned. Only when fighting in the name of God, in the defence of the Church, the knights could be 
useful for the society. This attitude was represented by Pope Gregory VII (1020-1085).

A great propagator of the Augustinian doctrine was St. Bernard of Clairvaux (1090–1153) who refor-
med it for the sake of crusades. In his famous In Praise of the New Knighthood (De laude novae militae) he es-
tablished the rule of the order of the Knights Templar. A motif of the martyr’s death could become a sufficient 
reason to undertake further actions of Christianisation, having the at the same time eschatological and practi-
cal dimension. In the context of an overall crusade movement, the martyrdom of St. Adalbert or Five Martyr 
Brothers as well as St. Bruno, seems to serve as a symbol and pretext for crusades being rather penitence pil-
grimages of reconciliation with redemptory valor. There was nothing more convincing to undertake a milita-
ry action than a penitential mission ensuring eternal salvation. It is presumed that even in the first period the 
missionary action might have been conducted by the Płock bishop Alexander of Malonne (1129-1156).

On 3 March 1217 Pope Honorius III (1150–1227), presumably on the initiative of the then papal lega-
te in Prussia, the Gniezno archbishop Henryk Kietlicz and bishop Chrystian (1180-1245), allowed the knights 
of Mazovia and Lesser Poland to organize an expedition to Prussia in return for participation in the Palesti-
nian crusade. As the results of converting pagans by means of sword by Polish or Scandinavian expeditions 
were rather scarce, the orders were entrusted with a defence and development of the mission of Christianisa-
tion. They adopted a strategy to shatter the community of tribes – in Prussia by means of attracting the nobi-
lity, in Livonia by formenting discord among tribes.
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Uroczystości związane z symboliczną datą chrztu stały się nie tylko oka-
zją do obchodów tego ważnego dla dziejów młodego państwa piastowskiego 
momentu, ale przyczyniły się także do organizacji wielu sympozjów i konferen-
cji naukowych. W ich wyniku na nowo rozgorzała dyskusja dotycząca powodu, 
czasu czy miejsca konwersji pierwszego historycznego władcy późniejszej Pol-
ski. Wciąż odżywające spory powodują, że nadal brak jest w nauce powszechnie 
akceptowanych opinii wyjaśniających okoliczności chrztu Mieszka I1. 

Na pozór lepiej wygląda sytuacja dotycząca obszaru Pomorza. Jeśli ewan-
gelizację jego zachodniej części bez większych zastrzeżeń odnieść można do misji 
św. Ottona z Bambergu (1124/1125 i 1128), to w przypadku wschodniej części 
sprawa nie wydaje się już tak oczywista. Niektórzy badacze, szczególnie w star-
szej literaturze, za datę chrystianizacji tego obszaru przyjmują rok 997 i łączą 
z misją św. Wojciecha. Jako bezpośrednie potwierdzenie takiego punktu widze-
nia przywołują fragment opisującego życie i misję biskupa Żywota I. Z treści 
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tego źródła dowiadujemy się bowiem, że Bolesław chrobry, wspomagając dzia-
łania ewangelizacyjne biskupa udającego się w drogę do Prusów „[...] daje mu 
łódź i dla bezpieczeństwa podczas podróży zaopatruje w trzydziestu wojów. On 
zaś przybył najpierw do miasta gdańsk2 położonego na skraju rozległego pań-
stwa [tego] księcia i dotykającego brzegu morza. tu [...] gromady ludu przyjmo-
wały chrzest”3. Przywołany passus na długie lata położył się cieniem na poglądy 
uczonych dotyczące konwersji Pomorza Wschodniego4. Jeszcze bardziej ugrun-
towały się one po publikacji rezultatów badań archeologicznych, w wyniku któ-
rych ustalono, iż najstarsze nawarstwienia grodu gdańskiego można datować 
już na X stulecie. Przysłowiową „kropką nad i” okazał się pozyskany stąd zespół 
zabytków ruchomych w postaci licznych bursztynowych krzyżyków. Miały być 
one dowodem na przenikanie w tym czasie idei chrześcijańskich lub też bezpo-
średnim poświadczeniem konwersji mieszkańców grodu w czasie misji praskie-
go biskupa5. Wszystko więc wydawało się do siebie idealnie pasować. Nie może 
więc dziwić, że taka chronologia została przyjęta przez badaczy i na stałe weszła 
do literatury przedmiotu. 

Mimo że ustalenia dotyczące tak wczesnego datowania warstw osadni-
czych oraz pozyskanego w takcie poszukiwań materiału archeologicznego (przede 
wszystkim fragmentów naczyń ceramicznych i monet) spotkały się z rzeczową 
krytyką6, poglądy te nie uległy rewizji. 

Problem powrócił ostatnimi laty, po opublikowaniu wyników badań den-
drochronologicznych drewna pozyskanego z zabudowy grodowej. Okazało się 

2 W zapisie oryginału urbs Gyddaanyzc – nazwa przez większość badaczy identyfikowana z gdańskiem.
3 cyt. za: g. labuda, słowiańszczyzna starożytna i wczesnośredniowieczna. antologia tekstów źródłowych, 

Poznań 1999, s. 234.
4 Np. l. leciejewicz, religia pogańska i początki chrześcijaństwa na Pomorzu, w: Historia Pomorza, t. I, do 

roku 1466, cz. I, red. g. labuda, Poznań 1972, s. 336; W. hensel, skąd przybyli słowianie, Wrocław 1984, s. 96; 
Z. szultka Główne linie rozwoju ludności kaszubskiej do roku 1945, w: Ludność rodzima i polska na Pomorzu 
zachodnim. VIII–XX wiek, red. K. Kozłowski, szczecin 1999, s. 13; g. labuda zapiski kaszubskie, pomorskie 
i morskie, gdańsk 2000, ss. 189, 190–191, s. Wadyl, Pomorze Wschodnie w X wieku. uwagi na marginesie pracy 
błażeja Śliwińskiego, Początki Gdańska: dzieje ziem nad zachodnim brzegiem zatoki Gdańskiej w I połowie X wie-
ku, gdańsk 2009, s. 298, Pomorania antiqua, t. 24, 2015, ss. 556–557. ale inaczej już t. grudziński, Pogaństwo 
i chrześcijaństwo w świadomości społecznej Polski wczesnofeudalnej, w: Historia kultury średniowiecznej w Polsce. 
IX Powszechny zjazd Historyków Polskich w Warszawie 13–15 września 1963 r. referaty, red. a. gieysztor, War-
szawa 1963, s. 55. 

5 M. Kowalczyk, Wierzenia pogańskie za pierwszych Piastów, łódź 1968, s. 101; B. lepówna, Material-
ne przejawy wierzeń ludności Gdańska w X–XIII wieku, Pomorania antiqua, 1981, t. 10 , s. 196; a. Wapińska, 
Materiały do wczesnośredniowiecznego bursztyniarstwa gdańskiego, Gdańsk Wczesnośredniowieczny, 1967, t. 6, 
ss. 97–98; J. Wojtasik, bursztyniarstwo wczesnośredniowiecznego Wolina, w: Wolin wczesnośredniowieczny, cz. 1, 
red. B. stanisławski, W. Filipowiak, Warszawa 2013, s. 244.

6 W. łosiński, Początki wczesnośredniowiecznego Gdańska – problem widziany z oddalenia, slavia anti-
qua, t. 41, 2001, ss. 51–54; s. suchodolski, numizmatyka średniowieczna. Moneta źródłem archeologicznym, histo-
rycznym i ikonograficznym, Warszawa 2012, s. 116, 122. Por. h. Paner, rozwój przestrzenny wczesnośredniowiecz-
nego Gdańska w świetle źródeł archeologicznych, archaeologia historica Polona, t. 23, 2015, ss. 142–143. 
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bowiem, iż relikty elementów konstrukcyjnych fortyfikacji nie mogą być dato-
wane wcześniej niż na drugą połowę XI w.7 Za oczywiste należy przyjąć zbliżo-
ne datowanie najstarszych nawarstwień osadniczych zarejestrowanych podczas 
dawniejszych badań wykopaliskowych8.  Nie do końca przekonująca wydaje się 
także charakterystyka zespołu pozyskanych stąd zabytków w postaci krzyżyków 
występujących w kontekstach dających możliwość alternatywnego scenariusza 
interpretacyjnego.

Należy więc zadać pytanie, czy znany nam dzisiaj gród gdański rzeczywi-
ście był ośrodkiem chrześcijańskim. Jeśli tak – jakie mamy na to dowody, jeśli 
nie – czy, gdzie i kogo chrzcił św. Wojciech podczas pobytu na Pomorzu?  

W toku badań ostatnich lat wykopaliskowo udało się rozpoznać relatyw-
nie znaczną część umocnień grodu9. Pomijając ustalenia dotyczące szczegółów 
konstrukcyjnych fortyfikacji (które dla podjętych tu rozważań nie mają większe-
go znaczenia), należy odnotować, że w wewnętrznym szeregu umocnień, w pobli-
żu bramy, dokonano interesującego znaleziska. Okazało się bowiem, że w jednej ze 
skrzyń stanowiących konstrukcję wału spoczywał szkielet psa wraz z fragmenta-
mi czterech naczyń ceramicznych. W ich wnętrzu stwierdzono pozostałości owo-
ców poziomek, czarnych jagód, czarnego bzu, żyta oraz kąkolu i szczawiu polnego10. 
charakter depozytu nie pozostawia wątpliwości, iż był to wynik intencjonal-
nych działań symbolicznych osadzonych w semantyce daru zakładzinowego. 

W podobny sposób można interpretować szereg innych odkryć, jakich do-
konano w kontekście struktur bezpośrednio związanych z umocnieniami grodu. 
Pierwsze, zawierające szczątki konia, odnaleziono we wschodniej części fortyfi-
kacji, bezpośrednio pod faszyną wzmacniającą jej konstrukcję, natomiast kolej-
ne spoczywały w izbicy wału. szkielet konia oraz czaszki tego zwierzęcia zalega-
ły także w okolicach północnych umocnień grodu11. Z młodszych nawarstwień 
tego ośrodka pochodzi kolejne znalezisko zalegające pod narożnikiem izbicy 

7 h. Paner, The spatial development of Gdańsk to the beginning of the 14th century. The Origins of the 
Old and Main Town, w: Polish Lands at the Turn of the First and the second Millennia, red. P. Urbańczyk, War-
szawa 2004, s. 21; B. Kościński, h. Paner, nowe wyniki datowania grodu gdańskiego – stanowisko 1 (wyk. I–IV), 
w: XIV sesja Pomorzoznawcza, t. 2: Od wczesnego średniowiecza do czasów nowożytnych, red. h. Paner, M. Fu-
dziński, gdańsk 2005, ss. 11–12

8 r. Barnycz-gupieniec, Planigrafia materiału zabytkowego z osady podgrodowej wczesnośredniowiecz-
nego Gdańska (stanowisko 1), gdańsk 2005; h. Paner, op. cit., ss. 143–144. 

9 Wyniki badań na obszarze gdańska zreferował ostatnio h. Paner, op. cit., ss. 139–161. 
10 r. Wiloch-Kozłowska, Wyniki badań archeologicznych prowadzonych na wale grodziska gdańskie-

go przy ul. Grodzkiej 9 i Grodzkiej 19, w: XVIII sesja Pomorzoznawcza, t. I, red. e. Fudzińska, elbląg 2013, 
ss. 395–423; r. Wiloch-Kozłowska, B. Kościński, Wstępne wyniki badań ratowniczych prowadzonych w Gdań-
sku przy ulicy Grodzkiej, w: acta archaeologica Pomoranica III. XVI sesja Pomorzoznawcza, szczecin 22–24. 11. 
2007 r., część I: od epoki kamienia do okresu wczesnośredniowiecznego, red. a. Janowski, K. Kowalski, s. słowiń-
ski, szczecin 2009, ss. 505–506.

11 B. lepówna, op. cit., ss. 183–185.
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wału. Przy czaszce końskiej tkwiło wkopane pionowo w umocnienia naczynie 
gliniane wypełnione makiem12. 

Z reliktami umocnień wiązać można także szereg przedmiotów mogących 
pierwotnie manifestować wierzenia mieszkańców grodu. Zabytek w postaci lu-
nuli odkryto w wypełnisku skrzyni wału grodowego. W podobnych okoliczno-
ściach odkryto inną jeszcze zawieszkę (?) w formie przypominającej wachlarz 
o rozpiętości ¼ obwodu koła. Niewykluczone, że mamy w tym przypadku do 
czynienia z fragmentem wisiorka w postaci miniaturowego topora13. W miej-
scu przebiegu umocnień obronnych grodu odkryto ponadto wykonany z bursz-
tynu krzyżyk. drugi egzemplarz wiąże się z umocnieniami lub zabudową pod-
wałową14. Na podstawie wyników badań archeologicznych trudno oceniać czy 
przedmioty te (szczególnie egzemplarze zarejestrowane w skrzyni wału) trafi-
ły w miejsce odnalezienia w sposób przypadkowy (zguba) czy też zostały tutaj 
umieszczone w wyniku świadomych zabiegów. W obu jednak przypadkach nio-
sły określone znaczenia dla swoich użytkowników, o czym niżej. 

Znacznie większy zbiór źródeł, które można odnieść do przejawów religij-
ności odnotowano wewnątrz umocnień grodu (por. tab. 1). 

tab. 1

Wczesnośredniowieczne znaleziska
mogące mieć związek z wierzeniami religijnymi15

lp. Obiekt Opis znaleziska chronologia

1. Budynek nr 1 dwie zawieszki-amulety wykonane z kości zwie-
rzęcych. Brak bardziej szczegółowych informacji 
dotyczących miejsca odnalezienia. 

4. ćw. XII w.

2. Budynek nr 516 czaszka zwierzęca (najprawdopodobniej dzika) 
pod narożnikiem budynku.

2. ćw. XII w.

3. Budynek nr 6 Pod przyciesią ściany zalegał pozbawiony gło-
wy szkielet niedużego ssaka (być może psa). Po-
nadto w pobliżu paleniska odkryto wykonany 
z drewna mieczyk oraz trzy grzechotki.

4. ćw. XII–XII/XIII w.

12 Ibidem, s. 185.
13 r. Wiloch-Kozłowska, op. cit., ss. 415–416.
14 B. lepówna, op. cit., s. 183. W wyniku ostatnich prac wykopaliskowych prowadzonych w rejonie forty-

fikacji pozyskano kolejny okaz wykonany z bursztynu oraz zespół kilkudziesięciu zabytków metalowych odkry-
tych na ul. tartacznej. te ostatnie łączy się jednak z późniejszą zabudową podgrodową i datuje na XII–XIII stulecie 
(e. drozd, zabytki bursztynowe z grodu i osady pozyskane podczas badań przy ulicy czopowej, Grodzkiej i Tartacznej 
w Gdańsku, w latach 2006–2010, w: XVIII sesja Pomorzoznawcza, t. 2, red. e. Fudzińska, elbląg 2013, ss. 110–111). 

15 tabela opracowana została w oparciu o publikacje: ł. Kunicka-Okuliczowa, Wczesnośredniowieczne zabawki 
i gry z Gdańska, w: Gdańsk wczesnośredniowieczny, t. 1, gdańsk 1959, ss. 107–143; B. lepówna (op. cit., ss. 169–198). 

16 Interpretowany jako budynek gospodarczy. 
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4. Budynek nr 7 równolegle z południowo-wschodnią ścianą za-
legała czaszka tura. Niewykluczone, że pierwotnie 
mogła być przytwierdzona do szczytu budynku.

3. ćw. XII w.

5. Budynek nr 9 W północnym narożniku zalegała czaszka nieziden-
tyfikowanego zwierzęcia ułożona szczęką ku górze.

4. ćw. XII–XII/XIII w.

6. Budynek nr 13 trzy zawieszki-amulety wykonane z kłów zwie-
rzęcych należących do bobra, lisa i niedźwiedzia. 
Brak bardziej szczegółowych informacji doty-
czących miejsca odnalezienia.

3. ćw. XII w.

7. Budynek nr 16 Zawieszka-amulet z kła niezidentyfikowanego ga-
tunkowo zwierzęcia. Brak bardziej szczegółowych 
informacji dotyczących miejsca odnalezienia.

4. ćw. XII w.

8. Budynek nr 21 Pod północno-zachodnią ścianą zalegała czaszka tura. 3. ćw. XII w.

9. Budynek nr 26 Wewnątrz zabudowy zalegał krzyżyk bursztyno-
wy. Brak bardziej szczegółowych informacji do-
tyczących miejsca odnalezienia.

3. ćw. XII w.

10. Budynek nr 27 Pod podłogą odnaleziono liczne szczątki zwie-
rzęce należące do łosia, dzika, sarny, krowy i ko-
nia. Ponadto rybie łuski, łupiny orzechów, grudki 
bursztynu i półfabrykat kostki bursztynowej. 

2. ćw. XII w.

11. Budynek nr 37 Wewnątrz zabudowy odkryto krzyżyk burszty-
nowy. Brak bardziej szczegółowych informacji 
dotyczących miejsca odnalezienia.

3. ćw. XII w.

12. Budynek nr 39 Wewnątrz zabudowy odkryto krzyżyk burszty-
nowy. Brak bardziej szczegółowych informacji 
dotyczących miejsca odnalezienia.

3. ćw. XII w.

13. Budynek nr 42 Pod podłogą domu zalegał depozyt, na który skła-
dały się szczątki bobra, łosia i konia. dodatkowo 
umieszczono w tym miejscu szereg innych przed-
miotów: bursztynowy krzyżyk, wełniany woreczek, 
kurze jajo, wianek z łyka i duży drewniany młot.

2. ćw. XII w.

14. Budynek nr 44 Zawieszka-amulet wykonana z kości niezidentyfiko-
wanego gatunkowo zwierzęcia. Brak bardziej szczegó-
łowych informacji dotyczących miejsca odnalezienia.

3. ćw. XII w.

15. Budynek nr 54 W najbliższym otoczeniu konstrukcji przyciesio-
wej znajdowała się czaszka końska17, pod podłogą 
zarejestrowano kości kota, bobra, zająca i konia.

2. ćw. XII w.

17 Według opisu Barbary lepówny, miała się ona znajdować na belce przyciesiowej. Mimo to autor-
ka interpretuje ją jako relikt ofiary zakładzinowej. trudno powiedzieć, na jakiej podstawie badaczka określi-
ła pierwotne położenie czaszki odnotowanej przecież w trakcie eksploracji warstw archeologicznych. Jeśli nie 
jest to pomyłka, takie położenie czaszki nie może być odnoszone do aktu zakładzinowego.  



436 Kamil Kajkowski

16. Budynek nr 55 Bezpośrednio pod budynkiem zarejestrowano 
niewielką ilość kości pochodzących od konia.

2–3 dekada XII w.

17. Budynek nr 57 Wewnątrz zabudowy odkryto drewniany minia-
turowy mieczyk, zawieszkę-amulet z kła niedź-
wiedzia oraz figurkę zoomorficzną wyobrażają-
cą konia. Brak bardziej szczegółowych informa-
cji dotyczących miejsca odnalezienia.

2. ćw. XII w.

18. Budynek nr 59 W rogu paleniska, na jego powierzchni, spoczy-
wał neolityczny toporek kamienny z dorobionym 
drewnianym trzonkiem oraz amulet wykonany z 
zęba nieokreślonego gatunkowo zwierzęcia.

2. ćw. XII w.

19. Budynek nr 60 Pod podłogą, w pobliżu środkowego legara, zale-
gał szkielet płodu lub niemowlęcia. szczątki przy-
kryte zostały płatem kory, na którym odnotowa-
no obecność łupin orzechów laskowych, grudki 
bursztynu i paciorka wykonanego z pestki wiśni. 
Znad ‘pochówku’ pochodzą także ości rybie, pest-
ki śliwy oraz węgle drzewne. szkielet spoczywał 
na drugim płacie kory, w pozycji na plecach z rę-
koma wyciągniętymi wzdłuż tułowia. Przy prze-
ciwległej ścianie, pod środkowym legarem pod-
łogi zalegała oś wozu. do budynku dostawiono 
przybudówkę stykającą się z nim ścianą, w której 
dodatkowo odkryto amulet wykonany z zęba nie-
zidentyfikowanego gatunkowo zwierzęcia. 

2. ćw. XII w.

20. Budynek nr 73 Przy południowo-wschodniej ścianie odnale-
ziono niewielkich rozmiarów wianek wykonany 
z łyka. Niewykluczone, że związek z budynkiem 
mógł mieć odkryty przed nim bursztynowy krzy-
żyk.

2–3 dekada XII w.

21. Budynek nr 75 Wewnątrz zabudowy zalegała para przedziu-
rawionych podwójnych orzechów laskowych18. 
Brak bardziej szczegółowych informacji doty-
czących miejsca odnalezienia.

2. ćw. XII w.

22. Budynek nr 76 Pod podłogą zalegał depozyt zawierający krzy-
żyk i przedmiot identyfikowany jako młotek 
thora.

2. ćw. XII w.

23. Budynek nr 77 Wewnątrz zabudowy zalegał krzyżyk bursztyno-
wy. Brak bardziej szczegółowych informacji do-
tyczących miejsca odnalezienia.

2. ćw. XII w.

18 B. lepówna przywołuje tutaj opinię Konrada Jażdżewskiego, według którego mogły one pierwotnie 
pełnić funkcję zausznic.  
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24. Budynek nr 84 Wewnątrz zabudowy odkryto dwa, połączo-
ne sznurkiem, woreczki. W mniejszym zacho-
wała się niewielka ilość mchu, natomiast więk-
szy wypełniony był zawartością w postaci sie-
kacza bobra, pasemka czerwonych wełnianych 
nici oraz fragmentu ornamentowanego krzyży-
ka wykonanego z bursztynu. Brak bardziej szcze-
gółowych informacji dotyczących miejsca odna-
lezienia.

2–3 dekada XII w.

25. Budynek nr 86 Bezpośrednio pod budynkiem zalegała czaszka 
bydlęca, zaś w glinie cokołu paleniska skamieli-
na jeżowca oraz dwie bryłki bursztynu.

2–3 dekada XII w.

26. Budynek nr 90 Wewnątrz zabudowy zalegał krzyżyk bursztyno-
wy. Brak bardziej szczegółowych informacji do-
tyczących miejsca odnalezienia.

2–3 dekada XII w.

27. Budynek nr 109 Z wnętrza budynku pochodzi drewniana figurka 
zoomorficzna oraz fragment łódki. Brak bardziej 
szczegółowych informacji dotyczących miejsca 
odnalezienia.

pocz. 2 dekady XII w.

28. Budynek nr 111 Wewnątrz zabudowy odkryto wełniany wo-
reczek pozbawiony zawartości. Brak bardziej 
szczegółowych informacji dotyczących miejsca 
odnalezienia.

1. dekada XII w.

29. Budynek nr 112 Fragmentarycznie zachowana zawieszka-amulet 
z siekacza bobra. Brak bardziej szczegółowych 
informacji dotyczących miejsca odnalezienia.

pocz. 2. dekady XII w.

30. Budynek nr 122 Z wnętrza budynku pochodzi półwytwór figurki 
zoomorficznej. Brak bardziej szczegółowych in-
formacji dotyczących miejsca odnalezienia.

1. dekada XII w.

31. Budynek nr 125 Z wnętrza budynku pochodzi wykonana z cyny 
kaptorga ornamentowana dwustronnym wy-
obrażeniem ornitomorficznym. Wnętrze kaptor-
gi wypełniała bliżej nie sprecyzowana masa wo-
skowo-żywiczna. Brak bardziej szczegółowych 
informacji dotyczących miejsca odnalezienia.

ostatnia dekada XI w.

32. Budynek nr 129 W reliktach zabudowy wystąpił krzyżyk sosno-
wy, w pobliżu którego leżał wykonany z łodyżek 
roślin wianek. Brak bardziej szczegółowych in-
formacji dotyczących miejsca odnalezienia

ostatnia dekada XI w.

33. Budynek nr 132 Wewnątrz budynku odnaleziono muszelkę „ser-
cówkę” z otworem do zawieszania. Brak bardziej 
szczegółowych informacji dotyczących miejsca 
odnalezienia.

XI–XII w.
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34. Budynek nr 135 Z wnętrza budynku pochodzi miniaturowe wy-
obrażenie zoomorficzne. Ponadto odkryto tutaj 
dwa bursztynowe krzyżyki i zawieszkę interpre-
towaną jako młotek thora. Brak bardziej szcze-
gółowych informacji dotyczących miejsca odna-
lezienia.

ostatnia dekada XI w.

35. szczątkowo za-
chowana kon-
strukcja o nie-
ustalonej funkcji

czaszka konia zalegająca w bezpośredniej re-
lacji do elementu konstrukcyjnego – być może 
przyciesi.

2. ćw. XII w.

Powyższa tabela prezentuje grupę znalezisk, które z większym lub mniej-
szym prawdopodobieństwem można próbować łączyć abstrakcyjnym pojmowa-
niem rzeczywistości przez mieszkańców grodu. Niestety, w niektórych przypad-
kach pozbawieni jesteśmy bardziej szczegółowego opisu dotyczącego okoliczności 
i kontekstu ich odnalezienia, co w znacznym stopniu utrudnia interpretację. Nie 
zawsze możemy bowiem określić czy mamy do czynienia ze świadectwem inten-
cjonalnych działań obrzędowych, manifestacją przekonań religijnych, upodobań 
estetycznych użytkowników poszczególnych budynków, czy też świadectwem 
pragmatyki codziennego życia. Z wątpliwościami dotyczącymi tych ostatnich 
spotykamy się przede wszystkim w trakcie analizy szczątków zwierzęcych. Jeśli te 
zdeponowane w bezpośrednim związku z elementami konstrukcyjnymi budyn-
ków można uznać za relikty aktów zakładzinowych, to niekoniecznie takie treści 
musiały kryć się za kośćmi zalegającymi pod podłogą domów19 lub takich, co do 
których zachodzi podejrzenie, że pierwotnie mogły znajdować się bezpośrednio 
na budynku. Miejsce zalegania omawianych znalezisk powoduje, że nie możemy 
mieć pewności czy mamy do czynienia z pozostałościami aktów religijnych, czy 
może odpadami gospodarczymi. lakoniczny opis odkryć nie pozwala także oce-
nić czy niektóre z nich mogły być związane ze starszą zabudową i znaleźć się w ta-
kim a nie innym miejscu w wyniku niwelacji obszaru pod nowy obiekt mieszkalny. 
W oparciu o obecny zasób źródeł nie możemy wykluczać żadnej wersji.   

Wątpliwości, co do intencjonalności depozytu mogą wzbudzać także sytuacje, 
w których w budynku odnotowano wyłącznie obecność zawieszek/elementów bi-

19 Warto jednak zwrócić uwagę na sytuację zaobserwowaną pod podłogą domu nr 60, gdzie zalegał szkie-
let dziecka. Wskazuje to na możliwość symbolicznej waloryzacji również tego obszaru budynku. Niewykluczone, że 
pewną wskazówką mogą być również znajdowane tutaj kości konia. Wyniki badań paleozoologicznych wykazały 
bowiem, że zwierzę to przez mieszkańców interesującego nas osiedla nie było wykorzystywane w celach konsump-
cyjnych. W związku z tym – jak sądziła Barbara lepówna (op. cit. s. 190) – zarejestrowane w nawarstwieniach ar-
cheologicznych kości padłych koni znoszono na obszar osady z innych powodów, niekoniecznie związanych z uty-
litarną sferą aktywnością jej mieszkańców. Możliwe, że zbliżonych treści można dopatrywać się w zespołach przed-
miotów, którym przypisuje się związek z wierzeniami religijnymi (budynki nr 42 i 76). 
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żuterii. Można je bowiem postrzegać jako zguby lub/i rezultat pracy rzemieślnika 
trudniącego się ich wyrobem. dopuścić można jednak i taką możliwość, że są one 
pozostałością potrzeb związanych z manifestacją przekonań religijnych. 

W trzech przypadkach we wnętrzu zabudowy mieszkalnej zarejestrowa-
no obecność wytworów drewnianych w postaci figurek zoomorficznych, minia-
turowego miecza oraz fragmentu łódki. W interpretacji tego typu przedmiotów 
dominują dwie hipotezy, charakteryzujące je w kategorii zabawek lub przedmio-
tów związanych z myśleniem symbolicznym. sam kontekst zalegania niektórych 
z interesujących nas w tym miejscu przedmiotów nie daje podstaw do wiązania 
ich ze sferą działań obrzędowych. Uprawdopodobniają ją jednak, jak sądzę, pewne 
cechy niektórych egzemplarzy, m.in. ślady świadomych działań odkryte na wy-
obrażeniach zoomorficznych czy umieszczony na jednej z łódek znak określany 
jako magiczny (choć trzeba podkreślić, że nie jest to jedyne możliwe wytłumacze-
nie jego funkcji), mające relatywnie liczne analogie na obszarze słowiańszczyzny 
Zachodniej20.

Inną grupą zabytków, w przypadku której mogą pojawiać się wątpliwości przy 
charakterystyce w kontekście wierzeń religijnych, są znaleziska odnotowane w obrę-
bie palenisk. Możemy bowiem przypuszczać, że ich obecność w miejscu odkrycia nie 
wynika z intencjonalnych działań, lecz z przypadku. W takim rozumieniu byłyby to 
przedmioty, które pierwotnie wisiały na ścianie lub leżały w pobliżu miejsca palenia 
ognia. taki scenariusz jest oczywiście możliwy, trzeba jednak zwrócić uwagę na spo-
sób rozplanowania przestrzeni wczesnośredniowiecznych budynków mieszkalnych 
oraz na charakter interesujących nas przedmiotów. W pierwszym przypadku należy 
zauważyć, że paleniska w obrębie wnętrza chat umieszczano w pewnym oddaleniu 
od ściany. Mogło to wynikać z potrzeb pragmatycznych: uchronienia się od pożaru 
(zajęcia się drewnianych ścian czy elementów wyposażenia domowego) lub/i uła-
twienia dostępu do ognia w trakcie przygotowywania posiłków. część badaczy wska-
zuje z kolei na inny jeszcze możliwy aspekt takiego ulokowania palenisk, wiążąc to 
z aktywnością magiczno-obrzędową wymagającą m.in. obchodzenia płomieni/żaru21. 
taki sposób interpretacji wynika z określonej waloryzacji ognia w kulturze ducho-
wej społeczności typu tradycyjnego oraz religijności ludowej nowożytnych społecz-
ności słowiańskich22. W tym rozumieniu treści symboliczne dotyczące tego żywiołu 

20 K. Kajkowski, drobna plastyka figuralna wczesnośredniowiecznych Pomorzan – zabawki, obiekty ma-
giczne czy rekwizyty obrzędowe?, w: zjawiska magiczno-demoniczne na terenie dawnych ziem pruskich na tle po-
równawczym, red. K. grążawski, J. gancewski, Olsztyn 2014, ss. 221 –246 (tam dyskusja i dalsza literatura). 

21 Por. K.W. heckowa, Pod znakiem świętego słońca. dawne wierzenia śląskie, Wrocław 1961, s. 106. 
22 Np. s. ciszewski, Ognisko. studium etnologiczne, Kraków 1903; M. eliade, sacrum, mit, historia, War-

szawa 1974, s. 182; M. Kozioł, „Gość w czerwonym płaszczu”. Pogańskie i chrześcijańskie elementy w ludowym ste-
reotypie ognia, akcent, t. 7, nr 4, 1986, ss. 48 –51; a.P. Kowalski, słowiański rytuał tuszenia ognia i jego ślad w re-
liktach średniowiecznego Gdańska, Pomorania antiqua, t. 20, 2005, s. 136.
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z reguły odnosi się do trzech aspektów: społecznego, w którym był jednym z ele-
mentów (np. wespół ze wspólnym biesiadowaniem) utrwalającym więzi grupowe; 
metafizycznego, gdzie ogień miał spełniać funkcję alegorii życia; obrzędowego, 
łączącego się z przekonaniem o roli ognia w kontaktach ze sferą nadprzyrodzo-
ną23. W związku z tym również przedmiotom odnajdowanym w najbliższym 
otoczeniu lub wewnątrz palenisk bądź pieców przypisuje się funkcje pozauty-
litarne i uważa za intencjonalne depozyty umieszczane pod miejscem palenia 
ognia, w ścianie pieców lub wrzucane bezpośrednio do płomieni24. Nie bez zna-
czenia dla podjętych w tym miejscu rozważań wydaje się również fakt, iż w gdań-
sku w takim kontekście zarejestrowano szereg przedmiotów, które mogą być łą-
czone z praktykami religijnymi (przypomnę, że były to trzy grzechotki, bryłki 
bursztynu czy archaika w postaci neolitycznego toporka oraz skamieliny jeżowca). 

Z obrębu wczesnośredniowiecznych nawarstwień archeologicznych tego 
ośrodka pochodzi także szereg innych zabytków – o być może zbliżonej funk-
cji – których miejsce odkrycia nie zostało powiązane z konkretnymi obiektami 
mieszkalno-gospodarczymi. Z obszarów niezabudowanych pochodzą m.in.:

• czaszka nieokreślonego gatunkowo zwierzęcia (najprawdopodobniej 
świni) zalegająca obok paleniska; 

• wykonany z poroża krążek25. Zabytki tego rodzaju na ogół charakteryzuje 
się jako wieczka, elementy gier26 bądź akcesoria obrzędowe lub amulety27;

• nieokreślona liczba miniaturowych naczyń ceramicznych28. także w tym 
przypadku można spotkać różne warianty interpretacyjne sprowadzające się do 
możliwości ujęcia ich w ramach przedmiotów codziennego użytku (pojemniki 
na zioła, wonności, przyprawy, zabawki)29 lub wiążące je z czynnościami wynika-
jącymi z abstrakcyjnego pojmowania rzeczywistości30. to ostatnie spostrzeżenie 
wynika w głównej mierze z analiz dotyczących przestrzeni funeralnych, a konkretnie 
wyposażenia jam grobowych, w których spotyka się miniatury naczyń ceramicznych. 
część badaczy uważa nawet, że były one wykonywane przede wszystkim na potrzeby 

23 s. ciszewski, op. cit. 
24 Por uwagi s. suchodolskiego, op. cit., s. 207. 
25 M. rulewicz, op. cit. s. 334.
26 Passim. 
27 M. sułowska, Jak szukaliśmy wczesnośredniowiecznej wsi, Z Otchłani Wieków, t. 38, z. 4, 1972, s. 282; 

Z. Váňa, Świat dawnych słowian, Warszawa 1985, s. 93; l. leciejewicz, słowianie zachodni. z dziejów tworzenia 
się średniowiecznej Europy, Wrocław–Warszawa–Kraków–gdańsk–łódź 1989, s. 114; W. chudziak, Items asso-
ciated with mythical-religious sphere, w: The Island in Żółte on Lake zarańskie. Early Medieval Gateway into West 
Pomerania, red. W. chudziak, r. Kaźmierczak, toruń 2014, s. 268, Fig. 6.134:b.

28 ł. Kunicka-Okuliczowa, op. cit., ss. 126–127.
29 M. rulewicz, op. cit. s. 328. 
30 a.P. Kowalski, O naśladowaniu i kopiach w wytwórczości prehistorycznej. rozważania genealogiczno--

-antropologiczne, w: Estetyka w archeologii. Kopie i naśladownictwa, red. M. Kwapiński, gdańsk 2006, ss. 77–79.
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rytuału pogrzebowego31. Inną przesłanką za pozautylitarną rolą tych przedmiotów 
mają być przypadki odkrywania ich na stanowiskach pradziejowych i wczesnośre-
dniowiecznych w kontekście wskazującym na użycie w charakterze wotów32; 

• ponad dziesięć egzemplarzy drewnianych i dwa wykonane z bursztynu33 
wyobrażenia zoomorficzne34;

• kilkadziesiąt bursztynowych krzyżyków35;
• dwa drewniane mieczyki oraz drewniany nożyk w skórzanej pochewce. 

Próba klasyfikacji kulturowej tych przedmiotów opiera się na przesłankach zbli-
żonych do wspominanych wyżej niewielkich rozmiarów naczyń i wiązana jest 
z treściami symbolicznymi, jakie mogły być we wczesnym średniowieczu nada-
wane przedmiotom wykonywanym w zminiaturyzowanej skali36; 

• dwa bursztynowe zabytki interpretowane jako młotki Thora37;
• przynajmniej osiemnaście zawieszek wykonanych z kości zwierzęcych 

(w tym z przewierconych zębów bliżej nieokreślonych zwierząt drapieżnych lub 
kręgów ryb)38;

• muszelka („sercówka”) z otworem do zawieszania39; 
• niewielkie kółeczko (obrączka?, wianek?) spleciona z końskiego włosia40, 

mogąca spełniać rolę przedmiotu apotropaicznego (jak interpretuje się nie-
wielkich rozmiarów wianki), może amuletu41. Niewykluczona jest również jego 
funkcja jako zabawki; 

• miniaturowe wyobrażenie stopy/buta42 łączone z magią ochronną lub leczniczą43;
• zawieszka półksiężycowata (lunula)44; 

31 J. Wawrzeniuk, Magia ochronna słowian we wczesnym średniowieczu na ziemiach polskich, Warszawa 
2016, s. 216 (tam dalsza literatura). 

32 t. Paulsson-holmberg, Iron age building Offerings, Fornvĺnnen, t. 92, 1997, s. 171; J. Woźny, symbolika 
przestrzeni miejsc grzebalnych w czasach ciałopalenia zwłok na ziemiach polskich, Bydgoszcz 2000, s. 29, 73.

33 Interpretowane jako figurki psa lub konia i ptaka (jaskółki).
34 a. Wapińska, op. cit., s. 96.
35 B. lepówna, op. cit., ss. 169–198.
36 P.N. Kotowicz, zabawka czy oręż ćwiczebny. Przyczynek do badań nad problematyką drewnianych na-

śladownictw średniowiecznych mieczy, w: nie tylko broń. niemilitarne wyposażenie wojowników w starożytności 
i średniowieczu, red. W. Świętosławski, łódź 2008, ss. 89–98 (tam dalsza literatura). 

37 B. lepówna, op. cit., s. 175.
38 Ibidem, s. 175 i n.
39 Ibidem, s. 175.
40 Ibidem, s. 176.
41 Por. a.P. Kowalski, „swojskość” i „obcość” w kosmologicznych i socjomorficznych wyobrażeniach dawnych sło-

wian, w: swoi i obcy w kulturze średniowiecza. Wykłady popularnonaukowe zorganizowane w ramach VII Festiwalu 
Kultury słowiańskiej i cysterskiej w Lądzie nad Wartą w dniach 18–19 czerwca 2011 roku, red. M. Brzostowicz, 
M. Przybył, J. Wrzesiński, Poznań–ląd 2011, s. 23.  

42 a. Wapińska, op. cit., s. 96.
43 K. Kajkowski, Woliński ‘but Widara’ (w druku).  
44 a. Koperkiewicz, „dumne Podlasianki, dumne Mazowszanki” – o naszyjnikach na wczesnośrednio-

wiecznych cmentarzyskach północno-wschodniej Polski, w: „In silvis, campis… et urbe”. Średniowieczny obrządek 
pogrzebowy na pograniczu polsko-ruskim, red. s. cygan i in., rzeszów–sanok 2011, s. 268.
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• trzy gliniane grzechotki45;
• siedem niewielkich rozmiarów wianków splecionych z łyka, wikliny i ga-

łązek lub łodyg roślin46;
• fragment pisanki kijowskiej47; 
• belemnit48 – chociaż nie można wykluczyć przypadkowości tego znalezi-

ska (naturalny wtręt). 
Niestety, brak czytelnego kontekstu archeologicznego wymienionych wy-

żej przedmiotów nie pozwala na daleko idące wnioski i zmusza do pozostania 
na poziomie roboczych hipotez. Jak widzieliśmy, w oparciu o pojawiające się 
w literaturze interpretacje, znaleziska te możemy łączyć zarówno ze sferą życia 
codziennego, jak myślenia w kategoriach symbolicznych. Jeśli jednak przyjmie-
my związek przynajmniej części z nich ze sferą życia religijnego, to z powyższe-
go zestawienia wyłania się obraz wyjątkowej aktywności, którą można wiązać 
z życiem duchowym mieszkańców grodu. chronologia analizowanych zjawisk 
pozwala stwierdzić, że nie były to działania odnoszące się do określonego wy-
cinka czasu, ale całego okresu funkcjonowania interesującego nas osiedla. Na-
leży jednak postawić pytanie o charakter tych czynności. Innymi słowy, czy 
w oparciu o pozyskane źródła możemy potwierdzić hipotezę o chrystianizacji 
lokalnej społeczności i ocenić jej ewentualny stopień?

Mimo iż znaczna liczba analizowanych źródeł może odnosić się do tradycyj-
nego systemu wierzeń, to – jak wspominałem – w opinii niektórych badaczy części 
z tych przedmiotów (przede wszystkim zawieszki w postaci krzyżyków) ma być 
bezpośrednim dowodem na przenikanie idei chrześcijańskich na obszar Pomorza 
Wschodniego, nieobjętego jeszcze akcją misyjną. sądzę, że analiza przynajmniej 
części artefaktów odkrytych na tym terenie nie daje podstaw do tak jednostronnej 
interpretacji i ukazuje problematykę funkcji omawianych zabytków jako bardziej 
złożoną. U podstaw takiego punktu widzenia leżą trzy zasadnicze kwestie: miejsce 
odnalezienia w obrębie budynków, charakter innych przedmiotów mogących sta-
nowić jeden kontekst depozycyjny wraz z krzyżykami oraz przestrzeń osadnicza, 
w obrębie której je odnaleziono.

Jeśli dysponujemy bardziej szczegółowymi informacjami dotyczącymi miej-
sca zalegania krzyżyków, możemy stwierdzić, że relatywnie często odkrywano je 
w charakterystycznych punktach elementów konstrukcyjnych zabudowy miesz-
kalnej: pod przyciesią, w palenisku bądź jego najbliższym otoczeniu, pod pod-

45 M. rulewicz, op. cit., s. 232; ł. Kunicka-Okuliczowa, op. cit., ss. 110 i n.; B. lepówna, op. cit., s. 185.
46 B. lepówna, op. cit., ss. 175, 176, 182.
47 Ibidem, s. 175.
48 Ibidem, s. 184.
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łogą lub ścianą domu; zatem w miejscach o możliwej waloryzacji symbolicznej, 
odnoszonej przez badaczy do ofiar zakładzinowych49. 

W kilku przypadkach wykonane z bursztynu krzyżyki mogły tworzyć jeden 
zespół z innymi przedmiotami niosącymi określone treści, które trudno odnosić 
do zwyczajów chrześcijańskich. Wydaje się, że w podobny sposób należy charakte-
ryzować zabytek w postaci tego symbolu wykonany z drewna sosnowego50. 

dla dalszych wniosków nie bez znaczenia pozostaje także spostrzeżenie, 
że właściwie wszystkie interesujące nas w tym miejscu przedmioty odkryto 
w części  osadniczo-rzemieślniczej grodu. to z kolei powoduje, że trudno mó-
wić o związku znanych dotąd zawieszek w tej formie z lokalnymi elitami – grupą 
społeczną będącą niemal wyłącznym odbiorcą zwyczajów i/lub wytworów stano-
wiących efekt napływu nowych prądów kulturowych w interesującym nas okre-
sie51. co więcej, zabytki tego rodzaju są rzadkością w skali Pomorza w ogóle, co 
może wskazywać, że nie były one powszechnie używane przez wczesnośrednio-
wiecznych mieszkańców tych ziem. W przypadku znalezisk gdańskich na uwa-
gę zasługuje także fakt, iż część z nich odnotowano w obrębie reliktów budyn-
ków, które uznać można jeśli nie za pracownie bursztyniarskie, to przynajmniej 
za mieszkania osób zajmujących się m.in. obróbką tego surowca52. Nie można 
oczywiście wykluczyć, że motywy związane z recepcją symboliki krzyża płynę-
ły z inspiracji (lokalnych?) środowisk elitarnych. Niemniej jednak, biorąc pod 
uwagę wymowę źródeł archeologicznych, wydaje się to mało prawdopodobne. 
W takich bowiem okolicznościach widocznych dowodów konwersji powinni-
śmy oczekiwać w obrębie grodu, a tutaj ich nie stwierdzono. argumentem za 
taką interpretacją może być fakt, że – przynajmniej jak do tej pory – wewnątrz 
pierścienia umocnień nie odnotowano nie tylko reliktów datowanej na intere-
sujący nas okres zabudowy sakralnej, ale także artefaktów, które bezdyskusyjnie 
można by uznać za związane z kultem chrześcijańskim (o czym niżej).

49 Por. np. J. s. Bystroń, Tematy, które mi odradzano. Pisma etnograficzne rozproszone, Warszawa 1980, 
s. 229; J.-F. tuan, Przestrzeń i miejsce, Warszawa 1987, s. 136; Z. libera, Mikrokosmos, makrokosmos i antropo-
logia ludzkiego ciała, tarnów 1997, s. 89; t. Paulsson-holmberg, op. cit., s. 168; V. lloyd, J. dean, J. Westwo-
od, burn Marks as Evidence of apotropaic Practices in Houses, Farm buildings and churches in Post-medieval 
East anglia, w: a Permeability of boundaries? new approaches to the archaeology of art, religion and Folklore, 
red. r.J. Wallis, K. lymer, Oxford 2001, s. 69; r. Osborne, Hoards, votives, offerings: the archaeology of the dedica-
ted object, World archaeology, 2004, t. 36, z. 1, s. 8; J. adamczewski, Młynarstwo magiczne, Wrocław 2005, s. 69, 
76–77; s. hukantaival, Horse skulls and “alder Horse”: the Horse as a depositional sacrifice in buildings, w: The 
Horse and Man in European antiquity (Worldview, burial rites, and Military and Everyday Life) (archaeologia 
Baltica 11), red. a. Bliujienė, Klaipėda 2009, ss. 350–351; a. P. Kowalski, op. cit., s. 22. 

50 Według opinii Konrada Jażdżewskiego (przyjętej także przez lepównę), ma on stanowić bezpośred-
ni dowód konwersji związany z misją św. Wojciecha (B. lepówna, op. cit., s. 174). 

51 P. Urbańczyk, bliskie spotkania wikingów, Wodzisław Śląski 2014, s. 108.
52 B. lepówna, op. cit., ss. 174, 178; eadem, Pracownie bursztynnicze w południowo-wschodnim rejonie gdań-

skiego grodu na przełomie X–XI wieku, acta Universitatis lodziensis, Folia archaeologica 1992, t. 16, ss. 209–220.
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Wiele wskazuje więc na to, że lokalne pracownie bursztyniarskie wyko-
nywały zawieszki w formie krzyżyków albo na własny użytek (niekoniecznie 
w powiązaniu z wyznaniem chrześcijańskim, co sugerują egzemplarze wchodzące 
w skład odnotowanych tutaj depozytów), albo też z przeznaczeniem na eksport. to 
ostatnie spostrzeżenie wydaje się znajdować oparcie w odnoszonych do IX–XII w. 
znaleziskach archeologicznych odnajdowanych na obszarze Wielkich Moraw 
i państwa Przemyślidów. część badaczy czeskich uważa je bowiem za importy 
z Pomorza, sprowadzane na potrzeby miejscowych elit53. 

Najprawdopodobniej produktem wykonywanym przez miejscowych rze-
mieślników były także zawieszki w kształcie przypominającym młotki thora. 
Większość badaczy amulety tego rodzaju łączy z kulturą skandynawii, a ich po-
jawienie się z ekspansją ideologii ludów nordyckich54. Niemniej jednak, zawiesz-
ki w tej postaci, występujące na północnym wybrzeżu Bałtyku, zaczynają liczniej 
pojawiać się dopiero w IX stuleciu, zatem tuż przed, jak i w trakcie, misji chry-
stianizacyjnych podjętych na tym terenie. spostrzeżenie to skłoniło Jörna staec-
kera do konstatacji, iż duże natężenie występowania tych przedmiotów można 
łączyć z reakcją środowisk pogańskich na ekspansję chrześcijaństwa55. W konse-
kwencji miały one podkreślać nie tylko przekonania religijne, ale także stosun-
ki społeczno-kulturowe/etniczne ich użytkowników. W związku z tym młotki 
thora odnajdywane w osiedlach słowiańskich na południowym wybrzeżu Mo-
rza Bałtyckiego nie muszą być odbierane jako wyraz przekonań religijnych za-
mieszkujących te obszary społeczności nie-skandynawskich56. Mimo to, z reguły 
w taki właśnie sposób interpretuje się egzemplarze odnajdywane na wczesno-
średniowiecznym Pomorzu. Pomijając zawieszki wchodzące w skład depozytów 
złomu srebrnego, ich obecność na obszarach zdominowanych przez słowian od-
notowano wyłącznie w nawarstwieniach osadniczych Wolina i gdańska. Pod-
czas gdy te pierwsze mogą być łączone z obcym czynnikiem kulturowym, któ-
rego obecność poświadczają tutaj zarówno źródła archeologiczne, jak i pisane, 
w przypadku drugich pojawiają się pewne wątpliwości, wynikające przede wszyst-
kim z ostatnich ustaleń chronologicznych dotyczących powstania grodu w wi-
dłach Wisły i Motławy. co więcej, nie znamy stąd odkryć archeologicznych, które 
wskazywałyby na intensywny obrót przedmiotami o charakterze „luksusowym”. 
Poza kaptorgą i lunulami, do których przyjdzie nam jeszcze powrócić, znalezio-

53 K. tomková, Jantar jako doklad dálkových kontaktů v raně středověké střední Evropě, w: Pogranicza 
kulturowe w Europie średniowiecznej. słowianie i ich sąsiedzi, red. K. grążawski, M. dulinicz, Brodnica–Warsza-
wa–Olsztyn 2012, ss. 161–193.

54 dla zabytków gdańskich zob. B. Kosmowska-ceranowicz, e. choińska-Bochdan, z bursztynem przez 
tysiąclecia, gdańsk 2003, ss. 103–105.

55 J. staecker, rex regnum et dominus dominorum. die wikingerzeitlichen Kreuz- und Kruzifixanhänger 
als ausdruck der Mission in altdänemark und schweden, stockholm 1999, s. 199, ss. 213–214. 

56 Ibidem, s. 92.
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no tu jeszcze zapinkę pochodzenia skandynawskiego57. Niestety, nie dysponuje-
my żadnymi szczegółami dotyczącymi okoliczności jej odkrycia. Wiemy jedynie, 
że zabytek zarejestrowano w warstwie kulturowej datowanej obecnie na połowę 
drugiej dekady XII stulecia. Nie bez znaczenia dla dalszych wniosków jest także 
mapa rozmieszczenia najstarszych skarbów złomu srebrnego na obszarze Pomo-
rza gdańskiego. Z okresu przed powstaniem grodu znamy tylko dwa depozy-
ty dirhemów ukryte w X w. (Opalenie, pow. tczew i Oliwa II)58. Z pierwszej po-
łowy XI stulecia pochodzą zespoły monet zakopane na kulminacji oraz w dolinie 
w sąsiedztwie góry gradowej59. Z początkową fazą funkcjonowania interesującego 
nas grodu wiązać można na dzień dzisiejszy dwa depozyty (oba datowane po 1068 r.): 
z Oruni i Ujeściska60. Nie do końca jasny pozostaje też charakter niektórych z tych od-
kryć, mogący wskazywać na ich charakter ekonomiczny jak i symboliczny.

Pozostawiając ten problem na marginesie rozważań wypada stwierdzić, że 
dostępna baza źródłowa nie daje podstaw do wniosków dotyczących ponadlokal-
nej pozycji ośrodka gdańskiego w tym czasie. trudno więc mówić  o istotnej roli, 
jaką mogli w jego funkcjonowaniu odgrywać przybysze z europy Północnej. Wo-
bec tego nie mamy solidnych przesłanek mogących wskazywać na rozprzestrzenia-
nie się związanego z nimi systemu ideologicznego, którego materialną manifesta-
cją byłyby amulety w postaci młotków thora. co ważne, znajdowane w gdańsku 
zawieszki tego kształtu wykonane zostały wyłącznie z bursztynu. Biorąc pod uwa-
gę fakt, iż egzemplarze z tego surowca w zasadzie nie występują na północnym 
wybrzeżu Bałtyku oraz pamiętając o możliwościach ich produkcji w miejscowych 
pracowniach, część badaczy już dawniej uznała, że nie musiały być one związa-
ne z obcym czynnikiem etnokulturowym61. Interpretacja tę można zaakcepto-
wać pod warunkiem, że analizowane przedmioty nie były wyobrażeniami młot-
ka thora per se, które wiązać można wyłącznie z mitologią skandynawską62. Nie 
dysponujemy bowiem żadnymi argumentami mogącymi poświadczyć adaptację 
wierzeń nordyckich przez społeczności północnosłowiańskie. Wydaje się więc, 
że treści symbolicznych, jakie mogły być nadawane przez wczesnośredniowiecz-
nych „gdańszczan” amuletom w kształcie miniaturowych wyobrażeń młota trze-
ba szukać gdzie indziej. sugerują to jeszcze inne znaleziska pochodzące z tego 

57 J. Kmieciński, z prac wykopaliskowych w Gdańsku w 1953 r., dawna Kultura, t. 1, z. 1, 1954, s. 41.  
58 s. suchodolski, op. cit., s. 123.  
59 t. i r. Kiersnowscy, Wczesnośredniowieczne skarby srebrne z Pomorza, Warszawa–Wrocław 1954, ss. 41–42; 

e. choińska-Bochdan, O potrzebie badań miejsc kultu przedchrześcijańskiego na Pomorzu Wschodnim, w: archa-
eologia Historica Polona, t. 13: studia z archeologii, historii i historii architektury, red. J. Olczak, s. 149. Na zbliżo-
ny okres datuje się również skarb monet arabskich z gdańska. Niestety nie znamy żadnych szczegółów doty-
czących dokładnego miejsca i okoliczności jego odkrycia (Kiersnowscy, op. cit., ss. 45–46).  

60 Ibidem, ss. 42–45. 
61 B. lepówna, op. cit., s. 189.
62 a. Janowski, Groby komorowe w Europie Środkowo-Wschodniej. Problemy wybrane, szczecin 2015, s. 87.
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ośrodka. Mam tutaj na myśli dwa naturalnej wielkości młotki, z których przy-
najmniej jeden można odnosić do sfery wierzeń i łączyć z fenomenem ofiary za-
kładzinowej. Nie można więc definitywnie wykluczyć, że znaczenia, jakie przypi-
sywano przedmiotom w kształcie młota mogły mieć podłoże także w pogańskiej 
religii Pomorzan63. W literaturze przedmiotu pojawiają się też głosy odnoszą-
ce zawieszki przypominające młot bądź topór do wyobrażeń łodzi lub kotwic64. 
Podczas gdy w pierwszym przypadku wskazuje się na treści pogańskie, w dru-
gim interpretuje się je w dwójnasób, łącząc albo z religią typu tradycyjnego, albo 
przedmiotami związanymi z wierzeniami chrześcijańskimi65. 

Związku z tymi ostatnimi niektórzy badacze doszukują się także w in-
nych zawieszkach: kaptorgach i lunulach. Znalezioną w gdańsku kaptorgę, a ści-
ślej sposób jej ornamentacji, zarówno Zofia hołowińska, jak i Barbara lepówna 
łączą z wyobrażeniem gołębia – chrześcijańskiego symbolu ducha Świętego66. 
W literaturze zwraca się uwagę, że tego rodzaju przedmioty użytkowane były 
przede wszystkim przez przedstawicieli środowisk elitarnych. taka supozycja le-
gła najpewniej u podstaw hipotezy upatrującej odmienność budynku (nr 125), 
w reliktach którego ją odnaleziono67. Pomijając brak podstaw do jej utrzyma-
nia, warto zauważyć, że związek odnajdowanych na słowiańszczyźnie Zachod-
niej zawieszek w postaci kaptorg z ideologią chrześcijańską krytyce poddała już 
helena Zoll-adamikowa68. Obecnie dominuje opinia wiążąca je z recepcją zwy-
czajów elit zachodnioeuropejskich, jednak funkcjonalnie łączy się je z wierze-
niami pogańskimi. Wynika to przede wszystkich z analizy zawartości tych po-
jemników (nasiona zbóż, fragmenty kości, włókna konopi, fragment tkaniny za-
brudzony krwią, gałązki drzew etc.), którą większość badaczy odnosi do obcych 
chrześcijaństwu działań o charakterze performatywnym lub/i symbolicznym69. 

63 Por.: V. P.  darkevič, Topor kak simvol Peruna v drevnerrusskom jazyčestve, sovetskaja archeologia, 
1961, t. 4, ss. 94–102; W. szafrański, Pradzieje religii w Polsce, Warszawa 1979, ss. 374–375; r. Zaroff Organized 
Pagan cult in Kievan’. The Invention of Foreign Elite or Evolution of Local Tradition?, studia Mythologica slavi-
ca, 1999, t. 2, s. 68; a. gieysztor, Mitologia słowian, Warszawa 2006, ss. 102–103; B. Mees, alu and Hale II: ‘May 
Thor bless’, w: Áaustrvega. saga and East scandinavia. The 14th International saga conference, uppsala, 9th–15th 
august 2009, vol. 2, red. a. Ney i in., gävle 2009, ss. 687–600.

64 J. staecker, op. cit., s. 90 (tam dalsza literatura). 
65 M.K. Zeiten, amulets and amulet use in Viking age denmark, acta archaeologica, 1997, t.  68, ss. 32–33; 

d. Forstner, Świat symboliki chrześcijańskiej, Warszawa 1990, s. 427.
66 Z. hołowińska, Wczesnośredniowieczne rzemiosło złotnicze w Gdańsku, w: Gdańsk Wczesnośrednio-

wieczny, t. 1, red. J. Kamińska, gdańsk 1959, ss. 86–87; B. lepówna, op. cit., s. 174. Obie badaczki przypisują za-
bytkowi funkcję relikwiarzyka i odnoszą bezpośrednio do akcji misyjnej św. Wojciecha. 

67 B. lepówna, op. cit., s. 74.
68 h. Zoll-adamikowa, Wczesnośredniowieczne cmentarzyska szkieletowe Małopolski, cz. II. analiza, 

Wrocław–Warszawa–Kraków–gdańsk 1971, s. 98.
69 W. dzieduszycki, Kruszce w systemach wartości i wymiany społeczeństwa Polski wczesnośredniowiecz-

nej, Poznań 1995, s. 38; a. sztyber, Kaptorgi, alma Mater, 2008, t. 99, s. 283; eadem, Funkcja i znaczenie kaptorg 
we wczesnym średniowieczu, w: Kultura materialna średniowiecza w Polsce. Życie codzienne przez pryzmat rze-
czy, red. P. Kucypera, s. Wadyl, toruń 2010, s. 48; N. Profantová, a. Šilhová, raně středověké kaptorgy v Čechách. 
analýza nálezu z hrobu č. 22 na pohřebišti Klecany II, Památky archeologické, t. 101, 2010, ss. 283–310. 
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Podobne rozbieżności interpretacyjne pojawiają się w przypadku prób 
charakterystyki zawieszek półksiężycowatych. Przypuszcza się, że lunule na te-
ren słowiańszczyzny Zachodniej trafiały w wyniku wymiany handlowej z ob-
szarami wschodniosłowiańskimi, skąd z reguły się je wywodzi70. tam wchodziły 
w skład kolii (sporadycznie odnajdywanych także na ziemiach polskich), relatyw-
nie często zawierających jeszcze zawieszki w formie krzyży. spowodowało to uku-
cie teorii, wedle której amulety tego rodzaju miały znaleźć oficjalną akceptację Ko-
ścioła wschodniego. Według opinii Natalii Khamayko, w taki sposób interpretować 
można jedynie lunule o dwóch rogach importowane z obszarów śródziemnomor-
skich za pośrednictwem Bizancjum już od IX stulecia71, gdzie były symbolami 
chrześcijańskimi. Zabytki „trójrożne” z wyobrażeniem półksiężyca występującym 
w centralnej partii przedmiotu badaczka ta uznała za związane z tradycyjnym sys-
temem wierzeń72. takie też egzemplarze znamy z wykopalisk gdańskich. 

spróbujmy więc podsumować wyniki przeprowadzonej analizy źródłowej 
i ustosunkować się do problematyki zawartej w tytule niniejszego szkicu. 

1. W czasach misji św. Wojciecha gród położony w widłach Wisły i Motła-
wy jeszcze nie istniał. co prawda wyniki analiz archeologicznych potwierdzają 
wcześniejsze osadnictwo na tym obszarze, jednocześnie jednak wskazują, że nie 
było ono zbyt intensywne73. Wydaje się więc, że w X stuleciu „gdańsk” nie mógł 
odgrywać istotnej roli w dystrybucji i dalekosiężnej wymianie towarów, a tym 
samym pełnić funkcji wyróżniającego się ośrodka w tej części Pomorza. Wska-
zać można tutaj nie tylko na niewielką liczbę skarbów, czy nieobecność przed-
miotów luksusowych, których obrót łączony jest najczęściej z elitami społecz-
nymi i funkcjonowaniem struktur władzy, ale również brak śladów mogących 
wskazywać na obrót towarem masowym. Możliwe, że pośrednio wskazywać na 
to może brak (przynajmniej jak do tej pory) reliktów przystani portowej zdol-
nej obsługiwać duże jednostki handlowe w tym czasie. ta ostatnia uwaga jest 
o tyle istotna, iż – jeśli założymy wiarygodność Żywota I św. Wojciecha – w 997 r. 
Bolesław chrobry wysłał biskupa wraz z towarzyszącymi mu misjonarzami do 
urbs Gyddaanyzc w eskorcie trzydziestu zbrojnych. Przyjmując za źródłem, iż 

70 h. Kočka-Krenz, biżuteria północno-zachodnio-słowiańska we wczesnym średniowieczu, Poznań 1993, 
s. 95. Niemniej jednak odnalezione na niektórych stanowiskach matryce służące do odlewu lunul (Barczewko, 
damice, giecz, Płock) wydają się wskazywać, że niektóre egzemplarze mogły być produkowane przez lokal-
nych rzemieślników (e. Indycka, Forma odlewnicza odkryta na stanowisku 4 w Gieczu, studia lednickie, 2008, 
t. 9, ss. 221–231 (tam dalsza literatura).

71 N. Khamayko, crescent Pendants (Lunnitsa) in 11th-13th century rus’: Pagan amulet or christian Or-
nament, w: rome, constantinopole and newly-converted Europe. archaeological and Historical Evidence, volume 
II, red.  M. salamon i in., Kraków–leipzig–rzeszów–Warszawa 2012, ss. 503–525.

72 Ibidem, s. 503; s. Małachowska, Wczesnośredniowieczne zawieszki półksiężycowate znalezione na tere-
nie ziem polskich, archeologia Polski, 1998, t. 43, z.1/2, s. 37.

73 h. Paner, op. cit. (tam dalsza literatura). 
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wszystkich przetransportowano jedną łodzią, musiała to być jednostka sporych 
rozmiarów i wymagająca aprowizacji w odpowiednich warunkach. Nie można 
jednak całkowicie wykluczyć, że statki mogły być rozładowywane bezpośrednio 
przy linii brzegowej, co – jak się wydaje – jedynie potwierdzałoby status funk-
cjonującego być może na tym obszarze ośrodka osadniczego.   

2. Znany nam dzisiaj ośrodek położony w widłach Wisły i Motławy wedle 
wszelkiego prawdopodobieństwa zamieszkany był przez społeczność pogańską. 
Innymi słowy, nie dysponujemy przekonującymi argumentami pozwalającymi 
na umieszczenie w grodzie wspólnoty chrześcijańskiej. Nie dysponujemy tak-
że źródłami mogącymi wskazywać na konwersję jego mieszkańców. Wiedzieli 
o tym autorzy/kompilatorzy późniejszych żywotów św. Wojciecha, którzy pomi-
nęli fragment zanotowany w najstarszym źródle dotyczący konwersji gdańska. 
W późniejszych zapisach grodzianie co prawda ukorzyli się pod słowami misjona-
rza, jednak nie byli zainteresowani recepcją nowej wiary, pozostając w rezultacie 
poganami. spostrzeżenie to wydaje się mieć potwierdzenie również w innych źró-
dłach pisanych. W datowanym na lata 1179–1183 dokumencie wydanym przez bi-
skupa Konrada, czytamy bowiem, że lud „który do tej pory błądził w kulcie fałszy-
wych bogów, teraz raduje się i śpiewa poznawszy prawdziwego Boga”, a „książęta, 
okazawszy się skłonniejsi do czci Boga i Pana, nie zaniedbują od tej pory tępie-
nia świętokradczych obrzędów pogańskich, przyzywają kapłanów dla oświecenia 
ludu”74. ton wypowiedzi ordynariusza wskazuje, że do tej pory na obszarze podle-
głym jego jurysdykcji wciąż dominował tradycyjny system wartości.

3. Jeżeli mielibyśmy przyjąć wiarygodność interesującego nas fragmentu 
Żywota I, to ośrodka, który odwiedził biskup winniśmy szukać w innym miej-
scu. Nie przesądzając, gdzie mógł się on znajdować, należy jednak zadać pyta-
nie, czy przekaz tego źródła nie był efektem retoryki piśmiennictwa hagiograficz-
nego epoki, w której powstał75. W tym kontekście musimy pamiętać o tym kto i 
w jakim celu tworzył takie dzieła, kto był ich potencjalnym odbiorcą. analiza 
treści wczesnośredniowiecznych źródeł narracyjnych pozwala stwierdzić, że ich 
autorom przyświecały pobudki ideologiczne, często legitymujące aspiracje i czy-
ny swoich mecenasów, idealizujące postaci, o których traktowały. Możliwe, że 

74 M. s. szacherska, rola klasztorów duńskich w ekspansji danii na Pomorzu zachodnim u schyłku XII 
wieku, Wrocław–Warszawa–Kraków 1968, s. 47; P. Piętkowski, biskupstwo pomorskie jako początek biskupstwa 
kamieńskiego, Wrocław 2015, s. 77.

75 Por. uwagi: I. lis, Śmierć w literaturze staroserbskiej (XII–XIV wiek), Poznań 2003, s. 57; P. Wiszewski, „do-
mus bolezlai”. W poszukiwaniu tradycji dynastycznej Piastów (do około 1138 roku), Wrocław 2008, s. 18, 20; P. heather, 
Imperia i barbarzyńcy. Migracje i narodziny Europy, Poznań 2010, s. 492; e. domańska, P. Urbańczyk, archeologia i hi-
storia, w: Przeszłość społeczna. Próba konceptualizacji, red. s. tabaczyński i in., Poznań 2012, s. 858; M. Wołoszyn, Teo-
filakt simokatta i słowianie znad brzegu Oceanu zachodniego – najstarsze świadectwo obecności słowian nad bałty-
kiem?, Kraków 2014, s. 128; s. Kadrow, człowiek w świecie przyrody – „co się ostaje, ustanawiają poeci”, w: Gdy umiera 
człowiek, umiera świat cały (Funeralia lednickie 18), red. W. dzieduszycki, J. Wrzesiński, Poznań 2016, ss. 11–12.
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podobne intencje towarzyszyły także hagiografii św. Wojciecha, który nie mógł 
poszczycić się spektakularnymi osiągnięciami na polu działań misyjnych. Ozna-
czać to może, że interesujący nas zapis może być fikcyjny i stanowić tło ideolo-
giczne dla działalności praskiego biskupa, choć na tym etapie badań trudno 
o pewność w tym zakresie.  

Biorąc pod uwagę powyższe uwagi, można stwierdzić, że dla drugiej po-
łowy X w. nie dysponujemy dowodami mogącymi wskazywać na to, że w wi-
dłach Wisły i Motławy funkcjonował jakiś ośrodek mający charakter miej-
sca o dużym znaczeniu politycznym i ekonomicznym. W rezultacie nie mamy 
podstaw, by uznać ten wycinek Pomorza za obszar wpasowujący się w model 
konwersji określonych mezo- i mikroregionów, gdzie celem misjonarzy były 
w pierwszej kolejności elity rządzące, z założenia będące gwarantem dal-
szych etapów skutecznych działań chrystianizacyjnych. Wszystko to powo-
duje, że pogląd o chrystianizacji ośrodka gdańskiego w 997 r. nie wytrzymu-
je krytyki. Możemy jedynie przyjąć, że u schyłku X w. biskup praski odwie-
dził jakiś zależny od Bolesława chrobrego gród, w którym rezydował książę76 
lub zarządca doglądający spraw monarchy i skupiający prerogatywy admi-
nistracyjne interesującego nas mikroregionu. Musimy jednak pogodzić się 
z faktem, że – w świetle dotychczasowej wiedzy – nie wiemy ani gdzie leżał, ani 
jakie dokładnie odgrywał znaczenie dla społeczności pomorskich zamieszku-
jących estuarium dolnej Wisły. Nie mamy też żadnych podstaw pozwalających 
uznać, iż akt chrystianizacji związany, jak można zakładać, z najbliższym otocze-
niem rezydenta tego ośrodka byłby jednoznaczny z konwersją całego wschod-
niego pasa Pomorza.

Kamil Kajkowski, Heiliger Adalbert, urbs Gyddaanyzc und das Problem der Christianisierung 
Ostpommerns. Einige Anmerkungen zu Überlegungen über die Geisteskultur der Burgbewohner in der 
Deltamündung von Weichsel und Mottlau

Zusammenfassung 

das Jubiläum des 1050. Jahrestages der taufe Polens war ein guter Moment für die Wiederaufnahme 
der diskussion über gründe und Umstände der Konversion von Mieszko I. und seines werdenden staates. die 
Knappheit und Vieldeutigkeit der zugänglichen Quellen verursachen, dass es nicht leicht ist, die endgültigen 
schlussfolgerungen zu formulieren.  es schien, dass in dieser hinsicht die situation der Konversion Pommerns 
besser aussieht. Zwei christianisierungsmissionen, die sowohl den östlichen als auch den westlichen teil des 
landes betreffen, finden ein unmittelbares echo im schrifttum damaliger Zeit, obwohl diese Informationen 
in den Materialien aus archäologischen ausgrabungen keine Widerspiegelung fanden. Während die tätigkeit 
des Otto von Bamberg in Westpommern sichtbare ergebnisse brachte, so war es im östlichen teil des landes 

76 Zdaniem Błażeja Śliwińskiego (Początki Gdańska. dzieje ziemi nad zachodnim brzegiem zatoki Gdań-
skiej w I połowie X wieku, gdańsk 2009) hipotezy zakładające istnienie jakiegoś ‘księcia gdańskiego’ nie mają 
uzasadnienia źródłowego i należy uznać je za mit historiograficzny.
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im 10. Jahrhundert ganz umgekehrt. die letzten archäologischen entdeckungen in der Burg im Weichsel- und 
Mottlaudelta schließen nicht nur Missionstätigkeit aus, sondern auch die anwesenheit des heiligen adalberts 
an diesem Ort. Und mehr, die archäologischen Quellen lassen vermuten, dass die einwohner des damaligen 
danzigs kein Interesse an christlichen Bräuchen zeigten, wenn sie auch zu frühmittelalterlichen eliten 
gehörten (dass es sie gab, zeugen manche entdeckungen). davon zeugt zudem ein Korpus von Quellen, das 
eindeutig das Funktionieren der lokalen gemeinschaft mit traditionellem ideologischen system zu bestätigen 
vermag.  Kurzum, die geleisteten entdeckungen geben keine grundlagen für schlussfolgerungen, sowohl zur 
Konversion, als auch zur annahme, dass es hier eine christliche gemeinschaft gab. Unter diesen Umständen 
muss man zugeben, dass die Überlieferungen über das leben des heiligen adalberts die realität seiner Zeit 
nicht wiedergeben und ein ‚klassisches‘ Beispiel der hagiographischen rhetorik der epoche sind, oder ein 
anderes Zentrum im Weichseldelta betreffen. 

Übersetzt von  alina Kuzborska

Kamil Kajkowski, Saint Adalbert, urbs Gyddaanyzc and chrystianisation of Western Pomerania 
 
summary

the 1050 anniversary of the baptism of Poland provided a good reason to resume the current discus-
sion on the causes and circumstances of the conversion of Mieszko I and his nascent state. the scarcity and 
ambiguity of available sources has meant that we are far from definitive conclusions in this regard. It would 
seem that we can have a better understanding regarding the conversion of Pomerania. two missions con-
nected sequentially with the eastern and western part of that area have had a direct echo in the literature of 
the early Middle ages. and while the activity of Otto of Bamberg in Western Pomerania brought visible results 
(although it seems to have no such consequences as suggested by the sources) it is difficult to find evidence for 
the 10th century from the eastern part of the region. recent archaeological discoveries related to the stronghold 
located between the Vistula and the Motława rivers, undermine not only the possibility of missionary work 
in this place, but also the presence of st. adalbert in general. Furthermore, the archaeological sources we have 
at our disposal suggests that the inhabitants of the gdansk were not interested in the reception of christian 
ideology – even if these were associated with early medieval elites (and the presence of their representatives 
here is indicated by some discoveries). It seems to be confirmed by a corpus of sources which can indicate that 
the functioning of the local community was based on a traditional normative system. In other words, common 
archaeological discoveries do not give any direct evidences concerning the stronghold’s conversion, or even to 
place a christian community here. In such circumstances, we must assume, that either the Vita of st adalbert 
does not reflect the reality of their time and should be treated as a ‘classic’ example of hagiographic rhetoric, 
or concerns a different stronghold located at the mouth of the Vistula river. 

translated by Kamil Kajkowski

dr Kamil Kajkowski
Muzeum Zachodniokaszubskie w Bytowie
kamilkajkowski@wp.pl
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1. Introduction
 
The stronghold of Libice entered history in the Chronicle written by 

Cosmas as the birthplace of St Adalbert and the seat of Slavník, his father1. The 
reign of Slavník, who was followed by his son Soběslav, ended abruptly on 28th 
September 995 after an attack by Přemyslid soldiers when most of the members 
of the ruling family were slaughtered. The next written attestation of Libice ap-
pears only in 1107 in connection with the death of Božej, the castellan of Libice 
and his son Bořut of the Vršovci family2. In the course of the 11th century, Libice 
became part of the system of the Přemyslid castle administration. The last writ-
ten attestation of Libice as a centre (oppidum) stems from 11303. In 1227, in an 
inventory of the property of the Convent of St. George at the Prague Castle, 
Libice was listed as a village only4.

The stronghold of Libice was introduced into the broader historical dis-
course mainly by the work of Rudolf Turek, who had created on the basis of 
historical, numismatic and archaeological sources an especially powerful story 
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about a tribal stronghold that became the seat of the Slavníck noble family in 
the second half of the 10th century. The gradually increasing rivalry between the 
families of the Slavnícks and reigning Přemyslides resulted in the tragic events 
of September 28th 995, when the Slavnícks’ stronghold at Libice was destroyed. 
At the time of their greatest power, the Slavnícks would control an area covering 
more than half of Bohemia. The end of this powerful house was considered the 
last step in the efforts of the Přemyslides to unify their dominion over Bohemia.

A debate was initiated in the second half of the 1990s5, which gradu-
ally disproved the cornerstones of the dramatic story of the Slavnícks and 
Přemyslides. Critical evaluation of numismatic finds brought about a new per-
spective on the chronological development of the Slavnícks’ coinage, and refuted 
the hypothesis regarding the progressively increasing tension that the Slavnícks 
had demonstrated on their coins. even the idea of a large domain ruled by the 
Slavnícks was rejected, and some of the excavations conducted by Rudolf Turek 
on the acropolis were critically reviewed. Paleobotanical research has provided 
new information on the natural environment surrounding the stronghold of 
Libice at the time of its foundation and its impact on the environment. And, last 
but not least, the non-destructive research on the acropolis has provided a new 
concept of the spatial organisation of this part of the settlement.

Although some cases have clearly proved that the attempt to directly connect 
archaeological finds with historical events can be highly misleading, the site of Libice 
remains due to years of systematic archaeological fieldwork one of the best-known 
strongholds in Bohemia. even though we probably can no longer recount such an 
exciting and dramatic story, the broad range of available sources provides us with 
greater freedom for their interpretation and the search for new alternatives.

2. Archaeological research

The first archaeological excavations at the Libice stronghold and, above 
all, in its surroundings, are connected with the activities of the pharmacist Jan 
Hellich from Poděbrady at the end of the 19th century. He focused on early 
Medieval burial grounds in the vicinity of the stronghold, which were being 
endangered by intensified building development in the then village6. The work 

5 J. Sláma, Slavníkovci – významná či okrajová záležitost českých dějin 10. století?, Archeologické rozhledy 
1995, 47, pp. 182–224; M. Lutovský, Z. Petráň, Slavníkovci. Mýtus českého dějepisectví, Praha 2004.

6 J. Hellich, Archeologický výzkum ve středních Čechách. Novější výzkum z v okolí Libice u Poděbrad, 
Památky archeologické, 1897, 17, pp. 671–694; J. Hellich, Pravěk. Otisk z díla „Poděbradsko“, Obrazu minulosti i 
přítomnosti, Poděbrady 1906; R. Turek, Slavníkova Libice, Praha 1946.
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of J. Hellich should be appreciated, amongst other things, for his respect towards 
archaeological relics, which is well illustrated by his one and only attempt to 
excavate on the acropolis of the stronghold. After having opened a single ex-
cavation trench he came to the conclusion that the complicated field situation 
at the site was beyond his power and knowledge, and so he left this part of the 
stronghold unexcavated for future generations.

In 1949, new excavations were opened by Rudolf Turek who mainly fo-
cused on the western part of the acropolis where a church, a cemetery and the 
so-called palace building were examined in 1949–19537 and 1967–19738. Where-
as the acropolis of the stronghold has been excavated systematically, the other 
part of the fortified area – the outer bailey – was mainly examined by archaeo-
logical rescue excavations. Construction and excavation works in the core of the 
present-day village have already been monitored since 1974. due to long-term 
systematic work, mainly connected with the name of Jarmila Princová Justová, 
the entire area of the outer bailey is more or less evenly covered by a complex 
mosaic of excavation trenches9.

Similar to the outer bailey of the stronghold, construction works in the 
remaining part of the cadastral territory of  present-day Libice have also been 
monitored by archaeological rescue excavations. The network of excavation 
trenches that spread over an area of more than 1.5 ha, along with the archaeo-
logical fieldwork of J. Hellich, have enabled us to reconstruct the extent of the 
entire early Mediaeval agglomeration (fig. 1)10.

In the past few years, archaeological research at the acropolis has been 
conducted in the form of non-destructive surveys such as aerial imaging, geo-
physical survey, surface collection and metal detection reconnaissance. Results 
of this research have considerably changed previous opinions on the appearance 
and form of spatial distribution of the acropolis. It seems that a large part of the 
acropolis was intensively used during the entire existence of the stronghold from 
the end of the 9th until at least the 11th century11. Many small metal finds from 
north, West and east europe testify that Libice retained its status as a significant 
centre on a long-distance trade route even after the demise of the residence of 

7 R. Turek, Libice knížecí hradisko X. věku, Praha 1966–1968.
8 R. Turek, Libice. Pohřebiště na vnitřním hradisku, Sborník národního muzea, 1976, A -Historie 30, 

pp.249–316; R. Turek, Libice. Hroby na vnitřním hradisku, Sborník národního muzea, 1978, A -Historie 32, 
pp. 1–150; R. Turek, Libice nad Cidlinou. Monumentální stavby vnitřního hradiska, Sborník národního muzea, 
1981, A – Historie 35, pp. 1–72.

9 J. Princová, J. Mařík, J., Libice nad Cidlinou – stav a perspektivy výzkumu, Archeologické rozhledy, 2006, 
58, pp. 643–664.

10 J. Mařík, Libická sídelní aglomerace..., pp. 11–18.
11 R. Křivánek, J. Mařík, Nedestruktivní výzkum akropole libického hradiště, Sborník národního Muzea v 

Praze. Řada A, Historie, 2012, 66, 1–2, pp. 67–70.
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the Slavník family, over the whole of the 11th century. The overall picture of the 
extent and population density on the acropolis, which was mainly obtained by 
geophysical survey and surface collection, is comparable to settlement evidence 
in the adjacent outer bailey.

3. Agglomeration – settlement structure

Archaeological excavations have been conducted on the territory of Li-
bice Cidlinou municipality for more than a century. Systematic archaeological 
research of this site has provided us with a relatively dense and regular network 
of archaeological trenches that enables monitoring of the extent and nature of 
early Medieval settlement and burials. Since the mid-1970s, all construction 
works and earthworks in the village have been consistently monitored. evidence 
of archaeological trenches with negative finds was extremely important when 
creating maps of the early Medieval agglomeration12.

The entire area of the early Medieval agglomeration can be divided into 
several basic units consisting of a fortified range and settlements or estates out-
side the fortified area, burial grounds as well as evidence regarding sporadic 
settlement in the alluvial plain. Individual parts of the agglomeration have to 
be understood as an interconnected complex in terms of social structure and 
economy.

The fortified settlement area is divided into two parts: the acropolis (fig 1:
A) (also known as the inner bailey) and the bailey (fig 1:B). Their current form 
and different modes of use have been significantly reflected in the strategy of 
archaeological research and interpretation of their results. The acropolis lying 
to the west (10 ha) is currently arable land. Since the destruction of the early 
Medieval settlement in the first half of the 11th century, there has not been any 
significant construction or other interventions. The settlement development of 
the bailey (14 ha) has continued even after the destruction of the stronghold 
and currently is located in the centre of the village of Libice nad Cidlinou. over 
the course of the 9th 11th centuries, both parts of the fortified area were intensely 
populated.

The predominant type of immovable finds represents round or oval sunk-
en features that are mostly dug in the sandy subsoil. The original shape or func-
tion of the sunken features remains relatively uncertain due to this rather loose 

12 R. Turek, Libická sídelní aglomerace 9. a 10. století, Časopis národního muzea, 1971, 140, pp. 162–189; 
J. Mařík, Libická sídelní aglomerace..., pp. 11–14.
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subsoil. Altogether, approximately 1800 of sunken features have been identified 
in the bailey where archaeological trenches covered approximately 7% of its 
total area13. Within the acropolis, systematic archaeological research has focused 
mainly in the area of the church and its immediate vicinity. The overall structure 
of the population can be better understood due to the results of non-destructive 
archaeological research that has been conducted at the site since the year 2010. 
In the course of the geophysical survey, altogether 3400 anomalies were identi-
fied that indicate sunken features larger than one square meter. Based on the 
results of this survey, we can reconstruct the main roads and communications, 
which are lined by regular lines of sunken features14.

There is almost no archaeological evidence of residential above-ground 
constructions, with a few exceptions, on the acropolis and the bailey. We may 
assume that there were log dwellings with a frame construction built at the level 
of the former ground, which, however, left no significant traces. Among the rare 
finds of the above-ground structures belong the so-called priest’s house15 (in the 
bailey) and palaces to the south of the church on the acropolis. These construc-
tions represented wooden buildings built on stone foundation walls built of dry-
laid stones. The uniqueness of these buildings was emphasised, amongst other 
thigs, by finds of writing instruments ( so-called styli)16.

Traces of specialised production, in particular processing of metals, that 
represents one of the characteristics of  early Medieval centres were detected in 
both parts of the fortified area. Ingots of non-ferrous metals (copper, lead, tin, 
silver and gold) together with other production waste have been found to the 
south of the church on the acropolis and in the north-eastern part of the bailey. 
numerous finds of iron slag and elements of production facilities occurred in 
the western part of the bailey17.

outside the fortified area of the stronghold, there were further early Me-
dieval settlements on the right bank of the Cidlina River (fig 1:C). unlike the 
intensively inhabited areas of the bailey and the acropolis, the settlement was 
detected there (covering an area of 8.5 hectares) in only one-third of archaeo-
logical trenches. There is also a disproportionately smaller number of sunken 

13 J. Princová, J. Mařík, Libice nad Cidlinou – stav a perspektivy výzkumu, Archeologické rozhledy, 2006, 
58, pp. 643–664.

14 R. Křivánek, J. Mařík, Nedestruktivní výzkum...
15 J. Justová, Archeologický výzkum na libickém předhradí v letech 1974–1979, Archeologické rozhledy, 

1980, 32, pp. 241–264.
16 J. Košta, J. Mařík, Archeologické výzkumy Rudolfa Turka na akropoli libického hradiště. Evidence fondu, 

digitalizace terénní dokumentace a databázové zpracování, Sborník národního muzea v Praze Řada A, Historie. 
Roč. 66, 1-2, pp. 35–42.

17 J. Mařík, J. Zavřel, Nové doklady zpracování drahých kovů v raném středověku (předběžné sdělení), Acta 
rerum naturalium, 2012, Roč. 12, pp. 101–107.
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features (55), of which only three can be interpreted as sunken dwellings. We 
may assume, based on the detected spatial distribution, that in the course of the 
9th and 11th centuries, 3 to 4 smaller settlements existed there and their position 
gradually changed.

Sporadic traces of early Medieval settlement in the form of a thin cultural 
layer or a few sunken features were found on small elevations in the alluvial 
plain located to south and east of the fortified area (fig 1:d). However, the func-
tion of these settlements cannot be clearly determined given the small number 
of finds. They may represent short-time populated settlements focusing on fish-
ing, livestock, forest exploitation or extraction of minerals18.

4. Cemeteries

There were a total of nine early Medieval burial sites within the territory 
of the Libice agglomeration. Individual burial sites and their use can be divided 
into several time horizons19. The first horizon can be linked to the beginnings 
of skeletal burials in Bohemia at the turn of the 9th and 10th centuries and lasts 
until mid-10th century. The second horizon ranges from the late 10th to the first 
half of the 11th century. This period is characterised by a gradual decline in grave 
goods and by the fact that graves are arranged in regular rows. With only one 
exception (cemetery around the church at the acropolis, fig. 1: 1) burial grounds 
in the first two development phases were located outside populated areas. Since 
the mid-11th century, new burial sites emerged in the bailey (fig. 1: 3–5). How-
ever, due to a minimum number of objects placed in graves, it is not possible to 
clearly determine how long the cemeteries were used. We may assume given the 
size and location of the burial grounds that their use ended prior to the High 
Medieval parcelling of the village in the 13th century.

The transfer of cemeteries to the bailey can be explained in two ways. In 
the course of the 11th century, the importance of the Libice stronghold declined 
and, thus, the demands on the use of space in the fortified range probably also 
decreased. The shift of burials in the immediate vicinity of human settlements 
and religious buildings can be explained as proof of the gradual spread of Chris-
tianity throughout all layers of society.

Although the majority of cemeteries have not been fully archaeologically 
explored we can, due to a sufficiently dense network of archaeological trenches 

18 J. Mařík, Libická sídelní aglomerace..., pp. 68–71.
19 J. Mařík, Topografie pohřebišť v aglomeraci hradiště v Libici nad Cidlinou, Archeologické rozhledy, 

2005, 57, pp. 331–350.



463Saint Adalbert – Apostle of Prussia His family environment and residence in Libice

in combination with the results of the geophysical survey, reconstruct their full 
extent. Based on these data, it was possible to estimate the size of the population 
living on the territory of the entire agglomeration20. The results, especially for 
the latest third phase have, however, only approximate value as the predictive 
value of the archaeological evidence is rather limited. The decreasing quantity 
of  grave goods highly reduces the possibilities of dating the graves and, at the 
same time, the shift of the burial sites into built-up areas of the present-day vil-
lage caused significant damages due to later interventions. Based on  current 
knowledge, the population of the entire agglomeration reached during the first 
and second phases 600–950 inhabitants while there was a significant decrease to 
300–370 people during the third phase.

As far as the churchyard is concerned, approximately 400 graves were ex-
amined there (fig 1: 1). Many graves of the earliest phase of the cemetery, which 
is dated to the turn of the 9th and 10th centuries, contained weapons and personal 
ornaments manufactured using technologies typical of Great Moravian jewel-
lery making. Around the mid-10th century, the terrain in the western part of the 
acropolis was distinctly modified. An earlier phase of the cemetery was overlaid 
with a levelling layer that can be probably associated with preparatory works 
for the construction of the church and the so-called palace building south of it. 
It seems that the churchyard was still in use in the first half of the 11th century. 
Just as in the previous period, this area was used by a small group of people 
comprising some dozens of individuals. even though luxurious goods were no 
longer placed in graves to the same extent as earlier, we can suppose that these 
people occupied a high rank in society. The absence of personal ornaments and 
weapons in graves can be attributed not only to the spread of Christianity but 
also to the possibility that the elite of that time may have demonstrated their 
privileged status in some other way. A burial near the church itself may repre-
sent a sufficient display of privileged status because most of the inhabitants of 
the stronghold buried their dead in the nearby cemetery at Kanín21 (fig. 1: 2).

The largest burial ground (about 10 ha) within the Libice agglomeration, 
however, extends on the left bank of the Cidlina River near the village of Kanín. 
The inhabitants of the fortified stronghold had already been burying their dead 
there since the end of the 9th century, over at least a hundred years. Just as on the 
acropolis, the graves contained funerary equipment consisting of personal or-
naments, weapons and ceramic vessels. The cemetery also included graves with 

20 J. Mařík, Early Medieval castle of Libice nad Cidlinou, large or small hinterland, in: L. Poláček (ed.) Das 
wirtschaftliche Hinterland der frühmittelalterlichen Zentren, Brno 2008, pp. 195–206.

21 J. Mařík, Libická sídelní aglomerace..., pp. 73–99. 
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unusual or sometimes even careless deposition of the dead22. Interpretations of 
these differences in burial customs are not unequivocal. Variances between both 
cemeteries (at Kanín and on the acropolis) could possibly reflect social stratifi-
cation where the position of the burial itself may have been more of a deciding 
factor than the value of grave goods; the influence of the ascendant Christianity 
is also quite significant for it gradually drove out some components of funerary 
equipment such as, for example, food inclusions in ceramic vessels.

Another significant difference between the two burial grounds represents 
not only the equipment or modifications of individual graves, but also their ac-
tual location and the size of communities that used those cemeteries. While the 
churchyard on the acropolis was used by a community of about a hundred of 
people, the cemetery on the left bank of the Cidlina River was used by a com-
munity up to six times larger. These one hundred  inhabitants of the acropolis 
probably included not only the family of the ruler of the stronghold but also 
members of his retinue and even clerics who operated the church. on the other 
hand, the cemetery at Kanín was reserved for the remaining population of the 
stronghold. Although the wealth of some graves at the Kanín burial ground 
seems to compete with the graves of the highest members of the early Medieval 
elites, these graves lack the most important thing – the correct location.

A special group of cemeteries represents three sites outside the fortified 
stronghold area on the right bank of the Cidlina River (fig. 1:6-9). These burial 
grounds add more details to the overall picture of the social structure of the 
population inhabiting the stronghold’s agglomeration. These cemeteries have 
the character of ordinary rural burial grounds according to the arrangement 
and equipment of the graves. The evidence corresponds to the above-mentioned 
three to four smaller settlements, which were located at a distance of several 
dozen meters23.

5. The stronghold as a seat of the elites

When searching for beginnings of the Libice stronghold as an important 
regional centre, we can primarily rely on archaeological sources that, however, 
do not provide a completely unambiguous answer. The site that benefited from 
the strategic position at the confluence of the elbe and Cidlina rivers and the 
crossroad of long-distance trade roads was an attractive place already at the 

22 Ibidem, pp. 121–122.
23 Ibidem, pp. 38–60.



465Saint Adalbert – Apostle of Prussia His family environment and residence in Libice

dawn of the early Medieval Period. Cadastre of the present-day village con-
tained quite an unusual concentration of 3-4 settlements of the Prague-type 
pottery culture (6th–7th century) and old Hillfort Period (7th till mid–9th cen-
tury)24. A collection of more than 30 belt and harness fittings dating to the old 
Hillfort Period that originates in the material culture of the Avar Khaganate 
was found on the acropolis (fig. 2). The majority of these finds can be dated 
to the late Avar period (second half of the 8th century). even though such finds 
are considered as attributes of the elite environment, massive expansion of the 
metal detecting that has occurred in the past few years resulted in the loss of 
exclusivity for the Avar belt fittings. The number of such finds has increased by 
several orders, and they are commonly found even beyond the strongholds25. 
The rather high number of fittings found on the Libice stronghold that was 
obtained in the course of a metal detector survey should be evaluated by the 
application of this critical approach.

fortifications belong to among the typical characteristics of early Medie-
val centres. In the case of Libice, the fortification can be detected around the en-
tire circumference of the acropolis and its bailey over a length of less than three 
kilometres. The organisation of work necessary for such extensive construction 
and providing necessary material26 was undoubtedly rather complex, which is 
hard to imagine without a ruling authority and stratified society.

The fortification of the acropolis and  bailey has been cut by archaeologi-
cal trenches in 12 places27. However, no remains of wooden constructions were 
preserved in such a condition as to be dated dendrochronologically. our dating 
depends mainly on pottery but its dating possibilities are considerably limited. 
The destruction of the fortification primarily contains pottery sherds character-
istic for the Late Hillfort Period covering the period from the second half of the 
10th to the 11th century. At several places, layers detected below the destruction of 
the Late Hillfort fortification reflect previous adjustments of the terrain. These 
layers exclusively contained pottery sherds dated to the Middle Hillfort Period 
(9th to the first half of the 10th century). It cannot be excluded that the stronghold 

24 J. Mařík, Libická sídelní aglomerace..., p. 33; J. Princová, Časně slovanské osídlení v Libici nad Cidlinou, 
Památky archeologické, 2003, 94, pp. 161–182.

25 n. Profantová, The horse harness, spurs and stirrups in Bohemia in 8th and 9th century, in: Warriors, 
weapons, and harness from the 5th–10th centuries in the Carpathian Basin, ed. C. Cosma, Cluj-napoca 2015, 
pp. 281–297.

26 To build such fortification, it was necessary to cut down more than 6,500 cubic metres of timber 
and approximately 12,000 cubic meters of marlstone that was transported to the stronghold from the hill of 
oškobrh, approximately 3 km from the site. J. Mařík, Libická sídelní aglomerace..., pp. 143–144.

27 J. Mařík, Výzkum raně středověkého opevnění v Libici nad Cidlinou – sonda 236, Archeologické ro-
zhledy, 2006, 58, pp. 511–519.
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could be protected by fortifications already in this period, however, all reliable 
evidence indicates its existence only from the mid–10th century28.

Graves with rich equipment containing expensive weapons (swords) or 
silver jewellery decorated with granulation and filigree provide further evi-
dence of the presence of ruling elites and stratified society within the strong-
hold. Graves of this type were discovered at two of the largest cemeteries on 
the acropolis and the cemetery at Kánín. The main occurrence of these richly 
equipped graves can be dated to the turn of the 9th and 10th century when they 
appear on cemeteries in the immediate vicinity of other major centres such as 
Kouřim, Prague Castle or Budeč29.

The confluence of the elbe and Cidlina rivers was likely heavily and con-
tinuously populated since the 6th century; however, the site became a centre 
not before the turn of the 9th and 10th century. We cannot clearly corroborate 
whether the acropolis and the bailey were fortified at the same time. However, 
potential absence of fortification in the first half of the 10th century does not 
represent a major problem. A similar situation can be observed on some Great 
Moravian centres where fortifications were built only during the last two dec-
ades of their existence30.

6. The church

foundations of a single-aisled, longitudinal church, with a lateral aisle and 
an apse probably represent the most important archaeological discovery on the 
acropolis. Systematic archaeological research at the acropolis had begun in the 
year 1949. Most of the  attention was focused on the eastern part, where concen-
tration of marlstones had already been visible prior the commencement of the 
excavations. This concentration was also documented on the earliest depiction 
of Libice nad Cidlinou (fig. 3) dated to the second half of the 17th century (after 
the year 1668). After the removal of the marlstone rubble, the ground-plan of 
the entire church was revealed (fig. 4). However, nearly none of the original 

28 J. Mařík, Libická sídelní aglomerace..., pp. 23, 28–33.
29 J. Mařík, Topografie pohřebišť...; Europas Mitte um 1000, Hrsg. Alfried Wieczorek und Hans-Martin 

Hinz, Katalog, Sttugart 2000, pp. 295–304.
30 P. dresler, B. Humlová, J. Macháček, M. Rybníček, J. Škojec, J. Vrbová-dvorská, Dendrochronologické 

datování raně středověké aglomerace na Pohansku u Břeclavi, in: Š. ungerman, R. Přichystalová,  Zaměřeno 
na středověk. Zdeňkovi Měřínskému k 60. narozeninám, Praha 2010, pp. 112–138, 750–752, 39; J. Henning, 
M. Ruttkay, Frühmittelalterliche Burgwälle an der mittleren Donau im ostmitteleuropäischen Kontext, In: J. 
Macháček, Š. ungerman (eds.), Frühgeschichtliche Zentralorte in Mitteleuropa, Studien zur Archäologie euro-
pas 14, Bonn 2011, pp. 259–288.
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walls remained and the ground-plan was possible to trace only in the form of 
the wall’s negatives. except for its presbytery, the plaster floor was documented 
in the entire interior of the church. And precisely at this level, the original ar-
chaeological excavations conducted by R. Turek were put to an end31.

Analogies for such a structure that represents a unique architectural solu-
tion in early Medieval Bohemia have been sought in the so-called Saxon otto-
nian architecture32. While the Saxon influence on the architecture of the church 
and its early Medieval dating is generally accepted in Czech historical research, 
there have been certain reservations concerning the dating and functional inter-
pretation of its particular parts33.

Among the most often cited analogies belong: the churches of St Cyriacus 
in Canburg and Gernrode, the chapel in the Königspfalz (royal palace) at Werla 
and the Church of the Virgin Mary in Walbeck34. A number of features identical 
to the church at Libice35 was found in the course of the latest building-historical 
analysis of the  aforementioned churches. The church in Walbeck, devoted to the 
Virgin Mary, SS Pancratius, and Anna, about 60 km west of Magdeburg, was built 
as a part of the collegiate chapter established by Graf Lothar II of Walbeck36. The 
earliest church at Walbeck had one nave and a transept and its ground-plan is 
very similar to that of the Libice church (fig. 4). The earliest building phase can 
be dated to the years 941–964. Rudolf Turek based his dating of the church and 
the adjacent palace mainly on written accounts. He thought the church was con-
secrated by Adalbert of Trier, the later archbishop of Magdeburg, on his mission 
journey to Kievan Rus’ in 961 or 962. Therefore, R. Turek was convinced that 
the construction must have been finished before this date. However, there is no 
direct historical or archaeological proof of Adalbert of Trier’s visit to Libice.

However, if we base the dating of the church entirely on available archaeo-
logical sources, we get a much wider time span. The preserved field documenta-

31 R. Turek, Libice nad Cidlinou. Monumentální stavby vnitřního hradiska, Sborník národního Muzea, 
1981, A – Historie 35, pp. 1–72.

32 P. Sommer, V. Vaněk, Existe-t-il une architecture Slavníkienne?, Antiqua Cuthna, 2006, 2, Slavníkovci 
v českých dějinách, pp. 20–34.

33 A. Merhautová, Kostel na Libici, Archeologické rozhledy, 1995, 47, pp. 249–251; A. Merhautová, 
d. Třeštík, Románské umění v Čechách a na Moravě, Praha 1984, p. 43.

34 R. Turek, Počátky české vzdělanosti od příchodu Slovanů do doby románské, Praha 1988, pp. 122–134
35 J. Mařík 2010: Die Sakralbauten in der frühmittelalterlichen Burg Libice nad Cidlinou, in: L. Poláček, J. Maříková-

Kubková (eds.), Frühmittelalterliche Kirchen als archäologische und historische Quelle, Brno 2010, pp. 263–273.
36 J. Cramer, S. Breitling, Die Stiftskirche in Walbeck, in: K. G. Beuckers, J. Cramer, M. Imhoff (eds.), Die 

Ottonen. Kunst – Architektur – Geschichte, Petersberg 2006, pp. 273–278; M. Imhoff, Architektur im Zeitalter der 
Ottonen, Katolog der erhaltenen Bauten in Deutschland, Österreich und der Schweiz, in: K. G. Beuckers, J. Cramer, 
M. Imhoff (eds.), Die Ottonen. Kunst – Architektur – Geschichte, Petersberg 2006, pp. 303–350; u. Knapp, Ottonische 
Architektur. Überlegungen zu einer Geschichte der Architektur während der Herrschaft der Ottonen, in: K. G. Beuckers, 
J. Cramer, M. Imhoff (eds.), Die Ottonen. Kunst – Architektur – Geschichte, Petersberg 2006, pp. 205–258.
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tion from the early 1950s lacks any cross-sections and, thus, verbal descriptions 
of archaeological circumstances in the course of the fieldwork conducted in the 
church37 and the adjacent cemetery38 remain the main source of information. 
According to these descriptions, substantial adjustments of the site preceded 
construction of the church consisting of the so-called levelling layer into which 
foundation trenches for the church walls were dug. This observation was con-
firmed in the course of revision fieldwork conducted in years 2011 and 2012 when 
we managed to identify this levelling layer as well as a set of pottery sherds ena-
bling its dating39. The discovered pottery sherds can be dated to a relatively broad 
period ranging from the mid-10th century until the end of the 11th century.

Archaeological possibilities of dating the church do not allow identifying 
any particular member of the family as the initiator of the construction. It may 
have been the first historical ruler Slavník as well as one of his sons – Adalbert 
or Soběslav. Adalbert, later the Bishop of Prague, who had been educated in 
Magdeburg for nine years (972–981) and surely had the opportunity to meet 
various members of the Saxon nobility and to establish a number of useful 
contacts. no less important is the question of whether the Slavníks were merely 
inspired by the architecture of the Saxon churches or whether they took over 
the whole ideological concept that was present in a number of family seats in 
Saxony in the second half of the 10th century. They would have followed the 
imperial model of founding monasteries and collegiate chapters, part of which 
were churches, serving as burial places for the most important members of their 
families40. The current state of the evidence does not allow us to decide whether 
or not the preserved construction represents just a remnant of some more so-
phisticated church institution on the acropolis of the stronghold.

7. Inscription stelae

Among the most remarkable finds discovered on the acropolis of the Libice 
strongholdare the so-called Inscription Stelae (fig 5). fragments of sandstone 
slabs with engraved letters were unearthed in the southern vicinity of the church 

37 R. Turek, Libice nad Cidlinou. Monumentální stavby vnitřního hradiska, Sborník národního Muzea, 
1981, A – Historie 35, pp. 6–23.

38 R. Turek, Libice. Hroby na vnitřním hradisku, Sborník národního Muzea, 1978, A -Historie 32, pp. 1–150.
39 J. Mařík, P. Maříková Vlčková, J. Maříková Kubková, 2013: Revizní výzkum raně středověkého kostela 

v Libici nad Cidlinou, Zprávy České společnosti archeologické, Archeologické výzkumy v Čechách 2012, 2013, p. 23.
40 u. Knapp, Ottonische Architektur. Überlegungen zu einer Geschichte der Architektur während der 

Herrschaft der Ottonen, in: K. G. Beuckers, J. Cramer, M. Imhoff (eds.), Die Ottonen. Kunst – Architektur – Ge-
schichte, Petersberg 2006, pp. 205–258.
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in 195341. unclear archaeological circumstances and a very straightforward ex-
planation of hypothetical inscriptions based only on several survived letters 
led to a rather reserved acceptance of this unique find. Rudolf Turek supposed 
that the Inscription Stelae originated from graves that he believed formed part 
of the Slavnícks family burial place42 and interpreted the backward P letter as 
referring to clarissima puella and STF as stolata femina 43. Recent palaeographic 
and epigraphic analyses confirmed the stelae’s dating between the mid–10th and 
mid- 11th century. However, a throughout reconstruction of the text from a few 
fragments seems to be impossible. evaluation of the excavation documentation 
clearly proved that the fragments of stelae were not discovered in their primary 
position. Moreover, it seems that they were probably recognised as archaeologi-
cal finds only later after they had been removed from their original place of dis-
covery in the archaeological trench. It seems to be highly unlikely that the stelae 
can be attributed to any particular grave as R. Turek suggested. According to an 
alternative interpretation, the stelae could be used as memorial inscriptions that 
were embedded directly in the church’s southern wall and, thus, facing towards 
people arriving on the acropolis along the long-distance route from south44. de-
spite to all the above-mentioned corrections, the stelae still represent the earliest 
and, for a long time, the only epigraphic monument in Bohemia.

8. Slavnícks and their domain

Slavnícks’ domain and its extent was described for the first time by the 
Chronicler Cosmas45. He assumed that the family controlled nearly half of 
Bohemia, mainly its southern and eastern parts. This view was also advocated 
by previous historians such as R. Turek46. The concept of two rivalling fami-
lies matched with the description of the vast tenure of the Slavníks in Cosmas’ 
Chronicle of the Bohemians was, rather uncritically, accepted mainly on the 
grounds of their toponomy. only in the mid-1990s, Professor Jiří Sláma47 ex-

41 R. Turek, Výzkum v Libici nad Cidlinou v r. 1953, Archeologické rozhledy, 1954, 4, pp. 797–804.
42 R. Turek, Libice. Pohřebiště na vnitřním hradisku, Sborník národního Muzea, 1976, A -Historie 30, 

pp. 254–255.
43 R. Turek, Libice knížecí hradisko X. věku, Praha 1966-68, p. 63.
44 J. Mařík, J. Roháček, Ještě jednou a jistě ne naposledy k tzv. libickým stélám, epigraphica & sepulcralia, 

2013, 4, pp. 315–330; P. Charvát, Poznámky k některým nápisům ze Slavníkovské Libice, in: Vita archaeologica. 
Sborník Víta Vokolka, Hradec Králové – Pardubice 2006, pp. 107–112. 

45 Cosmae Pragensis Chronica Bohemorum. die Chronik der Böhmen des Cosmas von Prag, ed. B. Bretholz, 
Monumenta Germaniae Historica, Scriptores Rerum Germanicarum, nova Series, II, Berolini 1923, pp. 49–50.

46 R. Turek, Slavníkovci a jejich panství, Hradec Králové 1982.
47 J. Sláma, Slavníkovci...
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pressed the first doubts regarding such a linear interpretation of early Medieval 
historical accounts. for Cosmas it may have been the growing popularity of 
St. Adalbert’s. on the other hand, current researchers are convinced that the 
Slavnícks’ domain was restricted only to the central elbe lowlands and the re-
gion along the lower Cidlina River. However, the presence of Slavnícks can be 
reliably corroborated only for two strongholds – Libice nad Cidlinou and Malín, 
where Slavnícks’ coins – denarii (sg. denarius), were minted (fig. 6).

Recent analyses of the early Medieval settlement structure in the nowa-
days presumed Slavnícks’ domain pointed out two significant turning-points 
in the development of this region48. The first occurred at the end of the 9th 
century when settlement agglomerations at the site of Libice and Cidlinou and 
the present-day city of Kolín appeared. Significant concentrations of settlement 
activities and richly equipped graves indicate that these sites fulfilled the func-
tion of significant places of central importance. The second change in settle-
ment structure demonstrates the emergence of smaller fortified sites (covering 
approximately 6 ha) with small-scale traces of production activities (processing 
of gold, silver and antler) or trade activities (find of a balance etc.). The emer-
gence of settlements that can be described as central places of middle and lower 
significance seems to corroborate the Slavnícks’ attempt to create a system that 
would head from isolated power centres towards a more intensive exploitation 
of the entire environment’s potential and can be considered as one of the mani-
festations of the emerging state system49.

nevertheless, absence of archaeological evidence prevents the establish-
ment of more precise dating50 of the two possible historical interpretations of 
the settlement structure transformation. If the entire hierarchically ordered sys-
tem of centres emerged already in the second half of the 10th century, we may 
suppose that this region represented the core of the systematically built power 
domain of the Slavnícks noble family. In this case, it is extremely surprising that 

48 J. Mařík, From Central Places to Powe Domain. Delopment of Early Medieval Landscape on Middle Elbe 
and Lower Cidlina, in: P. ettel; L. Werther (eds.), Zetrale Orte und Zentrale Räume ds Frühmittelalters in Süd-
deutschland, Mainz 2013, pp. 217–233.

49 Ch. Wickham, Framing Early Medieval Ages. Europe and the Mediterranean, 400-800, oxford 2005, 
pp. 303–304.

50 dating of the transformation of the settlement structure is mainly based on pottery that was charac-
teristic for this region in the second half of the 10th century to the 11th century, cf. Mařík 2013.

51 A. Bartošková, Budeč – ein bedeutendes Machtzentrum des frühen böhmischen Staates, Zeitschrift für 
Archäologie des Mittelalters 2010, 38, pp 85–159; I. Boháčová, Prague, Budeč and Boleslav: The reflection of State 
Formation in Early Medieval Archaeological Sources, in: J. Macháček, Š. ungerman (eds.), Frühgeschichtliche 
Zentralorte in Mitteleuropa, Bonn, pp. 371–396; L. Varadzin, The Development of Přemyslid Domain Strongholds 
in the Heart of Bohemia (A Contribution to the Discussion). in: J. Macháček, Š. ungerman (eds.), Frühgeschich-
tliche Zentralorte in Mitteleuropa, Bonn, pp. 405–410.
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similar structural changes have not been so-far attested in central Bohemia that 
is traditionally considered the core of the emerging early Medieval Czech state. 
However, the current state of research can also be caused by previous archaeo-
logical studies that have predominantly concentrated on intensively investigated 
strongholds and revisions and re-interpretations of previous research results51. 
on the other hand, a slightly later dating, to the 11th century, of the newly 
founded strongholds cannot be completely excluded. In this case, the change of 
the settlement structure can be linked with the emergence of the so-called castle 
organisation that represented the foundations of the Medieval Bohemian state 
administrative system52.

9. The natural environment

The stronghold of Libice is located in eastern part of the Central Bohe-
mian lowland, which was significantly influenced by the elbe River. Its broad 
valley is filled with Quaternary sands and gravels with several levels of river ter-
races and river floodplain with numerous secondary and abandoned oxbows53. 
The fortified part of the stronghold (the acropolis and the bailey) (fig 7) was 
founded on two islands surrounded by river floodplain that were separated 
from the original river terrace by erosive activity of elbe and Cidlina rivers. 
Libice is sometimes considered the so-called moorland stronghold54. However, 
the idea of a stronghold surrounded by moors is based on the current state of 
the landscape, which has significantly changed since the early Middle Ages. The 
level of the floodplain at that time was located approximately two meters lower 
in comparison to the current terrain. Rivers meandered in the gravels and cre-
ated numerous oxbows. earthy and clayey sediments began to deposit in the 
floodplain only after the termination of the stronghold in High Middle Ages 
and Modern times.

Paleobotanical research revealed a filled-up oxbow just a few meters from 
the northern edge of the acropolis. on this sediment profile, we can monitor the 
development and transformations of the landscape near the stronghold from 

52 J. Klápště, The Czech Lands in Medieval Transformation, Leiden 2012, pp 36–58.
53 d. dreslerová, The prehistory of the Middle Labe (Elbe) Floodplain in the Light of Archaeological Finds, 

Památky archeologické 1995, 86, 105–145, J. Havrda, Ke geologickým poměrům okolí Libice nad Cidlinou, Ar-
cheologické rozhledy, 2006, 58, pp. 520–527.

54 The term „moorland stronghold“ introduced R. Turek, die frühmittelalterlichen Stämmetgebiete 
in Böhmen, Praha 1957,pp. 16–17, 39; M. Lutovský, Z. Petráň, Slavníkovci. Mýtus českého dějepisectví, Praha 
2004, p. 66.
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the early 8th to the first half of the 12th century55. We can identify strong traces of 
human activities already in the 8th century when more than half of the landscape 
was deforested, and pollen of grain and other cultivated plants are apparent in 
the pollen spectrum. The foundation of the stronghold at the turn of the 9th and 
10th centuries led to even more significant deforestation: especially the number 
of oaks became significantly fewer, and the oaks represented the main construc-
tion material. A similar situation can also be observed in the alluvial plain where 
forests of alder and willow trees slowly disappeared, and meadows and pasture-
lands appeared in deforested areas56.

further information on the exploitation of early Medieval floodplain can 
be indirectly provided by palynological analyses of contents of a vessel, which 
formed part of the equipment of one of the graves in the necropolis of Kanín. The 
analysed sample was dominated mainly by pollen from plants that are character-
istic of dry as well as moist meadows and pasturelands57. The fact that the pollen 
derived primarily from insect-pollinated plants that are present in honey let us as-
sume that the hives in which the bees were kept were located in the alluvial plain.

A high portion of dump plants and weeds found in vegetable macroremains 
from the fortified area of the stronghold represents clear evidence of a very inten-
sive settlement. As far as agricultural production is concerned, root-crop weeds 
testify to the presence of small-scale garden production58. Sufficient areas suit-
able for growing crops can be identified in the immediate vicinity of the strong-
hold, which could also be located on the river terraces north of the stronghold 
in places where no early Medieval finds were registered despite strict control of 
all construction and excavation works.

As some reconstruction models have clearly shown, the demands of the 
stronghold and the production opportunities of the immediate hinterland were 
more-or-less balanced. A sufficient amount of the majority of necessary food 
and other raw materials (especially wood) could be ensured within a distance of 
at least 4 km from the fortified area59.

55 R. Kozáková, P.  Pokorný, J.  Mařík, V.  Čulíková, I.  Boháčová, A. Pokorná,  Early to high medieval 
colonization and alluvial landscape transformation of the Labe valley (Czech Republic): evaluation of archaeologi-
cal, pollen and macrofossil evidence, Vegetation History and Archaeobotany, november 2014, Volume 23, Issue 
6, pp. 701–718.

56 J. Mařík. 2009: Libická sídelní aglomerace..., pp 25–27.
57 P. Pokorný, J. Mařík, Nález zbytku medem slazené potraviny ve výbavě raně středověkého hrobu v Libici 

nad Cidlinou – Kaníně. Zhodnocení nálezu z hlediska rekonstrukce krajiny a vegetace, Archeologické rozhledy, 
2006, 58, pp. 559–569.

58 V. Čulíková, Rostlinné makrozbytky z objektu 126 na předhradí slovanského hradiska v Libici nad Cidlinou, 
Památky archeologické, 1999, 90, pp. 166 – 185; V. Čulíková, Rostlinné makrozbytky z prostoru raně středověkého 
opevnění v sondě 236 na jz. okraji předhradí v Libici nad Cidlinou, Archeologické rozhledy 2006, 58, pp. 527–539.

59 J. Mařík, Early Medieval castle of Libice nad Cidlinou, large or small hinterland?, in: L. Poláček (ed.) Das 
wirtschaftliche Hinterland der frühmittelalterlichen Zentren, Brno 2008, pp. 195–206.
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10. Libice as a place of memory

As the birthplace of St. Adalbert, Libice became part of a broader public 
awareness in the second half of the 17th century60. for the first time, this pilgrim-
age site was described in detail by františek Jan Vavák in the second half of the 
18th century61. He included the description of Libice with a group of similar sites 
connected with the cult of St. Adalbert. He  described the preserved remains vis-
ible on the surface as relics of an early Medieval castle and uttered the need for 
research of the relics from the lifetime of the saint, which he considered strongly 
endangered. After the emergence of scholarly oriented archaeological excava-
tions at the end of the 19th century62, however, scientific interest in St. Adalbert 
ceased. More attention was paid to the history of the Slavníck’s family and on 
their political conflict with the Přemyslid dynasty. This change of priorities may 
be explained on the grounds of the nationally oriented research, developing 
mainly in the time between the two world wars. In that time, archaeologists pre-
ferred sites connected with the Přemyslid dynasty (Budeč, Stará Boleslav, Prague 
Castle, Levý Hradec), which were at the same time understood and interpreted 
as pertaining to the beginnings of Bohemian statehood63. In the public aware-
ness, the final defeat of the Slavnícks in 995 became the date of the accomplish-
ment of the unification process of the Přemyslid dominion and, simultaneously, 
the cornerstone of the ‘Bohemian state’. 

After the political changes of 1948, saints and patron saints became un-
desirable. Thus, not surprisingly, Adalbert’s name was not even mentioned on 
the occasion of the foundation of the Archaeological Monument Reservation 
‘Libice of the Slavníkids’ in 1961, nor in 1989, when the acropolis of Libice was 
declared a national Cultural Monument. At the behest of the state authorities, 
a scale model of the famous copper doors from Gniezno illustrating the life of St. 
Adalbert had to be removed from the Libice Memorial Hall in 1981. And finally, 
St Adalbert returned to Libice in 1997 when on the occasion of his thousandth 
anniversary, a statue depicting him as child was unveiled near the former Church 
of the Virgin Mary – the traditional place of his miraculous healing. In 2000, 
a sculptural group of SS Adalbert and Gaudentius was installed at the acropolis.

60 M. Bolelucký z Hradiště, Rosa Bohemica seu Vita Sancti Woijtiechi agnomine Adalberti Pragensis Epis-
copi, Ungariae, Poloniae, Prusiae, Apostoli. Nunc primum edita XLV. Sculptis imaginibus adornata labore et sump-
tibus, Pragae 1668.

61 f. Vavák, Paměti Františka J. Vaváka souseda a rychtáře Milčického z let 1770–1816, Kniha druhá (rok 
1784–1790), část I (1784–1786), Praha 1910, pp. 62–72.

62 J. L. Píč, Na starém Hradišti Libickém, Památky archeologické, 1889, 14, 472–473; J. Hellich, Archeologicky výz-
kum ve středních Čechách. Novější výzkum z v okolí Libice u Poděbrad, Památky archeologické, 1987, 17, pp. 671–694.

63 M. Štěpánek, Opevněná sídliště 8.–12. století ve střední Evropě, Praha 1965, pp. 38–39.
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Jan Mařik, Święty Wojciech – Apostoł Prus. Środowisko rodzinne i rodowa siedziba w Libicach

Streszczenie

Gród Sławnikowiców w Libicach pojawia się w Kronice Kosmasa jako siedziba rodowa i miejsce na-
rodzin św. Wojciecha. W 995 r. gród został zaatakowany przez wojska Przemyślidów, a większość rodziny Woj-
ciecha poniosła wówczas śmierć. następne źródła dotyczące Libic pojawiają się dopiero w 1107 r. w związku 
ze śmiercią Bożeja, kasztelana w Libicach, i jego syna Boruta. ostatnim pisemnym świadectwem dotyczącym 
Libic jako grodu (oppidum) jest wzmianka z 1130 r. W 1227 r. w inwentarzu majątku klasztoru na Zamku Pra-
skim Libice wymienione są już tylko jako wieś. na miejscu dawnego grodu przez wiele lat prowadzono wyko-
paliska archeologiczne, które rozpoczął w końcu XIX stulecia Jan Hellich z Podiebrad. Początkowo za sprawą 
Rudolfa Turka, który od 1949 r. prowadził wykopaliska w Libicach, wysuwano koncepcję jakoby gród stanowił 
centrum potężnego rodu Sławnikowiców, którzy w drugiej połowie X w. kontrolować mieli prawie połowę te-
rytorium czeskiego, a tragiczne wydarzenia z 995 r. stanowiły efekt długiej rywalizacji z rządzącymi księstwem 
czeskim Przemyślidami i ostateczne zakończenie ich zabiegów o ujednolicenie panowania nad Czechami. 
niniejszy artykuł pokazuje proces falsyfikacji wcześniejszych poglądów, który rozpoczął się już w drugiej po-
łowie lat 90-tych. Podjęte na nowo badania archeologiczne i numizmatyczne z pozyskanych w trakcie wykopa-
lisk monet pozwoliły obalić hipotezę o stopniowo rosnącym napięciu między władcami Czech a rodem Sław-
nikowiców – pretendującym rzekomo do zajęcia ich miejsca. Zweryfikowano także poglądy na temat wielkości 
dominium Sławníka. dużo nowych danych dostarczyły również badania nad środowiskiem naturalnym oraz 
zagospodarowaniem przestrzennym grodu i sąsiadującej z  nim osady oraz cmentarzyska. ostatecznie okres 
funkcjonowania grodu jako siedziby elit związanych z rodem Sławnikowiców obejmował koniec IX do co naj-
mniej XI w. Wykopaliska pokazują, że także po upadku rodu Sławnikowiców gród w Libicach, jako znajdują-
cy się na skrzyżowaniu ważnych szlaków, pełnił nadal swoją rolę. Podobny horyzont chronologiczny wykazuje 
także cmentarzysko. Pochówki tu odkryte datować można na okres od przełomu IX i X do połowy X w. dru-
gi okres to pochówki datowane od końca X do pierwszej połowy XI w. na drugą połowę X w. datować moż-
na również ruiny libickiego kościoła.

Tłumaczenie (z j. angielskiego) Seweryn Szczepański

Jan Mařik, Heiliger Adalbert – Apostel Preußens.  Familienmilieu  und Familiensitz in  Libitz 

Zusammenfassung

die Burg Slavnikiden in Libitz erscheint in der Chronik von Cosmas von Prag als familiensitz und 
Geburtsort des heiligen Adalberts. 995 wurde die Burg durch das Heer der Premysliden angegriffen, infolge 
dessen kam damals der größte Teil der familie von Adalbert ums Leben. Später wurde Libitz erst in den 
Quellen aus dem Jahr 1107 erwähnt, in Bezug auf den Tod des Kastellans von Libitz und seines Sohnes. 
das letzte schriftliche Zeugnis über Libitz als oppidium ist die erwähnung aus dem Jahr 1130. 1227 wurde 
Libitz im Inventar des Klosters auf der Prager Burg lediglich als dorf erwähnt. Auf der Stelle der damaligen 
Burg wurden viele Jahre hindurch die archäologischen Ausgrabungen durchgeführt, die ende des 19. Jh. 
von Jan Hellich aus Podiebrad begonnen wurden. Am Anfang wurde das Konzept vertreten, vor allem 
von Rudolf Turk, der seit 1949 die Ausgrabungen in Libitz durchführte, dass die Burg das Zentrum eines 
mächtigen Geschlechts von Slavnikiden gewesen wäre, das in der zweiten Hälfte des 10. Jh. fast eine Hälfte 
der böhmischen Gebiete kontrolliert hätte. die tragischen ereignisse des Jahres 995 wären ein ergebnis eines 
langjährigen Kampfes gegen die im fürstentum Böhmen regierenden Premysliden gewesen. der vorliegende 
Beitrag zeigt den Prozess der Verfälschung der früheren Ansichten, der in der zweiten Hälfte der 90er Jahre 
begann. die wieder aufgenommenen forschungen auf dem Gebiet der Archäologie und numismatik ließen 
die Hypothese über die allmählich wachsende Spannung zwischen den Herrschern Böhmens und den 
Slavnikiden, die sie angeblich ersetzen wollten, wiederlegen. es wurden auch die Ansichten über die Größe des 
dominiums von Slavnik verifiziert. Viel neues brachten die forschungen zur umwelt und Raumordnung der 
Burg, zu der in der nähe liegenden Siedlung sowie zum Gräberfeld. Letztendlich kann man die Chronologie 
der Burg als Sitzes der eliten aus dem Geschlecht von Slavnikiden für die Zeit ab dem ende des 9. bis zum 
11. Jh. bestimmen. die Ausgrabungen zeigen, dass die Burg von Libitz, die auf der Kreuzung wichtiger Wege 
lag, auch nach dem niedergang der Slavnikiden  ihre Rolle spielte. einen ähnlichen chronologischen Horizont 
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hat auch das Gräberfeld. die hier entdeckten Bestattungen kann man auf die Zeit der Wende vom 9. zum 10. 
Jahrhundert bis zur ersten Hälfte des 10. Jh. datieren. die zweite Periode umfasst die Bestattungen vom ende 
des 10. bis zur ersten Hälfte des 11. Jh. Auf die zweite Hälfte des 10. Jh. kann man die Ruinen der Libitzer 
Kirche datieren. 

Übersetzt von Alina Kuzborska

dr Jan Mařik
Archeologický ústav Akademie věd České republiky, Praha 
Instytut Archeologii Czeskiej Akademi Nauk w Pradze
marik@arup.cas.cz
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fig. 1. Libice nad Cidlinou, early Mediaeval agglomeration: A – Acropolis, B – Bailey, C – early 
Medieval settlements outside the fortified stronghold area, d – early Medieval settlement in the 
alluvial plain; 1 – Cemetery at the acropolis, 2  Cemetery at Kanín, 3–5 – cemeteries on the bailey, 
6–9 – cemeteries outside the fortified stronghold area

fig. 2. Libice nad Cidlinou, Acropolis: Belt and harness fittings dated to the late Avar period
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fig. 3. Libice nad Cidlinou in 17th century. Rosa Bohemica seu Vita Sancti Woijtiechi

fig. 4. Libice nad Cidlinou, Ground-plan of the church at acropolis: 1 – original walls, 2 – Wall’s neg-
atives, 3 – Graves, 4 – excavated area, 5 – Ground-plan of the earliest church at Walbeck (till 964)
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fig. 5. Libice nad Cidlinou, Acropolis: Stelae with inscriptions found on the south side of the 
church



482 Jan Mařik

fig. 6. Slavnícks’ domain and its extent: 1 – According to the description of the Chronicler Cosmas, 
2 – Based on settlement structure analyses, 3 – The primal domain of the Přemyslid dynasty after 
J. Sláma (1988)
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W każdej niemal pracy dotyczącej początków Kościoła w Prusach i zako-
nu krzyżackiego poczesne miejsce zajmuje pierwszy biskup Prus Chrystian oraz 
działalność cystersów w dziele ewangelizacji pogańskich Prusów1. Postać i do-
konania Chrystiana, a także jego poprzedników, współpracowników i konty-
nuatorów ukazują przede wszystkim współczesne wydarzeniom bulle papieskie 
oraz dokumenty wydawane przez książąt polskich i pomorskich. Od dawna też 
trwa dyskusja nad tym, czy sam Chrystian, lub ogólnie ktoś z kręgu cysterskiego, 
pozostawił potomnym jakąś relację, w której zapisano by pierwsze kroki tego za-
konu niosącego krzyż do ziem położonych na prawym brzegu Wisły. Rolę swo-
istego spiritus movens w poszukiwaniach tzw. Kroniki Chrystiana pełni tu Simon 
Gruanau. Ten szesnastowieczny kronikarz we wstępie swojego dzieła Preussische 
Chronik podał, jakoby jednym z wykorzystanych przezeń źródeł była w ogó-
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a. m. Wyrwa, Bischof Christian und seine nicht verwirklichte Stiftung in Preußen, analecta Cisterciensia 
54(2002), z. 1–2, ss. 245–269; idem, Biskup Chrystian i jego próba fundacji klasztoru cysterskiego w Prusach, 
w: Pelplin – 725 rocznica powstania opactwa cysterskiego, Pelplin–Tczew 2002, ss. 303–330.
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le dziś nieznana kronika zwana w skrócie Liber filiorum Belial, autorstwa wła-
śnie biskupa Chrystiana. na kronikę, przytaczając nawet jej fragmenty, powoły-
wał się także kolejny kronikarz Prus – Lukas david. i choć przez wieki wierzono 
w prawdziwość istnienia cudownie odnalezionej, a potem – tak jak objawio-
nej – także w niewyjaśnionych okolicznościach zaginionej kroniki, to obecnie 
podchodzi się do faktu istnienia dzieła Chrystiana z ostrożnością. niewykluczo-
ne, że Grunau, david, a nawet marcin Kromer rzeczywiście mieli do czynienia 
z jakąś „starą księgą”, której autorstwo przypisywano Chrystianowi, jednakże do-
wodów na to, że wyszła spod jego pióra nie mamy wiele2. 

znajdujemy natomiast, oprócz szeregu dokumentów z czasów misji, także 
„chrystianową” tradycję w różnego rodzaju legendach funkcjonujących w krę-
gach kościelnych i zakonnych – jak na przykład w Lubawie, gdzie przy wizytacji 
z 1672 r. przygotowanej na zlecenie biskupa andrzeja Olszowskiego pojawiają 
się wątki związane ze znanymi z bull papieskich Prusami ochrzczonymi przez 
Chrystiana, jak i niespotykane nigdzie indziej przekazy o działalności biskupa 
Prus w okolicy Lubawy i o zastanym przez niego kulcie pogańskim3. 

zaczynając jednak od początku, to cofnąć się należy do roku 1206. do-
kładnie pod datą 26 października wydana została bulla papieska innocentego iii, 
w której wśród pełnych optymizmu stwierdzeń znajdowało się zezwolenie na to, 
aby opat z wielkopolskiego łekna – wiemy, że chodzi tu o Gotfryda – udał się 
z misją do pogańskich Prusów4. Wcześniej, jak mówi dokument, do Prus udali się 
jacyś niewymienieni z imienia współbracia opata, którzy znaleźli się w niewoli u 
pogan. Opatowi, jak podaje papieskie źródło, udało się nie tylko uwolnić współ-
braci, ale też nawiązać bliższy kontakt z jednym z lokalnych „panów ziemi”, który 
nie tylko przyjął ich (zapewne w imieniu całej wspólnoty), ale też pokazał mu 
rzekomy „grób męczennika Wojciecha”. O ile sam „grób” (beati martyris Alberti 
sepulcrum) traktować należałoby raczej jako wynik niewiedzy pruskiego prze-
wodnika, względnie niezrozumienia (być może miejsce pochówku jakiegoś in-
nego misjonarza?), a nawet indywidualnej dedukcji opata; o tyle to symbolicz-
ne miejsce stanowić mogło w przyszłości świetną podbudowę ideologiczną dla 
misji chrystianizacyjnej, a w dalszej konsekwencji powstania adekwatnego do 
niej ośrodka pielgrzymkowego5. jak możemy zauważyć, relacja o domniema-

2 Omówienie problematyki S. zonenberg, Kronika Szymona Grunaua, bydgoszcz 2009, ss. 55–60.
3 G. Liek, Die Stadt Löbau in Westpreussen mit Berücksichtigung des Landes Löbau, marienwerder 1892,  ss. 29 i n.
4 Preussisches Urkundenbuch. Politische Abteilung (dalej: Pru), bd. i/1, hrsg. von R. Philippi, C.b. Woel-

ky, nr. 4, Königsberg 1882, ss. 2–4.
5 j. Powierski, Legenda pomezańska o śmierci św. Wojciecha, w: Środkowoeuropejskie dziedzictwo święte-

go Wojciecha. Międzynarodowa konferencja naukowa, red. a. barciak, W. Korzeniowska, a. Kunisz, j. Szydłow-
ski, Katowice 1998, ss. 121–188; idem, Aspekty terytorialne cysterskiej misji w Prusach, w: Cystersi w społeczeń-
stwie Europy Środkowej, red. a.m. Wyrwa i j. dobosz, Poznań 2000, s. 252.
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nym „grobie” przyniosła zamierzony efekt w postaci zgody papieskiej, wyrażo-
nej wspomnianą bullą z października 1206 r., na prowadzenie przez cystersów 
ewangelizacji w Prusach. Potwierdza to oprócz bulli także wzmianka z kroni-
ki alberyka de Trois Fontaines, że w 1207 r. opat Gotfryd wraz ze swoim kon-
fratrem Filipem (Abbas Godefridus de Luckina in Polonia cum monacho suo Phi-
lippo), po przepłynięciu Wisły i dotarciu do pogańskich Prus, nawrócić mieli 
dwóch lokalnych dostojników: Phaleta (pr. Waled/Waldeo?) i jego brata Sodre-
cha (pr. Soder/Suder?)6. działalność misjonarska mogła odbywać się na obsza-
rze wcześniej już rozpoznanym przez Gotfryda. Kierunek zawiślański, o którym 
mowa w przekazie kronikarza („Wisła rozdziela chrześcijan i pogan”), wskazu-
je na Pomezanię i o ile nie jest to jedynie stereotypowy wybieg geograficzny, to 
właśnie tu możemy poszukiwać owych początków misji cystersów. a być może 
nawet jeden z owych nawróconych Prusów (Phalet) jest tożsamy z wzmianko-
wanym w bulli „panem ziemi”? niewykluczone, że pamięć o tym pierwotnym 
– rzekomym „grobie św. Wojciecha” – skrywa lokacja wspomnianego w 1249 r. 
pomezańskiego kościoła in Chomor sancti Adalberti? Kościół ten identyfikować 
można dzięki późniejszym źródłom z kościołem św. Wojciecha położonym przy 
granicy wsi Lubochowo, milikowo i Pronie i rozebranym w połowie XVi stule-
cia z rozkazu księcia albrechta7. miejsce to w okresie sprzed podboju krzyżac-
kiego stanowiło najpewniej rubież pruskiej ziemi Komor8. 

jakkolwiek by nie było, domniemane miejsce pierwotnego złożenia cia-
ła pierwszego męczennika za wiarę w Prusach i patrona Polski na fali uniesień 
hagiograficznych tego okresu stanowiło atrakcyjny argument również dla wła-
dzy świeckiej, a w szczególności dla opiekuna klasztoru łekneńskiego Włady-
sława Laskonogiego oraz książąt pomorskich. nie znalazło to jednak uznania u 
władz zakonu, gdyż w 1210 r. kapituła generalna wezwała mnichów, a w szcze-
gólności Gotfryda „opata łekneńskiego”, który „podstępnie uczynił siebie bisku-
pem”, do powrotu w mury klasztorne9. zarządzenie powyższe wyjawiać musi 
fakt, że między 1207 a 1210 r. cystersi z łekna nie tylko prężnie działali na ob-
szarze Prus, ale też osiągać musieli jakieś sukcesy. Choć sukcesy te nie cieszy-

6 Chronicon Albericus, w: Scriptores rerum Prussicarum, bd. 1, hrsg. von T. hirsch, m. Toeppen, e. Strehl-
ke, Leipzig 1861, s. 241.

7 S. Szczepański, Chomor Sancti Adalberti a możliwości lokalizacji terenowej wybranych kościołów Pome-
zanii, KmW, 2013, nr 1, ss. 19–45; idem, Traktat dzierzgoński (1249 r.) a początki organizacji parafialnej w Pome-
zanii, w: Parafie w średniowiecznych Prusach w czasach zakonu niemieckiego od XIII do XVI w., red. R. biskup, 
a. Radzimiński, Toruń 2015, ss. 273–295.

8 idem, Pomezania pruska. Dzieje osadnictwa w XIII–XV wieku, Olsztyn 2016, ss. 183–195.
9 j. Powierski, Stosunki polsko-pruskie do 1230 r. ze szczególnym uwzględnieniem roli Pomorza Gdańskie-

go, Roczniki Towarzystwa naukowego w Toruniu, R. 74, 1968, z. 1, Toruń 1968, ss. 133–135; m. Smoliński, Po-
lityka zachodnia księcia gdańsko-pomorskiego Świętopełka, Gdańsk 2000, s. 103 i n.
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ły się akceptacją kapituły z powodu sprzeczności z regułą zakonu, która zaka-
zywała działalności misyjnej, oraz z uwagi na brak oficjalnej zgody zwierzchni-
ków, to zapewne zauważalne były na tyle, że w bulli z 4 września 1210 r. papież 
innocenty iii, łamiąc opór, przekazuje prawo do prowadzenia misji wśród Pru-
sów cysterskim zakonnikom Filipowi (być może dawnemu towarzyszowi God-
fryda) i Chrystianowi oraz innym jeszcze braciom, którzy mieli im towarzyszyć. 
Przy czym papież oddał ich wszystkich pod opiekę arcybiskupa gnieźnieńskie-
go jako kościelnego opiekuna i promotora misji10. Rok 1210, oprócz interwencji 
zbrojnej w Prusach króla duńskiego Waldemara i wymienionej wyżej bulli, jest 
zbieżny z ustaleniami badaczy co do daty nadania Chrystianowi grodu w zan-
tyrze (dzisiejsza biała Góra – obecnie prowadzone są tam badana archeologicz-
nie11) i okolicznych dóbr, choć zanim ci zainstalowali tam swój konwent minąć 
musiało nieco czasu12.

Wracając jednak do bulli z 1210 r., to zastanawiający jest brak w niej 
wzmianki o Gotfrydzie. być może Gotfryd nagle zmarł, choć bardziej prawdo-
podobne wydaje się, że nastąpiło tu przeniesienie misji na innych braci, by uczy-
nić zadość decyzjom kapituły i odsunąć od działań ewangelizacyjnych w Prusach 
cystersów łekneńskich związanych z księciem Władysławem Laskonogim, skłó-
conym z arcybiskupem gnieźnieńskim, na rzecz Chrystiana – pochodzącego być 
może z cysterskiego klasztoru w Oliwie, gdzie miał być według Simona Grunaua 
opatem, ale też związanego z dworem duńskim oraz gdańsko-pomorskim księ-
ciem mściwojem i – władcami, których od 1210 r. uznać można za wyraźnych 
świeckich promotorów misji wśród Prusów13. misja zdawała się cieszyć dość du-
żym zainteresowaniem także wśród mnichów. 10 sierpnia 1212 r. ten sam pa-
pież innocenty iii, który nawoływał do wspierania Filipa i Chrystiana oraz ich 
współbraci, wydał kolejną bullę, w której nakazał, aby do misji przyjmowani byli 
tylko ci cystersi, którzy otrzymali pisemną zgodę zwierzchników zakonu, a kon-
trolę nad naborem przyznano metropolicie gnieźnieńskiemu14. Ponadto papież 
w wydanym trzy dni później piśmie nawoływał bliżej nieokreślonych książąt 

10 Pru, bd. i/1, nr 5, s. 4.
11 a. Pluskowski, z. Sawicki, L.-m. Shillito, m. badura, d. makowiecki, m. zabilska-Kunek, K. Seetah, 

a. brown, Biała Góra: the forgotten colony in the medieval Pomeranian-Prussian borderlands, antiquity, vol. 88 
(2014), ss. 863–882; z. Sawicki, a. Pluskowski, a. brown, m. badura, d. makowiecki, L.-m. Shillito, m. zabil-
ska-Kunek, K. Seetah, Survival at the Frontier of Holy War: Political Expansion, Crusading, Environmental Explo-
itation and the Medieval Colonising Settlement at Biała Góra, north Poland, european journal of archaeology, 
vol. 18 (2), 2015, ss. 282–311.

12 S.m. Szacherska, Pierwsi protektorzy biskupa Prus Chrystiana, w: Wieki średnie – Medium aevum. 
Prace ofiarowane Tadeuszowi Manteufflowi w 60. rocznicę urodzin, Warszawa 1962, ss. 129–141; m. Smoliński, 
op. cit., s. 40, 104 i n.

13 S.m. Szacherska, Opactwo oliwskie a próba ekspansji duńskiej w Prusach, Kwartalnik historyczny, 
R. 74 (1967), nr 4, ss. 923–944; m. Smoliński, op. cit., ss. 109–112.

14 Pru, bd. i/1, nr 6, s. 5.
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Polski i Pomorza, aby ci nie uciskali neofitów pruskich i tym samym nie znie-
chęcali ich do pokojowej misji prowadzonej przez misjonarzy, sam arcybiskup 
gnieźnieński otrzymał nawet prawo do stosowania wobec wszystkich niepo-
słusznych temu zaleceniu kar kościelnych15. Konfrontując w tym miejscu in-
formacje o groźbie zaangażowania zbrojnego sąsiednich władców i ich dążenia 
do zhołdowania nowo nawróconej ludności pruskiej z ewentualnymi plana-
mi podporządkowania jej Stolicy apostolskiej dzięki działalności misjonarzy 
i utworzonego przez nią biskupstwa, to późniejsze działania Chrystiana zda-
ją się przemawiać za tą drugą ewentualnością. W bulli tej pobrzmiewa też kon-
frontacja dwóch idei misyjnych – pokojowej, promowanej przez papieża, której 
podejmował się Chrystian wraz z cystersami, i krucjatowej, do której zapewne 
skłaniali się polscy książęta16. na nieszczęście dla misjonarzy, a w dalszej konse-
kwencji samych Prusów, pierwsza idea zaczynała się chwiać. Truizmem jest mó-
wienie o tym, że tylko nieliczni z pogan w Prusach poddawali się pod jarzmo 
chrześcijaństwa. Pokazywały to wcześniejsze misje Wojciecha i brunona. Poka-
zywać to może passus z bulli papieskiej z 1206 r., mówiący o uwięzieniu misjo-
narzy z łekna, konfratrów Gotfryda, których miał on uwolnić, a także pośrednio 
też informacja o „grobie św. Wojciecha” – być może miejscu pochówku jakiegoś 
misjonarza. O tym, że misja Chrystiana napotykała na szereg kłopotów świad-
czy późniejsza śmierć Filipa, towarzysza Chrystiana, a także wydarzenia o któ-
rych jeszcze dalej będzie tu mowa.

Kierowana z zantyra misja chrystianizacyjna objęła w dużym stopniu pra-
wy brzeg Wisły, czyli obszar zachodniej i południowej Pomezanii, część Poge-
zanii oraz obszar, co do którego mamy tu całkowitą pewność, ziemię Lubawską. 
dowodzą tego dwie bulle papieża innocentego iii wydane na Lateranie 18 lu-
tego 1216 r., w których mowa jest o tym, że dwaj Prusowie: Survabuno z ziemi 
Lubawskiej (terra Lubovia) oraz Warpoda z ziemi Lanzania (terra Lausania) na-
wróceni zostali już wcześniej przez Chrystiana i przybyli do Rzymu w celu przy-
jęcia chrztu (być może odbył się on 6 stycznia). Obaj przyjęli też chrześcijań-
skie imiona Paweł i Filip17. z treści bull dowiadujemy się, że owi dwaj Prusowie 
byli najpewniej reprezentantami szerszej grupy neofitów. W dokumencie mowa 
bowiem jest o tym, że oni oraz ich współtowarzysze (consortes) przekazali pod 
opiekę Stolicy apostolskiej swoje ziemie, co najpewniej nastąpiło po wspólnej 

15 Pru, bd. i/1, nr 7, s. 6.
16 m. Gładysz, Zapomniani krzyżowcy. Polska wobec ruchu krucjatowego w XII–XIII wieku, Warszawa 

2012, ss. 173–177; idem, The Forgotten Crusaders. Poland and the Crusader Movement in the Twelfth and Thirte-
enth Centuries, Leiden 2012, ss. 179–183; m. Ščavinskas, Kryžius ir kalavijas. Krikščioniškųjų misijų sklaida Bal-
tijos jūros regione X–XIII amžiais, Vilnius 2012.

17 Pru, bd. i/1, nr 9–10, ss. 7–8.
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naradzie – bez wątpienia już w roku 1215 – a owi współtowarzysze byli bezpo-
średnimi świadkami zaprzysiężenia układów z Chrystianem, jako reprezentan-
tem Stolicy apostolskiej, gwarantami zaś umów byli obecni w Rzymie Surva-
buno – Paweł i Warpoda – Filip. Te dwa ciekawe dokumenty pokazują starania 
o uniezależnianie się misji biskupa Chrystiana od władzy świeckich książąt, 
z drugiej strony wskazują nie na jednostkowe przyjmowanie chrztu przez poje-
dynczych nobilów, ale na fakt, że decyzje te obejmować mogły całe grupy miesz-
kańców danej ziemi, po wcześniejszej zgodzie zgromadzenia. 

dwie bulle też dosłownie pozwalają określić geografię działań misjonarzy, 
a przynajmniej w jednym przypadku bez jakichkolwiek kontrowersji wskazać, 
że wspomniana terra Lubavia to okolice Lubawy, być może z główną siedzibą 
w Lubawie, choć prowadzone dotąd wykopaliska na zamku biskupów chełmiń-
skich w Lubawie nie potwierdziły obecności w tym miejscu pruskiej warowni. 
Gustav Lieck w swojej książce o Lubawie wspominał także o innym grodzisku, 
znajdującym się na zachód od miasta, miejscu obecnie trudnym do zweryfiko-
wania, gdyż już w latach osiemdziesiątych XiX w. było ono niemalże w całości 
zniszczone18. z działalnością Chrystiana w okolicy Lubawy łączy się także zapis w 
relacji z wizytacji biskupiej z 1672 r. o tym, że dawniej w pobliżu Lubawy znajdował 
się święty gaj, w którym Prusowie oddawali się różnym pogańskim praktykom, co 
zakończyło dopiero przyjęcie chrztu z rąk Chrystiana przez możnego Survabuno 
około (jak czytamy) 1214 r. Ta późniejsza tradycja miejsca kultowego łączy się 
z lokacją na podbratiańskich łąkach kaplicy. Podobna legenda wiąże Chry-
stiana także ze znajdującym się przy Lubawie sanktuarium maryjnym w Li-
pach19. W niedalekiej Prątnicy natrafiamy także na ślad, który wiązać moż-
na z jakimś miejscem pogańskim. Otóż w podmurówce czternastowiecznego 
kościoła znajduje się wmurowany posąg kamienny (pruskiej baby) być może 
świadka dawnych kultów20. nieco więcej problemów stwarzało umiejscowie-
nie Lauzanii/Lanzanii. zasadniczo wskazywano na kilka lokalizacji. Od cza-
sów johannesa Viogta najczęściej wspomina się o znanej z późniejszych źró-
deł ziemi Lansania nad zalewem Wiślanym21. Wskazywano też na położony 
na styku Pomezanii i ziemi chełmińskiej łasin (1314: Lansin)22 oraz łąck w oko-

18 G. Liek, op. cit., s. 13.
19 ibidem, ss. 29–30; j. Fankidejski, Obrazy cudowne i miejsca w dzisiejszej diecezji chełmińskiej, Pelplin 

1880, ss. 20–22.
20 S. Szczepański, „Baba pruska” z Prątnicy. Kamienny świadek triumfu chrześcijaństwa, echa Przeszło-

ści, t. 5, 2004, ss. 25–31.
21 j. Voigt, Geschichte Preussens von den ältesten Zeiten bis zum Untergang der Herrschaft des Deutschen 

Ordens, bd. 1, Königsberg 1827, ss. 440–441.
22 L. Weber, Preussen vor 500 Jahren in culurhistorischer, statisticher und militarischer Beziehung nebst 

Special-Geographie, danzig 1878, s. 187.
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licy Lidzbarka Welskiego, który byłby centrum małej ziemi Filipa (Warpody) są-
siadującej z ziemią lubawską23. ziemi Lansania, w bezpośredniej okolicy Luba-
wy, poszukiwał za niektórymi badaczami Gustav Liek, wskazując na wieś łążyn 
– dawne Lansen24. Opierał się nie tylko na podobieństwie nazwy, ale też łączył 
z nią fakt istnienienia przy wsi pozostałości grodu oraz odkrycia skarbu wcze-
snośredniowiecznych srebrnych monet (łącznie 1738) i ozdób. O ile gród (zwi-
niarz), jak wykazały badania archeologiczne, funkcjonował dość krótko – mniej 
więcej w końcu Xii i początku Xiii stulecia, a jego zniszczenia rzeczywiście wią-
zać można z zajęciem tych terenów przez Prusów z plemienia Sasinów25 – to już 
skarb datować należy na okres nieco wcześniejszy, na pierwszą połowę Xii w., 
po 1135 r.26 jakkolwiek atrakcyjne by nie były przytoczone propozycje, to chyba 
z wszystkich najbardziej ugruntowana źródłowo jest jednak ta, która łączy zie-
mię Lausanii/Lansanii (potwierdzając częściowo to, co proponował Voigt) z ob-
szarem położonym nad zalewem Wiślanym, gdzie w szeregu źródeł średnio-
wiecznych napotykamy na warmińską ziemię Lansania, zapisywaną w różnych 
formach jak: Lanlania, Landesen27. 

Sukcesy biskupa Chrystiana zaczęły jednak w ciągu następnych lat, a nawet 
już chyba kolejnych miesięcy 1216 r., zderzać się z trudnościami, które sprawiali 
stroniący od ewangelii Prusowie. W kolejnych listach wysyłanych z Rzymu za-
chęcano książąt i możnych, by ci nie skąpili datków i nadań dla Chrystiana, gdyż 
on sam, oraz jego bracia, żyjąc w ubóstwie nie będą w stanie przekonać pogan 
do przyjęcia wiary, skoro ci zauważą, że bóg chrześcijan jest bogiem ubogich, 
w przeciwieństwie do ich bóstw, które obdarzają ich, jak sami wierzą, powodze-
niem i dostatkiem. Ponadto cystersi potrzebowali środków, by móc wykupywać 
dzieci skazane przez swych rodaków na śmierć, a które odpowiednio przysposo-
bione miały (jak dowodzą bulle z 15 maja i 15 czerwca 1218 r.) odgrywać waż-
ną rolę w tworzeniu lokalnej społeczności chrześcijańskiej. Chrystian bowiem 
utworzyć miał nawet specjalną szkołę dla pruskich chłopców (schola Pruteno-
rum), którzy pomagać mu mieli w przyszłości w ewangelizacji współziomków28. 
Rzecz jasna bez znajomości języka pruskiego starania te nie odniosłyby skutku. 

23 C.P. Woelky, Der Katalog der Bischöfevon Culm, braunsberg 1878, s. 29.
24 G. Liek, op. cit., s. 33.
25 K. Grążawski, Ziemia lubawska na pograniczu słowiańsko-pruskim w VIII–XIII w. Studium nad roz-

wojem osadnictwa, Olsztyn 2009, ss. 175–177; idem, Ziemia lubawska we wczesnym średniowieczu (od VIII do 
pierwszej połowy XIII wieku), w: Lubawa. Dzieje miasta i regionu, red. K. Grążąwski, Lubawa 2016, s. 70.

26 m. bogucki, P. ilisch, d. malarczyk, j. Piniński, m. Kulesza, T. nowakiewicz T., Frühmittelalterliche 
Münzfunde aus Ermland und Masuren, w: Frühmittelalterliche Münzfunde aus Polen. Inventar V, red. m. boguc-
ki, P. ilisch, S. Suchodolski, Warszawa 2016, nr 23.

27 Więcej na ten temat: j. Powierski, Stosunki polsko-pruskie do 1230 r., s. 144; G.białuński, O zasiedleniu 
ziemi lubawskiej w średniowieczu, Pruthenia, t. 4, 2009, ss. 289–320.

28 Pru, bd. i/1, nr.23-24, s. 17; nr 29, ss. 20–21.
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Sami cystersi musieli znać zatem choćby podstawy mowy Prusów, z pewnością 
angażowali też tłumaczy; choć nie wiadomo, czy próbowali dokonać tego, cze-
go miał podjąć się kilka lat później legat na Prusy Wilhelm z modeny, który we-
dług alberyka de Trois Fontaines zainicjował przetłumaczenie gramatyki łaciń-
skiej na język pruski29. 

Obok działalności typowo dobroczynnej i prób pozyskiwania Prusów 
ewangelią niewykluczone, że Chrystian i prowadzeni przez niego neofici wdra-
żać mogli zgodnie bardziej radykalne metody walki z pogaństwem, połączone 
z przymuszaniem opornych do przyjęcia nowej wiary oraz niszczeniem daw-
nych miejsc kultu, co wzbudzało rosnący opór ze strony niechętnych chrześci-
jaństwu mieszkańców kraju. być może do niechęci wobec chrześcijan dochodziły 
także próby zajmowania terenów pruskich przez książąt polskich. echa rosną-
cych problemów Chrystiana pobrzmiewają w bulli wydanej 3 marca 1217 r., 
w której nowy papież honoriusz iii, z uwagi na to, że doszły do niego słuchy, 
iż „ochrzczonych z Prus dotyka nieustannie dzikość pogan”, zezwolił biskupo-
wi Chrystianowi na zaciąg wojsk w celu obrony wiernych Prusów przed agre-
sją ze strony ich pogańskich sąsiadów30. Wojska skierowane przeciwko poganom 
traktować można jako wojska „krzyżowe” – gdyż Chrystian otrzymał w tym celu 
przywilej crucis signaculo insigniere, zaś uczestnicy walk w Prusach otrzymali od 
papieża odpusty krucjatowe, analogicznie do lewantyńskich. niebawem też sam 
papież kolejną bullą zrównał wyprawy do Prus w celu obrony dzieła Chrystiana 
z krucjatami lewantyńskimi, wzywając do uczestnictwa w pomocy tych z książąt 
sąsiadujących z Prusami, którzy złożyli śluby uczestnictwa w wyprawie przeciw-
ko saracenom w ziemi świętej. Wyprawy do Prus, jak nakazywał papież, trwać 
miały przez kolejne trzy lata i nie mogły dotykać ziem, na których zamieszkiwa-
li ochrzczeni już Prusowie. 

nie wiadomo, jakie sukcesy osiągnęli wówczas chrześcijanie w Prusach i jak 
potoczyła się rekrutacja rycerstwa przez Chrystiana. Wydaje się, zgodnie z po-
glądem mikołaja Gładysza, że raczej oddźwięk był niewielki. być może zaniepo-
kojony sytuacją biskup Prus osobiście udał się do Rzymu i tym samym wyjed-
nał w Stolicy apostolskiej znacznie bardziej stanowcze kroki w celu zbrojnego 
wsparcia jego misji31. W bullach z maja i czerwca 1218 r., w których znajdujemy 
wezwania papieskie do uczestnictwa w wyprawach krzyżowych do Prus wszyst-
kich tych, którzy nie mogą wesprzeć krucjaty lewantyńskiej, pobrzmiewają też 
opisy prześladowań, z jakimi spotykać się mieli ochrzczeni Prusowie. Papież, 

29 Chronicon Albericus, s. 241; i. Fonnesberg-Schmidt, Papieże i krucjaty bałtyckie 1147–1254, Warsza-
wa 2009, s. 171.

30 Pru, bd.i/1, nr 15, s. 11.
31 m. Gładysz, Zapomniani krzyżowcy, s. 178–182.
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zapewne poinformowany przez Chrystiana, opisuje ofiary, które mieli składać 
swym bogom pogańscy Prusowie z pojmanych jeńców chrześcijańskich, zabi-
jając ich, maczali swoją broń w ich krwi wierząc, że przyniesie im to powodze-
nie w bitwach32.   

Wyprawy zbrojne, szumnie zwane krucjatami, nie przynosiły większych 
efektów, nawet mimo przekazywanych przez książąt polskich (Władysława Odo-
nica i Konrada mazowieckiego) donacji na rzecz zakonu. Chrystian zatem posta-
nowił powołać stałą obronę ziem, korzystając z doświadczenia inflanckiego i tym 
samym podjął próby usadowienia zakonu rycerskiego – zbrojnego ramienia misji. 
W 1228 r. na otrzymanych przez księcia Konrada i biskupa płockiego dobrach 
wokół dobrzynia osiadło 15 rycerzy niemieckich sprowadzonych w celu obro-
ny nowo ochrzczonych, którzy przyjęli nazwę braci Chrystusowych w Prusach, 
zwanych krótko „dobrzyńcami”. jednak ich rola w obronie misji pruskiej była 
marginalna, co ostatecznie wpłynęło na zainteresowanie się, wpierw Konrada 
mazowieckiego, a z oporem także i Chrystiana, Krzyżakami. na mocy szere-
gu porozumień Chrystian doszedł z zakonem najświętszej marii Panny domu 
niemieckiego w jerozolimie do konsensusu, ustępując im część swych posiadło-
ści w ziemi chełmińskiej w zamian za obronę przed poganami. natomiast zie-
mie zdobyte w wyniku podboju pozostałej części Prus miały zostać podzielone 
z korzyścią dla Chrystiana i papieża. Kiedy jednak Chrystian dostał się około 
1233 r. do niewoli pruskich Sambów, umowa, z uwagi na niepewny los biskupa 
Prus oraz podejrzenie o jego śmierci, uznana została za niewiążącą. W 1234 r. 
zakon krzyżacki zyskał z rąk papieża Grzegorza iX nadanie zdobytych ziem, 
w 1235 r. do Krzyżaków przyłączyli się bracia rycerze z dobrzynia, a w 1236 r., 
z polecenia papieskiego, rozpoczęto pracę nad podziałem Prus na diecezję po-
mijając w ich obsadzie cystersów, stawiając na dominikanów, Krzyżacy też zaję-
li biskupi zantyr. 

Kiedy w 1238 r. Chrystian powrócił z niewoli, próbował odzyskać swo-
ją pozycję, jednakże w obliczu sukcesów wojskowych i propagandowych zako-
nu krzyżackiego otrzymał jedynie możliwość objęcia diecezji chełmińskiej. Po-
łowicznym sukcesem zakończyć się miały próby interwencji u papieża w Lyonie 
jego współbraci, wykorzystujących czasowy konflikt papieża z Krzyżakami oraz 
kłopoty tychże w otwartej już wojnie z pomorskim księciem świętopełkiem, 
Chrystian udał się do kurii papieskiej z delegacją pomorsko-pruską. Prusowie w 
1242 r. wraz z Pomorzanami uczestniczyli w otwartej wojnie przeciwko Krzyża-
kom. była to jak się zdaje ostatnia ważna dla Prusów misja Chrystiana. zmarł w 
1245 r. nie doczekawszy się realizacji swoich zamierzeń odzyskania przewodniej 

32 Pru, bd. i/1, nr 29, s. 20.
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roli w Prusach. można się jednak domyślać, że w Lyonie złożył przed papieżem 
innocentym iV, mając już ponad 70 lat, świadectwo, biorąc w obronę zbuntowa-
nych Prusów, co ostatecznie też wpłynęło na zawarcie w 1249 r. ugody między 
nimi a zakonem krzyżackim33. niewątpliwie to Chrystian, widząc do czego do-
prowadzają mieczem rycerze z czarnymi krzyżami na płaszczach, jako pierwszy 
wiarygodny świadek powiedział papieżowi, co później ujął legat Opizon z mezza-
no w preambule traktatu dzierzgońskiego z 1249 r., jakoby neofici (z Pomezanii, 
Warmii i natangii) „twierdzili, że uzyskali zapewnienie od papieża innocente-
go iii, honoriusza iii i Grzegorza iX, biskupów rzymskich a zarazem poprzed-
ników naszego Ojca świętego, papieża innocentego iV [...] że, skoro zostali 
wezwani do wolności dzieci bożych, na nowo zrodzeni z wody i ducha świę-
tego, stali się poddanymi jedynie Chrystusa i są zobowiązani do posłuszeństwa 
tylko Kościołowi Rzymskiemu. Wspomniani jednak bracia [krzyżaccy] wystę-
pując przeciw tego rodzaju zapewnieniu, cały czas tak uciskali owych neofitów 
ciężkimi pracami, iż sąsiedni poganie, słysząc o ich trudnościach, bali się przyjąć 
na siebie słodkie jarzmo Pańskie”. Fragment ten jakże bardzo pasuje do bull pa-
pieskich z lat 1216–1218, i traktować go można jako dyplomatyczny testament 
pierwszego biskupa Prus Chrystiana.

Seweryn Szczepański, Christian – Bischof von Preußen und sein Werk im Kontext der Christianisierung
smission der Zisterzienser

zusammenfassung

der beitrag befasst sich mit der Rolle des bischofs Christian bei der evangelisierung der Prußen. 
Christian war zisterzienser, der die 1207 begonnene mission der Prußenbekehrung zum Christentum in 
Pomesanien, Warmien und im Löbauer Land fortsetzte. als bischof Prußenlandes realisierte Christian 
im einvernehmen mit pommernschen Fürsten und dem dänischen König Waldemar ii. die Politik der 
Friedensmission. es ist nicht ausgeschlossen, dass er dem heiligen Stuhl die Gebiete unterordnen wollte, wo 
er erfolg hatte. der beweis für die huldigung, die dem Papst von prußischen Gebieten, terra Lubavia und 
terra Lansania, geleistet wurde, waren zwei bullen vom jahr 1216, in denen sich die Vertreter dieser Gebiete 
in Obhut des Papstes gaben. nach 2016 wurde die Situation immer schwieriger, denn der heidnische Teil der 
Prußen begann die Racheakte. Christian versuchte mit hilfe des Papstes die Kreuzfahrten gegen die Prußen zu 
organisieren. in einigen heerzügen wurden die zu erwartenden Resultate jedoch nicht erreicht. erst nach der 
ankunft des deutschen Ordens, der die Gefangenschaft Christians bei den Prußen im Samland als Vorwand 
nutzte, kam es zu sukzessiver eroberung der heidnischen Gebiete. nach der Rückkehr aus der Gefangenschaft 
versuchte Christian, sich den Kriegshandlungen der Ordensritter zu widersetzen, indem er sich für den 
pommernschen Fürsten Swentopolk aussprach, der gegen sie kämpfte und den aufstand der Prußen in den 
jahren 1242–1249 unterstützte.  

Übersetzt von Alina Kuzborska

33 e. Rozenkranz, Wojna piętnastoletnia. Pomorze Gdańskie w wojnie z zakonem krzyżackim w latach 
1238–1253, Gdańskie zeszyty humanistyczne. Prace Pomorzoznawcze, R. X (1967), nr 15, ss. 217–218.
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Seweryn Szczepański, Christian – the Bishop of Prussia and his activities in the context
of the Cistercian mission

Summary

This article describes the role of bishop Christian in the evangelization of the Prussians. Christian 
– a Cistercian monk continued his mission of converting Prussia to Christianity from Pomezania, Warmia and 
Lubawa, which began in 1207. Christian as bishop of Prussia in agreement with the Pomeranian princes and 
danish king Valdemar ii pursued the policy of a peaceful mission, and it is also possible that he tried to subjugate 
the lands where he succeeded to the holy See. Proof of the tribute paid to the Pope by the Prussian lands - terra 
Lubavia and terra Lansania, is provided by two bulls of 1216, in which the representatives of these lands after 
a prior agreement give themselves over to the care of the papacy. after 1216 the situation became increasingly 
difficult. There was a retaliatory action against the pagan regions of Prussia. Christian tried to organize with the 
Pope a crusade against the Prussians. despite several military expeditions, they did not achieve much success. 
it was only after the arrival of the Teutonic Order who used Christian’s abduction and imprisonment by Prussian 
Sambians that the lands of the pagans were successfully conquered. after being freed, Christian tried to oppose 
the actions of the knights of the Teutonic Order, siding with the duke of Pomerania Swietopełk who was fighting 
against them and supporting the Prussian uprising of 1242–1249.

Translated by Aleksander Pluskowski

dr Seweryn Szczepański 
Ośrodek badań naukowych  im. Wojciecha Kętrzyńskiego w Olsztynie
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Niepowodzeniem kończyły się do 1207 r. próby nawracania Prusów na 
chrześcijaństwo. Nie jest natomiast prawdą, jak niektórzy mniemają, że skutecz-
ną akcję chrystianizacyjną w Prusach podjęli dopiero Krzyżacy. Przed ich przy-
byciem na ten teren na początku XIII w. misja pruska prowadzona była przez 
cystersów z wielkopolskiego Łekna. 26 października 1206 r. papież Innocenty III 
wydał bullę, w której wezwał polskie duchowieństwo do wsparcia wysiłków mi-
syjnych opata łekneńskiego na terenie Prus. Arcybiskup gnieźnieński Bogumił 
oddał w ręce mnicha Boguchwała klucz majątków Dobrów nad Wartą, jako ma-
terialne zabezpieczenie przyszłych wypraw misyjnych. Boguchwał w życiu za-
konnym nosił prawdopodobnie imię Gotfryd.

Pierwsi misjonarze cysterscy udali się na południe od Elbląga, w okolice 
Przezmarka. Po ich uwięzieniu Gotfryd sam wyruszył na teren Prus, gdzie spo-
tkał się z życzliwym przyjęciem pogan. Jednak w 1210 r. misja Gotfryda wywo-
łała zastrzeżenia i obawy przełożonych zakonu cysterskiego. Kapituła general-
na wezwała opata łekneńskiego, który „podstępnie uczynił siebie biskupem”, aby 
wraz z innymi zakonnikami powrócił do macierzystego klasztoru. Wkrótce Got-
fryd zmarł.

Z tego pierwszego okresu aktywności cysterskiej w Prusach nie zachowa-
ły się do naszych czasów żadne ślady, świadczące, że mnisi założyli na terenach 
misyjnych nowe placówki zakonne.

Kluczowe znaczenie dla działalności misyjnej cystersów w Prusach mia-
ło pojawienie się dwóch mnichów, Filipa i Chrystiana. W 1212 r. Filip poniósł 
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śmierć męczeńską. Cały ciężar organizacji pracy misyjnej spadł wówczas na 
Chrystiana. on założył i zorganizował pierwszy regularny pruski klasztor, za-
pewne z siedzibą w Zantyrze (sącierz, Czanterz). on także został jego opatem. 
Latem 1215 r. papież wyświęcił w rzymie Chrystiana na biskupa, a Zantyr stał 
się jego siedzibą. Nie ma żadnych przekazów dokumentujących liczebność i or-
ganizację klasztoru cysterskiego w Zantyrze. Niewątpliwie była to jednak pierw-
sza placówka zakonna w Pomezanii. Po 1280 r., gdy malbork wyrósł do rangi 
stolicy państwa krzyżackiego w Prusach, Zantyr przestał istnieć.

W latach 1215–1218 powstały w Pomezanii obok Zantyru trzy inne klaszto-
ry cysterskie. Niestety, wiemy o nich bardzo mało. Jeden z nich miał powstać we wsi 
Klasztorek nad Jeziorem Klasztornym. Zachowały się tam ślady budowli kamiennej 
z początku XIII w. Być może klasztor ten założył jeszcze przed 1209 r. opat łekneń-
ski Gotfryd, ale potem podlegał on Chrystianowi, zanim ten został biskupem mi-
syjnym. Przypuszczalnie budowla nie została ukończona, a podczas pierwszego po-
wstania pruskiego w latach 1242–1243 uległa całkowitemu zniszczeniu.

Inny cysterski klasztor powstał przed 1233 r. w Gardei. 12 kwietnia 1285 r. 
Dietrich stango przekazał cystersom gardejskim 200 włók. Usiłowano nawet ery-
gować tam opactwo, ale nie doszło do tego z powodu oporu Krzyżaków. Dobra 
cysterskie w Gardei przeszły na własność cystersów w Pelplinie, a przed 1323 r. 
nabył je biskup pomezański.

Nic nie wiadomo o trzeciej placówce cysterskiej we wsi owczarki w po-
wiecie grudziądzkim. Pierwotna jej nazwa to Klasztorna Góra (münsterberg).

W Postolinie koło sztumu na początku XIII w. działali norbertanie (pre-
monstratensi) z Żukowa, choć raczej nie zbudowali tam klasztoru. Książę po-
morski mściwoj I sprowadził ich z Wrocławia jako kapelanów sióstr norbertanek 
żukowskich i włączył do chrystianizacji Pomezanii, powierzając im kościół 
w Postolinie. Nie zachowały się jednak żadne przekazy źródłowe dotyczące ich 
działalności duszpasterskiej w Prusach.

Zakon rycerski rycerzy Chrystusa z Prus (zakon dobrzyńców) zorganizo-
wał biskup Chrystian. Wzorowany był na inflanckim zakonie Kawalerów Chry-
stusa (kawalerów mieczowych). Uzyskując od księcia Konrada gród Dobrzyń 
nad Wisłą, mieli rycerze Chrystusa zobowiązać się do działalności misyjnej 
w Prusach. Biskup Chrystian przed nadaniem im Dobrzynia musiał wyznaczyć 
jakieś uposażenie na terenie Prus. Z braku przekazów źródłowych nie można 
tego jednak bliżej określić. Zdaniem Powierskiego, rycerze Chrystusa mogli ob-
jąć te tereny, o zajęciu których przez Krzyżaków niczego ze źródeł nie wiadomo, 
chociaż były one później w ich posiadaniu. W grę może wchodzić tu zwłaszcza 
południowa część Pomezanii lub Lanzania. Jest to jednak tylko hipoteza.
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trzeba też odnotować, że przed 1224 r. przy zachodniej granicy Pomeza-
nii, w tymawie, zostali osadzeni kalatrawensi. mógł ich tam sprowadzić książę 
Świętopełk lub jego ojciec mściwoj I. Czterema zakonnikami tymawskimi za-
opiekowali się cystersi z oliwy, może nawet to oni byli inicjatorami skierowa-
nia ich do tymawy. Pobyt kalatrawensów na Pomorzu trwał krótko – po 1230 r. 
wrócili prawdopodobnie do hiszpanii. Nie ma żadnych śladów ich działalności 
misyjnej w Prusach, chociaż takiej nie można wykluczyć1.

Wraz z  przybyciem Krzyżaków do Prus działalność chrystianizacyjną na 
tym terenie podjął nowo utworzony zakon dominikański. Na przełomie lute-
go i marca 1221 r. pierwsi polscy dominikanie na czele ze św. Jackiem wyruszyli 
z rzymu do Polski. trzeba podkreślić, że kapituła generalna dominikanów, ob-
radująca w 1221 r. w Bolonii, jako jeden z  celów głównych wyznaczonych bra-
ciom w Polsce przyjęła prowadzenie misji skierowanej ku Prusom, krajom bał-
tyckim i rusi. W 1222 r. dominikanie dotarli do Krakowa. W 1225 r. pierwszy 
polski prowincjał, Gerard z Wrocławia, na kapitule prowincjalnej podjął decy-
zję o erygowaniu klasztorów we Wrocławiu, Pradze, Kamieniu Pomorskim, san-
domierzu i Gdańsku. Wybór tego ostatniego ośrodka podyktowany był nie tyl-
ko planami prowadzenia w przyszości misji pruskiej, ale przede wszystkim zna-
czeniem tego miasta w diecezji włocławskiej i ambicjami księcia pomorskiego 
Świętopełka. Dokument fundacyjny konwentu dominikanów przy kościele św. 
mikołaja w Gdańsku wystawił Świętopełk 22 stycznia 1227 r. 8 maja 1227 r. bi-
skup włocławski michał potwierdził książęcą donację2.

Bulla papieża Grzegorza IX, wystawiona z datą 5 maja 1227 r., stwierdza-
ła, że celem fundacji był udział dominikanów w nawracaniu pogan. Włączenie 
dominikanów do misji pruskiej z całą pewnością miało akceptację biskupa mi-
syjnego Chrystiana. Z innej bulli papieskiej, wystawionej 9 lipca 1231 r., dowia-
dujemy się, że dominikanie prowadzili misję na terenie Pomezanii i w ziemi pa-
słęckiej. Najprawdopodobniej został im powierzony zbudowany już w czasach 
opata Gotfryda kościółek św. Wojciecha pod Proniami w ziemi Komor, w pół-
nocno-wschodniej Pomezanii. Nie cała jednak Pomezania była celem misji do-

1 W. Zawadzki, Zakony w Pomezanii, olsztyn–Elbląg 2013, ss. 24–27.
2 Pommerlliches Urkundenbuch, bearb. m. Perlbach, Danzig 1882, nr 34 i 36; K. Jasiński, Przywilej księ-

cia pomorskiego Świętopełka dla dominikanów z 22 I 1227 roku, roczniki humanistyczne, t. 35 (1987), z. 2, 
ss. 371–381; D. A. Dekański, Spisy członków konwentów zakonnych z Pomorza Gdańskiego do 1309 roku, Gdańsk 
1993, ss. 10–12; J.A. spież, Początki klasztoru w Gdańsku na tle najstarszych fundacji dominikańskich, w: Do-
minikanie. Gdańsk – Polska – Europa, red. D. A. Dekański, A. Gołembnik, m. Grubka, Gdańsk–Pelplin 2003, 
ss. 174–180; r. Kubicki, Środowisko dominikanów kontraty pruskiej od XIII do połowy XVI wieku, Gdańsk 2007, 
ss. 20–22; idem, Dominikanie w społeczeństwie państwa krzyżackiego w Prusach w XIII–XIV wieku – problem 
zaplecza społecznego, w: Święty Jacek i dziedzictwo dominikańskie, red. E. mateja, A. Pobóg-Lenartowicz, m. ro-
wińska-szczepaniak, opole 2008, s. 444.
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minikańskiej. Z pewnością wyłączony z niej był teren przylegający do siedziby 
biskupiej w Zantyrze3.

Fundacja dominikańska w Gdańsku przez długi czas była jedyną fundacją 
tego zakonu na Pomorzu Gdańskim. Dopiero w 1289 r. erygowano klasztor do-
minikański w tczewie, a nieco wcześniej (1278), ale już poza granicami Pomorza 
Gdańskiego, konwent w słupsku. Na prawym brzegu Wisły w 1233 r. założo-
no klasztor dominikański w Chełmnie, a w 1263 r. w toruniu. Duże znacze-
nie w krzyżackich planach chrystianizacji Prusów miał odgrywać fundowany już 
w 1238 r. (według innych ustaleń w 1239) konwent dominikański w Elblągu. Po-
wstanie tego klasztoru zbiegło się niemal w czasie z lokowaniem miasta w 1237 r.

od strony prawnej nowa lokacja dominikańska w Elblągu została przez Krzy-
żaków tak zdefiniowana, by zakonnicy nie mogli pomnażać własności zakonnej 
w mieście i w okolicy. mocno ograniczono ich nawet w działalności handlowej, za-
kazując sprzedaży nadwyżki złowionych ryb. stałe dochody miały wystarczać na 
funkcjonowanie konwentu i jego stopniowy rozwój. Krzyżakom zależało, by domi-
nikanie elbląscy stale musieli odwoływać się do finansowej pomocy wiernych.

Erygowanie klasztoru dominikańskiego w Elblągu nastąpiło w trudnych 
czasach, a to stwarzało dodatkowe kłopoty w prowadzeniu misji chrystianizacyj-
nej. Zakonnicy nie mogli liczyć na zaplecze osobowe i materialne, jakie istniało już 
na terenach o utrwalonej strukturze kościelnej. Przeszkadzało to w prowadzeniu 
ustabilizowanego duszpasterstwa. Z drugiej jednak strony brak duchowieństwa 
diecezjalnego na terenach misyjnych oznaczał także brak konkurencji i możliwość 
prowadzenia szerokiej działalności według własnych metod. Dawało to dominika-
nom z Elbląga szczególną pozycję nie tylko na polu duszpasterskim, ale także po-
litycznym i społecznym. Niewątpliwie to ich konwent w pierwszej połowie XIII w. 
odgrywał kluczową rolę w chrystianizacji Prusów. Był to oczywiście stan przej-
ściowy, ściśle związany z aktualną polityką krzyżacką4.

3 Pommerlliches Urkundenbuch, nr 35; Codex Diplomaticus Warmiensis oder Regesten und Urkunden zur 
Geschichte Ermlands (dalej: CDW I), Bd. I, hrsg. C. P. Woelky, J. m. saage, mainz 1860, ss. 1, 5, 22; Preussisches 
Urkundenbuch (dalej: PU I, 1), Bd. I, 1, hrsg. r. Philippi, Königsberg 1882, nr 84, ss. 64–65; W. roth, Domini-
kaner und Franziskaner im Deutsch – Ordensland Preußens bis zum Jahre 1466, Königsberg 1918, ss. 3–4; J. Po-
wierski, Dzieje ziemi pasłęckiej do schyłku XIII w., w: Pasłęk, z dziejów miasta i okolic 1297–1997, olsztyn 1997, 
ss. 162–168; W. Zawadzki, Zakony w Pomezanii, s. 27.

4 ostatni klasztor dominikański w Prusach został erygowany w 1407 r. w Nordenborku. W 1428 r. fun-
dacja została przeniesiona do Gierdaw. Por. W. roth, Dominikaner und Franziskaner, s. 4; J. Powierski, Dzieje 
ziemi pasłęckiej do schyłku XIII w., s. 174; r. Kubicki, Źródła do dziejów konwentu dominikanów w Elblągu w za-
sobie Archiwum Państwowego w  Gdańsku, w: 100 lat Archiwum Państwowego w  Gdańsku. Sesja jubileuszowa, 
red. A. Przywuska, Gdańsk 2001, ss. 243–244; idem, Dominikanie w Elblągu – materialne podstawy egzystencji 
konwentu i jego związki z miastem, rocznik Elbląski, 19 (2004), ss. 6–11; idem, Środowisko dominikanów kon-
traty pruskiej, s. 25; D. A. Dekański, Dominikanie gdańscy w XIII i początkach XIV w. Z badań prozopograficz-
nych mendykantów pomorskich w średniowieczu, w: Dominikanie. Gdańsk – Polska – Europa, red. D. A. Dekański, 
A. Gołembnik, m. Grubka, Gdańsk–Pelplin 2003, s. 190.
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o roli jaką stolica Apostolska w XIII w. wyznaczyła dominikanom w dziele 
chrystianizacji Prus świadczą zachowane przekazy źródłowe. Wspomniany już zo-
stał dokument papieża Grzegorza IX dla konwentu dominikańskiego w Gdańsku 
z 1227 r. oraz papieskie pismo w sprawie misji w Pomezanii i Pogezanii z 1231 r. 
Warto odnotować, że misja pruska została od początku przez stolicę Apostolską 
umiędzynarodowiona i istotną rolę mieli w tym dziele odgrywać dominikanie 
z różnych stron Europy. 17 września 1230 r. papież Grzegorz IX wezwał za-
kon kaznodziejski z magdeburga, Bremy, Polski, Pomorza, moraw, serbołużyc, 
holsztynu i Gotlandii do zaangażowania się w głoszenie Ewangelii w kraju Pru-
sów. W dokumencie papież zaznaczał, że misja chrystianizacyjna została już po-
wierzona Krzyżakom, ale ci potrzebują wsparcia: „Wprawdzie książę [Konrad 
mazowiecki – przyp. W.Z.] sprowadził na swoje terytorium teutońskich Braci 
szpitala Świętej marii, Domu Jerozolimskiego, aby zapewnić opiekę chrześcija-
nom, którzy to bracia, dzięki pomocy Boga ukorzyli Jego nieprzyjaciół, jednakże 
jest ich tam zbyt mało, by mogli skutecznie dokonać tak wielkiego dzieła, potrze-
bują więc pomocy ze strony wiernych”. Papież zachęcał też świeckich, by dołączy-
li do dominikanów wyruszających do Prus: „jedźcie tam i wyrywajcie wiernych 
z rąk pogańskich, słuchając wskazań, jakie wam udzielą bracia”5.

W tym samym duchu papież pisał 18 lipca 1231 r. do dominikanów na Po-
morzu i w Gotlandii. Zakonnicy mieli na swoim terenie wzywać potencjalnych 
pielgrzymów i krzyżowców udających się do Ziemi Świętej, by zaniechali dale-
kiej podróży i skierowali się właśnie do Prus: „Zwracamy się do was, jako do mę-
żów potężnych w słowie i czynie, abyście gorliwiej napominali wiernych na Po-
morzu i w Gotlandii, aby nie szczędzili pomocy tamtym wiernym. Prosimy was 
i zaklinamy w Panu, załączając zapowiedź odpuszczenia grzechów, aby, kiedy już 
podjęliście się ze względu na Boga, tego obowiązku głoszenia słowa Bożego na 
Pomorzu i w Gotlandii, byście tych, którzy chcieli podjąć krzyż, a są zbyt biedni 
lub słabi, dyspensowali od tego obowiązku pielgrzymowania i skłonili ich swo-
im przepowiadaniem do udzielenia pomocy wiernym w Prusach. Naprowadź-
cie ich na tę drogę z całą pilnością i skutecznością, aby ująwszy kielich zbawie-
nia oddali coś z niego temu, który za nich wydał samego siebie. Idźcie więc do 
Prus, wzywani tam przez wspomnianego biskupa i umiłowanego naszego syna, 
mistrza i Braci szpitalnych Domu teutońskiego, którzy razem z nim podjęli 
się w Prusach zbawczego dzieła pielęgnowania nowej plantacji chrześcijańskiej, 
wspierając ją tak pod względem duchowym, jak i materialnym”. Papież zazna-

5 W tekście wykorzystano dokumenty papieskie tłumaczone na potrzeby publikacji źródłowej przygo-
towanej do druku przez ks. dra mieczysława Józefczyka. Por. Codex Diplomaticus Prussicus (dalej: CDP I), Bd. I, 
hrsg. J. Voigt, Königsberg 1836, s. 22.
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czył też, że udającym się do Prus udziela tych samych odpustów, jakie przysłu-
gują wyruszającym do Jerozolimy6.

również polscy dominikanie byli zachęcani przez Grzegorza IX do wspar-
cia misji w Prusach. Papież w piśmie z 22 lutego 1236 r. prosił ich, by osobiście 
głosili Ewangelię w Prusach i wsparli wielki wysiłek i trud Krzyżaków: „Napomi-
namy przeto, was, gorliwych w służbie Bożej i zaklinamy, załączając odpowied-
nie odpusty, abyście co rychlej podjęli się wykonania powierzonego wam przez 
stolicę Apostolską dzieła głoszenia kazań, tym śpieszniej i skuteczniej postępu-
jąc, jako, że wspomnianym braciom, pozbawionym obecności pielgrzymów, 
to wydaje się najważniejsze i mają nadzieję, że gdy otrzymają taką pomoc, już 
w krótkim czasie chwała wiary chrześcijańskiej powiększy się za sprawą Pana”7.

6 października 1233 r. papież w liście skierowanym do dominikanów w Pru-
sach opisał okoliczności pojmania biskupa misyjnego Chrystiana: „Wspomnia-
ni Prusowie, jakby przez złego ducha opętani, nie mogąc stawić odpowiedniego 
oporu zwycięskiemu wojsku Chrystusa, próbowali osiągnąć podstępem, czego 
nie zdobyli siłą. Posługując się oszustwem poprosili o chrzest, aby nie odróż-
niając się od już ochrzczonych, swobodniej mogli ich napaść i wytępić, niejako 
idąc śladami Judasza. Dowiedzieliśmy się z ubolewaniem, co też wam oznaj-
miamy, że nasz brat biskup pruski, zwiedziony przez Prusów fałszywym pra-
gnieniem dostąpienia chrztu, po zamordowaniu towarzyszących mu zbrojnych, 
świętokradczymi rękoma został pojmany”.

Dalej w dokumencie Grzegorz IX upominał dominikanów zaangażowa-
nych w chrystianizację w Prusach, by zachowywali ostrożność w przyjmowaniu 
nawróconych do sakramentów: „Nakazujemy abyście [...], przewidywali mogą-
ce nastąpić oszustwa i byście, wezwawszy pomocy tego, który zna serca wszyst-
kich, zna tajniki serc, dołożyli wszelkich starań i usiłowań przy dopuszczaniu 
Prusów do sakramentów kościelnych, których oni w przeszłości nadużyli i obec-
nie próbują nadużywać. Pilnie ich obserwujcie, by nie wyśmiewano synów świa-
tłości i nie narażano na zgubę wiernych, których sam Zbawiciel chce doprowa-
dzić do zbawienia”8.

Kolejne dokumenty stolicy Apostolskiej dotyczące misji dominikańskiej 
w Prusach wyraźnie zmieniają narrację. Nie ma w nich już wezwań do wspie-
rania wysiłków krzyżackich i porad dotyczących sposobów nawracania pogan. 
30 maja 1236 r. papież sformułował pismo, w którym uwzględniał znaczną pozy-
cję polityczną, społeczną i kościelną dominikanów w chrystianizowanych Pru-

6 CDP I, s. 25; PU I, 1, nr 85, ss. 65–66.
7 PU I, 1, nr 123, ss. 93–94.
8 CDP I, s. 30; PU I, 1, nr 100, ss. 74–75.
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sach. tego dnia Grzegorz IX upoważnił bowiem swego legata Wilhelma z mode-
ny do podzielania Prus na diecezje i do osadzenia w każdej z nich biskupa wy-
wodzącego się z zakonu kaznodziejskiego: „Dlatego też powagą tego dokumentu 
zezwalamy ci, byś mając Boga przed oczyma, za radą i zgodą umiłowanego bra-
ta mistrza Braci szpitalnych Świętej maryi z Jerozolimy, na terytorium, które już 
zajęli, ustanowił trzy diecezje, powołał do godności biskupów trzech braci zako-
nu kaznodziejskiego i konsekrował ich zgodnie z prawem kanonicznym”9.

od 1243 r. dominikanie z woli papieża coraz częściej pełnią rolę rozjemców 
w konfliktach politycznych i religijnych w Prusach. 1 października tego roku prze-
or konwentu w magdeburgu otrzymał od Innocentego IV nakaz, by powstrzymał 
biskupa misyjnego Chrystiana od wystąpień przeciwko Krzyżakom i zwrócił im 
pieniądze, którymi wykupiono go z niewoli pruskiej: „Prosimy Braterskość waszą, 
abyście go pilnie upomnieli i to pod obowiązkiem posłuszeństwa, by zaprzestał 
wszelkich sposobów prześladowania ich [Krzyżaków – przyp. WZ], szczególnie 
przyczyniania im strat, by nie pobierał należnych im ofiar za dyspensy od wypraw 
krzyżowych, ani też, co wynika z postanowienia synodu, za żadne inne dyspensy, 
lecz cały oddał się pracy na chwałę Bożą i pożytek zbawienny dla Braci i wiernych. 
Niech dołoży wszelkich starań w dziele syna Bożego, o którego przecież tu chodzi 
a wtedy osiągnie niezniszczalną nagrodę we wiecznej ojczyźnie. my również, o ile 
nie zajdzie konieczność innego potraktowania, w odpowiednim czasie obdarzymy 
go naszą wdzięcznością i łaską. tym pismem apostolskim i twojemu rozeznaniu 
powierzamy sposób, w jaki doprowadzisz wspomnianego biskupa do wypełnienia 
naszych zaleceń. Jeżeli znajdziesz jakiś inny sposób, lub dokonasz w tym zakresie 
czegoś więcej, zawiadom nas o tym”10.

1 lutego 1245 r. papież kieruje do Prus dominikanina henryka, kapelana 
byłego biskupa modeny, a aktualnie biskupa sabiny, z szerokimi pełnomocnic-
twami w zakresie duszpasterskim i jurydycznym. Innocenty IV udzielił mu wie-
lu uprawnień w zakresie dyspensowania od przeszkód i kar kościelnych. „Pomo-
rzan i innych, którzy z powodu najazdu na Prusy czy też Ziemię Chełmińską po-
padli w ekskomunikę nałożoną na nich przez wielebnego brata naszego biskupa 
sabińskiego, ówczesnego legata stolicy Apostolskiej, zgodnie z podaną powy-
żej zasadą i po zadośćuczynieniu możesz również uwolnić od tej kary kościel-
nej. Dotyczy to również neofitów i apostatów, którzy pragną wrócić do jedności 
z Kościołem, a którzy wyrządzając krzywdę braciom szpitala teutońskiego 
Świętej maryi lub innym wiernym tym samym zaciągnęli ekskomunikę. możesz 
ich uwolnić od tej kary zgodnie z prawami Kościoła”11.

9 CDP I, s. 46; PU I, 1, nr 125, s. 94.
10 CDP, I, s. 54; CDW I, s. 4; PU I, 1, nr 148, s. 113.
11 CDW, I, s. 5.
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ten sam dominikanin otrzymał 6 lutego 1245 r. od papieża upoważnienie, 
aby upomniał biskupa misyjnego Chrystiana w sprawie objęcia jednej z trzech 
pruskich diecezji. „Polecamy ci, abyś rzeczonego biskupa w obecności licznych 
świadków upomniał i nakłonił by w przeciągu dwu miesięcy od chwili twego 
upomnienia wybrał jedną diecezję, którą będzie wolał. W przeciwnym przypad-
ku zabronisz mu naszym autorytetem wykonywania jurysdykcji we wszystkich 
diecezjach pruskich”. misja dominikanina henryka miała prawdopodobnie cha-
rakter tymczasowy, bo 7 października 1245 r. Innocenty IV pozbawił go jurysdyk-
cji w Prusach i przysłał nowego legata. „Niniejszym dokumentem nakazujemy, 
byś zaprzestał wykonywania powierzonego ci przez stolicę Apostolską pełno-
mocnictwa w sprawach neofitów i chrześcijan aż do przybycia umiłowanego 
syna, opata z mezzano, którego, jeżeli Bóg pozwoli, przyślę w najbliższym czasie. 
Po jego przybyciu będziesz pracował zgodnie z jego poleceniami”12.

Po czterech latach papież Innocenty IV kieruje kolejny list do dominikani-
na henryka. 11 kwietnia 1249 r. papież podkreślał jego zasługi w pracy misyjnej 
w Jaćwieży, informował o nominacji biskupiej i pozwalał wybrać sobie konse-
kratora. Arcybiskupa ryskiego i okolicznych biskupów prosił, by udzielili nomi-
natowi konsekracji. „Chwała Boża wzrasta, gdy w winnicy Pańskiej pracują tacy 
robotnicy, którzy dzięki swemu sposobowi życia i zasługom są przykładem dla 
innych. Uwydatnia się to zwłaszcza, gdy bierze się pod uwagę naszego brata, ar-
cybiskupa Inflant i Prus, legata stolicy Apostolskiej oraz odznaczającego się po-
wagą sposobu życia i swoją wiedzą umiłowanego syna, brata henryka z zakonu 
kaznodziejskiego, który dzielnie pracował nad rozszerzaniem wiary i Kościoła 
również w Jaćwieży, gdzie doznała ona wzrostu dzięki łasce Bożej i tegoż brata 
staraniom w sprawach duchowych i doczesnych. Jego to arcybiskup na podsta-
wie naszego dokumentu mianował biskupem i pasterzem. Ze względu jednak na 
to, że został siłą usunięty ze swojej prowincji a w innej nie posiadał władzy kon-
sekrowania, prosił nas pokornie, byśmy mu zezwolili na udzielanie konsekracji 
w zmienionych okolicznościach. Z tego też względu Braterskość Waszą prosimy, 
napominamy i zachęcamy, aby ktokolwiek z was, do kogo zwróci się rzeczony 
arcybiskup, upoważniony tym dokumentem, zwoławszy kilku sąsiednich bisku-
pów udzielił konsekracji”13.

Począwszy od 1245 r. stolica Apostolska zajęła się obsadą personalną 
nowo utworzonych biskupstw w Prusach. Przy nominacjach biskupich brano 
pod uwagę duchownych z zakonu kaznodziejskiego. W 1245 r. pierwszym bi-

12 CDW I, s. 5; PU I, 1, nr 166, s. 124.
13 Dominikanin henryk miał być pierwotnie biskupem w prowincji jaćwieskiej, ale musiał opuścić 

ten teren. Papież planował więc osadzenie go na biskupstwie warmińskim lub w innej diecezji. Por. CDW I, 
nr 20, ss. 41–42.
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skupem diecezji chełmińskiej został pochodzący z saksonii prowincjał domi-
nikański heidenryk. W 1246 r. decydowano o ustanowieniu biskupa pomezań-
skiego i warmińskiego. 5 maja tego roku papież Innocenty IV upoważnił arcybi-
skupa Prus, Inflant i Estonii, by wyznaczył dominikanina Wernera z turyngii na 
biskupa kurlandzkiego lub pomezańskiego. „Gdy więc doszło do naszej wiado-
mości, że umiłowany syn, brat Guarnero14 z zakonu kaznodziejskiego odznacza 
się umiłowaniem cnót i prowadzi pobożne zakonne życie, starając się być uży-
tecznym dla Boga i Kościoła, uważamy za słuszne i stosowne, by uczcić zarów-
no jego zasługi jak i uwzględnić wstawiennictwo dostojnego landgrafa turyngii, 
którego jest zaufanym domownikiem. W związku z tym polecamy ci, byś tego 
brata bezzwłocznie, nie uwzględniając jakichkolwiek trudności ustanowił bisku-
pem Kurlandii lub Pomeranii15, oraz dobrawszy sobie dwu lub trzech biskupów 
udzielił mu konsekracji”.

tego samego dnia papież wystawił jeszcze jeden dokument, w którym upoważ-
niał arcybiskupa do obsadzenia jednej z pruskich diecezji kapłanem krzyżackim, 
ze względu na zasługi tego zakonu w chrystianizacji Prus. ostatecznie pierwszym 
biskupem warmińskim został duchowny krzyżacki, ale jego konsekracja odbyła się 
dopiero 28 sierpnia 1250 r.16

Decyzja o mianowaniu pierwszego biskupa pomezańskiego również nie za-
padła szybko. Papież ponaglał arcybiskupa Prus 6 października 1246 r., by w cią-
gu pół roku osadził dominikanina Wernera na pomezańskiej lub wtedy jeszcze 
wolnej warmińskiej stolicy biskupiej. Werner nie otrzymał jednak żadnej z wy-
mienionych diecezji. W 1249 r. pierwszym biskupem pomezańskim został Er-
nest, również członek zakonu kaznodziejskiego. o kulisach jego nominacji nie 
zachowały się jednak żadne przekazy źródłowe17.

W połowie XIII w., wraz z utworzeniem struktur kościelnych w Prusach, 
rozpoczyna się konsolidacja państwa zakonnego na tym terenie. rychło doszło 
do konfliktu Krzyżaków z biskupem pomezańskim Ernestem i chełmińskim he-
idenreichem o podział władzy w ich diecezjach, ale w krótkim czasie rządcy die-
cezji zawarli z zakonem krzyżackim porozumienie (1254 i 1260). Na ogół jed-
nak relacje dominikanów z Krzyżakami w połowie XIII w. układały się dobrze. 

14 W tekście użyto romańskiej formy imienia Werner.
15 oczywisty błąd, chodzi o Pomezanię.
16 CDW I, s. 8; PU I, 1, nr 186, ss. 134–135; P. reh, Das Verhältnis des deutschen Ordens zu den preussi-

schen Bischöfen im 13. Jahrhundert, Zeitschrift des Westpreußischen Geschichtsvereins, 35 (1896), s. 55; m. Bi-
skup, Dzieje diecezji chełmińskiej (1243–1992), w: Diecezja toruńska. Historia i teraźniejszość, t. 1, toruń 1994, 
ss. 35–36; P. Nitecki, Biskupi Kościoła w Polsce w latach 965–1999. Słownik. Biograficzny, Warszawa 2000, k. 11, 
141; r. Kubicki, Dominikanie w społeczeństwie państwa krzyżackiego w Prusach, ss. 445–446.

17 CDP I, s. 81; CDW I, s. 8; PU I, 1, nr 188, 331, ss. 135–136, 240; P. reh, Das Verhältnis des deutschen 
Ordens zu den preussischen Bischöfen, s. 77; P. Nitecki, Biskupi Kościoła w Polsce, k. 91; J. Wiśniewski, Elekcje bi-
skupów pomezańskich w średniowieczu, studia Warmińskie, t. 38 (2001), s. 102.
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W tym czasie łączyły ich jeszcze wspólne cele w dziele chrystianizacji. Co wię-
cej, Krzyżacy uznawali pruskich biskupów za stróżów ich władzy i stanu posia-
dania w Prusach. W tej roli biskupi pomezański i chełmiński stali się aktywnymi 
uczestnikami życia politycznego i kościelnego w państwie krzyżackim. Przeorzy 
konwentów dominikańskich w Prusach pełnili podobną rolę. Świadectwem tego 
są liczne XIII-wieczne dokumenty, na których w charakterze świadków widnie-
ją imiona pruskich dominikanów.

od połowy XIII w. wyraźnie zmienia się charakter dominikańskiej posługi 
misyjnej w Prusach. Znacznie wzrosła liczba nawróconych Prusów, których na-
leżało objąć systematycznym duszpasterstwem w istniejącej już strukturze die-
cezjalnej i parafialnej. Chociaż nadal prowadzono wędrowne kaznodziejstwo 
połączone z udzielaniem sakramentów, stopniowo posługa dominikanów pru-
skich coraz bardziej koncentrowała się w miastach. organizowano wspólnotowe 
praktyki religijne, w których licznie uczestniczyło mieszczaństwo. Ważnym ele-
mentem duszpasterskiej aktywności dominikanów na omawianym terenie było 
tworzenie bractw religijnych i przyjmowanie do duchowej więzi z zakonem 
członków organizacji cechowych. skutkowało to niekiedy rywalizacją i koniecz-
nością współpracy z miejscowym klerem diecezjalnym i innymi zakonami oraz 
układania poprawnych relacji z radami miejskimi. Wzrost znaczenia społeczne-
go i ekonomicznego pruskich dominikanów, duży społeczny autorytet, wpływ 
na zachodzące wydarzenia w całym państwie oraz bliskie relacje z polskimi kon-
wentami budziły zastrzeżenia i niepokoje Krzyżaków. od XIV w. Krzyżacy i do-
minikanie w Prusach coraz mniej siebie potrzebują18.

Wojciech Zawadzki, Die Teilnahme der Dominikaner an der Christianisierung des Prußenlandes
bis zur ersten Hälfte des 13. Jahrhunderts 

Zusammenfassung

Anfang des 13. Jahrhunderts wurde erneut ein Versuch unternommen, das Prußenland zu 
christianisieren.  Die besten und nachhaltigsten Ergebnisse brachte die tätigkeit der Zisterziensermissionen, 
die von missionsbischof Preussens, Christian, geleitet wurden.  Die Ankunft des Deutschen ordens und der 
Dominikaner in Preussen änderte seine politische, gesellschaftliche und religiöse situation grundsätzlich. Der 
Deutsche orden, der seine Grundlagen durch ständige Unterwerfung der Prußen baute, mit dem Ziel, sie zu 
bekehren, nahm mit Zufriedenheit die hilfe des Dominikanerordens entgegen. Die Verdienste der Dominikaner 
im Prozess der Evangelisierung wurden auch in rom bemerkt, infolge dessen wurden den Vertretern dieses 

18 P. reh, Das Verhältnis des deutschen Ordens zu den preussischen Bischöfen, ss. 84–96, 99–100; W. roth, 
Dominikaner und Franziskaner, ss. 13–21, 26–28; r. Kubicki, Dominikanie w społeczeństwie państwa krzyżac-
kiego w Prusach, ss. 446–451; J. trupinda, Wizerunek dominikanów w kronice Piotra z Dusburga – obraz rze-
czywisty czy oficjalna propaganda polityczna Zakonu Niemieckiego?, w: Dominikanie. Gdańsk – Polska – Euro-
pa, ss. 535–538.
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ordens die wichtigsten Kirchenämter zuerkannt. Ende des 13. Jahhunderts genoss der Dominikanerorden in 
Preußen und außerhalb des Prußenlandes Ansehen und respekt, auch unter denjenigen, die viele Vorbehalte 
gegen die tätigkeit des Deutschen ordens hatten. 

Übersetzt von Alina Kuzborska

Wojciech Zawadzki, The role of the Dominicans in the Christianisation of Prussia up to the mid-13th century

summary

At the beginning of the thirteenth century, the attempts to the Christianization of Prussia were resu-
med. the greatest and lasting results brought the Cistercian mission, led by the missionary bishop, Christian. 
the arrival of the teutonic and Dominicanorders to Prussia changed the political, social and religious situ-
ation in this area dramatically. the teutonic order in the thirteenth century was dealing with creating the-
ir statehood and with the military conquest of the land. In converting the pagans, they were very glad to co-
unt on the assistance of the Dominican order. the Dominican merits in the evangelism were so large that the 
holy see was entrusting the priests from this order with the most important ecclesiastical offices. By the end 
of the thirteenth century the Dominican order gained in Prussia and also abroad the universal acclaim and 
respect, which raised objections and concerns of the teutonic order.
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2016 r. został ogłoszony przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Rokiem Fe-
liksa Nowowiejskiego. Uzasadniając tę decyzję podkreślono szczególne znaczenie 
jego dorobku jako kompozytora, dyrygenta, pedagoga, organisty, organizatora 
życia muzycznego i szambelana papieskiego1. W dwóch miastach warmińskich, 
związanych z osobą Nowowiejskiego (Barczewie i Olsztynie), zorganizowano 
wiele imprez artystycznych i naukowych. Odbywały się koncerty, konferencje 
i konkursy. W mniejszym stopniu interesowano się archiwaliami, które zacho-
wały się w Olsztynie i dotyczą zarówno życia kompozytora, jak też jego starań 
o posadę organisty w parafii św. Jakuba w Olsztynie. Tę lukę postaramy się wy-
pełnić w niniejszym opracowaniu.

Analizując dokumenty od razu rzuca się w oczy fakt, że nazwisko No-
wowiejskiego zapisywano w księgach metrykalnych jako „Nowowieski”. W tym 
opracowaniu będziemy posługiwać się tą wersją, a tylko w przypadku Feliksa 
– Nowowiejski2. Imiona tłumaczono na język polski, choć w oryginale były one 
odnotowywane w języku niemieckim. Podobnie postąpiono z odnotowanymi 
zawodami lub statusem społecznym, ale zazwyczaj dodawano także wersję ory-
ginalną zapisu, zwłaszcza osób bezpośrednio nas interesujących.
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Powszechnie wiadomo, że Feliks Nowowiejski urodził się w Barczewie. 
znana jest też data – 7 lutego 1877 r. Na szczęście zachował się wpis tego faktu do 
księgi chrztów parafii św. Anny w Barczewie3. Są tam odnotowani jego rodzice: 
ojciec Franciszek z zawodu krawiec (Schneidermeister) i matka Katarzyna z domu 
Falk, pochodząca z Butryn. chrzest odbył się w kościele parafialnym 11 lute-
go, a rodzicami chrzestnymi byli Nikodem Smitrowicz (Uhrmacher – mistrz 
zegarmistrzowski) z Barczewa4 oraz Antonina Pompecki/Pompetzki5. W uwa-
gach odnotowano, że Feliks Nowowiejski zawarł związek małżeński 26 marca 
1911 r. w Krakowie w Kaplicy zygmuntowskiej w katedrze na Wawelu. Nie wy-
mieniono wprawdzie imienia i nazwiska małżonki, ale z innych źródeł wiemy, że 
była nią studentka konserwatorium w Krakowie elżbieta mironow-mirocka6.

Ojciec Feliksa Nowowiejskiego, Franciszek Nowowieski, urodził się 4 paź-
dziernika 1830 r., też w Barczewie. Jego rodzicami byli: Jan Nowowieski (civis 
et proprietarius – obywatel7 i właściciel ziemski) i Anna z domu Behrendt/Berendt. 
chrzest Franciszka odbył się cztery dni później, a rodzicami chrzestnymi byli Jó-
zef Seidel (praeceptor – kierownik szkoły) i elżbieta, córka Jakuba Pottita89. Fran-
ciszek Nowowieski miał brata, Jana Tymoteusza, urodzonego 20 stycznia 1822 r., 
którego rodzicami chrzestnymi byli Jakub Pottit (obywatel, zapewne ojciec lub 
brat wcześniej wspomnianej elżbiety Pottit) i wdowa Katarzyna Behrendt10. 
Kolejnym dzieckiem była Anna (siostra Franciszka), urodzona 31 paździer-
nika 1823 r., a jej chrzestnymi byli Ignacy cendrowski (obywatel) i marianna 
(żona obywatela o nazwisku margowski)11. 13 stycznia 1826 r. przyszedł na świat 
hilary. Przy matce odnotowano wówczas, że była córką zmarłego Wawrzyńca 

3 AAWO, Barczewo, nr 35, Księga chrztów, s. 524–525; AP Olsztyn, 42/699/10, Standesamt zu Warten-
burg [Urząd Stanu cywilnego w Barczewie, pow. olsztyński], haupt-Geburts-Register, http://olsztyn.ap.gov.pl/
baza/skany.php?z=699&s=10 (1877 r., skan 21).

4 Odnaleziono wpis dotyczący Nikodema Smitrowicza jako ojca Walerii zofii (Walerie Sophia), ur. 20 II 
1874 r. w Barczewie. matką była Anna z d. Popiehn. AAWO, Barczewo, nr 35, Księga chrztów, ss. 432–433. 
21 V 1889 r. córka Smitrowczia, Jadwiga, zawarła związek małżeński z Antonim Nickielem; miała wówczas 20 lat. 
AAWO, Barczewo nr 47, Księga małżeństw, ss. 64–65.

5 Antonina z d. Nowowieski zawarła 27 II 1854 r. ślub z Ignacym Pompetzkim. miała wówczas 22 lata 
i była panną. AAWO, Barczewo, nr 46, Księga małżeństw.

6 J. Boehm, Feliks Nowowiejski. Zarys biograficzny, Olsztyn 1958, s. 59.
7 ludność miast dzieliła się na dwie grupy: obywateli (cives) i mieszkanców (incolae). Tylko ci pierw-

si mieli pełne tzw. prawa miejskie, a ubiegający się o nie musieli mieszkać w mieście nie krócej niż rok i jeden 
dzień, być wolnymi, katolikami, prawego łoża, żonatymi i uiścić określoną opłatę oraz złożyć przysięgą wier-
ności panu zwierzchniemu i radzie. A. Szorc, Dominium warmińskie 1243–1772. Przywilej i prawo chełmińskie 
na tle ustroju Warmii, Olsztyn 1990, s. 277.

8 Wprawdzie w zapisie w księdze chrztów można odczytać zapis nazwiska jako Petit/Potit, ale zapew-
ne chodzi tu o elżbietę Potitt/Pottit, ur. 4 XI 1810 r., córkę Jakuba (obywatela) i Anny. AAWO, Barczewo, nr 32, 
Księga chrztów, s. 139. Interesujące jest też to, że ojcem chrzestnym był również Jakub Potit z Barczewa, czyli 
to samo imię i nazwisko co ojca dziecka.

9 AAWO, Barczewo, nr 32, Księga chrztów, s. 511.
10 Ibidem, s. 415.
11 Ibidem, s. 434.
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Behrendta. Chrzestnymi zostali ks. proboszcz z Barczewka Adalbert Junklewicz12 
oraz Marianna Jablonska, żona kupca z Olsztyna Jana Jablonskiego13. 11 kwiet-
nia 1828 r. urodził się Rudolf (ochrzczony 13 tego miesiąca). Przy tym zapisie 
dodano również, że matka Anna była córką śp. Wawrzyńca Behrendta. Rodzica-
mi chrzestnymi byli wspomniany wyżej Jan Jablonski (mercator – kupiec) i Elż-
bieta14. 14 grudnia 1832 r. przyszła na świat kolejna siostra Franciszka – Antonina 
(ochrzczona dwa dni później), a chrzestnymi byli Franciszek Skibowski (obywa-
tel) i Elżbieta Weiss z Warkał15. Trzecią siostrą Franciszka (ojca Feliksa) była Ma-
tylda, urodzona 9 czerwca 1835 r., a na jej rodziców chrzestnych wybrano Anto-
niego Molenhauera (juniora) i Matyldę Ciercierską (pannę)16. 10 grudnia 1837 r. 
urodziła się jeszcze Katarzyna. Jej rodzicami chrzestnymi byli Jan Lisiewski i Ka-
tarzyna Sigmund17. Zapewne ostatnim dzieckiem Jana Nowowieskiego i Katarzy-
ny z domu Behrendt, a zarazem najmłodszym bratem ojca Feliksa Nowowiejskie-
go, był Walenty Romuald, urodzony 7 lutego 1843 r. Jego rodzicami chrzestnymi 
zostali nauczyciel Mateusz Bogdański i panna Marianna Rochon18.

Oczywiście, o czym była mowa wcześniej, 4 października 1830 r. urodził się 
ojciec Feliksa – Franciszek19. Zatem dziadek Feliksa Nowowiejskiego, Jan, miał 
z Anną z domu Behrendt dziewięcioro dzieci. Różnica wieku między pierwszym 
i ostatnim wyniosła 21 lat. Najstarszym był Jan Tymoteusz (urodził się w 1822 r.), 
a najmłodszym Walenty Romuald (1843 r.). Przeważali chłopcy, których było pię-
ciu. Wśród nadanych imion wybierano bardzo popularne na Warmii, jak: Anna i 
Katarzyna (wśród dziewcząt) oraz Franciszek i Jan (wśród chłopców), ale też mniej 
popularne: Matylda czy Hilary.

W czasie kwerendy wyłoniło się pytanie, czy Anna Behrendt była pierw-
szą żoną Jana Nowowieskiego? W chwili urodzenia ich pierwszego dziecka oj-

12 Adalbert Junklewicz, ur. w 1777 r. w Biskupcu, święcenia kapłańskie otrzymał w 1801 r. we Frombor-
ku, potem był wikariuszem w Biesowie i Królewcu, a od 1813 r. proboszczem w Barczewku. Tam zm. 18 XII 
1827 r. – A. Kopiczko, Duchowieństwo katolickie diecezji warmińskiej w latach 1525–1821, cz. 2, Olsztyn 2000, s. 139.

13 AAWO, Barczewo, nr 32, Księga chrztów, s. 458.
14 Ibidem, s. 482; AAWO, Barczewo, nr 24, Register chrztów, s. 81.
15 AAWO, Barczewo, nr 32, Księga chrztów, s. 547.
16 Ibidem, k. 7. Matylda zmarła 11 III 1883 r. w Barczewie. Do śmierci pozostała osobą samotną (Jung-

frau – panna). W miejsce na odnotowanie pozostawionych członków rodziny wpisano – brat Franciszek, czy-
li ojciec Feliksa Nowowiejskiego. Jej nazwisko zapisano jako „Nowowiejski”. AAWO, Barczewo, nr 54, Księ-
ga zmarłych, ss. 492–493. W tej samej księdze pod datą 1 IV 1883 r. odnotowano śmierć Jana Nowowieskiego 
w wieku 61 lat, ale nie był członkiem interesującej nas rodziny Nowowiejskich. Pozostawił Gertrudę z d. Her-
mann i dwoje dzieci. Wprawdzie przy Gertrudzie dopisano „Mutter” (matka), ale chodzi raczej o żonę Jana, 
a matkę odnotowanych dzieci. Ibidem, ss. 494–495. Por. AP Olsztyn, 42/699/30, Standesamt zu Wartenburg 
[Urząd Stanu Cywilnego w Barczewie, pow. olsztyński], Sterbe-Haupt-Register, http://olsztyn.ap.gov.pl/baza/
skany.php?z=699&s=30 (1883 r., skan 42).

17 AAWO, Barczewo, nr 33, Księga chrztów, s. 41.
18 Ibidem, s. 132.
19 AAWO, Barczewo, nr 32, Księga chrztów, s. 511.
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ciec miał już 43, a matka 26 lat. Być może uzupełnieniem (wyjaśnieniem) tych 
wiadomości jest odnaleziony zapis o urodzinach 18 kwietnia 1810 r. Feliksa, 
którego rodzicami byli Jan Nowowieski (obywatel Barczewa) i marianna, córka 
zmarłego michała Wermdtera (kolona). Rodzicami chrzestnymi zostali wówczas 
ks. proboszcz Kasper Jablonski i eleonora, żona skarbnika miejskiego (camera-
rius) Stoka20. I rzeczywiście, 1 września 1806 r. w Barczewie został zawarty zwią-
zek małżeński pomiędzy Janem Nowowieskim a marianną Wermdter, córką 
wspomnianego już michała Wermdtera, choć tu podano – ławnika miejskiego 
(scabinus). Świadkami byli Jan helbich (consul – rajca miejski) i Franciszek Stok 
(mercator – kupiec)21. Ustalono też, że marianna Nowowieska zmarła 9 marca 
1819 r. i miała wówczas 46 lat22. zatem przynajmniej przez dwa lata Jan Nowo-
wieski pozostawał wdowcem, zanim poślubił Annę Behrendt.

Tabela 1
dzieci Jana Nowowieskiego (dziadka Feliksa)

Jan Nowowieski i Anna z d. Behrendt
Imię dziecka data urodzenia

Jan Tymoteusz 29 I 1822 r.
Anna 31 X 1823 r.
hilary 13 I 1826 r.
Rudolf 11 IV 1828 r.
Franciszek (ojciec Feliksa) 4 X 1830 r.
Antonina 14 XII 1832 r.
matylda 9 VI 1835 r.
Katarzyna 10 XII 1837 r.
Walenty Romuald 7 II 1843 r.

Jan Nowowieski i marianna z domu Wermdter
Imię dziecka data urodzenia

Feliks 18 IV 1810 r.

O samym dziadku Janie Nowowieskim (ojcu wyżej wymienionych dzieci) 
należy dodać, że urodził się 2 lutego 1779 r. Był synem Jana (imiona przechodzi-
ły z ojca na pierworodnego syna), określonego jako obywatel miasta i kuśnierz 
oraz Anny, córki Andrzeja Jabłęskiego (Jablonskiego) z Tuławek, rolnika (kolo-
na). Rodzicami chrzestnymi byli Jan Jablonski z Tuławek i elżbieta, córka oby-
watela miejskiego michała henricha23. zmarł 15 lutego 1845 r. w Barczewie (po-

20 Ibidem, s. 132.
21 AAWO, Barczewo, nr 45, Księga małżeństw, s. 24.
22 AAWO, Barczewo, nr 51, Księga zmarłych, s. 90.
23 AAWO, Barczewo, nr 31, Księga chrztów, s. 97.



515Genealogia Feliksa Nowowiejskiego na podstawie ksiąg metrykalnych

chowany 18 tego miesiąca). W momencie śmierci żyła jeszcze jego żona Anna24 
oraz dzieci: Jan Tymoteusz, Anna (starsze), Franciszek (ojciec Feliksa), Antoni-
na, matylda, Katarzyna i Walenty (Walentego nie odnotowano w wykazie dzie-
ci, które pozostały po śmierci).

Odszukano również informacje o pradziadku Feliksa, czyli też o Janie No-
wowieskim, urodzonym 31 grudnia 1730 r. w Barczewie. Jego ojcem był Woj-
ciech Nowowieski (obywatel miasta i również kuśnierz), a matką Katarzyna25 
(nie podano nazwiska panieńskiego). Rodzicami chrzestnymi zostali: szlachet-
nie urodzony Jakub Bzduchowski, także kuśnierz i obywatel miasta (zapewne 
był też i burmistrzem – proconsul)26 oraz Klara, żona obywatela miasta i szewca 
Jakuba Bodiita (Bodyta)27.

Niestety, nie możemy ustalić takiej genealogii dla matki Feliksa Nowowiej-
skiego, Katarzyny z domu Falk. Wiemy jedynie, że urodziła się 5 października 
1847 r. w Butrynach28 i była córką Piotra oraz heleny z domu czyborr (czym-
borska, ur. 19 V 1827 r. w Przykopie). z Butryn nie zachowały się księgi metrykal-
ne z tego okresu. Ślub zawarli 18 lutego 1868 r., zapewne zwyczajowo w Butrynach, 
ponieważ stamtąd pochodziła panna młoda, ale też nie mamy księgi małżeństw 
z tego okresu. Wiemy jedynie, że ich pierwsze dziecko przyszło na świat 22 grud-
nia 1868 r. zatem Franciszek Nowowieski miał już 38, a jego żona 21 lat29.

Jednak to nie było pierwsze małżeństwo ojca Feliksa, Franciszka Nowowie-
skiego, a dowiadujemy się o tym z zapisu w księdze chrztów, który mówi, że 29 
września 1855 r. urodził się Franciszek30 Nowowieski. Jego ojcem był Franciszek 
(podobnie jak Feliksa), ale matką – monika z domu Ratzki (Radzki). zatem tą 
pierwszą żoną była monika z domu Ratzki. Udało się ustalić podstawowe dane per-
sonalne, a pomocne były w tym przypadku informacje o rodzicach chrzestnych. 
To pierwsze dziecko otrzymało sakrament chrztu 30 września, czyli już następnego 
dnia po urodzeniu. Ojcem chrzestnym został maciej Fręszkowski (krawiec z Pur-

24 zm. 25 VIII 1852 r. w Barczewie. W akcie zgonu napisano, że była wdową, miała 56 lat (czyli urodzi-
ła się w 1796 r.) i została pochowana 28 sierpnia. Pozostały dzieci: starsze – Jan, Anna i Franciszek oraz młod-
sze – Antonina, matylda i Katarzyna. AAWO, Barczewo, nr 51, Księga zmarłych, s. 468; J. Boehm, op. cit., s. 95.

25 Taż Katarzyna Nowowieska – już jako wdowa – zawarła 28 I 1737 r. w Barczewie ślub z Andrzejem 
Freitagiem. AAWO, Barczewo, nr 43, Księga małżeństw, s. 140. To oznacza, że Wojciech Nowowiejski zmarł 
przed 1737 r., ale nie możemy ustalić dokładnej daty, ponieważ nie zachowały się z tego okresu księgi zmar-
łych. Pierwsza obejmuje okres od 1765 r.

26 http://www.familienforschung-jorczik.com/datum_B_m.pdf
27 AAWO, Barczewo, nr 29, Księga chrztów, s. 129.
28 J. Boehm, op. cit., s. 95. Pewne hipotezy o rodzinie Katarzyny Falk snuje syn Feliks maria Nowowiej-

ski w artykule pt. Wspomnienia o ojcu, Słowo na Warmii i mazurach, 1962, nr 23, ss. 3–4.
29 Taką informację zawiera też artykuł opublikowany na stronie internetowej. – http://a.webvisitenkarte.net/

images/document/7995/FelixNowowiejski.pdf?red=1 (dostęp: 16.12.2016 r.); https://de.wikipedia.org/wiki/Feliks_
Nowowiejski (dostęp: 16.12.2016 r.).

30 Jako pierworodny syn otrzymał imię po ojcu.
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dy Wielkiej), a matką chrzestną Anna Fręszkowski (żona krawca z Barczewa)31. 
Właśnie informacja o ojcu chrzestnym z Purdy Wielkiej skłoniła do poszukiwania 
w księgach z tamtej parafii moniki Ratzkiej. Trop był słuszny. Urodziła się ona 8 
maja 1830 r. w rodzinie młynarza z Purdy Wielkiej Tomasza Ratzkiego i Anny, 
córki tamtejszego nauczyciela macieja Fręszkowskiego. Rodzicami chrzestnymi 
byli Joachim, syn tego nauczyciela, i Joanna Wilhelmina, żona macieja Kosmana, 
skarbnika w Olsztynku32.

Niestety, to pierwsze dziecko Franciszka i moniki (czyli Franciszek) zmar-
ło już 16 maja 1856 r. (pochowane na cmentarzu 19 tego miesiąca). miało 7 mie-
sięcy i 18 dni33. 22 lutego 1857 r. urodził się w tym małżeństwie Karol, ochrzczo-
ny dwa dni później. Rodzicami chrzestnymi byli Karol ciecierski (organista 
z Purdy Wielkiej) i Teresa Sokołowska, żona karczmarza z Barczewa34. 14 stycz-
nia 1859 r. przyszła na świat jeszcze Anna (ochrzczona 20 tego miesiąca), jed-
nak w rubryce, gdzie wpisywano imię matki, zapisano nie monikę tylko ma-
riannę z domu Ratzki. można przypuszczać, że to błąd. Rodzicami chrzestny-
mi w tym przypadku byli: Ignacy Pompetzki (Radmachermeister – kołodziej) 
z Barczewa35 i elżbieta Rucka/Rutzka (Ratzka), córka młynarza z Purdy Wiel-
kiej36. 26 stycznia 1861 r. urodził się Jan Polikarp (ochrzczony 29 tego miesiąca). 
Przy ojcu, Franciszku Nowowieskim, dopisano: „właściciel majątku” (Grundbe-
sitzer). Rodzicami chrzestnymi zostali Franciszek Gross i Gertruda cichowska. 
Jednak to dziecko też zmarło już 14 lipca 1864 r.37 26 czerwca 1864 r. przyszła na 
świat Rozalia (ochrzczona 27 czerwca)38. 17 lipca 1865 r. urodził się Aleksy (Ale-
xius), a ochrzczony został 23 tego miesiąca. Na rodziców chrzestnych wybrano 
Andrzeja Ruckiego (może chodzi o członka rodziny moniki, a tylko zmieniono 
zapis nazwiska – Rucki/Radzki) i Rozalię Nowowieską39. Jako ostatnie dziecko 

31 Nazwisko Fręszkowskich było znane w Purdzie Wielkiej na przełomie XVIII i XIX w. Od 1799 r. na-
uczycielem w tamtejszej szkole był mateusz Fręszkowski, który – najprawdopodobniej – urodził się w 1776 r. 
w Barczewie, ale tego faktu nie udało się potwierdzić na podstawie ksiąg parafialnych. zmarł w Purdzie Wielkiej 
w 1852 r. A. Kopiczko, Dzieje kościoła i parafii w Purdzie Wielkiej, Olsztyn 2014, ss. 25, 38, 39, 97.

32 Purda Wielka, nr 3, Księgi chrztów.
33 AAWO, Barczewo, nr 53, Księga zmarłych, s. 340.
34 AAWO, Barczewo, nr 35, Księga chrztów, s. 350. Karol Nowowieski zmarł 8 VIII 1887 r. w wieku 30 lat. 

AAWO, Barczewo, nr 55, Księga zmarłych, ss. 184–185; AP Olsztyn, 42/699/42, Standesamt zu Wartenburg 
[Urząd Stanu cywilnego w Barczewie, pow. olsztyński], Sterbe-haupt-Register, http://olsztyn.ap.gov.pl/baza/
skany.php?z=699&s=42 (1887 r., skan 103).

35 Już go odnotowaliśmy w przyp. 4. Był żonaty z Antonią z d. Nowowieska. AAWO, Barczewo, nr 46, 
Księga małżeństw.

36 AAWO, Barczewo, nr 34, Księga chrztów, s. 420.
37 AAWO, Barczewo, nr 35, Księga chrztów, ss. 34–35; nr 54, Księga zmarłych, s. 66 (miał 3 lata i 6 miesięcy).
38 AAWO, Barczewo, nr 35, Księga chrztów, s. 138–139. Jednym z rodziców chrzestnych był Andrzej 

Fręszkowski, a drugim – Antonina Pompecki. To dziecko zapewne zmarło przed 1866 r., ponieważ nie odno-
towano Rozalii wśród tych, które pozostały po śmierci matki.

39 AAWO, Barczewo, nr 35, Księga chrztów, ss. 172–173.
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zanotowano w księdze chrztów 14 września 1866 r. martwego chłopca (todtgebo-
rener Knabe)40. Jednak – jak wynika z księgi zmarłych – matka, monika Nowie-
wieska (z domu Ratzki), zmarła dwa dni po urodzeniu tego dziecka – 16 wrze-
śnia 1866 r. w Barczewie i tam dwa dni później została pochowana. miała 36 lat. 
Przyczyną śmierci była zaraza cholery. Pozostawiła męża (Franciszka) i troje 
dzieci: Karola (w wieku 9 lat), Annę (6 lat) i Aleksego (1,5 roku)41.

drugie małżeństwo zawarł Franciszek Nowowieski z Katarzyną z domu 
Falk 18 lutego 1868 r., zapewne w Butrynach, ponieważ stamtąd pochodziła 
żona. Niestety, księgi metrykalne z tej parafii z interesującego nas okresu zosta-
ły zniszczone pod koniec II wojny światowej i dlatego też nie możemy uzyskać 
ważnych dla nas informacji. druga żona była młodsza o 17 lat od męża i w chwili 
ślubu liczyła ich 21. Franciszek Nowowieski miał już wówczas żyjących przy-
najmniej troje dzieci z poprzedniego małżeństwa. Nie wiemy, czy pozostała przy 
życiu Rozalia, czwarte dziecko, ponieważ nie odnotowano jej w księdze jako 
członka rodziny. Najstarszy syn z pierwszego małżeństwa w chwili drugiego ślu-
bu, Karol, miał 11 lat, Anna – 9, a Aleksy – 3 lata.

W drugim małżeństwie Franciszka Nowowieskiego pierwsze dziecko urodzi-
ło się 22 grudnia 1868 r., czyli po 10 miesiącach od ślubu. Okazuje się, że otrzyma-
ło imię Franciszek (czyli po ojcu, ale należy też przypomnieć, że pierwsze dziecko 
z pierwszego małżeństwa też otrzymało imię Franciszek, jednak szybko zmarło). 
chrzest nowo narodzonego potomka odbył się 27 grudnia 1868 r. Przy adnotacji o 
ojcu dodano, że był krawcem, ale też właścicielem gruntu (Grundbesitzer). Rodzi-
cami chrzestnymi zostali Andrzej Wieczorek i Katarzyna z domu Krankowski (na-
zwisko niewyraźnie zapisane, więc może być błąd w jego odczytaniu)42.

6 grudnia 1870 r. urodziła się Barbara (ochrzczona 18 tego miesiąca). Na-
zwisko matki zapisano jako Falkowska. chrzestnymi zostali Ignacy Pompecki 
z Barczewa i helena Wieczorek z Butryn43. 16 października 1872 r. przyszła na 
świat Teresa. chrzest otrzymała 27 października. Przy ojcu napisano już tylko, 
że był mistrzem krawieckim, natomiast przy matce, że pochodziła z domu Falk 
z miejscowości Butryny. Rodzicami chrzestnymi byli Piotr Falkowski z Butryn 
i Katarzyna Kawk (może Kawka?)44. Interesujące jest tu zestawienie tych dwóch 

40 Ibidem, s. 208.
41 AAWO, Barczewo, nr 54, Księga zmarłych, ss. 118–119.
42 AAWO, Barczewo, nr 35, Księga chrztów, s. 274.
43 AAWO, Barczewo, nr 35, Księga chrztów, ss. 332–333.
44 Ibidem, s. 386. Teresa wyszła za mąż za Grzegorza erdmanna, do którego napisał list Feliks Nowo-

wiejski (niestety, nie znamy daty), a przytacza go Jan Boehm w publikacji Feliks Nowowiejski. Zarys biograficzny 
(s. 33, 121). dowiadujemy się z niego o niezwykle skomplikowanych uwarunkowaniach świadomości naro-
dowej mieszkańców Prus Wschodnich. Szwagier optował za Niemcami, a Feliks Nowowiejski za Polską: „Ser-
decznie znajduję Twoje słowa o «mojej ojczyźnie»... Tą ojczyzną są dla ciebie Niemcy – dla mnie Polska”. 
Por. J. Boehm, Feliks Nowowiejski. Artysta i wychowawca, Olsztyn 1985, s. 83, przyp. 5.



518 Andrzej Kopiczko

zapisów nazwiska: „Falkowski” i „Falk”. zapewne członkowie rodziny matki Fe-
liksa posługiwali się odmianą polską, o czym świadczą adnotacje dotyczące ojca 
chrzestnego. W tym przypadku początkowo odnotowano matkę jako „cath.[arina] 
Falkowski aus Wuttrienen”. Jednak w uwagach dopisano później: „Falk, berich-
tigt auf Verfügung der Königl. Regierung d. 5. mai 1899” [Falk, poprawiono na 
mocy zarządzenia rządu królewskiego z 5 maja 1899 r.]. I rzeczywiście, przy Ka-
tarzynie zamazano część nazwiska, a pozostawiono tylko „Falk”45. zapewne Te-
resa lub Barbara zamieszkała później w lidzbarku Warmińskim (być może tam 
jedna z nich wyszła za mąż)46.

Kolejnym dzieckiem była maria, która przyszła na świat 30 marca 1875 r., 
a została ochrzczona 4 kwietnia47. Tym razem przy ojcu nie podano zawodu. 
chrzestnymi zostali: Jan Nowowieski, określony jako obywatel barczewski, ale 
należy też dodać, że członek rodziny oraz Anna (nazwisko zapisane nieczytel-
nie) też z Barczewa. Natomiast w uwagach dodano, że maria poślubiła 27 mar-
ca 1913 r. w Berlinie Brunona Wirtschafta. Nie wiemy, jak później potoczyły się 
losy tego małżeństwa. z innych informacji wynika, że przed wybuchem II woj-
ny światowej wyszła za mąż za Józefa Jatzkowskiego (może drugie małżeństwo) 
i osiadła w Patrykach w parafii Klebark Wielki. W styczniu 1948 r. poborca po-
datkowy lub komornik zabierał jej ulubiony i jedyny fortepian. To doprowa-
dziło do zawału serca. Wówczas postanowiono zawieźć ją furmanką do szpitala 
w Olsztynie, ale zmarła w drodze 21 stycznia 1948 r. Pochowano ją na cmenta-
rzu w Klebarku Wielkim48. z siostrą marią Feliks Nowowiejski utrzymywał bli-
skie kontakty i pisał do niej listy, które przytacza Jan Boehm. mieli też wspólne 
zainteresowania. maria występowała jako śpiewaczka na koncertach, zjazdach, 
konkursach, wieczornicach49. 

Piątym dzieckiem był Feliks, natomiast szóstym Rudolf. Ten urodził się 
29 lipca 1879 r., a ochrzczony został 10 sierpnia. Rodzicami chrzestnymi byli 
Antoni Klein i matylda Nowowieska, przy której dodano stan cywilny – panna 
(Jungfrau). Już o niej pisaliśmy, ponieważ była siostrą Franciszka Nowowieskie-
go (ojca Feliksa) i urodziła się 9 czerwca 1835 r.50 

45 AAWO, Barczewo, nr 35, Księga chrztów, s. 387.
46 J. Boem, Feliks Nowowiejski. Zarys biograficzny, ss. 58–59; F.m. Nowowiejski, Wspomnienia o ojcu, Sło-

wo na Warmii i mazurach, 1963, nr 3, s. 3.
47 AAWO, Barczewo, nr 35, Księga chrztów, ss. 466–467; AP Olsztyn, 42/699/4, Standesamt zu Warten-

burg [Urząd Stanu cywilnego w Barczewie, pow. olsztyński], haupt-Geburts-Register, http://olsztyn.ap.gov.pl/
baza/skany.php?z=699&s=4 (1875 r., skan 57).

48 J. Boehm, Feliks Nowowiejski. Artysta i wychowawca, s. 207. Informacje uzyskane ze stron internetowych. 
49 J. Boem, Feliks Nowowiejski. Zarys biograficzny, ss. 29–31 (list z 1902 r.), 35, 36, 124.
50 AAWO, Barczewo, nr 35, Księga chrztów, s. 604; AP Olsztyn, 42/699/16, Standesamt zu Wartenburg 

[Urząd Stanu cywilnego w Barczewie, pow. olsztyński], haupt-Geburts-Register, http://olsztyn.ap.gov.pl/baza/
skany.php?z=699&s=16 (1879 r., skan 121).
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Okazuje się, że Rudolf Nowowieski obrał drogę kapłańską. z biogramu, 
opracowanego przez Tadeusza Orackiego, dowiadujemy się, że ukończył gim-
nazjum w Olsztynie, a studia teologiczne oraz z zakresu filologii klasycznej i ję-
zyków obcych odbył w Antwerpii, Trewirze, monastyrze i w Rzymie. W Wiecz-
nym mieście w Akademii św. Tomasza uzyskał doktorat z filologii i licencjat 
z teologii na Uniwersytecie Gregoriańskim. Studiował również w Kościelnej 
Szkole muzycznej w Ratyzbonie. W 1905 r. przyjął święcenia kapłańskie (nie po-
dano, gdzie). Potem był sekretarzem metropolity lwowskiego arcybiskupa Józe-
fa Bilczewskiego i w latach 1909–1912 wykładowcą w Seminarium duchownym 
we lwowie. Następnie przez kilka lat przebywał w Wiedniu, gdzie zaangażował 
się m.in. we współpracę z Polonią. W 1918 r. powrócił do Polski i współuczestni-
czył w pracach przedplebiscytowych. Wspólnie z bratem Feliksem występowa-
li podczas licznych koncertów i wieców, organizowanych m.in. w Olsztynie. Po 
1920 r. przez pięć lat był nauczycielem łaciny w Toruniu. Jednak w 1925 r. po-
rzucił kapłaństwo i zawarł związek małżeński. W kolejnych latach pracował jako 
nauczyciel łaciny w Gimnazjum im. Juliusza Słowackiego w Wilnie. Kompono-
wał i pisał teksty utworów muzycznych, dokonywał tłumaczeń. Po II wojnie 
światowej wyjechał do Paryża. zmarł 17 lutego 1963 r. w Juilly pod Paryżem51.

3 listopada 1881 r. przyszedł na świat Alojzy. chrzest odbył się 13 tego 
miesiąca. W tym przypadku matką chrzestną była marta Nowowieska, a ojcem 
chrzestnym – Piotr Falk, mieszkający w Królewcu52. Poza tymi danymi o tym 
bracie Feliksa nic nie udało się ustalić. 

dwa lata później, 6 września 1883 r., urodził się Bernard. chrzest odbył 
się 23 tego miesiąca53. Jako chrzestni wystąpili: Andrzej Pompecki (Tischler, sto-
larz)54 i Katarzyna Kunnck/Kunczek(?). zapisy ich dotyczące są mało czytelne 
i ze skrótami, stąd postawiono znak zapytania. W uwagach – zapewne przy Ber-
nardzie, choć też trudno ustalić, czy na pewno – jest informacja, że 13 paździer-
nika 1912 r. poślubił w Berlinie lucię Pflume55.

Po dłuższej przerwie, 24 maja 1886 r., rodzina powiększyła się jeszcze o le-
ona. Ochrzczony został 15 czerwca tego roku, a rodzicami chrzestnymi byli Jan 

51 T. Oracki, Słownik biograficzny Warmii, s. 233; J. Boehm, op. cit., ss. 36, 37, 55.
52 AAWO, Barczewo, nr 35, Księga chrztów, s. 680 AP Olsztyn, 42/699/22, Standesamt zu Wartenburg 

[Urząd Stanu cywilnego w Barczewie, pow. olsztyński], haupt-Geburts-Register, http://olsztyn.ap.gov.pl/baza/
skany.php?z=699&s=22 (1881 r., skan 151).

53 AAWO, Barczewo, nr 35, Księga chrztów, ss. 747–748; AP Olsztyn, 42/699/28, Standesamt zu Warten-
burg [Urząd Stanu cywilnego w Barczewie, pow. olsztyński], haupt-Geburts-Register, http://olsztyn.ap.gov.pl/
baza/skany.php?z=699&s=28 (1883 r., skan 163).

54 zapewne chodzi o Andrzeja Pompeckiego, który 17 I 1870 r. zawarł związek małżeński z Barbarą 
z d. lisiewski. AAWO, Barczewo, nr 46, Księga małżeństw.

55 AAWO, Barczewo, nr 35, Księga chrztów, s. 748.
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Wieczorek z Butryn oraz Antonina Pompecki z Barczewa56. dziesiątym dziec-
kiem Franciszka Nowowieskiego i Katarzyny z domu Falk był edward, urodzo-
ny 13 października 1888 r., a ochrzczony 21 tego miesiąca. Rodzicami chrzest-
nymi zostali Franciszek Stoll i Gertruda Kuck(?)57.

edward został też odnotowany w Słowniku Tadeusza Orackiego, ponie-
waż zasłużył się jako pianista, organista i kompozytor. Gry na fortepianie uczył 
się u brata Feliksa. Od 1904 r. kształcił się w Akademickiej Szkole mistrzów 
w Berlinie. Potem w latach 1908–1930 występował jako pianista i solista w Ope-
rze Berlińskiej, a nawet krótko (1920–1921) był kierownikiem muzycznym opery 
w Ankarze. W 1930 r. objął stanowisko organisty i kierownika chóru w koście-
le św. Józefa w Berlinie i tam pracował do śmierci. Wspólnie z bratem Feliksem 
i siostrą marią występowali na licznych koncertach. zakładał chórki, w tym tak-
że chór polski przy kościele św. Pawła w Berlinie. Tam zmarł 3 kwietnia 1951 r.58

Po dłuższej przerwie, 2 lutego 1894 r., urodził się jeszcze syn, który otrzymał 
imię Bonifacy (chrzest 4 lutego). Rodzicami chrzestnymi byli August Nieswandt 
(piekarz) i Anna Gotzhein (żona piekarza), oboje z Barczewa59. Jednak to dziec-
ko zmarło po trzech dniach – 5 lutego60. Jako przyczynę zgonu podano „słabość” 
(Schwäche). Ojciec miał już wówczas 64, a matka 47 lat.

Tabela 2
dzieci Franciszka Nowowieskiego (rodzeństwo Feliksa)

Imię data urodzenia Uwagi
matka monika z d. Ratzki

Franciszek 29 IX 1855 r. zm. 16 V 1856 r.
Karol 22 IV 1857 r. 
Anna 14 I 1859 r.
Jan Polikarp 26 I 1861 r. zm. 14 VII 1864 r.
Rozalia 26 VI 1864 r.
Aleksy 17 VII 1865 r.

56 AAWO, Barczewo, nr 36, Księga chrztów, ss. 156–157; AP Olsztyn, 42/699/37, Standesamt zu Warten-
burg [Urząd Stanu cywilnego w Barczewie, pow. olsztyński], haupt-Geburts-Register, http://olsztyn.ap.gov.pl/
baza/skany.php?z=699&s=37 (1886 r., skan 99).

57 AAWO, Barczewo, nr 36, Księga chrztów, s. 330; AP Olsztyn, 42/699/37, Standesamt zu Wartenburg 
[Urząd Stanu cywilnego w Barczewie, pow. olsztyński], haupt-Geburts-Register, http://olsztyn.ap.gov.pl/baza/
skany.php?z=699&s=43 (1888 r., skan 177).

58 T. Oracki, op. cit., s. 231; J. Boehm, op. cit., ss. 36, 37.
59 AAWO, Barczewo, nr 37, Księga chrztów, ss. 76–77; AP Olsztyn, 42/699/62, Standesamt zu Warten-

burg [Urząd Stanu cywilnego w Barczewie, pow. olsztyński], haupt-Geburts-Register, http://olsztyn.ap.gov.pl/
baza/skany.php?z=699&s=62, (1894 r., skan 25).

60 AAWO, Barczewo, nr 56, Księga zmarłych, ss. 7–8; Por. AP Olsztyn, 42/699/64, Standesamt zu Warten-
burg [Urząd Stanu cywilnego w Barczewie, pow. olsztyński], Sterbe-haupt-Register, http://olsztyn.ap.gov.pl/
baza/skany.php?z=699&s=64 (1894, skan 23).
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Todgeborener Knabe 
(martwy chłopiec)

14 IX 1866 r.

matka Katarzyna z d. Falk
Imię data urodzenia Różnica między kolejnymi narodzinami

Franciszek 22 XII 1868 r.
Barbara 6 XII 1870 r. 2 lata
Teresa 16 X 1872 r. rok i 10 miesięcy
maria 30 III 1875 r. 2 lata i 5 miesięcy
Feliks 7 II 1877 r. rok i 10 miesięcy
Rudolf 29 VII 1879 r. 2 lata i 5 miesięcy
Alojzy 3 XI 1881 r. 2 lata i 3 miesiące
Bernard 6 IX 1883 r. rok i 11 miesięcy
leon 24 V 1886 r. 2 lata i 7 miesięcy
edward 13 X 1888 r. 2 lata i 3 miesiące
Bonifacy 2 II 1894 r. 5 lat i 2 miesiące, zm. 5 II 1894 r.

z zestawienia wynika, że w pierwszym małżeństwie na świat przyszło 
siedmioro dzieci: dwie dziewczynki, czterech chłopców i jedno martwe. W dru-
gim małżeństwie dzieci było o czworo więcej – jedenaścioro, w tym tylko trzy 
dziewczynki. Gdy urodziło się pierwsze dziecko, ojciec (Franciszek Nowowie-
ski) miał 25 lat, a gdy przyszło na świat ostatnie – już 64 lata. Różnica wieku 
między pierwszym a ostatnim dzieckiem wyniosła 39 lat, a zatrzymując się wy-
łącznie przy drugim małżeństwie, to między narodzinami pierwszego dziecka 
i ostatniego minęło 26 lat. Trudno wysnuć jakieś wnioski odnośnie do nadawa-
nych imion. zawsze pierworodny syn otrzymywał imię ojca.

Przynajmniej pięcioro rodzeństwa z drugiego małżeństwa było uzdolnione 
muzycznie i na tym polu realizowało swoje powołanie życiowe. Oprócz Feliksa byli 
to: maria, Rudolf, leon i edward. Rudolf obrał też początkowo drogę kapłańską i była 
ona bardzo owocna. Jednak – jak podano wyżej – w 1925 r. porzucił stan duchow-
ny i zawarł związek małżeński. Niestety, nie udało się ustalić wszystkich dat śmier-
ci rodzeństwa Feliksa (pomijając Bonifacego). Wiemy, że maria zmarła w 1948 r. 
w wieku 73 lat, edward w 1951 r. w wieku 63 lat i Rudolf w 1963 r. w wieku 84 lat.

dodajmy też, że ojciec Feliksa Nowowiejskiego, Franciszek Nowowie-
ski, zmarł 1 lutego 1913 r. w Berlinie i został pochowany na cmentarzu św. Se-
bastiana61, natomiast matka nieco wcześniej – 1 września 1911 r. w Warszawie, 
a jej grób znajduje się na Powązkach (kwatera 184, rząd 6, miejsce 17)62. Feliks 

61 J. Boehm, op. cit., s. 95; F.m. Nowowiejski, Wspomnienia o ojcu, Słowo na Warmii i mazurach, 1963, 
nr 7, s. 3.

62 Ibidem, s. 59, 95, 105 (przyp. 144). Na Powązkach spoczęła też siostra Katarzyny, elżbieta Falk, która wstąpiła 
do zgromadzenia Sióstr miłosierdzia św. Wincentego a Paulo (szarytek) i pracowała w szpitalu na Pradze. F.m. Nowo-
wiejski, Wspomnienia o ojcu, Słowo na Warmii i mazurach, 1963, nr 6, s. 3; J. Boehm, op. cit., s. 105 (przyp. 145).
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Nowowiejski zmarł 18 stycznia 1946 r. w Poznaniu. Trumna ze zwłokami była 
wystawiona w poznańskiej Farze (kościele matki Boskiej Nieustającej Pomocy 
i św. marii magdaleny) przez trzy dni i tam pożegnał go 22 tego miesiąca w cza-
sie uroczystości pogrzebowych m.in. prymas Polski, kardynał August hlond63. 
Następnie pochód żałobny szedł kilka godzin przez miasto, na Starym Rynku 
żałobnicy odśpiewali „Rotę”, do kościoła św. Wojciecha i tam trumnę umieszczo-
no w Krypcie zasłużonych, zwanej Poznańską Skałką64.

*  *  *
Prace nad genealogią rodziny Feliksa Nowowiejskiego nie były łatwe. za-

pisy w księgach metrykalnych są często nieczytelne, dokonywane za pomocą 
skrótów. W przedstawionej wersji mogą jeszcze występować pojedyncze błędy, 
które w czasie dalszych poszukiwań można będzie skorygować. Wydaje się jed-
nak, że warto te ustalenia upublicznić, zwłaszcza z okazji ogłoszonego Roku Fe-
liksa Nowowiejskiego (2016) i przypadającej 2 lutego 2017 r. 140. rocznicy jego 
urodzin. Jest to zatem pierwsze tak dokładne przedstawienie dziejów rodziny na 
podstawie kościelnych ksiąg metrykalnych. Kolejne uzupełnienia być może po-
jawią się na podstawie akt urzędów stanu cywilnego i będą dotyczyć dzieci Fe-
liksa oraz kolejnego pokolenia.

andrzej Kopiczko, Genealogie von Felix Nowowiejski auf der Grundlage der im Archiv der Erzdiözese 
Ermland in Olsztyn vorhandenen Kirchenbücher

zusammenfassung

In den bisherigen Ausarbeitungen, die Felix Nowowiejski gewidmet wurden, fehlt es an genaueren In-
formationen zu seiner Familie. erst dank der Recherche in den Sammlungen des Archivs der erzdiözese erm-
land in Olsztyn konnten sowohl viele neue Tatsachen über die Vorfahren dieses berühmten Komponisten, als 
auch eine vollständige liste seines Geschwisters festgestellt werden. es stellt sich heraus, dass der Vater von Fe-
lix Nowowiejski, Franz Nowowieski (so wurde der Name in den Büchern aufgeschrieben), heiratete zunächst 
monika geb. Ratzki, mit der er sieben Kinder hatte. das letzte Kind wurde tot geboren und zwei Tage später 
ist auch die mutter an der choleraseuche gestorben (16.09.1866). die zweite ehe ging er am 18. Februar 1868 
mit Katharina geb. Falk ein. Aus dieser ehe sind noch elf Kinder hervorgegangen, darunter wurde Felix am 
7. Februar 1877 als fünftes Kind geboren.

63 Gdy zmarł 22 X 1948 r. prymas August hlond, kondolencje przesłał najstarszy syn kompozytora, 
Feliks maria Nowowiejski. Pisał: „Przesyłam w imieniu całej rodziny i własnym wyrazy najgłębszego żalu po 
stracie śp. Brata Księdza doktora – Wielkiego Prymasa Polski i wielkiego Protektora sztuki muzycznej. Wiemy, 
czym zmarły był w szczególności dla Feliksa Nowowiejskiego, mego ojca. Wyjątkowe zrozumienie, niezłomne 
wsparcie i serdeczna przyjaźń dla twórczości umożliwiły Kompozytorowi ekspansję muzyczną w latach po-
znańskich i nowy okres rozwoju w postaci licznych dzieł muzyki liturgicznej, religijnej i świeckiej. Śp. Prymas 
był słońcem w życiu – często chmurnym – kompozytora. Pamiętam, jaka to radość była dla gasnącego życia 
mojego ojca, gdy na kilka godzin przed śmiercią jego śp. Kardynał – Prymas odwiedził ciężko chorego”. J. Ol-
bert, Feliks Nowowiejski: wielki kompozytor i patriota, Seminare. Poszukiwania naukowe, 2002, t. 18, s. 634. 

64 zdjęcia z pogrzebu – http://cyryl.poznan.pl/katalog.php?repurl=k,580,1 (dostęp: 4.01.2017 r.).
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Als das erste Kind geboren wurde, war der Vater von Felix (Franz Nowowieski) 25 Jahre alt und als 
das letzte Kind zur Welt kam – war er bereits 64 Jahre alt. der Altersunterschied zwischen dem ersten und 
dem letzten Kind in der Familie Nowowieski betrug 39 Jahre, während zwischen der Geburt des ersten und 
des letzten Kindes in der zweiten ehe 26 Jahre vergingen. mindestens fünf Geschwister aus der zweiten ehe 
waren musikalisch begabt und haben ihre lebensberufung in diesem Bereich realisiert. Außer Felix waren es: 
maria, Rudolf, leo und eduard. den größten Ruhm hat allerdings Felix errungen, dessen 140. Geburtstag ge-
rade 2017 gefeiert wird.

Übersetz von Andrzej Kopiczko 

andrzej Kopiczko, Feliks Nowowiejski’s Genealogy based on parish registers in the Archives of the 
Archdiocese of Warmia in Olsztyn

Summary 

In earlier work devoted to Feliks Nowowiejski, detailed information concerning his family is lacking. 
It was only thanks to a query in the Archives of the Archdiocese of Warmia in Olsztyn that many new facts 
about the ancestors of this outstanding composer were established, as well as a complete list of his brothers 
and sisters. It turns out that Feliks Nowowiejski's father Franciszek Nowowieski (whose name was recorded in 
the books), married first monika from Ratzki, with whom he had seven children. The last one was born dead, 
and two days later the mother also died due to cholera (16.09.1866). The second marriage was concluded on 
18 February 1868 with catherine from Falk. In this relationship, eleven children were born, including Feliks 
- on February 7, 1877.

When the first child was born, Felik's father (Francis Nowowieski) was 25 years old, and when the last 
child was born, 64 years old. The age difference between the first and last child in the Nowowieski family was 
39 years, and by the time of the second marriage only the birth of the first child and the last twenty-six years 
had passed. At least five siblings from the second marriage were musically talented and pursued their voca-
tion in life in this field. Besides Feliks, they were maria, Rudolf, leon and edward. Feliks was in fact the most 
celebrated out of all of them and his 140th birthday is celebrated in 2017.
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prof. dr hab. Andrzej Kopiczko
Instytut historii i Stosunków międzynarodowych
Uniwersytet Warmińsko-mazurski w Olsztynie
andrzejkopiczko@wp.pl

Bibliografia

Żródła archiwalne

AAWO – Archiwum Archidiecezji Warmińskiej w Olsztynie

Barczewo, Register chrztów, nr 24; księgi chrztów nr 29, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37; Księgi małżeństw 
nr 43, 45, 46, 47; Księgi zmarłych nr 51, 53, 54, 55, 56.

Purda Wielka, nr 3, Księgi chrztów.

AP Olsztyn – Archiwum Państwowe w Olsztynie

Standesamt zu Wartenburg [Urząd Stanu cywilnego w Barczewie], sygn. 42/699/4, haupt-Geburts-
-Register; sygn. 42/699/10, haupt-Geburts-Register; sygn. 42/699/16, haupt-Geburts-Re-
gister; sygn. 42/699/22, haupt-Geburts-Register; sygn. 42/699/28, haupt-Geburts-Register; 



524 Andrzej Kopiczko

sygn. 42/699/30, Sterbe-haupt-Register; sygn. 42/699/37, haupt-Geburts-Register; sygn.  42/
699/37, haupt-Geburts-Register; sygn. 42/699/4, haupt-Geburts-Register; sygn. 42/699/42, 
Sterbe-haupt-Register; sygn. 42/699/62, haupt-Geburts-Register; sygn. 42/699/64, Ster-
be-haupt-Register.

Opracowania

Boehm J.
1958. Feliks Nowowiejski. Zarys biograficzny, Olsztyn.
1985. Feliks Nowowiejski. Artysta i wychowawca, Olsztyn.

Kopiczko A.
2000. Duchowieństwo katolickie diecezji warmińskiej w latach 1525–1821, cz. 2, Olsztyn.
2014. Dzieje kościoła i parafii w Purdzie Wielkiej, Olsztyn.

Nowowiejski F. m.
1962. Wspomnienia o ojcu, Słowo na Warmii i mazurach, nr 23, ss. 3–4.
1963. Wspomnienia o ojcu, Słowo na Warmii i mazurach, nr 3, s. 3; nr 6, s. 3; nr 7, s. 3.

Olbert J.
2002. Feliks Nowowiejski: wielki kompozytor i patriota, Seminare. Poszukiwania naukowe,
t. 18, ss. 627–635. 

Oracki T.
1983. Słownik biograficzny Warmii, Mazur i Powiśla XIX i XX wieku (do 1945 roku), Warszawa.

Szorc A.
1990. Dominium warmińskie 1243–1772. Przywilej i prawo chełmińskie na tle ustroju Warmii, Olsztyn.

Strony internetowe

http://a.webvisitenkarte.net/images/document/7995/FelixNowowiejski.pdf?red=1 (dostęp: 16 XII 2016 r.).
http://culture.pl/pl/artykul/feliks-nowowiejski-patronem-2016-r (dostęp: 24 XI 2016 r.).
http://cyryl.poznan.pl/katalog.php?repurl=k,580,1 (dostęp: 4 I 2017 r.).
http://www.familienforschung-jorczik.com/datum_B_m.pdf (dostęp: 16 XII 2016 r.)
https://de.wikipedia.org/wiki/Feliks_Nowowiejski (dostęp: 16 XII 2016 r.).



Diecezja warmińska została powołana do życia 29 lipca 1243 r. Wówczas 
na polecenie papieża Innocentego IV legat Wilhelm z Modeny dokonał we wło-
skim mieście Anagni podziału obszaru ziem pruskich na cztery diecezje: cheł-
mińską, pomezańską, warmińską i sambijską. Obszar diecezji warmińskiej od 
zachodu wyznaczał Zalew Wiślany, od północy Pregoła, na południu granicą 
było jezioro Drużno i rzeka Wąska. Od strony wschodniej diecezja miała docho-
dzić aż do Litwy1. Trzy biskupstwa pruskie (pomezańskie, warmińskie i sambij-
skie) miały zostać uposażone trzecią częścią majątków ziemskich, które istniały 
w poszczególnych diecezjach. Pozostałe miały należeć do zakonu krzyżackiego. 
Taki podział dóbr przeprowadzono z uwagi na znaczny wysiłek militarny, jaki 
ciążył na Krzyżakach w związku z walką przeciwko Prusom. Pierwszy biskup 
warmiński Anzelm wybrał dla siebie środkową część swojego władztwa kościel-
nego. Podział diecezji warmińskiej na część biskupią i zakonną przebiegał w kil-
ku etapach. Po raz pierwszy doszło do porozumienia 27 kwietnia 1251 r.2, a na-
stępnie 27 grudnia 1254 r. Obszar Warmii biskupiej, jako dominium biskupa, 
ostatecznie został ustalony w 1374 r.3 Wcześniej, przed podbojem tej ziemi przez 

Komunikaty Mazursko-Warmińskie, 2016, nr 3(293)

Robert Klimek

OD POgAńsKIegO MIejscA KuLTu
DO chRZeścIjAńsKIegO sAnKTuARIuM
– śWIęTA LIPKA I gIeTRZWAłD
nA TLe KRAjObRAZu sAKRALnegO WARMII

Słowa kluczowe: gietrzwałd, święta Lipka, sanktuaria, Warmia, pogańskie miejsca kultu

Keywords: gietrzwałd, święta Lipka, sanktuaries, Warmia, pagan cult places

Schlüsselwörter: gietrzwałd, święta Lipka, heilgtümer, ermland, heidnische Kultstätte

1 Codex diplomaticus Warmiensis oder Regesten und Urkunden zur Geschichte Ermlands (dalej: cDW), 
hrsg. von c. P. Woelky u. j. M. saage, bd. 1, Mainz 1860, nr 5, ss. 5–8; cDW, bd. 1, nr 6, ss. 8–9; cDW, bd. 1, 
regest nr 11, s. 3; A. szorc, Dominium warmińskie 1243–1772. Przywilej i prawo chełmińskie na tle ustroju Warmii, 
Olsztyn 1990, s. 23.

2 cDW, bd. 1, nr 26, ss. 47–49.
3 cDW, bd. 2, Mainz 1864, nr 202.
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zakon krzyżacki, obszar dominium warmińskiego zajmowany był przez cztery 
plemiona pruskie: Warmów, Pogezanów, bartów i galindów.

Według Piotra Dusburga Prusowie nie znali pojęcia boga i czcili każ-
de stworzenie lub zjawisko: słońce, księżyc i gwiazdy, pioruny, ptaki, zwierzę-
ta czworonożne, a nawet ropuchę. Za święte uważali gaje, pola i wody do tego 
stopnia, że nie odważyli się w nich wycinać drzew, uprawiać ziemi ani łowić ryb. 
Piotr Dusburg wspominał także, że Prusowie mieli swoje centrum kultowe zwa-
ne Romowe, które miało się znajdować w nadrowii4. na podstawie średnio-
wiecznych zapisów toponomastycznych można wysnuć wnioski, że na Warmii 
występowały święte gaje, pola oraz święte wody, wśród których można znaleźć 
jeziora, niewielkie rzeki oraz źródła. Odnotować należy także ważne pod wzglę-
dem kultowym wzgórza i kamienie. część z nich została z czasem przejęta przez 
Kościół. na niektórych dawnych miejscach pogańskiego kultu w Prusach z cza-
sem zaczęły powstawać świątynie chrześcijańskie. Podobną sytuację można za-
obserwować na obszarze dominium warmińskiego. Podczas przejmowania daw-
nego miejsca kultu pogańskiego przez Kościół starano się, aby nowa świątynia 
wybudowana w miejscu starej była bardziej okazała5. 7 lutego 1249 r. podpisano 
tzw. ugodę dzierzgońską. Prusowie obiecali w niej zbudowane przez siebie ko-
ścioły tak wewnątrz wystroić, aby dla modlących się w nich ludzi były bardziej 
atrakcyjne niż pogańskie świątynie w lasach. Prusowie zobowiązali się do odbu-
dowy zburzonych przez siebie w czasie powstań kościołów w terminie do Zielo-
nych świątek – Pentecosten6. W literaturze znane są przykłady adaptacji ważnych 
ośrodków kultu pogańskich Prusów przez Kościół. Wśród nich można wymie-
nić świętą siekierkę i Patollen koło Domnowa, gdzie w latach siedemdziesiątych 
XIV w. na polecenie wielkiego mistrza Winryka Kniprode wybudowano klasz-
tory7. Można domniemywać, że także na Warmii niektóre kościoły zbudowano 
w pobliżu miejsc związanych z pogańskim kultem. Mogło tak być m.in. w: ełdy-
tach, Lidzbarku Warmińskim, Plutach i świątkach. Pruskie pole campus Swenki-
ten,8 dzisiejsze świękity, odnotowane w 1294 r., było położone w pobliżu wsi ko-
ścielnej ełdyty, założonej już w 1289 r. Wedle odnotowanej przez Victora Röri-
cha tradycji, w ełdytach znajdować się miał w okresie przedkrzyżackim ośrodek 

4 Petrus de Dusburgk, Chronica terrae Prussiae, Kraków 2007, s. 52.
5 M. Kosman, Zanik pogaństwa w Prusach, Komunikaty Mazurskie-Warmińsko (dalej KMW), nr 1, 1976, s. 22.
6 Preussisches Urkundenbuch, hrsg. von  A. Philippi, Königsberg 1882, bd I/1, nr 218: Et promiserunt 

omnes predicti, quod dictas ecclesias edificabunt adeo honorabiles et decoras, quod plus videbuntur delectari in 
oracionibus ac oblacionibus factis in ecclesiis quam in silvis.

7 Die Chronik Wigands von Marburg, w: Scriptores rerum Prussicarum, hrsg. von T. hirsch, M. Toeppen, 
e. strehlke, bd. 2, Leipzig 1863, s. 468; s. grunau, Preussische Chronik, bd. 1, Leipzig 1876, ss. 347–348. Zdaniem 
grunaua klasztor świętej Trójcy w Patollen powstał w miejscu Ryckoyot – Romowe, gdzie znajdował się dąb, przy 
którym czczono bóstwa Prusów: Patollo, Potrimpusa i Perkuna.

8 cDW, bd. 1, nr 93.
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kultu Prusów9.  Dowodem na to miał być zbudowany tam jako jeden z pierw-
szych na Warmii biskupiej kościół 10. niemiecka nazwa miasta Lidzbark War-
miński (heilsberg) najprawdopodobniej pochodzi od jakiejś kultowej góry znaj-
dującej się w jego okolicy. Po raz pierwszy nazwa heilsberg pojawia się właśnie 
w nadaniu dla wsi ełdyty z 1289 r. 11 na podstawie pewnych zapisów źródłowych 
można wysnuć tezę, że poszukiwanym świętym miejscem jest Krzyżowa góra. 
Według pierwszej wzmianki z 1390 r. była to góra koło Pilnika, która stanowiła 
własność biskupów i w przeszłości prawdopodobnie była ważnym miejscem dla 
Prusów: quique mons fuit antiquitus et est de proprietate nostra et ecclesie nostre 
Warmiensis12. W innym dokumencie, pochodzącym z 1431 r., stwierdzającym 
przekazanie miastu dodatkowych ziem wydzielonych z posiadłości biskupich, 
znajduje się informacja, że na górze w pobliżu Pilnika został ulokowany krzyż: 
mons ubi crux lokata. W czasach nowożytnych na Krzyżowej górze znajdowała 
się kaplica: capella sanctae crucis13. Prawdopodobnie miejscem kultu pogańskie-
go były także okolice dzisiejszej wsi świątki (heiligental), której niemiecką na-
zwę możemy przetłumaczyć jako „święta Dolina”. W świątkach dosyć wcześnie, 
bo już w 1347 r., został wymieniony kościół parafialny14. W Plutach kościół po-
wstał w pobliżu pogańskiego świętego gaju (sanctus nemus)15. na jego obszarze 
znajdowały się źródła, które miejscowa ludność uznawała za lecznicze16. 

święta Lipka

jednym z miejsc, które było wcześniej otaczane pogańskim kultem, a z cza-
sem stało się chrześcijańskim sanktuarium, jest święta Lipka. co prawda sama 
miejscowość nie leży na Warmii, lecz przy jej granicy, ale miała z nią bardzo ści-
sły związek. Wiele wskazuje na to, że przed ostatecznym rozwiązaniem proble-

9 V. Röhrich, Die Kolonisation des Ermlandes, Zeitschrift für die geschichte und Altertumskunde erm-
lands (dalej: ZgAe), 1901, bd. 13, s. 412.

10 P. Kawiński, Organizacja pogańskiej przestrzeni sakralnej Prusów na tle osadnictwa w okresie plemien-
nym – przykład Pomezanii, Pogezanii i Warmii, Pruthenia, t. 6, 2011, ss. 106–107. 

11 cDW, bd. 1, nr 79. Dokument ten powstał na zamku w Lidzbarku Warmińskim – datum in Castro 
nostro Heilsberg.

12 cDW, bd. 3, nr 243. na ten zapis zwrócił już uwagę jan Ptak, Wojskowość średniowiecznej Warmii, 
Olsztyn, 1997, s. 144.

13 Monumenta Historiae Warmiensis, Quelen zur Kultur- und Wirdschaftsgeschichte des Ermlands, bd 4, 
hrsg von V. Röhrich, A. Poschmann, braunsberg 1915, s. 115; j. enders, Tabula geographica episcopatum warmiensem 
in Prussia, elbing 1755 – Kreutzkirche.

14 A. Olczyk, Sieć parafialna biskupstwa warmińskiego do roku 1525, Lublin 1961, s. 87 – pierwsza po-
średnia wzmianka o istnieniu tu kościoła: villam parochialem Heilgental, cDW bd. 2, nr 99.

15 cDW, bd. 1, nr 216, 221.
16 Museum für Vor- und Frühgeschichte, Preuβischer Kulturbesitz, PM-A 1138/1 Plauten, Kr. brauns-

berg; Meßtischblatt 1787, Lichtenau, 1:25 000, 1932 – „heilbr.”
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mu granicy posiadłości biskupa warmińskiego i państwa krzyżackiego w 1374 r. 
obszar ten znajdował się w jurysdykcji dominium. Pewne informacje na temat 
przebiegu dawnej granicy Warmii biskupiej dostarcza plan archiwalny świętej 
Lipki z 1612 r., wykonany przez niejakiego Kretzmera, który był przysięgłym 
mierniczym biskupa17. Otóż na tym planie rzeka wypływająca z jeziora Wirbel 
jest opisana jako stara granica: Fluvius antiquus Limitaris. Ten zapis podaje nowe 
fakty odnośnie do przebiegu granicy Warmii biskupiej sprzed 1374 r. Prawdo-
podobnie biskup uważał, że przechodziła ona od punktu wyznaczonego w lesie 
Krakocin, położonego jedną milę od zamku w Reszlu, do jeziora Wirbel. Da-
lej, w kierunku południowym, granicą była rzeka wypływająca z Wirbel i jezio-
ro Dajnowa, na którego północnym krańcu leżała święta Lipka, na południo-
wym zaś – Pilec18.

Pierwsza wzmianka w źródłach o okolicy świętej Lipki pochodzi z 1340 r. 
W tym roku na obszarze barcji (in terra Barthen), nad jeziorem Dejnowa (De-
now), wójt henryk Luter dokonał dwóch nadań ziemskich, jedno 6 łanów, zaś 
drugie 28 łanów19. W pierwszym z nadań zawarta jest informacja, jakoby okoli-
ca, gdzie powstała osada, jest niebezpieczna z uwagi na przebywających tam po-
gan: propter paganos, et dei inimicos, qui ibidem valde sunt timendi. W tym czasie 
trwała postępująca akcja osadnicza. Powstawały kościoły i parafie, ale na pod-
stawie tego zapisu możemy przypuszczać, że na niektórych obszarach kult po-
gański dalej był żywy. najprawdopodobniej było też tak w okolicy dzisiejszej 
świętej Lipki. jest więcej symptomów, które wskazują na fakt, że pogańskie sank-
tuarium istniało tam jeszcze przed podbojem tych ziem przez Zakon. święta 
Lipka położona jest nad jeziorem Dejnowa, którego pierwsza odnotowana na-
zwa (Denow – 1340 r.) może świadczyć o jego kultowej roli. Według georga ge-
rullisa nazwa jeziora nawiązuje do wyrażeń: Daina, Dainawa, Dainis, czyli do 
rytualnych pieśni, tańca, co również potwierdził rosyjski językoznawca Wladi-
mir Toporow20. W języku litewskim i łotewskim daina oznacza „pieśń”. Znacze-

17 Archiwum Archidiecezji Warmińskiej w Olsztynie, Mappa bonorum sacrae Tiliae confecta a Jurato 
Geometra D. Kretzmer, 1612, sygn. M 209.

18 R. Klimek, Ślady średniowiecznej granicy Warmii między Reszlem a Świętą Lipką, studia geohistori-
ca, 2016, nr. 4, s. 42.

19 cDW bd, 1, nr 305 i 306. Zdaniem wydawców cDW, drugie z nadań dotyczyło świętej Lipki. W litera-
turze przedmiotu spotykamy się także z opinią, że obszar 28 łanów to dzisiejszy Pilec, zaś 6 łanów było położone 
przy wypływie rzeki Dajna z jeziora, patrz johannis Plastwici, Chronicon de vitis Episcoporum Warmiensium, 
w: Scriptores rerum Warmiensium, bd. 1, hrsg. von c.P. Woelky, j. M. saage, braunsberg 1866, ss. 67–68, przyp. 34. 
uważam, że w obydwu propozycjach pojawiają się nieścisłości. Moim zdaniem nadanie 28 łanów miało miejsce 
na obszarze Pilca, zaś 6 łanów tam, gdzie obecnie jest święta Lipka, czego potwierdzeniem jest zapis o poganach. 
W miejscu, gdzie wypływa Dajna z jeziora wydaje się, że nie było w tym czasie osadnictwa. 

20 g. gerullis, Die altpreussischen Ortsnamen, berlin–Leipzing 1922, s. 27; b. h. Toпopob, Пpyccкий 
язык. Cлobapь A–Д, Mocквa 1975, s. 290.
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nie hydronimu Denow przypuszczalnie możemy wiązać z „rytualnym tańcem ze 
śpiewaniem”21. Między świętą Lipką a Reszlem, już po stronie Warmii biskupiej, 
znajduje się wieś Ramty, odnotowana w 1389 r. jako Ramboten22. nazwy typu 
Rombhota oznaczały święte drzewa, które były nietypowo zrośnięte23. W tej sy-
tuacji można domniemywać, że teren ten tworzył większą strefę sacrum, obej-
mującą las przy dzisiejszych Ramtach i jezioro Dajnowa z centralnym ośrod-
kiem w świętej Lipce. należy także zaznaczyć, że lipa była uważana za święte 
drzewo Prusów, pierwiastek żeński – odwrotnie niż dąb, który był utożsamia-
ny z symboliką męską. O świętych lipach czczonych przez Prusów pisali Kaspar 
hennenberger i Mateusz Praetorius. Taka wyjątkowa lipa znajdowała się w ska-
lowii, we wsi schackuhnen, nad rzeką Rusna24. Według relacji Kaspara steina 
– między Rastenburgiem, a Reszlem rosła rozłożysta lipa poświęcona najświęt-
szej Marii, którą znano tam od bardzo dawnych czasów: tilia ramosa quedam 
D. Mariae dedicata, quae antiquitus ibi stetit25. jej związek z dawnym kultem po-
gańskim był także znany w nowożytnej historiografii26. Według ks. jana Leo, 
w świętej Lipce znajdowała się mocno rozgałęziona lipa, „wyjątkowo upodoba-
na przez boga”. Lipa miała być domem bożym, drabiną wzniesioną do nieba, po 
której zstępując i wstępując aniołowie zanoszą ludzkie modlitwy i śluby, a zno-
szą z niebios łaskę27.

święta Lipka od XV w. była miejscem pielgrzymek. Źródłowe świadectwo 
o pielgrzymce mamy już z 1473 r. Wówczas kapłan Maciej ze śluzowa ubolewał, 
że wierni z diecezji płockiej pielgrzymują tam, chociaż miejsce to nie było wów-
czas obdarzone żadnymi odpustami28. Kronikarz Lukas David pisał, że będąc 
małym chłopakiem uczestniczył ze swoją matką w pielgrzymce do świętej Lipki. 
Opisał jak pątnicy kładli na wagę mięso w ofierze – w konkretnych intencjach. 
Przytoczył przykład chorowitego chłopca, którego posadzono na jednym krań-
cu szali wagi, zaś na drugi kładziono w ofierze mięso, do momentu aż jego waga 
przekroczyła wagę chłopca. W ten sposób wierzono, że ofiara spełniona w świę-

21 A. Vanagas, Lietuvių hidronimų etimologinis žodynas, Vilnius 1981, s. 79.
22 cDW, bd. 2, nr 497 – Ramothen (1374); cDW bd. 3, nr 229; V. Röhrich, Die Kolonisation des Ermlan-

des, ZgAe, bd 21, 1923, ss. 279–280.
23 M. Praetorius, Deliciae Prussicae oder Preussische Schaubühne, bd. 3, Vilnius 2006, ss. 108–110; 

c. hartknoch, Alt- und Neues Preüßen, Frankfurt–Leipzig 1684, s. 291.
24 c. hennenberger, Erclerung der preussischen grössern Landtaffel oder Mappen, Königsberg 1595, s. 416, 

M. Praetorius, Deliciae Prussicae, s. 108.
25 A. Mierzyński, Źródła do mytologii litewskiej, Warszawa 1892, s. 62; j. Powierski, Bogini Kurkő i niektó-

re aspekty społeczno-gospodarcze wierzeń Pruskich, Prussica t. 1, Malbork 2003, s. 136.
26 e. Tidick, Beiträge zur Geschichte der Kirchen-Patrozinien im Deutschordenslande Preuβen bis 1525, 

ZgAe bd. 22, 1926, ss. 361–362.
27 j. Leo, Dzieje Prus, Olsztyn 2008, ss. 24–25.
28 j. hochleitner, Przydrożne pomniki kultu religijnego Świętej Lipki i okolic, studia Angerburgica t. 11, 

2006, s. 78.
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tej Lipce uleczy chorego29. Z tym miejscem związana jest też legenda. Pewien 
skazany na śmierć więzień otrzymał w celi od Matki boskiej kawałek drewna, 
z którego wyrzeźbił jej figurkę. Został ułaskawiony i wyrzeźbioną figurkę za-
wiesił na pierwszej napotkanej lipie przy drodze z Rastenburga do Reszla. Próby 
przeniesienia figurki do kościoła w Rastenburgu kończyły się samowolnym po-
wrotem figurki na miejsce. Rozchodziły się wieści o łaskach doznawanych przez 
pielgrzymów, co spowodowało coraz większy napływ pątników. na podstawie 
najstarszych ikonograficznych przekazów uważa się, że kaplica była murowa-
na i okalała pień lipy z figurką. W 1519 r. do świętej Lipki przybył wielki mistrz 
krzyżacki Albrecht von hohenzollern w towarzystwie biskupa sambijskiego 
j. Polentza. W 1526 r. ten sam książę Albrecht zakazał wszelkich pielgrzymek 
i nakazał zburzenie kaplicy. chcąc odstraszyć pątników, ustawiono w tym miejscu 
szubienicę. biskup szymon Rudnicki wykupił z rąk protestanckich właścicieli to 
miejsce, od 1639 r. teren był własnością kapituły fromborskiej pod administracją 
jezuitów, od 1640 r. rozpoczęły się regularne pielgrzymki do świętej Lipki30. 

gietrzwałd

W 1877 r. na klonie rosnącym obok kościoła w gietrzwałdzie miało miej-
sce objawienie Matki boskiej dwóm dziewczynkom. W setną rocznicę tego wy-
darzenia biskup józef Drzazga ogłosił dekret zatwierdzający kult objawień, nie 
wykluczając ich nadprzyrodzonego charakteru31. Wiele jednak wskazuje, że 
miejsce to było uświęcone dużo wcześniej. już w drugiej połowie XVI w. spoty-
kamy się w gietrzwałdzie z kultem Matki boskiej. świadczy o tym zwyczaj przy-
ozdabiania welonem jej obrazu, znajdującego się w bocznym ołtarzu świąty-
ni. Potem obraz ten przeniesiono do ołtarza głównego, co świadczy o wzroście 
kultu. Protokół wizytacyjny z 1680 r. informuje o odsłanianiu wizerunku nMP 
w oktawie święta narodzenia Matki bożej, czyli w uroczystość patronalną ko-
ścioła. należy uznać, że w XVI–XVIII w. sanktuarium maryjne w gietrzwałdzie 
nie było typowym kościołem pielgrzymkowym, jednak kult Matki boskiej był tu-
taj żywy32. Kościół w gietrzwałdzie po raz pierwszy został wymieniony w 1352 r. 
– zarezerwowano na jego potrzeby 5 wolnych łanów33. nie można jednak wy-
kluczyć związków tego miejsca z pobliskim jeziorem giłwa (Rentyńskie) oraz 

29 L. David, Preussische Chronik, hrsg. e. hennig, bd. 1, Königsberg 1812, ss. 151–152. 
30 j. hochleitner, Przydrożne pomniki kultu, s. 79.
31 s. Achremczyk, Warmia, Olsztyn 2011, ss. 383–384.
32 A. Kopiczko, Ustrój i organizacja diecezji warmińskiej w latach 1525–1772, Olsztyn 1993, ss. 189–190. 
33 cDW, bd. 2, nr 179.
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z kultem Prusów. jego nazwa (Gilbing) występuje w spisanej w Iura Prutheno-
rum formule gajenia pruskiego sądu ziemskiego przez wolnych Prusów z oko-
licy Olsztynka: „gaję ten nasz pruski sąd głęboko jak gilbing, wysoko jak dąb, 
mocno jak kamień, czy to będzie słuszne czy niesłuszne”34. jezioro to występu-
je w źródłach już od 1346 r.35 jego nazwa pochodzi od wyrazu gilus, co oznacza 
„głęboki”36. jan Powierski zwraca uwagę, że rota przysięgi posiada rdzeń ozna-
czający głębokość. Z roty tej wyprowadza wniosek o sakralnej roli tego jeziora. 
W związku z tym nasuwa się przypuszczenie, że tutejszy archaiczny ośrodek kul-
towy znalazł swoją kontynuację w kulcie maryjnym, w blisko położonym koło 
jeziora gietrzwałdzie. nie byłby to jedyny przykład odradzania się ludowego 
kultu chrześcijańskiego w miejscu dawnego kultu pogańskiego37. Rota przysię-
gi Prusów, w której występuje dąb (święte drzewo), kamień (symbol trwałości) 
i jezioro gilbing, pozwala domniemywać, że był to zbiornik wodny o znaczeniu 
sakralnym. na fakt występowania tryptyku składającego się z drzewa, ołtarza 
i kamienia zwrócił już uwagę Mircea eliade. Kamień wyobrażał rzeczywistość 
jako trwałą i niezniszczalną. Drzewo ze swoją periodyczną regeneracją wyrażało 
świętą moc w porządku życia. Tam, gdzie wody uzupełniały krajobraz, wyrażały 
ukryte możliwości, zarodki czy oczyszczenie. „Mikrokosmiczny krajobraz” ogra-
niczył się z czasem do jednego, najważniejszego z tych elementów – do drze-
wa. W dawnych wierzeniach drzewo było osią świata. stanowiło pomost mię-
dzy niebem, ziemią, a nawet piekłem38. nasuwa się w związku z tym wniosek, że 
tutejszy archaiczny ośrodek kultowy znalazł swoją kontynuację w blisko poło-
żonym gietrzwałdzie. nie byłby to jedyny przykład tworzenia ludowego kultu 
chrześcijańskiego w miejscu dawnego kultu pogańskiego39. 

Podsumowanie

Wraz z rozwojem osadnictwa na ziemiach pruskich w XIV–XV w., mimo 
że powstawało coraz więcej kościołów i parafii, to jednak część Prusów nadal, 
najczęściej w ukryciu, oddawała cześć dawnym bóstwom. W dokumentach źró-

34 Iura Pruthenorum, opr. j. Matuszewski, Toruń 1963, ss. 60–61: Ich hege diese unser Preussische ding tiff 
als Gilbing, hoc hals ein Eichelbaum, fest als ein sten, es sey recht oder unrecht.

35 cDW bd 2, nr 68: lacubus Gilbes – 1346; cDW bd. 2, nr 179 i 180: lacubus Gilbde 1352.
36 V. Mažiulis, Prūsų kalbos etimologijos žodynas, Vilnius 2013, s. 239, gillin, gilus; W. smoczyński, Słow-

nik etymologiczny języka litewskiego, Wilno 2007, s. 178: gilus, 
37 j. Powierski, Drugi tom słownika języka pruskiego, w: Prussica, t. 1, Malbork 2003, s. 392; P. Kawiński, 

Organizacja pogańskiej przestrzeni sakralnej Prusów, s. 108.
38 M. eliade, Traktat o historii religii, Warszawa 2009, ss. 281–283.
39 R. Klimek, Miejsca kultu Prusów na Warmii biskupiej, KMW, nr 3, 2015, s. 371.
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dłowych można spotkać się z nakazami wydawanymi przez biskupów, aby Pru-
sowie porzucili starą wiarę i uczęszczali do kościołów. najwyraźniej dalej święto-
wali oni w lasach i ponownie chrzcili w rzekach swoje dzieci40. niektóre z takich 
miejsc z czasem były adoptowane przez Kościół. Dawne pogańskie bóstwa zastę-
powano chrześcijańskimi. W średniowieczu na zachodzie europy, już od XI w., 
zaznacza się silny rozwój kultu maryjnego. Powstają liczne sanktuaria, niejed-
nokrotnie na miejscu dawnych ośrodków pogańskich41. Z czasem kult maryjny 
dotarł także na obszar Prus, gdzie czasem dochodziło do adaptacji przez Kościół 
dawnych miejsc pogańskich. Taka transformacja miała miejsce m.in. w świętej 
Lipce co najmniej od XV w. Poza Warmią analogicznym przykładem mogą być 
Lipy pod Lubawą. jak wynika z wizytacji przeprowadzonej w latach 1667–1672, 
w łąkach koło bratianu znajdowało się kultowe miejsce poświęcone bogini Ma-
jumy. Prusowie powracający z pielgrzymek do łąk zatrzymywali się również 
w lipowym gaju koło Lubawy, gdzie odpoczywali i odprawiali religijne obrzę-
dy42. najwyraźniej chrześcijaństwo, niszcząc w pierwszej akcji symbole pogań-
skie, w dłuższej perspektywie korzystało jednak z lokalnej tradycji sakralnej 
przypisywanej świętym miejscom pogaństwa. W ten oto sposób zawłaszcza-
ło utrwaloną wśród miejscowych populacji moc. Znajdowało to wyraz przede 
wszystkim we wznoszeniu kościołów, które przejmowały część tradycji miejsc 
dawnych kultów43.

Robert Klimek, Von der heidnischen Kultstätte bis zum christlichen Heiligtum – Święta Lipka (Heilige 
Linde) und Gietrzwałd (Dietrichswalde) in der sakralen Landschaft Ermlands 

Zusammenfassung 

święta Lipka (heilige Linde) und gietrzwałd (Dietrichswalde) gehören heute zu den bekanntesten 
Marien-sanktuarien ermlands. Dietrichswalde liegt im süden des ermlands, heilige Linde – außerhalb seiner 
östlichen grenze, dieser Ort ist jedoch eng mit dem ermland verbunden. 

Man vermutet, dass manche Kirchen im ermland in der nähe der heidnischen Kultstätten gebaut 
wurden. Dies könnte man auf solche Orte wie ełdyty (elditten), Lidzbark Warmiński (heilsberg), Pluty 
(Plauten) und świątki (heilligental) beziehen. Daraus wird ersichtlich, dass das christentum in seiner 
ersten Phase der bekämpfung der heidnischen symbole in großem Maße die lokalen sakralen Traditionen 
nutzte, die mit den heidnischen Kultstätten verbunden waren. An diesen Orten wurden Kirchen gebaut, die 
einigermaßen tradierte heiligtümer ersetzten und sakrale Traditionen fortsetzten, wie z. b. in heilige Linde 
und in Dietrichswalde. Die erste erwähnung der heiden am see Dejnowa (in den Quelen: Denow) stammt 
aus dem jahr 1340. es war allgemein bekannt, dass schon seit dem 15. jahrhundert üblich war, zu dem 
Lindenbaum zu pilgern, den die Wallfahrer für heilig hielten, weil hier die Mutter gottes erschienen wäre. 

40 Por. A. Radzimiński, Chrystianizacja i ewangelizacja Prusów. Historia i źródła, Toruń 2011, ss. 97–100.
41 j. cheleni, h. branthomme, Boże drogi. Historia pielgrzymek chrześcijańskich, Warszawa 1996, s. 129.
42 g. białuński, O zasiedleniu ziemi lubawskiej w okresie przedkrzyżackim w świetle źródeł pisanych i to-

ponomastycznych, Pruthenia, t. 4, 2008, s. 307.
43 P. urbańczyk, Władza i polityka we wczesnym średniowieczu, Wrocław 2008, s. 181.



533Od pogańskiego miejsca kultu do chrześcijańskiego sanktuarium

bereits im 15. jahrhundert stand neben der Linde eine Kapelle. seit 1639, als sich hier die jesuiten niederließen, 
wurde heilige Linde zum wichtigen Zentrum des Maria-Kultes. Die alte heidnische Kultstätte in der nähe von 
Dietrichswalde kann der Text des Prußen-schwurs in Iura Pruthenorum bezeugen, in dem u.a. der name des 
in der nähe liegenden gilbing-sees (ggw. Rentyńskie), sowie der stein und die eiche erwähnt wurden. Daraus 
kann man schließen, dass die hiesige Kultstätte ihre Fortsetzung in Dietrichswalde fand, wo 1877 eine Maria-
erscheinung stattfand. 

Übersetzt von Alina Kuzborska

Robert Klimek, From a pagan cult site to a Christian sanctuary – Święta Lipka and Gietrzwałd within 
the sacred landscape of Warmia

summary

święta Lipka and gietrzwałd are amongst the most famous Marian sanctuaries associated with Warm-
ia. gietrzwałd is located in the southern part of Warmia, and święta Lipka just outside its eastern border, but 
its fate was inseparably connected with Warmia.

It is presumed that some churches in Warmia were built near places associated with pagan worship. 
These could be, amongst others: ełdytach, Lidzbark Warminski, Plutach and świątkach. Apparently, christi-
anity, which inititally destroyed pagan symbols, over the long term took advantage of local sacred traditions 
attributed to sacred pagan sites. This was primarily expressed in the construction of churches that took over 
part of the traditions of places of ancient worship, such as święta Lipka and gietrzwałd. The first information 
concerning pagans at Lake Dejnowa (Denow) dates back to 1340. It is widely known that since the 15th cen-
tury there was quite a common pilgrimage to the linden tree, which pilgrims considered sacred due to the ap-
pearance of the Virgin Mary at the site. Already in the 15th century, there was a chapel next to the linden. The 
jesuits established themselves there from 1639. since then, Lipka has become an important centre of Marian 
devotion. The presence of a cult site near gietrzwałd can be indicated by the text of the Prussian oath written 
in the Iuera Pruthenorum, in which the nearby Lake Rentyńskie (formerly gilbing) appears: “I put this Prus-
sian court deep as gilbing, as high as the oak, as strong as stone, if this is correct or incorrect” The conclusion 
is that the archaic cult centre continued in nearby gietrzwałd. In 1877 a Marian apparition was seen here.
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Klasztor w świętej Lipce, litografia z 1838 r.

Drzewa zwane rombitami, według M. Praetoriusa
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Objawienie nMP w gietrzwałdzie w 1877 r., ze zbiorów Is PAn

jezioro giłwy (gilbing) i kościół w gietrzwałdzie, mapa Kaspra hennenbergera z 1576 r. (fragment)





Konflikt Państwa i Kościoła z różnym natężeniem trwał w zasadzie przez 
całe powojenne czterdziestopięciolecie. Rok 1966 był jednak wyjątkowy, gdyż wła-
śnie wówczas osobliwa rywalizacja przyjęła specyficzną formę. Rocznica była jed-
na, choć przez obie strony odmiennie interpretowana i obchodzona. Nie była zatem 
możliwa „jedność”, toteż kościelne Millenium i państwowe Tysiąclecie Państwa Pol-
skiego przybrały inny wymiar. Po latach znany publicysta Stefan Kisielewski trafnie 
zauważył, że „podjazdowa wojna władzy i Kościoła wprawdzie trwała ciągle, ale 
„wtedy – ku swojej zgubie – [władza] zdecydowała się na starcie frontalne”1.

Kościół kładł nacisk na związek historii Polski z chrześcijaństwem, a spo-
iwem wielowiekowej jedności narodu miała być wiara. W tym kontekście dwu-
dziestolecie socjalizmu w Polsce nie wydawało się elementem trwałym, a tym 
bardziej ponadczasowym. Jednak w oficjalnych propagandowych wystąpie-
niach, to właśnie Polska Ludowa była „ukoronowaniem całego dziejowego roz-
woju narodu”, z eksponowaniem socjalistycznego charakteru państwa, jako naj-
większego osiągnięcia w tysiącletniej historii. W czasie uroczystej sesji Sejmu 
PRL, zwołanej z okazji święta 22 lipca w 1966 r., Władysław Gomułka powiedział 
m.in.: „nierozerwalna więź łączy socjalistyczną Polskę z tym, co było najlepsze 
w jej przeszłości”2. Przywódca partii rocznicę wykorzystywał do walki politycz-
nej, w tym wypadku z Kościołem, a zatem też z ogromną częścią narodu. Do-
chodziło do kuriozalnych stwierdzeń, jakoby tysiąclecie państwa odnosiło się 
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przede wszystkim do Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej, a powojenna Polska ja-
wiła się jako spadkobierczyni wielowiekowej historii i tradycji, traktowanej jed-
nak w sposób selektywny, by wydobyć z dziejów państwa i narodu odpowiedni 
potencjał polityczno-propagandowy. Podobne przesłanie emanowało też z jed-
nego z przemówień, wygłoszonego w Olsztynie podczas uroczystości podsumo-
wującej Tysiąclecie Państwa Polskiego na Warmii i Mazurach w październiku 
1966 r. zebrani usłyszeli wówczas, że „socjalistycznej Polsce, jak każdej forma-
cji społecznej i narodowej, potrzebny był rodowód historyczny, świadomość, że 
praca współczesnego pokolenia wyrasta z trudu i dorobku wieków”3.

Wybierano zatem z przeszłości tylko elementy „postępowe”. eksponowano 
przynależność Polski do słowiańskiego kręgu kulturowego, przewyższającego cy-
wilizację zachodnioeuropejską oraz niezmiennie od lat epatowano zagrożeniem 
ze strony Niemiec. Przypominano walkę z naporem germańskim, potem faszy-
zmem, ze szczególnym uwypukleniem faktu wygrania wojny i ustaleniem granic 
obejmujących ziemie zachodnie i północne. chętnie wydobywano z przeszłości 
informacje dotyczące ruchu robotniczego i ludowego, a przychylne słowa znajdo-
wano również dla niektórych elementów polskiej kultury. Negowano zaś Polskę 
szlachecką i burżuazyjną. chrzest Mieszka i, utożsamiany z utworzeniem państwa 
polskiego, musiał zatem zaistnieć jako wydarzenie postępowe.

Wraz ze zbliżającymi się obchodami władze partyjno-państwowe stara-
ły się zrealizować karkołomne zadanie zdewaluowania religijnego wymiaru 
rocznicy chrztu. Równolegle kreowano wizerunek Kościoła jako instytucji za-
cofanej, antypolskiej, przeciwnej powojennej „demokratyzacji kraju”, od które-
go postępowa część społeczeństwa powinna się odciąć. Tę atmosferę podgrze-
wało ponadto wyjątkowe uprzedzenie Gomułki wobec prymasa Wyszyńskiego. 
Pojawiało się nawet stwierdzenie, że Kościół „przeciwstawia chrzest Polsce Lu-
dowej”4. Na kształt obchodów rocznicowych w 1966 r. niebagatelny wpływ miał 
List biskupów polskich do biskupów niemieckich, wystosowany 18 listopada 1965 r. 
na zakończenie ii Soboru Watykańskiego, ze znanym stwierdzeniem: „udziela-
my wybaczenia i prosimy o nie”5. Także słowa prymasa Stefana Wyszyńskiego 

3 archiwum Państwowe w Olsztynie (dalej: aPO), zespół: Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej 
w Olsztynie (dalej: Prez. WRN), sygn. 444/9. Wydz. Kultury, t. 494. Przemówienia 1000-lecia Polski [...], k. 1–17. Prze-
mówienie podsumowujące obchody 1000-lecia Państwa Polskiego wygłoszone podczas sesji WRN, X 1966 r.

4 http://www.polskieradio.pl/39/246/artykul/1607653,Tysiaclecie-Panstwa-Polskiego-%e2%80%93-jak-
wladze-PRL-przegraly-walke-o-rzad-dusz [dostęp: 20.08.2016].

5 W grudniu 1965 r. w „Głosie Olsztyńskim” zamieszczono przedruk artykułu z „Trybuny Ludu” dotyczą-
cy Orędzia. W niedzielę, 19 grudnia, w kościołach regionu odczytano komunikat episkopatu dotyczący tej sprawy. 
znalazło się tam m.in. stwierdzenie, że celem polskich biskupów było „zaproszenie do modlitwy w duchu chrześci-
jańskiego pokoju”, co stanowić miało akt pojednania wobec zbliżających się uroczystości millenijnych. Podkreślone 
też zostało, że władze mylnie potraktowały ten dokument, jako polityczne zaangażowanie się Kościoła w stosunki 
międzynarodowe, b. Łukaszewicz, Raptularz miejski. Olsztyn 1945–2005, Olsztyn 2006, s. 221, 222.
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o Polsce jako przedmurzu chrześcijaństwa nie mogły być traktowane z aproba-
tą przez władze, gdyż jednoznacznie uznano je za „antyradzieckie”. Pojawiały się 
przeróżne formy represji. uniemożliwiono też przyjazd na uroczystości do Pol-
ski papieżowi Pawłowi Vi.

Rocznicę chrztu Polski poprzedziło ogłoszenie przez Kościół Wielkiej 
Nowenny na lata 1957–1966 (wcześniej miały miejsce Jasnogórskie Śluby Naro-
du Polskiego), której celem było utrwalenie chrześcijańskich korzeni, religijna 
i duchowa odnowa społeczeństwa (dokonana poprzez ogólnonarodowe rekolek-
cje) oraz dalsze upowszechnienie nauki Kościoła, co miało szczególne znaczenie 
wobec postępującej ateizacji społeczeństwa6. Partia wobec takiej zapowiedzi nie 
mogła pozostać obojętna7. Przewodniczący Rady Państwa aleksander zawadzki 
zaproponował uchwałę, którą Sejm przyjął 25 lutego 1958 r., o obchodach Tysiąc-
lecia Państwa Polskiego, mających trwać w latach 1960–1966. Rychło też pojawiły 
się elementy akcji mającej znamiona odwetu wobec Kościoła. W 1958 r. ograni-
czono możliwość nauczania religii w szkołach, a następnie wydano decyzję o usu-
waniu ze szkół krzyży. Potem była liberalizacja ustawy aborcyjnej.

Na czele Komitetu Przygotowawczego Obchodów Tysiąclecia Państwa Polskie-
go stanął ogólnie znany i szanowany prof. Tadeusz Kotarbiński, który formalnie miał 
nadzorować pracę specjalistycznych komisji powołanych w strukturze Komitetu. Ko-
ordynacją przygotowań do obchodów Tysiąclecia zajmowały się komórki Frontu Jed-
ności Narodu, organizacji podległej rządzącej partii, choć kreowanej na niezależną. 
W przypadku województwa olsztyńskiego, w „założeniach polityczno-organiza-
cyjnych”, dotyczących najważniejszych imprez związanych z obchodami Tysiącle-
cia, napisano wprost, że „komitety FJN będą działać pod ideowo-politycznym kie-
rownictwem Polskiej zjednoczonej Partii Robotniczej, wspólnie z zjednoczonym 
Stronnictwem Ludowym i Stronnictwem Demokratycznym, radnymi narodowymi, 
związkami zawodowymi, organizacjami młodzieżowymi i społecznymi, instytucja-
mi i placówkami oświatowo-wychowawczymi oraz kulturalnymi, wojskiem itp.8”.

6 hasła Wielkiej Nowenny realizowane były w kolejnych dziewięciu latach. 1957/1958: „Wierność 
bogu, Krzyżowi, ewangelii, Kościołowi i jego Pasterzom”; 1958/1959: „Naród wierny łasce” – życie w łasce 
bożej i przeciwstawianie się każdemu grzechowi”; 1959/1960: „Życie jest światłością ludzi” – Rok życia, obro-
na życia duszy i ciała; 1960/1961: „Małżeństwo – sakrament wielki w Kościele”; 1961/1962: „Rodzina bogiem 
silna” – wychowanie w duchu chrystusowym; 1962/1963: „Młodzież wierna chrystusowi”; 1963/1964: „aby-
ście się społecznie miłowali” – sprawiedliwość i miłość społeczna; 1964/1965: „Nowy człowiek w chrystu-
sie” – walka z wadami narodowymi, pielęgnowanie cnót chrześcijańskich i narodowych; 1965/1966: „Weź 
w opiekę Naród cały” – cześć Maryi jako Królowej Polski. Wielkiej Nowennie towarzyszyła peregrynacja ko-
pii cudownego obrazu Matki boskiej częstochowskiej [http://dziedzictwo.ekai.pl/@@wielka_nowenna [do-
stęp: 23.08. 2016 r.].

7 b. Noszczak, Millenium i Tysiąclecie, biuletyn iPN, 2006, nr 5, s. 54 i n.
8 aPO, Komitet Wojewódzki Polskiej zjednoczonej Partii Robotniczej w Olsztynie (dalej: KW PzPR), 

sygn. 1141, t. 385. Protokoły posiedzeń egzekutywy KW PzPR z załącznikami (nr 1–3, i 1966 r.), nr 1, k. 137. 
Propozycja zwołania poszerzonego Plenum WK FJN [bd].



542 Ryszard Tomkiewicz

W procesie przygotowań i później nadzoru nad przebiegiem uroczysto-
ści państwowych dużą wagę przykładano do pozyskania społeczeństwa, a tym 
samym odciągnięcia ludzi od uroczystości kościelnych. Organizowano imprezy 
konkurencyjne – świeckie, co nieraz przybierało karykaturalne kształty, zwłasz-
cza gdy próbowano za wszelką cenę umniejszyć znaczenie obchodów kościel-
nych. Planowano nawet zorganizować w tym czasie koncert zespołu „The beatles”, 
choć ostatecznie skoncentrowano się na organizacji szeregu imprez kultural-
nych z udziałem rodzimych artystów, wystaw, konkursów, turniejów, festynów 
i zawodów sportowych. z okazji uroczystości Poczta Polska wyemitowała okolicz-
nościowe znaczki i pocztówki. Przygotowano „Medal Tysiąclecia”, wręczany nie 
tylko osobom fizycznym, ale także instytucjom (np. w czasie inauguracji roku aka-
demickiego w 1966 r. udekorowano nim olsztyńską Wyższą Szkołę Rolniczą, od-
znakę przyznano też szkole milicyjnej w Szczytnie, Olsztyńskiemu Oddziałowi 
Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich). były też „Pamiątkowe Medale Tysiąclecia”, 
„zbiorowe Odznaki Tysiąclecia” oraz „indywidualne Odznaki Tysiąclecia”9.

zdarzało się, że nadsyłane do terenowych komitetów FJN wnioski o nadanie 
odznaczeń wywoływały pewne obiekcje. zwracano uwagę, że chętnych było zbyt 
wielu, w tym osób i instytucji, które na wyróżnienie takie nie zasługiwały. były też 
inne problemy. W lutym 1966 r. zauważono, że „skład społeczny kandydatów przed-
stawionych do Odznaki wzbudził poważne zastrzeżenia”10. chodziło o to, że wśród 
osób typowanych niewielki był odsetek chłopów i robotników, a za dużo było 
„pracowników biur i urzędów”, bo dostawali oni odznaczenia nie za zasługi, ale 
„z powodu zajmowanych stanowisk”. zwracano też uwagę, że za mało wniosków 
dotyczyło osób bezpartyjnych i kobiet. Ostatecznie przyjęto, że w 1966 r. dla wo-
jewództwa olsztyńskiego zostanie przeznaczonych 2350 „Odznak Tysiąclecia” przy-
znawanych indywidualnie i 150 „Odznak zespołowych”. Należy przy tym zwró-
cić uwagę, że wnioski o nadanie tych „Odznak Tysiąclecia” musiały być wcześniej 
uzgodnione z Wojewódzką Komisją Porozumiewawczą Partii i Stronnictw Politycz-
nych11. Powstał też „konkurencyjny” Medal pamiątkowy odlany z okazji Tysiąclecia 
chrztu Polski w Diecezji Warmińskiej z wizerunkiem Mikołaja Kopernika12.

Najtrwalszym śladem po obchodach Tysiąclecia Państwa Polskiego pozo-
stały placówki oświatowe. akcję budowy „Tysiąca szkół na Tysiąclecie Państwa 

9 aPO, zespół: Wojewódzki Komitet Frontu Jedności Narodu w Olsztynie (dalej: WK FJN), sygn. 489, 
t. 17. Protokóły posiedzeń plenarnych WK FJN w Olsztynie (1966), k. 8. Protokół z posiedzenia Prezydium WK 
FJN w Olsztynie, 23 Vi 1966 r.; t. 258-296 (teczki dotyczące odznaczeń związanych z Tysiącleciem).

10 ibidem, t. 59. Program uroczystości jubileuszowych [...] (1964–1966), k. 86. Pismo z WK FJN do pre-
zydiów powiatowych komitetów FJN w województwie olsztyńskim, Olsztyn, 18 ii 1966 r.

11 ibidem, k. 123. Pismo z Ogólnopolskiego Komitetu FJN do prezydium WK FJN w Olsztynie, War-
szawa, 16 V 1966 r.

12 zob. Warmińskie Wiadomości Diecezjalne, 1966, nr 5 (ilustracja na tylnej okładce).
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Polskiego” (ogółem powstało 1417 nowoczesnych obiektów, w Olsztynie Szkoła 
Podstawowa nr 17 im. Seweryna Pieniężnego, przy ul. Partyzantów) zainicjowano 
24 września 1958 r. był wyż demograficzny, toteż budowa szkół była niezbędna, 
ale całemu przedsięwzięciu umiejętnie nadano wymiar ideowo-propagandowy. 
„Tysiąclecie” pojawiało się też w nazwach ulic, placów i dzielnic w wielu pol-
skich miastach. Niewątpliwie pozytywnym aspektem obchodów Tysiąclecia Pań-
stwa Polskiego było hojne wsparcie badań historycznych i archeologicznych.

O północy, 1 stycznia 1966 r. w katedrze gnieźnieńskiej kardynał Stefan 
Wyszyński ogłosił rozpoczęcie „Roku Jubileuszowego Tysiąclecia chrztu Polski”. 
Dwa tygodnie później papież Paweł Vi przysłał prymasowi „błogosławieństwo 
Ojca św. dla narodu polskiego”. Kardynał Wyszyński powołał 61-osobowy Komi-
tet Tysiąclecia. Przewodniczącym ośmioosobowego prezydium został prof. Józef 
Kostrzewski z Poznania. W składzie Komitetu znalazły się dwie osoby z Olszty-
na: ks. Wacław hipsz oraz Michał chomin13.

W skali kraju uroczystości kościelne rozpoczęły się 16 kwietnia 1966 r. 
mszą św. w Katedrze gnieźnieńskiej. W kolejnych miesiącach, aż do lipca 1967 r., 
kościelne uroczystości nawiązujące do Tysiąclecia chrztu Polski odbyły się w wy-
branych 28 polskich miastach, a także w Rzymie14. 

W tym miejscu należy dodać, że równolegle do „kościelnych” obchodów, 
w Gnieźnie także w tym dniu zorganizowano „państwowe” uroczystości zwią-
zane z 21. rocznicą forsowania Odry i Nysy Łużyckiej. „Państwowe” i „kościel-
ne” uroczystości zorganizowano też dzień później w Poznaniu. Główne obchody 
związane z Millenium chrztu Polski odbyły się 3 maja 1966 r. na Jasnej Górze. 
Najważniejsze obchody państwowe Tysiąclecia Państwa Polskiego zorganizowa-
no w Warszawie 22 lipca 1966 r., a zatem w dniu rocznicy ogłoszenia Manife-
stu PKWN, stanowiącego wykładnię ideową istnienia Polski Ludowej. W stolicy 
odbyła się wówczas wielka defilada wojskowa, znana jako Parada Tysiąclecia15. 
Według informacji zebranych przez służby specjalne, w Warszawie w uroczysto-
ściach wzięło udział około 70 tys. osób, a w Gnieźnie, Poznaniu i w Krakowie, po 
około 500 tys. osób. W częstochowie było około 2 mln ludzi.

*  *  *
Na ziemiach zachodnich i północnych przebieg obchodów milenijnych nie 

różnił się od uroczystości w pozostałych częściach kraju. zdaniem badacza tej pro-

13 Rozpoczęcie Roku Jubileuszowego, w: P. Raina, „Te Deum” narodu polskiego. Obchody Tysiąclecia Chrztu 
Polski w świetle dokumentów kościelnych, Olsztyn 1991, ss. 28–29, 42 i n.

14 Por. Miejsca szczególnych uroczystości milenijnych, w: P. Raina, „Te Deum” narodu polskiego, s. 40.
15 Na cześć Tysiąclecia Polski i Święta Odrodzenia. Imponująca defilada wojskowa i wspaniała manife-

stacja młodzieży w Warszawie, Gł. Ol., 1966, nr 173 z 23–24 Vii, s. 1, 3, 4; b. Noszczak, op. cit., s. 57; a. Dudek, 
R. Gryz, Komuniści i Kościół w Polsce (1945–1989), Kraków 2006, s. 236 i n.
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blematyki Kazimierza Kozłowskiego, do obchodów Millenium na tym obszarze 
zaliczyć należy także uroczystości 20. rocznicy Kościoła katolickiego na ziemiach 
Odzyskanych, które zainaugurowano 20 czerwca 1965 r. w Olsztynie (kilka dni 
późnej podobne obchody odbyły się m.in. na Górze św. anny i w Opolu). Otwiera-
jąc uroczystości w Olsztynie bp Tomasz Wilczyński mówił, że „Diecezja Warmińska 
jako pierwsza powróciła do Macierzy i dlatego też jako pierwsza organizuje 20-lecie 
Kościoła katolickiego na ziemiach Odzyskanych”16.

W realiach województwa olsztyńskiego, podobnie jak w skali kraju, zapo-
wiedź Wielkiej Nowenny i wieńczących ją obchodów Milenium chrztu Polski 
wywołało pewne zaniepokojenie władz politycznych, choć na początku 1966 r., 
np. podczas posiedzenia egzekutywy Komitetu Wojewódzkiego PzPR w Olsz-
tynie, większość czasu poświęcono sprawom związanym z modernizacją przed-
siębiorstw podległych Ministerstwu Przemysłu ciężkiego, natomiast nawiązując 
do zbliżających się obchodów 1000-lecia Państwa Polskiego zatwierdzono jedy-
nie „założenia do obchodów 1000-lecia”, a w protokóle nie znalazła się adnotacja, 
że sprawę tę poddano dyskusji17. Wszak, zgodnie z od lat realizowaną taktyką, 
oficjalnie to nie partia firmowała rocznicowe działania. Należało to do innych 
struktur i organizacji zależnych od rządzącej partii, przede wszystkim wspomnia-
nego Frontu Jedności Narodu. Podczas zwołanego w styczniu 1966 r. zebrania 
Wojewódzkiego Komitetu tej organizacji zatwierdzono szczegółowy program 
obchodów Tysiąclecia Państwa Polskiego na Warmii i Mazurach18. Również 
w tym czasie, np. podczas obrad zarządu Wojewódzkiego TPPR w Olsztynie, 
wytykano, że Kościół zamierza rocznicę tę zawładnąć dla własnych celów, co 
miało się przyczynić do „jednostronnego, fałszywego i tendencyjnego interpreto-
wania historii naszego kraju i oszukańczego przedstawiania tak poważnej roczni-
cy jak 1000-lecie”19. Dalej była mowa o „rozbijaniu społeczeństwa” i „szkodliwym 
fanatyzmie, podważającym założenia programowe Frontu Jedności Narodu”.

zgodnie z przyjętymi założeniami, natarczywe eksponowanie dorobku 
Polski Ludowej, przy drugorzędnym traktowaniu tysiącletniej historii państwa, 
znalazło m.in. odzwierciedlenie w korespondencji między Wojewódzkim Komi-

16 K. Kozłowski, Obchody Milenium w Polsce Zachodniej i Północnej, w: Stefan Kardynał Wyszyński wo-
bec Ziem Zachodnich i Północnych oraz stosunków polsko-niemieckich. W 100-lecie urodzin Prymasa Tysiąclecia, 
red. naukowa T. Dzwonkowski i cz. Osękowski, Warszawa–Poznań–zielona Góra 2001, s. 56, 57, por. też: a. 
hebel, Karol Wojtyła na Warmii i Mazurach w świetle archiwaliów KW PZPR i Wydziału do Spraw Wyznań Wo-
jewódzkiej Rady Narodowej, Meritum 2011, t. iii, ss. 132–133.

17 aPO, KW PzPR, 1141/385, t. 1, k. 12. Protokół nr 1/66 z posiedzenia egzekutywy KW PzPR w Olsz-
tynie, 7 i 1966 r.

18 ibidem, k. 133. Propozycja odnośnie zwołania poszerzonego Plenum WK FJN [22 i 1966 r.].
19 cytat za a. Kopiczko, Kościół warmiński a polityka wyznaniowa po II wojnie światowej, Olsztyn 

1996, ss. 127–128.
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tetem FJN a powiatowymi strukturami tej organizacji w województwie olsztyń-
skim. W jednym z pism stwierdzono, że „uchwalony na poszerzonym Plenum 
WK FJN w dniu 22 stycznia br. program obchodów Tysiąclecia Państwa Polskie-
go w województwie olsztyńskim w 1966 roku [podkreśla, że] imprezami i uro-
czystościami, które wymagają szczególnego zaangażowania się szerokiego ak-
tywu oraz dużego nakładu pracy organizacyjnej, są przede wszystkim obchody 
święta Odrodzenia Polski”20.

Mimo tak ustanowionych proporcji ważności wydarzeń z historii państwa 
i narodu, w przypadku województwa olsztyńskiego, do szczególnie istotnych za-
dań należało przekonujące ukazanie „Warmii i Mazur w tysiącletniej historii 
Polski”21. Realizację tego zamysłu miało ułatwić związanie obchodów Tysiąclecia 
z przypadająca także wówczas 500. rocznicą podpisania ii Pokoju Toruńskiego 
i w nawiązaniu do rocznicy „grunwaldzkiej” sprzed sześciu lat (jak wspomnia-
no wcześniej, „państwowe” obchody Tysiąclecia trwały w latach 1960–1966). 
W związku z takimi odniesieniami historycznymi oczywiste stały się towarzy-
szące obchodom hasła o wielowiekowych zmaganiach z wynaradawiającą poli-
tyką krzyżactwa, prusactwa i junkierstwa, a następnie hitleryzmu.

Podobnie jak w całym kraju, także na Warmii i Mazurach przygotowania 
do uroczystości miały podążać dwutorowo. z jednej strony chodziło o zagwa-
rantowanie jak najbardziej spektakularnych wydarzeń, które miały odciągnąć 
społeczeństwo od obchodów kościelnych. z drugiej strony obchody „świeckie” 
miały nieść jednoznaczne przesłanie propaństwowe i antyklerykalne22. zatem 
celem obchodów miało być „upowszechnienie prawdy, że Polska Ludowa po raz 
pierwszy w Tysiącleciu stworzyła warunki pełnego rozwoju dla całego narodu, 
umożliwiła wszystkim obywatelom świadomy i aktywny udział w kształtowaniu 
swych losów i kierunków rozwoju państwa polskiego, że jedynie na drodze so-
cjalizmu mogliśmy, czego dowiodła praktyka, wyprowadzić nasz kraj z zacofania 
i słabości, odzyskać i zagospodarować piastowskie ziemie zachodnie i północne, 
umocnić suwerenność i rolę Polski w świecie”23.

W związku z tym, że trudno było mówić o polskości dawnych ziem pru-
skich, toteż na Warmii i Mazurach wśród celów przyświecających organizowa-
nym obchodom tysiąclecia należało zwłaszcza zwracać uwagę na „popularyza-
cję postępowej, naukowej i laickiej koncepcji dziejów Polski, ze szczególnym 

20 aPO, WK FJN, t. 59, k. 125. Pismo z WK FJN w Olsztynie do prezydiów powiatowych FJN, 30 Vi 1966 r.
21 aPO, KW PzPR, t. 385, k. 153. założenia polityczno-organizacyjne. Program WK FJN najważniej-

szych imprez wojewódzkich obchodów Tysiąclecia Państwa Polskiego na Warmii i Mazurach w 1966.
22 ibidem, k. 152–156. założenia polityczno-organizacyjne. Program WK FJN najważniejszych im-

prez wojewódzkich obchodów Tysiąclecia Państwa Polskiego na Warmii i Mazurach w 1966 r.; b. Noszczak, 
op. cit., s. 56.

23 aPO, KW PzPR, t. 385, k. 152. założenia polityczno-organizacyjne.



546 Ryszard Tomkiewicz

uwzględnieniem historii walk o polskość Warmii i Mazur” oraz „wykazanie hi-
storycznych racji oraz więzi, które na przestrzeni wieków łączyły Warmię i Ma-
zury z Polską”. Dalej była mowa o popularyzowaniu bojowników o polskość 
i wyzwolenie tych ziem spod okupacji hitlerowskiej”.

Nie zabrakło też zaleceń, by wszelkie uroczystości, spotkania, wydawnic-
twa itp. jednoznacznie wskazywały na „kierowniczą rolę PzPR w życiu i pracy 
naszego narodu”. Podsumowując pisano, że praca „ideowo-polityczna” związana 
z działaniami rocznicowymi powinna „pogłębić wychowanie obywatelskie całe-
go społeczeństwa i wyzwolić nową energię na rzecz konkretnych zadań socjali-
stycznego rozwoju Polski”24.

Wśród założeń pracy „ideowo-politycznej” związanej z Tysiącleciem na 
Warmii i Mazurach zalecano też „aktywizację mieszkańców województwa do 
realizacji „planów gospodarczych nakreślonych w Programie Wyborczym FJN”, 
co później znajdowało odzwierciedlenie w raportach z realizacji zobowiązań 
poszczególnych zakładów pracy i instytucji podjętych dla uczczenia rocznicy. 
Także czyny społeczne stały się istotnym elementem obchodów25. zwracano też 
uwagę na konieczność podejmowania prac związanych z modernizacją szkół, 
remontami dróg, porządkowaniem miast, wsi i osiedli, poprawą warunków ko-
munalnych, budową obiektów służących rekreacji.

analiza „Programu najważniejszych imprez wojewódzkich organizowa-
nych bądź patronowanych przez FJN, związanych z obchodami tysiąclecia” skła-
nia do porównań z podobnymi „założeniami programowymi” przygotowanymi 
sześć lat wcześniej, przy okazji obchodów rocznicy grunwaldzkiej26. Podobnie 
jak wówczas, tak i teraz, w projekcie znalazły się przedsięwzięcia, które trudno 
było jednoznacznie związać ze zbliżającą się rocznicą. Obok manifestacji, kon-
ferencji, sesji naukowych (dotyczących np., „łączności kulturalnej na przestrze-
ni wieków Warmii i Mazur z Rzeczpospolitą”, spotkań popularno-naukowych 
na temat powojennej historii muzeów w regionie czy sesji tematycznie nawią-
zujących do zbrodni hitlerowskich w byłych Prusach Wschodnich) przygotowa-
no też cykl odczytów i wystaw prezentujących dorobek Warmii i Mazur po roku 
1945. W planach dominowały zwłaszcza różne „imprezy młodzieżowe” (m.in. 
Studencki Rajd „Kortowska Wiosna”, Vii Ogólnopolski Rajd Studentów po War-
mii i Mazurach pod hasłem „Poznaj pomniki polskości Warmii i Mazur”, Woje-
wódzkie igrzyska Młodzieżowe, Lipcowy Karnawał Młodości, wycieczki i rajdy 

24 ibidem, k. 153.
25 zob. np. Dla uczczenia Tysiąclecia Polski. Imponujący bilans czynów społecznych, Gł. Ol., 1966, nr 307 

z 28 Xii, s. 1, 2. 
26 aPO, KW PzPR, t. 385, k. 139–151. Program najważniejszych imprez wojewódzkich [projekt] [1966]. 

Por. też R. Tomkiewicz, Rocznice bitwy pod Grunwaldem w Polsce Ludowej, Olsztyn 2011.
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szlakami historycznymi i szlakami zwycięstw, ale też zawody sportowe i mecze, 
cyrk i „gitariadę” – imprezę związaną z coraz powszechniejszą wówczas muzyką 
rockandrollową, w Polsce zwaną big-bitem). Szczególnie wiele imprez planowa-
no dla studentów olsztyńskiej Wyższej Szkoły Rolniczej27.

Wymieniano też seminarium dla nauczycieli dotyczące historii i literatu-
ry regionalnej, które miało się odbyć w ramach „Dni Literatury Warmii i Ma-
zur”. zaplanowano też co najmniej trzy konkursy („Wieś bliżej teatru”, „War-
mia i Mazury w 1000-leciu Państwa Polskiego” dla szkół z finałem w Rozgłośni 
Radiowej oraz konkurs recytatorski). W ramach cyklu imprez zaplanowano też 
akademie związane z rocznicami powstania związku Literatów Polskich oraz 
związku Polskich artystów Plastyków. Świętując Tysiąclecie zamierzano rów-
nież uczcić powstanie Muzeum Mazurskiego w Olsztynie i Państwowej Orkie-
stry Symfonicznej, co oczywiście nawiązywać miało do powojennej, polskiej 
państwowości tych ziem.

W olsztyńskiej Rozgłośni Polskiego Radia miał być zainicjowany cykl au-
dycji pod wspólnym tytułem: „Radiowa olimpiada 1000-lecia”. Planowano też 
programy telewizyjne, które miał przygotować ośrodek TV Łódź. W olsztyń-
skich kinach zamierzano zorganizować „Festiwal filmów historycznych” (przede 
wszystkich dotyczących ii wojny światowej), któremu miał towarzyszyć konkurs 
zatytułowany „Poznajmy film polski”. z rocznicą miały też być związane impre-
zy w czasie „Tygodnia ziem zachodnich i Północnych” oraz „obchodów majo-
wych” (chodziło o święto 1 Maja i rocznicę zdobycia berlina w 1945 r.). 

Także w olsztyńskiej prasie temat rocznicy Tysiąclecia Państwa Polskie-
go od wiosny 1966 r. pojawiał się coraz częściej, co było związane z zapowiedzią 
„udostępniania gazet historykom i działaczom”, by zamieszczali artykuły i dysku-
towali również na temat „Pokoju Toruńskiego”, „stosunków polsko-niemieckich”, 
„roli kościoła na Warmii i Mazurach” i „najnowszej historii regionu”. Oczekiwa-
no też na publikacje z zakresu badań archeologicznych, związanych z Koper-
nikiem. Ostatecznie publikowany był cykl artykułów pod wspólnym tytułem: 
„Tysiąc imprez na Tysiąclecie”, zapowiadający w ten sposób wydarzenia, jakie 
miały się odbywać w różnych miejscach Warmii i Mazur28. ukazywały się też 
materiały przygotowane przez olsztyńskich historyków pod wspólnym tytułem: 
„Tysiąc lat” (z wkomponowanym graficznie znakiem Rodła). Poruszano w nich 
głównie tematykę związaną z polskim osadnictwem na dawnych ziemiach pru-
skich oraz z „walką o polskość Warmii i Mazur” na przestrzeni wieków.

27 Por. też. M. T. Korejwo, Ks. Prymas Stefan Wyszyński na Warmii i Mazurach w świetle akt przechowy-
wanych w APO, w: Stefan Kardynał Wyszyński, s. 208; K. Kozłowski, op. cit., s. 63, 64.

28 z. Mil, Program obchodów Tysiąclecia Państwa Polskiego, Gł. Ol., 1966, nr 80 z 5 iV, s. 3; nr 135 z 9 Vi, 
s. 1; zob. też nr 139 z 14 i, ss. 1 i 2.



548 Ryszard Tomkiewicz

Wśród „rocznicowych” wydawnictw wymieniano też kolejne tomy „Ko-
munikatów Mazursko-Warmińskich” i „Rocznika Olsztyńskiego”, a także mono-
grafie Działdowa i Giżycka. Miał ukazać się informator turystyczny dotyczący 
Olsztyna i województwa oraz wielobarwny album ze zdjęciami szkół wybudo-
wanych na Warmii i Mazurach po 1945 r. W planach było wydanie „ilustrowanej 
monografii Olsztyna” oraz ufundowanie szeregu tablic pamiątkowych podkre-
ślających związki tych terenów z Polską. Jak zwykle przy tego typu uroczysto-
ściach rocznicowych, wiele imprez zorganizowali harcerze, także łącząc Tysiąc-
lecie Państwa Polskiego z kolejną rocznicą bitwy pod Grunwaldem. z „okazji 
jubileuszu przewidywano budowę nowych dróg i torów kolejowych [oraz] zasa-
dzenie ok. 2 mln drzew i 3,8 mln krzewów”29.

Główne uroczystości kościelne w województwie olsztyńskim odbyły się 
19 czerwca 1966 r. we Fromborku. Okres poprzedzający to wydarzenie obfito-
wał w szereg szykan ze strony władz wobec duchownych. Prowadzono działa-
nia, których celem było „rozeznanie imprez związanych z Millenium organi-
zowanych w parafiach, prowadzenie polityki rozwarstwienia duchowieństwa 
[oraz] podporządkowanie duchowieństwa przepisom państwowym”30. zdarzały 
się przypadki nakłaniania proboszczów, by zrezygnowani z organizacji wyjaz-
dów parafian na uroczystości do Fromborka. 

by osiągnąć cel, zainicjowana została akcja prowadzenia „rozmów wyjaśnia-
jących” z proboszczami. zapowiadano wzmożone inspekcje podatkowo-finan-
sowe w parafiach (dotyczące dzierżawy, czynszów i działalności wydawniczej). 
Ostrzegano księży, że grożą im poważne kłopoty, gdy będą „szerzyć treści an-
typaństwowe”. Przypominano o nakazie organizacji spotkań z wiernymi tylko 
w obrębie świątyń. Formą zastraszenia w okresie poprzedzającym uroczystości 
millenijne była operacja „Proboszcz”, której realizację powierzono żołnierzom31. 
ich zadaniem było przeprowadzanie rozmów z duchownymi, m.in. na temat ich 
stosunku do „orędzia biskupów” i polityki prymasa. 

W połowie maja 1966 r. rozmowę z biskupem Józefem Drzazgą przepro-
wadził Marian Gotowiec, pełniący wówczas funkcję przewodniczącego Prezy-
dium WRN w Olsztynie. biskup został poinformowany o konieczności uzyska-
nia zgody na organizację wszelkich zgromadzeń publicznych32. Ostatecznie nie 

29 Obchody tysiąclecia. Informator, Warszawa 1962, ss. 68–70, zob. też: Założenia programowe i organiza-
cyjne do obchodów Tysiąclecia na Warmii i Mazurach (referat wiceprzewodniczącego WK FJN mgr. Kazimierza 
Rokoszewskiego, wygłoszony na plenum WK FJN w lutym 1960 r. w Olsztynie), Olsztyn 1960 oraz Program ob-
chodów Tysiąclecia Państwa Polskiego w województwie olsztyńskim w 1966 roku, w: Materiały z posiedzenia ple-
narnego w dniu 22 I 1966 r., Olsztyn 1966, ss. 55–78.

30 a. Kopiczko, op. cit., s. 128.
31 Szerzej zob. a. Dudek, R. Gryz., op. cit., s. 35.
32 a. Kopiczko, op. cit., s. 129.
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uzyskał zezwolenia, by uroczystości kościelne we Fromborku i w Olsztynie mia-
ły nagłośnienie. Przekazana mu została także informacja, że nie wydano zgody 
na „peregrynację obrazu Matki boskiej częstochowskiej”. W konsekwencji tego 
zarządzenia, kopia obrazu została zabrana przez funkcjonariuszy MO w pobli-
żu wsi Lesiny, koło Olsztynka, przewożącym ją księżom Tadeuszowi borkow-
skiemu i Julianowi Wojtkowskiemu33. Obraz trafił bezpośrednio do Fromborka, 
uniemożliwiając tym samym jego peregrynację wśród wiernym w Olsztynku, 
Olsztynie, Dobrym Mieście, Ornecie, Pieniężnie i braniewie.

Do Olsztyna Prymas kardynał Stefan Wyszyński przyjechał po południu, 
18 czerwca 1966 r. (część duchownych, udających się na uroczystości Millenium, 
zatrzymała się na nocleg z 18 na 19 czerwca w klasztorze oo. Werbistów w Pie-
niężnie, w klasztorze oo. Redemptorystów w braniewie i tamże w klasztorze 
ss. Katarzynek). Szczegółowa relacja z tej wizyty zamieszczona została później 
w Warmińskich Wiadomościach Diecezjalnych34, bo w olsztyńskiej prasie tego 
faktu nie odnotowano. Wiele informacji na temat „przebiegu uroczystości mile-
nijnych w Diecezji Warmińskiej” znalazło się natomiast, w rzecz jasna niepubli-
kowanym, raporcie b. Sasina, kierownika urzędu Spraw Wewnętrznych w Olsz-
tynie, będącego w strukturze Prezydium WRN. Tę tajną notatkę przygotował dla 
z. Orłowskiego, pełniącego wówczas funkcję dyrektora Departamentu Społecz-
no-administracyjnego w MSW w Warszawie35. Materiał był w istocie szczegóło-
wą relacją z uroczystości, opracowaną na podstawie doniesień specjalnych służb. 
zapisane tam zostały kolejne etapy powitania kardynała Stefana Wyszyńskiego, 
wraz z towarzyszącymi mu biskupami (Karolem Wojtyłą, bolesławem Komin-
kiem i antonim baraniakiem) oraz innymi „wyższymi duchownymi i reprezen-
tantami uczelni katolickich”. 

Na godz. 18.00 zaplanowano nabożeństwo w katedrze św. Jakuba, na któ-
re zapraszano „wiernych parafii św. Jakuba, Najśw. Serca Jezusowego, św. Józefa 
oraz uczęszczających do kościoła oo. bernardynów i kościoła Garnizonowego”36. 
Przed olsztyńską katedrą Prymasa powitały dzieci mówiąc wierszyki, a orszak 

33 Szerzej zob.: ks. T. borkowski, Sprawozdanie z przewiezienia kopii obrazu Matki Bożej Częstochow-
skiej z Jasnej Góry do Fromborka, Olsztyn, 13 Vi 1966 oraz J. Drzazga, Pismo ordynariusza warmińskiego do 
przewodniczącego Prezydium WRN Mariana Gotowca, Olsztyn, 13 Vi 1966, w: P. Raina, op. cit., ss. 227–229; 
M. T. Korejwo, op. cit., s. 201, 202; zob. też: J. Szarek, Jak ośmiu czerwonych wyniosło obrazek, w: Partia z narodem, 
naród z Kościołem, pod red. F. Musiała i J. Szarka, Kraków 2008, s. 125 i n.; a. Dziurok, Ł. Marek, Matka Boska 
Niechciana. O zatrzymaniu kopii obrazu Matki Boskiej Częstochowskiej w 1966 roku, w: ibidem, ss. 134 i n.

34 Warmińskie Wiadomości Diecezjalne, (wrzesień – październik 1966), nr 5.; zob. też „Przebieg uro-
czystości – wspomnienia uczestnika, sobota 19 Vi 1966”, w: P. Raina, op. cit., ss. 231–232.

35 aPO, Prez. WRN, 444/18. urząd Spraw Wewnętrznych, t. 115. Sprawy kierownika urzędu dot. infor-
macji milenijnych (2 i 1966 – 30 V 1967), k. 6–9. Notatka z przebiegu uroczystości milenijnych w Diecezji War-
mińskiej, Olsztyn, 23 Vi 1966 r.

36 Odezwa Ordynariusza warmińskiego do duchowieństwa i wiernych m. Olsztyna, 1 Vi 1966 r., w: P. Raina, 
op. cit., s. 227. Pewne informacje na temat uroczystości w Olsztynie zob. też a. hebel, op. cit., s. 134.
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biskupów wchodził do wnętrza świątyni przy skandowaniu przez tłum „sto lat” 
i oklaskach, natomiast chór zaintonował po łacinie pieśń zaczynająca się od słów 
„Oto wielki kapłan”. Kościół udekorowany był flagami narodowymi oraz biało- 
-żółtymi i biało-niebieskimi, a w widocznym miejscu wisiał transparent z łaciń-
skim napisem „Polonia semper Fidelis” (Polska zawsze wierna)37. 

Wewnątrz katedry gości powitał biskup Józef Drzazga38. zanotowano 
szczególnie te jego słowa, gdy zwrócił uwagę, że Warmia pod rządami biskupów 
polskich „przeżywała najświetniejsze chwile swego rozwoju”, po czym wymie-
nił: Stanisława hozjusza, Marcina Kromera, Stanisława Grabowskiego, ignacego 
Krasickiego i Tomasza Wilczyńskiego. z przemówienia bp. Drzazgi zanotowano 
też odniesienie do okresu powojennego, gdy powiedział znamienne słowa na-
wiązujące do sytuacji tutejszych mieszkańców. Stwierdził mianowicie, że ludzie 
„przybyli ze wszystkich dzielnic Polski i stworzyli jedną rodzinę polską i pod 
opieką pasterzy budują nową Polskę”. ze słów tych można było wysnuć wniosek, 
że o integrację tutejszych mieszkańców w okresie powojennym bardziej dbał 
Kościół niż Państwo.

zanotowano też, że ponadgodzinne kazanie Prymasa Stefana Wyszyńskie-
go, choć „poświęcone sprawom religijnym, [to] zawierało szereg aluzji do sto-
sunków w Polsce”. uroczystą Mszę św. w Olsztynie odprawił wówczas arcybi-
skup Metropolita Krakowski Karol Wojtyła.

Według szacunków władz administracyjnych, w Olsztynie w uroczysto-
ściach wzięło udział około 4 tys. osób, łącznie z grupami ludzi stojącymi wo-
kół katedry (według ustaleń Kazimierza Kozłowskiego, było to około 5500–6000 
osób39). z niemałą satysfakcją w raporcie urzędu Spraw Wewnętrznych odnoto-
wano też, że w czasie uroczystości wielu spośród zgromadzonych wokół kościo-
ła, „głośno rozmawiało i paliło papierosy”40. Większość wiernych – jak napisano 
– „to przede wszystkim pracownicy fizyczni, chłopi z okolic Olsztyna oraz star-
sze kobiety”. zauważono także, że nie cieszyły się większym zainteresowaniem 
wszelakie dewocjonalia sprzedawane wokół katedry, w tym także pamiątkowe 
zdjęcia kardynała Stefana Wyszyńskiego po 5 zł.

Nazajutrz, 19 czerwca 1966 r., kardynał Wyszyński wraz z towarzyszącymi 
mu osobami wyjechał do Fromborka. Po drodze podobno nie było przesadnie 
wielkich tłumów (nie licząc funkcjonariuszy milicji. Kardynał Stefan Wyszyń-
ski wspominał szczególnie wiele patroli, gdyż w zasadzie na każdym większym 

37 aPO, Prez. WRN, 444/18, t. 115, k. 6. Notatka z przebiegu uroczystości milenijnych.
38 „Przemówienie Je ks. biskupa Józefa Drzazgi na inauguracji uroczystości Milenijnej w Olsztynie”, 

w: P. Raina, op. cit., ss. 233–234.
39 K. Kozłowski, op. cit., s. 64.
40 aPO, Prez. WRN, 444/18, t. 115, k. 7.
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skrzyżowaniu można było spotkać radiowozy)41. W raporcie zanotowano, że za-
zwyczaj grupy nie przekraczały 100 osób, a były to głównie kobiety i dzieci (wy-
jątkiem były przejazdy przez Dobre Miasto i Ornetę, gdzie dostojników kościel-
nych witało po około 1000 osób). Trasę przejazdu ozdobiono flagami, a w dwóch 
miejscach pojawiły się nawet przygotowane na ten dzień ołtarze z obraza-
mi Matki boskiej. były też transparenty z napisami: „Witamy Kardynała Wy-
szyńskiego – byliśmy i będziemy”, „Witamy duszpasterzy”, „arcypasterze bło-
gosławcie nas”, „Witamy księży i biskupów na szlaku tysiąclecia” (ostatnie hasło 
wyraźnie nawiązywało do terminologii przyjętej oficjalne przez władze pań-
stwowe, choć także pierwsze z wymienionych przywoływało znaną w oficjalnej 
terminologii maksymę „byliśmy – jesteśmy – będziemy”, odnoszącą się do pol-
skiej obecności po 1945 r. na ziemiach zachodnich i północnych).

Podobnie jak w Olsztynie, także we Fromborku kardynała Stefana Wy-
szyńskiego powitano odśpiewaniem „sto lat” i okrzykami „niech żyje”. 

Na placu przed fromborska katedrą zbudowano ołtarz polowy, gdzie na 
podwyższeniu umieszczona została odzyskana kopia obrazu Matki boskiej czę-
stochowskiej. były flagi i herby miast warmińskich42. 

Program uroczystości wyglądał w sposób następujący:
„godz. 7.00 – święcenia kapłańskie w bazylice Najświętszej Maryi Panny 

we Fromborku,
godz. 10.00 – przyjazd ks. biskupów do pałacu biskupów Warmińskich we 

Fromborku,
godz. 10.30 – przyjazd Je ks. Prymasa do Fromborka,
godz. 11.00 – powitanie Je ks. Prymasa i ks. biskupów,
godz. 11.30 – suma pontyfikalna koncelebrowana przez księży, ks. bisku-

pów i kapłanów pod przewodnictwem Je ks. arcybiskupa Metropolity Poznań-
skiego. Kazanie wygłosi Je ks. Prymas,

godz. 15.30 – akademia ku uczczeniu Tysiąclecia chrześcijaństwa w Polsce”43.
Mszę celebrował abp antoni baraniak w asyście siedmiu innych biskupów, 

„przełożonych zakonu, duchowieństwa, zakonnic, kleryków i około 8000 wier-
nych”44. W notatce z przebiegu uroczystości znalazła się informacja, że w sumie 
do Fromborka w tym dniu przybyło około 15 tys. osób (wielu trasę z dworca ko-
lejowego w braniewie pokonało pieszo). Podobnie, jak w przypadku wieczorne-

41 K. Kozłowski, op. cit., ss. 63, 64.
42 aPO, Prez. WRN, 444/18, t. 115, k. 8. Przed przyjazdem kard. Stefana Wyszyńskiego, bp. Jan Obłąk 

odprawił we Fromborku rano Mszę św. Podczas kazania, potępił „aresztowanie obrazu Matki boskiej często-
chowskiej”.

43 Program jubileuszu Tysiąclecia chrztu Polski we Fromborku, w: P. Raina, op. cit., s. 230.
44 aPO, Prez. WRN, 444/18, t. 115, k. 8. Notatka z przebiegu uroczystości milenijnych; zob. też „Przebieg 

uroczystości – wspomnienia uczestnika, niedziela 20 Vi 1966”, w: P. Raina, op. cit., ss. 232–234.
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go nabożeństwa poprzedniego dnia w Olsztynie, tu także odnotowano w mate-
riałach służb operacyjnych, że należyte skupienie wiernych podczas mszy było 
jedynie w „pierwszych rzędach”, natomiast „na tyłach panował ruch, rozmowy 
i dyskusje”. Także kardynał Stefan Wyszyński uznał, że 3,5 godzinna msza we 
Fromborku była zbyt długa, zwłaszcza że ludzie byli zmęczeni, stali po kilka go-
dzin, a wielu śpieszyło się do pociągów powrotnych ze stacji w braniewie45.

Podczas uroczystości millenijnych we Fromborku z ust hierarchów ko-
ścielnych padły słowa o „polskości ziem przyłączonych”, nawoływano społe-
czeństwo do „wydajnej i spokojnej pracy” oraz przypomniano, że w przeszłości 
„Kościół katolicki był decydującym czynnikiem, który dawał odpór germaniza-
cji”. Kardynał Stefan Wyszyński mówił m.in., że „naród polski wszystko co czy-
nił przez tysiąc lat, czynił pod znakiem krzyża, w miłości i bojaźni bożej”. Dalej 
pojawiło się stwierdzenie, że Polacy pragną wolności, wiary, słowa, myśli, uczyn-
ków, jedności w społeczeństwie”46. 

Po uroczystościach liturgicznych zorganizowana została konferencja nauko-
wa odnosząca się do znaczenia diecezji warmińskiej w historii katolicyzmu w Polsce. 
Nazajutrz, 20 czerwca 1966 r., ks. Prymas Stefan Wyszyński z Fromborka pojechał 
do Sanktuarium Maryjnego w niedalekim Stoczku Warmińskim, gdzie odprawił 
Mszę św.47. W drodze powrotnej do Warszawy, w Liksajnach, kopia obrazu Matki 
boskiej częstochowskiej została ponownie zarekwirowana przez milicję48.

Kilka miesięcy później w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych przygoto-
wano tezy dla „Oceny przebiegu kościelnych uroczystości milenijnych” w po-
szczególnych województwach49. Na tej podstawie, w połowie listopada 1966 r. 
w urzędzie Spraw Wewnętrznych w Olsztynie powstał obszerny, tajny doku-
ment, w pełni poświęcony kościelnym uroczystościom w regionie50. W odróż-
nieniu od „Notatki”, sporządzonej w czerwcu 1966 r. po uroczystościach w Olsz-
tynie i we Fromborku, teraz b. Sasin, oprócz typowej relacji na temat przebiegu 
zdarzeń, pozwolił sobie na ocenę samych uroczystości, nie kryjąc przy tym 
wkładu współdziałających z nim służb w realizację przedsięwzięcia.

Oceniając ich przebieg stwierdził, że „przedsięwzięcia kleru, mimo na sze-
roką skalę zakrojonych przygotowań, w zasadzie zakończyły się fiaskiem, bo-

45 K. Kozłowski, op. cit., s. 65.
46 aPO, Prez. WRN, 444/18, t. 115, k. 8. Notatka z przebiegu uroczystości milenijnych, k. 9.
47 Program Jubileuszu Tysiąclecia chrztu Polski we Fromborku, w: P. Raina, op. cit., s. 230.
48 a. Dudek, R. Gryz., op. cit., ss. 241–242.
49 aPO, Prez. WRN, 444/18, t. 115, k. 10–11. Ocena przebiegu kościelnych uroczystości milenijnych 

w okresie 1 i – 1 Xi 1966 r.; k. 12–16. Sprawozdanie statystyczne dotyczące działalności kleru i aktywu przyko-
ścielnego [!] w związku z kościelnymi uroczystościami milenijnymi w okresie od 1 i – 30 X 1966 r.

50 ibidem, k. 18–25. Ocena przebiegu kościelnych uroczystości milenijnych w województwie olsztyń-
skim za okres od 1 i do 1 Xi 1966 r.
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wiem nie wykazały ścisłej więzi społeczeństwa z Kościołem i nie potrafiły spo-
wodować – jak to zakładały władze kościelne – generalnego nawrócenia się spo-
łeczeństwa”. Dalsze stwierdzenia szefa wydziału spraw wewnętrznych nie pozo-
stawiały wątpliwości, co do zaangażowania w tym okresie odpowiednich służb 
w rozbicie uroczystości kościelnych, bowiem nadmienił, że taka „ocena obcho-
dów milenijnych jest wynikiem dobrze przemyślanego przeciwdziałania z naszej 
strony”. Wymienił tu „baczną obserwację kleru”, poznawanie szczegółowych pla-
nów uroczystości kościelnych i „wzajemną wymianę spostrzeżeń ze służbą bez-
pieczeństwa”. Działania te miały – jego zdaniem – przynieść efekt w przyszłości, 
w postaci „laicyzacji społeczeństwa”51. 

zalecano na bieżąco zapoznawać się z raportami z innych województw, 
by na Warmii i Mazurach ograniczyć skutki wszelkich nieprzewidzianych sy-
tuacji. Wśród przeprowadzonych działań przed uroczystościami millenijnymi 
dokonano np. korekt składów kolegiów karno-administracyjnych, by zasiadały 
w nich osoby bez problemu wykonujące polecenia partii. Także, „zgodnie ze sta-
nowiskiem Komitetu Wojewódzkiego PzPR” w Olsztynie, poszczególne wydzia-
ły prezydiów rad narodowych miały wykonywać „wyłącznie postawione im zda-
nia”, a jakiekolwiek inne postępowanie wymagało uzgodnienia z partią. Pochwalił 
np. Prezydium PRN w braniewie, gdzie skompletowano „odpowiedni” skład kole-
gium ds. wykroczeń, choć – jak zauważył – żaden wniosek tam nie wpłynął52.

Ostatecznie zdyscyplinowanie uczestników uroczystości kościelnych nie 
dało okazji, by wytoczyć sprawy karno-administracyjne, choć doszukano się pew-
nych nieprawidłowości. uwagi dotyczyły np. eksponowania „chorągwi i sztanda-
rów, jakie stale znajdowały się w kościołach”. Niektóre z nich były podobno „nie 
zalegalizowane w organizacjach przykościelnych” i jak zaznaczył b. Sasin – spra-
wa ta wymaga bardziej szczegółowego rozeznania”53. Wśród innych „czynów 
niedopuszczalnych olsztyńskiego kleru i aktywu przykościelnego”, wymieniono 
np. wyświetlenie filmu bez wymaganego zezwolenia. Odnotowano też przypadki 
nielegalnych prób budowy kapliczek, by „upamiętnić millenium” i „wznoszenia 
krzyży”. Na pewno sytuacje takie zdarzyły się we wsiach powiatów lidzbarskiego, 
morąskiego i pasłęckiego (Golity, ignalin, Janiki Małe, Kality, Leszczyna, Małdyty, 
Rodziszewo, Warkały, zambrowiec). uznano, że była to reakcja wiernych na hasło 
kardynała Stefana Wyszyńskiego o wznoszeniu „1000 krzyży na 1000-lecie”.

Sumując swoją relację, szef Wydziału Spraw Wewnętrznych w Olsztynie 
stwierdził, że akcja została „dobrze zaplanowana [m.in. także dzięki] zorganizo-

51 ibidem, k. 18.
52 ibidem, k. 19.
53 ibidem, k. 23; K. Kozłowski, op. cit., s. 66.
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waniu imprez konkurencyjnych [i] przeprowadzeniu akcji uświadamiającej, na-
świetlającej społeczeństwu obiektywnie historię kościoła w Polsce”, co jego zda-
niem uniemożliwiło „episkopatowi realizację celów, jakie sobie postawił”54. 

Tego samego dnia, 19 czerwca 1966 r., w Lidzbarku Warmińskim, a więc 
niedaleko Fromborka, zorganizowano główne uroczystości świeckie w woje-
wództwie olsztyńskim, odnoszące się do Tysiąclecia Państwa Polskiego. impreza 
ta miała jednocześnie inaugurować Dni Lidzbarka. z Olsztyna i z bartoszyc spe-
cjalnymi pociągami przywieziono grupy po około 1500 osób. W sumie szaco-
wano, że w uroczystościach wzięło udział około 20 tys. osób55. Jak zapowiadano 
w weekendowym wydaniu „Głosu Olsztyńskiego” z 18/19 czerwca 1966 r., mia-
ła to być manifestacja „polskości i tradycji historycznych Warmii i Mazur”, a za 
jej najważniejszy punkt uznano imprezę na tamtejszym stadionie56. Szczególnie 
wiele miejsca w tym wydaniu gazety rzecz jasna przeznaczono na materiały na-
wiązujące do historii Warmii i Mazur, ze wskazaniem na ich polską przeszłość57. 
Wyróżniał się jednak materiał odnoszący się do zmian mentalnych, kulturowych 
i obyczajowych zachodzących w polskim społeczeństwie połowy lat sześćdzie-
siątych, w istocie mający na celu ośmieszenie ludzi wierzących, hołdujących tra-
dycyjnemu, „nienowoczesnemu” stylowi życia58. Próżno było natomiast szukać 
w tym numerze „Głosu Olsztyńskiego” chociażby najmniejszej wzmianki o tym, 
że w mieście gościł Prymas Polski, kardynał Stefan Wyszyński i że nazajutrz, 
w niedzielę, odbędą się uroczystości kościelne we Fromborku. Podobnie jak w całym 
kraju, także w olsztyńskiej prasie dominowały wieści o obchodach związanych 
z Tysiącleciem Państwa Polskiego. O wcześniejszych uroczystościach w Gnieź-
nie, Poznaniu, Krakowie czy częstochowie także nie wspominano.

W Lidzbarku Warmińskim rolę gospodarza pełnił przewodniczący Pre-
zydium PRN Kazimierz Matera. Do miasta przybyli m.in. przedstawiciele par-
tyjno-państwowych władz centralnych: wiceminister kultury zygmunt Garstec-
ki, poseł na Sejm PRL, wicepremier zenon Nowak, kierownik Wydziału Kultury 
Komitetu centralnego PzPR Wincenty Kraśko oraz wiceprzewodniczący za-
rządu Głównego związku Młodzieży Socjalistycznej Stanisław hasiak. Władze 
wojewódzkie reprezentował i sekretarz Komitetu Wojewódzkiego PzPR w Olsz-
tynie Stanisław Tomaszewski, przewodniczący Prezydium WRN Marian Goto-
wiec oraz Juliusz Malewski, wówczas pełniący funkcję przewodniczącego Woje-
wódzkiego Komitetu FJN.

54 aPO, Prez. WRN, 444/18, t. 115, k. 25.
55 b. Łukaszewicz, op. cit., s. 225; K. Kozłowski, op. cit., s. 65; zob. też: (d), Byliśmy, jesteśmy, będziemy. Dni 

Lidzbarka – manifestacją patriotyzmu i młodości, GO, 1966, nr 144 z 20 i, ss. 1, 2.
56 Por. Gł. Ol., 1966, nr 143 z 18–19 Vi.
57 S. hertel, Ziemia mazurska jest nasza; z. Milewski, Przeciw fałszerstwom, Gł. Ol., 1966, nr 143 z 18–19 Vi, s. 1.
58 S. Grabowska, Przecież niedziela, niedziela, Gł. Ol., 1966, nr 143 z 18–19 Vi, s. 1.
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uroczystościom w Lidzbarku Warmińskim, podobnie jak wielu innym 
organizowanym w okresie Polski Ludowej, starano się nadać charakter świę-
ta młodzieży. Na stadionie młodzi ludzie, w większości należący do satelickich 
wobec PzPR organizacji – związku Młodzieży Socjalistycznej i związku Mło-
dzieży Wiejskiej, złożyli przysięgę wierności Ojczyźnie. Jak zanotowano, „tekst 
ślubowania odczytał przewodniczący zarządu Wojewódzkiego zMS w Olszty-
nie albin Szyszka. »Ślubujemy Tobie, Ojczyzno« odpowiada młodzież”. Tę część 
imprezy wieńczył hymn narodowy. Potem były okolicznościowe przemówie-
nia, pochód ulicami miasta, otwarcie wystawy w lidzbarskim zamku zatytuło-
wanej „Tysiąc lat kultury na Warmii i Mazurach” i na koniec imprezy artystycz-
ne i sportowe (mecz piłkarski, wyścigi kolarskie). zadbano o imponującą ofertę 
handlową – jak zwykle podczas takich imprez – gwarantującą szeroki wybór po-
szukiwanych na co dzień towarów.

W skali kraju najważniejszą imprezą wieńczącą obchody Tysiąclecia Państwa 
Polskiego był Kongres Kultury Polskiej, którego obrady rozpoczęto 7 paździer-
nika 1966 r. W olsztyńskiej prasie napisano m.in., że „w ostatnim roku jubileuszu 
naszego państwa Kongres przedstawił narodowi dorobek kultury polskiej na 
przestrzeni Tysiąclecia, a zwłaszcza w ostatnim XX-leciu”59. W wojewódz-
twie olsztyńskim obchody podsumowano podczas sesji WRN (początkowo 
planowano zorganizować ją na jednym z olsztyńskich stadionów. W drugiej czę-
ści miała być „parada młodzieży”)60. Także uroczyste, nadzwyczajne sesje rad na-
rodowych zaplanowano w poszczególnych powiatach, na które zaproszeni byli 
też radni poprzednich kadencji.

W drugiej połowie 1966 r. i jeszcze przez kilka miesięcy roku następnego 
do Wojewódzkiego Komitetu FJN w Olsztynie przesyłano szczegółowe relacje 
i zestawienia ukazujące same przygotowania do obchodów Tysiąclecia, jak rów-
nież sprawozdania z realizacji zobowiązań podejmowanych z okazji jubileuszu. 
Korespondencja tego typu napływała z przeróżnych instytucji, urzędów i zakła-
dów pracy, choć dominowały wykazy działań instytucji związanych z kulturą. 

Podobnie jak w przypadku wykazów imprez organizowanych w okresie 
„ostatniego roku obchodów Tysiąclecia Państwa Polskiego”, także analiza zesta-
wień „meldunków o wykonaniu zobowiązań” przez poszczególne jednostki nasuwa 
spostrzeżenie, że zdecydowana większość z wymienionych działań nie odnosi-
ła się bezpośrednio do czczenia Tysiąclecia Państwa Polskiego, a raczej nawią-
zywała do wyników osiągniętych w powojennym dwudziestoleciu. Poza tym 

59 Kongres Kultury obraduje, Gł. Ol., 1966, nr 239 z 8–9 X, s. 1.
60 aPO, Prez. WRN, 444/9. Wydz. Kultury, t. 494. Przemówienia 1000-lecia Polski [...], k. 1–17. Przemó-

wienie podsumowujące obchody 1000-lecia Państwa Polskiego wygłoszone podczas sesji WRN w październi-
ku 1966 r.; aPO, KW PzPR, t. 385, cz. 1, k. 138. Odręczna notatka [bd].
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trudno było podejmowane zobowiązania uznać za dokonania szczególne, gdyż 
w większości przypadków odnosiły się one do codziennego funkcjonowania 
konkretnych instytucji. Przykładem może być relacja nadesłana pod koniec 
grudnia 1966 r. do WK FJN przez dyrektora Państwowej Średniej Szkoły Mu-
zycznej w Olsztynie. „Składając meldunek o wykonaniu zobowiązań” poinformo-
wał, że uczniowie dali 8 koncertów muzyki polskiej, które odbyły się w barcze-
wie, bartoszycach, Ornecie, Ostródzie, unieszewie i w Olsztynie61. była to zatem 
zwykła działalność, wpisująca się w zadania szkoły, polegające m.in. na publicz-
nych występach uczniów.

co zrozumiałe, dużo bardziej rozbudowane sprawozdanie „z wykonanych 
zobowiązań” napłynęło np. z zarządu Wojewódzkiego Towarzystwa Rozwo-
ju ziem zachodnich, a więc organizacji, której aktywność ściśle wpisywała się 
w istnienie Polski Ludowej, a działalność nawiązywała do „tysiącletniej trady-
cji” w kontekście powiązań z ziemiami odzyskanymi62. Wymieniano więc licz-
ne „spotkania aktywu TRzz” i seminaria dla prelegentów tej organizacji, którzy 
później głosić mieli swoje odczyty w terenie. Przygotowano ponadto szereg od-
czytów z zakresu historii i literatury. Wydano też propagandowe broszury.

i choć działania te zaliczano w sprawozdaniu do prac mieszczących się w ramach 
„obchodów tysiąclecia”, to ich tematyka często odbiegała od przyjętej problematy-
ki. Obok odczytu na temat „ziem zachodnich i Północnych w Polskim 1000-leciu”, 
lub „Walki Polski i Ludów bałtyckich z zakonem Krzyżackim”, prelegen-
ci TRzz w ramach obchodów Tysiąclecia mówili także np. o „Piśmiennictwie 
polskim oraz krzewicielach polskości na Warmii i Mazurach” oraz o „Rozwo-
ju gospodarczym i demograficznym Warmii i Mazur po 1945 roku”. W ramach 
cyklu pogadanek związanych z „Tysiącleciem Polski” TRzz organizował też 
rajdy dla młodzieży i wycieczki, podczas których inicjowano spotkania z „cie-
kawymi ludźmi”.

Jedno ze sprawozdań odnoszące się do aktywnego uczestnictwa w obcho-
dach 1000-lecia Państwa Polskiego nadesłano także z Oddziału Wojewódzkiego 
Narodowego banku Polskiego63. Przy tej instytucji powołano nawet Komitet Or-
ganizacyjny Obchodów Tysiąclecia Państwa Polskiego, a o jego działalności na-
pisano, że „obejmował szereg pozycji o charakterze zawodowym i społecznym, 
mającym głównie na celu wyzwolenie szerokiej inicjatywy w kierunku zamani-
festowania polskości ziemi warmińsko-mazurskiej oraz spopularyzowanie osią-
gnięć gospodarczych i kulturalnych tego regionu na przestrzeni 20-lecia”. zatem 

61 aPO, WK FJN, t. 256. Obchody Tysiąclecia. Sprawozdania (1966–1967), k. 1.k Sprawozdanie ze Szko-
ły Muzycznej w Olsztynie, 30 Xii 1966 r.

62 ibidem, k. 4–8. Sprawozdanie za rok 1966.
63 ibidem, k. 9–12. Sprawozdanie Oddziału Wojewódzkiego NbP, Olsztyn, 16 i 1967 r.
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o tysiącletniej historii nie było mowy. W praktyce Oddział Narodowego banku 
Polskiego zorganizował „zbiorową manifestację pracowników na polach bitwy 
pod Grunwaldem”, której nadano – jak zaznaczono w relacji – „charakter poli-
tyczny, a głównym jej akcentem było zadokumentowanie polskości” na tym te-
renie. Ponadto pracownicy tej instytucji, by uczcić rocznicę, zorganizowali „rajd 
motorowo-samochodowy64 i spływ kajakowy”. Ogłoszono także „konkurs ruchu 
usprawnień”, polegający na polepszeniu obsługi klientów oraz „konkurs estety-
ki”, który z kolei odnosił się do wyglądu sal bankowych. Przygotowano również 
wystawę numizmatyczną oraz ogłoszono kolejny konkurs. Tym razem oczeki-
wano na wspomnienia „o tematyce bankowej”.

W kolejnych tygodniach napływały bardzo podobne sprawozdania i rela-
cje z przeróżnych instytucji, tylko w minimalnym stopniu (lub wcale) nawiązu-
jące do Tysiąclecia Państwa Polskiego. bliźniaczo podobne relacje nadesłano do 
Wojewódzkiego Komitetu FJN w Olsztynie z izby Rzemieślniczej, z Redakcji pi-
sma „Nasza Wieś”, z zarządu Wojewódzkiego Towarzystwa Wiedzy Powszechnej, 
z Państwowego Teatru Dramatycznego im. Stefana Jaracza, z Rozgłośni Polskie-
go Radia, z Ligi Kobiet, z Oficerskiej Szkoły uzbrojenia, ze związku bojowników 
o Wolność i Demokrację, ze zrzeszenia Studentów Polskich, z Polskiego związ-
ku Motorowego, z Wojewódzkiego zarządu Kin (wśród zobowiązań związanych 
z Tysiącleciem wymieniano „podniesienie estetyki kin”), z Wyższej Szkoły Rolniczej, 
z biura Wystaw artystycznych oraz z Wojewódzkiej i Miejskiej biblioteki Publicz-
nej, jak również szczególnie obszerne ze Stowarzyszenia Społeczno-Kulturalnego 
„Pojezierze”. Jedno ze sprawozdań przesłano z komendy Milicji Obywatelskiej65. 

*  *  *
Obchody związane z rocznicą chrztu Polski pogłębiły antagonizm między 

Państwem a Kościołem, a w istocie był to spór o tożsamość państwa i narodu 
w polskich realiach połowy lat sześćdziesiątych. Wymiar religijno-duchowy ob-
chodów milenijnych był nie do przyjęcia dla władz, zamierzających tę rocznicę 
zdominować i wykorzystać dla własnych celów. była to kolejna próba laicyzacji 
i ateizacji społeczeństwa oraz pozyskania aprobaty społecznej dla Polski socjali-
stycznej, rządzonej przez PzPR. 

W przypadku Warmii i Mazur cele te zamierzano osiągnąć – podobnie jak 
w całym kraju – atakami na Kościół i duchownych oraz ponad miarę rozbudo-
wanym propagowaniem osiągnięć minionego dwudziestolecia. Równie istotne 
było doszukiwanie się elementów mogących świadczyć o polskości tych ziem 
i ich związkach z Polską, a zwłaszcza podkreślanie znaczenia faktu, że po 1945 r. 

64 Por.: Gł.Ol. 1966, nr 145 z 21 Vi, s. 6.
65 aPO, WK FJN, t. 256, k. 13–14 i n.
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Warmia i Mazury znalazły się w granicach Państwa Polskiego. Podczas uroczy-
stości podsumowujących Tysiąclecie Państwa Polskiego na Warmii i Mazurach 
padło stwierdzenie, że „uczyniliśmy Warmię i Mazury nierozłączną częścią or-
ganizmu Polski Ludowej”66. 

Ryszard Tomkiewicz, Feierlichkeiten zum 1000. Jubiläum der Taufe Polens in Ermland und Masuren 

zusammenfassung

Die Feierlichkeiten anlässlich des 1000. Jahrestages des christentums und des anfangs der Staatlichkeit 
Polens durften von dem Staat zusammen mit der Kirche wegen des graven politischen Konflikts nicht 
organisiert werden. Die jahrtausendalte angehörigkeit zu der christlichen Gemeinschaft wurde der 20 
Jahre alten Geschichte der Volksrepublik Polen gegenübergestellt, die in der Propaganda als „Krönung der 
geschichtlichen entwicklung der Nation“ vorgestellt wurde. Die Realität ermlands und Masurens war auch 
nicht anders: Die historische entwicklung Polens wurde geschickt präsentiert und interpretiert (es ging um den 
polnischen charakter dieser Gebiete sowie ihre vielseitige entwicklung nach 1945), was die Gesellschaft von 
der Kirche distanzieren sollte, u.a. von der Teilnahme an Millennium-Feierlichkeiten. im Falle der Olsztyner 
Woiwodschaft wurden sie in Frauenburg unter Mitwirkung von Kardinal Stefan Wyszyński organisiert. Man 
versuchte das ziel mithilfe der angriffe auf die Kirche und die Geistlichen zu erreichen, wobei eine breite 
Propagandaaktion in bezug auf die Nachkriegsjare durchgeführt wurde. Konkurrenzfeierlichkeiten zum 
Millennium des Polnischen Staates hatten einen weltlichen charakter und fanden in Lidzbark Warmiński 
statt, daran nahmen die höchsten beamten und Parteiführer der Woiwodschaft teil. 

Übersetzt von Alina Kuzborska

Ryszard Tomkiewicz, The celebrations of the millennium of the baptism of Poland in Warmia and Masuria

Summary

The celebrations of the millennium of christianity and the beginnings of the Polish state, as a result 
of deep political conflict, could not be organized jointly by the State and church. centuries of belonging to 
the christian community were opposed to the twentieth-century history of socialist Poland, acknowledged 
in propaganda material as “the crowning of all the nation’s historical development.” it was no different in 
Warmia and Masuria, where the presentation and interpretation of Polish heritage (concerning the Polishness 
of these lands and their general development after 1945), aimed to distance society from the church, including 
participation in the millennium celebrations, in the case of Olsztyn province, organised in Frombork, with 
the participation of cardinal Stefan Wyszyński. The aim was to counter attacks on the church and the clergy, 
and especially the propaganda campaign related to the post-war period. The competing, secular celebration of 
the Millennium of Poland was organized in Lidzbark Warmiński, with the participation of the highest, party-
administrative provincial authorities.

Translated by Aleksander Pluskowski

dr hab. Ryszard Tomkiewicz
Ośrodek badań Naukowych 
im. Wojciecha Kętrzyńskiego w Olsztynie
rtom99@tlen.pl

66 aPO, Prez. WRN, 444/9. Wydz. Kultury, t. 494, k. 1–17. Przemówienie podsumowujące obchody 1000-lecia.
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Wśród czynników decydujących o skutecznej chrystianizacji określonego 
terytorium wymienia się zwykle uformowanie na nim prowincjonalnej sieci pa-
rafialnej. Owa, wydawałoby się oczywista dziś, zależność musi być wszakże uzu-
pełniona uwagą, że w epoce pełnego średniowiecza, a więc w okresie intensyw-
nego rozwoju sieci parafii w chrześcijańskiej Europie, organizmy te pełniły nie 
tylko funkcje duszpasterskie, lecz także występowały (obok zwierzchnich die-
cezji) jako elementy władztwa kościelnego i państwowego1. Nacisk na ten dru-
gi typ zadań zdecydowanie przeważył w przypadku tworzonej od końca XIII w. 
i zachowanej w zasadzie w stanie niezmienionym aż do okresu wczesnonowo-
żytnego sieci parafialnej na Sambii2. Doprowadziło to paradoksalnie do prze-
trwania w ramach tej struktury pewnych instytucji z czasów pogańskich, które 
to zjawisko postaram się naświetlić w niniejszym szkicu.

Sambia, obejmująca tereny Półwyspu Sambijskiego i sięgająca na południu 
po Pregołę, a na wschodzie – po Dejmę i część Mierzei Wiślanej3, była najlud-

Komunikaty Mazursko-Warmińskie, 2016, nr 3(293)
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1 Por. E. Wiśniowski, Parafie w średniowiecznej Polsce. Struktura i funkcje społeczne, lublin 2004, ss. 34–43.
2 M. Dygo, Studia nad początkami władztwa zakonu niemieckiego w Prusach (1226–1259), Warszawa 

1992, s. 256.
3 h. łowmiański, Geografia polityczna Bałtów w dobie plemiennej, lituano-Slavica Posnaniensia. Stu-

dia historica, t. 1, 1985, ss. 22–23; j. Powierski, Sambia, w: idem, Prussica. Artykuły wybrane z lat 1965–1995, 
t. 1, Malbork 2004, s. 151.
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niejszą krainą plemienną w pogańskich Prusach4. Pierwsze kroki mające na celu 
jej podbój przez Krzyżaków miały miejsce w początku lat czterdziestych XIII w., 
kiedy to m.in. w 1242 r. podjęli oni wraz z lubeczanami nieudaną próbę założenia 
na Półwyspie Sambijskim przyczółka w postaci osady portowej. Miała tam rów-
nież powstać parafia, patronat nad którą zastrzegał sobie zakon krzyżacki5. Upa-
dły także uzgodnione w 1246 r. plany budowy sambijskiej sieci parafialnej z osła-
bieniem patronatu krzyżackiego na rzecz mieszczan lubeckich jako przyszłych 
panów gruntowych w części Sambii6. Niepowodzenie wyżej wymienionych 
projektów spowodowane zostało w głównej mierze wybuchem tzw. pierwsze-
go powstania pruskiego (1242–1249) i wynikającej z tego labilności krzyżackie-
go władztwa w Prusach. Ostatecznie więc w kończącym to powstanie układzie 
dzierzgońskim z 1249 r. kierownictwo Zakonu poszło na ustępstwa wobec pod-
porządkowanych przez siebie uprzednio Prusów (Pomezanów, Warmów i Na-
tangów) i zdecydowało się oprzeć budowę sieci parafialnej w Prusach na lokal-
nych wspólnotach terytorialnych – zwanych w literaturze naukowej „ziemiami” 
lub „włościami”. Wspólnoty te miały zbudować łącznie 22 kościoły parafialne, 
przy czym określanie ich uposażenia i wyznaczanie plebanów należeć miało do 
Krzyżaków7. Mimo że w wyniku drugiego powstania Prusów (1260–1274) ów sys-
tem wiążący sieć parafialną z autochtonicznymi wspólnotami lokalnymi całkowi-
cie załamał się w zachodniej części Prus (na co wpływ miało także rozpoczęcie na 
tych obszarach szeroko zakrojonej akcji kolonizacji na prawie chełmińskim), zo-
stał on następnie skutecznie przeszczepiony przez Krzyżaków na teren Sambii8.

Przyczyn takiego rozwoju wypadków było co najmniej kilka. W pierwszym 
rzędzie należy tu jeszcze raz podkreślić (przynajmniej początkową) niestabilność 
władztwa krzyżackiego na Sambii. Pomimo opanowania półwyspu w 1255 r. 
z pomocą króla czeskiego Przemysła II Ottokara, rządom Zakonu na tym terenie 
już w tym samym roku zagroził atak koalicji sąsiednich plemion pruskich (Nad-
rowów, Skalowów i Jaćwięgów)9. Wśród kolejnych czynników destabilizujących 

4 H. Łowmiański, Studia nad dziejami Wielkiego Księstwa Litewskiego, Poznań 1983, ss. 79–80; M. Bi-
skup, G. Labuda, Dzieje Zakonu Krzyżackiego w Prusach. Gospodarka – Społeczeństwo – Państwo – Ideologia, 
Gdańsk 1988, s. 73.

5 Preussisches Urkundenbuch (dalej: PUB), Bd. 1, Königsberg 1882, nr 140. Wydarzenia te omawiał szcze-
gółowo J. Powierski, Krzyżackie podboje ziem nad Zalewem Wiślanym a lubeczanie (od założenia miasta Elbląga 
do pierwszej lokacji miasta Braniewa), w: idem, Prussica, t. 2, ss. 547–559.

6 PUB, Bd. 1, nr 177. Zob. M. Dygo, op. cit., ss. 248–249; J. Powierski, Krzyżackie podboje ziem, ss. 560–569.
7 PUB, Bd. 1, nr 218. Zob. R. Wenskus, Zur Lokalisierung der Prußenkirchen des Vertrages von Christburg 

1249, w: idem, Ausgewählte Aufsätze zum frühen und preussischen Mittelalter, Sigmaringen 1986, ss. 375–390; 
M. Dygo, op. cit., ss. 253–255.

8 Ibidem, ss. 255–256.
9 Petrus de Dusburg, Chronica terrae Prussiae (dalej: Dusburg), ed. J. Wenta et S. Wyszomirski, 

w: MPH ns, seria II, t. 13, Cracoviae 2007, III, c. 71–73; por. A. L. Ewald, Die Eroberung Preussen durch die Deut-
schen, Bd. 3, Halle 1884, ss. 11–26.
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należy wymienić stałe zagrożenie najazdami litewskimi10, a także wspomniane 
już drugie powstanie pruskie11, a następnie krótkotrwałe trzecie (1275–1276)12 
oraz piąte (czyli powstanie pospólstwa sambijskiego) z 1295 r.13 Inną istotną 
przyczyną wymuszającą niejako oparcie administracji lokalnej (w tym organiza-
cji parafialnej) na zastanych przez Krzyżaków na Sambii strukturach tubylczych 
był odnotowany już wcześniej wyjątkowo zwarty charakter tamtejszego osad-
nictwa pruskiego, przy równoczesnym braku większych migracji na tym tere-
nie (nie licząc przesiedlenia w końcu XIII w. przez Zakon na północno-zachod-
ni cypel półwyspu dużej grupy Jaćwięgów)14. Również podjęta w XIV w. dzia-
łalność kolonizacyjna władz krzyżackich i kościelnych nie przybrała na Sambii 
większych rozmiarów. Ograniczyła się ona do utworzenia nielicznych niemiec-
kich wsi czynszowych na prawie chełmińskim i przekształcania istniejących już 
wsi pruskich, nie wywierając zarazem większego wpływu na dotychczasową sieć 
parafialną15. Kolejnym czynnikiem utrwalającym ów układ – na który zwracał 
uwagę Marian Dygo – była homogeniczność społeczna Sambów i brak większej 
własności ziemskiej na obszarze półwyspu, sprzyjający utrzymywaniu się dotych-
czasowego, ogólnospołecznego charakteru tradycyjnych wspólnot pruskich16.

Ostatecznie zatem – poza nielicznymi miastami – sieć parafialna na Sambii 
oparta została o tworzone od końca XIII w. na obszarach zwartego osadnictwa 
pruskiego tzw. komornictwa (kemmerampte)17. Na początku XV w. funkcjonowa-
ło na Sambii 18 takich jednostek zarządu lokalnego18, związanych z władztwem 

10 Por. M. Biskup, G. Labuda, op. cit., ss. 186–187.
11 A. L. Ewald, op. cit., Bd. 4, ss. 1–115; G. Köhler, Der 2. grosse Aufstand der Preussen gegen den deutschen 

Orden 1260–1274, w: idem, Die Entwickelung des Kriegswesens und der Kriegführung in der Ritterzeit von Mitte 
des 11. Jahrhunderts bis zu den Hussitenkriegen, Bd. II, Breslau 1886, ss. 1–91.

12 A. L. Ewald, op. cit., Bd. 4, ss. 231–236. W omawianym kontekście por. zwłaszcza Dusburg, III, c. 190.
13 Ibidem, III, c. 262.
14 Na temat przesiedleń Jaćwięgów w okresie krzyżackim zob. A. Dobrosielska, Uwagi o udziale Jaćwię-

gów w kolonizacji krzyżackiej, Pruthenia, t. 5, 2010, ss. 113–131.
15 G. Mortensen, Die Siedlugsgeographie des Samlandes, Stuttgart 1923, ss. 51–53; P. Siegmund, Deutsche 

Siedlungstätigkeit der samländischen Bischöfe und Domkapitel vornehmlich im 14. Jahrhundert, Altpreußische 
Forschungen, Jg. 5, 1928, H. 1, ss. 275–277, 281–286; K. Kasiske, Die Siedlungstätigkeit des Deutschen Ordens im 
östlichen Preußen bis zum Jahre 1410, Königsberg 1934, ss. 72–74; M. Biskup, Uwagi o problemie osadnictwa i sieci 
parafialnej w Prusach Krzyżackich w wiekach XIV–XV, Komunikaty Mazursko-Warmińskie, 1983, nr 2–3, 
ss. 205–206; R. Biskup, Działalność osadnicza biskupów i kapituły sambijskiej do końca XIV wieku. Relacje mię-
dzy zakonem krzyżackim a duchowieństwem sambijskim, Zapiski Historyczne, t. 67, 2002, z. 3-4, ss. 25–26; 
G. Vercamer, Siedlungs-, Sozial- und Verwaltungsgeschichte der Komturei Königsberg in Preußen (13.-16. Jahrhun-
dert), Marburg 2010, ss. 157–250.

16 M. Dygo, op. cit., s. 256. Na temat warstw społecznych występujących na Sambii w okresie krzyżac-
kim zob. G. Vercamer, op. cit., ss. 251–385. Por. również: W. Długokęcki, R. Kubicki, Nowa praca na temat struk-
tury społecznej i osadniczej na terenach komturstwa królewieckiego w XIII–XVI wieku, Zapiski Historyczne, 
t. 77, 2012, z. 4, s. 171.

17 M. Dygo, op. cit., ss. 250–251, 255–256; M. Biskup, Parafie w państwie krzyżackim, w: Państwo zakonu krzy-
żackiego w Prusach. Podziały administracyjne i kościelne od XIII do XVI w., red. Z. H. Nowak, Toruń 2000, s. 84.

18 H. Łowmiański, Geografia polityczna, s. 30.
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zakonnym lub biskupim. Kościoły parafialne były w nich budowane zasadniczo 
w siedzibach lokalnych urzędników o kompetencjach policyjno-prokuratorskich, 
gospodarczych i wojskowych, zwanych komornikami (kemerere), rekrutowa-
nych początkowo zwykle spośród nieuprzywilejowanej grupy wolnych Prusów 
(„małych wolnych”). rezydowali oni w miejscowych zamkach, budowanych 
często w miejscu dawnych pruskich grodów. taka parafia obejmowała więc 
swym zasięgiem całość pruskich osad wiejskich na terenie danego komornictwa 
– z wyjątkiem przypadków, gdy w XIV w. w sąsiedniej niemieckiej wsi czynszowej 
powstawał odrębny kościół parafialny. jedynie w komornictwach biskupich 
wschodniej Sambii kościoły oddalone były o kilka kilometrów od siedziby ko-
mornika19. W konsekwencji sieć parafialna w diecezji sambijskiej była stosun-
kowo rzadka. Według gertrud Mortensen, na przełomie średniowiecza i okre-
su wczesnonowożytnego występowało tam około 49 parafii (dla porównania 
– w sąsiedniej diecezji warmińskiej w analogicznym okresie funkcjonowały 283 
parafie)20. Według obliczeń Mariana biskupa, przeciętnie w skład jednego okręgu 
parafialnego na Sambii wchodziło od 20 do 35 osad, głównie dóbr pruskich wol-
nych. Odległość od kościoła wynosiła na tamtejszych terenach wiejskich średnio 
16–20 km. Pracę duszpasterską utrudniała jednak nie tylko rozległość i duża po-
pulacja tych parafii, lecz także brak znajomości języka pruskiego przez w więk-
szości niemieckich plebanów, zmuszonych przez to do korzystania z miejsco-
wych tłumaczy (tzw. tolken), którymi bywały nawet osoby małoletnie21. Ponadto, 
z badań g. Mortensen wynika, że u progu wczesnej epoki nowożytnej około 
połowa parafii na Sambii pozostawała nieobsadzona22. Wszystko to – o czym 
będzie jeszcze mowa – sprzyjało oczywiście bardzo długiemu utrzymywaniu się 
na Sambii pogańskich struktur i związanej z nimi obrzędowości.

Opisane wyżej parafie-komornictwa tworzone były z reguły na bazie daw-
nych pruskich wspólnot terytorialnych, czyli wspomnianych już „ziem” lub „wło-
ści”, a więc niejako w zgodzie z modelem wypracowanym wcześniej w układzie 
dzierzgońskim z 1249 r. dla Pomezanii, Warmii i Natangii23. Według szacun-
ków henryka łowmiańskiego w okresie bezpośrednio poprzedzającym podbój 
krzyżacki na Sambii funkcjonowało 15 takich wspólnot, a obszar każdej z nich 

19 r. Wenskus, Kleinverbände und Kleinräume bei den Prußen des Samlandes, w: idem, Ausgewählte Au-
fsätze, ss. 248, 256; idem, Das Ordensland Preußen als Teritorialstaat des 14. Jahrhunderts, w: ibidem, s. 334.

20 g. Mortensen, Der Gang der Kirchengründungen (Pfarrkirchen) in Altpreussen, w: Historisch-geogra-
phischer Atlas des Preussenlandes, lfg. 3, Wiesbaden 1973 (z mapami).

21 M. biskup, Uwagi o problemie osadnictwa, ss. 200–201, 206–207; g. Vercamer, op. cit., ss. 353–354.
22 g. Mortensen, Der Gang der Kirchengründungen (mapa pt. Besetzte und unbesetzte Pfarrkirchen Alt-

preußens in der 1. Hälfte des 16. Jahrhunderts).
23 h. łowmiański, Geografia polityczna, ss. 30–36; M. Dygo, op. cit., ss. 250–251, 255–256; M. biskup, Pa-

rafie w państwie krzyżackim, s. 84.
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wynosił średnio około 150 km2 i zamieszkiwany był przez około 1500 osób24. 
W okresie przedkrzyżackim charakteryzowały się one znaczną samodzielnością 
zewnętrzną: toczyły osobne wojny i zawierały odrębne sojusze, zachowując jed-
nak lojalność w stosunku do interesów wspólnoty terytorialnej wyższego rzędu, 
czyli plemienia (w przypadku omawianego terytorium – plemienia Sambów)25.

Najpewniej mniejszą jeszcze od włości pruską jednostką polityczno-tery-
torialną był moter (moter, muter, motor). Ów niejasny termin znany jest wyłącz-
nie ze źródeł dokumentowo-aktowych z terenu Sambii26. Występuje on często 
w sambijskich ojkonimach – przykładowo, dokument dzielczy z 1258 r. wymie-
nia: Pelse-moter, Glawsothe-moter, Ruse-moter, Bathowe-moter, Dromwinen-moter 
i Clochoten-moter27. Na ogólnopruski charakter omawianej instytucji wskazywać 
może jednak nazwa jeziora grażymowskiego (zwanego też Matecznym, niem. 
Mutter-See) koło Prabut w Pomezanii, zapisywana w średniowieczu jako: Mutir 
(w 1285 r.) i Muter (w 1330 r.)28. hydronim ów sugeruje także, że moter przedsta-
wiać mógł zbiorowość terytorialną tworzącą wspólnotę użytków (w tym wypadku 
wodnych), kolektywnie kontrolującą pewną własność o wartościach gospodar-
czych29. Można go zatem nazwać wspólnotą międzywioskową lub zespołem grup 
lokalnych – jak bowiem wykazał grischa Vercamer – składał się on z 5–10 wsi30. 
zasięg terytorialny owej domniemanej wspólnoty użytków wyznaczały mniej lub 
bardziej wyraźnie określone granice, o czym świadczyć może nazwa kamienia 
granicznego Můter-caupe31 (jej drugi człon związany jest z pruskim apelatywem 
*kaups „pagórek”, „kurhan”)32, położonego w średniowieczu w okolicy dzisiej-
szej wsi Mitino (dawne Stantau) na Sambii. Wskazywałoby to na dysponowanie 

24 h. łowmiański, Geografia polityczna, s. 34; idem, Studia nad dziejami, ss. 276–277.
25 Ibidem, s. 279–283.
26 g. blažienė, Noch einmal zum Altpreußischen und zu den altpreußischen Eigennamen in den geschich-

tlichen Quellen des Deutschen Ordens, w: Indoevropejskoe jazykoznanie i klassičeskaja filologija – XVII. Materialy 
ctenij, posvjaščennych pamjati professora Josifa Moiseeviča Tronskogo 24–26 ijunja 2013 g.,  Sankt-Peterburg 
2013, ss. 71–73.

27 Urkundenbuch des Bisthums Samland (dalej: ubS), h. 1, hrsg. von c. P. Woelky, h. Mendthal, leipzig 
1891, nr 58.

28 g. h. f. Nesselmann, Thesaurus linguae Prussicae. Der preussische Vocabelvorrath, soweit derselbe bis 
jetzt ermittelt worden ist, nebst Zugabe einer Sammlung urkundlich beglaubtiger Localnamen, berlin 1873, s. 106; 
g. gerullis, Die altpreußischen Ortsnamen gesammelt und sprachlich behandelt, berlin–leipzig 1922, s. 104.

29 r. Wenskus, Kleinverbände und Kleinräume, s. 274.
30 g. Vercamer, Der Übergang der prußischen Stammeseliten in die Schicht der „Freien” unter der Herrschaft 

des Deutschen Ordens und der Kulturtransfer von der „deutschen” auf die prußische Kultur, w: Mittelalterliche 
Eliten und Kulturtransfer östlich der Elbe. Interdisziplinäre Beiträge zu Archäologie und Geschichte im mitteralt- 
erlichen Ostmitteleuropa, hrsg. von a. Klammt, S. rossignol, göttingen 2009, s. 179. jak wynika z krzyżackich 
foliałów, zachodniosambijski Rusemoter składał się z 9 przysiółków i 1 majątku wolnego Prusa (Freigut), zob. 
r. Wenskus, Kleinverbände und Kleinräume, s. 272.

31 ubS, h. 2, nr 314: dy irste grenitze an der vorgesprochen lute gute ist ein mittelmezek steyn, der da heyzet 
Můtercaupe.

32 Por. g. gerullis, op. cit., s. 103.
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przez moter jakąś autonomią gruntową. Ponadto, Reinhard Wenskus wykazał, 
odnośnie do wzmiankowanego wyżej Rusemotera, że nosił on nazwę urobioną 
od położonego w nim grodu (grodzisko Rauschen/Svetlogorsk). Moter oznaczać 
miał zatem okręg grodowy, podległy większej jednostce terytorialnej – włości33. 
Takich okręgów grodowych mogło być w każdej włości dwa lub więcej34, aczkol-
wiek – w przypadku mniej ludnych włości (poza obszarem Sambii) – niektóre 
z nich były właściwie z takimi okręgami tożsame35.

Próbując wyjaśnić wspomnianą wcześniej nazwę kamienia granicznego 
Můtercaupe, wzmiankowaną w dokumencie z 1340 r., Georg Gerullis zwrócił 
uwagę, że jeszcze w pochodzących z początków drugiej połowy XVII w. (1652 
lub 1665 r.) aktach kościelnych wzmiankuje się, że w sambijskiej parafii w Pobe-
then (dzisiejsze Romanovo) znajdowały się 4 motery, z których każdy miał wi-
tryka (Kirchenvater), czyli przedstawiciela społeczności parafialnej, od którego 
brał swoją nazwę (wśród nich: Christoff Fördermann Kirchenvaters Moter, Sup-
pliten Moter, Kalawen Moter i Georg Kantelbergs großer Moter)36. Zdaniem Hansa 
i Gertrud Mortensenów, mamy tu do czynienia z obszarami o podobnym rzę-
dzie wielkości do tych wymienianych we wspomnianym już dokumencie dziel-
czym z 1258 r. Co więcej, teren wspomnianej parafii Pobethen odpowiadał ich 
zdaniem mniej więcej obszarowi dawnego komornictwa Pobethen37. To ostatnie 
z kolei, jak wykazał H. Łowmiański38, stanowiło kontynuację pruskiej włości Pu-
beten vel Bethen, której zaciekły opór stawiany Krzyżakom w trakcie powstania 
z 1260 r. opisywał kronikarz Piotr z Dusburga39.

Co więcej, R. Wenskus wskazywał, że przywoływana wyżej nazwa Suppli-
ten Moter może mieć związek z nazwiskiem wajdeloty Valtina Supplita, który 
według kroniki Łukasza Davida miał być głównym protagonistą w trakcie po-
gańskiej ofiary z byka, złożonej przez Prusów w 1520 r. w związku z zagroże-
niem wybrzeża sambijskiego przez flotę gdańską w trakcie wojny polsko-krzy-

33 R. Wenskus, Kleinverbände und Kleinräume, s. 273.
34 H. Łowmiański, Geografia polityczna, s. 10; G. Vercamer, Der Übergang, s. 179.
35 A. Kamiński, Jaćwież. Terytorium, ludność, stosunki gospodarcze i społeczne, Łódź 1953, ss. 93–94; por. 

Dusburg, III, c. 217: territorium Sudouiae dictum Kymenow et castrum eiusdem nominis.
36 G. Gerullis, op. cit., s. 103: An der Pfarrwidden haben alle vier Moter des Pobethenschen Kirchspiels zu 

thun, an den andern Gebäwden nur drey teil des Volks, da auch ein jedweder Moter seinen Kirchenvater hat. Na-
stępnie wymienione zostają: des Christoff Fördermann Kirchenvaters Moter, Suppliten Moter, Kalawen Moter, 
des Georg Kantelbergs großer Moter oder theil. W niedatowanym dokumencie znalazło się również stwierdze-
nie: ein jeder Kirchen Vater in des Motor oder Beritt die Leuthe so ein und das andere Gebäwde undt Zäune zu 
machen haben.

37 H. Mortensen, G. Mortensen, Die Besiedlung des nordöstlichen Ostpreußens bis zum Beginn des 17. 
Jahrhunderts, Bd. 1, Leipzig 1937, ss. 47–48.

38 H. Łowmiański, Geografia polityczna, ss. 30–31.
39 Dusburg, III, c. 107–108.



567Długie trwanie staropruskich struktur plemiennych

żackiej (1519–1521)40. Supplit ofiarę tę miał ponowić sześć lub siedem lat póź-
niej (tym razem zwierzęciem ofiarnym była jednak maciora). Oba te wydarzenia 
miały mieć miejsce nad morzem, w miejscowości Rantau (dzisiejsze Zaostrov’e) 
w parafii Pobethen41. Wenskus zwracał w tym kontekście uwagę, że siedemna-
stowieczna godność witryka moteru stanowić mogła jakiś rodzaj kontynuacji 
najwidoczniej związanego z tą dawną pruską jednostką terytorialną urzędu po-
gańskiego funkcjonariusza kultu42. 

Teza ta wydaje się bardzo prawdopodobna. Po pierwsze, nie ma wątpliwo-
ści, że opisywany przez Łukasza Davida Valtin Supplit był postacią historycz-
ną, należącą do grupy sambijskich „małych wolnych”43. Również informacja 
tego kronikarza o uzyskaniu w 1520 r. aprobaty dla działań Supplita ze strony 
samego wielkiego mistrza (a późniejszego księcia) Albrechta Hohenzollerna jest 
moim zdaniem wiarygodna – Łukasz David był przecież jego nadwornym hi-
storiografem i nie przypisywałby bezpodstawnie swojemu mecenasowi decyzji, 
stawiającej raczej w negatywnym świetle tego późniejszego wybitnego krzewi-
ciela reformacji. Wspomniana aprobata Albrechta nie była zatem podyktowa-
na jego przekonaniem o skuteczności pruskich praktyk pogańskich, lecz raczej 
względami pragmatycznymi i wskazuje właśnie na reprezentowanie przez Sup-
plita (określanego przez Davida mianem ein fůrnemer Waideler) jakiejś znaczą-
cej grupy lokalnej, której lojalność w obliczu toczącej się wojny z Królestwem 
Polskim była dla wielkiego mistrza niewątpliwie niezwykle ważna. Dodajmy, że 
mimo iż sambijska ludność wiejska pozostawała w swej masie wierna Zakono-
wi w trakcie wszystkich jego wojen z Polską, niewątpliwie na terenie półwyspu 
narastał już wówczas ferment społeczny, którego ogromna siła ujawnić się mia-
ła niebawem w postaci powstania chłopskiego z 1525 r.44

Warto tu wreszcie zwrócić uwagę, że w związku z powtórną ofiarą, złożoną 
przez Valtina Supplita w Rantau w 1526 lub 1527 r., władze kościelne postawi-
ły w stan oskarżenia 73 osoby, mieszkańców 8 wsi45. Z kolei według informacji 
przekazanej za anonimowym autorem przez Kaspara Hennenbergera, wy-
brany „starym pruskim zwyczajem” (nach alter Preuscher gewonheit) w 1531 r. 

40 Szerzej na temat tego konfliktu zob. M. Biskup, „Wojna pruska” czyli wojna Polski z Zakonem Krzy-
żackim z lat 1519–1521. U źródeł sekularyzacji Prus Krzyżackich, Oświęcim 2014; J. Tyszkiewicz, Ostatnia wojna 
z Zakonem Krzyżackim 1519–1521, Warszawa 2015.

41 Lucas David, Preussische Chronik (dalej: David), Bd. 1, hrsg. von E. Hennig, Königsberg 1812, ss. 117–126.
42 R. Wenskus, Kleinverbände und Kleinräume, ss. 276–277.
43 Por. np. Die Türkensteuer im Herzogtum Preussen 1540, Bd. 1, hrsg. von H. H. Diehlmann, Hamburg 

1998, ss. 164, 307.
44 H. Zins, Powstanie chłopskie w Prusach Książęcych w 1525 roku. Walki społeczne w Prusach w począt-

kach reformacji i ich geneza, Warszawa 1953.
45 David, Bd. 1, s. 123.
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przez mieszkańców 6 wsi w parafii Pobethen ofiarnik (Worszkaite) zanosił mo-
dły do pogańskich bogów i – w obecności mieszkańców owych wsi płci oboj-
ga – złożył w ofierze tłustą maciorę (niewykluczone, że informacja ta odnosi się 
właśnie do wspomnianej „drugiej” ofiary złożonej przez Valtina Supplita)46. z ko-
lei według innego szesnastowiecznego traktatu pt. Prawdziwe opisanie Jaćwięgów 
z Sambii, przypisywanego pastorowi hieronimowi Maleckiemu, ofiary po-
żniwne na Sambii składało razem za pośrednictwem ofiarnika (Wourschkaiti) 
4 lub 6 jaćwieskich wsi47. Wnosimy stąd, za r. Wenskusem, że pogańska ofiara 
publiczna spełniana przez funkcjonariusza kultu miała u Prusów charakter mię-
dzywioskowy i dokonywana była w imieniu jednostki terytorialnej odpowiada-
jącej wielkością co najmniej zespołowi grup lokalnych, noszącemu – jak już wie-
my – pruską nazwę moter48.

być może zatem swego rodzaju katalizatorem ewentualnej przemiany po-
gańskich ofiarników poszczególnych moterów w późniejszych chrześcijańskich 
„witryków moterów” była występująca przez długi okres w części diecezji pru-
skich instytucja tzw. zastępstwa mszalnego. Wynikała ona z opisywanej już wyżej 
niedostatecznej gęstości sieci parafialnej i polegała na wysyłaniu na niedzielne 
i świąteczne msze po jednym (lub więcej) przedstawicielu każdej wsi. Praktyka 
taka dowodnie istniała w końcu XIV w. wśród Prusów z diecezji warmińskiej 
i najpewniej była także znana w sąsiedniej diecezji sambijskiej49. jeszcze w wy-
danej około 1450 r. ordynacji krajowej (Landesordung) dla Prus Dolnych (a więc 
m.in. dla Sambii) czytamy, że zezwala się, aby w niedziele, wielkie święta i w dni 
apostołów przybywał do kościoła parafialnego co najmniej jeden przedstawiciel 
każdej grupy domowej (gesinde) z danej wsi (za zgodą jej pana), którego obo-
wiązkiem był udział we mszy i wysłuchanie kazania, po czym udawać się on 
miał bezpośrednio (bez zatrzymywania się po drodze w karczmie lub piwiarni) 
z powrotem do swojej wsi50. Delegowanie na mszę tylko pojedynczych przedsta-
wicieli danej społeczności było zatem w średniowieczu prawdopodobnie stałą 

46 caspar hennenberger, Erclerung der Preüssischen grössern Landtaffel oder Mappen etc. (dalej: hen-
nenberger), Königsperg in Preussen 1595, s. 351; por. W. Mannhardt, Letto-Preussische Götterlehre (dalej: lPg), 
riga 1936, s. 272.

47 Ibidem, s. 250.
48 r. Wenskus, Kleinverbände und Kleinräume, s. 276.
49 I. Skierska, Obowiązek mszalny w średniowiecznej Polsce, Warszawa 2003, ss. 48–51; K. lipniewska, 

„Pamiętaj, toć Tobie wiele, by czcił święta niedzielę”. Obowiązek mszalny w średniowiecznych Prusach w świetle 
ustawodawstwa synodalnego, w: Parafie w średniowiecznych Prusach w czasach zakonu niemieckiego od XIII do 
XVI w., red. r. biskup i a. radzimiński, toruń 2015, ss. 164–165.

50 h. f. jacobson, Geschichte der Quellendes katholischen Kirchenrechts der Provinzen Preussen und Posen, 
mit Urkunden und Regesten, Königsberg 1837, s. 292. Na temat znaczenia terminu gesinde w odniesieniu do 
średniowiecznych wsi pruskich zob. W. Długokęcki, Społeczeństwo wiejskie, w: Państwo zakonu krzyżackiego 
w Prusach. Władza i społeczeństwo, red. M. biskup, r. czaja, Warszawa 2008, ss. 469, 472.
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i w większości przypadków akceptowaną przez władze praktyką na tych pru-
skich terenach wiejskich, gdzie – jak na Sambii – sieć parafialna była niedosta-
tecznie rozwinięta. Dodajmy, że ewentualne delegowanie przez pruskie wspólno-
ty sąsiedzkie jako swoich „zastępców mszalnych” osób pełniących w nich dotąd 
funkcje pogańskich ofiarników tworzyłoby swoisty kanał dyfuzji, sprzyjający 
wykształcaniu się nowych, pogańsko-chrześcijańskich struktur synkretycznych, 
i mogłoby wyjaśniać (dobrze poświadczone przez szesnastowieczne źródła) po-
sługiwanie się przez działających wśród ludności pruskiej wajdelotów w swych 
praktykach pewnymi elementami rytuału chrześcijańskiego51.

W artykule poświęconym pogańskim ośrodkom kultu na terenie plemien-
nej Pomezanii, Pogezanii i Warmii zwracałem uwagę na występujące tam nie-
rzadko zjawisko sytuowania tychże sakralnych przybytków w idealnym poli-
tyczno-osadniczym centrum niektórych średniowiecznych pruskich włości, 
a następnie lokalizowanie w ich pobliżu (lub w ich miejscu) w czasach krzyżac-
kich kościołów52. Egzemplifikację tej tendencji dostrzec można również w przy-
padku przywoływanej już wyżej zachodniosambijskiej parafii-komornictwa Po-
bethen. Jak bowiem przekazał w 1595 r. Hennenberger, w samym jej ośrodku 
w miejscowości Pobethen – a więc niejako w sąsiedztwie kościoła parafialne-
go – znajdował się dawny święty gaj, który dopiero w czasach tego autora zo-
stał wykarczowany53 (najpewniej w bezpośrednim związku z pojawieniem się 
prądów reformacyjnych). Widzimy zatem, że również pod względem organiza-
cji religijnej parafia–komornictwo Pobethen stanowić mogła w pewnym sensie 
prostą transformację istniejącej wcześniej na tym samym terenie pruskiej włości 
Pubeten/Bethen z jej centralnym ośrodkiem kultowym i – najpewniej – z pod-
legającymi jej zespołami grup lokalnych (moterami).

W przywoływanym już artykule odnotowywałem jednak również czę-
sty zwyczaj lokalizowania części pogańskich ośrodków kultu na rubieżach śre-
dniowiecznych pruskich włości (ziem), które to zjawisko interpretowałem jako 
pewien zabieg o charakterze „prawno-własnościowym”, mający na celu zara-
zem zaakcentowanie kulturowo-przestrzennego dziedzictwa danej grupy (w jej 
kontaktach z sąsiednimi wspólnotami), jak i zapewnienie jej magicznej ochro-
ny przed zewnętrznym „chaosem” (chorobami, nieszczęściami itp.)54. Także 

51 Por. J. Możdżeń, Synkretyzm religijny Prusów na podstawie kroniki Szymona Grunaua, Pruthenia, 
t. 6, 2011, ss. 230–239.

52 Por. P. Kawiński, Organizacja pogańskiej przestrzeni sakralnej Prusów na tle osadnictwa w okresie ple-
miennym – przykład Pomezanii, Pogezanii i Warmii, Pruthenia, t. 6, 2011, ss. 89–128.

53 Hennenberger, s. 350: Pobeten. Es hat noch einen Waldt alda, den sie vorzeiten für heilig gehalten ha-
ben, ist newlich abgehawen.

54 P. Kawiński, op. cit., ss. 118–119.
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i ten rys staropruskiej organizacji przestrzeni sakralnej daje się moim zdaniem 
zaobserwować w przypadku parafii-komornictwa Pobethen (a wcześniej wło-
ści Pubeten/Bethen). Mam tu na myśli dwie miejscowości wyznaczające nieja-
ko skrajne granice omawianej jednostki, a mianowicie: Alk (dziś nieistniejąca, 
okolice wsi Pernovka) na południu i Alknicken (dziś Pribrežnoe) na północy, 
nad wybrzeżem Morza Bałtyckiego. Ich nazwy łączone są z pruskim apelatywem 
*alka, *alk(a)s „miejsce składania ofiar” (por. litewskie alkà, alkas „miejsce składa-
nia ofiar; góra ofiarna; ofiara”, łotewskie èlks „bożek”) lub ewentualnie z imieniem 
Alke55. Przyjmowaną już przez R. Wenskusa tezę o sakralnym charakterze miejsco-
wości Alk (wzmiankowanej po raz pierwszy w 1345 r. jako Alkaym) wspierałoby 
także jej położenie na północnym skraju pasma Alkgebirge, z jego najwyższym 
wzniesieniem Galtgarben (111 m), u podnóża którego znajdować się miał święty 
gaj (dąbrowa) Prusów56. Per analogiam, w przypadku miejscowości Alk taki święty 
gaj mógł być zatem zlokalizowany u podnóża pobliskiego pagórka Stadtberg (85 m), 
gdzie istniał las zwany Alkwalde57. Za sakralnym charakterem nadmorskiej miej-
scowości Alknicken (wzmiankowanej po raz pierwszy dopiero w latach 1561–1562 
jako Alckenigken) przemawia z kolei, poza jej nazwą, już samo położenie w bez-
pośrednim sąsiedztwie wsi Rantau, w pobliżu której – jak wiemy – według szesna-
stowiecznego kronikarza Łukasza Davida dwukrotnie składać miał ofiary wajdelota 
Valtin Supplit. Najwidoczniej znajdowało się tam pogańskie miejsce ofiarne poświę-
cone jakiemuś akwatycznemu bóstwu, odpowiedzialnemu (jak to wynika z relacji 
Davida) m.in. za rybołówstwo58.

Zasygnalizowana tu mnogość pogańskich przybytków kultu, zlokalizowanych 
w omawianej parafii Pobethen, prawdopodobnie także poza jej głównym ośrodkiem, 
jak i przywoływana już wcześniej informacja o wybraniu w 1531 r. przez jedną ze wspól-
not międzywioskowych w tejże parafii „starym pruskim zwyczajem” własnego po- 

55 G. Blažienė, Die baltischen Ortsnamen im Samland, Stuttgart 2000, ss. 10–11. Por. V. N. Toporov, Prusskij ja-
zyk. Slovar’, A–D, Moskva 1975, ss. 72–74; R. Trautmann, Die altpreußischen Personennamen, Göttingen 1925, s. 12.

56 R. Wenskus, Beobachtungen eines Historikers zum Verhältnis von Burgwall, Heiligtum und Siedlung im 
Gebiet der Prussen, w: idem, Ausgewählte Aufsätze, s. 303. Por. Simon Grunau’s Preussische Chronik (dalej: Gru-
nau), Bd. 1, Leipzig 1876, s. 70; Bd. 2, Leipzig 1889, s. 774.

57 Por. Kaplitzka, „Alk”, Alkwalde und Alkgebirge, Ostpreußenblatt, Jg. 17, 1966, Folge 1, s. 19.
58 O funkcjonowaniu podobnego miejsca ofiarnego na wybrzeżu warmińskim nad Zalewem Wiślanym 

(okolice wsi Święty Kamień), poświęconego pruskiemu bogu Kurke, pisał Grunau, Bd. 1, s. 96 (por. P. Kawiń-
ski, op. cit., s. 111). Za istnieniem tego typu sanktuariów na Sambii przemawia nazwa zaginionej miejscowości 
Awtrympen (wymienianej w 1455 r.), tożsamej prawdopodobnie z późniejszym Craam (dziś Gračevka) w są-
siadującej z parafią w Pobethen parafii St. Lorenz, który to toponim związany jest z imieniem pruskiego boga 
morza Autrimpsa, zob. G. Blažienė, Noch einmal zu den altpreussischen Oikonymen im Samland, Res Balti-
cae, vol. XI, 2007, ss. 38–39. Z tym samym bóstwem łączona jest także inna sambijska miejscowość: Trömpau 
(dziś Lazovskoe) w parafii Szaki (Schaaken), której nazwę zapisano po raz pierwszy w 1387 r. jako Trympau-
we, zob. eadem, Die baltischen Ortsnamen, s. 164. Por. również: P. Kawiński, Czy staropruski Trimps był bóstwem 
lunarnym?, w: Z dziejów średniowiecza. Pamięci Profesora Jana Powierskiego (1940–1999), red. W. Długokęcki, 
Gdańsk 2010, s. 152.
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gańskiego ofiarnika, zdają się wskazywać, że w czasach przedkrzyżackich motery 
cieszyły się znacznie większą autonomią obrzędową w ramach wyższorzędnych 
włości aniżeli w ramach późniejszych oficjalnych struktur parafii-komornictw. 

Nieco więcej światła na organizację tych dawnych struktur kultowych rzu-
cić może kronika Piotra z Dusburga. autor ów informował, że w pogańskim 
ośrodku kultowym w romowe w Nadrowii zamieszkiwał „pewien człowiek 
zwany Kriwe, któremu oddawali cześć jakby papieżowi, ponieważ, tak jak pa-
pież kieruje całym Kościołem wiernych, tak też tamten kierował nakazami bądź 
poleceniami nie tylko wspomnianymi plemionami [pruskimi – P. K.], ale rów-
nież litwinami i innymi narodami ziemi inflanckiej. tak wielką bowiem cie-
szył się powagą, że nie tylko on sam bądź ktoś z jego krewnych, lecz także po-
seł z laską od niego albo z jakimś innym ustalonym znakiem, kiedy przekraczał 
granice wspomnianych niewiernych, odbierał od królów i możnych i od całego 
ludu wielką cześć”59. już jacek banaszkiewicz zwrócił uwagę na podobny zwy-
czaj używania przez pogańskiego kapłana laski podczas zgromadzeń wiecowych 
odbywanych na początku XII w. w słowiańskim Szczecinie60. co prawda, według 
relacji Dusburga, sanktuarium w romowe było ośrodkiem swego rodzaju kon-
federacji polityczno-kultowej wszystkich plemion bałtyckich61, samo opisywane 
w niej wysyłanie w obieg laski lub innego ustalonego znaku było jednak praw-
dopodobnie właśnie prymitywną formą bezpisemnego zwoływania zgroma-
dzeń, charakterystyczną raczej dla ludności rozproszonej w niezbyt odległych 
osiedlach rolniczych62, a zatem właściwą zbiorowości terytorialnej opartej na sto-
sunku sąsiedztwa, jak sambijski moter. Pod koniec XVII w. Mateusz Praetorius 
przekazał, że w zamieszkałej przez litwinów części Prus istniał obyczaj, iż soł-
tys wysyłał symbolizującą jego urząd laskę po wsi, którą przekazywano sobie 

59 Dusburg, III, c. 5; tłum. za: Piotr z Dusburga, Kronika ziemi pruskiej, tłum. S. Wyszomirski, toruń 
2004, ss. 45–46.

60 j. banaszkiewicz, Otto z Bambergu i pontifex idolorum. O urządzeniu i obyczaju miejsca wiecowego po-
gańskiego Szczecina, w: Biedni i bogaci. Studia z dziejów społeczeństwa i kultury ofiarowane Bronisławowi Gerem-
kowi w sześćdziesiątą rocznicę urodzin, Warszawa 1992, ss. 275–283.

61 j. Powierski, Czynniki warunkujące rozwój polityczny ludów zachodniobałtyjskich, w: idem, Prussica, 
t. 1, ss. 410–411. bardziej prawdopodobne wydaje się tu jednak sztuczne wykreowanie przez Dusburga w opar-
ciu o interpretatio Christiana nadrowskiego romowe na swoistą metropolię pogańskiego antisacrum (poprzez 
skojarzenie jego nazwy z romą – rzymem, a w konsekwencji, przyrównaniem Kriwego do papieża), rzekomo 
konkurencyjną w stosunku do chrześcijańskiej organizacji kościelnej (z właściwym rzymem i papieżem na 
czele). Podobny chwyt narracyjny stosowany był uprzednio wielokrotnie w średniowiecznym dziejopisarstwie 
chrześcijańskim, np. w opisie pogańskich ośrodków kultu w radogoszczy (retrze) i w arkonie na rugii, por. 
S. rosik, Interpretacja chrześcijańska religii pogańskich Słowian w świetle kronik niemieckich XI–XII wieku (Thiet-
mar, Adam z Bremy, Helmold), Wrocław 2000, ss. 121-122, 275, 306, 317-318.

62 Por. a. Mierzyński, Nuncius cum baculo. Studjum archeologiczne o krywuli, Wisła, t. 9, 1895, ss. 361–397; 
t. rogalanka, Kluka, w: Słownik starożytności słowiańskich, t. 2, Wrocław 1964, s. 426; K. Modzelewski, Barba-
rzyńska Europa, Warszawa 2004, ss. 339–340.
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następnie od sąsiada do sąsiada, z poleceniem stawienia się na wspólne zebra-
nie63. Podobnie, z informacji ustnej uzyskanej pod koniec XIX w. przez Antonie-
go Mierzyńskiego wynika, że w okolicach Królewca gospodarz stukał laską we 
drzwi sąsiada, mówiąc: du sollst in die pulka kummen64.

Co istotne, termin pulka (polca, pulca) występuje, podobnie jak moter, już 
w średniowiecznych źródłach dokumentowo-aktowych z terenu Sambii65. Jak 
wykazał R. Wenskus, w opisywanej wyżej strukturze politycznej Sambii z okre-
su plemiennego, opartej na trzech szczeblach zarządzania, omawianym okre-
śleniem oznaczano wszystkie trzy segmenty – zarówno plemię, włość (ziemię), 
jak i okręg grodowy („Burggau”)66. Można zatem przyjąć, że apelatyw pulka przy-
pisany był w języku staropruskim każdej segmentarnej jednostce terytorialnej. 
Tym, co wyróżniało najniższy szczebel owej plemiennej struktury, było m.in. 
funkcjonowanie na jej oznaczenie także drugiej nazwy – moter. Być może ów 
ostatni termin, wobec braku innych zadowalających etymologii67, należałoby za-
tem łączyć z litewskim mătaras „kół, drąg”, łotewskim matara „rózga, giętki pręt”, 
matars „kij, pałka” i estońskim matar „gruby kij, drąg” – wyrazów prawdopo-
dobnie zapożyczonych od Słowian wschodnich, por. rosyjskie (dialektalne) mo-
tor, mator „kij, pałka, drąg”68. W takim wypadku materialny przedmiot w posta-
ci specjalnej laski, puszczanej przez lokalnego funkcjonariusza kultu w obieg ce-
lem zwołania wiecu (być może na terenie miejscowego uroczyska), stałby się 
niejako metonimią całej gromadzonej za jego pomocą wspólnoty sąsiedzkiej69. 
Podsumowując, z dużą dozą prawdopodobieństwa można przyjąć, że cechą dys-
tynktywną każdego moteru było w okresie pogańskim m.in. posiadanie przez tę 
wspólnotę odrębnego ośrodka kultu i wybieranie własnego funkcjonariusza re-
ligijnego, odpowiedzialnego niejako zarazem za wewnętrzny przepływ informa-
cji. W epoce przedkrzyżackiej struktura ta służyła zatem nie tylko celom stricte 
religijnym, lecz zapewne także politycznym i sądowym.

63 Matthäus Praetorius, Deliciae Prussiacae oder Preussische Schaubühne, Bd. 3, hrsg. von I. Lukšaitė, Vil-
nius 2006, s. 332, 334.

64 A. Mierzyński, op. cit., s. 366.
65 G. Blažienė, Noch einmal zum Altpreußischen, ss. 73–74.
66 R. Wenskus, Kleinverbände und Kleinräume, ss. 271–272.
67 Ibidem, s. 272.
68 Por. V. N. Toporov, Baltijskij èlement v gidronimii Pooč’ja. III, w: Balto-slavjanskie issledovanija 1988–1996, 

red. T. M. Sudnik, E. A. Chelimskij, Moskva 1997, s. 297; E. Fraenkel, Litauisches etymologisches Wörterbuch, 
Heidelberg 1962–1965, s. 414; M. Vasmer, Ètimologičeskij slovar’ russkogo jazyka, t. 2, Moskva 1967, s. 664; 
Ètimologičeskij slovar’ slavjanskich jazykov. Praslavjanskij leksičeskij fond, red. O. N. Trubačev, t. 20, Moskva 1994, s. 145.

69 Z podobnym zjawiskiem, polegającym na przekształceniu nazwy pewnego materialnego przedmiotu 
w określenie organizacji terytorialno-sąsiedzkiej, mamy najprawdopodobniej do czynienia w przypadku śre-
dniowiecznych wschodnio- i południowosłowiańskich wspólnot zwanych wierwiami, por. rosyjskie verv’, ve-
revka „sznur służący do rozgraniczania dzielonych pól uprawnych” – zob. J. Bardach, Wspólnota terytorialna, 
w: Słownik starożytności słowiańskich, t. 6, Wrocław 1977, s. 632, 634.
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Co więcej, w siedemnastowiecznych luterańskich aktach kościelnych mo-
ter występuje nie tyle jako abstrakcyjna instytucja, lecz niemalże jako osobista 
„własność” terytorialna konkretnego witryka. Kontekst, w którym wymieniana 
jest choćby nazwa wspomnianego Suppliten Moter, wskazuje więc, że została ona 
urobiona raczej od nazwiska Supplit, a nie bezpośrednio od znanej od 1286 r. 
miejscowości Suppliethen (obecnie Ternovka) w parafii Pobethen70, od której to 
nazwisko niewątpliwie pochodzi71. Sugeruje to zarazem, że funkcja witryka mote-
ru mogła mieć charakter dziedziczny. Połączenie tej konstatacji z opisem Łukasza 
Davida dotyczącym działalności wajdeloty Valtina Supplita wskazywałaby z kolei, 
że taki sam charakter mogła mieć także dawna funkcja związanego z moterem 
pogańskiego funkcjonariusza kultu. Przeczą temu jednak wzmianki Maleckiego 
i Hennenbergera o elekcyjności pruskich ofiarników72. Zatem ewentualna dzie-
dziczność funkcji przedstawiciela moteru była raczej efektem późniejszej ewolucji.

Nie zmienia to ogólnego wrażenia, iż sambijska instytucja witryka mote-
ru była zapewne próbą utrzymania – już w zupełnie nowej rzeczywistości reli-
gijnej – jakiejś tradycyjnej autonomii obrzędowej tych dawnych, plemiennych 
struktur terytorialnych. Dodajmy – próbą wyjątkowo udaną, na co wskazywało-
by przetrwanie nazwy tej dawnej sambijskiej wspólnoty lokalnej od średniowie-
cza aż po wiek XVII, a zatem przez okres ponad 400 lat!

Paweł Kawiński, Lange Dauer der altpreußischen Stammesstrukturen am Beispiel der Organisation 
von Gemeinden in Samland

Zusammenfassung

Das Ziel des Beitrags ist die Darstellung mancher Stammesinstitutionen, die die Unterwerfung 
der Prußen durch den Deutschen Orden in Form einer Gemeindestruktur in Samland überdauert haben. 
Samland, das heute die Fläche der Halbinsel Samland einnimmt, war das menschenreichste Stammesland im 
heidnischen Prußenland. Nach seiner Eroberung durch den Deutschen Orden im Jahr 1255 wurde beschlossen, 
das lokale Gemeindenetz in Anlehnung an ortsansässige Territorialgemeinden (in der Forschungsliteratur als 
„Land“ bzw. „Gau“ bezeichnet) aufzubauen.   Schließlich – außer der einigen wenigen Städte – wurde das 
Gemeindenetz in Samland mit den sog. Kämmereien (kemmerampte) in Verbindung gesetzt, die seit  dem 
Ende des 13. Jahrhunderts gebildet wurden.  Ihre Grundlagen bildeten die bereits erwähnten Gaue aus der 
heidnischen Zeit. Anfang des 15. Jahrhunderts gab es in Samland 18 solche Territorialeinheiten, die mit 
der Ordens- bzw. Bischofsherrschaft verbunden waren. Die Gemeindekirchen wurden hier hautsächlich 
in den Sitzen der lokalen Beamten, Kämmerer (kemerere), gebaut. Aus diesem Grund war das Netz von 
Gemeinden in der samländischen Diözese nicht dicht. Die seelsorgerische Arbeit wurde dadurch erschwert, 
dass die Mehrheit der deutschen Pfarrer die prußische Sprache nicht kannte, es gab zudem Probleme mit 
der Besetzung von Gemeinden. Kurz vor der Unterwerfung durch den Deutschen Orden funktionierten in 

70 Por. G. Blažienė, Die baltischen Ortsnamen, s. 157.
71 O. Schlicht, Das westliche Samland. Ein Heimatbuch des Kreises Fischhausen, Bd. 2, Dresden 1922, 

s. 214. Autor ten odnotowywał także dużą popularność nazwiska Supplieth wśród współczesnej mu ludności 
okolic Pobethen.

72 Por. LPG, s. 244, 272. 
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Samland 15 gaue. Innen waren sie ziemlich selbständig, gleichzeitig aber loyal – in bezug auf die Interessen 
der territorialen gemeinschaft höheren ranges, d.h. des samländischen Stammes.  höchstwahrscheinlich gab 
es eine noch kleinere als gau territorialeinheit in Prußenland – Moter (moter, muter, motor). Vermutlich 
war es eine Kastellanei. Es gab zwei oder mehr solche Einheiten in jedem gau. Moter kann man auch einen 
Komplex von lokalen gruppen bezeichnen, er bestand aus 5 bis 10 Dörfern. georg gerullis wies darauf hin, 
dass es noch in den Kirchenregistern aus der zweiten hälfte des 17. jahrhunderts (1652 oder 1665) erwähnt 
wurde: In der samländischen gemeinde Pobethen (ggw. romanovo) gab es vier Moter (u.a. Suppliten Moter), 
jeder hatte seinen eigenen Vertreter der kirchlichen gemeinde (Kirchenvater), nach dem er genannt wurde. 
laut hans und gertrud Mortensen haben wir hier mit den gebieten zu tun, deren fläche vergleichbar zu den 
mittelalterlichen Motern aus Samland war. zudem entsprach das gebiet der erwähnten gemeinde Pobethen 
ungefähr dem gebiet der ehemaligen Kämmerei Pobethen und früher – dem gau Pobeten vel bethen: diesen 
Namen verzeichnete Peter von Dusburg unter dem jahr 1260. reinhard Wenskus wies darauf hin, dass der 
Name Suppliten Moter mit dem familiennamen des heidnischen Priesters Valtina Supplita zusammenhängen 
kann, der – laut der chronik von lucas David – die hauptrolle während der heidnischen Opferbringung in 
den 20er jahren des 16. jahrhunderts in rantau (ggw. zaostrov’e) in der gemeinde Pobethen spielte. laut 
diesem forscher konnte die Würde dieses Vertreters des Moters aus dem 17. jahrhundert darauf hinweisen, 
dass es hier um die fortsetzung des früheren heidnischen Kultuspostens auf dem tradierten gebiet geht. 
Im vorliegenden beitrag wurde diese these positiv verifiziert. Es wurde auch eine hypothese aufgestellt, 
dass die in den prußischen Diözesen verbreitete Institution des sogenannten „Messeersatzes“ in dieser 
hinsicht ein eigenartiger Diffusionskanal gewesen wäre. Es wurde ein Versuch unternommen, am beispiel 
der gemeinde Pobethen zu zeigen, dass in den heidnischen zeiten die Moters einer größeren autonomie im 
bereich der rituale im rahmen der hochrangigen gaue als im rahmen der späteren offiziellen Strukturen der 
gemeinden-Kämmereien erfreuten. 

Übersetzt von  Alina Kuzborska

Paweł Kawiński, Longue durée of Old Prussian tribal structures: an example of the parish organisation 
in Sambia

Summary

this paper seeks to present some tribal institutions that survived the conquest of Prussia by the teu-
tonic Knights as part of the parish structure in Sambia (Samland). this was the most populous tribal area in 
pagan Prussia. after its conquest in 1255, the Knights decided to build the local parish network on the basis 
of native territorial communities (so-called territoria). thus, ultimately, the parish network in Sambia – with 
the exception of a sparse towns – was connected with so-called Kammerämter set up since the end of the 13th 
c. which, in turn, were based on the above territoria from the pagan period. In the early 15th c. there were 18 
such local government units there managed by the Order or the local bishop. Parish churches were mostly bu-
ilt there in the seats of local clerks called Kämmereren. as a result, the parish network in the bishopric of Sam-
bia was relatively sparse. Pastoral work was also made difficult by that fact that most german parish priests did 
not know Old Prussian and that there were often problems with completing parish staff. right before the teu-
tonic conquest of Sambia there were 15 territoria there. they were characterised by a high degree of external 
autonomy, but preserved loyalty towards the interests of the higher-order territorial community, i.e. the Sam-
bian tribe. the political-territorial unit even smaller than the Prussian territorium was the moter (moter, mu-
ter, motor). It was probably a stronghold unit. there could be two or more such units in each territorium. the 
moter can also be called a community of local groups, since it embraced 5-10 villages. georg gerullis poin-
ted out that even as early as church acts from the mid-17th century (1652 or 1665) there are records of 4 mo-
ters (e.g. Suppliten Moter) in the Sambian parish of Pobethen (today’s romanovo), each of which had a Kirche-
nvater, i.e. a representative of the parish community from whom it derived its name. In the opinion of hans 
and gertrud Mortensens, what we deal with here are areas of a size similar to the medieval moters in Sambia. 
What is more, the area of the Pobethen parish probably roughly corresponded to that of the former Kamme-
ramt of Pobethen, and the earlier Pobeten or bethen territorium mentioned under the year 1260 in the teuto-
nic chronicle of Peter of Dusburg. reinhard Wenskus claimed that the name Suppliten Moter may be connec-
ted with the name of Valtin Supplit, who, according to lucas David’s chronicle, was the chief official during 
the ceremony of two pagan sacrifices that took place in the 1520s at rantau (today’s zaostrovye) in the parish 
of Pobethen. In the opinion of this scholar, the 17th-century office of the moter Kirchenvater could be a con-
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tinuation of the office of a pagan cult functionary, evidently associated with this old Prussian territorial unit. 
In this paper this thesis has been corroborated. a hypothesis was also proposed that what could serve as a dif-
fusion channel here was the institution of one- or a few-person representation of a village at mass, popular in 
medieval Prussian dioceses. using the Pobethen parish as an example, it was also shown that in the pagan ti-
mes moters enjoyed a much wider ceremonial autonomy in the higher-order territoria than in the later offi-
cial parish-Kammeramt structures.
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Od 1952 r. zaobserwowano w województwie olsztyńskim zwiększanie się 
liczby podań o wyjazd z Polski składanych przez ludność rodzimą1. Do 1954 r. 
około 7 tys. osób zgłosiło chęć opuszczenia kraju na podstawie deklarowanej przy-
należności do narodu niemieckiego, jednak dla ogromnej większości działanie 
to okazało się bezowocne, a przy tym ściągnęło uwagę organów bezpieczeństwa 
i nierzadko naraziło na represje2. Próbowano opuszczać Polskę nielegalnie, ale 
najczęściej podejmowano starania o wyrobienie sobie dokumentów poświadczają-
cych niemiecką przynależność narodową za pośrednictwem rodzin zamieszkałych 
w obu państwach niemieckich3.

Komunikaty Mazursko-Warmińskie, 2016, nr 3(293)

Grzegorz Jasiński

SytuacJa w DiecezJi MazurSkieJ
kOściOła ewanGelickO-auGSburSkieGO
w świetle Danych StatyStycznych
z lat 1956–1959

1 Po 1989 r. zwrócono uwagę na brak jednoznaczności pojęcia „polska ludność rodzima”. Pierwotnie 
odnosiło się ono do niewielkiej grupy świadomych Polaków oraz osób zweryfikowanych (niezależnie od tego, 
co stało u podstaw tego procesu i jak on przebiegał), a niekoniecznie identyfikujących się z narodem polskim, 
co wykazały następne lata. z biegiem czasu zaczęto inaczej stawiać pytanie o ów podział. Dokonano redefini-
cji określenia „ludność autochtoniczna” i objęto nim całą społeczność zastaną przez Polaków na ziemiach za-
chodnich i Północnych, a więc „ludność rodzimą” (traktowaną tak przez władze polskie), niemców wysiedlonych 
w latach 1945–1950 oraz „niemców uznanych”, zatrzymanych w Polsce z powodu ich użyteczności dla gospodar-
ki. Poszerzyło się pojęcie „niemcy” – miało ono dotyczyć zarówno tych, których nazywano „niemcami oficjalny-
mi” lub „uznanymi”, jak i osoby zweryfikowane, ale deklarujące publicznie swoje przekonania narodowe, choćby 
w czasie akcji paszportyzacji – zob. G. Jasiński, Mniejszości narodowe na Warmii i Mazurach (1945–1989). Stan ba-
dań, w: Warmińsko-Mazurskie Studia z Historii Najnowszej, red. D. krysiak, t. i, Olsztyn 2016, ss. 19–120.

2 Jako przykład zob. G. Jasiński, Akcja represyjna wobec ludności niemieckiej w województwie olsztyń-
skim przed wyborami do sejmu w 1952 roku, komunikaty Mazursko-warmińskie, 2012, nr 1, ss. 33–77 (część i); 
2012, nr 2, ss. 290–331 (część ii).

3 a. Sakson, Mazurzy – społeczność pogranicza, Poznań 1990, s. 164.
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Proces destalinizacji w 1956 r. pozwolił na wyrażenie pewnej krytyki 
wcześniejszej polityki przymusowej polonizacji ludności rodzimej. nie negowa-
no jej ostatecznego celu, jednak zaczęły pojawiać się głosy – szczególne w środo-
wisku powracających na scenę polityczną i społeczną działaczy mazurskich oraz 
warmińskich – opowiadające się za koniecznością prowadzenia elastyczniej-
szych działań, zwłaszcza na polu językowym. z kolei główną reakcją ludności 
autochtonicznej na okresowe zelżenie nadzoru policyjnego była z jeden strony 
nasilająca się manifestacja niemieckości, widoczna szczególnie po październiku 
1956 r., z drugiej – zamiar wykorzystania tej sytuacji do wyjazdu na zachód. 
uznano, że pomimo zapowiedzi i pierwszych przejawów demokratyzacji życia 
w Polsce nie pojawiła się jednak możliwość pielęgnowania niemieckiej tożsa-
mości. Powodem była także chęć połączenia się z członkami rodzin żyjącymi 
w obu częściach niemiec, a także napływające informacje o poprawie sytuacji 
gospodarczej w niemczech zachodnich, które budziły nadzieję na lepsze życie 
wobec ekonomicznej degradacji Polski4.

Początkowo władze usiłowały kierować tym procesem: wydawały zgodę na 
wyjazd osobom starszym, chorym, w wieku emerytalnym, wreszcie uznanym za 
wrogie (tzw. „rewizjonistom” czy „wodzirejom”), odrzucały natomiast wnioski ro-
dzin pełnych i osób uznanych za przydatne dla polskiej gospodarki. Potem, na 
dłuższy czas, sytuacja wyrwała się spod kontroli władz z powodu masowo składa-
nych próśb o zezwolenie na wyjazd, a w 1956 r. zawarto umowy z rządami nrD 
i rFn. w latach 1956–1959 z terenu warmii i Mazur (łącznie z powiatami na-
leżącymi do województwa białostockiego) wyjechało ponad 38 tys. osób, czyli 
ponad 30% wszystkich warmiaków i Mazurów, z tym że gros stanowiła ludność 
ewangelicka. Pojawiały się opinie wręcz o „psychozie wyjazdowej”, oddziałującej 
także na tych, którzy nie planowali wcześniej osiedlenia się w niemczech. nie-
rzadko, jeszcze przed uzyskaniem zgody na wyjazd, likwidowano własne sprawy 
i pozbywano się majątku, co w przypadku odmowy wzmacniało determinację wy-
jazdową. Gdy w 1959 r. władze polityczne, przerażone rozmiarami akcji emigra-
cyjnej (należy pamiętać, że objęła ona także inne dawne niemieckie rejony Polski, 
z Opolszczyzną na czele), przerwały ją, z pozostałych około 70 tys. autochtonów, 
około 42 tys. nadal ubiegało się o wyjazd5. Pomimo że ruch masowy ustał, jed-
nak ci, którzy pozostali, zaczęli żyć w atmosferze tymczasowości. chęć emigracji 
wyrażano już pod koniec lat czterdziestych i w pierwszej połowie lat pięćdziesią-
tych XX w. – wtedy bez możliwości jej zrealizowania. Potem, gdy ewentualność 

4 Rok 1956 na Warmii i Mazurach. Wybór źródeł, wydał b. łukaszewicz, Olsztyn 1998, ss. 16–17, 48–52, 
72–79, 85–97, 102–104, 147–149, 168–172, 178–181, 182–188.

5 Szerzej na ten temat: D. Stola, Kraj bez wyjścia? Migracje z Polski 1949–1989, warszawa 2012, ss. 110–128.
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taka powstała, uznano że warto poczekać na następną okazję, a do jej wykorzysta-
nia potrzebna jest determinacja i podtrzymywanie niemieckiej tożsamości. Do-
tyczyło to także młodszego pokolenia, wychowanego już w Polsce i nie zawsze 
dobrze władającego niemieckim. czynniki te wzmacniały oczywiście stan tym-
czasowości6.

wyjazdy wpływały na sytuację Diecezji Mazurskiej kościoła ewangelicko- 
-augsburskiego, stanowiącej największe w Polsce skupisko ewangelików – lutera-
nów. Diecezja obejmowała południową część dawnych Prus wschodnich (przy-
padłą Polsce w 1945 r.) wraz ze wschodnimi terenami dawnych Prus zachodnich 
(iława, Susz) i białostocczyzną. Po ustabilizowaniu się struktury kościoła ewange-
licko-augsburskiego pod koniec lat czterdziestych XX w. (choć parafię w Suwałkach 
i zbór w białymstoku uruchomiono dopiero na początku lat pięćdziesiątych) diece-
zję zamieszkiwało około 58 tys. wiernych (1948 r.) i była ona najliczniejsza w Polsce.

Gdy rozpoczęły się wyjazdy, utrzymywała jeszcze prymat, choć oczywiście 
liczba wiernych malała. według danych zebranych przez wydział do Spraw wy-
znań wojewódzkiej rady narodowej w Olsztynie statystyka odnosząca się do ko-
ścioła ewangelicko-augsburskiego w Diecezji Mazurskiej (nie wiadomo jednak, 
czy w pełni uwzględniono w niej wiernych z województwa białostockiego) w dru-
giej połowie lat pięćdziesiątych XX w. wyglądała następująco:

rok 1955 1956 1958 1959 1960
wyznawcy 46144 43633 39811 24822 21399
Parafie 36 36 45 45 45
zbory 62 66 54 53 53
Stacje kaznodziejskie 30 31 31 32 32
Proboszczowie 3 3 3 3 4
administratorzy 9 20 15 15 15
Diakoni 12 – – – –
Diakonisy 5 2 1 – –
wikarzy – – – – 7

Źródło: archiwum Państwowe w Olsztynie, 444/wydział do Spraw wyznań/112, b.k., charaktery-
styka kościoła ewangelicko-augsburskiego, Diecezja Mazurska, Olsztyn 9 i 1961 (dane opublikowane także 
w: a. kopiczko, Kościół warmiński a polityka wyznaniowa po II wojnie światowej, Olsztyn 1996, s. 188; r. Micha-
lak, Kościoły protestanckie i władze partyjno-państwowe w Polsce (1945–1956), warszawa 2002, s. 200).

Dokładniejsza statystyka, opracowana na potrzeby konsystorza kościoła 
ewangelicko-augsburskiego, wykazywała dane dla całej Polski z końca 1956 r., 
pozwalające określić usytuowanie Diecezji Mazurskiej na mapie polskiego lutera-
nizmu:

6 a. Sakson, Stosunki narodowościowe na Warmii i Mazurach 1945–1997, Poznań 1998, ss. 244–249.
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a) dane dotyczące stanu posiadania, liczby duchownych i wiernych

Diecezja kościoły kaplice Plebanie cmenta-
rze

Parafie zbory Stacje
kaznodziej-

skie

ziemia 
w ha

Duchowni liczba
wier-
nych

liczba
płacących 

składki
(procent)

cieszyńska 12 25 13 39 11 2 27 42,54 21 36650 11497 
(34,3%)

katowicka 60 26 43 59 31 35 25 158,76 21 31376 14659 
(46,7%0

Mazurska 65 42 43 208 45 54 31 259,79 25 39811 15894 
(39,9%)

Pomorsko-
-wielko-
polska

26 13 25 56 17 10 9 102,09 15 10129 3563 
(35,1%)

warszawska 37 13 21 83 16 24 24 102,79 7 18254 5451 
(29,8%)

wrocławska 50 19 39 34 10 33 24 10,65 11 7128 2386 
(33,4%)

250 138 184 479 130 158 116 676,62 101 143348 53450 
(37,2%)

b) czynności duszpasterskie i pracownicy świeccy

Diecezja chrzty konfirmacje śluby Pogrzeby Pracownicy świeccy
cieszyńska 790 738 287 390 40
katowicka 547 546 239 506 105
Mazurska 1206 1072 362 638 60

Pomorsko-wielkopolska 152 292 68 134 25
warszawska 213 370 113 337 36
wrocławska 197 208 87 91 22

3105 3226 1156 2096 288

Źródło: archiwum kościoła ewangelicko-augsburskiego, Diecezja Mazurska, b.k., niepodpisane zesta-
wienie z datą 31 Xii 1956.

Spadek liczebności wiernych w diecezji wpłynął naturalnie na jej funkcjo-
nowanie. w 1957 r. senior edmund Friszke alarmował: „Sytuacja na Mazurach b. 
poważna. Odpływ ludzi trwa nadal, choć czynniki oficjalne zarzekają się, że to tyl-
ko »łączenie rodzin«”7. aktualnej liczby członków kościoła nie potrafiły określić 
nie tylko władze diecezji, lecz także poszczególni administratorzy nie wiedzieli, ilu 
wiernych należy do ich parafii i zborów. zewsząd dobiegały informacje podobne 
do tej zapisanej w protokole posiedzenia rady kościelnej w nawiadach: „ks. lej-
czyk wyjaśnił, że z powodu wyjazdów do niemiec, nie wiadomo już, ile członków 
posiada parafia i ile jeszcze rodzin na zamiar wyjechać do niemiec”8. rozpadały 

7 archiwum kościoła ewangelicko-augsburskiego, Diecezja Mazurska (akea DM), b.k., e. Friszke do 
k. kotuli, Olsztyn 21 Xi 1957. 

8 archiwum Parafii kościoła ewangelicko-augsburskiego w Mrągowie, b.k., Protokół z posiedzenia 
rady Parafialnej w nawiadach, nawiady 6 V 1957.
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się rady parafialne, mianowano tymczasowych ich członków, aby po kilku miesią-
cach znowu powtórzyć tę czynność. Praktycznie zabrakło kworum przedstawicieli 
świeckich w zgromadzeniu Diecezjalnym.

Sytuacja ta miała wpływ na stan materialny diecezji: już w 1957 r. jej docho-
dy drastycznie zmalały. Senior edmund Friszke stwierdził: „Po 4 lutego 1958 r. 
otrzymaliśmy sprawozdania co do liczby dusz w parafiach diecezji mazurskiej 
na dzień 31 Xii 1957 r. rok wcześniej mieliśmy 39  600 dusz, zaś 31 Xii 57 r. 
25 tys. dusz [...], ale w styczniu i lutym już znowu wielu wyjechało, należy się z tym 
liczyć, że kilka tysięcy jeszcze może wyjechać, nawet może w ciągu kilku najbliż-
szych miesięcy, zatem pozostanie nam połowa stanu dusz z r. 1956/7, zatem słusz-
ne byłoby składkę [diecezjalną na rzecz konsystorza – G.J.] też o połowę obniżyć. 
t.j. z 56,700 na 28 tys.” Potem nawet zaproponowano obniżenie tej wpłaty do po-
ziomu jednej czwartej pierwotnej sumy9. częściowy paraliż objął także działanie 
organów diecezji: „ks. Otello zapytywał, czy komisja, wybrana w ubiegłym roku 
w sprawie ustalenia norm co do składek i opłat za czynności, coś zdziałała. Przewod-
niczący wyjaśnił, że komisja ta nie została zwołana z powodu wyjazdów wiernych”10.

wrzenie w parafiach powodowała także kwestia językowa11. Żądania wprowa-
dzenia języka niemieckiego w posłudze duszpasterskiej pojawiały się już od końca 
lat czterdziestych XX w., jednak wprost lawinowej formy nabrały w 1956 r. w tym 
przypadku łączono także kwestie wyjazdów z prawami językowymi: „Parafie Je-
rutki, świętajno, Gawrzyjałki zwracają się z uprzejmą prośbą do Pana konsysto-
rza [!] o zezwolenie odprawiania nabożeństw, jak również śpiewu zboru i chóru, 
częściowo w języku niemieckim. Ponieważ więcej niż jak 50% dusz w/w parafii 
są tacy, którzy nie mogą czytać ani śpiewać po polsku. co jeszcze gorzej, nie ro-
zumieją kazania Słowa bożego w polskim języku. z powodu tego próżne są nasze 
kościoły. Parafianie czują się odtrąceni i opuszczają swoją ojczyznę, udając się za 
granicę. wszystkie członkowie w/w parafii proszą Pana konsystorza o przychylne 
załatwienie naszej prośby”12.

Sytuacji nie poprawiały zmiany kadrowe. w latach 1956–1959 wyjechało 
do niemiec kilku księży: Manfred buchholz, Sieghard kunze, ryszard Małłek, 
Gerhard Dosch, horst Gollub, Jan Stokowski i czesław Gostomski. na Pomorze 
przeniósł się Maksymilian cybulla, któremu władze państwowe nie zezwoliły na 
dalszą pracę na Mazurach, ponieważ: „wśród ludności miejscowego pochodzenia 

9 akea DM, b.k., konferencja księży Diecezji Mazurskiej, Olsztyn 12 iii 1957; archiwum Parafii kościo-
ła ewangelicko-augsburskiego w kętrzynie, e. Friszke do kuratora Diecezji Mazurskiej, Olsztyn 18 ii 1958.

10 akea DM, b.k., Protokół ze zgromadzenia Diecezjalnego Diecezji Mazurskiej, Olsztyn 15 iV 1958. 
11 na ten temat m.in. k. bielawny, Kościół Ewangelicko-Augsburski na Warmii i Mazurach po II wojnie 

światowej w spojrzeniu historyczno-ekumenicznym, Olsztyn 2008, ss. 259–268.
12 akea, DM, b.k., rady kościelne z Jerutek, Gawrzyjałek, świętajna do konsystorza, Jerutki, 27 iV 1957. 
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posiada duże zaufane, gdyż w bardzo wielu przypadkach posługuje się językiem 
niemieckim. w okresie swej pracy na ter. woj. olsztyńskiego nie wykazał zaintere-
sowania w kierunku repolonizacji, a wręcz odwrotnie wykazuje on wrogi stosunek 
do naszego ustroju oraz sieje ferment i nienawiść wśród wyznawców miejscowego 
pochodzenia do obecnej rzeczywistości”13. Podobnie władze zmusiły do odejścia 
emila Jeskego, z uwagi na „szereg wrogich wystąpień przeciwko władzy ludowej”, 
a we wrześniu 1958 r. zmarł senior diecezji edmund Friszke. tej luki nie udało się 
od razu wypełnić, mimo ściągnięcia kilku księży czy nawet czasowego zatrudnienia 
nieordynowanych magistrów teologii. wprowadzało to zamęt w parafiach, wywoły-
wało niezadowolenie wiernych, a nawet groźby opuszczenia parafii, jeśli kościelne 
władze zwierzchnie nie zapewnią stałej opieki duszpasterskiej. z kolei nowo wybra-
ny senior Diecezji Mazurskiej alfred Jagucki zarzucał władzom kościelnym fawory-
zowanie śląska cieszyńskiego: „Protestowi zboru [w związku z decyzją oddelegowa-
nia stamtąd duchownego na Mazury – G.J.] w czechowicach można przeciwstawić 
protesty 70 zborów na Mazurach, które nawet nie marzą o tym, aby mieć własnego 
proboszcza, ale pragną choćby raz w tygodniu mieć nabożeństwo”14.

Prezentowane niżej zestawienie powstało na podstawie wypełnianych co-
rocznie przez administratorów parafii arkuszy danych statystycznych dotyczących 
kierowanych przez nich jednostek. Poniżej przedrukowano dane za lata 1956 (na 
podstawie dokumentów przechowywanych w archiwum kościoła ewangelicko-
-augsburskiego w warszawie) i 1959 (archiwum akt nowych w warszawie15), 
obejmujące, o czym już wspomniano, okres najbardziej nasilonych wyjazdów lud-
ności miejscowej do obu krajów niemieckich.

w przedstawionych w formie tabel arkuszach danych uwzględniono najważ-
niejsze zawarte w nich informacje statystyczne (pominięto jedynie adresy parafii/
zborów, uposażenia duchownych oraz przekazy na temat majątku kościoła nie-
będącego w jego posiadaniu (zob. niżej). Oczywiście wiele informacji, np. dane 
dotyczące pojemności kościołów i kaplic, czy nawet liczby parafian (tam, gdzie 
zamykają się w okrągłych liczbach dziesiątek) należy uznać za szacunkowe, po-
dobnie – co nie powinno dziwić – ujmowano liczbę niezarejestrowanych jako pa-
rafianie ewangelików. Duchowni zamiennie używali określeń kościół i kaplica dla 
mniejszych budynków sakralnych.

według tych zestawień w 1956 r. diecezję zamieszkiwało 36 529 luteranów 
(należy przy tym uwzględnić brak danych z dwóch dużych struktur: Mikołajek 

13 archiwum akt nowych, 25/249, k. 1, wydział do Spraw wyznań Prezydium wojewódzkiej rady na-
rodowej w Olsztynie do urzędu do Spraw wyznań, Olsztyn 30 V 1956.

14 akea, DM, b.k., a. Jagucki do Prezydium naczelnej rady kościoła, Szczytno, 29 Xi 1959.
15 Dane te w formie skrótowej, ograniczone do liczby wiernych i liczb czynności duszpasterskich, przed-

stawiono wcześniej w: k. urban, Luteranie i metodyści na Mazurach 1945–1957, kraków 2000, ss. 494–498 
(tu dodatkowo podobne zestawienie za 1954 r., ss. 489–493).
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i Pasymia, oraz czterech mniejszych: korsz, księżego lasku, Olecka i Szymonki), 
co odpowiadałoby w przybliżeniu informacjom zawartym w przytoczonej wyżej 
tabeli z danymi dla całej Polski (39 811 osób). Podobnie wygląda odsetek płacą-
cych składki kościelne (warto zaznaczyć, że młodzież do 16 roku życia i osoby po-
wyżej 60. były z nich oficjalnie zwolnione). w liczbach bezwzględnych (uwzględ-
niając brak danych z wyżej wymienionych parafii i zborów) płacących było 14 886, 
co dało ściągalność składek w wysokości 40,7% ogółu wiernych (a więc niemal 
identycznie jak we wzmiankowanej tabeli).

w 1959 r. wiernych było już tylko 23  200 (brak danych jedynie z dwóch 
małych zborów: nowej wsi, pow. szczycieński, i Olszewa). w ciągu trzech lat pro-
cent wiernych zmalał do 58,2 w stosunku do danych zawartych w tabeli dla całej 
Polski z 1956 r. zaskakuje, ale też świadczy o przywiązaniu do kościoła, fakt, że 
pomimo wyjazdów, rozpadu rad parafialnych, kłopotów z opieką duszpasterską 
składki parafialne napływały na poprzednim poziomie, a nawet nieco go przewyż-
szały (41,4%).

należy także zauważyć, że w latach 1956–1959 na 100 ujętych w zestawie-
niach jednostek (parafii i zborów) aż 60 zmieniło swoich duszpasterzy, w kilku 
przypadkach nastąpiły nawet po dwie zmiany w ciągu roku.

na uwagę zasługuje jeszcze kwestia majątku kościelnego. na mocy dekretu 
prezydenta z 19 września 1946 r. majątek ruchomy i nieruchomy parafii i innych 
jednostek organizacyjnych dawnego kościoła unijnego znajdujący się w dniu 
31 października 1946 r. w posiadaniu kościoła ewangelicko-augsburskiego stawał 
się jego własnością, natomiast nieprzejęty – pozostawał we władaniu państwa. Jed-
nak w ustawie z 4 lipca 1947 r. stwierdzono, że decyzja o przejęciu przez kościół ewange-
licko-augsburski majątku, który był w jego posiadaniu do 31 października 1946 r., 
nie ma zastosowania wobec byłych parafii unijnych na ziemiach Odzyskanych, 
miał on pozostawać w dyspozycji Skarbu Państwa. naturalnie kościół ewangelic-
ko-augsburski, także z powodu dość nieprecyzyjnych zapisów ustawy z 1947 r., 
stał na stanowisku, że obowiązuje go dekret z 1946 r. i jest już prawnym właści-
cielem majątków także na ziemiach Odzyskanych. uważał również, że ma prawo 
pierwszeństwa ubiegania się o nowe, niebędące jeszcze jego własnością majątki ko-
ścioła unijnego16. i choć formalnie władze kościoła ewangelicko-augsburskiego 
musiały pogodzić się ze stanem prawnym wprowadzonym przez ustawę z 1947 r., 
bardzo często poszczególni duchowni wykazywali majątek dawnego kościo-
ła unijnego, leżący na terenie zarządzanych przez nich jednostek, ale formalnie 
niestanowiący własności parafii. z drugiej strony, państwo, zwłaszcza w pierwszej 

16 w. Sławiński, Spory o nieruchomości Kościołów ewangelickich w Polsce w latach 1945–1947 – ujęcie 
historyczno-prawne. Zarys zagadnienia, w: Polski protestantyzm w czasach nazizmu i komunizmu. zbiór studiów 
pod red. J. kłaczkowa, toruń 2009, ss. 356–371.
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połowie lat pięćdziesiątych, gdy stało się prawnym właścicielem majątku, przej-
mowało (odbierało) parafiom ziemie, plebanie i inne budynki gospodarcze, które 
były w ich posiadaniu od 1946 r. rok 1956, jak wynika z omawianej ankiety, przy-
niósł w kilku przypadkach zwrot części tych majątków (Działdowo, Dźwierzuty, 
nidzica, rańsk, rozogi, rybno). Jednak, także w tym samym roku, rozpoczął się 
odwrotny proces, którego nasilenie można zaobserwować w 1959 r. – odbierania 
przez lokalne władze majątku kościelnego, również tego przekazanego niespełna 
rok czy dwa lata wcześniej17. i tak w 1956 r. łupem władz padła ziemia i budynki 
w biskupcu reszelskim, Giżycku, kobułtach, Mańkach, a w 1959 r. – w bisztynku, 
czerwonce, Dąbrównie, Dźwierzutach (odebrano budynek przyznany w 1956 r.), 
Giżycku, kobułtach, księżym lasku, Mrągowie, nowej wsi (pow. olsztyński), 
Opaleńcu, Orłowie, Pasymiu, rozogach (odebrano budynek przyznany w 1956 r.), 
rybnie (jw.), rydzewie, Szczytnie, Szestnie, trelkowie, wielbarku, wydminach, za-
lewie. w kilku przypadkach, szczególnie przy przejmowaniu plebanii, parafia zacho-
wała prawo do użytkowania pojedynczych izb bądź sal służących jako kaplice.

17 były to działania, które dotknęły także szeroko kościół katolicki, zob. a. kopiczko, Kościół warmiński 
a polityka wyznaniowa po II wojnie światowej, Olsztyn 1996, ss. 171–172.
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Miejscowość, 
status, stacje 
kaznodziejskie
a) 1956
b) 1959

Nazwisko pro-
boszcza/admini-
stratora, ewentu-
alnie pełniącego 
te obowiązki
a) 1956
b) 1959

Liczba ewangeli-
ków, w tym zare-
jestrowanych/nie-
zarejestrowanych/
płacących składki
a) 1956
b) 1959

Pracowni-
cy świeccy 
a) 1956
b) 1959

Wykaz nieruchomo-
ści znajdujących się 
realnie w posiada-
niu Kościoła
a) 1956
b) 1959

Roczny budżet: 
dochód/roz-
chód
a) 1956
b) 1959

Liczba 
chrztów
a) 1956
b) 1959

Liczba kon-
firmantów
a) 1956
b) 1959

Liczba 
ślubów (w 
tym miesza-
nych)
a) 1956
b) 1959

Liczba przystępu-
jących do komunii
a) 1956
b) 1959

Liczba 
pogrze-
bów
a) 1956
b) 1959

Liczba dzieci 
pobierających 
naukę religii
a) 1956
b) 1959

Szkółki nie-
dzielne i liczba 
dzieci
a) 1956
b) 1959

Chóry ko-
ścielne
a) 1956
b) 1959

Inne 
a) 1956
b) 1959 

Banie Mazurskie
(zbór)

a) Jan Sczech
b) Emil Żmi-
jewski

a) 138 (138 / – / 33)
b) 29 (29 / – / 10)

a) –
b) –

a) kaplica dla 200 
osób, cmentarz
b) j.w.

a) 5763/5568
b) 1555/950

a) 8
b) 1

a) 16
b) –

a) –
b) 3

a) 29
b) 5

a) 1
b) 1

a) 2
b) 4

a) –
b) –

a) –
b) –

a) –
b) –

Baranowo 
(parafia)

a) Władysław 
Pilch
b) j.w.

a) 950 (950 / – / 
233)
b) 150 (130 / 20 / 50 )

a) –
b) –

a) kościół, plebania, 
cmentarz
b) kościół dla 200 
osób, cmentarz

a) 16084/15664
b) 8098/7992

a) 16
b) 7

a) 23
b) 6

a) 11
b) 5

a) 447
b) 30

a) 9
b) 20

a) 58
b) –

a) tak
b) –

a) tak
b) –

a) –
b) –

Barciany
(zbór)

a) Paweł Ba-
kałarz
b) j.w.

a) 118 (118 / – / 72)
b) 76 (76 /– / 40)

a) –
b) –

a) kaplica
b) j.w.

a) 4304/4107
b) 5725/4430

a) 9
b) 4

a) 1
b) –

a) –
b) –

a) 34
b) 16

a) 1
b) –

a) 4
b) 6

a) –
b) –

a) –
b) –

a) –
b) –

Barczewo
(zbór)

a) Edmund 
Friszke
b) Otton Witten-
berg

a) 170 (170 / – / 52)
b) 70 (70 / – / 19)

a) –
b) –

a) kościół dla 150 
osób, kaplica w 
Ramsowie, 2 cmen-
tarze
b) kościół dla 300 
osób, cmentarz

a) 6528/6756
b) 2176/2000

a) 3
b) –

a) 2
b) 4

a) –
b) –

a) 152
b) 49

a) 3
b) 9 (w 
tym 8 
z domu 
opieki)

a) 5
b) 3

a) –
b) –

a) –
b) –

a) –
b) nastąpiła 
zmiana na 
stanowisku 
administratora

Bartoszyce 
(parafia)

a) Manfred 
Buchholz
b) Otton Witten-
berg

a) 398 (398/ – / 197)
b) 200 (200 / – / 
120)

a) 1 (orga-
nista)
b) 1 (za-
krystianka)

a) kaplica na 150 
osób, 2 cmentarze
b) j.w.

a) 36413/24561
b) 13640/10960

a) 17
b) 5

a) 17
b) –

a) 1
b) –

a) 213
b) 94

a) 7
b) 4

a) 31
b) 10

a) tak
b) tak (10)

a) tak
b) –

a) –
b) nastąpiła 
zmiana na 
stanowisku 
administratora

Bezławki
(zbór)

a) Paweł Ba-
kałarz
b) j.w.

a) 286 (286 / – /142)
b) 141 (141 / – / 52)

a) –
b) –

a) kościół, cmentarz
b) j.w.

a) 8274/6344
b) 10759/5390

a) 11
b) 10

a) 10
b) 6

a) 1
b) 3

a) 159
b) 71

a) 2
b) 1

a) 23
b) 12

a) –
b) –

a) –
b) –

a) –
b) –

Biała Piska
(zbór)

a) Otton Hintz
b) j.w.

a) 326 (326 / – / 
251)
b) 87 (87 / – / 61)

a) –
b) –

a) kaplica dla 200 
osób, cmentarz
b) j.w.

a) 8618/8618
b) 3332/3332

a) 9
b) 6

a) 11
b) –

a) –
b) –

a) 189
b) 48

a) 5
b) –

a) 24
b) 3

a) –
b) –

a) –
b) –

a) –
b) –

Białystok
(zbór)

a) Jan Stokow-
ski
b) j.w.

a) 34 (34 / – / 34)
b) 30 (30 /– / 19)

a) 1 (se-
kretarka)
b) –

a) cmentarz
b) j.w.

a) 2460/2400
b) 3156/2400

a) 1
b) –

a) 1
b) –

a) –
b) –

a) 67
b) 61

a) –
b) 1

a) –
b) –

a) –
b) –

a) –
b) –

a) nabożeń-
stwa gościn-
nie w kaplicy 
Kościoła 
baptystycz-
nego 
b) –

Biskupiec Po-
morski
(zbór)
b) stacje ka-
znodziejskie: 
Kisielice, Nowe 
Miasto

a) Horst Gollub
b) Franciszek 
Duda

a) 85 (85 / – / 50)
b) 60 (60 /– / 29)

a) –
b) –

a) kościół dla 200 
osób, cmentarz
b) j.w. (kościół dla 
300 osób)

a) 1873/1732
b) 2600/2400

a) 3
b) 4

a) –
b) 7

a) –
b) 2

a) 48
b) 35

a) 2
b) –

a) 2
b) 2

a) –
b) –

a) –
b) –

a) –
b) –
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Miejscowość, 
status, stacje 
kaznodziejskie
a) 1956
b) 1959

Nazwisko pro-
boszcza/admini-
stratora, ewentu-
alnie pełniącego 
te obowiązki
a) 1956
b) 1959

Liczba ewangeli-
ków, w tym zare-
jestrowanych/nie-
zarejestrowanych/
płacących składki
a) 1956
b) 1959

Pracowni-
cy świeccy 
a) 1956
b) 1959

Wykaz nieruchomo-
ści znajdujących się 
realnie w posiada-
niu Kościoła
a) 1956
b) 1959

Roczny budżet: 
dochód/roz-
chód
a) 1956
b) 1959

Liczba 
chrztów
a) 1956
b) 1959

Liczba kon-
firmantów
a) 1956
b) 1959

Liczba 
ślubów (w 
tym miesza-
nych)
a) 1956
b) 1959

Liczba przystępu-
jących do komunii
a) 1956
b) 1959

Liczba 
pogrze-
bów
a) 1956
b) 1959

Liczba dzieci 
pobierających 
naukę religii
a) 1956
b) 1959

Szkółki nie-
dzielne i liczba 
dzieci
a) 1956
b) 1959

Chóry ko-
ścielne
a) 1956
b) 1959

Inne 
a) 1956
b) 1959 

Banie Mazurskie
(zbór)

a) Jan Sczech
b) Emil Żmi-
jewski

a) 138 (138 / – / 33)
b) 29 (29 / – / 10)

a) –
b) –

a) kaplica dla 200 
osób, cmentarz
b) j.w.

a) 5763/5568
b) 1555/950

a) 8
b) 1

a) 16
b) –

a) –
b) 3

a) 29
b) 5

a) 1
b) 1

a) 2
b) 4

a) –
b) –

a) –
b) –

a) –
b) –

Baranowo 
(parafia)

a) Władysław 
Pilch
b) j.w.

a) 950 (950 / – / 
233)
b) 150 (130 / 20 / 50 )

a) –
b) –

a) kościół, plebania, 
cmentarz
b) kościół dla 200 
osób, cmentarz

a) 16084/15664
b) 8098/7992

a) 16
b) 7

a) 23
b) 6

a) 11
b) 5

a) 447
b) 30

a) 9
b) 20

a) 58
b) –

a) tak
b) –

a) tak
b) –

a) –
b) –

Barciany
(zbór)

a) Paweł Ba-
kałarz
b) j.w.

a) 118 (118 / – / 72)
b) 76 (76 /– / 40)

a) –
b) –

a) kaplica
b) j.w.

a) 4304/4107
b) 5725/4430

a) 9
b) 4

a) 1
b) –

a) –
b) –

a) 34
b) 16

a) 1
b) –

a) 4
b) 6

a) –
b) –

a) –
b) –

a) –
b) –

Barczewo
(zbór)

a) Edmund 
Friszke
b) Otton Witten-
berg

a) 170 (170 / – / 52)
b) 70 (70 / – / 19)

a) –
b) –

a) kościół dla 150 
osób, kaplica w 
Ramsowie, 2 cmen-
tarze
b) kościół dla 300 
osób, cmentarz

a) 6528/6756
b) 2176/2000

a) 3
b) –

a) 2
b) 4

a) –
b) –

a) 152
b) 49

a) 3
b) 9 (w 
tym 8 
z domu 
opieki)

a) 5
b) 3

a) –
b) –

a) –
b) –

a) –
b) nastąpiła 
zmiana na 
stanowisku 
administratora

Bartoszyce 
(parafia)

a) Manfred 
Buchholz
b) Otton Witten-
berg

a) 398 (398/ – / 197)
b) 200 (200 / – / 
120)

a) 1 (orga-
nista)
b) 1 (za-
krystianka)

a) kaplica na 150 
osób, 2 cmentarze
b) j.w.

a) 36413/24561
b) 13640/10960

a) 17
b) 5

a) 17
b) –

a) 1
b) –

a) 213
b) 94

a) 7
b) 4

a) 31
b) 10

a) tak
b) tak (10)

a) tak
b) –

a) –
b) nastąpiła 
zmiana na 
stanowisku 
administratora

Bezławki
(zbór)

a) Paweł Ba-
kałarz
b) j.w.

a) 286 (286 / – /142)
b) 141 (141 / – / 52)

a) –
b) –

a) kościół, cmentarz
b) j.w.

a) 8274/6344
b) 10759/5390

a) 11
b) 10

a) 10
b) 6

a) 1
b) 3

a) 159
b) 71

a) 2
b) 1

a) 23
b) 12

a) –
b) –

a) –
b) –

a) –
b) –

Biała Piska
(zbór)

a) Otton Hintz
b) j.w.

a) 326 (326 / – / 
251)
b) 87 (87 / – / 61)

a) –
b) –

a) kaplica dla 200 
osób, cmentarz
b) j.w.

a) 8618/8618
b) 3332/3332

a) 9
b) 6

a) 11
b) –

a) –
b) –

a) 189
b) 48

a) 5
b) –

a) 24
b) 3

a) –
b) –

a) –
b) –

a) –
b) –

Białystok
(zbór)

a) Jan Stokow-
ski
b) j.w.

a) 34 (34 / – / 34)
b) 30 (30 /– / 19)

a) 1 (se-
kretarka)
b) –

a) cmentarz
b) j.w.

a) 2460/2400
b) 3156/2400

a) 1
b) –

a) 1
b) –

a) –
b) –

a) 67
b) 61

a) –
b) 1

a) –
b) –

a) –
b) –

a) –
b) –

a) nabożeń-
stwa gościn-
nie w kaplicy 
Kościoła 
baptystycz-
nego 
b) –

Biskupiec Po-
morski
(zbór)
b) stacje ka-
znodziejskie: 
Kisielice, Nowe 
Miasto

a) Horst Gollub
b) Franciszek 
Duda

a) 85 (85 / – / 50)
b) 60 (60 /– / 29)

a) –
b) –

a) kościół dla 200 
osób, cmentarz
b) j.w. (kościół dla 
300 osób)

a) 1873/1732
b) 2600/2400

a) 3
b) 4

a) –
b) 7

a) –
b) 2

a) 48
b) 35

a) 2
b) –

a) 2
b) 2

a) –
b) –

a) –
b) –

a) –
b) –
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Biskupiec Re-
szelski
(parafia)

a) Maksymilian 
Cybulla
b) Lucjan Stein-
hagen

a) 187 (187 / – / 56)
b) 134 (134 / – / 23)

a) 1 (ko-
ścielny)
b) 3 (ko-
ścielna, 
księgowa, 
skarbnicz-
ka)

a) kościół dla 400 
osób, plebania z 
salą zborową, dom 
mieszkalny, cmen-
tarz 
b) j.w. (kościół dla 
300 osób)

a) 18087/16294
b) 21810/16819

a) 6
b) 7

a) 10
b) 1

a) 5
b) 1

a) 121
b) –

a) 4
b) –

a) 13
b) 2

a) tak
b) tak (12)

a) tak 
(zespół 
gitarzy-
stek)
b) –

a) Powiatowa 
Rada Naro-
dowa prze-
jęła budynek 
gospodarczy
b) nastąpiła 
dwukrotna 
zmiana na 
stanowisku 
administra-
tora, parafia 
ponownie 
usamodziel-
niona

Bisztynek
(zbór)

a) Manfred 
Buchholz
b) Lucjan Stein-
hagen

a) 42 (42 / – / 35)
b) 60 (50 / 10 / 24)

a) – 
b) 1 (ko-
ścielna)

a) kościół dla 250 
osób, plebania 
z salą zborową, 
cmentarz
b) kościół dla 180 
osób (nieczynny), 
cmentarz

a) 4857/3299
b) 8089/3355

a) 3
b) 1

a) –
b) –

a) 1
b) –

a) 42
b) 48

a) –
b) 1

a) 6
b) –

a) –
b) –

a) –
b) –

a) –
b) nastąpiła 
dwukrotna 
zmiana na 
stanowisku 
administrato-
ra, plebania 
przejęta przez 
Miejską Radę 
Narodową

Czerwonka
(zbór)

a) Maksymilian 
Cybulla
b) Lucjan Stein-
hagen

a) 38 (38 / – / 16)
b) 18 (– / 18 / – ) 

a) –
b) –

a) kaplica dla 80 
osób z częścią 
mieszkalną, ple-
bania, 1 ha ziemi 
ornej, cmentarz
b) j.w. (z wyjątkiem 
ziemi ornej)

a) 988/753
b) –/–

a) –
b) –

a) –
b) –

a) 1
b) –

a) 21
b) –

a) 1
b) –

a) 6
b) –

a) –
b) –

a) –
b) –

a) – 
b) nastąpiła 
dwukrotna 
zmiana na 
stanowisku 
administra-
tora, część 
mieszkalna 
kaplicy prze-
jęta przez 
Gromadzką 
Radę Naro-
dową
b) wśród 
wiernych 9 
dzieci, w tym 
3 nieochrz-
czonych

Dąbrówno
(parafia)
b) stacje ka-
znodziejskie: 
Leszcz, Osie-
kowo

a) Paweł Kubi-
czek
b) Franciszek 
Duda

a) 168 (169 / – 89)
b) 41 (– /41 / (169 
/–/ 89)

a) –
b) 1 (ko-
ścielny)

a) kościół dla 2000 
osób, spalona ple-
bania, budynek go-
spodarczy, cmentarz 
(współużytkowanie 
z parafią metody-
styczną)
b ) j.w. (kościół dla 
500 osób)

a) 7139/7025
b) –/–

a) 8
b) 2

a) 5
b) –

a) –
b) 1

a) 98
b) 69

a) 8
b) 1

a) 12
b) –

a) –
b) –

a) –
b) –

a) nastąpiła 
zmiana na sta-
nowisku admi-
nistratora, cza-
sowo opiekę 
sprawuje Fran-
ciszek Duda
b) Gromadzka 
Rada Naro-
dowa przejęła 
budynek go-
spodarczy



591Sytuacja w Diecezji Mazurskiej Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego

Biskupiec Re-
szelski
(parafia)

a) Maksymilian 
Cybulla
b) Lucjan Stein-
hagen

a) 187 (187 / – / 56)
b) 134 (134 / – / 23)

a) 1 (ko-
ścielny)
b) 3 (ko-
ścielna, 
księgowa, 
skarbnicz-
ka)

a) kościół dla 400 
osób, plebania z 
salą zborową, dom 
mieszkalny, cmen-
tarz 
b) j.w. (kościół dla 
300 osób)

a) 18087/16294
b) 21810/16819

a) 6
b) 7

a) 10
b) 1

a) 5
b) 1

a) 121
b) –

a) 4
b) –

a) 13
b) 2

a) tak
b) tak (12)

a) tak 
(zespół 
gitarzy-
stek)
b) –

a) Powiatowa 
Rada Naro-
dowa prze-
jęła budynek 
gospodarczy
b) nastąpiła 
dwukrotna 
zmiana na 
stanowisku 
administra-
tora, parafia 
ponownie 
usamodziel-
niona

Bisztynek
(zbór)

a) Manfred 
Buchholz
b) Lucjan Stein-
hagen

a) 42 (42 / – / 35)
b) 60 (50 / 10 / 24)

a) – 
b) 1 (ko-
ścielna)

a) kościół dla 250 
osób, plebania 
z salą zborową, 
cmentarz
b) kościół dla 180 
osób (nieczynny), 
cmentarz

a) 4857/3299
b) 8089/3355

a) 3
b) 1

a) –
b) –

a) 1
b) –

a) 42
b) 48

a) –
b) 1

a) 6
b) –

a) –
b) –

a) –
b) –

a) –
b) nastąpiła 
dwukrotna 
zmiana na 
stanowisku 
administrato-
ra, plebania 
przejęta przez 
Miejską Radę 
Narodową

Czerwonka
(zbór)

a) Maksymilian 
Cybulla
b) Lucjan Stein-
hagen

a) 38 (38 / – / 16)
b) 18 (– / 18 / – ) 

a) –
b) –

a) kaplica dla 80 
osób z częścią 
mieszkalną, ple-
bania, 1 ha ziemi 
ornej, cmentarz
b) j.w. (z wyjątkiem 
ziemi ornej)

a) 988/753
b) –/–

a) –
b) –

a) –
b) –

a) 1
b) –

a) 21
b) –

a) 1
b) –

a) 6
b) –

a) –
b) –

a) –
b) –

a) – 
b) nastąpiła 
dwukrotna 
zmiana na 
stanowisku 
administra-
tora, część 
mieszkalna 
kaplicy prze-
jęta przez 
Gromadzką 
Radę Naro-
dową
b) wśród 
wiernych 9 
dzieci, w tym 
3 nieochrz-
czonych

Dąbrówno
(parafia)
b) stacje ka-
znodziejskie: 
Leszcz, Osie-
kowo

a) Paweł Kubi-
czek
b) Franciszek 
Duda

a) 168 (169 / – 89)
b) 41 (– /41 / (169 
/–/ 89)

a) –
b) 1 (ko-
ścielny)

a) kościół dla 2000 
osób, spalona ple-
bania, budynek go-
spodarczy, cmentarz 
(współużytkowanie 
z parafią metody-
styczną)
b ) j.w. (kościół dla 
500 osób)

a) 7139/7025
b) –/–

a) 8
b) 2

a) 5
b) –

a) –
b) 1

a) 98
b) 69

a) 8
b) 1

a) 12
b) –

a) –
b) –

a) –
b) –

a) nastąpiła 
zmiana na sta-
nowisku admi-
nistratora, cza-
sowo opiekę 
sprawuje Fran-
ciszek Duda
b) Gromadzka 
Rada Naro-
dowa przejęła 
budynek go-
spodarczy
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Drygały
(zbór)

a) Otton Hintz
b) j.w.

a) 145 (145 / – / 90)
b) 57 (57 /– / 21)

a) –
b) –

a) kaplica dla 200 
osób, cmentarz 
b) j.w.

a) 6134/6134
b) 4460/4460

a) 12
b) 5

a) 12
b) –

a) 1
b) 1

a) 93
b) 44

a) 2
b) 1

a) 12
b) –

a) –
b) –

a) –
b) –

a) –
b) –

Działdowo 
(parafia);
a) punkty ka-
znodziejskie: 
Burkat, Lidzbark 
Welski, Szczu-
pliny, Kosze-
lewy
b) punkty ka-
znodziejskie: 
Burkat, Lidzbark 
Welski, Iłowo, 
Szczupliny, 
Koszelewy

a) Jerzy Otello
b) Henryk 
Sikora

a) 318 (318 / – / 22)
b) 200 (150 / 50 
/ 35)

a) 1 (księ-
gowy)
 b) 2 
(sekretarz, 
kościelny)

a) Działdowo: ko-
ściół dla 1000 osób, 
plebania, budynek 
gospodarczy, 28 ha 
ziemi ornej, 
Lidzbark Welski: 
kościół dla 200 
osób, budynek 
gospodarczy, 6,7 
ha ziemi ornej, 2 
cmentarze,
Koszelewy: kościół 
dla 200 osób, cmentarz, 
Szczupliny: kościół 
dla 150 osób, cmentarz,
Burkat: kościół dla 
150 osób, budynki 
gospodarcze, 2 
cmentarze, Białuty: 
kościół dla 150 
osób, budynek go-
spodarczy, cmentarz,
Dębień: kaplica dla 
100 osób z miesz-
kaniem (zniszczo-
na), cmentarz, 
Bryńsk: kaplica 
(wydzierżawiona 
parafii katolickiej),
Iłowo: kaplica dla 
150 osób z mieszka-
niem, budynek gospo-
darczy, cmentarz,
b) Działdowo: 
kościół dla 3000 
osób, plebania, 
dom, ok. 7 ha sa-
dów, 21 ha ziemi 
ornej, 3 cmentarze 
(majątku w innych 
miejscowościach 
nie wykazano)

a) 30568/30568
b) 1000/1000

a) 1
b) 5

a) 1
b) –

a) –
b) 2

a) 115
b) 300

a) 1
b) 1

a) 18
b) 15

a) –
b) tak (15)

a) –
b) –

a) wydzielo-
no stację w 
Lidzbarku 
Welskim, uzy-
skano drogą 
sądową kapli-
cę w Iłowie 
oraz plebanię, 
budynek 
gospodarczy 
i ziemię w 
Lidzbarku 
Welskim
b) nastąpiła 
zmiana na 
stanowisku 
administratora
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Drygały
(zbór)

a) Otton Hintz
b) j.w.

a) 145 (145 / – / 90)
b) 57 (57 /– / 21)

a) –
b) –

a) kaplica dla 200 
osób, cmentarz 
b) j.w.

a) 6134/6134
b) 4460/4460

a) 12
b) 5

a) 12
b) –

a) 1
b) 1

a) 93
b) 44

a) 2
b) 1

a) 12
b) –

a) –
b) –

a) –
b) –

a) –
b) –

Działdowo 
(parafia);
a) punkty ka-
znodziejskie: 
Burkat, Lidzbark 
Welski, Szczu-
pliny, Kosze-
lewy
b) punkty ka-
znodziejskie: 
Burkat, Lidzbark 
Welski, Iłowo, 
Szczupliny, 
Koszelewy

a) Jerzy Otello
b) Henryk 
Sikora

a) 318 (318 / – / 22)
b) 200 (150 / 50 
/ 35)

a) 1 (księ-
gowy)
 b) 2 
(sekretarz, 
kościelny)

a) Działdowo: ko-
ściół dla 1000 osób, 
plebania, budynek 
gospodarczy, 28 ha 
ziemi ornej, 
Lidzbark Welski: 
kościół dla 200 
osób, budynek 
gospodarczy, 6,7 
ha ziemi ornej, 2 
cmentarze,
Koszelewy: kościół 
dla 200 osób, cmentarz, 
Szczupliny: kościół 
dla 150 osób, cmentarz,
Burkat: kościół dla 
150 osób, budynki 
gospodarcze, 2 
cmentarze, Białuty: 
kościół dla 150 
osób, budynek go-
spodarczy, cmentarz,
Dębień: kaplica dla 
100 osób z miesz-
kaniem (zniszczo-
na), cmentarz, 
Bryńsk: kaplica 
(wydzierżawiona 
parafii katolickiej),
Iłowo: kaplica dla 
150 osób z mieszka-
niem, budynek gospo-
darczy, cmentarz,
b) Działdowo: 
kościół dla 3000 
osób, plebania, 
dom, ok. 7 ha sa-
dów, 21 ha ziemi 
ornej, 3 cmentarze 
(majątku w innych 
miejscowościach 
nie wykazano)

a) 30568/30568
b) 1000/1000

a) 1
b) 5

a) 1
b) –

a) –
b) 2

a) 115
b) 300

a) 1
b) 1

a) 18
b) 15

a) –
b) tak (15)

a) –
b) –

a) wydzielo-
no stację w 
Lidzbarku 
Welskim, uzy-
skano drogą 
sądową kapli-
cę w Iłowie 
oraz plebanię, 
budynek 
gospodarczy 
i ziemię w 
Lidzbarku 
Welskim
b) nastąpiła 
zmiana na 
stanowisku 
administratora
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Dźwierzuty 
(parafia)

a) Otton Witten-
berg
b) Lucjan Stein-
hagen

a) 713 (713 / – / 
178)
b) 390 (337 / ok. 50 
/ 120)

a) 2 (or-
ganistka, 
sprzątacz-
ka)
b) 3 (or-
ganistka, 
kościelna, 
księgowa)

a) kościół dla 900 
osób, plebania, 3 
cmentarze
b) kościół dla 1100 
osób, 3 cmentarze

a) 9401/10237
b) 19166/15032

a) 25
b) 12

a) 17
b) –

a) 3
b) 5 (1)

a) 632
b) 269

a) 7
b) 7

a) 25
b) 20

a) tak
b) –

a) tak
b) –

a) parafii 
przyznano 
plebanię i 
część zabudo-
wań gospo-
darczych
b) nastąpiła 
dwukrotna 
zmiana na 
stanowisku 
administrato-
ra, plebania 
przejęta przez 
Gromadzką 
Radę Naro-
dową 

Ełk
(zbór)

a) Edward 
Busse
b) j.w.

a) 91 (91 / – / 52)
b) 21 (21 / – / 11)

a) –
b) –

a) kaplica dla 120 
osób, cmentarz
b) j.w.

a) 6982/3045
b) 1932/1841

a) 2
b) –

a) –
b) –

a) –
b) –

a) 58
b) 16

a) 3
b) –

a) 11
b) –

a) –
b) –

a) –
b) –

a) uzyskano 
kaplicę
b) –

Gardyny
(zbór)

a) Jerzy Otello
b) j.w.

a) 270 (270 / – / 70)
b) 203 (203 /– / 70)

a) –
b) –

a) spalone kościół i 
plebania, 1 ha sadu, 
3 ha ziemi ornej, 7 
cmentarzy 
b) j.w.

a) 5897/5640
b) włączone 
do budżetu 
Nidzicy

a) 4
b) 6

a) –
b) –

a) 2
b) 3

a) 179
b) 167

a) 2
b) 1

a) 25
b) 18

a) tak
b) –

a) tak
b) tak

a) nastąpiło 
usamodziel-
nienie zboru, 
wydzierża-
wiono kaplicę 
na 120 osób
b) –

Gawrzyjałki
(parafia, w org. 
Gawrzyjałka)

a) Tadeusz 
Bogucki
b) Rudolf Turoń

a) 289 (289 / – / 
170)
b) 311 (305 / 6 / 
197)

a) 1 (ko-
ścielny)
b) 1 (ko-
ścielna)

a) kościół dla 600 
osób, plebania, 
10 arów sadu, 10 
arów ziemi ornej, 
cmentarz
b) kościół dla 1000 
osób, plebania, dom 
mieszkalny, kilka 
cmentarzy

a) 13163/10193
b) 15017/12945

a) 2
b) 14

a) –
b) 8

a) –
b) 5

a) 422
b) 251

a) 3
b) 2

a) 21
b) 18

a) –
b) –

a) tak
b) tak

a) ziemia w 
użytkowaniu 
osoby pry-
watnej
b) –

Gierzwałd
(parafia w stanie 
nieczynnym,
w org. Gierkowo)

a) Paweł Kubi-
czek
b) Franciszek 
Duda

a) –
b) –

a) –
b) –

a) kościół, cmentarz 
(współwłasność 
z parafią metody-
styczną) 
b) j.w.

a) –
b) –

a) –
b) –

a) –
b) –

a) –
b) –

a) –
b) –

a) –
b) –

a) –
b) –

a) –
b) –

a) –
b) –

a) kościół 
użytkowany 
wyłącznie 
przez metody-
stów
b) j.w.

Giżycko
(parafia)
b) stacja ka-
znodziejska: 
Kamionki

a) Jan Sczech
b) j.w.

a) 937 (937 / – / 
392)
b) 872 (872 / – /209)

a) 4 (ko-
ścielny, 
organistka, 
nauczyciel-
ka szkółki 
niedzielnej, 
kierownik 
chóru) 
b) 2 (or-
ganistka, 
sprzątaczka)

a) kościół dla 1000 
osób, plebania, dom 
mieszkalny, 0,4 ha 
łąki, 0,3 ha ziemi 
ornej 
b) j.w.

a) 55938/54290
b) 50000/47000

a) 39
b) 32

a) 38
b) 30

a) 11 (2)
b) 5

a) 654
b) 311

a) 28
b) 24

a) 93
b) 40

a) tak
b) tak (10)

a) tak
b) tak

a) dom para-
fialny przejęty 
przez Radę 
Miejską
b) dom miesz-
kalny przejęty 
przez Radę 
Miejską
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Dźwierzuty 
(parafia)

a) Otton Witten-
berg
b) Lucjan Stein-
hagen

a) 713 (713 / – / 
178)
b) 390 (337 / ok. 50 
/ 120)

a) 2 (or-
ganistka, 
sprzątacz-
ka)
b) 3 (or-
ganistka, 
kościelna, 
księgowa)

a) kościół dla 900 
osób, plebania, 3 
cmentarze
b) kościół dla 1100 
osób, 3 cmentarze

a) 9401/10237
b) 19166/15032

a) 25
b) 12

a) 17
b) –

a) 3
b) 5 (1)

a) 632
b) 269

a) 7
b) 7

a) 25
b) 20

a) tak
b) –

a) tak
b) –

a) parafii 
przyznano 
plebanię i 
część zabudo-
wań gospo-
darczych
b) nastąpiła 
dwukrotna 
zmiana na 
stanowisku 
administrato-
ra, plebania 
przejęta przez 
Gromadzką 
Radę Naro-
dową 

Ełk
(zbór)

a) Edward 
Busse
b) j.w.

a) 91 (91 / – / 52)
b) 21 (21 / – / 11)

a) –
b) –

a) kaplica dla 120 
osób, cmentarz
b) j.w.

a) 6982/3045
b) 1932/1841

a) 2
b) –

a) –
b) –

a) –
b) –

a) 58
b) 16

a) 3
b) –

a) 11
b) –

a) –
b) –

a) –
b) –

a) uzyskano 
kaplicę
b) –

Gardyny
(zbór)

a) Jerzy Otello
b) j.w.

a) 270 (270 / – / 70)
b) 203 (203 /– / 70)

a) –
b) –

a) spalone kościół i 
plebania, 1 ha sadu, 
3 ha ziemi ornej, 7 
cmentarzy 
b) j.w.

a) 5897/5640
b) włączone 
do budżetu 
Nidzicy

a) 4
b) 6

a) –
b) –

a) 2
b) 3

a) 179
b) 167

a) 2
b) 1

a) 25
b) 18

a) tak
b) –

a) tak
b) tak

a) nastąpiło 
usamodziel-
nienie zboru, 
wydzierża-
wiono kaplicę 
na 120 osób
b) –

Gawrzyjałki
(parafia, w org. 
Gawrzyjałka)

a) Tadeusz 
Bogucki
b) Rudolf Turoń

a) 289 (289 / – / 
170)
b) 311 (305 / 6 / 
197)

a) 1 (ko-
ścielny)
b) 1 (ko-
ścielna)

a) kościół dla 600 
osób, plebania, 
10 arów sadu, 10 
arów ziemi ornej, 
cmentarz
b) kościół dla 1000 
osób, plebania, dom 
mieszkalny, kilka 
cmentarzy

a) 13163/10193
b) 15017/12945

a) 2
b) 14

a) –
b) 8

a) –
b) 5

a) 422
b) 251

a) 3
b) 2

a) 21
b) 18

a) –
b) –

a) tak
b) tak

a) ziemia w 
użytkowaniu 
osoby pry-
watnej
b) –

Gierzwałd
(parafia w stanie 
nieczynnym,
w org. Gierkowo)

a) Paweł Kubi-
czek
b) Franciszek 
Duda

a) –
b) –

a) –
b) –

a) kościół, cmentarz 
(współwłasność 
z parafią metody-
styczną) 
b) j.w.

a) –
b) –

a) –
b) –

a) –
b) –

a) –
b) –

a) –
b) –

a) –
b) –

a) –
b) –

a) –
b) –

a) –
b) –

a) kościół 
użytkowany 
wyłącznie 
przez metody-
stów
b) j.w.

Giżycko
(parafia)
b) stacja ka-
znodziejska: 
Kamionki

a) Jan Sczech
b) j.w.

a) 937 (937 / – / 
392)
b) 872 (872 / – /209)

a) 4 (ko-
ścielny, 
organistka, 
nauczyciel-
ka szkółki 
niedzielnej, 
kierownik 
chóru) 
b) 2 (or-
ganistka, 
sprzątaczka)

a) kościół dla 1000 
osób, plebania, dom 
mieszkalny, 0,4 ha 
łąki, 0,3 ha ziemi 
ornej 
b) j.w.

a) 55938/54290
b) 50000/47000

a) 39
b) 32

a) 38
b) 30

a) 11 (2)
b) 5

a) 654
b) 311

a) 28
b) 24

a) 93
b) 40

a) tak
b) tak (10)

a) tak
b) tak

a) dom para-
fialny przejęty 
przez Radę 
Miejską
b) dom miesz-
kalny przejęty 
przez Radę 
Miejską
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Glaznoty
(zbór)

a) Paweł Kubi-
czek
b) Franciszek 
Duda

a) 89 (89 / – / 43)
b) 50 (50 / – / 40)

a) –
b) –

a) kościół dla 150 
osób, cmentarz (w 
współużytkowaniu 
z parafią metody-
styczną)
b) j. w.

a) 4301/4065
b|) 6454/6230

a) –
b) 3

a) –
b) 4

a) 1
b) 1

a) 48
b) 45

a) 4
b) –

a) 2
b) 2

a) –
b) –

a) –
b) –

a) czasowo 
zborem opie-
kuje się Fran-
ciszek Duda
b) –

Gołdap
(zbór)

a) Czesław 
Gostomski
b) Emil Żmi-
jewski

a) 250 (150 / 100 
/ 50)
b) 30 (30 / – / 20)

a) 1 
(sprzątacz-
ka)
b)

a) kaplica dla 50 
osób, 3 cmentarze
b) j.w.

a) 9775/9007
b) 5696/5695

a) 12
b) 7

a) 15
b) –

a) 4 (1)
b) –

a) 131
b) 59

a) 1
b) 1

a) 7
b) –

a) tak
b) –

a) –
b) tak

a) kaplica na 
50 osób w 
domu prywat-
nym
b) j. w.

Górowo Iła-
weckie
(zbór)

a) Manfred 
Buchholz
b) Otton Witten-
berg

a) 302 (302 / – / 
140)
b) 87 (87 / – / 45)

a) –
b) 1 (za-
krystianka)

a) kościół dla 300 
osób, cmentarz
b) kościół dla 500 
osób

a) 12255/9034
b) 2446/1795

a) 2
b) 6

a) 9
b) –

a) 1
b) –

a) 53
b) 11

a) 1
b) 4

a) 15
b) –

a) –
b) –

a) –
b) –

a) –
b) nastąpiła 
zmiana na 
stanowisku 
administratora

Iława
(zbór)

a) Horst Gollub
b) Franciszek 
Duda

a) 150 (150 / – / 55)
b) 111 (110 / – / 60)

a) –
b) – 

a) kościół dla 200 
osób, cmentarz
b) j. w.

a) 6983/6983
b) 5900/5600

a) 7
b) 12

a) –
b) 2

a) 2
b) 1

a) 142
b) 93

a) 2
b) 1

a) 7
b) 5

a) –
b) –

a) –
b) –

a) –
b) –

Jedwabno
a) parafia
b) zbór

a) Otton Witten-
berg
b) Henryk 
Zalewski

a) 599 (599 / – / 148)
b) 204 (204 / – / 61)

a) –
b) 1 (za-
krystianka)

a) spalony kościół, 
kaplica dla 120 
osób
b) j.w., 8 cmentarzy

a) 9279/8160
b) 6985/6742

a) 14
b) 9

a) 9
b) 4

a) 5
b) 1

a) 243
b) 150

a) 7
b) 3

a) 9
b) 25

a) tak
b) – 

a) –
b) –

a) –
b) od zboru 
odłączono 
stację kazno-
dziejską Wały 
i przyłączono 
do Nidzicy

Jerutki
(parafia, w oryg. 
Małe Jerutki)

a) Tadeusz 
Bogucki
b) Rudolf Turoń

a) 427 (427 / – / 
107)
b) 253 (250 / 3 / 163)

a) 2 (ko-
ścielny, 
kasje rka)
b) 2 (ka-
sjer, orga-
nista)

a) kościół dla 1000 
osób, plebania, dom 
dla organisty, 10 
arów sadu, cmen-
tarz
b) jw. (kościół dla 
1500 osób)

a) 10863/10645
b) 19200/12566

a) 5
b) 13

a) 4
b) 5

a) 7
b) 2

a) 195
b) 150

a) 15
b) 6

a) 14
b) 12

a) –
b) –

a) –
b) tak

a) –
b) plebania, 
organistówka, 
zabudowania 
gospodarcze 
nie użytko-
wane

Jeziorany
(zbór)

a) Manfred 
Buchholz
b) Lucjan Stein-
hagen

b) 72 (72 / – / 46)
b) 66 + 22 w zakła-
dzie dla nieuleczal-
nie chorych (46 / 
20 / 40)

a) –
b) 1 (ko-
ścielny)

a) kościół dla 200 
osób, cmentarz
b) j.w. (kościół dla 
150 osób)

a) 3548/2755
b) 3847/3283

a) –
b) –

a) –
b) –

a) –
b) –

a) 50
b) 66

a) –
b) –

a) 3
b) –

a) –
b) –

a) –
b) –

a) –
b) nastąpiła 
dwukrotna 
zmiana na 
stanowisku 
administratora

Kamienica
(zbór)

a) Paweł Kubi-
czek
b) Franciszek 
Duda 

a) 60 (60 / – / 51)
b) 32 (32 / – / 19)

a) –
b) –

a) kaplica dla 50 
osób, cmentarz
b) j.w.

a) 4247/4150
b) 2162/1912

a) 5
b) 1

a) 2
b) –

a) 1
b) –

a) 50
b) 15

a) –
b) –

a) 3
b) –

a) –
b) tak (4)

a) –
b) –

a) nastąpiła 
zmiana na 
stanowisku 
administratora
b) placówkę 
obsługuje 
okresowo 
Stanisław 
Dorda
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Glaznoty
(zbór)

a) Paweł Kubi-
czek
b) Franciszek 
Duda

a) 89 (89 / – / 43)
b) 50 (50 / – / 40)

a) –
b) –

a) kościół dla 150 
osób, cmentarz (w 
współużytkowaniu 
z parafią metody-
styczną)
b) j. w.

a) 4301/4065
b|) 6454/6230

a) –
b) 3

a) –
b) 4

a) 1
b) 1

a) 48
b) 45

a) 4
b) –

a) 2
b) 2

a) –
b) –

a) –
b) –

a) czasowo 
zborem opie-
kuje się Fran-
ciszek Duda
b) –

Gołdap
(zbór)

a) Czesław 
Gostomski
b) Emil Żmi-
jewski

a) 250 (150 / 100 
/ 50)
b) 30 (30 / – / 20)

a) 1 
(sprzątacz-
ka)
b)

a) kaplica dla 50 
osób, 3 cmentarze
b) j.w.

a) 9775/9007
b) 5696/5695

a) 12
b) 7

a) 15
b) –

a) 4 (1)
b) –

a) 131
b) 59

a) 1
b) 1

a) 7
b) –

a) tak
b) –

a) –
b) tak

a) kaplica na 
50 osób w 
domu prywat-
nym
b) j. w.

Górowo Iła-
weckie
(zbór)

a) Manfred 
Buchholz
b) Otton Witten-
berg

a) 302 (302 / – / 
140)
b) 87 (87 / – / 45)

a) –
b) 1 (za-
krystianka)

a) kościół dla 300 
osób, cmentarz
b) kościół dla 500 
osób

a) 12255/9034
b) 2446/1795

a) 2
b) 6

a) 9
b) –

a) 1
b) –

a) 53
b) 11

a) 1
b) 4

a) 15
b) –

a) –
b) –

a) –
b) –

a) –
b) nastąpiła 
zmiana na 
stanowisku 
administratora

Iława
(zbór)

a) Horst Gollub
b) Franciszek 
Duda

a) 150 (150 / – / 55)
b) 111 (110 / – / 60)

a) –
b) – 

a) kościół dla 200 
osób, cmentarz
b) j. w.

a) 6983/6983
b) 5900/5600

a) 7
b) 12

a) –
b) 2

a) 2
b) 1

a) 142
b) 93

a) 2
b) 1

a) 7
b) 5

a) –
b) –

a) –
b) –

a) –
b) –

Jedwabno
a) parafia
b) zbór

a) Otton Witten-
berg
b) Henryk 
Zalewski

a) 599 (599 / – / 148)
b) 204 (204 / – / 61)

a) –
b) 1 (za-
krystianka)

a) spalony kościół, 
kaplica dla 120 
osób
b) j.w., 8 cmentarzy

a) 9279/8160
b) 6985/6742

a) 14
b) 9

a) 9
b) 4

a) 5
b) 1

a) 243
b) 150

a) 7
b) 3

a) 9
b) 25

a) tak
b) – 

a) –
b) –

a) –
b) od zboru 
odłączono 
stację kazno-
dziejską Wały 
i przyłączono 
do Nidzicy

Jerutki
(parafia, w oryg. 
Małe Jerutki)

a) Tadeusz 
Bogucki
b) Rudolf Turoń

a) 427 (427 / – / 
107)
b) 253 (250 / 3 / 163)

a) 2 (ko-
ścielny, 
kasje rka)
b) 2 (ka-
sjer, orga-
nista)

a) kościół dla 1000 
osób, plebania, dom 
dla organisty, 10 
arów sadu, cmen-
tarz
b) jw. (kościół dla 
1500 osób)

a) 10863/10645
b) 19200/12566

a) 5
b) 13

a) 4
b) 5

a) 7
b) 2

a) 195
b) 150

a) 15
b) 6

a) 14
b) 12

a) –
b) –

a) –
b) tak

a) –
b) plebania, 
organistówka, 
zabudowania 
gospodarcze 
nie użytko-
wane

Jeziorany
(zbór)

a) Manfred 
Buchholz
b) Lucjan Stein-
hagen

b) 72 (72 / – / 46)
b) 66 + 22 w zakła-
dzie dla nieuleczal-
nie chorych (46 / 
20 / 40)

a) –
b) 1 (ko-
ścielny)

a) kościół dla 200 
osób, cmentarz
b) j.w. (kościół dla 
150 osób)

a) 3548/2755
b) 3847/3283

a) –
b) –

a) –
b) –

a) –
b) –

a) 50
b) 66

a) –
b) –

a) 3
b) –

a) –
b) –

a) –
b) –

a) –
b) nastąpiła 
dwukrotna 
zmiana na 
stanowisku 
administratora

Kamienica
(zbór)

a) Paweł Kubi-
czek
b) Franciszek 
Duda 

a) 60 (60 / – / 51)
b) 32 (32 / – / 19)

a) –
b) –

a) kaplica dla 50 
osób, cmentarz
b) j.w.

a) 4247/4150
b) 2162/1912

a) 5
b) 1

a) 2
b) –

a) 1
b) –

a) 50
b) 15

a) –
b) –

a) 3
b) –

a) –
b) tak (4)

a) –
b) –

a) nastąpiła 
zmiana na 
stanowisku 
administratora
b) placówkę 
obsługuje 
okresowo 
Stanisław 
Dorda
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Karwica
(zbór)

a) Henryk Szre-
der
b) j.w.

a) 92 (92 / – / 29)
b) 27 (27 / – / 15)

a) –
b) –

a) 3 cmentarze
b) j.w.

a) 1485/1203
b) 1351/1351

a) –
b) 1

a) –
b) –

a) –
b) –

a) 21
b) 11

a) –
b) –

a) –
b) –

a) –
a) –

a) –
b) –

a) nabo-
żeństwa 
odprawiane 
w mieszkaniu 
prywatnym
b) j.w.

Kętrzyn
(parafia)

a) Paweł Ba-
kałarz
b) j.w.

a) 1038 (1038 / – / 
329)
b) 610 (610 / – / 162)

a) 1 (ko-
ścielna)
b) j.w.

a) kaplica dla 400 
osób
b) kościół

a) 30140/28759
b) 45669/32505

a) 50
b) 41

a) 33
b) 14

a) –
b) 6

a) 505
b) 339

a) 12
b) 17

a) 67
b) 45

a) –
b) –

a) tak
b) –

a) –
b) –

Klon
(zbór)

a) Henryk Szre-
der
b) j.w.

a) 179 (179 / – / 
119)
b) 143 (143 / – / 68)

a) –
b) –

a) kościół dla 400 
osób
b) j.w.

a) 4974/4691
b) 7994/6557

a) 2
b) 2

a) 5
b) –

a) 2
b) 1

a) 157
b) 103

a) 3
b) 2

a) 8
b) 6

a) –
b) –

a) –
b) –

a) –
b) –

Kobułty
(parafia)

a) Maksymilian 
Cybulla
b) Wilhelm Firla

a) 676 (676 / – / 32)
b) 373 (373 / – /275)

a) 2 (ko-
ścielny, 
organista)
b) j.w.

a) kościół dla 500 
osób, plebania, dom 
parafialny z kaplicą, 
cmentarze
b) j.w. (kościół dla 
250 osób), 14 ha 
ziemi ornej

a) 24400/24153
b) 29690/17680

a) 14
b) 13

a) 16
b) –

a) 5
b) 8

a) 501
b) 270

a) 7
b) 5

a) 28
b) 13

a) –
b) tak (15)

a) tak
b) tak

a) 10 ha lasu 
i łąka przejęta 
przez Powia-
tową Radę 
Narodową w 
Szczytnie
b) 14 ha ziemi 
ornej przejętej 
przez Pań-
stwowy Fun-
dusz Ziemi

Kociołek Szla-
checki
(zbór, w oryg. 
Kociołek)

a) Otton Hintz
b) j.w.

a) 176 (176 / – / 45)
b) 59 (59 / – / 18)

a) –
b) –

a) kościół dla 800 
osób, cmentarz
b) j.w.

a) 3661/3661
b) 3154/3154

a) 5
b) 3

a) 5
b) –

a) 2
b) 2

a) 76
b) 35

a) 5
b) –

a) 5
b) –

a) –
b) –

a) –
b) –

a) –
b) plebania 
przejęta przez 
Gromadzką 
Radę Naro-
dową

Korsze
(zbór)

a) Paweł Ba-
kałarz
b) j.w.

a) b.d. (b.d. / b.d. 
/ 18) 
b) 27 (27 / – / –)

a) –
b) –

a) kościół, cmentarz
b) j.w.

a) 810/803
b) 1465/1392

a) 1
b) 1

a) 10
b) –

a) –
b) –

a) 32
b) 2

a) –
b) –

a) 12
b) –

a) –
b) –

a) –
b) –

a) –
b) –

Kraplewo
(parafia w stanie 
nieczynnym)

a) Paweł Kubi-
czek
b) Franciszek 
Duda

a) –
b) –

a) –
b) –

a) kościół, cmentarz 
(w współużytkowa-
niu z parafią meto-
dystyczną)
b) j.w.

a) –
b) –

a) –
b) –

a) –
b) –

a) –
b) –

a) –
b) –

a) –
b) –

a) –
b) –

a) –
b) –

a) –
b) –

a) kościół i 
inne zabudo-
wania użyt-
kowane przez 
parafię meto-
dystyczną
b) –

Kruklanki
(zbór, w org. 
Kruklanka)

a) Jan Sczech
b) Emil Żmi-
jewski

a) 160 (160 / – / 
117)
b) 110 (110 / – /110)

a) –
b) –

a) kaplica dla 250 
osób z pomieszcze-
niami mieszkalnymi
b) j.w.

a) 5216/5801
b) 8220/5637

a) 4
b) 2

a) 9
b) –

a) –
b) 1

a) 45
b) 40

a) 2
a) 2

a) 12
b) 3

a) –
b) –

a) –
b) w or-
ganizacji

a) –
b) –

Księży Lasek 
(parafia)

a) b.d.
b) Alfred Ja-
gucki

a) b.d.
b) 225 (225 / – / 95)

a) b.d.
b) 2 (ko-
ścielny, 
kasjer)

a) b.d.
b) kościół dla 300 
osób, 4 cmentarze

a) b.d.
b) 17887/12694

a) b.d.
b) 5

a) b.d.
b) 4

a) b.d.
b) 4

a) b.d.
b) 184

a) b.d.
b) 2

a) b.d.
b) 19

a) b.d.
b) –

a) b.d.
b) –

a) b.d.
b) ruiny 
plebanii i dom 
parafialny 
przejęte przez 
Gromadzką 
Radę Naro-
dową
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Karwica
(zbór)

a) Henryk Szre-
der
b) j.w.

a) 92 (92 / – / 29)
b) 27 (27 / – / 15)

a) –
b) –

a) 3 cmentarze
b) j.w.

a) 1485/1203
b) 1351/1351

a) –
b) 1

a) –
b) –

a) –
b) –

a) 21
b) 11

a) –
b) –

a) –
b) –

a) –
a) –

a) –
b) –

a) nabo-
żeństwa 
odprawiane 
w mieszkaniu 
prywatnym
b) j.w.

Kętrzyn
(parafia)

a) Paweł Ba-
kałarz
b) j.w.

a) 1038 (1038 / – / 
329)
b) 610 (610 / – / 162)

a) 1 (ko-
ścielna)
b) j.w.

a) kaplica dla 400 
osób
b) kościół

a) 30140/28759
b) 45669/32505

a) 50
b) 41

a) 33
b) 14

a) –
b) 6

a) 505
b) 339

a) 12
b) 17

a) 67
b) 45

a) –
b) –

a) tak
b) –

a) –
b) –

Klon
(zbór)

a) Henryk Szre-
der
b) j.w.

a) 179 (179 / – / 
119)
b) 143 (143 / – / 68)

a) –
b) –

a) kościół dla 400 
osób
b) j.w.

a) 4974/4691
b) 7994/6557

a) 2
b) 2

a) 5
b) –

a) 2
b) 1

a) 157
b) 103

a) 3
b) 2

a) 8
b) 6

a) –
b) –

a) –
b) –

a) –
b) –

Kobułty
(parafia)

a) Maksymilian 
Cybulla
b) Wilhelm Firla

a) 676 (676 / – / 32)
b) 373 (373 / – /275)

a) 2 (ko-
ścielny, 
organista)
b) j.w.

a) kościół dla 500 
osób, plebania, dom 
parafialny z kaplicą, 
cmentarze
b) j.w. (kościół dla 
250 osób), 14 ha 
ziemi ornej

a) 24400/24153
b) 29690/17680

a) 14
b) 13

a) 16
b) –

a) 5
b) 8

a) 501
b) 270

a) 7
b) 5

a) 28
b) 13

a) –
b) tak (15)

a) tak
b) tak

a) 10 ha lasu 
i łąka przejęta 
przez Powia-
tową Radę 
Narodową w 
Szczytnie
b) 14 ha ziemi 
ornej przejętej 
przez Pań-
stwowy Fun-
dusz Ziemi

Kociołek Szla-
checki
(zbór, w oryg. 
Kociołek)

a) Otton Hintz
b) j.w.

a) 176 (176 / – / 45)
b) 59 (59 / – / 18)

a) –
b) –

a) kościół dla 800 
osób, cmentarz
b) j.w.

a) 3661/3661
b) 3154/3154

a) 5
b) 3

a) 5
b) –

a) 2
b) 2

a) 76
b) 35

a) 5
b) –

a) 5
b) –

a) –
b) –

a) –
b) –

a) –
b) plebania 
przejęta przez 
Gromadzką 
Radę Naro-
dową

Korsze
(zbór)

a) Paweł Ba-
kałarz
b) j.w.

a) b.d. (b.d. / b.d. 
/ 18) 
b) 27 (27 / – / –)

a) –
b) –

a) kościół, cmentarz
b) j.w.

a) 810/803
b) 1465/1392

a) 1
b) 1

a) 10
b) –

a) –
b) –

a) 32
b) 2

a) –
b) –

a) 12
b) –

a) –
b) –

a) –
b) –

a) –
b) –

Kraplewo
(parafia w stanie 
nieczynnym)

a) Paweł Kubi-
czek
b) Franciszek 
Duda

a) –
b) –

a) –
b) –

a) kościół, cmentarz 
(w współużytkowa-
niu z parafią meto-
dystyczną)
b) j.w.

a) –
b) –

a) –
b) –

a) –
b) –

a) –
b) –

a) –
b) –

a) –
b) –

a) –
b) –

a) –
b) –

a) –
b) –

a) kościół i 
inne zabudo-
wania użyt-
kowane przez 
parafię meto-
dystyczną
b) –

Kruklanki
(zbór, w org. 
Kruklanka)

a) Jan Sczech
b) Emil Żmi-
jewski

a) 160 (160 / – / 
117)
b) 110 (110 / – /110)

a) –
b) –

a) kaplica dla 250 
osób z pomieszcze-
niami mieszkalnymi
b) j.w.

a) 5216/5801
b) 8220/5637

a) 4
b) 2

a) 9
b) –

a) –
b) 1

a) 45
b) 40

a) 2
a) 2

a) 12
b) 3

a) –
b) –

a) –
b) w or-
ganizacji

a) –
b) –

Księży Lasek 
(parafia)

a) b.d.
b) Alfred Ja-
gucki

a) b.d.
b) 225 (225 / – / 95)

a) b.d.
b) 2 (ko-
ścielny, 
kasjer)

a) b.d.
b) kościół dla 300 
osób, 4 cmentarze

a) b.d.
b) 17887/12694

a) b.d.
b) 5

a) b.d.
b) 4

a) b.d.
b) 4

a) b.d.
b) 184

a) b.d.
b) 2

a) b.d.
b) 19

a) b.d.
b) –

a) b.d.
b) –

a) b.d.
b) ruiny 
plebanii i dom 
parafialny 
przejęte przez 
Gromadzką 
Radę Naro-
dową
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Lipowo
(parafia)

a) Paweł Kubi-
czek
b) Franciszek 
Duda

a) 208 (208) / – / 
120)
b) 130 (130 / – / 
105)

a) –
b) 1 (orga-
nistka)

a) kościół dla 
250 osób, pleba-
nia, cmentarz (w 
współużytkowane 
z parafią metody-
styczną) 
b) j.w. (kościół dla 
300 osób) 

a) 13370/12534
b) 1100/1060

a) 8
b) 7

a) 7
b) 1

a) –
b) 8

a) 140
b) 160

a) 3
b) 1

a) 3
b) –

a) –
b) tak (8)

a) –
b) tak

a) –
b) nastąpiła 
zmiana na 
stanowisku 
administratora

Liwa
(zbór)

a) Paweł Kubi-
czek
b) Franciszek 
Duda

a) 128 (128 / – / 64)
b) 90 (90 / – / 60)

a) –
b) –

a) kaplica dla 80 
osób, cmentarz 
(współużytkowane 
ze Zjednoczonym 
Kościołem Ewange-
licznym)
b) j.w. (kaplica dla 
100 osób)

a) 2500/2500
b) 2500/2350

a) 3
b) 2

a) 5
b) –

a) –
b) 3

a) 63
b) 40

a) 2
b) 1

a) 6
b) –

a) –
b) –

a) tak
b) –

a) –
b) –

Łęguty
(parafia, w org. 
Languty)

a) Horst Gollub
b) Józef Kułak

a) 280 (280 / – / 
190)
b) 176 (176 / – / 85)

a) –
b) –

a) kościół dla 150 
osób, cmentarz
b) j.w.

a) 4900/3800
b) 14017/13676

a) 9
b) 6

a) 8
b) 4

a) 1
b) 2 (1)

a) 160
b) 127

a) 5
b) 3

a) 12
b) 7

a) –
b) –

a) –
b) –

a) –
b) –

Mańki
(parafia)

a) Horst Gollub
b) Józef Kułak

a) 420 (420 / – / 
210)
b) 314 (314 / – / 
209)

a) –
b) 1 (ko-
ścielna)

a) kościół dla 
300 osób, 0,25 ha 
ogrodu, 1 ha ziemi 
ornej, cmentarz
b) j.w.

a) 17900/11400
b) 17880/21572

a) 7
b) 8

a) 10
b) 4

a) –
b) 4

a) 234
b) 160

a) 6
b) –

a) 24
b) 10

a) –
b) –

a) tak
b) –

a) plebania 
przejęta przez 
Gromadzką 
Radę Narodo-
wą, z prawem 
użytkowania 
kilku izb 
przez parafię
b) –

Miłki
(zbór)

a) Jan Sczech
b) j.w.

a) 168 (168 / – / 83)
b) 126 (126 / – / 68)

a) –
b) –

a) –
b) –

a) 5614/4431
b) 5942/4372

a) 6
b) 5

a) 4
b) 3

a) 5
b) –

a) 24
b) 18

a) 8
b) 3

a) 3
b) 3

a) –
b) –

a) –
b) –

a) kaplica w 
domu prywat-
nym dla 50 
osób
b) j.w.

Mikołajki
(parafia) 
b) stacja kazno-
dziejska: Szy-
monka

a) b.d.
b) Władysław 
Pilch

a) b.d.
b) 500 (450 / 50 / 
196)

a) b.d.
b) –

a) b.d.
a) kościół dla 500 
osób, plebania, 
cmentarz

a) b.d.
b) 36175/44013

a) b.d.
b) 60

a) b.d.
b) 20

a) b.d.
b) 15 (1)

a) b.d.
b) 366

a) b.d.
b) 10

a) b.d.
b) 60

a) b.d.
b) tak (60)

a) b.d.
b) –

a) b.d.
b) –

Miłomłyn
(zbór)

a) Paweł Kubi-
czek
b) Franciszek 
Duda

a) 74 (74 / – / 38)
b) 170 (170 / – / 35)

a) –
b) –

a) kaplica dla 40 
osób, cmentarz
b) j.w. (kaplica dla 
60 osób)

a) b.d.
b) 2700/2600

a) 7
b) 6

a) –
b) –

a) 3
b) 1

a) 93
b) 31

a) 2
b) 1

a) 6
b) 4

a) –
b) –

a) –
b) –

a) –
b) –

Morąg
(zbór)

a) Edmund 
Friszke
b) Franciszek 
Duda

a) 180 (180 / – / 48)
b) 58 (58 / – / 36)

a) –
b) –

a) kaplica dla 60 
osób, cmentarz
b) j.w. (kaplica dla 
50 osób)

a) 10320/8240
b) 5260/5180

a) 11
b) 6

a) 16
b) –

a) 1
b) 1

a) 110
b) 24

a) 3
b) 1

a) 5
b) –

a) –
b) tak (6)

a) tak
b) –

a) –
b) obsługuje 
okresowo 
Stanisław 
Dorda
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Lipowo
(parafia)

a) Paweł Kubi-
czek
b) Franciszek 
Duda

a) 208 (208) / – / 
120)
b) 130 (130 / – / 
105)

a) –
b) 1 (orga-
nistka)

a) kościół dla 
250 osób, pleba-
nia, cmentarz (w 
współużytkowane 
z parafią metody-
styczną) 
b) j.w. (kościół dla 
300 osób) 

a) 13370/12534
b) 1100/1060

a) 8
b) 7

a) 7
b) 1

a) –
b) 8

a) 140
b) 160

a) 3
b) 1

a) 3
b) –

a) –
b) tak (8)

a) –
b) tak

a) –
b) nastąpiła 
zmiana na 
stanowisku 
administratora

Liwa
(zbór)

a) Paweł Kubi-
czek
b) Franciszek 
Duda

a) 128 (128 / – / 64)
b) 90 (90 / – / 60)

a) –
b) –

a) kaplica dla 80 
osób, cmentarz 
(współużytkowane 
ze Zjednoczonym 
Kościołem Ewange-
licznym)
b) j.w. (kaplica dla 
100 osób)

a) 2500/2500
b) 2500/2350

a) 3
b) 2

a) 5
b) –

a) –
b) 3

a) 63
b) 40

a) 2
b) 1

a) 6
b) –

a) –
b) –

a) tak
b) –

a) –
b) –

Łęguty
(parafia, w org. 
Languty)

a) Horst Gollub
b) Józef Kułak

a) 280 (280 / – / 
190)
b) 176 (176 / – / 85)

a) –
b) –

a) kościół dla 150 
osób, cmentarz
b) j.w.

a) 4900/3800
b) 14017/13676

a) 9
b) 6

a) 8
b) 4

a) 1
b) 2 (1)

a) 160
b) 127

a) 5
b) 3

a) 12
b) 7

a) –
b) –

a) –
b) –

a) –
b) –

Mańki
(parafia)

a) Horst Gollub
b) Józef Kułak

a) 420 (420 / – / 
210)
b) 314 (314 / – / 
209)

a) –
b) 1 (ko-
ścielna)

a) kościół dla 
300 osób, 0,25 ha 
ogrodu, 1 ha ziemi 
ornej, cmentarz
b) j.w.

a) 17900/11400
b) 17880/21572

a) 7
b) 8

a) 10
b) 4

a) –
b) 4

a) 234
b) 160

a) 6
b) –

a) 24
b) 10

a) –
b) –

a) tak
b) –

a) plebania 
przejęta przez 
Gromadzką 
Radę Narodo-
wą, z prawem 
użytkowania 
kilku izb 
przez parafię
b) –

Miłki
(zbór)

a) Jan Sczech
b) j.w.

a) 168 (168 / – / 83)
b) 126 (126 / – / 68)

a) –
b) –

a) –
b) –

a) 5614/4431
b) 5942/4372

a) 6
b) 5

a) 4
b) 3

a) 5
b) –

a) 24
b) 18

a) 8
b) 3

a) 3
b) 3

a) –
b) –

a) –
b) –

a) kaplica w 
domu prywat-
nym dla 50 
osób
b) j.w.

Mikołajki
(parafia) 
b) stacja kazno-
dziejska: Szy-
monka

a) b.d.
b) Władysław 
Pilch

a) b.d.
b) 500 (450 / 50 / 
196)

a) b.d.
b) –

a) b.d.
a) kościół dla 500 
osób, plebania, 
cmentarz

a) b.d.
b) 36175/44013

a) b.d.
b) 60

a) b.d.
b) 20

a) b.d.
b) 15 (1)

a) b.d.
b) 366

a) b.d.
b) 10

a) b.d.
b) 60

a) b.d.
b) tak (60)

a) b.d.
b) –

a) b.d.
b) –

Miłomłyn
(zbór)

a) Paweł Kubi-
czek
b) Franciszek 
Duda

a) 74 (74 / – / 38)
b) 170 (170 / – / 35)

a) –
b) –

a) kaplica dla 40 
osób, cmentarz
b) j.w. (kaplica dla 
60 osób)

a) b.d.
b) 2700/2600

a) 7
b) 6

a) –
b) –

a) 3
b) 1

a) 93
b) 31

a) 2
b) 1

a) 6
b) 4

a) –
b) –

a) –
b) –

a) –
b) –

Morąg
(zbór)

a) Edmund 
Friszke
b) Franciszek 
Duda

a) 180 (180 / – / 48)
b) 58 (58 / – / 36)

a) –
b) –

a) kaplica dla 60 
osób, cmentarz
b) j.w. (kaplica dla 
50 osób)

a) 10320/8240
b) 5260/5180

a) 11
b) 6

a) 16
b) –

a) 1
b) 1

a) 110
b) 24

a) 3
b) 1

a) 5
b) –

a) –
b) tak (6)

a) tak
b) –

a) –
b) obsługuje 
okresowo 
Stanisław 
Dorda
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Mrągowo
(parafia)

a) Edward 
Busse
b) j.w.

a) 2910 (2760 / 150 
/ 1342)
b) 1507 (1507 / – / 
561)

a) 2 (or-
ganista, 
kościelna)
b) j.w.

a) spalony kościół, 
kaplica dla 222 
osób, plebania, 0,76 
ha ziemi
b) kościół dla 600 
osób w odbudowie, 
kaplica dla 280 
osób, plebania, 13 
cmentarzy 

a) 
184839/132365
b) 
282285/292234

a) 85
b) 82

a) 65
b) 27

a) 22 (1)
b) 8 (1)

a) 1519
b) 716

a) 59
b) 26

a) 151
b) 159

a) tak
b) –

a) tak
b) –

a) –
b) obiekty 
niekultowe i 
ziemia prze-
jęte przez 
Miejską Radę 
Narodową

Nakomiady 
(parafia) 

a) Eugeniusz 
Sauter
b) Paweł Kubi-
czek

a) 980 (980 / – / 
178)
b) 460 (460 / – / 
300)

a) 2 (or-
ganistka, 
kościelny)
b) j.w.

a) kościół dla 600 
osób, plebania, 
0,5 ha sadu, kilka 
cmentarzy
b) kościół dla 200 
osób, plebania, 
8 ha ziemi ornej, 
cmentarz

a) 11848/10788
b) 15227/12792

a) 21
b) 16

a) 8
b) –

a) –
b) 4

a) 420
b) 132

a) 13
b) 3

a) 43
b) 13

a) tak
b) –

a) tak
b) tak

a) – 
b) nastąpiła 
zmiana na 
stanowisku 
administratora

Nawiady
(parafia)
b) stacja kazno-
dziejska: Dłużec

a) Maksymilian 
Cybulla
b) Tomasz 
Bruell

a) 1480 (1480 / – / 
550)
b) 671 (671/ – / 400)

a) 3 (ko-
ścielna, 
organista, 
dyrygent 
chóru)
b) 2 (ko-
ścielny, 
organista)

a) kościół dla 
600–700 osób, dom 
parafialny z salą, 1 
ha ziemi ornej, 12 
cmentarzy
b) kościół dla 800 
osób, kaplica dla 
150 osób, część ple-
banii, dom miesz-
kalny w Dłużcu 
służący jako kapli-
ca, 8 ha ziemi ornej, 
12 cmentarzy

a) 45172/37067
b) 42399/37626

a) 35
b) 26

a) 39
b) 27

a) –
b) 9

a) 951
b) 500

a) 14
b) 8

a) 33
b) 43

a) tak
b) –

a) tak
b) tak

a) nastąpiła 
zmiana na 
stanowisku 
administratora
b) nastąpiła 
zmiana ad-
ministratora, 
nowy nie 
objął jeszcze 
stanowiska, 
zastępuje 
go Tomasz 
Bruell

Nida
(zbór, obecnie 
Ruciane-Nida)

a) Ryszard 
Małłek
b) Jan Noga

a) 201 (201 / – / 75)
b) 71 (71/ – / 31)

a) –
b) 1 
(skarbnik)

a) kaplica dla 300 
osób, 2 cmentarze
b) kaplica dla 120 
osób, cmentarz

a) 6095/4844
b) 3864/4359

a) 6
b) 4

a) 5
b) 1

a) –
b) –

a) 99
b) 40

a) 5
b) 1

a) 15
b) 10

a) –
b) –

a) –
b) –

a) –
b) nastąpiła 
zmiana na 
stanowisku 
administrato-
ra, otrzymał 
do pomocy 
Jana Gogółkę
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Mrągowo
(parafia)

a) Edward 
Busse
b) j.w.

a) 2910 (2760 / 150 
/ 1342)
b) 1507 (1507 / – / 
561)

a) 2 (or-
ganista, 
kościelna)
b) j.w.

a) spalony kościół, 
kaplica dla 222 
osób, plebania, 0,76 
ha ziemi
b) kościół dla 600 
osób w odbudowie, 
kaplica dla 280 
osób, plebania, 13 
cmentarzy 

a) 
184839/132365
b) 
282285/292234

a) 85
b) 82

a) 65
b) 27

a) 22 (1)
b) 8 (1)

a) 1519
b) 716

a) 59
b) 26

a) 151
b) 159

a) tak
b) –

a) tak
b) –

a) –
b) obiekty 
niekultowe i 
ziemia prze-
jęte przez 
Miejską Radę 
Narodową

Nakomiady 
(parafia) 

a) Eugeniusz 
Sauter
b) Paweł Kubi-
czek

a) 980 (980 / – / 
178)
b) 460 (460 / – / 
300)

a) 2 (or-
ganistka, 
kościelny)
b) j.w.

a) kościół dla 600 
osób, plebania, 
0,5 ha sadu, kilka 
cmentarzy
b) kościół dla 200 
osób, plebania, 
8 ha ziemi ornej, 
cmentarz

a) 11848/10788
b) 15227/12792

a) 21
b) 16

a) 8
b) –

a) –
b) 4

a) 420
b) 132

a) 13
b) 3

a) 43
b) 13

a) tak
b) –

a) tak
b) tak

a) – 
b) nastąpiła 
zmiana na 
stanowisku 
administratora

Nawiady
(parafia)
b) stacja kazno-
dziejska: Dłużec

a) Maksymilian 
Cybulla
b) Tomasz 
Bruell

a) 1480 (1480 / – / 
550)
b) 671 (671/ – / 400)

a) 3 (ko-
ścielna, 
organista, 
dyrygent 
chóru)
b) 2 (ko-
ścielny, 
organista)

a) kościół dla 
600–700 osób, dom 
parafialny z salą, 1 
ha ziemi ornej, 12 
cmentarzy
b) kościół dla 800 
osób, kaplica dla 
150 osób, część ple-
banii, dom miesz-
kalny w Dłużcu 
służący jako kapli-
ca, 8 ha ziemi ornej, 
12 cmentarzy

a) 45172/37067
b) 42399/37626

a) 35
b) 26

a) 39
b) 27

a) –
b) 9

a) 951
b) 500

a) 14
b) 8

a) 33
b) 43

a) tak
b) –

a) tak
b) tak

a) nastąpiła 
zmiana na 
stanowisku 
administratora
b) nastąpiła 
zmiana ad-
ministratora, 
nowy nie 
objął jeszcze 
stanowiska, 
zastępuje 
go Tomasz 
Bruell

Nida
(zbór, obecnie 
Ruciane-Nida)

a) Ryszard 
Małłek
b) Jan Noga

a) 201 (201 / – / 75)
b) 71 (71/ – / 31)

a) –
b) 1 
(skarbnik)

a) kaplica dla 300 
osób, 2 cmentarze
b) kaplica dla 120 
osób, cmentarz

a) 6095/4844
b) 3864/4359

a) 6
b) 4

a) 5
b) 1

a) –
b) –

a) 99
b) 40

a) 5
b) 1

a) 15
b) 10

a) –
b) –

a) –
b) –

a) –
b) nastąpiła 
zmiana na 
stanowisku 
administrato-
ra, otrzymał 
do pomocy 
Jana Gogółkę
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Nidzica
(parafia), 
stacje kazno-
dziejskie: 
a) Natać Mała 
b) Białuty, Wały, 
Natać Mała, Mu-
szaki, Kozłowo

a) Jerzy Otello
b) j.w.

a) 1200 (1200 / – / 
700)
b) 940 (940 / – / 311)

a) –
b) 2 (ko-
ścielny, 
organista)

a) kościół dla 400 
osób, część pleba-
nii, 0,2 ha sadu
b) j.w., plebania, 27 
cmentarzy

a) 39514/39382
b) 40000/40000

a) 59
b) 42

a) 30
b) 22

a) 14 (4)
b) 16 (2)

a) 651
b) 628

a) 13
b) 11

a) 60
b) 89

a) tak
b) tak (21)

a) tak
b) tak

a) zaznaczo-
no, że liczba 
wiernymi 
zmniejsza 
się z powodu 
wyjazdu do 
Niemiec, 
wyodręb-
nion zbór w 
Gardynach 
i utworzono 
stację kazno-
dziejską w 
Nataci Małej, 
parafii zwró-
cono część 
plebanii
b) –

Nowa Wieś, 
pow. Olsztyn 
(zbór)

a) Otton Witten-
berg
b) Henryk 
Zalewski

a) 164 (164 / – / 42)
b) 104 (104 / – / 23)

a) 1 (za-
krystianka)
b) j.w.

a) kościół dla 500 
osób, dom miesz-
kalny, 4 cmentarze
b) kościół dla 500 
osób, cmentarz

4899/4822 a) 5
b) 3

a) –
b) 1

a) 4 (2)
b) –

a) 125
b) 52

a) 3
b) 3

a) –
b) 1

a) –
b) –

a) –
b) –

a) –
b) dom miesz-
kalny przejęty 
przez Gro-
madzką Radę 
Narodową

Nowa Wieś, 
pow. Szczytno 
(zbór) 

a) Tadeusz 
Bogucki
b) b.d.

a) 315 (315 / – / 
102) 
b) b.d.

a) 2 (ko-
ścielny, 
kasjer)
b) b.d.

a) kościół dla 300 
osób, spalona ple-
bania, cmentarz
b) b.d.

a) 11118/99278
b.) b.d.

a) 3
b) b.d.

a) –
b) b.d.

a) 3
b) b.d.

a) 237
b) 5

a) 5
b) b.d.

a) 29
b) b.d.

a) –
b) b.d.

a) –
b) b.d.

a) –
b) b.d.

Nowy Dwór
(zbór)

a) Otton Witten-
berg
b) Henryk 
Zalewski

a) 92 (92 / – / 25)
b) 90 (90 / – / 22)

a) 1 
(sprzątacz-
ka)
b) 1 (za-
krystian)

a) kościół dla 500 
osób, 3 cmentarze
b) j.w. (1 cmentarz)

a) 2297/1948
b) 3043/2527

a) 1
b) 1

a) –
b) 2

a) –
b) 1

a) 120
b) 61

a) 4
b) 2

a) –
b) 1

a) –
b) –

a) –
b) –

a) –
b) –

Okartowo
(parafia)

a) Władysław 
Pilch
b) j.w.

a) 230 (230 / – / 70)
b) 150 (140 / 10 
/ 60)

a) –
b) –

a) kościół
b) kościół dla 200 
osób, cmentarz

a) 7446/7265
b) 6750/6682

a) 11
b) 8

a) 2
b) 2

a) 6
b) 2

a) 70
b) 73

a) 1
b) 2

a) –
b) –

a) –
b) –

a) –
b) –

a) –
b) –

Olecko
(parafia)

a) b.d.
b) Edward 
Busse

a) b.d.
b) 86 (86 / – / 53)

a) b.d.
b) –

a) b.d.
b) kaplica dla 120 
osób, cmentarz

a) b.d.
b) 5951/5914

a) b.d.
b) 4

a) b.d.
b) 2

a) b.d.
b) 2

a) b.d.
b) 65

a) b.d.
b) 1

a) b.d.
b) 7

a) b.d.
b) –

a) b.d.
b) –

a) b.d.
b) –

Olszewo
(zbór)

a) Władysław 
Pilch
b) b.d.

a)  369 (353 / – / 69) a) –
b) b.d.

a) kaplica dla 150 
osób
b) b.d.

a) 10189/9139
b) b.d.

a) 5
b) b.d.

a) 8
b) b.d.

a) 3
b) b.d.

a) 243
b) b.d.

a) 7
b) b.d.

a) 20
b) b.d.

a) tak
b) b.d.

a) –
b) b.d.

a) –
b) b.d.
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Nidzica
(parafia), 
stacje kazno-
dziejskie: 
a) Natać Mała 
b) Białuty, Wały, 
Natać Mała, Mu-
szaki, Kozłowo

a) Jerzy Otello
b) j.w.

a) 1200 (1200 / – / 
700)
b) 940 (940 / – / 311)

a) –
b) 2 (ko-
ścielny, 
organista)

a) kościół dla 400 
osób, część pleba-
nii, 0,2 ha sadu
b) j.w., plebania, 27 
cmentarzy

a) 39514/39382
b) 40000/40000

a) 59
b) 42

a) 30
b) 22

a) 14 (4)
b) 16 (2)

a) 651
b) 628

a) 13
b) 11

a) 60
b) 89

a) tak
b) tak (21)

a) tak
b) tak

a) zaznaczo-
no, że liczba 
wiernymi 
zmniejsza 
się z powodu 
wyjazdu do 
Niemiec, 
wyodręb-
nion zbór w 
Gardynach 
i utworzono 
stację kazno-
dziejską w 
Nataci Małej, 
parafii zwró-
cono część 
plebanii
b) –

Nowa Wieś, 
pow. Olsztyn 
(zbór)

a) Otton Witten-
berg
b) Henryk 
Zalewski

a) 164 (164 / – / 42)
b) 104 (104 / – / 23)

a) 1 (za-
krystianka)
b) j.w.

a) kościół dla 500 
osób, dom miesz-
kalny, 4 cmentarze
b) kościół dla 500 
osób, cmentarz

4899/4822 a) 5
b) 3

a) –
b) 1

a) 4 (2)
b) –

a) 125
b) 52

a) 3
b) 3

a) –
b) 1

a) –
b) –

a) –
b) –

a) –
b) dom miesz-
kalny przejęty 
przez Gro-
madzką Radę 
Narodową

Nowa Wieś, 
pow. Szczytno 
(zbór) 

a) Tadeusz 
Bogucki
b) b.d.

a) 315 (315 / – / 
102) 
b) b.d.

a) 2 (ko-
ścielny, 
kasjer)
b) b.d.

a) kościół dla 300 
osób, spalona ple-
bania, cmentarz
b) b.d.

a) 11118/99278
b.) b.d.

a) 3
b) b.d.

a) –
b) b.d.

a) 3
b) b.d.

a) 237
b) 5

a) 5
b) b.d.

a) 29
b) b.d.

a) –
b) b.d.

a) –
b) b.d.

a) –
b) b.d.

Nowy Dwór
(zbór)

a) Otton Witten-
berg
b) Henryk 
Zalewski

a) 92 (92 / – / 25)
b) 90 (90 / – / 22)

a) 1 
(sprzątacz-
ka)
b) 1 (za-
krystian)

a) kościół dla 500 
osób, 3 cmentarze
b) j.w. (1 cmentarz)

a) 2297/1948
b) 3043/2527

a) 1
b) 1

a) –
b) 2

a) –
b) 1

a) 120
b) 61

a) 4
b) 2

a) –
b) 1

a) –
b) –

a) –
b) –

a) –
b) –

Okartowo
(parafia)

a) Władysław 
Pilch
b) j.w.

a) 230 (230 / – / 70)
b) 150 (140 / 10 
/ 60)

a) –
b) –

a) kościół
b) kościół dla 200 
osób, cmentarz

a) 7446/7265
b) 6750/6682

a) 11
b) 8

a) 2
b) 2

a) 6
b) 2

a) 70
b) 73

a) 1
b) 2

a) –
b) –

a) –
b) –

a) –
b) –

a) –
b) –

Olecko
(parafia)

a) b.d.
b) Edward 
Busse

a) b.d.
b) 86 (86 / – / 53)

a) b.d.
b) –

a) b.d.
b) kaplica dla 120 
osób, cmentarz

a) b.d.
b) 5951/5914

a) b.d.
b) 4

a) b.d.
b) 2

a) b.d.
b) 2

a) b.d.
b) 65

a) b.d.
b) 1

a) b.d.
b) 7

a) b.d.
b) –

a) b.d.
b) –

a) b.d.
b) –

Olszewo
(zbór)

a) Władysław 
Pilch
b) b.d.

a)  369 (353 / – / 69) a) –
b) b.d.

a) kaplica dla 150 
osób
b) b.d.

a) 10189/9139
b) b.d.

a) 5
b) b.d.

a) 8
b) b.d.

a) 3
b) b.d.

a) 243
b) b.d.

a) 7
b) b.d.

a) 20
b) b.d.

a) tak
b) b.d.

a) –
b) b.d.

a) –
b) b.d.
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Olsztyn
(parafia)
b) stacja kazno-
dziejska: Unie-
szewo

a) Edmund 
Friszke
b) Otton Witten-
berg

a) 620 (620 / – / 
180)
b) 420 (420 / – / 
115)

a) 2 (or-
ganista, 
zakrystian)
b) j.w.

a) kościół dla 250 
osób, kaplica w 
Unieszewie dla 50 
osób, plebania, 2 
cmentarze
b) j.w. (kościół dla 
500 osób)

a) 38174/37921
b) 83286/47353

a) 19
b) 16

a) 17
b) 3

a) 6
b) 4

a) 603
b) 389

a) 14
b) 5

a) 28
b) 32

a) tak
b) tak (42)

a) tak
b) tak

a) –
b) nastąpiła 
zmiana na 
stanowisku 
administratora

Olsztynek
(zbór)

a) Horst Gollub
b) Józef Kułak

a) 69 (69 / – / 30)
b) 70 (70/ – / 42)

a) –
b) –

a) kaplica dla 100 
osób, plebania, 0,5 
ha sadu, cmentarz
b) j.w.

a) 3800/2500
b) 3980/3650 a) –b) 1

a) 2
b) –

a) –
b) –

a) 30
b) 18

a) –
b) –

a) 4
b) 8

a) –
b) –

a) –
b) –

a) plebania 
użytkowana 
wspólnie z 
duchownym 
metodystycz-
nym
b) j.w.

Opaleniec
(zbór)

a) Jerzy Otello
b) j.w.

a) 169 (169 / – / 
110)
b) 127 (127 / – / 90)

a) –
b) –

a) kościół dla 400 
osób, 3 cmentarze
b) j.w.

a) 6011/5587
b) 11433/7575

a) 1
b) 2

a) 4
b) 2

a) –
b) 1

a) 60
b) 73

a) 4
b) 1

a) –
b) 3

a) –
a) –

a) –
b) –

a) –
b) plebania 
przejęta przez 
Gromadzką 
Rade Naro-
dową 

Orłowo
(zbór)

a) Jan Stokow-
ski
b) j.w.

a) 172 (172 / – / 
119)
b) 52 (52 / – / 34)

a) 1 (ko-
ścielny)
b) –

a) kościół dla 400 
osób, spalona ple-
bania, zabudowania 
gospodarcze, 3 
cmentarze
b) kościół dla 500 
osób, 6 cmentarzy

a) 12528/11019
b) 3505/2811

a) 7
b) 1

a) 1
b) –

a) 5
b) 2

a) 128
b) 64

a) 3
b) 1

a) 8
b) –

a) –
b) –

a) –
b) –

a) –
b) mury spa-
lonej plebanii 
i zabudowania 
gospodarcze 
przejęte przez 
Gminną Radę 
Narodową

Orzysz
(parafia)

a) Władysław 
Pilch
b) j.w.

a) 50 (50 / – / 15)
b) 20 (12 / 8 / 3)

a) –
b) –

a) kaplica dla 100 
osób
b) j.w.

a) 1499/1498
b) 800/750

a) 1
b) 1

a) 6
b) –

a) –
b) 1

a) 38
b) 6

a) –
b) 1

a) –
b) –

a) –
b) –

a) –
b) –

a) –
b) –

Ostróda
(parafia)

a) Paweł Kubi-
czek
b) Franciszek 
Duda

a) 235 (235 / – / 
129)
b) 190 (190 / – / 
100)

a) 
b) 2 (or-
ganistka, 
kościelna)

a) kościół dla 1000 
osób, plebania, 2 
cmentarze
b) j.w.

a) 13101/12845
b) 12000/11279

a) 24
b) 17

a) 14
b) 3

a) 5
b) 8

a) 202
b) 175

a) 6
b) 7

a) 19
b) 14

a) –
b) –

a) tak
b) –

a) wszystkie 
nieruchomo-
ści współ-
użytkowane z 
parafią meto-
dystyczną
b) j.w.; nastą-
piła zmiana 
na stanowisku 
administratora

Pasłęk
(zbór)

a) Edmund 
Friszke
b) Stanisław 
Dorda

a) 185 (160 / 25 
/ 43)
b) 80 (80 / – / 52)

a) –
b) –

a) kaplica dla 120 
osób, cmentarz
b) kościół dla 150 
osób, cmentarz

a) 13360/10211
b) 8444/4405

a) –
b) 9

a) 15
b) –

a) 1
b) 2

a) 65
b) 35

a) 7
b) 2

a) 7
b) –

a) –
b) –

a) –
b) 

a) –
b) –
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Olsztyn
(parafia)
b) stacja kazno-
dziejska: Unie-
szewo

a) Edmund 
Friszke
b) Otton Witten-
berg

a) 620 (620 / – / 
180)
b) 420 (420 / – / 
115)

a) 2 (or-
ganista, 
zakrystian)
b) j.w.

a) kościół dla 250 
osób, kaplica w 
Unieszewie dla 50 
osób, plebania, 2 
cmentarze
b) j.w. (kościół dla 
500 osób)

a) 38174/37921
b) 83286/47353

a) 19
b) 16

a) 17
b) 3

a) 6
b) 4

a) 603
b) 389

a) 14
b) 5

a) 28
b) 32

a) tak
b) tak (42)

a) tak
b) tak

a) –
b) nastąpiła 
zmiana na 
stanowisku 
administratora

Olsztynek
(zbór)

a) Horst Gollub
b) Józef Kułak

a) 69 (69 / – / 30)
b) 70 (70/ – / 42)

a) –
b) –

a) kaplica dla 100 
osób, plebania, 0,5 
ha sadu, cmentarz
b) j.w.

a) 3800/2500
b) 3980/3650 a) –b) 1

a) 2
b) –

a) –
b) –

a) 30
b) 18

a) –
b) –

a) 4
b) 8

a) –
b) –

a) –
b) –

a) plebania 
użytkowana 
wspólnie z 
duchownym 
metodystycz-
nym
b) j.w.

Opaleniec
(zbór)

a) Jerzy Otello
b) j.w.

a) 169 (169 / – / 
110)
b) 127 (127 / – / 90)

a) –
b) –

a) kościół dla 400 
osób, 3 cmentarze
b) j.w.

a) 6011/5587
b) 11433/7575

a) 1
b) 2

a) 4
b) 2

a) –
b) 1

a) 60
b) 73

a) 4
b) 1

a) –
b) 3

a) –
a) –

a) –
b) –

a) –
b) plebania 
przejęta przez 
Gromadzką 
Rade Naro-
dową 

Orłowo
(zbór)

a) Jan Stokow-
ski
b) j.w.

a) 172 (172 / – / 
119)
b) 52 (52 / – / 34)

a) 1 (ko-
ścielny)
b) –

a) kościół dla 400 
osób, spalona ple-
bania, zabudowania 
gospodarcze, 3 
cmentarze
b) kościół dla 500 
osób, 6 cmentarzy

a) 12528/11019
b) 3505/2811

a) 7
b) 1

a) 1
b) –

a) 5
b) 2

a) 128
b) 64

a) 3
b) 1

a) 8
b) –

a) –
b) –

a) –
b) –

a) –
b) mury spa-
lonej plebanii 
i zabudowania 
gospodarcze 
przejęte przez 
Gminną Radę 
Narodową

Orzysz
(parafia)

a) Władysław 
Pilch
b) j.w.

a) 50 (50 / – / 15)
b) 20 (12 / 8 / 3)

a) –
b) –

a) kaplica dla 100 
osób
b) j.w.

a) 1499/1498
b) 800/750

a) 1
b) 1

a) 6
b) –

a) –
b) 1

a) 38
b) 6

a) –
b) 1

a) –
b) –

a) –
b) –

a) –
b) –

a) –
b) –

Ostróda
(parafia)

a) Paweł Kubi-
czek
b) Franciszek 
Duda

a) 235 (235 / – / 
129)
b) 190 (190 / – / 
100)

a) 
b) 2 (or-
ganistka, 
kościelna)

a) kościół dla 1000 
osób, plebania, 2 
cmentarze
b) j.w.

a) 13101/12845
b) 12000/11279

a) 24
b) 17

a) 14
b) 3

a) 5
b) 8

a) 202
b) 175

a) 6
b) 7

a) 19
b) 14

a) –
b) –

a) tak
b) –

a) wszystkie 
nieruchomo-
ści współ-
użytkowane z 
parafią meto-
dystyczną
b) j.w.; nastą-
piła zmiana 
na stanowisku 
administratora

Pasłęk
(zbór)

a) Edmund 
Friszke
b) Stanisław 
Dorda

a) 185 (160 / 25 
/ 43)
b) 80 (80 / – / 52)

a) –
b) –

a) kaplica dla 120 
osób, cmentarz
b) kościół dla 150 
osób, cmentarz

a) 13360/10211
b) 8444/4405

a) –
b) 9

a) 15
b) –

a) 1
b) 2

a) 65
b) 35

a) 7
b) 2

a) 7
b) –

a) –
b) –

a) –
b) 

a) –
b) –
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Pasym
(parafia)

a) b.d.
b) Henryk 
Zalewski

a) b.d.
b) 651 (651 / – / 
162)

a) b.d.
b) 3 (kie-
rownik 
chóru, 
organistka, 
zakrystian-
ka)

a) b.d.
b) kościół dla 2000 
osób, cmentarz 

a) –
b) 65893/53000

a) b.d.
b) 20

a) b.d.
b) –

a) b.d.
b) 6

a) b.d.
b) 354

a) b.d.
b) 5

a) b.d.
b) 53

a) b.d.
b) tak (25)

a) b.d.
b) tak

a) b.d.
b) nastąpiła 
zmiana na 
stanowisku 
administrato-
ra, plebania i 
dom miesz-
kalny przejęte 
przez Gro-
madzką Radę 
Narodową

Piecki
(parafia)

a) Maksymilian 
Cybulla
b) Tomasz 
Bruell

a) 800 (800 / – / 300)
b) 242 (242 / – / 143)

a) 2 (or-
ganistka, 
kościelna)
b) j.w.

a) kaplica dla 250 
osób, 7 cmentarzy
b) j.w.

a) 19480/18062
b) 16717/13836

a) 11
b) 15

a) 18
b) 10

a) 6
b) –

a) 395
b) 135

a) 6
b) 3

a) 34
b) 30

a) tak
b) –

a) tak
b) –

a) nastąpiła 
zmiana na 
stanowisku 
administratora
b) j.w.

Pisz
(parafia)

a) Otton Hintz
b) j.w.

a) 497 (497 / – / 
137)
b) 272 (272 / – / 97)

a) –
b) –

a) kaplica dla 180 
osób, plebania, 
cmentarz
b) j.w. (kaplica dla 
200 osób)

a) 16071/16071
b) 14077/14077

a) 24
b) 20

a) 31
b) –

a) –
b) 2

a) 274
b) 97

a) 15
b) 8

a) 45
b) 12

a) tak
b) tak (12)

a) –
b) –

a) –
b) –

Pozezdrze
(zbór, w org. 
Posesdrze) 
b) stacja kazno-
dziejska: Jaku-
nówka

a) Jan Sczech
b) Emil Żmi-
jewski

a) 201 (201 / – / 76)
b) 115 (115/ – / 45)

a) –
b) –

a) kaplica cmen-
tarna dla 60 osób, 
cmentarz
b) j.w.

a) 8163/5999
b) 7473/5938

a) 7
b) 5

a) 10
b) 4

a) 1
b) 1

a) 24
b) 45

a) 2
b) 3

a) 17
b) 5

a) –
b) –

a) –
b) tak

a) –
b) –

Prabuty
(zbór)

a) Paweł Kubi-
czek
b) Henryk 
Sikora

a) 106 (106 / – / 40)
b) 60 (50 / 10 / 20) 

a) –
b) –

a) kościół dla 80 
osób, dom zborowy, 
cmentarz
b) kościół dla 300 
osób, cmentarz

a) 4112/4112
b) 4000/4000

a) 3
b) 3

b) –
b) –

a) –
b) 2

a) 61
b) 90

a) 1
b) –

a) 8
b) 5

a) –
b) –

a) –
b) –

a) –
b) nastąpiła 
zmiana na 
stanowisku 
administratora

Rańsk
(parafia)

a) Emil Jeske
b) Alfred Ja-
gucki

a) 1000 (1000 / – / 
260)
b) 622 (622/ – / b.d.)

a) 2 (ko-
ścielny, 
organistka)
b) 3 (kasjer, 
organista, 
kościelny)

a) kościół dla 600 
osób, plebania, 
0,5 ha sadu, 6,5 
ha ziemi ornej, 7 
cmentarzy
b) kościół, plebania z 
kaplicą, 4 cmentarze 

a) 16606/16606
b) 25762/23549

a) 19
b) 24

a) 18
b) –

a) 12 (1)
b) 6 (1)

a) 900
b) 280

a) 16
b) 8

a) 22
b) 13

a) –
b) tak (30)

a) tak 
b) –

a) odzyskano 
plebanię od 
milicji
b) –

Rasząg
(zbór)

a) Maksymilian 
Cybulla
b) Lucjan Stein-
hagen

a) 108 (108 / – / 34)
b) 67 (67 / – / 26)

a) –
b) 2 (or-
ganistka, 
kościelna-
-księgowa)

a) kaplica dla 130 
osób, 0,5 ha ziemi 
ornej, cmentarz
b) kościół dla 150 
osób, cmentarz

a) 4584/4379
b) 6394/4314

a) 2
b) 2

a) 4
b) –

a) –
b) 2 (1)

a) 165
b) 88

a) 2
b) 1

a) 5
b) 7

a) –
b) –

a) –
b) –

a) –
b) nastąpiła 
dwukrotna 
zmiana na 
stanowisku 

Reszel
(zbór)

a) Maksymilian 
Cybulla
b) Lucjan Stein-
hagen

a) 68 (68 / – / 17)
b) 57 (54 / 3 / 12)

a) –
b) 1 (ko-
ścielna-
-księgowa)

a) kościół dla 800 
osób, kaplica cmen-
tarna dla 40 osób, 
cmentarz
b) zrujnowany 
kościół dla 2500 
osób, zrujnowana 
kaplica cmentarna, 
cmentarz

a) 3403/2391
b) 4244/3537

a) 2
b) –

a) 4
b) –

a) –
b) –

a) 44
b) 33

a) –
b) –

a) 3
b) –

a) –
b) –

a) –
b) –

a) –
b) nastąpiła 
dwukrotna 
zmiana na 
stanowisku 
administratora
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Pasym
(parafia)

a) b.d.
b) Henryk 
Zalewski

a) b.d.
b) 651 (651 / – / 
162)

a) b.d.
b) 3 (kie-
rownik 
chóru, 
organistka, 
zakrystian-
ka)

a) b.d.
b) kościół dla 2000 
osób, cmentarz 

a) –
b) 65893/53000

a) b.d.
b) 20

a) b.d.
b) –

a) b.d.
b) 6

a) b.d.
b) 354

a) b.d.
b) 5

a) b.d.
b) 53

a) b.d.
b) tak (25)

a) b.d.
b) tak

a) b.d.
b) nastąpiła 
zmiana na 
stanowisku 
administrato-
ra, plebania i 
dom miesz-
kalny przejęte 
przez Gro-
madzką Radę 
Narodową

Piecki
(parafia)

a) Maksymilian 
Cybulla
b) Tomasz 
Bruell

a) 800 (800 / – / 300)
b) 242 (242 / – / 143)

a) 2 (or-
ganistka, 
kościelna)
b) j.w.

a) kaplica dla 250 
osób, 7 cmentarzy
b) j.w.

a) 19480/18062
b) 16717/13836

a) 11
b) 15

a) 18
b) 10

a) 6
b) –

a) 395
b) 135

a) 6
b) 3

a) 34
b) 30

a) tak
b) –

a) tak
b) –

a) nastąpiła 
zmiana na 
stanowisku 
administratora
b) j.w.

Pisz
(parafia)

a) Otton Hintz
b) j.w.

a) 497 (497 / – / 
137)
b) 272 (272 / – / 97)

a) –
b) –

a) kaplica dla 180 
osób, plebania, 
cmentarz
b) j.w. (kaplica dla 
200 osób)

a) 16071/16071
b) 14077/14077

a) 24
b) 20

a) 31
b) –

a) –
b) 2

a) 274
b) 97

a) 15
b) 8

a) 45
b) 12

a) tak
b) tak (12)

a) –
b) –

a) –
b) –

Pozezdrze
(zbór, w org. 
Posesdrze) 
b) stacja kazno-
dziejska: Jaku-
nówka

a) Jan Sczech
b) Emil Żmi-
jewski

a) 201 (201 / – / 76)
b) 115 (115/ – / 45)

a) –
b) –

a) kaplica cmen-
tarna dla 60 osób, 
cmentarz
b) j.w.

a) 8163/5999
b) 7473/5938

a) 7
b) 5

a) 10
b) 4

a) 1
b) 1

a) 24
b) 45

a) 2
b) 3

a) 17
b) 5

a) –
b) –

a) –
b) tak

a) –
b) –

Prabuty
(zbór)

a) Paweł Kubi-
czek
b) Henryk 
Sikora

a) 106 (106 / – / 40)
b) 60 (50 / 10 / 20) 

a) –
b) –

a) kościół dla 80 
osób, dom zborowy, 
cmentarz
b) kościół dla 300 
osób, cmentarz

a) 4112/4112
b) 4000/4000

a) 3
b) 3

b) –
b) –

a) –
b) 2

a) 61
b) 90

a) 1
b) –

a) 8
b) 5

a) –
b) –

a) –
b) –

a) –
b) nastąpiła 
zmiana na 
stanowisku 
administratora

Rańsk
(parafia)

a) Emil Jeske
b) Alfred Ja-
gucki

a) 1000 (1000 / – / 
260)
b) 622 (622/ – / b.d.)

a) 2 (ko-
ścielny, 
organistka)
b) 3 (kasjer, 
organista, 
kościelny)

a) kościół dla 600 
osób, plebania, 
0,5 ha sadu, 6,5 
ha ziemi ornej, 7 
cmentarzy
b) kościół, plebania z 
kaplicą, 4 cmentarze 

a) 16606/16606
b) 25762/23549

a) 19
b) 24

a) 18
b) –

a) 12 (1)
b) 6 (1)

a) 900
b) 280

a) 16
b) 8

a) 22
b) 13

a) –
b) tak (30)

a) tak 
b) –

a) odzyskano 
plebanię od 
milicji
b) –

Rasząg
(zbór)

a) Maksymilian 
Cybulla
b) Lucjan Stein-
hagen

a) 108 (108 / – / 34)
b) 67 (67 / – / 26)

a) –
b) 2 (or-
ganistka, 
kościelna-
-księgowa)

a) kaplica dla 130 
osób, 0,5 ha ziemi 
ornej, cmentarz
b) kościół dla 150 
osób, cmentarz

a) 4584/4379
b) 6394/4314

a) 2
b) 2

a) 4
b) –

a) –
b) 2 (1)

a) 165
b) 88

a) 2
b) 1

a) 5
b) 7

a) –
b) –

a) –
b) –

a) –
b) nastąpiła 
dwukrotna 
zmiana na 
stanowisku 

Reszel
(zbór)

a) Maksymilian 
Cybulla
b) Lucjan Stein-
hagen

a) 68 (68 / – / 17)
b) 57 (54 / 3 / 12)

a) –
b) 1 (ko-
ścielna-
-księgowa)

a) kościół dla 800 
osób, kaplica cmen-
tarna dla 40 osób, 
cmentarz
b) zrujnowany 
kościół dla 2500 
osób, zrujnowana 
kaplica cmentarna, 
cmentarz

a) 3403/2391
b) 4244/3537

a) 2
b) –

a) 4
b) –

a) –
b) –

a) 44
b) 33

a) –
b) –

a) 3
b) –

a) –
b) –

a) –
b) –

a) –
b) nastąpiła 
dwukrotna 
zmiana na 
stanowisku 
administratora
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Rozogi
(parafia)

a) Henryk Szre-
der
b) j.w.

a) 655 (655 / – / 
320)
b) 367 (367/ – / 172)

a) –
b) –

a) kościół dla 1000 
osób, dom para-
fialny 
b) kościół dla 1000 
osób, 9 cmentarzy

a) 14612/13464
b) 15665/14340

a) 25
b) 16

a) 18
b) 10

a) 8
b) 3

a) 280
b) 201

a) 9
b) 6

a) 17
b) 26

a) –
b) tak (120

a) tak
b) –

a) odzyskano 
dom para-
fialny 
b) dom para-
fialny przejęty 
przez Gro-
madzką Radę 
Narodową

Rybno
(parafia)

a) Emil Jeske
b) Alfred Ja-
gucki

a) 800 (800 / – / 
240)
b) 395 (395 / – / 
172)

a) 1 (orga-
nistka)
b) 1 (ko-
ścielna)

a) kościół dla 450 
osób, plebania, 
budynki gospodar-
cze, 0,6 ha sadu, 0,9 
ha ziemi ornej, 12 
cmentarzy
b) kościół dla 300 
osób, 8 cmentarzy

a) 16437/16437
b) 17878/15653

a) 11
b) 20

a) 17
b) 2

a) 5
b) 2

a) 870
b) 117

a) 4
b) 2

a) 28
b) 3

a) –
b) –

a) tak 
(chór, 
zespół 
mando-
linistów 
i instru-
mentów 
dętych)
b) tak

a) odzyska-
no budynki 
gospodarcze 
b) plebania, 
budynki go-
spodarcze, sad 
i ziemia orna 
przejęte przez 
Gminną Radę 
Narodową

Rydzewo
(zbór)

a) Jan Sczech
b) j.w.

a) 305 (305 / – / 
183)
b) 215 (215 / – / 
105)

a) 2 (or-
ganistka, 
sprzątacz)
b) j.w.

a) plebania z kapli-
cą dla 50 osób
b) plebania z kapli-
cą dla 100 osób 

a) 7598/5668
b) 12568/10671

a) 7
b) 5

a) –
b) 6

a) –
b) 2

a) 48
b) 40

a) 5
b) 2

a) 13
b) 12

a) –
b) –

a) –
b) –

a) Wydział 
do spraw 
Wyznań 
przekazał 
plebanię Aka-
demii Sztuk 
Pięknych w 
Warszawie, 
pozostawiając 
zborowi po-
mieszczenie 
na kaplicę
b) –

Ryn
(parafia)

a) Eugeniusz 
Sauter
b) Paweł Kubi-
czek

a) 1450 (1450 / – / 
218)
b) 800 (800 / – / 
400)

a) 1 (ko-
ścielna)
b) 1 (orga-
nistka)

a) spalony kościół, 
kaplica dla 450 
osób, plebania, 0,3 
ha ogrodu, cmen-
tarz 
b) spalony kościół, 
kaplica dla 200 
osób, plebania, 
1 ha ziemi ornej, 
cmentarz

a) 21497/21236
b) 32844/32140

a) 41
b) 30

a) 37
b) 14

a) 12 (1)
b) 5

a) 650
b) 534

a) 16
b) 10

a) 95
b) 34

a) tak
b) –

a) tak
b) tak

a) cmentarz 
współużytko-
wany z parafią 
katolicką
b) nastąpiła 
zmiana admi-
nistratora

Siemiany
(zbór) 
b) nieczynny)

a) Paweł Kubi-
czek
b) Franciszek 
Duda

a) 100 (– / 100 / –) 
b) –

a) –
b) –

a) kaplica
b) cmentarz

a) –
b) –

a) –
b) –

a) –
b) –

a) –
b) –

a) –
b) –

a) –
b) –

a) –
b) –

a) –
b) –

a) –
b) –

a) –
b) –

Smykowo
(zbór nieczynny, 
w org. Szmi-
gwałd Duży)

a) Paweł Kubi-
czek
b) Franciszek 
Duda

a) –
b) –

a) –
b) –

a) kaplica, cmentarz 
(w współużytkowa-
niu z parafią meto-
dystyczną)
b) j.w.

a) –
b) –

a) –
b) –

a) –
b) –

a) –
b) –

a) –
b) –

a) –
b) –

a) –
b) –

a) –
b) –

a) –
b) –

a) nie korzy-
sta się z praw 
własności z 
powodu braku 
wyznawców
b) –
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Rozogi
(parafia)

a) Henryk Szre-
der
b) j.w.

a) 655 (655 / – / 
320)
b) 367 (367/ – / 172)

a) –
b) –

a) kościół dla 1000 
osób, dom para-
fialny 
b) kościół dla 1000 
osób, 9 cmentarzy

a) 14612/13464
b) 15665/14340

a) 25
b) 16

a) 18
b) 10

a) 8
b) 3

a) 280
b) 201

a) 9
b) 6

a) 17
b) 26

a) –
b) tak (120

a) tak
b) –

a) odzyskano 
dom para-
fialny 
b) dom para-
fialny przejęty 
przez Gro-
madzką Radę 
Narodową

Rybno
(parafia)

a) Emil Jeske
b) Alfred Ja-
gucki

a) 800 (800 / – / 
240)
b) 395 (395 / – / 
172)

a) 1 (orga-
nistka)
b) 1 (ko-
ścielna)

a) kościół dla 450 
osób, plebania, 
budynki gospodar-
cze, 0,6 ha sadu, 0,9 
ha ziemi ornej, 12 
cmentarzy
b) kościół dla 300 
osób, 8 cmentarzy

a) 16437/16437
b) 17878/15653

a) 11
b) 20

a) 17
b) 2

a) 5
b) 2

a) 870
b) 117

a) 4
b) 2

a) 28
b) 3

a) –
b) –

a) tak 
(chór, 
zespół 
mando-
linistów 
i instru-
mentów 
dętych)
b) tak

a) odzyska-
no budynki 
gospodarcze 
b) plebania, 
budynki go-
spodarcze, sad 
i ziemia orna 
przejęte przez 
Gminną Radę 
Narodową

Rydzewo
(zbór)

a) Jan Sczech
b) j.w.

a) 305 (305 / – / 
183)
b) 215 (215 / – / 
105)

a) 2 (or-
ganistka, 
sprzątacz)
b) j.w.

a) plebania z kapli-
cą dla 50 osób
b) plebania z kapli-
cą dla 100 osób 

a) 7598/5668
b) 12568/10671

a) 7
b) 5

a) –
b) 6

a) –
b) 2

a) 48
b) 40

a) 5
b) 2

a) 13
b) 12

a) –
b) –

a) –
b) –

a) Wydział 
do spraw 
Wyznań 
przekazał 
plebanię Aka-
demii Sztuk 
Pięknych w 
Warszawie, 
pozostawiając 
zborowi po-
mieszczenie 
na kaplicę
b) –

Ryn
(parafia)

a) Eugeniusz 
Sauter
b) Paweł Kubi-
czek

a) 1450 (1450 / – / 
218)
b) 800 (800 / – / 
400)

a) 1 (ko-
ścielna)
b) 1 (orga-
nistka)

a) spalony kościół, 
kaplica dla 450 
osób, plebania, 0,3 
ha ogrodu, cmen-
tarz 
b) spalony kościół, 
kaplica dla 200 
osób, plebania, 
1 ha ziemi ornej, 
cmentarz

a) 21497/21236
b) 32844/32140

a) 41
b) 30

a) 37
b) 14

a) 12 (1)
b) 5

a) 650
b) 534

a) 16
b) 10

a) 95
b) 34

a) tak
b) –

a) tak
b) tak

a) cmentarz 
współużytko-
wany z parafią 
katolicką
b) nastąpiła 
zmiana admi-
nistratora

Siemiany
(zbór) 
b) nieczynny)

a) Paweł Kubi-
czek
b) Franciszek 
Duda

a) 100 (– / 100 / –) 
b) –

a) –
b) –

a) kaplica
b) cmentarz

a) –
b) –

a) –
b) –

a) –
b) –

a) –
b) –

a) –
b) –

a) –
b) –

a) –
b) –

a) –
b) –

a) –
b) –

a) –
b) –

Smykowo
(zbór nieczynny, 
w org. Szmi-
gwałd Duży)

a) Paweł Kubi-
czek
b) Franciszek 
Duda

a) –
b) –

a) –
b) –

a) kaplica, cmentarz 
(w współużytkowa-
niu z parafią meto-
dystyczną)
b) j.w.

a) –
b) –

a) –
b) –

a) –
b) –

a) –
b) –

a) –
b) –

a) –
b) –

a) –
b) –

a) –
b) –

a) –
b) –

a) nie korzy-
sta się z praw 
własności z 
powodu braku 
wyznawców
b) –
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Sorkwity
(parafia)

a) Wilhelm Firla
b) j.w.

a) 1000 (1000 / – / 
670)
b) 565 (565 / – / 
320)

a) 1 (ko-
ścielna)
b) 2 (ko-
ścielny, 
organista)

a) kościół dla 600 
osób, plebania, 3 
domy mieszkalne, 
7 ha ziemi ornej, 
cmentarz
b) j.w. (kościół dla 
280 osób)

a) 21350/18890
b) 23086/20255

a) 24
b) 24

a) 22
b) 6

a) 6
b) 7

a) 572
b) 320

a) 28
b) 8

a) 50
b) 35

a) tak
b) tak (25)

a) tak
b) tak

a) domy i 
ziemia w 
użytkowaniu 
parafialnego 
Domu Opieki 
dla Dorosłych 
b) –

Spychowo
(zbór, w oryg. 
Pupy)

a) Henryk Szre-
der
b) j.w.

a) 135 (135 / – / 62)
b) 88 (88 / – / 40)

a) –
b) –

a) kościół dla 400 
osób, cmentarz
b) kościół dla 800 
osób, 2 cmentarze

a) 3328/3200
b) 3284/2950

a) 7
b) 3

a) 11
b) –

a) 1
b) 1

a) 63
b) 28

a) –
b) 4

a) 19
b) 1

a) tak
b) tak (14)

a) –
b) –

a) –
b) –

Srokowo
(zbór)

a) Paweł Ba-
kałarz
b) j.w.

a) 121 (121 / – / 74)
b) 71 (71 / – / 34)

a) –
b) –

a) kościół dla 150 
osób
b) kościół 

a) 3807/4289
b) 3553/3282

a) 6
b) 5

a) 11
b) –

a) 3
b) 2

a) 52
b) 52

a) 1
b) 1

a) 21
b) 12

a) –
b) –

a) –
b) –

a) –
b) –

Stare Miasto 
(parafia)

a) Paweł Kubi-
czek
b) Franciszek 
Duda 

a) 80 (80 / – / 35)
b) 60 (60 / – / 35)

a) –
b) –

a) kościół dla 180 
osób, cmentarz
b) j.w.

a) 10760/10064
b) 3767/3100

a) 10
b) 2

a) 3
b) 2

a) 2 (1)
b) –

a) 77
b) 15

a) 3
b) –

a) 5
b) –

a) –
b) tak (4)

a) –
b) –

a) –
b) zbór obsłu-
guje okreso-
wo Stanisław 
Dorda

Sterławki Wielkie
(zbór)

a) Jan Sczech
b) j.w.

a) 253 (253 / – / 
139)
b) 153 (153 / – / 68)

a) –
b) –

a) plebania z kapli-
cą dla 100 osób, 4 
ha ziemi ornej 
b) j.w.

a) 8959/8248
b) 7463/6862

a) 10
b) 5

a) 19
b) 5

a) 1
b) 1

a) 45
b) 11

a) 5
b) 1

a) 12
b) 7

a) –
b) –

a) –
b) –

a) –
b) –

Suwałki
(parafia, z sie-
dzibą w Olecku)

a) Czesław 
Gostomski
b) Emil Żmi-
jewski

a) 315 (315 / – / 85)
b) 95 (95 / – / 40)

a) 1 
(sprzątacz-
ka)
b) –

a) kościół dla 500 
osób, cmentarz
b) –

a) 20775/19371
b) 11692/9658

a) 11
b) 2

a) 19
b) –

a) 3 (2)
b) 1

a) 485
b) 226

a) 3
b) –

a) 12
b) 3

a) tak
b) tak (3)

a) –
b) tak

a) –
b) –

Szczytno
(parafia)

a) Alfred Ja-
gucki
b) j.w.

a) 1338 (1338 / – / 
638)
b) 924 (924 / – / 
472)

a) 1 (ko-
ścielny)
b) 1 (za-
krystianka)

a) kościół dla 700 
osób, kaplica cmen-
tarna dla 180 osób, 
0,8 ha sadu, 14 
cmentarzy
b) j.w.

a) 64897/63363
b) 87756/87756

a) 44
b) 39

a) 35
b) 12

a) 7
b) 12

a) 896
b) 562

a) 19
b) 17

a) 87
b) 64

a) tak
b) tak (42)

a) tak
b) tak

a) –
b) budynki i 
pomieszcze-
nia niekulto-
we przejęte 
przez Miejską 
Radę Naro-
dową

Szestno
(parafia)

a) Edward 
Busse
b) j.w.

a) 1002 (972 /30 
/ – 463) 
b) 507 (507 / – / 
251)

a) 1 (orga-
nista)
b) 1 (ko-
ścielna)

kościół dla 600 
osób, sala parafialna 
dla 300 osób, ple-
bania, 8,3 ha sadu 
i ziemi ornej, 11 
cmentarzy
b) j.w., (bez ziemi)

a) 32721/30252
b) 17541/17178

a) 32
b) 17

a) 15
b) 7

a) 10
b) 6

a) 597
b) 397

a) 13
b) 3

a) 48
b) 39

a) –
b) –

a) tak
b) tak

a) –
b) ziemia 
i budynki 
niekultowe 
przejęte przez 
Gromadzką 
Radę Naro-
dową
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Sorkwity
(parafia)

a) Wilhelm Firla
b) j.w.

a) 1000 (1000 / – / 
670)
b) 565 (565 / – / 
320)

a) 1 (ko-
ścielna)
b) 2 (ko-
ścielny, 
organista)

a) kościół dla 600 
osób, plebania, 3 
domy mieszkalne, 
7 ha ziemi ornej, 
cmentarz
b) j.w. (kościół dla 
280 osób)

a) 21350/18890
b) 23086/20255

a) 24
b) 24

a) 22
b) 6

a) 6
b) 7

a) 572
b) 320

a) 28
b) 8

a) 50
b) 35

a) tak
b) tak (25)

a) tak
b) tak

a) domy i 
ziemia w 
użytkowaniu 
parafialnego 
Domu Opieki 
dla Dorosłych 
b) –

Spychowo
(zbór, w oryg. 
Pupy)

a) Henryk Szre-
der
b) j.w.

a) 135 (135 / – / 62)
b) 88 (88 / – / 40)

a) –
b) –

a) kościół dla 400 
osób, cmentarz
b) kościół dla 800 
osób, 2 cmentarze

a) 3328/3200
b) 3284/2950

a) 7
b) 3

a) 11
b) –

a) 1
b) 1

a) 63
b) 28

a) –
b) 4

a) 19
b) 1

a) tak
b) tak (14)

a) –
b) –

a) –
b) –

Srokowo
(zbór)

a) Paweł Ba-
kałarz
b) j.w.

a) 121 (121 / – / 74)
b) 71 (71 / – / 34)

a) –
b) –

a) kościół dla 150 
osób
b) kościół 

a) 3807/4289
b) 3553/3282

a) 6
b) 5

a) 11
b) –

a) 3
b) 2

a) 52
b) 52

a) 1
b) 1

a) 21
b) 12

a) –
b) –

a) –
b) –

a) –
b) –

Stare Miasto 
(parafia)

a) Paweł Kubi-
czek
b) Franciszek 
Duda 

a) 80 (80 / – / 35)
b) 60 (60 / – / 35)

a) –
b) –

a) kościół dla 180 
osób, cmentarz
b) j.w.

a) 10760/10064
b) 3767/3100

a) 10
b) 2

a) 3
b) 2

a) 2 (1)
b) –

a) 77
b) 15

a) 3
b) –

a) 5
b) –

a) –
b) tak (4)

a) –
b) –

a) –
b) zbór obsłu-
guje okreso-
wo Stanisław 
Dorda

Sterławki Wielkie
(zbór)

a) Jan Sczech
b) j.w.

a) 253 (253 / – / 
139)
b) 153 (153 / – / 68)

a) –
b) –

a) plebania z kapli-
cą dla 100 osób, 4 
ha ziemi ornej 
b) j.w.

a) 8959/8248
b) 7463/6862

a) 10
b) 5

a) 19
b) 5

a) 1
b) 1

a) 45
b) 11

a) 5
b) 1

a) 12
b) 7

a) –
b) –

a) –
b) –

a) –
b) –

Suwałki
(parafia, z sie-
dzibą w Olecku)

a) Czesław 
Gostomski
b) Emil Żmi-
jewski

a) 315 (315 / – / 85)
b) 95 (95 / – / 40)

a) 1 
(sprzątacz-
ka)
b) –

a) kościół dla 500 
osób, cmentarz
b) –

a) 20775/19371
b) 11692/9658

a) 11
b) 2

a) 19
b) –

a) 3 (2)
b) 1

a) 485
b) 226

a) 3
b) –

a) 12
b) 3

a) tak
b) tak (3)

a) –
b) tak

a) –
b) –

Szczytno
(parafia)

a) Alfred Ja-
gucki
b) j.w.

a) 1338 (1338 / – / 
638)
b) 924 (924 / – / 
472)

a) 1 (ko-
ścielny)
b) 1 (za-
krystianka)

a) kościół dla 700 
osób, kaplica cmen-
tarna dla 180 osób, 
0,8 ha sadu, 14 
cmentarzy
b) j.w.

a) 64897/63363
b) 87756/87756

a) 44
b) 39

a) 35
b) 12

a) 7
b) 12

a) 896
b) 562

a) 19
b) 17

a) 87
b) 64

a) tak
b) tak (42)

a) tak
b) tak

a) –
b) budynki i 
pomieszcze-
nia niekulto-
we przejęte 
przez Miejską 
Radę Naro-
dową

Szestno
(parafia)

a) Edward 
Busse
b) j.w.

a) 1002 (972 /30 
/ – 463) 
b) 507 (507 / – / 
251)

a) 1 (orga-
nista)
b) 1 (ko-
ścielna)

kościół dla 600 
osób, sala parafialna 
dla 300 osób, ple-
bania, 8,3 ha sadu 
i ziemi ornej, 11 
cmentarzy
b) j.w., (bez ziemi)

a) 32721/30252
b) 17541/17178

a) 32
b) 17

a) 15
b) 7

a) 10
b) 6

a) 597
b) 397

a) 13
b) 3

a) 48
b) 39

a) –
b) –

a) tak
b) tak

a) –
b) ziemia 
i budynki 
niekultowe 
przejęte przez 
Gromadzką 
Radę Naro-
dową
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Szymanowo 
(zbór)

a) Paweł Kubi-
czek
b) Franciszek 
Duda

a) 65 (65 / – / 37)
b) 37 (37 / – / 16)

a) –
b) –

a) kaplica w pleba-
nii, cmentarz
a) kaplica dla 45 
osób, cmentarz

a) 1263/1163
b) 1254/1000

a) 5
b) 1

a) –
b) –

a) –
b) –

a) 20
b) 18

a) –
b) 1

a) 1
b) –

a) –
b) –

a) –
b) –

a) jedna sala 
w plebanii 
przeznaczona 
na kaplicę, 
pozostałe 
izby zajmuje 
rodzina kato-
licka, nastąpi-
ła zmiana na 
stanowisku 
administratora 
b) nastąpiła 
zmiana na 
stanowisku 
administratora

Szymany
(zbór, w oryg. 
Szymany Duże) 

a) Alfred Ja-
gucki
b) Henryk 
Ćmok

a) 162 (162 / – / 94)
b) 110 (110/ – / 54)

a) –
b) 2 (ka-
sjer, ko-
ścielny)

a) kościół dla 180 
osób, 0,8 ha sadu, 6 
cmentarzy
b) j.w. (kościół dla 
180 osób)

a) 8221/7594
b) 9357/4718

a) 2
b) 3

a) 2
b) 2

a) 4
b) –

a) 98
b) 78

a) 1
b) 1

a) 7
b) 5

a) –
b) –

a) tak
b) –

a) –
b) nastąpiła 
zmiana na 
stanowisku 
administratora

Szymonka
(parafia)

a) b.d.
b) Władysław 
Pilch

a) b.d.
b) 150 (140 / 10 
/ 45)

a) b.d.
b) –

a) b.d.
b) kaplica dla 300 
osób, cmentarz

a) b.d.
b) 5945/6939

a) b.d.
b) 5

a) b.d.
b) 4

a) b.d.
b) 2

a) b.d.
b) 112

a) b.d.
b) 2

a) b.d.
b) –

a) b.d.
b) 10

a) b.d.
b) –

a) b.d.
b) –

Świętajno
(parafia)

a) Tadeusz 
Bogucki
b) Rudolf Turoń

a) 239 (239 / – / 
112)
b) 210 (210 / – / 
120)

a) 2 (ka-
sjerka, 
kościelna)
b) 1 (ka-
sjer)

a) kaplica dla 100 
osób w mieszkaniu 
prywatnym, cmen-
tarz 
b) j.w.

a) 9988/8774
b) 14721/11321

a) 7
b) 8

a) 5
b) 6

a) 10
b) 1

a) 225
b) 151

a) 12
b) 6

a) 34
b) 15

a) –
b) –

a) tak
b) tak

a) cmentarz 
współużytko-
wany z parafią 
katolicką
b) –

Targowo
(zbór)

a) Emil Jeske
b) Alfred Ja-
gucki

a) 150 (150 / – / 62)
b) 105 (105 / – / 
b.d.)

a) – 
b) 1 (ko-
ścielny)

a) kościół dla 600 
osób, plebania, 0,3 
ha sadu, 7 ha ziemi 
ornej, 5 cmentarzy 
b) kościół, plebania 
z prawem użytko-
wania jednej izby, 3 
cmentarze

a) 6500/6500
b) 6420/4960

a) 4
b) 3

a) 6
b) –

a) 2
b) b.d.

a) 360
b) b.d.

a) 2
b) b.d.

a) 12
b) b.d.

a) –
b) –

a) –
b) –

a) –
b) –

Trelkowo 
(a, parafia, b, 
zbór)

a) Alfred Ja-
gucki
b) j.w.

a) 264 (264 / – / 
163)
b) 158 (158/ – / 83)

a) –
b) –

a) kościół dla 500 
osób, 7 cmentarzy
b) kościół dla 500 
osób, 10 ha ziemi 
ornej, 7 cmentarzy

a) 14331/12148
b) 11407/8339

a) 8
b) 4

a) 8
b) 4

a) 6
b) 1

a) 146
b) 112

a) 2
b) –

a) 8
b) 4

a) –
b) –

a) tak
b) –

a) jedynie 
2 pokoje w 
plebanii w 
użytkowaniu 
parafii
b) plebania 
i budynki 
gospodarcze 
przejęte przez 
Gromadzką 
Radę Naro-
dową, parafia 
zachowała 
prawo do 2 
pomieszczeń 
plebanii
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Szymanowo 
(zbór)

a) Paweł Kubi-
czek
b) Franciszek 
Duda

a) 65 (65 / – / 37)
b) 37 (37 / – / 16)

a) –
b) –

a) kaplica w pleba-
nii, cmentarz
a) kaplica dla 45 
osób, cmentarz

a) 1263/1163
b) 1254/1000

a) 5
b) 1

a) –
b) –

a) –
b) –

a) 20
b) 18

a) –
b) 1

a) 1
b) –

a) –
b) –

a) –
b) –

a) jedna sala 
w plebanii 
przeznaczona 
na kaplicę, 
pozostałe 
izby zajmuje 
rodzina kato-
licka, nastąpi-
ła zmiana na 
stanowisku 
administratora 
b) nastąpiła 
zmiana na 
stanowisku 
administratora

Szymany
(zbór, w oryg. 
Szymany Duże) 

a) Alfred Ja-
gucki
b) Henryk 
Ćmok

a) 162 (162 / – / 94)
b) 110 (110/ – / 54)

a) –
b) 2 (ka-
sjer, ko-
ścielny)

a) kościół dla 180 
osób, 0,8 ha sadu, 6 
cmentarzy
b) j.w. (kościół dla 
180 osób)

a) 8221/7594
b) 9357/4718

a) 2
b) 3

a) 2
b) 2

a) 4
b) –

a) 98
b) 78

a) 1
b) 1

a) 7
b) 5

a) –
b) –

a) tak
b) –

a) –
b) nastąpiła 
zmiana na 
stanowisku 
administratora

Szymonka
(parafia)

a) b.d.
b) Władysław 
Pilch

a) b.d.
b) 150 (140 / 10 
/ 45)

a) b.d.
b) –

a) b.d.
b) kaplica dla 300 
osób, cmentarz

a) b.d.
b) 5945/6939

a) b.d.
b) 5

a) b.d.
b) 4

a) b.d.
b) 2

a) b.d.
b) 112

a) b.d.
b) 2

a) b.d.
b) –

a) b.d.
b) 10

a) b.d.
b) –

a) b.d.
b) –

Świętajno
(parafia)

a) Tadeusz 
Bogucki
b) Rudolf Turoń

a) 239 (239 / – / 
112)
b) 210 (210 / – / 
120)

a) 2 (ka-
sjerka, 
kościelna)
b) 1 (ka-
sjer)

a) kaplica dla 100 
osób w mieszkaniu 
prywatnym, cmen-
tarz 
b) j.w.

a) 9988/8774
b) 14721/11321

a) 7
b) 8

a) 5
b) 6

a) 10
b) 1

a) 225
b) 151

a) 12
b) 6

a) 34
b) 15

a) –
b) –

a) tak
b) tak

a) cmentarz 
współużytko-
wany z parafią 
katolicką
b) –

Targowo
(zbór)

a) Emil Jeske
b) Alfred Ja-
gucki

a) 150 (150 / – / 62)
b) 105 (105 / – / 
b.d.)

a) – 
b) 1 (ko-
ścielny)

a) kościół dla 600 
osób, plebania, 0,3 
ha sadu, 7 ha ziemi 
ornej, 5 cmentarzy 
b) kościół, plebania 
z prawem użytko-
wania jednej izby, 3 
cmentarze

a) 6500/6500
b) 6420/4960

a) 4
b) 3

a) 6
b) –

a) 2
b) b.d.

a) 360
b) b.d.

a) 2
b) b.d.

a) 12
b) b.d.

a) –
b) –

a) –
b) –

a) –
b) –

Trelkowo 
(a, parafia, b, 
zbór)

a) Alfred Ja-
gucki
b) j.w.

a) 264 (264 / – / 
163)
b) 158 (158/ – / 83)

a) –
b) –

a) kościół dla 500 
osób, 7 cmentarzy
b) kościół dla 500 
osób, 10 ha ziemi 
ornej, 7 cmentarzy

a) 14331/12148
b) 11407/8339

a) 8
b) 4

a) 8
b) 4

a) 6
b) 1

a) 146
b) 112

a) 2
b) –

a) 8
b) 4

a) –
b) –

a) tak
b) –

a) jedynie 
2 pokoje w 
plebanii w 
użytkowaniu 
parafii
b) plebania 
i budynki 
gospodarcze 
przejęte przez 
Gromadzką 
Radę Naro-
dową, parafia 
zachowała 
prawo do 2 
pomieszczeń 
plebanii
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Ukta
(parafia)
b) stacja ka-
znodziejska: 
Krutynia

a) Ryszard 
Małłek
b) Jan Noga

a) 1231 /1231 / – / 
550)
b) 490 (440 / 50 / 
330)

a) 1 (za-
krystianka)
b) 2 
(skarbnik, 
kościelna)

a) kościół dla 1000 
osób, kaplica dla 
150 osób, plebania, 
3 ha ziemi ornej, 
cmentarz
b) kościół dla 500 
osób, kaplica dla 
100 osób, plebania, 
kilka cmentarzy

a) 35397/30826
b) 26587/31019

a) 44
b) 31

a) 36
b) 12

a) 12
b) 7

a) 531
b) 375

a) 27
b) 17

a) 68
b) 80

a) tak
b) tak (15)

a) tak
b) tak

a) oddano 
na 3 lata 
Gromadz-
kiej Radzie 
Narodowej 
2,5 ha ziemi 
z powodu 
niemożności 
zagospodaro-
wania
b) nastąpiła 
zmiana na 
stanowisku 
administratora

Użranki
(parafia)

a) Władysław 
Pilch
b) Paweł Kubi-
czek

a) 500 (450 / – / 
130)
b) 200 (200 / – / 80)

a) 3 (or-
ganistka, 
księgowy, 
praco prac 
kościelny)
b) 1 (orga-
nista)

a) kościół dla 1000 
osób, plebania, 0,5 
ogrodu, 8 ha ziemi 
ornej, cmentarz
a) j.w. (kościół dla 
750 osób)

a) 20000/18000
b) 17375/10910

a) 6
b) 6

a) 6
b) –

a) 4
b) 3

a) 167
b) 123

a) 12
b) 6

a) 18
b) 8

a) –
b) –

a) tak
b) –

a) –
b) nastąpiła 
zmiana na 
stanowisku 
administratora

Warpuny
(parafia)

a) Wilhelm Firla
b) j.w.

a) 1000 (1000 / – / 
750)
b) 650 (650 / – / 
400)

a) –
b) 2 (or-
ganista, 
kościelny)

a) kościół dla 600 
osób, plebania, dom 
zborowy z kaplicą, 
6 ha ziemi ornej, 
cmentarz
b) j.w. (kościół dla 
350 osób)

a) 35575/27250
b) 41355/25918

a) 17
b) 10

a) 30
b) 8

a) 14
b) –

a) 588
b) 350

a) 14
b) 10

a) 50
b) 25

a) tak
b) tak (20)

a) tak
b) tak

a) plebania 
wydzierża-
wiona Ośrod-
kowi Zdrowia
b) –

Wejsuny
(zbór, w oryg. 
Wajsuny)

a) Ryszard 
Małlek
b) Jan Noga

a) 399 (399 / – / 
151)
b) 153 (153 / – / 35)

a) 1 (za-
krystian)
b) 1 
(skarbnik)

a) kościół dla 400 
osób, plebania z 
kaplicą, cmentarz
b) j.w.

a) 11966/8962
b) 7524/8362

a) 4
b) 3

a) 12
b) 1

a) 3
b) –

a) 254
b) 260

a) 1
b) 1

a) 14
b) 15

a) –
b) –

a) –
b) –

a) –
b) nastąpiła 
zmiana na 
stanowisku 
administrato-
ra, obsługuje 
tymczasowo 
Jan Gogółka

Węgorzewo 
(parafia)

a) Jan Sczech
b) Emil Żmi-
jewski

a) 360 (360 / – / 
105)
b) 190 (190 / – / 70)

a) 2 
(dzwon-
nik, ko-
ścielna)
b) 1 (ko-
ścielna)

a) kościół dla 400 
osób, plebania, 
cmentarz
b) j.w. (bez ple-
banii)

a) 20674/22171
b) 18195/15793

a) 12
b) 3

a) –
b) –

a) –
b) 3

a) 174
b) 135

a) 8
b) 7

a) 18
b) 10

a) –
b) –

a) tak
b) tak

a) –
b) plebania w 
użytkowaniu 
Kościoła 
katolickiego
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Ukta
(parafia)
b) stacja ka-
znodziejska: 
Krutynia

a) Ryszard 
Małłek
b) Jan Noga

a) 1231 /1231 / – / 
550)
b) 490 (440 / 50 / 
330)

a) 1 (za-
krystianka)
b) 2 
(skarbnik, 
kościelna)

a) kościół dla 1000 
osób, kaplica dla 
150 osób, plebania, 
3 ha ziemi ornej, 
cmentarz
b) kościół dla 500 
osób, kaplica dla 
100 osób, plebania, 
kilka cmentarzy

a) 35397/30826
b) 26587/31019

a) 44
b) 31

a) 36
b) 12

a) 12
b) 7

a) 531
b) 375

a) 27
b) 17

a) 68
b) 80

a) tak
b) tak (15)

a) tak
b) tak

a) oddano 
na 3 lata 
Gromadz-
kiej Radzie 
Narodowej 
2,5 ha ziemi 
z powodu 
niemożności 
zagospodaro-
wania
b) nastąpiła 
zmiana na 
stanowisku 
administratora

Użranki
(parafia)

a) Władysław 
Pilch
b) Paweł Kubi-
czek

a) 500 (450 / – / 
130)
b) 200 (200 / – / 80)

a) 3 (or-
ganistka, 
księgowy, 
praco prac 
kościelny)
b) 1 (orga-
nista)

a) kościół dla 1000 
osób, plebania, 0,5 
ogrodu, 8 ha ziemi 
ornej, cmentarz
a) j.w. (kościół dla 
750 osób)

a) 20000/18000
b) 17375/10910

a) 6
b) 6

a) 6
b) –

a) 4
b) 3

a) 167
b) 123

a) 12
b) 6

a) 18
b) 8

a) –
b) –

a) tak
b) –

a) –
b) nastąpiła 
zmiana na 
stanowisku 
administratora

Warpuny
(parafia)

a) Wilhelm Firla
b) j.w.

a) 1000 (1000 / – / 
750)
b) 650 (650 / – / 
400)

a) –
b) 2 (or-
ganista, 
kościelny)

a) kościół dla 600 
osób, plebania, dom 
zborowy z kaplicą, 
6 ha ziemi ornej, 
cmentarz
b) j.w. (kościół dla 
350 osób)

a) 35575/27250
b) 41355/25918

a) 17
b) 10

a) 30
b) 8

a) 14
b) –

a) 588
b) 350

a) 14
b) 10

a) 50
b) 25

a) tak
b) tak (20)

a) tak
b) tak

a) plebania 
wydzierża-
wiona Ośrod-
kowi Zdrowia
b) –

Wejsuny
(zbór, w oryg. 
Wajsuny)

a) Ryszard 
Małlek
b) Jan Noga

a) 399 (399 / – / 
151)
b) 153 (153 / – / 35)

a) 1 (za-
krystian)
b) 1 
(skarbnik)

a) kościół dla 400 
osób, plebania z 
kaplicą, cmentarz
b) j.w.

a) 11966/8962
b) 7524/8362

a) 4
b) 3

a) 12
b) 1

a) 3
b) –

a) 254
b) 260

a) 1
b) 1

a) 14
b) 15

a) –
b) –

a) –
b) –

a) –
b) nastąpiła 
zmiana na 
stanowisku 
administrato-
ra, obsługuje 
tymczasowo 
Jan Gogółka

Węgorzewo 
(parafia)

a) Jan Sczech
b) Emil Żmi-
jewski

a) 360 (360 / – / 
105)
b) 190 (190 / – / 70)

a) 2 
(dzwon-
nik, ko-
ścielna)
b) 1 (ko-
ścielna)

a) kościół dla 400 
osób, plebania, 
cmentarz
b) j.w. (bez ple-
banii)

a) 20674/22171
b) 18195/15793

a) 12
b) 3

a) –
b) –

a) –
b) 3

a) 174
b) 135

a) 8
b) 7

a) 18
b) 10

a) –
b) –

a) tak
b) tak

a) –
b) plebania w 
użytkowaniu 
Kościoła 
katolickiego
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Wielbark
(parafia)

a) Jerzy Otello
b) j.w.

a) 361 (361 / – / 
229)
b) 321 (321 / – / 
195)

a) –
b) 2 (or-
ganista, 
kościelny)

a) kościół, plebania, 
0,4 ha sadu, cmen-
tarz
b) kościół dla 3000 
osób, 0,4 ha sadu, 7 
cmentarzy

a) 33620/31900
b) 31427/29339

a) 13
b) 14

a) 13
b) 5

a) 5 (1)
b) 2

a) 235
b) 210

a) 6
b) 3

a) 45
b) 15

a) –
b) –

a) –
b) –

a) dom 
parafialny 
zajęty przez 
lokatorów, z 
wyjątkiem sali 
parafialnej wy-
najętej przez 
Zarząd Kin w 
Olsztynie
b) plebania i 
dom parafial-
na przejęte 
przez Gro-
madzką Radę 
Narodową

Wydminy
(parafia)

a) Jan Stokow-
ski
b) j.w.

a) 429 (429 / – / 
271)
b) 308 (308 / – / 
186)

a) 1 (ko-
ścielna)
b) j.w.

a) kaplica dla 200 
osób, plebania, dom 
mieszkalny, 0,4 ha 
sadu i ziemi ornej, 9 
cmentarzy
b) j.w. (brak pleba-
nii), 10 cmentarzy

a) 25158/21810
b) 32317/25078

a) 19
b) 17

a) 14
b) –

a) 3
b) 3

a) 282
b) 248

a) 5
b) 4

a) 28
b) –

a) –
b) tak (10 
latem, 5 zimą)

a) tak
b) tak

a) dom miesz-
kalny użytkują 
zborownicy, 
cmentarz w 
Węgorzewie 
współużytko-
wany z katoli-
kami 
b) plebania 
przejęta przez 
Gromadzką 
Radę Naro-
dową, parafia 
zachowała 
prawo do 
korzystania 
z części po-
mieszczeń

Zalewo
(zbór)

a) Paweł Kubi-
czek
b) Franciszek 
Duda

a) 99 (99 / – / 59)
b) 74 (68 / 8 / 38)

a) –
b) –

a) kaplica dla 80 
osób, plebania, 
1 ha ziemi ornej, 
cmentarz
b) kościół dla 80 
osób, 35 a ziemi 
ornej, 30 a łąki, 
cmentarz

a) 6363/6363
b) 5469/4576

a) 20
b) 5

a) 14
b) 7

a) 1 (1)
b) –

a) 55
b) 32

a) 10
b) –

a) 8
b) –

a) –
b) tak (27)

a) –
b) –

a) nastąpiła 
zmiana na 
stanowisku 
administratora
b) plebania 
przejęta przez 
Gromadzką 
Radę Narodo-
wą, placówkę 
obsługuje 
tymczasowo 
Stanisław 
Dorda

Zelki
(zbór)

a) Jan Stokow-
ski
b) j.w.

a) 159 (159 / – / 82)
b) 69 (69 / – / 38)

a) –
b) –

a) kościół dla 300 
osób, spalona ple-
bania, 5 cmentarzy
b) j.w.

a) 2997/2824
b) 2096/2057

a) 1
b) –

a) –
b) –

a) –
b) –

a) 57
b) 17

a) –
b) –

a) –
b) –

a) –
b) –

a) –
b) –

a) –
b) –

Oznaczenia: b.d.: brak danych; – : zjawisko nie występuje lub go nie wykazano
Źródła: 
Archiwum Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego, Diecezja Mazurska, Dane statystyczne parafii Diecezji 
Mazurskiej na dzień 31 XII 1956 roku; 
Archiwum Akt Nowych, 38/523, Dane statystyczne parafii Diecezji Mazurskiej na dzień 31 XII 1959 roku.
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Wielbark
(parafia)

a) Jerzy Otello
b) j.w.

a) 361 (361 / – / 
229)
b) 321 (321 / – / 
195)

a) –
b) 2 (or-
ganista, 
kościelny)

a) kościół, plebania, 
0,4 ha sadu, cmen-
tarz
b) kościół dla 3000 
osób, 0,4 ha sadu, 7 
cmentarzy

a) 33620/31900
b) 31427/29339

a) 13
b) 14

a) 13
b) 5

a) 5 (1)
b) 2

a) 235
b) 210

a) 6
b) 3

a) 45
b) 15

a) –
b) –

a) –
b) –

a) dom 
parafialny 
zajęty przez 
lokatorów, z 
wyjątkiem sali 
parafialnej wy-
najętej przez 
Zarząd Kin w 
Olsztynie
b) plebania i 
dom parafial-
na przejęte 
przez Gro-
madzką Radę 
Narodową

Wydminy
(parafia)

a) Jan Stokow-
ski
b) j.w.

a) 429 (429 / – / 
271)
b) 308 (308 / – / 
186)

a) 1 (ko-
ścielna)
b) j.w.

a) kaplica dla 200 
osób, plebania, dom 
mieszkalny, 0,4 ha 
sadu i ziemi ornej, 9 
cmentarzy
b) j.w. (brak pleba-
nii), 10 cmentarzy

a) 25158/21810
b) 32317/25078

a) 19
b) 17

a) 14
b) –

a) 3
b) 3

a) 282
b) 248

a) 5
b) 4

a) 28
b) –

a) –
b) tak (10 
latem, 5 zimą)

a) tak
b) tak

a) dom miesz-
kalny użytkują 
zborownicy, 
cmentarz w 
Węgorzewie 
współużytko-
wany z katoli-
kami 
b) plebania 
przejęta przez 
Gromadzką 
Radę Naro-
dową, parafia 
zachowała 
prawo do 
korzystania 
z części po-
mieszczeń

Zalewo
(zbór)

a) Paweł Kubi-
czek
b) Franciszek 
Duda

a) 99 (99 / – / 59)
b) 74 (68 / 8 / 38)

a) –
b) –

a) kaplica dla 80 
osób, plebania, 
1 ha ziemi ornej, 
cmentarz
b) kościół dla 80 
osób, 35 a ziemi 
ornej, 30 a łąki, 
cmentarz

a) 6363/6363
b) 5469/4576

a) 20
b) 5

a) 14
b) 7

a) 1 (1)
b) –

a) 55
b) 32

a) 10
b) –

a) 8
b) –

a) –
b) tak (27)

a) –
b) –

a) nastąpiła 
zmiana na 
stanowisku 
administratora
b) plebania 
przejęta przez 
Gromadzką 
Radę Narodo-
wą, placówkę 
obsługuje 
tymczasowo 
Stanisław 
Dorda

Zelki
(zbór)

a) Jan Stokow-
ski
b) j.w.

a) 159 (159 / – / 82)
b) 69 (69 / – / 38)

a) –
b) –

a) kościół dla 300 
osób, spalona ple-
bania, 5 cmentarzy
b) j.w.

a) 2997/2824
b) 2096/2057

a) 1
b) –

a) –
b) –

a) –
b) –

a) 57
b) 17

a) –
b) –

a) –
b) –

a) –
b) –

a) –
b) –

a) –
b) –

Oznaczenia: b.d.: brak danych; – : zjawisko nie występuje lub go nie wykazano
Źródła: 
Archiwum Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego, Diecezja Mazurska, Dane statystyczne parafii Diecezji 
Mazurskiej na dzień 31 XII 1956 roku; 
Archiwum Akt Nowych, 38/523, Dane statystyczne parafii Diecezji Mazurskiej na dzień 31 XII 1959 roku.
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Grzegorz Jasiński, Die Situation der Evangelisch-Augsburgischen Kirche in der Diözese Masuren
im Lichte der Statistik aus den Jahren 1956–1959

zusammenfassung

anhand der statistischen angaben wurde der wandel der evangelisch-augsburgischen kirche in der Di-
özese Masuren gezeigt, der von einer massenhaften auswanderung der bevölkerung der lutherischen konfession 
nach beiden Deutschlands verursacht wurde. Die zahl der Gläubigen in der Diözese verminderte sich in laufe 
von drei Jahren um 41,8% (von 39 811 auf ca. 23 200), die Gemeinderäte wurden gespalten, das einkommen der 
Diözese verringerte sich beträchtlich (obwohl der Prozentsatz der Gläubigen, die die kirchenspenden zahlten, 
blieb erhalten). zusammen mit der evangelischen bevölkerung wanderten sieben Pfarrer nach Deutschland aus, 
zwei Pfarrer wurden von den staatlichen behörden wegen ihrer pro-deutschen einstellung aus Masuren ausgesie-
delt. im Jahr 1959 fanden intensive enteignungsmaßnahmen  statt, wobei der Staat die Pfarrhäuser und andere 
Gebäude, die nicht dem kultus dienten, der evangelisch-augsburgischen kirche wegnahm. Dies erschwerte die se-
elsorgerische und soziale tätigkeit der kirche, auch die materiellen Grundlagen ihrer existenz wurden erschüttert. 

Übersetzt von Alina Kuzborska

Grzegorz Jasiński, The situation in the Masurian diocese of the Evangelical-Augsburg Church in the
light of statistical data from 1956–1959

Summary

based on static data, changes in the diocese of the Masurian evangelical-augsburg church were caused 
by the mass movement of lutheran people to both German states. The number of faithful in the diocese decre-
ased by 41.8% (from 39,811 to around 23,200), the parish council disintegrated, and the diocese’s income fell 
drastically (although the percentage of church contributions paid by the faithful remained at the previous level). 
along with the faithful, seven priests went to Germany; two state authorities were removed from the Masurian 
territories because of their pro-German views. 1959 is also a time of intensified efforts by the state authorities to 
procure the rectory and other non-religious buildings from the church, which greatly undermined the church’s 
pastoral and social work, and undermined the material basis of its existence.

translated by Aleksander Pluskowski

dr hab. Grzegorz Jasiński, prof. uwM
instytut historii i Stosunków Międzynarodowych
uniwersytet warmińsko-Mazurski
gm.jasinski@wp.pl
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Badania wykopaliskowe grodziska w Jedzbarku (powiat Olsztyn, stan. 1) 
były elementem projektu dotyczącego wczesnośredniowiecznych dziejów daw-
nych ziem pruskich realizowanego w Instytucie Archeologii Uniwersytetu War-
szawskiego. Obiekt nazywany Palistka2, Palistkaberg3, Palacek czy Kirchowek4 przez 
Johanna Michaela Guisego został określony jako „eine der schönsten Burgen“ 5.

W dokumentacji AZP6 oraz w pracach badaczy wschodniopruskich figu-
ruje jako grodzisko wczesnośredniowieczne, tymczasem w literaturze naukowej 
wskazuje się raczej późnośredniowieczną metrykę założenia7. W XIV-wiecznych 
źródłach pojawiają się wzmianki dotyczące zamku biskupów warmińskich, któ-
ry istniał już w 1364 r., w czasie lokacji wsi8. Istnieją jednak przypuszczenia, że 
w miejscu tym w okresie wcześniejszym znajdowało się pruskie grodzisko ple-
mienne, co miały potwierdzać przede wszystkim znaleziska fragmentów cera-
miki wczesnośredniowiecznej9. Głównym celem podjętych latem 2016 r. badań 
sondażowych była weryfikacja chronologii obiektu10.

Palistka zlokalizowane jest w Jedzbarku, w południowo-wschodniej części 
wsi (Ryc. 1). Grodzisko usytuowane jest na osi NE-SW i ma wymiary 85×22 m. 
Znajduje się w wyraźnym obniżeniu terenu i jest wypiętrzone względem otocze-

Komunikaty Mazursko-Warmińskie, 2016, nr 3(293)

Sławomir Wadyl

WyNIkI BAdAń SONdAżOWych NA GROdZISkU
PalistKa W JEdZBARkU, POW. OlSZtyN1

K roniKa nauKoWa

Słowa kluczowe: grodzisko, późne średniowiecze, biskupi warmińscy

Keywords: hillfort, late Medieval Period, Bishops of Warmia of the diocese of Warmia

Schlüsselwörter: Burgberg, Spätmittelalter, Bischöfe Ermlands

1 Artykuł powstał w związku z realizacją projektu Ziemie pruskie we wczesnym średniowieczu. Kształto-
wanie się nowej struktury osadniczo-terytorialnej i społecznej w świetle źródeł archeologicznych. Badania zosta-
ły sfinansowane ze środków Narodowego centrum Nauki przyznanych w ramach finansowania stażu po uzy-
skaniu stopnia naukowego doktora na podstawie decyzji numer dEc-2015/16/S/hS3/00533. 

2 h. crome, Karte und Verzeichnis der vor- und frühgeschichtlichen Wehranlagen in Ostpreussen, Alt-
preussen, Jhg. 2, Juni 1937, h. 3, s. 117; Messtischblatt 901: Gr. Purden.
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o około 8 m. Grodzisko nie posiada wałów, można wyróżnić trzy jego główne ele-
menty: najwyżej wyniesione okrągłe wypiętrzenie o średnicy około 10 m w części 
SW, owalne wyniesienie o wymiarach 35×30 m, usytuowane w części NE oraz wy-
raźne obniżenie znajdujące się pomiędzy nimi (Ryc. 2, 4). 

Prace w terenie rozpoczęto od wytyczenia magistrali badawczej na linii NE-
-SW. W trakcie prac wyeksplorowano jeden wykop, który założono na lekkim 
stoku wywyższenia znajdującego się w południowo-zachodniej części obiektu 
w najwyższym wypiętrzeniu grodziska. Wykop miał wymiary 5×2 m. Zarejestro-
wano w nim nawarstwienia kulturowe sięgające od 0,4 m w NE części wykopu do 
1,5 m w SW części (Ryc. 5). Na głębokości około 0,6 m od stropu wykopu, w jego 
części SW, zadokumentowano wykop o regularnym, prostokątnym zarysie – od-
słonięto go jedynie częściowo (jego wymiary na tym poziomie wynosiły 3,4×1,1 
m). W obrębie wkopu zarejestrowano dość złożony układ stratygraficzny. Wkop 
miał niejednorodne wypełnisko, w zasadzie miał trzy części wypełniska o piono-
wych granicach (Ryc. 5). Wydaje się, że w miejscu tym trzykrotnie w niewielkich 
odstępach czasowych wykonywano prace ziemne (warstwa 3 – najstarsza część, 
warstwy 4–7 – młodsze, warstwy 8–9 najmłodsze nawarstwienia). W wypełnisku 
części środkowej wkopu w warstwie 5 znaleziono 11 fragmentów ceramiki tzw. 
stalowoszarej, która pozwala datować dość szeroko wypełnisko wkopu na okres 
późnego średniowiecza. Być może część wypełniska z narożnika SW wykopu jest 
nowożytno-współczesna, na co może wskazywać bardzo zbliżony charakter war-
stwy 8 oraz warstwy 1 (humusu).

W pozostałej części wykopu, poniżej, zadokumentowano nieznacznej miąż-
szości nawarstwienia o trudnym do określenia charakterze. Występowały w nich 
pojedyncze węgle drzewne. Nie pozyskano jednak żadnych materiałów źródłowych.

Równolegle z pracami wykopaliskowymi prowadzono badania powierzch-
niowe z wykorzystaniem detektora metali. Wynik tych działań jest rozczarowu-
jący – nie natrafiono bowiem na jakiekolwiek zabytki archeologiczne, w przypo-
wierzchniowej warstwie zalegała bardzo duża liczba współczesnych przedmio-
tów żelaznych, a także łusek i odłamków11.

Podsumowując należy stwierdzić, że poza wkopem o metryce późnośre-
dniowiecznej, niszczonym częściowo przez młodszy (nowożytno-współczesny) 
wkop, nie natrafiono na żadne nawarstwienia o charakterze demolacyjnym, 

3 H. Crome, Verzeichnis der vor- und frühgeschichtlichen ostpreußischen Wehranlagen in Kreise Allenste-
in, Prussia, 1931, Bd. 29, ss. 7-8.

4 E. Hollack, Erläuterungen zur vorgeschichtlichen Übersichtskarte von Ostpreussen, Glogau-Berlin 1908, 
s. 59.

5 A. Boetticher, Die Bau- und Kunstdenkmäler der Provinz Ostpreussen, H. 4, Das Ermland, Königsberg 
1894, s. 257.
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ani też akumulacyjnym. Poza fragmentami ceramiki z warstwy 5 nie pozyska-
no żadnych innych materiałów, w związku z czym datowanie na tej podstawie 
nie może być precyzyjne Można przyjąć chronologię mieszczącą się w ramach 
XIV–XV w. Z dokumentu lokacyjnego wiemy, że obiekt był związany z biskup-
stwem warmińskim i istniał już w 1364 r. Należy tym samym wykluczyć wcze-
snośredniowieczną metrykę stanowiska. Trudno jednak rozstrzygać ostatecznie 
o charakterze tego założenia. Być może w wypiętrzonym miejscu, w którym wy-
tyczono wykop, znajdował się rodzaj wieży? Celem ostatecznego rozwikłania 
charakteru stanowiska powinno się przebadać drugą, większą wyniesioną partię 
grodziska. Należy jednak podkreślić, że wyniki dotychczasowych działań raczej 
wskazują, że nie były to trwałe, ceglane zabudowania. Być może należy liczyć się 
z formą dworku, może drewnianego i wykorzystywanego okresowo. Przypusz-
czalnie sama nazwa Palistka wywodzi się od umocnień w formie palisady. Brak 
warstwy kulturowej na stanowisku wyklucza możliwość trwałego, intensywne-
go osadnictwa w tym miejscu.

Sławomir Wadyl, Die Forschungsergebnisse auf der Burgberg Palistka in Jedzbark (Hirschberg), Kreis 
Olsztyn 

Zusammenfassung

Der Burgberg in Jedzbark (Hirschberg), genannt Palistka, liegt im südöstlichen Teil des Dorfes. Obwohl 
diese Ausgrabungsstätte schon in den Quellen aus dem 14. Jh. als castrum Hirsberg bekannt war, glaubte man, 
dass die Burg von ermländischen Bischöfen eine viel ältere Geschichte hat, die in die Zeiten der prußischen 
Stämme hinreicht. Die im Jahr 2016 begonnenen Forschungen hatten die Verifizierung der Chronologie 
der Ausgrabungsstätte zum Ziel. Infolge der Untersuchungen wurde eine Ausschachtung in Ausmaß 5x2 
im südwestlichen Teil der Burgberg erforscht. Außer der Ausschachtung aus dem Spätmittelalter wurden 
keine Aufschichtungen aus dieser Zeit gefunden. Es wurden außerdem keine älteren Strukturen aufgedeckt, 
deswegen kann man  das Bestehen der Burg im Frühmittelalter ausschließen. Die Arbeitsergebnisse bestätigen 
das Bestehen der Burg aus dem 14.-15. Jahrhundert und lassen sie mit der Burg der Bischöfe Ermlands, 
castrum Hirsberg, identifizieren. 

 
Übersetzt von Alina Kuzborska

 

6 Karta Ewidencji Stanowiska Archeologicznego, Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Olsztynie.
7 Ibidem; R. Klimek, Zaginione zamki i strażnice poświadczone w źródłach z pierwszej połowy XIV wieku 

z obszaru Warmii biskupiej oraz propozycje ustalenia ich lokalizacji, w: Grodziska Warmii i Mazur. Stan wiedzy 
i perspektywy badawcze, red. Z. Kobyliński, Archaeologica Hereditas, 1, Warszawa-Zielona Góra 2013, s. 206.

8 Codex diplomaticus Warmiensis oder Regesten und Urkunden zur Geschichte Ermlands, hrsg. von 
C.P. Woelky, J.M, Saage, Bd. 2, nr 357 (Castrum Hirsberg), 358 (Castrum Hirtzberg; Castrum Hirsberg), 361 
(Schlosses Hirsberg).

9 Archiwum Działu Archeologii Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie, teczka Jedzbark.
10 Pracami kierował autor wspierany przez mgra Kacpra Martykę z Muzeum Warmii i Mazur w Olsz-

tynie. W badaniach uczestniczyły również mgr mgr Sylwia Borowicz, Anna Kubicka oraz grupa studentów 
z Uniwersytetu Warszawskiego.

11 W styczniu 1945 r. przez Jedzbark kilkukrotnie przechodził front działań wojennych. Przypuszczalnie 
na grodzisku usytuowano stanowisko ogniowe co tłumaczyłoby tak dużą liczbę łusek i odłamków.
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Sławomir Wadyl, The results of sondage excavations at the stronghold of Palistka in Jedzbark, Olszytn  
County

Summary

The stronghold in Jedzbark named Palistka is located in the south-eastern part of the village. Although 
the site was known in fourteenth-century sources as Castrum Hirsberg - the castle of the Warmian bishops 
was thought to be older, reaching the period of tribal Prussia. The main objective of the survey conducted in 
2016 was to verify the chronology of the site. During the investigation, one trench measuring 5x2 was located 
in the south-western part of the fortification. Outside the late medieval trench, no other stratigraphy was 
found from this period. No older structures were uncovered, so the existence of a castle during the early Mid-
dle Ages can be ruled out. The results of the work confirmed the 14th and 15th century date of the site and 
enable it to be identified as the Castrum Hirsberg of the Warmian bishops.

Translated by Aleksander Pluskowski

dr Sławomir Wadyl
Instytut Archeologii
Uniwersytet Warszawski
slawomirwadyl@wp.pl
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Ryc. 4. Jedzbark, gm. Barczewo, stan. 1. Przekroje grodziska wg archiwalnej dokumentacji w tzw. 
Prussia Archiv: Pk/MVF, PM-A 1590_1
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Rys. A. kubicka
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