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A RTYKUŁY I MATERIAŁY
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Elbląska fara pw. św. Mikołaja, obecna katedra diecezji elbląskiej to pod każdym względem obiekt wyjątkowy. Do dziś stanowi najważniejszy punkt miasta oraz
odzwierciedla jego burzliwą historię. Od czasu swojego powstania świątynia była
ważnym ośrodkiem muzyki kościelnej1. To tu w 1397 roku zbudowano pierwsze
w Elblągu organy. Z chwilą wybuchu Reformacji, założenia Gimnazjum Elbląskiego
oraz ustanowienia kościoła dominikańskiego NMP główną świątynią protestancką, z racji większości luterańskiej w Elblągu, tytuł głównego ośrodka muzycznego
miasta przypadł właśnie na te miejsca. Kościół św. Mikołaja jako świątynia katolicka oraz parafialna, do której należała raczej biedniejsza społeczność miasta utracił
swoją dotychczasową pozycję kulturalną. Mimo to świątynia była nadal reprezentacyjnym gmachem sakralnym Elbląga. Ciągnęło to z sobą obowiązek posiadania
dobrych organów oraz krzewienia środowiska muzycznego.
Tematem artykułu są przemiany instrumentarium organowego największego kościoła w Elblągu po pożarze z dnia 26 kwietnia 1777 roku aż do roku 1945,
które to dzieje po dzień dzisiejszy pozostawały sferą nieznaną. Jest to szczególnie
zadziwiające, gdyż od czasu, kiedy kościół św. Mikołaja nosi miano katedry, nikt
nie pochylił się nad tematem historii instrumentarium tej świątyni. A mówimy tutaj między innymi o instrumencie, który od chwili swego powstania w 1926 roku
1
Już w drugiej połowie XIV w. szkoła parafialna w Starym Mieście Elblągu była uznawana jako wzorzec dla
innych szkół parafialnych pod kątem prowadzenia śpiewów, co podkreślała kapituła katedralna w Królewcu w 1381 r.
(allerey freie Künste, nach der Gewohnheit der Schule in der Altenstadt zu Elbing und halten seinen Chor mit Gesange, als
man denn zu Elbing haelt). Zob. H. Gerigk, Musikgeschichte der Stadt Elbing. Teil I: Bis zum Ausgang der polnischen Zeit.
Mit Notenbeilagen, „Elbinger Jahrbuch“, H. 8, 1929, s. 11.
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był największym na terenie ówczesnej diecezji warmińskiej (nie wliczając w to
znajdujących się na tym terenie świątyń protestanckich). Fakt będący zupełnie
zapomnianym jest pewnego rodzaju kontrastem w porównaniu ze stanem nam
współczesnym. Niniejsze opracowanie w zamierzeniach autora ma być też przyczynkiem do opracowania historii wielkiej renowacji kościoła św. Mikołaja po pożarze z 1777 roku.
Stan przed 26 kwietnia 1777 roku
W porównaniu z innymi staromiejskimi świątyniami, zasób informacji na
temat instrumentów w farze św. Mikołaja jest bardzo skromny. Ostatnie wzmianki
o pracach nad dużymi organami przed pożarem odnotowane zostały w 1711 oraz
1740 roku. Według badań autora niniejszego artykułu, 31 lipca 1711 roku organmistrz Andreas Hildebrandt z Gdańska wraz z organistą farnym Diebem dokonał
szczegółowych oględzin głównych organów. W tym samym roku Hildebrandt podpisał umowę na gruntowne prace reparacyjne instrumentu2. W określeniu Contract mit dem Andreas Hildebrandt wegen den Orgelbau, das Werk in der Pfarrkirche
völlig zu repariren może kryć się tylko reperacja ale także gruntowna przebudowa
wraz z powiększeniem instrumentu. Czy tak było, tego nie sposób dowieść. Renkewitz i Janca podają, że w 1711 roku w kościele św. Mikołaja miało dojść do budowy
nowych organów3. Tak więc możemy z dużą dawką prawdopodobieństwa mówić
o rozbudowie instrumentu, skrajnie nawet o budowie nowych organów z użyciem starego materiału. A mógł on być w pewnym stopniu bardzo stary, ponieważ
poprzednie reperacje, przebudowy i rozbudowy również wykorzystywały stary
materiał, który pochodzić mógł nawet z ok. XVI wieku. Kolejnym pytaniem bez
odpowiedzi pozostaje wielkość głównego instrumentu. Jedyna dotychczas odkryta
wzmianka o wielkości organów przez 1777 rokiem pochodzi z 1588 roku, kiedy to
Laurentio Hoffmann z Malborka rozbudował główne organy z 18 do 33 rejestrów4.
Tak więc, można wywnioskować, że po pracach Hildebrandta organy mogły posiadać około 40 głosów. Źródło podające ostatnią datę – rok 1740, nie podaje poza
tym żadnych bliższych szczegółów5.
2
Archiwum Państwowe w Gdańsku (dalej: APG) sygn. 369,1/3036, Consignation derer Kirchenrechnungen,
Contracten und Schriften so in der Kirchen Lade Pfarr - Kirchen zugehörig vorhanden, 1394–1743, k. 16.
3
W. Renkewitz, J. Janca, Geschichte der Orgelbaukunst in Ost- und Westpreußen von 1333 bis 1944, Bd. I,
Würzburg 1984, s. 84.
4
APG sygn. 369,1/364, Von der Kirchen zum Heiligen Geist vulgo Polnischen Kirche (notatki historyczne 1588–
1772), brak paginacji.
5
A. A. Bruzen de La Martinières, SUPPLEMENT zu dem Historisch-Politisch-Geographischen Atlante der gantzen Welt, Oder zu dem grossen und vollständigen Geographischen und Critischen LEXICO: Darinnen die Beschreibung des
Erd-Kreises, Aller Monarchien, Käyserthümer, Königreiche, Chur- und Fürstenthümer, Republiquen, freyen Staaten, Stände
und Herrschafften, Länder, Städte, Festungen, Seehäfen, Schlösser, Flecken, Aemter, Stiffter, Klöster, Gebürge, merckwürdigen Hohlen, Bergwercke, Pässe, Wälder, Meere, Seen, Jnseln, Vorgebürge, Klippen, Sand-Bäncke, Meer-Engen, Quellen,
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Obok głównych organów w kościele znajdował się również mniejszy instrument, o którego istnieniu mówią różne źródła sprzed i po pożarze. Między innymi Julian Ursyn Niemcewicz w swoich dziennikach opisując kościół św. Mikołaja
wspomniał: […] brzmiały w nim dwa wspaniałe organy […]6. Mogły się znajdować
w miejscu, w którym pobudowano pierwszy instrument w Elblągu, tj. nad wejściem
do nieczynnej już kaplicy św. Tomasza7. Pod organami w pobliżu kaplicy dawnej
kaplicy Jedenastu Tysięcy Dziewic znajdować miała się chrzcielnica8. W późniejszym okresie ten instrument miał zostać rozebrany9. Co do tego miejsca dostępne
źródła podają niezbyt skonkretyzowane informacje. Na ścianie gdzie znajdowała
się empora z małymi organami umieszczony miał zostać fresk przedstawiający ten
instrument10, lub – co jest bardziej prawdopodobne, wokół kolejnego zbudowanego w tym miejscu instrumentu wymalowane zostało malowidło11. Patrząc na informację podaną przez Niemcewicza, ta lokalizacja drugiego instrumentu przed
wielkim pożarem w XVIII-wieku jest najbardziej prawdopodobna.
Pożar i próba sprawienia organów
Dzień 26 kwietnia 1777 roku należy do najczarniejszych dat w historii Miasta
Elbląga. Wskutek wyładowania atmosferycznego na najwyższym obiekcie Starego
Miasta – tzw. „zielonej wieży” kościoła św. Mikołaja doszło do wielkiego pożaru.
W wyniku niemożności opanowania żywiołu, ogniem zajęły się także dachy świątyni, a wkrótce od nich znajdujący się przy Starym Rynku staromiejski ratusz12.
We wnętrzu wieży, ogień zajął konstrukcję drewnianą, co doprowadziło do stopienia się i spadnięcia dzwonów. Z płonącej wieży, ogień wpadł na emporę wielkich
organów, gdzie strawił cały chór i instrument13. Były to praktycznie jedyne straty
podczas trwania wielkiego pożaru we wnętrzu świątyni. Przez kilka lat odbudowa
Flüsse, Canäle, Gesund-Brunnen [et]c. Nebst denen dazu gehörigen Denck- und Merckwürdigkeiten enthalten, Leipzig
1750, t. 13, s. 704.
6
J.U. Niemcewicz, Podróże historyczne po ziemiach polskich między rokiem 1811 a 1828 odbyte, Paryż–Petersburg 1858, s. 260.
7
M. Toeppen, Elbinger Antiquitäten, Danzig 1872, s. 120.
8
W. Nowak, Obraz liturgii kościoła św. Mikołaja w Elblągu w świetle wizytacji parafii z 1683 roku, Studia Warmińskie 1998, t. 15 cz. 2, s. 472.
9
M.G. Fuchs, Beschreibung der Stadt Elbing und ihres Gebietes in topographischer, geschichtlicher und statistischer Hinsicht, Bd. 2, Elbing 1821, s. 206.
10
Ibidem.
11
A.M. Tolckemit, Elbingscher Lehrer Gedächtniß, Das ist: Leben und Schriften aller Evangelischen Lehrer, die
seit der Reformation an den sämmtlichen Kirchen, wie auch an dem Gymnasio in Elbing gelehren, nebst einem Anhange
von den auswärtig im Lehr-Amte stehenden Elbingern, und einer Nachricht von den Elbingschen Medicis und Physicis, mit
einigen Kupfern, Danzig 1753, s. 9.
12
Szczegółowy opis pożaru oraz akcii ratunkowej opisuje Michael Gottlieb Fuchs, naoczny świadek pożaru,
zob. M.G. Fuchs, op. cit., s. 219–232; skrócony opis pożaru w j. polskim na podst. Fuchsa sporządził ks. Mieczysław
Józefczyk, zob. M. Józefczyk, Elbląg 1772–1850. Kościoły chrześcijańskie na przełomie dwu epok, Pelplin 2000, s. 92–93.
13
Ibidem, s. 93.
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kościoła z powodów finansowych nie była możliwa. Obraz zniszczenia dokonał się
po zawaleniu się fragmentu sklepień po 1785 roku. Dopiero między zimami lat
1786–1787, mury świątyni obniżono o prawie 7 metrów oraz całkowicie rozebrano
wieże (zostawiając kruchtę pod wieżą środkową). W 1787 roku rozpoczęto prace
budowlane oraz porządkowanie wnętrza. Sporządzono kosztorys na 8556 talarów,
w którym mowa była o zainstalowaniu gipsowego sufitu, położeniu kamiennej
podłogi oraz budowie organów. Parafia wraz z Magistratem elbląskim liczyła na
wsparcie z kasy królewskiej, jednak bez powodzenia. W związku z tym postarano
się wyposażyć kościół w najbardziej potrzebne w życiu duszpasterskim elementy14.
W tym też czasie, razem z powyższymi elementami wyposażenia, kosztem
280 talarów wzniesiono chór muzyczny15. Według protokołu wizytacyjnego z 1798
roku, była to niewielka empora nad głównym wejściem do świątyni. Na niej znajdować miały się małe organy. Jedyna informacją jest fakt, że niewielki instrument
posiadał dwa miechy klinowe16. Wracając do niezrealizowanego kosztorysu z października 1788 roku, po 10 latach protokół wizytacyjny mówi m.in., że istniał już
drewniany sufit. Prawdopodobnie, mimo niezrealizowania tego kosztorysu w późniejszym okresie zrealizowano zawarte w nim zadania choć w o wiele mniejszym
zakresie. Podobnie mogło być z budową organów.
Z całą pewnością niewielki instrument był o wiele za mały i nie wystarczający dla tak ogromnego kościoła, przynosząc mu ale też i samemu miastu ujmę.
Rozwiązaniem problemu mogła być jedynie budowa nowego, dużego instrumentu,
dopasowanego do tak ogromnej kubatury świątyni. W związku z tym, ówczesny
proboszcz ks. Valentinus Ganswindt chcąc zebrać odpowiednie środki na tak spore
przedsięwzięcie, w porozumieniu z kuratorem Friedrichem Wilhelmem Poselgerem oraz prowizorem kościoła św. Mikołaja Johannen Ernstem Hanffem podjął
decyzję o sprzedaniu pewnych argenteriów znajdujących się w skarbcu kościoła.
Niewykluczone, że były to zabytki jeszcze z okresu średniowiecza, jednak w większości nie były używane już od wielu lat. Na sprzedaż zostały wystawione:17
1.
Duża figura Maryi z Dzieciątkiem, wykonana z srebra 14-łutowego o wadze
30 funtów, wyceniona na 1980 talarów
2.
Figura św. Mikołaja, wykonana ze srebra 14 łutowego, złocona, waga 23 funty, wyceniona na 1472 talary
3.
Duży złocony krzyż o wadze 25 funtów, wyceniony na 1600 talarów
4.
Krzyż z relikwiami Krzyża Świętego, złocony, wyceniony na 64 talary
M.G. Fuchs, op. cit., s. 230–235.
Ibidem, s. 236.
16
M. Józefczyk, op. cit., s. 140.
17
Archiwum Archidiecezji Warmińskiej w Olsztynie (dalej AAWO), sygn. AB III E 5, Acta Administrationis
Varmiensis. Bauten und Utensilien 1803–1804, k. 8; dalsze szczegóły na temat sprzedawanych przedmiotów podaje ks.
M. Józefczyk, zob.: M. Józefczyk, op. cit., s. 112–114.
14
15
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5.
6.
7.
8.
9.

Złocony krzyż z postaciami świętych męczenników, 32 talary
Monstrancja 14 łutowa, 172 talary
3 kielichy oraz 3 pateny, 256 talarów
2 małe naczynia liturgiczne, 16 talarów
3 małe pacyfikały z relikwiami, 96 talarów
Łączna suma ze sprzedaży miała wynieść niecałe 5690 talarów. Zgodę na
sprzedaż argenteriów ze skarbca trzeba było uzyskać z magistratu elbląskiego oraz
Rejencji kwidzyńskiej. Po wydaniu zgody przez Radę, ta informowała Rejencję
w Kwidzynie we wniosku o zgodę tej instytucji z dnia 15 listopada 1803 roku. Po
zasięgnięciu opinii administratora generalnego diecezji warmińskiej oraz prepozyta kapituły fromborskiej Ignatzego von Mathyego władze Rejencji kwidzyńskiej
wydały zgodę na przeprowadzenie sprzedaży z pominięciem relikwiarza zawierającego fragment Krzyża Świętego18. Licytacja odbyła się 15 maja 1804 roku, podczas
której uzyskano kwotę jedynie 2050 talarów i 64 groszy19.
Rok 1807 przyniósł miastu okupację francuską. Odsunęło to temat budowy
organów poprzez fakt, że społeczność Elbląga musiała ponosić ogromne koszty
podczas pobytu obcych wojsk. Szczególnym problemem dla parafii katolickiej był
fakt przetrzymywania rosyjskich jeńców wojennych od połowy czerwca do końca
sierpnia 1807 roku. Spowodowało to dewastację oraz profanację wnętrza kościoła. Być może również niewielki instrument znajdujący się w kościele mógł zostać
uszkodzony, jak miało to miejsce w innych świątyniach Prus20. Świątynię ponownie otwarto w sierpniu po uprzednim uprzątnięciu, jednak inne trudności doprowadziły do śmierci ówczesnego proboszcza Ganswidta, który mimo swych prób
nie zdołał wyposażyć kościoła w godny instrument. Kolejnym proboszczem w tym
trudnym okresie został ks. dr Andreas Rehaag. Postać, która trwale zapisała się
w historii fary i samych organów21.
W 1809 roku w wyniku złego stanu murów kościoła jezuickiego Najświętszej
Marii Panny w Braniewie zdecydowano się na jego rozbiórkę. Wtedy znajdujące się
w tamtejszej świątyni organy wystawiono na sprzedaż22. Za aprobatą Generalnej
Administracji diecezji warmińskiej we Fromborku, organy za kwotę 570 talarów
w wyniku aukcji zakupić miała gmina katolicka św. Mikołaja w Elblągu reprezentowana przez proboszcza Rehaaga. Montaż używanego instrumentu w kościele z poM. Józefczyk, op. cit., s. 114.
AAWO sygn. AB III E3, Vermögens- und Besitzung-Sachen der Kirche zu Elbing 1798–1855, brak paginacji.
20
Na przykład, w wyniku przetrzymywania zimą jeńców wojennych w zamkniętym kościele św. Jakuba
w Olsztynie, jeńcy wojenni zdewastowali wnętrze świątyni oraz w celu ogrzania wnętrza spalili małe organy Johanna
Wolffa z ok. 1720 r., zob.: B. Skop, Organy Feliksa Nowowiejskiego czyli historia instrumentarium organowego u św. Jakuba
w Olsztynie, „Warmińsko-Mazurski Biuletyn Konserwatorski” 2016, t. 8, s. 79.
21
M. Józefczyk, op. cit., s. 119–121.
22
S. Archemczyk, A. Szorc, Braniewo, Olsztyn 1995, s. 235.
18
19
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wodu okupacji francuskiej oraz niewyjaśnionych powodów w późniejszym okresie
nie doszedł do skutku23. Według niepotwierdzonego źródła, instrument, w bliżej
nieokreślonym czasie, miał trafić do kościoła św. Apostołów Szymona i Judy Tadeusza w Starym Targu, gdzie dotrwał do 1905 roku, kiedy to został rozebrany
i w 1908 roku zastąpiony nowym 15-głosowym instrumentem firmy Wittek z katalogowym prospektem, bardzo dobrze imitującym szafę z XVIII wieku24. Nieznane
pozostają wielkość ani budowniczy tych organów.
Organy Ahrendta
Po okresie wojen napoleońskich, kiedy sytuacja w państwie pruskim zaczynała się stabilizować możliwe były dalsze prace przy renowacji i wyposażaniu
kościoła. Pewnego rodzaju impulsem w kwestii budowy nowych organów było
wykonanie w Wielkanoc 1817 roku Wielkiej Niemieckiej Mszy Ludwiga van Beethovena. Mały i niewystarczający instrument wypadł bardzo negatywnie, co też
przyczyniło się do niezbyt udanego efektu całego przedsięwzięcia25. Nie wiadomo
do końca dlaczego finalnie nie zamontowano kupionych z Braniewa organów.
Być może, miały być one rozbudowane bądź planowano jedynie wykorzystać
materiał piszczałkowy. Mimo to przełożeni parafii na czele z ks. Andreasem Rehaagiem podjęli decyzję o budowie nowego instrumentu (z wykorzystaniem organów z Braniewa lub bez).
W dzisiejszym spojrzeniu proces budowy nowych organów pozostaje w pewnym stopniu niejasny. Mówią o tym dwa źródła. Pierwszy to krótka historia budowy instrumentu zawarta w kilkutomowym opisie miasta Elbląga pt. Beschreibung
der Stadt Elbing und ihres Gebietes in topographischer, geschichtlicher und statisticher
Hinsicht autorstwa znanego kronikarza i historyka elbląskiego Michaela Gottlieba
Fuchsa. Sądząc po dacie wydania części, w której ów opis się znajduje (II, 1821),
można z dużą dawką prawdopodobieństwa wywnioskować, że Fuchs był wręcz
uczestnikiem owych wydarzeń26. Drugim źródłem jest jedyny zachowany do naM.G. Fuchs, op. cit., s. 246.
[autor nieznany], III wyprawa rowerowa 2005 Gronowo–Główczyce 11, [http://www.elsauria.pl/html/elsauria2/011.html, data dostępu: 7.11.2017]; [a.n.], Orgelbauanstalt A. Terletzki – Elbing Inhaber Ed. Wittek / Hoflieferant
Sr. Königlichen Hoheit des Prinzen Friedrich Leopold von Preussen, Elbing [b.r. – prawdopodobnie 1911], s. 41; obecny
prospekt, łudząco przypominający formę z epoki jest konstrukcji barkowej, jednosekcyjny, architektoniczny, pięcioosiowy. Złożony z trzech wież piszczałkowych, z których środkowa wyższa, połączona z wieżami skrajnymi płaskimi polami
piszczałkowymi. Całość flankowana bogato rzeźbionymi uszakami. Prospekt ozdobiony dekoracją snycerską w formie
kotarek, zwieńczeń wież piszczałkowych oraz detali na cokole. W wyniku analizy autora oraz dr. hab. Krzysztofa Urbaniaka prospekt został wstępnie wykluczony jako forma z XVIII w., zbyt bogata oraz niespójna z żadnym ówcześnie
działającym warsztatem pruskim kręgu królewieckiego bądź gdańskiego. Decydujący werdykt dał zbiór gotowych prospektów, znajdujący się na końcu wspomnianego wcześniej katalogu firmy Wittek, wydany około 1911 r., zob. Ibidem,
s. 86.
25
Ibidem, s. 124.
26
M.G. Fuchs, op. cit., s. 245–248.
23
24
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szych czasów list proboszcza Rehaaga do oficjała generalnego we Fromborku, kanonika Tomasza Orlikowskiego27.
Według powyższych pewne jest, że uzyskaną ze sprzedaży przedmiotów ze
skarbca kwotę 2050 talarów 64 srebrnych groszy ulokowano pierwotnie w kasie zewnętrznej (którą opiekowali się wybierani przez elbląski magistrat dwaj prowizorzy, będący jeszcze w tym okresie ewangelikami), a potem w hipotece z procentem.
Niestety, według Rehaaga, właściciel gruntu, w którym ulokowano pieniądze około
roku 1817 zbankrutował. Zorientowany w sprawie proboszcz w miarę szybko zażądał zwrotu zainwestowanej sumy od miasta, jednak Rejencja gdańska zaproponowała
zwrot jedynie 1700 talarów na budowę organów i to nie w postaci gotówki a obligacji.
Na początku miało być zwrócone parafii wartość 500 talarów, a w kolejnych miesiącach wartość pozostałej kwoty przez stosowny urząd w Berlinie. Jako że taka suma
była o wiele niewystarczająca do budowy instrumentu w tak dużym kościele dołożono do tego wszystkie oszczędności jakie znajdowały się w kasie parafialnej. Składały
się na to m.in. obligacje o wartości 340 talarów z okresu osiemnastu miesięcy oraz
podarowana przez wdowę po piekarzu Boelkim kwota 60 dukatów28. Konieczne jeszcze było porozumienie się z bankiem, który wykupiłby obligacje. Z tymi środkami
i informacjami 12 lipca 1817 r. proboszcz ks. Andreas Rehaag wystąpił o zgodę do
oficjała generalnego. Było to o tyle czym prędzej konieczne, ponieważ za te środki
chciano sporządzić kosztorys i projekt nowych organów. Oficjał Orlikowski wydał
zgodę na wykorzystanie powyższych środków.
Podobny, choć nieco inny obraz daje nam Fuchs. Wspomina on o zakupie
organów z Braniewa za kwotę 540 talarów, jednak po tym informuje o tym, że do
1818 roku m.in. w wyniku oprocentowania uzyskano kwotę 3015 talarów 75 srebrnych groszy. Podobnie jak podaje Rehaag dołożono do tego inne środki, którymi
dysponowała gmina katolicka. I tak, wg. Fuchsa w wewnętrznej kasie parafialnej
znajdowało się 540 talarów. Poza tym, parafia posiadała 200 talarów ze sprzedaży
(lub wynajęcia) mieszkań w wybudowanym w 1813 roku budynku mieszkalnym
dla wikariuszy pracujących przy parafii św. Mikołaja29. Razem dawało to sumę 3755
talarów i 75 srebrnych groszy30. Wiadomo również, że elbląski kupiec Gottfried
Schipplick na budowę instrumentu ofiarował ogromną sumę 2000 talarów oraz
o zorganizowanej w 1817 roku zbiórce publicznej, która przyniosła 993 talary31.
27
AAWO sygn. AB III E3, brak paginacji; A. Kopiczko, Duchowieństwo katolickie diecezji warmińskiej w latach
1525–1821, cz. 1, Olsztyn 2000, s. 15.
28
W 1795 r. jeden dukat miał wartość 12 florenów i 27 groszy. W przeliczeniu 60 równało się ponad 736 florenów. Zob. T. Furtak, Ceny w Gdańsku w latach 1701–1815 = Les prix à Gdańsk (Danzig) de 1701 à 1815, Lwów–Warszawa
1935, s. 50.
29
M. Józefczyk, Elbląskie duchowieństwo katolickie na tle dziejów miasta 1246–1945, Elbląg 2005, s. 185.
30
M.G. Fuchs, op. cit., s. 246.
31
M. Józefczyk, Elbląg 1772…, s. 124.
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Próbując łączyć te źródła (co w stu procentach nie jest możliwe) autor stwierdza, że suma kupca w kwocie podanej przez Fuchsa jest już zawarta. Jeśli doliczy
się ją do podliczonej sumy zawartej w liście proboszcza Rehaaga oraz weźmie się
pod uwagę, że z obiecanych przez Rejencję 1700 talarów w obligacjach bank nie
wykupił finalnie całej ich wartości to osiągnąć można sumę podobną do tej u Fuchsa. Zastanawiającym może być sprawa dużej ilości pieniędzy zebranych podczas
zbiórki publicznej. Pozostaje jeszcze sprawa kupna instrumentu z Braniewa. Z dużą
pewnością można stwierdzić, że w 1809 r. organy z Jesuitenkirche nie zostały zakupione z puli pieniężnej pochodzącej ze sprzedaży argenteriów kościelnych tylko
z innej, bliżej nieokreślonej. Wszystkie te wnioski są jedynie próbą rekonstrukcji
procesu finansowania nowych organów, a poziom ich prawdopodobieństwa z racji
rozbieżności niewielkiej ilości źródeł nie jest wysoki.
Kiedy możliwe było oszacowanie możliwości finansowych parafii stwierdzono,
że instrument braniewski nie jest potrzebny. Co ciekawe, zebrane fundusze pozwoliły na budowę o wiele większych organów niż pierwotnie zakładano32. Konieczne więc
było znalezienie godnego odpowiedniego organmistrza dla tak dużego zlecenia. Wcześniej, bo jeszcze na etapie gromadzenia środków nawiązano kontakt z organmistrzem
Jakobem Preussem z Królewca33. Jak wspomina Rehaag, konieczne było zapewnienie
banku o zakupieniu obligacji aby organmistrz mógł sporządzić kosztorys i projekt instrumentu34. Nie wiadomo czy w jakimkolwiek stopniu te plany doszły do realizacji.
W nieokreślonym czasie i okolicznościach zrezygnowano z oferty tego organmistrza.
Gdyby jednak doszło do transakcji, instrument Preussa byłby najdalej wysuniętymi na
zachód organami zbudowanymi przez warsztat królewiecki w Prusach.
M.G. Fuchs, op. cit., s. 246–247.
Jacob Preuss, ur. ok. 1770 r. Pierwszy syn organmistrza Johanna Preussa z Królewca (1722–1798). Początkowo, w latach 1784–1790 kształcił się w warsztacie ojca, a potem jako czeladnik w królewieckim warsztacie Christopha Wilhelma Braveleita (1762–1795). Po śmierci Braveleita ubiegał się o przywilej nadwornego organmistrza, którego
otrzymał w wyniku egzaminu przeprowadzonego w królewieckim ratuszu w październiku br. Preuss działał na obszarze
Prus Wschodnich. Pierwszą znaną pracą jest reperacja instrumentu w Malwischken w 1796 r. W tym samym roku
rozpoczął przerwane prace nad budową 30-głosowych organów kościoła miejskiego w Heiligenbeil (Święta Siekierka,
ob. Mamonovo), którą ukończył w 1798 r. Między 1796 a 1800 r. miał przeprowadzić prace reparacyjne przy organach
w Prabutach, Starym Dzierzgoniu, Kaymen, Laptau oraz w Warmen, a w 1797 r. w Mühlhausen oraz sporządził kosztorys budowy nowego instrumentu dla kościoła w Działdowie. W 1799 r. zbudował organy dla fary w Pieniężnie za sumę
ponad 3 tyś. talarów. Do 1803 r. wykonał jeszcze reperacje w: Neuroßgärter Kirche w Królewcu (1799, 1800), Underwangen (1800), Pasymiu (1801–1802) oraz Pörschken. Następne znane reperacje to: Nowa Piława (1811), Młynarska Wola
(1816) oraz kościół miejski w Suszu (1816–1817). W 1819 r. zbudował 9-głosowe organy dla kościoła w Drogoszach.
Dwa lata później naprawiał instrument w Fischhausen, a w 1822 r. zbudował 11-głosowe organy w Miłakowie. W 1823 r.
po raz kolejny gruntownie reperował instrument Neuroßgärter Kirche po uderzeniu pioruna. W 1826 r. zbudował 5-głosowy instrument dla świątyni w Quendau za 350 marek. Ostatnia wzmianka pochodzi z 1833 r. i dotyczy rozbudowy
organów w Surowie k. Pasłęka. Z dużym prawdopodobieństwem zajmował się serwisowaniem instrumentów w kościołach Królewca. Wkrótce po 1833 r. zmarł, ponieważ w 1839 r. pochodzi informacja o spłaceniu ostatnich 40 talarów za
zbudowane organy w Quendau, które trafiły do syna Preussa. Zob. W. Renkewitz, J. Janca, H. Fischer, op. cit., s. 117–120,
122–133.
34
AAWO sygn. AB III E3, brak paginacji.
32
33
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Zapewne krótko po tym nawiązano kontakt z organmistrzem Christianem
Ephraimem Ahrendtem z Gdańska. Bez cienia wątpliwości można stwierdzić, iż był
on ostatnim „wielkim” przedstawicielem gdańskiego kręgu organmistrzowskiego35.
W samym Elblągu był już znanym fachowcem. W 1816 r. zbudował całkowicie nowy
instrument dla elbląskiego zboru reformowanego przy dzisiejszej ulicy Wieżowej36,
a rok wcześniej przebudował organy kościoła Mariackiego. W dniu 13 listopada
1818 r. Rejencja wydała zgodę na budowę organów z zebranych środków, zaś 11 maja
1819 r. podpisano umowę z organmistrzem. Budowa trwała ponad dwa lata, włącznie
z okresem transportu oraz montażu w kościele, który trwać miał od 4 do 6 miesięcy.
Razem z Ahrendtem na miejscu pracować miało dwóch rzemieślników. Na czas prac
zostali przyjęci pod dach ks. Andreasa Rehaaga oraz dwóch prowizorów: aptekarza
Benjamina Neumanna oraz kupca Jakoba Romahna37. Na początku 1821 r. gotowa
była już szafa instrumentu. Prace zakończono w maju, a uroczyste poświęcenie odbyło się 21 października 1821 r. i posiadało charakter ekumeniczny. Dokonał tego
proboszcz Rehaag, podczas ceremonii grał kantor głównego elbląskiego kościoła
ewangelickiego Najświętszej Marii Panny Christian Theodor Brandt, a śpiewającemu
podczas uroczystości chórowi, składającego się z około 200 osób z Gdańska, Królewca, Kwidzyna, Malborka oraz Braniewa, dyrygował muzyk miejski Christian Urban38.
35
Christian Ephraim Ahrendt, ur. 1755. Uczeń Friedricha Rudolfa Dalitza (1721–1804). Pierwszą, prawdopodobnie w części samodzielną pracą była reperacja wielkich organów Wulffa w oliwskim kościele klasztornym oo.
Cystersów w czerwcu 1796 r. oraz następnie w kwietniu roku 1797 r. W 1798 r. pracował przy budowie nowych organów
dla kościoła w Kobblegrube (ob. Stegna – obiekt przypisywany Dalitzowi, jednak wiek organmistrza (77 lat) pozwala
wysnuć hipotezę, że większość prac wykonał Ahrendt). W 1804 r. przeniósł instrument Christopha Heinricha Obucha
ze starego do nowego kościoła w Jegłowniku k. Elbląga oraz przebudował go za sumę 1800 marek (?). Prawdopodobnie
pierwsze samodzielne organy zbudował w latach 1805–1806 dla kościoła menonickiego na Zaroślaku w Gdańsku (zniszczone w 1813 r.). W 1811 r. pracował przy naprawie instrumentu w Steblewie. W 1815 r. gruntownie reperował wielkie
organy kościoła reformowanego śś. Piotra i Pawła w Gdańsku, po szkodach wywołanych przez Francuzów w 1813 r. Dwa
lata później zbudował instrument dla elbląskiego kościoła kalwińskiego oraz naprawiał organy kościoła św. Bartłomieja
w Gdańsku. W 1816 roku przebudował instrument kościoła Mariackiego w Elblągu. W 1818 r. zbudował 18-głosowy
instrument dla świątyni ewangelickiej w Dzierzgoniu, a w roku następnym dla zboru menonickiego na gdańskim Zaroślaku (na miejscu zniszczonego w 1813 r.), posiadający 31 głosów. Po budowie organów w farze św. Mikołaja w Elblągu,
w 1824 r. przeniósł stary instrument Andreasa Hildebrandta z Lazarettkirche w Gdańsku do nowo wybudowanego
kościoła w Oruni (wg. Jana Jancy był to o wiele starszy instrument w zamkniętego kościoła św. Jakuba w Gdańsku). Na
przełomie 1827 i 1828 r. gruntownie zreperował organy A. Hildebrandta w kościele św. Salwatora w Gdańsku po szkodach z 1813 r. Po 1813 r. zbudował instrument w kościele św. Ignacego na Starych Szkotach. Opiekował się na co dzień
organami w kościołach Gdańska (m.in. instrumenty kościoła NMP od 1822). Poza organmistrzostwem zajmował się
także budową fortepianów. Zm. 9 listopada 1830 r. na gruźlicę. Por. M.G. Fuchs, op. cit., J. Janca, W. Rankewitz, op. cit.,
s. 299–301; A. Kilanowski, Organy i organiści w Jegłowniku, [w:] Dzieje Jegłownika i okolic, red. A. Kilanowski, W. Zawadzki, Elbląg 2013, s. 108–109; A. Ciesielski, Zamiłowania muzyczne w Oliwie i kilka życiorysów mnichów Oliwskich,
„Cistercium Mater Nostra. Studia et documenta”, t. I, red. M. Starzyński, M. Zdanek, M.P. Chojnacki, Kraków 2013,
s. 443; M. Gliński, ARENDT CHRISTIAN EPHRAIM, https://www.gedanopedia.pl/gdansk/?title=KOŚCIÓŁ_ŚW._
IGNACEGO [data dostępu: 10.01.2018].
36
APG sygn. 373/190, Acta die Stiftung und Bedürfnisse der Orgeln betreffend 1725–1816, brak paginacji; M.G.
Fuchs, op. cit., s. 298–299.
37
M.G. Fuchs, op. cit., s. 248–249.
38
Ibidem, s. 609–610; M. Józefczyk, Elbląg 1772…, s. 124.
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Nowy instrument był dumą parafii św. Mikołaja. Warto podkreślić, iż były
to ostatnie duże organy wybudowane w organmistrzowskim warsztacie szkoły
gdańskiej (linia organmistrzowska Hildebrandt-Dalitz-Ahrendt), która mimo istnienia aż do końca II wojny światowej, w pierwszej połowie XIX wieku utraciła
swoją pozycję. Instrument w św. Mikołaju posiadał 35 głosów na dwóch sekcjach
manuałowych (Hauptwerk, Oberwerk) i jednej pedałowej. W kwestii stroju, zrezygnowano z powszechnie stosowanego Chortonu (a1 – 465 Hz) wprowadzając
niższy strój Kammerton (a1 – 415 Hz). Dyspozycja instrumentu pozostaje na obecną chwilę nieznana. Brak zachowanych innych organów tego budowniczego, duża
przestrzeń czasowa od powstania instrumentu o podobnej wielkości i znanej nam
dyspozycji (Gdańsk, kościół Bożego Ciała, 1765–1767, 34 reg., 2M/P) oraz fakt,
iż budowa instrumentu nastąpiła już w innej epoce praktycznie całkowicie utrudnia jej rekonstrukcję. Istnieją jedynie krótkie wzmianki podawane niejako „przy
okazji”. Jak podaje Fuchs, organy były drugiej wielkości39. Warunki miejscowe nie
pozwoliły na 16 stopową bazę pryncypałową sekcji Hauptwerku. W związku z tym,
podstawowym rejestrem sekcji głównej był Principal 8’, umieszczony w prospekcie
organowym. Przy instrumencie takiej wielkości w sekcji głównej nie mogło jednak
brakować głosu szesnastostopowego. Zapewne, z niemożliwości zainstalowania takiego pryncypału, zastąpiony został rejestrem fletowym Bourdun lub Quintatön.
Analizując archiwalne fotografie prospektu organowego, można wywnioskować, że
w sekcji Oberwerku, w prospekcie umieszczony był również rejestr Principal 8’.
Według Fuchsa, podstawą sekcji pedału mógł być jedynie rejestr 16’. W Elblągu
sekcja pedału, która z całą pewnością przystawała po bokach prospektu organowego, nie posiadała w nim tak dużych piszczałek. Rozwiązanie mogło być analogiczne
jak w starszych o ponad 100 lat organach Andreasa Hildebrandta w Pasłęku, gdzie
występują rejestry drewniane: Unter Bas Off 16’ (rejestr otwarty) o cichszej intonacji w stosunku do Unter Bas Ged. 16’ – krytego o podwójnych labiach40. Ów Subbass
dzięki podwójnym labiom posiadał o wiele silniejsze brzmienie niż głos otwarty.
Friedrich Rudolph Dalitz w swoich instrumentach najczęściej montował ten właśnie rejestr, jako jedyny 16-stopowy głos w sekcji pedału. Jak było w Elblągu – tego
obecnie nie wiadomo. Wiadome jest również z innego źródła, że instrument posiadał rejestr 32’. Był to prawdopodobnie Untersatz, którego 5 największych piszczałek
(C–F) było konstrukcji krytej, stąd zdaniem późniejszego organisty Carla Eduarda Grunenberga taka konstrukcja powodowała nikły odbiór tego rejestru41. Dalej
39
M.G. Fuchs, op. cit., s. 247: Nach demselben soll sie ein schönes und geschmackvolles Werk, doch nur zweiter
Größe werden […].
40
Instrument znany autorowi z autopsji.
41
Grunenberg, jako organista katedry we Fromborku w 1876 r. przy ocenie projektu nowej dyspozycji dla kościoła św. Jakuba w Olsztynie podał organy w kościele św. Mikołaja w Elblągu jako przykład. Por. AAWO, sygn. Olsztyn
1265, list organisty Grunenberga do z 8 IX 1876 r., brak paginacji; B. Skop, op. cit., s. 93–94.
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Fuchs podaje, że instrument wyposażono w 6 wiatrownic. Z archiwalnych fotografii
można wywnioskować, iż Hauptwerk miał dwie wiatrownice, Oberwerk prawdopodobnie jedną, a pedał trzy: dwie w bocznych wieżach i jedną dużą z tyłu organów, dla
największych rejestrów basowych. Wiadomo, że zakres sekcji manuałowych wynosił
po 54 tony (C-f3), a amplituda pedału 26 tonów. Jest to o tyle ciekawe, że gdyby w części basowej tej sekcji byłby pełny zakres tonów, to część dyszkantowa kończyła by się
na dźwięku chromatycznym (cis1). Zdaniem Krzysztofa Urbaniaka w takim przypadku brakować mogło dużego lub jednokreślnego cis, a skala tej sekcji sięgała do d1 42.
Ponadto, organy były wyposażone w 7 rejestrów pobocznych. Fuchs wyróżnił tu takie
mechanizmy jak Glockenspiel, Cymbelstern oraz Paucken. Pozostałymi rejestrami
pobocznymi mogły być takie mechanizmy jak połączenia manuałowe, Sperrventile
oraz Tremulant (np. jak w Pasłęku dla sekcji Oberwerku). Organy zasilało 6 miechów
klinowych, które znajdowały się w specjalnym pomieszczeniu wybudowanym również przez Ahrendta. Szafka gry umieszczona została na osi głównej instrumentu.
Cięgła rejestrowe bądź bardziej archaiczne klucze umieszczone były symetrycznie po
bokach klawiatur manuałowych. Prospekt utrzymany w stylu klasycystycznym z elementami Biedermeier zachował pewne cechy prospektu gdańskiego, wypracowanego
przez warsztat Andreasa Hildebrandta.
Na archiwalnych fotografiach, na balustradzie empory organowej można dostrzec owalną tablicę. Według Jablonskiego była na niej adnotacja zawieszona z inicjatywy Rehaaga, że organy – „ozdoba kościoła” powstały przez nie-katolickiego
kupca Gottfrieda Schipplicka z Elbląga, który miał ofiarować w spadku 1000 talarów
na wyposażenie kościoła. Ciekawostką jest, iż przy określeniu „ozdoba kościoła”, autor nie mówi wprost o organach a o balustradzie empory. Równie interesująca jest
podana przez niego data – 1830. Najprawdopodobniej Jablonski popełnił błąd43.
Wartą zauważenia jest również kwestia, iż po wybudowaniu wielkich organów, wcześniejszy instrument, pełniący swoją funkcję przez około 30 lat pozostał
na emporze organowej. Ten fakt oraz wielkość obecnego, betonowego chóru (pod
kątem rozmiarów niewiele różniący się do poprzedniego) potwierdza tezę, iż tymczasowe organy musiały być instrumentem bardzo niewielkich rozmiarów aby
pozostawić je na tak niewielkiej powierzchni. Być może, instrument mógł zostać
przeniesiony na jedną z bocznych empor, które zostały zbudowane nieodpłatnie
przez elbląskich murarzy i stolarzy dla chórzystów i orkiestry w 1821 r.44
Prawdopodobnie przez prawie 20 lat instrument nie przeszedł żadnych gruntownych reperacji. Być może w tym okresie instrument mógł znajdować się pod opie42
Referat dr hab. Krzysztofa Urbaniaka wygłoszony podczas XV Międzynarodowej Konferencji Organowej
„Organy i Muzyka Organowa” w Gdańsku 27 XI 2012 r.
43
M. Jablonski, Führer durch die St. Nikolaikirche in Elbing, Elbing 1930, s. 47.
44
Ibidem, s. 46–47.
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ką elbląskiego organmistrza Johanna Sachsa. Organmistrz reklamujący się także jako
stolarz i budowniczy fortepianów aż do około 1856 roku serwisował elbląskie instrumenty45. Pod koniec lat 40. XIX wieku organy wymagały już remontu. Było to zapewne pokłosiem prac malarskich całego kościoła, które przeprowadzono w 1848 r.46 Za
sprawą nowego organisty Carla Eduarda Grunenberga zarząd kościoła postanowił
sprowadzić znanego na Warmii organmistrza Johanna Rohna z Ornety w celu wykonania niezbędnych reperacji. Organmistrz sporządził kosztorys opiewający kwotę
499 talarów. Jako że kościół św. Mikołaja znajdował się pod patronatem królewskim,
parafia poinformowała o tym zamierzeniu Rejencję gdańską w liście z dnia 26 sierpnia 1849 roku47. Do niego kolegium załączyło odpis kosztorysu w celu autoryzacji
(niezachowany). Parafia chciała sfinansować to zadanie z trzech źródeł:
1.
Sprzedaż Rohnowi małych organów, które od 1821 r. pozostawały nieczynne
i były zbędne gminie katolickiej
2.
Kaucja pozostawiona przez zmarłego w 1830 r. organmistrza Christiana Ephraima Ahrendta, zdeponowana w elbląskiej kasie oszczędnościowej
o początkowej wartości 33 talarów i 10 srebrnych groszy. Kwota w wyniku
procentu wzrosła do 52 talarów. Kaucja była wniesiona jako zabezpieczenie
wykonalności instrumentu kilkadziesiąt lat wcześniej na określony czas. Pieniądze nie zostały po zakończeniu prac wypłacone organmistrzowi. Prawdopodobnie uznane zostało to za okres gwarancyjny, który – być może uległ
wydłużeniu. Mimo to przez prawie 30 lat kwota ta pozostawała we władaniu
gminy katolickiej św. Mikołaja. Jak wcześniej wspomniano, Ahrendt zmarł
w 1830 r., jednak wspomnianą sumę zapisał monterom organów w świątyni.
Kościół chciał im tę kwotę odebrać, nawet w przypadku, gdyby nie otrzymali
na to zgody od czeladników.
3.
Inne źródła, w tym sprzedaż małego drewna i faszyny z uwagą, że nie wpłynie
to na straty lasu kościelnego
Rejencja w Gdańsku nie chciała zgodzić się na planowaną reperację48.
Głównym powodem była wydana już wcześniej zgoda na wyłożenie w całym kościele nowej, marmurowej podłogi49. Urząd uznał iż prowadzenie kilku inwestycji
w tym samym czasie to zbyt duży koszt. Zadecydowano tym samym, że reperacja
45
Co ciekawe, Sachs w 1832 r. wykonał nowe drzwi do kościoła (główne?) oraz zewnętrzne drzwi do zakrystii,
za które otrzymał razem 64 talary. Por. APG sygn. 9/727, Kirchen und Pfarrbauten St. Nicolai in Elbing, vol 3. 1830–1862,
k. 84.
46
M. Jablonski, op. cit., s. 12.
47
APG sygn. 9/727, k. 331, 332.
48
APG sygn. 9/727, k. 333.
49
W 1850 r. w kościele wyłożono 8100 marmurowych płytek w kolorze niebieskim, szarym, białym i czarnym,
które sprowadzono z kopalni w Dinant oraz Namur w Belgii. Prace wykonywała firma Wilhelma Werhahn-Naussa
z Düsseldorfu. Była to obok organów i nowych ołtarzy największa inwestycja w kościele św. Mikołaja w XIX wieku. Por.
W. Zawadzki, Życie religijne, [w:] Historia Elbląga, t. 3 cz. 2, red. A. Groth, Gdańsk 2001, s. 215.
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wybudowanych prawie 30 lat wcześniej organów musi poczekać. W odpowiedzi
kolegium kościelne podkreśliło jak najszybszą konieczność przeprowadzenia remontu instrumentu, gdyż zwłoka spotęguje koszty. Dalej zdaniem kolegium, nieużywanie zdezelowanego instrumentu wpłynęło by negatywnie na całą gminę św.
Mikołaja. Kolegium zapowiedziało, że zamierza obecnie zrezygnować z innych,
nie tak ważnych prac w kościele na rzecz remontu organów. Tym samym poprosiło ponownie o zgodę na prace oraz pokrycie ich z przychodów kasy kościelnej
na rok przyszły, tj. 185050. W okresie od września do połowy listopada trwała
dalsza korespondencja, podczas której Rejencja nadal obawiając się niewydolności finansowej przy wykonywaniu kilku wielkich zadań w jednym czasie, nadal
wstrzymywała decyzję na reperację organów51. Po kolejnym zarządzeniu Rejencji z 16 listopada 1849 r., kolegium kościelne jeszcze raz przedstawiło po krótce
swoją sytuację finansową w kontekście prac w kościele. Określono, że rachunek
kasy kościelnej za 1849 rok powinien wynieść między 900 a 1000 talarów i z przychodów pokryte zostaną prace za malowanie świątyni. Poinformowano również
o innych środkach finansowych, które miały wpłynąć do kasy kościelnej. Były to:
spłata należności od niejakiego Guttharda w wysokości 800 talarów, zlokalizowane „na procencie” w kasie oszczędnościowej, które planowano użyć w następnym
roku do wykonania wspomnianej już nowej podłogi oraz zaległe 25 talarów od
piekarza Baehringa za nieruchomość gruntową. Dodatkowo kolegium poinformowało, że w razie potrzeby można osiągnąć większą sumę w budżecie z innych
źródeł, co jednak nie będzie konieczne aby zrealizować reperację instrumentu.
Tym samym wysłali ponownie kosztorys52. Rejencja w końcu wyraziła zgodę na
prace organmistrzowskie, które miały zostać pokryte z kasy kościelnej53. Później
nastąpiły kolejne komplikacje, które poprzez braki źródłowe pozostają bliżej nieznane. Wspomina o nich kolegium w liście do Rejencji z dnia 9 listopada 1850 r.
Proboszcz z dwoma prowizorami, informowali, że organmistrz Rohn może zrealizować do końca swoje prace dopiero na początku 1851 r.54 Było to najprawdopodobniej spowodowane trudnościami wynikającymi z wykładania nowej
posadzki. Mimo wszystko prace zostały zrealizowane. Johann Rohn z Ornety już
w 1849 roku otrzymał zapłatę w wysokości 400 talarów. Brakującą kwotę stanowiły nieużywane małe organy oraz nieokreślona część pieniędzy pochodząca
z pozostawionej przez Ahrendta sumy55.
APG sygn. 9/727, k. 335.
Ibidem, k. 336, 337.
52
Ibidem, k. 344, 345.
53
Ibidem, k. 348.
54
Ibidem, k. 369.
55
Ibidem, k. 346, 347; M. Józefczyk podaje, że już w 1849 r. proboszcz Müller w sprawozdaniu wykonał wszystkie wspomniane prace. Por. M. Józefczyk, Elbląskie…, s. 195.
50
51
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Jak wcześniej wspomniano, organistą kościoła w okresie reperacji instrumentu był Carl Eduard Grunenberg, który swoją posługę przy kościele św. Mikołaja
pełnił od 1847 r. do końca lat 60. XIX wieku, kiedy otrzymał posadę organisty katedralnego we Fromborku56. Patrząc przez pryzmat faktu nominacji fromborskiej
można stwierdzić iż był to jeden z bardziej utalentowanych muzyków kościelnych
ówczesnej diecezji warmińskiej. Po kilku latach od reperacji instrumentu zrodził
się pomysł jego rozbudowy, którego pomysłodawcą był Grunenberg, chcący posiadać w „swoim” instrumencie modne wówczas głosy. Stosowne pismo wysłał do
Rejencji w Gdańsku 21 czerwca 1863 r. Gruneberg zaproponował rozbudowę organów o przelotowy głos Clarinette 8’. Chodziło początkowo prawdopodobnie do
dobudowę tego rejestru do jednej z dwóch sekcji manuałowych. Plan ten chciano
już wcześniej zrealizować, jednak z powodu kosztów był on odkładany. Kolegium
kościelne z proboszczem Müllerem na czele 29 czerwca poinformowało Rejencję,
że środki na tą inwestycję są już dostępne i proszą o wydanie zgody na realizację kosztorysu elbląskiego organmistrza Terletzkiego na wstawienie nowego głosu.
Chodzi tu o warsztat organmistrzowski Gebrüder Terletzki, którego prowadziło
albo dwóch braci: August i Max lub jeszcze o samego Augusta, który był aktywny
od 1857 r. w Elblągu. Jego brat Max w latach 50. odbywał praktyki organmistrzowskie w różnych europejskich warsztatach organmistrzowskich, m.in. u Artistide
Cavaillé-Coll’a w Paryżu. Okres ten mógł się wydłużyć aż po rok 1863 i wtedy mogło go nie być w Elblągu. Wracając, kolegium dodało, że przy tych pracach konieczne będzie przestrojenie organów, co kosztować miałoby 17 talarów i 9 srebrnych
groszy. Rejencja w Gdańsku przysłany kosztorys przekazała Królewskiemu Dyrektorowi Muzycznemu, organiście kościoła św. Jana w Gdańsku Ludwigowi T. Granzinowi w celu zrewidowania57. Granzin odpowiedział 16 lipca 1863 r. i stwierdził,
że kosztorys został wykonany bez żadnych zastrzeżeń. Zaznaczył jednak, że nowy
głos o konstrukcji przelotowej musi zostać intonacyjnie zrównany z resztą aparatu
brzmieniowego organów Ahrendta. Po 4 dniach rejencja wydała zgodę na wykonanie prac58. Elbląski warsztat organmistrzowski wykonał prace do początku sierpnia,
ponieważ już 3 dnia tego miesiąca 1863 roku proboszcz Müller zawiadomił Rejencję w Gdańsku o ich ukończeniu59.
W drugiej połowie XIX wieku instrument Ahrendta został prawdopodobnie jeszcze raz rozbudowany do 40 głosów. Taką liczbę głosów podał Paul Buhl,
nauczyciel seminarium w Braniewie w opinii nt. głównych organów kościoła św.
56
Ibidem, s. 138; A.H. Boldt, Elbinger Geistesleben im neunzehnten Jahrhundert: ein Beitrag zur Chronik der
Stadt Elbing, Mohrungen 1894, s. 81.
57
APG sygn. 10/2851, Katholische Kirche und Pfarrbauten St. Nikolai in Elbing vol.4 1862–1926, k. 7.
58
Ibidem, k. 8.
59
Ibidem, k. 9.
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Jakuba w Olsztynie z 1921 r.60 Kiedy nastąpiła owa rozbudowa i jak prezentował się
po niej instrument, tego nie udało się odnaleźć.
Kolejną, tym razem niewielką reperację organy u św. Mikołaja przeszły
w 1867 r., a przeprowadził ją warsztat braci Terletzkich za kwotę 3 talarów. Kolejną
reperację sam już August Terletzki wykonał w 1874 r. za które otrzymał 31 talarów i 15 srebrnych groszy. Za kolejne prace organmistrzowskie w 1876 wypłacono fachowcowi 45 marek (nowa waluta w księgach rachunkowych pojawiła się
w 1875 r.), a w następnym roku 1 markę i 50 fenigów61. W następnych latach instrument wymagał średnio co rok-dwa interwencji organmistrza. I tak, August Terletzki naprawiał organy w 1879 za co otrzymał 65 marek, dwa lata później 54 marki i 50
fenigów, w 1881 r. jedynie 3,5 marki ale w 1882 aż 102 marki62. Następnym razem
organmistrz interweniował w 1885 r., za co otrzymał 67 marek oraz dwa lata później. Wtedy zażądał 2 marki za swoje prace. Rok później Terletzki naprawił znów
instrument za kwotę 4 marek. W 1889 r. za konieczne reperacje otrzymał 83 marki,
a w 1890 tylko 7 marek63. Dalej, w 1892 roku reperacje instrumentu kosztowały
parafię katolicką 66 marek, a dwa lata później 113 marek. Wtedy też po raz ostatni
prace przy organach przeprowadził August Terletzki. Przy następnej awarii instrumentu w 1895 r. pracował nie organmistrz, a Paul Buhl, nauczyciel seminarium
w Braniewie64. Później nad awariami organów pracował znów warsztat Augusta
Terletzkiego, jednak zarządzany już przez jego następcę – Eduarda Witteka. Pierwsze naprawy wykonano w 1899 r. za sumę 26 marek65. Organmistrzowie Witteka
następny raz pojawili się w 1902 i otrzymali zapłatę 30 marek. W roku następnym
prace przy instrumencie kosztowały 34 marki, w 1904 roku 32 marki, a w 1905 r. aż
113 marek66. W tym też czasie instrument był ubezpieczony. Między 1883 a 1888 r.
AAWO sygn. Olsztyn 518/1, [projekty przebudowy dużych organów], brak paginacji.
APG sygn. 9/732, Rechnungs – Angelegenheiten der katholischen St. Nikolai Kirche in Elbing, vol. 3. 1868–
1879, k. 60, 61, 367, 495, 557.
62
APG sygn. 9/733, Rechnungs – Angelegenheiten der katholischen St. Nicolai Kirche in Elbing, vol. 4. 1879–1885
[rzeczywiście do 1884 – B.S.], k. 82, 247, 340, 420.
63
APG sygn. 9/734, Rechnungs – Angelegenheiten der katholischen St. Nikolai Kirche in Elbing, vol. 5. 1886–
1892, k. 185, 339, 400, 478, 535,
64
APG sygn. 9/725, Vermoegen der St. Nicolai – Kirche in Elbing, vol. 6. 1893–1900, k. 31, 201, 268; Biografia
Paula Buhla pozostaje obecnie bliżej nieznana. Pracował jako organista kościoła św. Katarzyny oraz nauczyciel seminarium nauczycielskiego lub seminarium duchownego w Braniewie. Rzeczoznawca organowy diecezji warmińskiej.
W 1894 r. opiniował nowo zbudowane organy firmy Wittek dla kościoła katolickiego Świętej Siekierce. W 1921 r. sporządził wspomnianą już opinię nt. stanu głównych organów kościoła św. Jakuba w Olsztynie. Udzielał się w fachowej
prasie instrumentologicznej. W 1932 r. odbierał nowe 36-głosowe organy firmy Goebel w kolegiacie w Dobrym Mieście.
Prywatnie był dziadkiem ze strony matki rodzeństwa Poschmann, zaangażowanego w odbudowę i rozbudowę instrumentu dobromiejskiej kolegiaty w latach 80. i po 2000 r. Por. [a.n.], Orgelbauanstalt…, s. 62; AAWO sygn. Olsztyn 518/1,
brak paginacji; P. Buhl, Zum Kapitel „Die Bruckner-Orgel in St. Florian”, „Zeitschrift für Instrumentenbau“, Bd. 45 (19),
1925, s. 1251; E. Poschmann, Mit der Orgel fing alles an – 1974, Rocznik dobromiejski 2008, t. 2, s. 141.
65
APG sygn. 9/725, s. 520, 521.
66
APG sygn. 9/726, Vermoegen der kath. St. Nicolai – Kirche in Elbing, Bd 7. 1900–1908, s. 250, 251, 306, 307,
390, 391, 484, 485.
60
61
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była to kwota 15 tys. marek (wraz z emporą organową), a ubezpieczycielem były
dwie firmy: Aachener und Münchener Feuer-Societät oraz Berlinischen Feuerversicherungs-Anstalt67.
Różnorodność w wysokości płaconych sum pieniędzy na reperację organów
w dość krótkich okresach czasu świadczyć może (pomijając naturalnie zmianę talara
na markę niemiecką w latach 70. XIX wieku i wahania wartości tej waluty w późniejszym okresie) o stale pogarszającym się stanie technicznym instrumentu. Jego dolegania
były różne, ale również zastosowane środki reperujących instrument dawały różny skutek. Już wcześniej mógł wymagać gruntownej renowacji, która łączyłaby się z rozbiórką
organów i brakiem akompaniamentu do odbywających się w kościele nabożeństw na
okres kilku miesięcy. Zadowalano się więc swoistym „łataniem dziur”. Co ciekawe, obowiązek strojenia głosów językowych należał nie do organmistrza, a do organisty. Za tą
czynność otrzymywał dodatek do pensji. I tak, Grunenberg w 1867 oraz 1868 r. za strojenie otrzymał po 12 talarów (przy pensji 120 talarów). Podobnie następny organista,
Hermann Krassuski obok pensji nauczycielsko-organistowskiej otrzymywał identyczną
kwotę. Kiedy zmieniono walutę, dodatek za strojenie zapisywano w jednej rubryczce.
Było to 486 marek z czego 36 było dodatkiem za strojenie. W 1877 roku wynagrodzenie
wzrosło o 300 marek (dodatek pozostał bez zmian). W księdze za rok 1896 dodatek
rozbito na 3 transze, pierwsza 18 marek, a następne po 9. Taki stan trwał do 1906 r.68 Naturalnie strojenie wykonywali również organmistrzowie podczas napraw instrumentu.
Niezrealizowane projekty firmy Wittek
Jak już wcześniej wspomniano, stan organów kościoła św. Mikołaja na przełomie XIX i XX wieku stale się pogarszał. Prędzej czy później organista wraz kolegium
kościelnym musieli dojść do wniosku, że „łatany” przez lata mechanizm organów
będzie wymagać przebudowy bądź wymiany. Poza tym, były one na tle instrumentarium elbląskiego dość przestarzałe69. Okazją a zarazem koniecznością zmiany instrumentu okazała się budowa nowej wieży kościoła. Plan odbudowy masywnych
wież kościoła św. Mikołaja był dla kolejnych proboszczów od 1777 roku z różnych
APG sygn. 9/733, s. 282.
APG sygn. 9/725, s. 29, 30, 116, 117, 199, 200, 268, 269, 344, 345, 405, 406, 459, 460; sygn. 9/726, s. 123, 124,
185, 186, 248, 249, 304, 305, 388, 389, 482, 483, 541, 542; sygn. 9/732, k. 58, 184, 284, 285, 359, 360, 423, 424, 485, 486,
545, 546; sygn. 9/733, s. 70, 71, 109, 110, 164, 165, 183, 184, 233, 234, 338, 339, 418, 419, 553, 554,; sygn. 9/734, s. 109,
110, 183, 184, 276, 277, 337, 338, 398, 399, 468, 469, 533, 534.
69
Kościół NMP, główna ewangelicka świątynia miasta posiadała 41-głosowe organy z warsztatu firmy „Gebrüder
Terletzki” wybudowane w 1865 r. Świątynia nowomiejska pw. Trzech Króli posiadała równie udany instrument Augusta
Terletzkiego z 31 głosami. Oba instrumenty wyposażono w maszynę pneumatyczną oraz sekcje ekspresyjne. Z większych
instrumentów z początku XX w. można również wyróżnić organy nowego kościoła św. Anny w Elblągu, zbudowane przez
ówcześnie najlepszy w Prusach Zachodnich warsztat organmistrzowski Eduarda Witteka (następca Terletzkiego). Organy
zbudowane w 1901 r. posiadały 31 głosów, z wolnostojącym stołem gry oraz pneumatyczną trakturą. Zob. [a.n.], Orgelbauanstalt A. Terletzki – Elbing Inhaber Ed. Wittek / Hoflieferant Sr. Königlichen Hoheit des Prinzen Friedrich Leopold von
Preussen, Elbing [b.r. – prawdopodobnie 1911], s. 37, 42, 43, 58, 83.
67
68
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powodów odkładany na później. Możliwe to okazało się dopiero za czasów kadencji proboszcza ks. Augusta Zagermanna. Pierwsze plany odbudowy wież, konsultowane z Rejencją w Gdańsku pojawiły się w pojawiły się już w 1900 r.70 Nowa wieża
miała zostać połączona z kościołem, co wiązało się w ingerencję w zachodnią ścianę głównej nawy. W takim przypadku konieczne byłoby rozebranie instrumentu
i zmontowanie go po zakończeniu prac budowlanych. Jednak w tym przypadku,
zarząd kościoła podjął decyzję, że o budowie nowych organów. Kolegium kościelne
o tym zamierzeniu informowało Rejencję gdańską już w lipcu 1902 r. Budowa nowego instrumentu miała kosztować 15 tys. marek. Zarząd kościoła planował także
wymalować cały kościół i poprzestawiać ołtarze, co szacowano razem na 35 tys.
marek. Kolejnym ważnym planem było wstawienie nowych ławek do świątyni za
kwotę 10 tys. marek. W dalszych perspektywach planowano również rekonstrukcję sklepienia kościoła, które oszacowano na 60 tys. marek. Najważniejsza jednak
była budowa nowej wieży świątyni. Dużym problemem było finansowanie tych
planów71. Mimo to uroczyste poświęcenie kamienia węgielnego pod nową wieżę
projektu autorstwa budowniczego elbląskiego inspektora powiatowego Theodora
Neuhausa nastąpiło 24 października 1906 r.72 Wcześniej, bo 25 października 1905 r.
proboszcz Zagermann ponownie poinformował Rejencję o potrzebie budowy nowego instrumentu oraz przestawienia ołtarzy i kazalnicy. 21 lutego 1906 r. Rejencja
w Gdańsku odpowiedziała kolegium, że konieczne prace, w szczególności budowa
organów nie zostanie sfinansowana z fundacji państwowej, jednocześnie wskazując, że może do tego zostać (jak i do budowy wieży) użyta kwota 50 tys. marek,
będąca majątkiem parafii św. Mikołaja73.
Wybrano ofertę firmy „Orgelbauanstalt A. Terletzki Inh. Ed. Wittek” z Elbląga. Umowę podpisano prawdopodobnie w 1906 r., ponieważ wtedy w kościele
pojawił się niewielki instrument zastępczy (określany jako Hilfsorgel) zbudowany
przez warsztat Witteka za symboliczną kwotę 24 marek74. Z innego źródła wiadomo, że były to 4-głosowe organy bez pedału, nieposiadające szafy, ustawione na
głównym chórze, w pobliżu balustrady, po prawej stronie (niekreślonej od której
strony patrząc)75. Tak niska, symboliczna cena za tymczasowy instrument była
70
Archiwum Państwowe w Gdańsku (dalej: APG) sygn. 10/2851, Katholische Kirche und Pfarrbauten St. Nikolai in Elbing vol.4 1862–1926, brak paginacji.
71
M. Jablonski, Führer durch die St. Nikolaikirche in Elbing, Elbing 1930, s. 14.
72
[i.n.] Michaelis, Wiederaufbau des Turmes der Nikolaikirche in Elbing, „Zentralblatt der Bauverwaltung“, Bd.
31 (63), s. 394–396.
73
APG sygn. 10/2851, brak paginacji.
74
APG sygn. 9/726, Vermoegen der kath. St. Nicolai – Kirche in Elbing, Bd 7. 1900–1908, k. 557.
75
[…] eine Orgel von 4 Stimmen auf einem Klavier, meines Erinners sogar ohne Pedal. Diese Notorgel ohne
Gehäuse, bei der der Ton nach allen Richtungen hin sich frei auswirken kann, steht auf dem Hauptchor nahe der Brüstung,
nicht mitten, sondern rechtsseitlich. – Archiwum Archidiecezji Warmińskiej w Olsztynie (dalej AAWO), sygn. Olsztyn
518/1, [projekty przebudowy dużych organów], brak paginacji.
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zapewne kosztem wynajęcia organów, mająca skusić parafię do przyjęcia właśnie
oferty firmy Wittek76.
Nowy instrument miał otrzymać 45 głosów na trzech sekcjach manuałowych
i jednej pedałowej, które obsługiwałaby pneumatyczna traktura. System powietrzny zasilać miała elektryczna dmuchawa77. Znana jest przyjęta do realizacji dyspozycja nowych organów. Została ona opublikowana w katalogu firmy Wittek z 1908 r.78
Materia brzmieniowa nowego instrumentu prezentować się miała następująco:
I. Manual (Hauptwerk)

II. Manual

III. Manual (Echowerk)

1. Principal

16’

14. Gedackt

16’

27. Lieblich Gedackt

16’

2. Bordun

16’

15. Principal

8’

28. Geigenprincipal

8’

3. Principal

8’

16. Schalmei

8’

29. Salicional

8’

4. Gedackt

8’

17. Konzertflöte

8’

30. Äoline

8’

5. Hohlflöte

8’

18. Rohrflöte

8’

31. Vox coelestis

8’

6. Fugara

8’

19. Quintatön

8’

32. Spitzflöte

8’

7. Gemshorn

8’

20. Viola di Gamba

8’

33. Gedackt

8’

8. Oktave

4’

21. Dolce

8’

34. Flauto dolce

8’

9. Rohrflöte

4’

22. Oktave

4’

35. Flöte

4’

2

23. Traversflöte

4’

36. Fugara

4’

11. Mixtur 4f.

2’

24. Waldflöte

2’

12. Kornett 3-5f.

(?)

25. Mixtur 3f.

11/3’

13. Trompete

8’

26. Klarinette

8’

10. Rauschquinte 2f.

2 /3’

Pedal
37. Kontrabass

32’

38. Principalbass

16’

39. Subbass

16’

40. Violon

16’

41. Lieblich Gedackt

16’

42. Oktavbass

8’

43. Violoncello

8’

76
Na przykład, koszt budowy 6-głosowych organów w kościele ewangelickim w Przebrnie na Mierzei Wiślanej
przez tą samą firmę, z wykorzystaniem zabytkowej szafy wynieść miał 1650 marek. Por. APG sygn. 382/32,7, Akta kościołów ewangelickich w Przebrnie i Nowej Karczmie, pow. elbląski, brak paginacji; Firma Wittek w 1909 r. zobowiązała się
do darmowego dostosowania starych, małych i nieczynnych organów kościoła św. Katarzyny w Gdańsku na czas budowy nowych, wielkich organów o których zlecenie ta firma się ubiegała. Por. B. Skop, Instrumentarium organowe kościoła
św. Katarzyny w Gdańsku w dobie romantyzmu i Orgelbewegung (1850–1945), „Organy i ludzie”, t. 2, [w przygotowaniu].
77
Na początku XX wieku dmuchawę elektryczną posiadały jedynie organy kościoła św. Anny (1901) oraz
NMP (zamontowano w 1904 r.). Por. [a.n.], Orgelbauanstalt A. Terletzki – Elbing Inhaber Ed. Wittek / Hoflieferant Sr.
Königlichen Hoheit des Prinzen Friedrich Leopold von Preussen, Elbing [b.r. – prawdopodobnie 1908], s. 22.
78
Ibidem, s. 26.
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I. Manual (Hauptwerk)
44. Oktave

4’

45. Posaune

16’

II. Manual

21

III. Manual (Echowerk)

Połączenia:

Tutti

Manualkoppel II zu I

Freie Kombination

Manualkoppel III zu II

(Auslöser)

Pedalkoppel I
Pedalkoppel II

Inne:

Pedalkoppel III

Registerschweller
Automatische Pedalumschaltung (+ Auslöser)

Kombinacje:

Automatische Registerumschaltung (+ Auslöser)

Piano

Registerschwelleranzeiger

Mezoforte

Windanzeiger

Forte

Kalkanterglocke.

Przedstawiona dyspozycja projektowanych organów była typowym wytworem epoki romantyzmu początku XX wieku w wydaniu firmy Wittek. Miały to być
jedne z największych dotychczas zbudowanych organów tej firmy. Uwagę zwraca ogromna paleta brzmieniowa oraz starannie dobrane proporcje każdej z sekcji.
Sekcja głównego manuału, najgłośniejsza ze wszystkich miała zostać wyposażona
w solidną podstawę w postaci dwóch głosów 16’ – pryncypałowego i fletowego.
Bogata paleta głosów ośmiostopowych dawać miała pełnię kolorów bazy brzmieniowej. Obok rejestru Principal 8’, który prawdopodobnie znajdować mógł się
w prospekcie organów do dyspozycji organista posiadać miał dwa rejestry fletowe
o konstrukcji otwartej (Hohlflöte 8’) i krytej (Gedackt 8’). Rejestrem smyczkowym
w Hauptwerku nie była Viola di Gamba 8’ lecz delikatniejsza w barwie, choć prawdopodobnie głośniej intonowana Fugara 8’. Taką praktykę Wittek odziedziczył
po swoim mistrzu, Auguście Terletzkim, który to z kolei takie rozwiązanie po raz
pierwszy zastosował w organach dla gdańskiej Wielkiej Synagogi (1887) lub, co
mniej prawdopodobne w przebudowanym w 1880 roku instrumencie Niemieckiego Kościoła Reformowanego w Tylży79. Z racji wielkości instrumentu, Hauptwerk
nie miał posiadać 4’-głosu smyczkującego, a jedynie tradycyjny zestaw złożony
z rejestru pryncypałowego oraz fletu rurkowego. Praktyką powszechnie stosowaną, szczególnie przez organmistrzów przełomu XIX i XX wieku było łączenie chóru
kwinty i superoktawy w tzw. kwintą szumiącą (Rauschquinte). Firma Wittek nie
79
[a.n.], Orgelbauanstalt…, [b.r. – prawdopodobnie 1908], s. 20, 24–31; [a.n.], Orgelbauanstalt…, [b.r. – prawdopodobnie 1911], s. 20–35, 75.
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odstępowała od tej praktyki, aż do schyłku epoki. Mikstura, korona brzmieniowa
sekcji głównej posiadać miała 4 repetujące chóry, z których pierwszy z nich miał
być dwustopowy, następne kwintowe oraz prawdopodobnie jeden tercjowy. Kornett 3-5 fach posiadać miał zapewne podwójną funkcję. Budowany w stopażu 8’
lub 22/3’ był wsparciem mikstury oraz rejestrem solowym. Ta sekcja, mimo swojej
wielkości nie miała otrzymać 16’-głosu językowego. Jedynym miał być donośnie
intonowany Trompet 8’. Sekcję drugiego manuału planowano zapewne posadowić
powyżej Hauptwerku (jako Oberwerk) lub co mniej prawdopodobne za tą sekcją
(Mittelwerk). Jej koncepcja brzmieniowa jest ściśle związana z sekcją główną, tj.
na zasadzie cichszego odpowiednika. Zestaw głosów tego manuału skonstruowano
tak aby można było na nim wykonywać też różne partie solowe. Podstawą tutaj
miał być szesnastostopowy flet kryty (Gedackt) oraz Principal 8’, delikatniejszy odpowiednik głównego pryncypału. W drugim manuale znaleźć się miała największa
liczba rejestrów fletowych. Na szczególną uwagę zwraca Konzertflöte 8’. Jego konstrukcja opierała się na kilku rodzajach piszczałek. Pierwsze 12 największych było
drewnianych o konstrukcji krytej. Kolejna oktawa również drewniana, aczkolwiek
otwarta. Następna oktawa składała się z otwartych piszczałek z metalu organowego. Dyszkant był kontynuacją wcześniejszej konstrukcji ale o podwójnej długości
korpusu oraz od pewnego momentu o konstrukcji przedętej. Jego wyrazista oraz
oryginalna intonacja była specjalnością warsztatu firmy Wittek, która świetnie
nadawała się do wszelakich partii solowych. Rejestr ten nie był intonowany według
równej głośności wszystkich tonów, a tak aby jego brzmienie było progresywne,
stąd zastosowanie różnych rodzajów konstrukcji piszczałek. Jego przeciwieństwem
byłby rejestr Rohrflöte 8’ o jasnej barwie, ale o równej, prostoliniowej intonacji.
Kontynuacją fletu koncertowego był głos Traversflöte 4’, w którym również znajdowały się przedęte piszczałki. Jako ostatni Waldflöte 2’ byłby najwyższym głosem
solowym całych organów, nadającym również pewnej jasności brzmienia swojej
sekcji. W II manuale znaleźć się miała również grupa 3 rejestrów smyczkowych.
Pierwszy z nich, Viola di Gamba 8’ był w niej głosem najgłośniejszym. Jego intonacja, ostro brzmiąca, posiadała mało podstawy (tj. wyczucia iż jest to głos 8’), ale za
to posiadać miała rozbudowane alikwoty, bardzo wyczuwalne w jego wybrzmieniu.
Porównywalnym (choć nieco cichszym) głosem, który miał się znaleźć w grupie rejestrów smyczkowych był Schalmei 8’, w wydaniu firmy Wittek tęższe, spokojniejsze i pełniejsze. Najcichszym rejestrem smyczkowym drugiego manuału miało być
Dolce 8’. Posiada on ciemniejsze brzmienie poprzez zastosowanie piszczałek z ekspresją80. W drugim manuale znajdował się również Quintatön 8’, którego zadaniem
80
Często można też spotkać piszczałki bez ekspresji. Często ten głos był zastępowany przez rejestr Dulciana 8’,
który z kolei posiadał zwykle piszczałki o konstrukcji lejkowatej. Podobnym rejestrem do Dolce jest również Harmonica 8’.
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miało być charakterystyczne ubarwienie tej sekcji dając wrażenie grającego nasardu. Poza tym był on również wzmocnieniem brzmienia tej sekcji81. Paletę ośmiostopowych rejestrów zamykać miał przelotowy Klarinette 8’, nierozłączny element
organów Terletzkiego i Witteka. Całość zamykała trójchórowa mikstura, która
nadawała korony brzmieniowej tej sekcji, oraz wspomagała miksturom Hauptwerku (poprzez wyższy stopaż – 11/3’) zwieńczenie brzmienia całych organów. Trzeci
manuał znajdować miał się najdalej od stołu gry, obudowany materią drewnianą
z ruchomymi żaluzjami. Stąd zestaw planowanych dla tego manuału głosów składał
się z rejestrów smyczkowych oraz fletowych. Pod kątem intonacji, ta sekcja była
jeszcze cichsza od poprzedniej. Do tego możliwość operowania głośnością dawała
bardzo szerokie możliwości wyrazu ekspresji. Jej podstawą był również szesnastostopowy głos kryty, jednak jak nawet sama jego nazwa podkreśla, ma być to rejestr
delikatniejszy i słodszy w brzmieniu (Lieblich Gedackt). Dalsza paleta głosów fletowych składała się z rejestru Gedackt 8’, zapewne w innej menzurze niż głos 16’,
o delikatnie silniejszej, aczkolwiek również ciemnej intonacji. Przeciwstawnym był
zapewne Spitzflöte 8’, zwykle o konicznej, otwartej konstrukcji oraz o delikatnym,
jasnym brzmieniu. Równie ciekawym był planowany rejestr Flauto dolce 8’, bardzo delikatny, odrobinę smyczkujący. Paletę fletów zamykał Flöte 4’. Równie silna
miała być grupa smyczkowa. Otwierał je pryncypał skrzypcowy, zapewne najgłośniejszy w całym Echowerku, za nim natomiast stał delikatniejszy Salicional 8’. Do
powyższych rozjaśniającym głosem miała być Fugara 4’. Najcichszym zaś głosem
w całych organach bezsprzecznie miała być wąskomenurowana, metalowa Aeoline
8’. Do niej dodać można było głośniejszy rejestr Vox coelestis 8’, który dolną oktawę
wykorzystywał z Aeoliny. Sekcja Echowerku nie miała posiadać żadnego wysokostopowego rejestru, alikwotu czy mikstury, co było typowe w tym okresie dla niemieckiego budownictwa organowego, w szczególności w praktyce firmy Terletzki.
Z drugiej strony nie znalazł się w niej żaden głos językowy. Sekcję pedału otwierał
zapewne akustyczny Kontrabass 32’, zaś podstawa opierała się na 3 głosach 16’. Lieblich Gedackt 16’ oraz Violoncello 8’ miały być zapewne transmisjami z Echowerku.
Takie rozwiązanie dawało możliwość regulowania głośności tych dwóch głosów
i tworzyło tzw. „Schwellpedal” co też zwiększało możliwość tworzenia różnorodnych barw. Trzeba zwrócić uwagę, że sekcja pedału była planowana dość skromnie.
Powodem były zapewne koszty, chęć jak największej palety głosów podstawowych
oraz warunki miejscowe (nowe organy w starej szafie miały być większe).
Wszystkie 4 sekcje planowano ustawić na wiatrownicach stożkowych, powszechnie stosowanych wtedy przez Witteka. Pneumatyczna traktura, z której to
81
Otto Krieschen w protokole odbioru nowych organów Witteka dla kościoła św. Katarzyny w Gdańsku ocenił
ten rejestr (też znajdujący się w II manuale) jako dający: „dość silny, ekspansywny ton”. Por. B. Skop, op. cit.
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punktualności ów organmistrz słynął pozwalała na zastosowanie wolnostojącego
stołu gry. Dzięki pneumatyce organista posiadać miał dużą paletę rejestrów pomocniczych. Po pierwsze prawie wszystkie sekcje mogły zostać ze sobą połączone. Brakowało jedynie łączenia Echowerku z Hauptwerkiem, którego zestaw głosów oraz cicha
intonacja nie miała prawie żadnego znaczenia przy rejestrach I. manuału. Organista
miał do dyspozycji zaprogramowane stałe kombinacje na poziomach piano-mezzoforte-forte-tutti. Poza tym, miała zostać zamontowana jedna wolna kombinacja. Do
tego jeszcze planowano zamontować pedał Crescenda, automat pedału oraz automat
rejestrów. Stół gry miał otrzymać dwa cyferblaty pokazujące poziom ciśnienia powietrza oraz wskaźnik Crescenda. Na wypadek awarii prądu możliwe było kalikowanie.
Specjalnie w tym celu zamontowany miał być dzwonek kalikancki.
Warsztat Witteka mógł przystąpić do prac dopiero po zakończeniu budowy
nowej wieży kościelnej. Podczas prac budowlanych, które znajdowały się w obrębie
starych organów Ahrendta specjalnie się nimi nie przejmowano. Doprowadziło to
do ich zaawansowanej dewastacji. Budowę wieży ukończono w 1907 r. Mimo to nie
przystąpiono do budowy instrumentu. Problemem mogły być pieniądze, których
brakowało już przy budowie wieży, a także zmiana na stanowisku proboszczowskim.
Z powodów zdrowotnych dotychczasowego proboszcza Zagermanna przeniesiono
do Fromborka na stanowisko kanonika rezydencjalnego. Zastąpił go ks. Paul Küssner,
przeniesiony z Kętrzyna. Pewne poruszenie w sprawie nastąpiło dopiero w 1911 r.
Küssner 27 czerwca prosił Rejencję w Gdańsku o wsparcie w kwocie 100 tys. marek
w celu spłacenia budowy wieży. Swoją prośbę motywował trudną sytuacją parafii,
która nie może dalej odkładać remontu kościoła i spłacać jedynie zaciągniętych pożyczek. Stan gmachu po pracach budowlanych wyglądał rzeczywiście przygnębiająco.
W wielu miejscach świątyni poodpadał tynk, polichromie ścienne wyblakły. Całość,
łącznie z oknami pokryte było grubą warstwą kurzu. Küssner pisał, że organy są wyłączone z użytku od 3 lat. Jak wiadomo, instrument zastępczy pojawił się już w 1906,
a więc w 1911 r. funkcjonował w kościele już 5 lat. Być może w czasie budowy wieży,
próbowano jeszcze z niego korzystać. Proboszcz powołując się na opinie nieznanych
z imienia rzeczoznawców poinformował Rejencję, że budowa nowych organów jest
konieczna82. Rejencja w Gdańsku informowała Królewski Urząd Budowlany w Elblągu, że sytuacja funduszu patronackiego jest niekorzystna83. Niecałe dwa miesiące
później, 16 sierpnia 1911 r. Królewski Urząd Budowlany donosił Rejencji, że organy
zostały zbadane przez dyrektora muzycznego ewangelickiego kościoła NMP w Elblągu Franza Rasenbergera84. W sporządzonej opinii stwierdził on, że instrument
APG sygn. 10/2851, brak paginacji.
Ibidem, brak paginacji.
84
Franz Rasenberger, data urodzenia i śmierci nieznana. Pochodził z Glarus w Szwajcarii. Na przełomie lutego
i marca 1900 r. zatrudniony został na stanowisku kantora i organisty kościoła Mariackiego, głównej świątyni ewangelic82
83
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jest całkowicie niesprawny oraz wymagane jest wybudowanie nowego. Przy jego
budowie mogą zostać ewentualnie wykorzystane niektóre piszczałki drewniane.
Ponadto organista uznał, że prospekt organowy jest wart zachowania. Podobnie
rzecz się miała co do piszczałek prospektowych, które nawet jeśli nie nadawałyby
się do odnowienia, mogłyby nadal stać w prospekcie jako nieme. Do pisma załączono kosztorys na budowę nowych organów z elbląskiego warsztatu A. Terletzki
Inh. Wittek85. Rejencja odpisała kolegium kościelnemu, że poza dotacją na reperację dachu kościoła w kwocie 100 marek wszystkie inne prace mogą być dotowane
od następnego roku rachunkowego. Odesłano wspomniany wcześniej kosztorys na
budowę organów z prośbą wskazania zobowiązania patrona kościoła przy budowie
organów. Przy tym rejencja wystosowała ciekawe z dzisiejszego punktu widzenia
pytania do kolegium kościelnego:
1.
Kiedy wybudowano istniejący w kościele instrument i czy wtedy kościół był
pod patronatem państwowym,
2.
Czy patron kościoła wydał zgodę i czy uczestniczył w kosztach budowy nowego instrumentu,
3.
Kiedy zostały przeprowadzane remonty organów,
4.
Czy patron kościoła współfinansował prace remontowe.
W kwestii korespondencji z Królewskim Urzędem Budowlanym w Elblągu
oraz opinii organisty z kościoła Mariackiego Rejencja podkreśliła, że prospekt nie
„może” a wręcz „musi” zostać zachowany z racji jego wartości historycznej86.
Franz Rasenberger jako muzyk kościoła ewangelickiego stał się wraz ze sporządzoną przez niego opinią zarzewiem konfliktu między władzami kościelnymi
a Rejencją i elbląskim Królewskim Urzędem Budowlanym. Muzyk za wykonaną
ekspertyzę wystawił rachunek 30 marek. 3 marca 1912 r. Rejencja gdańska poleciła
kolegium kościelnemu wypłacić wspomnianą kwotę szwajcarowi. Kolegium odmówiło płatności. Rasenberger poinformował o tym fakcie zarząd Rejencji 16 marca br.
Ta nakazała wypłacenie 30 marek dyrektorowi muzycznemu do 28 marca. Dwa dni
po terminie list z tłumaczeniem całej sprawy wystosował proboszcz Paul Küssner.
Kapłan stwierdził, że przed sprawozdaniem o stanie organów Rasenbergera została
sporządzona podobna opinia przez królewskiego dyrektora muzycznego katolickiego
seminarium w Braniewie Paula Buhla. W związku z tym kolegium uznało, że nie ma
kiej Elbląga. Prowadził szeroko zakrojoną działalność koncertową z chórem kościelnym tego kościoła. Za jego kadencji
nastąpić miało zwiększenie wykonawstwa repertuaru świeckiego. W 1908 r. po wyjeździe kantora kościoła Trzech Króli
– Maxa Gulbinsa do Wrocławia, prawdopodobnie Rasenberger przejął po nim funkcję rewidowania organów na terenie Elbląga i okolic. Z funkcji kantora kościoła Mariackiego zrezygnował w 1913 r., zastąpił go Gerhard Wagner. Por.
J. Szkolnicka, Elbląskie chóry kościelne i konfesyjne, towarzystwa śpiewacze w latach 1871–1945, Studia Elbląskie, t. 16,
2015, s. 153–156.
85
APG sygn. 10/2851, brak paginacji.
86
Ibidem.
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nic wspólnego z pracą Rasenbergera i nie ma w zamiarze wypłacać mu honorarium
za wykonaną pracę skoro płacono za nią już „katolickiemu” Buhlowi87.
Trudno określić ile kosztorysów złożyła firma Wittek kolegium kościoła św.
Mikołaja. Nie zachował się też żaden z dokumentów wystosowanych przez tą firmę. W tym przypadku polegać jedynie można na materiałach reklamowych firmy,
która chwaliła się swoimi najważniejszymi oraz planowanymi zleceniami. W kolejnym katalogu firmy Wittek prawdopodobnie z 1911 r. znalazła się bardzo podobna
dyspozycja do oferty z 1908 r. dla kościoła św. Mikołaja w Elblągu. Nastąpiły w niej
niewielkie aczkolwiek zauważalne zmiany. Autor niniejszego opracowania wysnuł
więc hipotezę, że z dużą dawką prawdopodobieństwa jest to projekt dyspozycji
z kosztorysu dla tego kościoła z 1911 r., po sporządzonej ekspertyzie przez Franza
Rasenbergera. Prezentuje się ona następująco88:
I. Manual (Hauptwerk)

II. Manual

III. Manual (Echowerk)

1. Principal

16’

14. Gedackt

16’

26. Lieblich Gedackt

16’

2. Bordun

16’

15. Principal

8’

27. Geigenprincipal

8’

3. Principal

8’

16. Schalmei

8’

28. Spitzflöte

8’

4. Hohlflöte

8’

17. Flûte harmonique

8’

29. Salicional

8’

5. Gedackt

8’

18. Quintatön

8’

30. Aeoline

6. Fugara

8’

19. Viola di Gamba

8’

31. Vox coelestis

8’

7. Gemshorn

8’

20. Dolce

8’

32. Gedackt

8’

8. Oktave

4’

21. Principal

4’

33. Flauto dolce

8’

4’

9. Rohrflöte

8’

22. Traversflöte

4’

34. Flöte

4’

10. Rauschquinte 2f.

22/3’

23. Waldflöte

2’

35. Fugara

4’

11. Kornett 3–5f.

2 /3’

24. Mixtur 3f.

2’

36. Harm. aeth. 2–3f.

22/3’

12. Mixtur 3–4f.

11/3’

25. Klarinette

8’

13. Trompete

2

8’

Pedal
37. Kontrabass

32’

38. Principalbass

16’

39. Subbass

16’

40. Violon

16’

41. Echobass*

16’

42. Oktavbass

8’

43. Violoncello*

8’

44. Oktave

4’

87
88

Ibidem.
[a.n.], Orgelbauanstalt…, Elbing [b.r. – prawdopodobnie 1911], s. 34.
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I. Manual (Hauptwerk)
45. Posaune

II. Manual

27

III. Manual (Echowerk)

16’

* transmisje
Połączenia:
Manualkoppel II zu I
Manualkoppel III zu I
Manualkoppel III zu II
Pedalkoppel I
Pedalkoppel II
Pedalkoppel III
Kombinacje:
Piano
Mezzoforte
Forte
Tutti ohne Rohrwerke
Tutti mit Rohrwerke

Freie Kombination I
Freie Kombination II
(Auslöser)
Inne:
Registerschweller
Automatische Pedalumschaltung für II. Manual
(+ Auslöser)
Automatische Pedalumschaltung für III. Manual
(+ Auslöser)
Absteller der Handregistratur
Registerschweller
Registerschwellanzeiger
Windanzeiger.

Podana koncepcja jest w kilku kwestiach poprawioną dyspozycją wcześniejszej znanej wersji projektu. W manuale głównym zmieniona została liczba chórów
mikstury oraz stopaż z 2’ do 11/3’. Sekcja manuału drugiego została pomniejszona
o jeden rejestr (zniknął Rohrflöte 8’). W przypadku głosu Konzertflöte 8’ zostało
zmienione jedynie nazewnictwo na francuskie. Sekcja Echowerku powiększona została o rejestr Harmonia aethera 2-3fach 22/3’. Dzięki temu 3 manuał zyskał o wiele
większą samodzielność. W tej propozycji zainstalowane miało zostać połączenie
III. manuału z I., którego wcześniej nie planowano. Co ciekawe, w pierwszej znanej
dyspozycji jak i drugiej nie pojawiają się żadne połączenia oktawowe, wtedy już
powszechnie stosowane nawet w małych instrumentach. W kwestii dalszych pomocy organistowskich, pojawiła się druga wolna kombinacja oraz dwa automaty
pedałowe, oddzielnie dla II. i III. manuału. Zniknął natomiast automat rejestrów.
W 1913 r. musiała powstać kolejna odsłona kosztorysu nowych organów kościoła św. Mikołaja w Elblągu. Wydawałoby się, że tym razem budowa organów dojdzie do skutku. Informacja o budowie nowego instrumentu została opublikowana
w ogólnoniemieckim fachowym czasopiśmie Zeitschrift für Instrumentenbau. 21 października 1913 r. poinformowano w nim, że budowę nowych organów powierzono
wspomnianej już firmie za sumę 18 tys. marek89. Egzemplarz katalogu z 1911 roku
posiada dopisane ręcznie zbudowane i zlecone do budowy instrumenty do 1913 roku,
gdzie znajduje się również kościół św. Mikołaja w Elblągu. Wtedy otrzymać miał
89

Orgelbau-Nachrichten, „Zeitschrift für Instrumentenbau“, Bd. 34, 1913–1914, s. 113.
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46 rejestrów oraz 2 połączenia oktawowe90. W przypadku połącznia Super, sekcja manuałowa, do której przydzielone było takie połączenie musiałaby zostać zbudowana
o oktawę dłuższą, co wiązałoby się z potrzebą większej ilości miejsca.
I tym razem budowa organów nie doszła do skutku. Mogło to być spowodowane dużą ilością zamówień firmy Wittek oraz utrudnioną działalnością podczas
pierwszej wojny światowej. Istotnym powodem mogło być również wstrzymanie
finansowania przez patrona kościoła. W 1917 r. z nieczynnych organów na cele
wojenne skonfiskowano piszczałki prospektowe91.
Największe organy diecezji warmińskiej
W wyniku przegranej w 1918 roku wojny światowej, w szczególnie w Elblągu odczuto efekty kryzysu gospodarczego. Na miejsce Küssnera urząd proboszcza
powierzono ks. Arthurowi Katherowi, którego uroczyste wprowadzenie odbyło się
25 marca 1924 r.92 Dopiero wtedy rozpoczęły się kompleksowe prace remontowe
kościoła. W następnym roku powrócił temat budowy nowych organów. Sporządzony został nowy kosztorys przez firmę Wittek opiewający kwotę 27 tys. marek.
W korespondencji z Rejencją w Kwidzynie, ks. Kather podkreślał fakt, że posiadając jedynie „domowy” instrument w ogromnym kościele, godne muzykowanie
podczas świętowania ważnych nabożeństw jest niemożliwe. Stąd prosił Rejencję
jako patrona kościoła św. Mikołaja o konieczne dofinansowanie. Jego prośby popierał Bernhard Schmid, prowincjonalny konserwator na Prusy Zachodnie. Podkreślał, że obok katedry w Kwidzynie, kościół św. Mikołaja w Elblągu jest najbardziej
znaczącą świątynią parafialną w na obszarze prowincji Prusy Zachodnie; znajduje
się w czołówce [wszystkich świątyń prowincji – B.S.] ze swoją absolutną wielkością
i z obfitością historycznych przekazów jako kościół dawnego miasta Hanzy93. Kwestia
budowy organów znalazła się w dużym programie remontu świątyni. Wg. Schmida
przy koniecznej potrzebie nowego instrumentu, szafa Ahrendta z przyczyn ekonomicznych (obniżenie kosztów budowy) oraz wartości artystycznych powinna zostać zachowana. Zaznaczył przy tym, że jej kolorystyka może zostać „ulepszona”94.
Wtedy też, podczas właśnie trwających prac malarskich prospekt nieczynnych
od prawie 20 lat organów miał zyskać nową, jasną polichromię dopasowaną do
nowych kolorów ścian. Rejencja wyraziła zgodę na budowę nowego instrumentu
w starej szafie jednak bez potrzebnego wkładu państwa95.
[a.n.], Orgelbauanstalt…, Elbing [b.r. – prawdopodobnie 1911], s. 53.
APG sygn. 10/2851, k. 18.
92
M. Józefczyk, Elbląskie duchowieństwo katolickie na tle dziejów miasta 1246–1945, Elbląg 2005, s. 216.
93
Neben der Domkirche zu Marienwerder ist St. Nicolai zu Elbing die bedeutendste Pfarrkirche des Regierungsbezirks Westpreussen; mit ihren absoluten Grössenmassen und mit der Fülle geschichtlicher Überlieferungen als Kirche der
einstigen Hansestadt steht sie obenan. Por. APG sygn. 10/2851, k. 18.
94
Die alte dunkele Färbung kann wieder ausgebessert werden. Por. Ibidem.
95
Ibidem.
90
91
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Wspomniany kosztorys firmy Wittek nie zachował się. Z pewnością organmistrz wniósł różnego rodzaju poprawki, zgodne ze zmianami w ówczesnych
upodobaniach brzmieniowych organów, które wnosiły postulaty tzw. reformy alzackiej. Liczba głosów pozostała zapewne ta sama lub nieznacznie zwiększona.
Warsztat elbląski miał wielką nadzieję, że uda im się w końcu po prawie 20 latach
zbudować swój instrument. Poza tym szczególnie znaczenie miałby fakt, iż w tym
czasie firma Wittek świętowała zbudowanie swojego 500-ego opusu.
Z niewiadomych przyczyn oferta „ewangelickiego” warsztatu nie przypadła
do gustu ówczesnemu zarządowi kościelnemu. Pod koniec 1925 lub na początku
1926 roku nawiązano kontakt z warsztatem Bruno Goebla z Królewca. Firma ta
była o wiele bardziej znana na Warmii, gdzie katolickie parafie były jej najliczniejszymi klientami. Ważną kwestią przeważającą na stronę Goebla była katolicka konfesja organmistrza. Przygotował on kosztorys opiewający kwotę 34 tys. marek. Taką
cenę podał Rejencji w Kwidzynie ks. Arthur Kather 28 października 1926 r. Twierdził, że nowy instrument, podobnie jak wcześniejszy, powinien wytrzymać kolejne
100 lat. Dalej tłumaczył, że mimo dobrowolnej ofiarności parafian, nie wystarczy
aby zebrać wspomnianą sumę. Zbiórki pieniędzy odbywały się co niedzielę, wydawano również nieoprocentowane świadectwa udziału o wartości 3 marek które
miały się zwrócić w ciągu 4 lat. Kather zwrócił też uwagę, że staromiejska gmina
katolicka św. Mikołaja składa się w 75% z pracowników zakładów przemysłowych
lub bezrobotnych, którzy znajdują się w złej sytuacji finansowej. Parafia nie otrzymała wcześniej wsparcia finansowego od państwa z racji patronatu nad kościołem, ponieważ według Rejencji patron nigdy nie dotował organów w kościele św.
Mikołaja. Stwierdził, że z racji wspomnianego patronatu nad kościołem, wsparcie
mógłby wynieść około 12 tys. marek, co byłoby ponad 1/3 potrzebnej kwoty pieniędzy. Gdyby jednak państwo jako patron świątyni nie mogło przekazać takiej sumy,
Kather zaznaczył, że można by pozyskać około 6-4 tysięcy marek wsparcia „na cele
kulturalne”. Byłaby to 1/3 do połowy oczekiwanego wsparcia państwowego96. Finalnie wsparcia udzieliło Ministerstwo Nauki, Sztuki i Edukacji Ludowej.
Podpisanie umowy z wytwórnią Goebla w Królewcu musiało nastąpić kilka
miesięcy szybciej. Wtedy też doszło do niemiłej sytuacji o której wspomina Jan Janca. Po przyjęciu oferty królewieckiej wytwórni, funkcjonujące już 20 lat tymczasowe organy zostały bez poinformowania Witteka zdemontowane, przewiezione pod
główne wejście do jego warsztatu przy Wilhelmstraße 56 i tam zostawione97. Demontaż starych organów Ahrendta, wykonanie w Królewcu, transport do Elbląga
Ibidem.
Jan Janca bazując na wspomnieniach Wernera Renkewitza twierdzi, że w 1926 roku miała miejsce jedynie
gruntowna przebudowa organów zbudowanych przez firmę Wittek w 1908 roku. Por. W. Renkewitz, J. Janca, H. Fischer,
Geschichte der Orgelbaukunst in Ost- und Westpreußen von 1333 bis 1944, Bd. 2, Köln 2015, s. 435, 436.
96
97
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i montaż nowego instrumentu zakończył się w listopadzie 1926 r., a poświęcenia
dokonano w pierwszą niedzielę Adwentu (28 listopada)98.
Koszt budowy nowych organów wyniósł finalnie 34 967,46 marek. Parafia
zebrała do początku 1927 r. 24 647,81 marek. Z brakującej sumy około 10 tys. Państwo niemieckie wspomogło budowę kwotą 8 tys. marek. Brakowało więc około
2 tys.99. 17 stycznia 1927 r., a więc ponad miesiąc po poświęceniu, Rejencja kwidzyńska musząc wysłać sprawozdanie Ministrowi Nauki, Sztuki i Edukacji Ludowej zażądała od proboszcza Kathera kilku istotnych z punktu sprawy dokumentów.
Składały się na to: projekt, rozliczenie budowy z poniesionymi kosztami, długami,
wkładem różnych stron itd100.
Krótko przed montażem organów okazało się, że w drewnianej konstrukcji
empory organowej stwierdzono silną działalność pleśni (stroczek domowy). Z racji napiętych terminów i rozpoczętym już montażu instrumentu musiano bez koniecznej zgody policji budowlanej rozebrać zgniłą część konstrukcji i zastąpić ją
nową. Wymagane zezwolenia i sprawy administracyjne względem budowy nowego
fragmentu stropu załatwiono na początku 1927 r. 29 stycznia br. rejencyjny mistrz
budowlany Candrian urzędowo potwierdził, że nowe elementy wykonano poprawnie i empora spełnia wszystkie wymogi policji budowlanej101.
Jak już wcześniej wspomniano, kościół św. Mikołaja posiadając ogromną kubaturę potrzebował dużego instrumentu, który wypełniłby swoim brzmieniem całe
jego wnętrze. Dlatego też organy Goebla otrzymały 53 głosy na trzech sekcjach
manuałowych i jednej pedałowej. Instrument oznaczono opusem 357102. Autorem
dyspozycji był dyrektor muzyczny ewangelickiego kościoła Najświętszej Marii Panny w Elblągu Gerhard Wagner, będący zarazem muzycznym rzeczoznawcą prezydenta Rejencji zachodniopruskiej103. Przedstawiała się ona następująco104:
M. Jablonski, op. cit., s. 45.
APG sygn. 9/2852, Kirchen u. Pfarrbauten 1926–1941, brak paginacji.
100
Ibidem.
101
Ibidem.
102
J. Janca, O działalności organmistrzowskiej rodziny Goeblów w setną rocznicę założenia firmy, „Organy i muzyka organowa” 1994, t. 9, Prace specjalne 52, s. 256.
103
APG sygn. 9/2852, brak paginacji; Gerhard Wagner, ur. 21 grudnia 1884 r, syn Paula Wagnera, Królewskiego
Dyrektora Muzycznego i kantora ewangelickiej katedry w Kwidzynie. Studiował kompozycję na „Königliche akademische Hochschule für Musik” w klasie prof. dr. Maxa Brucha oraz prof. Roberta Kahna, a także fortepian i organy jako
przedmioty poboczne. Po studiach pracował jako kapelmajster oper w Saarbrücken, Wismarze i Hannowerze, a następnie odbył tournée po miastach na południu Cesarstwa Rosyjskiego (Kijów, Odessa, Krym oraz obszary na Kaukazie)
jako dyrygent orkiestry. Na krótko przeniósł się do Narwy gdzie prowadził szkołę muzyczną i Niemieckie Towarzystwo
Śpiewacze. W 1910 r. przeniósł się do Dorpatu gdzie otrzymał posadę dyrektora muzycznego miejscowego uniwersytetu.
W marcu 1913 r. Wagner przeniósł się do Elbląga gdzie przejął funkcję dyrektora muzycznego parafii NMP po Franzu
Rasenbergerze. Animator bogatego życia muzycznego przedwojennego Elbląga. Prowadził chór kościoła NMP z którym często koncertował. Organizował koncerty znanych artystów i zespoły w Elblągu, m.in. chór katedry berlińskiej,
Walthera Drwenskiego – organistę Kaiser-Wilhelm-Gedächtniskirche w Berlinie i innych. Od 1925 r. zarządzał prywatnym konserwatorium muzycznym w Elblągu. Był również państwowym doradcą muzycznym prezydenta Rejencji
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I. Manual (Hauptwerk)

II. Schwellwerk 1
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III. Schwellwerk 2

1. Großprincipal

16’

15. Bordun

16’

29. Dulciana

16’

2. Großgedackt

16’

16. Geigenprincipal

8’

30. Principal amabile

8’

3. Principal

8’

17. Jubalflöte

8’

31. Konzertflöte

8’

4. Hohlflöte

8’

18. Protunalflöte

8’

32. Schalmey

8’

5. Starkgedackt

8’

19. Quintadena

8’

33. Lieblich Gedackt

8’

6. Fugara

8’

20. Gemshorn

8’

34. Äoline

8’

7. Oktave

4’

21. Gamba

8’

35. Vox coelestis

8’

8. Rohrflöte

4’

22. Dolce

8’

36. Prästant

4’

9. Gemshorn

4’

23. Vox angelica

8’

37. Flauto amabile

4’

2

2 /3’

24. Unda maris

8’

38. Violine

4’

11. Superoctave

2’

25. Flauto traverso

4’

39. Nassat

22/3’

12. Mixtur 3-5f.

2’

26. Fugara

4’

40. Waldflöte

13. Kornett 5f.

8’

27. Progressio 2-3f.

2’

41. Terz

14. Trompete

8’

28. Oboe

8’

42. Klarinette

8’

43. Vox humana

8’

10. Quinte

2’
13/5’

Pedal
44. Untersatz

32’

45. Principal

16’

46. Subbaß

16’

47. Violone

16’

48. Echobaß

16’

49. Nassat

102/3’

50. Flöte

8’

51. Violoncello

8’

52. Posaune

16’

53. Baßklarinette

8’

104

Zachodniopruskiej. Po ucieczce z Elbląga w 1945 r. osiadł Barmstedt a następnie Wintershausen koło Würzburga. Zmarł
tamże 9 listopada 1967 r. Zob. Erinnerungen an Gerhardt Wagner, Elbinger Nachrichten, 1985, Nr. 661/34, s. 9–10; M.
Andrzejewski, Oświata i kultura, w: Historia Elbląga, t. 3 cz. 2, red. A. Groth, Gdańsk 2001, s. 86.
104
Kopia odpisu Gottholda Frotschera z czasopisma „Die Kirchenmusik“, 1927 (s. 74–75), którą autor otrzymał
od prof. Jana Jancy z Tybingi.
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Połączenia:
Manualkoppel II-I
Manualkoppel III-I
Manualkoppel III-II
Pedalkoppel I
Pedalkoppel II
Pedalkoppel III
Koppelpedal an Manual I
Oberoktavkoppel II
Oberoktavkoppel II-I
Oberoktavkoppel III
Oberoktavkoppel III-I
Oberoktavkoppel III-II
Unteroktavkoppel III
Unteroktavkoppel III-I
Unteroktavkoppel III-II
Generalkoppel
Kombinacje:
Freie Kombination I

Freie Kombination II
Prinzipalchor
Flötenchor
Streicherchor
Zungenchor
Piano
Mezzoforte
Forte
Fortissimo
Tutti
(Auslöser)
Pozostałe:
Tremulant
Automatische Pedalumschaltung
Absteller für Handregister
Absteller für Rollschweller
Absteller für Zungen
Kalkantenglocke
Elektromotoranschalter

Zbudowane organy według koncepcji Gerhardta Wagnera dawały rzeczywiście ogromne możliwości brzmieniowe. Mimo utrzymania dyspozycji w starej, przenikającej już postromantycznej szkole kręgu niemieckiego, zauważalne
są wpływy reformy alzackiej. Wg. Jana Jancy oraz Wernera Renkewitza, który to
zapewne miał okazję usłyszeć ten instrument, organy Goebla brzmiały ciemno
i potężnie, aczkolwiek nie brutalnie105. Były to ostatnie duże typowo późnoromantyczne organy zbudowane na terenie Prus Wschodnich. Możliwości brzmieniowe
silnie wzbogacała bogata paleta połączeń międzymanuałowych, sub- i superoktawowych, w takim stopniu, iż w świetle nowej epoki Orgelbewegung ten instrument
mógł być również inspirujący. Nie znane są szczegóły dotyczące zasilania powietrza. Dmuchawa elektryczna umieszczona została we wnętrzu wieży106, a więc
prawdopodobne, że i miechy wraz z systemem do kalikowania (na wypadek przerw
w dostawie prądu) znajdowały się w tym miejscu. Instrument otrzymał typowe
dla warsztatu Goebla wiatrownice typu upustowego – tzw. „Taschenlade”, które
obsługiwała traktura czysto pneumatyczna. Sekcja manuału głównego, podobnie
jak w ofertach Witteka opierała się na 16’-owych rejestrach pryncypałowym i fletowym. Ich wagę, a także silną i zapewne tęgą intonację podkreślono w nadaniu
im przydomka „wielki” (Großprincipal, Großgedackt). Istnienie tego pierwszego
dawało uzyskanie pełnej palety głosów pryncypałowych (16’, 8’, 4’, 22/3’, 2’). Stosunek labialnych rejestrów, tj. 4 rejestry 8’ na aż 4 głosy 4’ potwierdza wpływ refor105
106

W. Renkewitz, J. Janca, H. Fischer, op. cit., s. 484.
M. Jablonski, op. cit., s. 46.
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my alzackiej w strukturę brzmieniową tej sekcji. Jedyna mikstura głównej sekcji
posiadała jeszcze typowo romantyczny stopaż. Ośmiostopowy Kornett był bardziej wzmocnieniem dla jedynego głosu językowego, choć również ze swej natury
głosem przeznaczonym do partii solowych. Organy „luksusowo” posiadały dwie
sekcje manuałowe zamknięte w odrębnych szafach ekspresyjnych, co znacznie
zwiększało ich możliwości. Schwellwerk 1 (2. manuał) posiadał późnoromantyczny
charakter. Na aż 9 labialnych rejestrów ośmiostopowych w tym manuale były tylko
dwa głosy 4’ oraz niewielka Progressio 2-3f. 2’. Głosy te posiadały cichszą intonację niż zestaw manuału pierwszego. Były one poniekąd cichszym odpowiednikiem
do pierwszego manuału. I tak, odpowiednikiem głosu Hohlflöte 8’ był Jubalflöte 8’
(podobnie szerokie, tubalne brzmienie ale z różnnymi rodzajami piszczałek, jak
Konzertflöte107)108. Brzmienie tej sekcji mogło zostać podwyższone o oktawę za pomocą łącznika super na tej sekcji bądź do Hauptwerku. W sekcji manuału trzeciego
po raz kolejny widać wpływy reformy alzackiej, poprzez występowanie rejestrów
alikwotowych (Nassat 22/3’, Terz 13/5’). Zadziwiający przy tym może być brak jakiejkolwiek mikstury. Rozwiązaniem problemu mogło być złączenie tych trzech
rejestrów w różnych kombinacjach, a także włączenie realnego połączenia super.
Ponadto, druga sekcja żaluzjowa otrzymała dwa głosy językowe: Clarinette 8’ i Vox
humana 8’. W szczególności wyróżniała się ten drugi rejestr, który określono jako
szczególnie wyróżniający się cichym, wdzięcznym brzmieniem109. Istnienie bogatej
bazy połączeń międzyoktawowych pozwalało dwukrotnie zwiększyć możliwości
i siłę brzmienia. Sekcja pedału nie posiadała niezależności, które mogło być nadrobione uruchomieniem połączeń Pedalkoppel. Baza pryncypałowa tej sekcji opierała
się na rejestrze Principal 16’. Był to o dziwo jedyny głos tej grupy. Najniższy brzmieniowo był kryty Untersatz 32’. Pozostaje więc pytanie, czy według często spotykanej wtedy praktyki (zwłaszcza w działalności Bruno Goebla) zostały wykorzystane
największe drewniane piszczałki sekcji pedału z instrumentu Ahrendta. Dalej, co
najmniej dwa rejestry były transmisjami z sekcji manuałowych. W kwestii rejestru Baßklarinette 8’ nie ma żadnej wątpliwości, głos Echobaß 16’ wykorzystywał
piszczałki z registru Bordun 16’ (Schwellwerk 1) lub Dulciana 16’ (Schwellwerk 2).
Stosowanie transmisji głosów znajdujących się w szafach ekspresyjnych było częstą
praktyką w późnoromantycznym budownictwie organowym kręgu niemieckiego.
107
Analogowy przykład zachował się w organach B. Goebla w kościele świętych Apostołów Piotra i Pawła w Lidzbarku Warmińskim. Na podstawie oględzin autora i dr. hab. Krzysztofa Urbaniaka w grudniu 2015 r.
108
Określenie Jubal było nawiązaniem do Pisma Świętego: Ada urodziła Jabala; on to był praojcem mieszkających pod namiotami i pasterzy. Brat jego nazywał się Jubal; od niego to pochodzą wszyscy grający na cytrze i na flecie.
(Rz 4, 20–21). Por. M. Schwartz, Umgang mit Orgeln der Orgelbewegung, w: Aspekte der Orgelbewegung, red. A. Reichling,
Kassel 1995, s. 430.
109
Besonders die vox humana (menschliche Stimme) ist von zartem, anmutigen Klange, zob. M. Jablonski, op. cit.,
s. 46.
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Pozwalało to na regulację ich głośności i siły. Poza tym instrument posiadał bogatą
grupę rejestrów smyczkowych. Mimo wszystko instrument posiadał pewne braki, które w tak wielkim gmachu i „organach roku 1926” znaleźć się nie powinny.
Dyspozycja instrumentu posiadała jedynie 6 rejestrów językowych (w tym jedną
transmisję). Inną kwestią była zbyt mała liczba rejestrów wysokostopowych bądź
miksturowych. Przez to dyspozycja organów Goebla utrzymywała typowo romantyczny charakter, przechodzący już wtedy do lamusa. Braki nadrabiała ekstremalna
liczba połączeń, których instrument posiadał aż 15. Ciekawostką było połączenie
sekcji pedału do Hauptwerku. Pozwalało to na granie na manuale partii basowych
niskimi rejestrami pedałowymi. Dzięki nim, po włączeniu wszystkich połączeń
do sekcji I manuału i sekcji pedału wolumen brzmieniowy zwiększał się do siły
150 głosów110. Obok połączeń instrument otrzymał dużą ilość kombinacji. Obok
typowych stałych kombinacji dynamicznych, organista miał do dyspozycji dwie
wolne kombinacje, a także kombinacje grup rejestrów, tj. Principalchor, Flötenchor
itd. Wolnostojący stół gry ustawiono na osi w kierunku szafy organowej. Organista
siedział przodem do instrumentu, a do kontroli sytuacji przy ołtarzu zamontowane były dwa niewielkie lustra. Można na podstawie jednej z dwóch zachowanych
fotografii organów wysnuć hipotezę, że był on niemal identyczny do stołu gry
zachowanych do dziś organów firmy Goebel w farze w Lidzbarku Warmińskim,
wybudowanych w 1929 r. Reasumując, instrument kościoła św. Mikołaja był największym zbudowanym na terenie ówczesnej diecezji warmińskiej oraz jednym
z największych na terenie Prus Wschodnich.
Przy budowie instrumentu pracowali obok Goebla również podwykonawcy.
W 1926 r. warsztat w Królewcu otrzymał 11 600 marek. Nieokreślone prace (zapewne stolarskie), również tytułem für Orgelbau wykonała firma „Laser&Schmidt”,
za które zapłacono jej 600 marek. Ta sama firma otrzymała również w 4 transzach
360,14 marek za prace przy dachu kościoła. Być może włączało się w to wykonanie nowych elementów empory organowej. Inne „prace stolarskie” wykonała firma Josepha Germanna111 za sumę 1000 marek. Kolejną firmą wykonującą „prace
ślusarskie do organów” był „Maschinenbauanstalt, Bau- und Kunstschlosserei A.
Kaftan&F. Hoppe”, mający swoją siedzibę przy Kastanienallee 109112. W dziewięciu transzach otrzymali razem 270,60 marek113. W następnym roku firma Goebel

110
Wyliczone poprzez dodanie liczby rejestrów poszczególnych sekcji do manuału I i pedału z dodaniem
wszystkich zwykłych połączeń unisono oraz międzyoktawowych.
111
Joseph Gehrmann posiadał warsztat stolarski wraz z przedsiębiorstwem pogrzebowym mieszczący się przy
ul. Bożego Ciała 20 (obecna ul. Robotnicza). Zob. Adressbuch der Stadt Elbing und des Landkreises Elbing 1925/1926,
Elbing 1925/1926, s. 77.
112
Ibidem, s. 129.
113
APG sygn. 10/2855, Einkommen St. Nikolaikirche Elbing, księga rachunkowa za rok 1926, s. 13.
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otrzymała w dwóch transzach 1500 marek114. W 1928 r. organmistrz miał otrzymać resztę sumy kontraktu w kwocie 300 marek. Też w tym roku odnotowano
dwa pierwsze strojenia instrumentu, za które warsztat królewiecki otrzymał razem
130 marek. Obok tego nieokreślone prace stolarskie przy instrumencie (lub w jego
obrębie?) wykonał Joseph Germann za sumę 299,35 marek. W tym też roku wypłacono Urzędowi Budowlanemu w Malborku 30 marek „za organy”. Była to zapewne
jedna z opłat administracyjnych115. Reasumując, z powyższych informacji wynika,
iż sama firma Goebel w latach 1926–1928 otrzymała 13 400 marek, a gdy doliczy się
kwoty wypłacone innym firmom z zaznaczeniem „na budowę organów” ta liczba
wzrasta do 14 270,60 marek. W księdze rachunkowej za 1925 r. nie ma żadnego
zapisu na ten cel116.
Po krótkim czasie eksploatacji instrumentu zaczęły wychodzić jego wady techniczne. Mimo dość precyzyjnej, pneumatycznej traktury często zdarzały się zacięcia
dźwięków bądź niedostateczne ciśnienie w niektórych systemach pneumatycznych.
Sprawiało to wycie niektórych tonów, a co za tym idzie rozstrojenie piszczałek. Źródłem problemu było przepuszczenie traktury i umieszczenie pewnych aparatów
pneumatycznych pod podłogą chóru w dość niekomfortowy sposób. Równie problematycznym miejscem był kontuar, wypełniony po brzegi duża ilością urządzeń
mechanicznych i pneumatycznych. Każde z 16 połączeń międzysekcyjnych posiadało specjalny mechanizm napędzany mieszkiem popychającym. Te z powodu braku
miejsca w kontuarze, zainstalowano pod podłogą. Długość traktury sprawiała, że konieczne było zastosowanie relaisów. Dla pierwszego i drugiego manuału zastosowano
po jednym relaisie, natomiast traktura trzeciego manuału wymagała zastosowania
dwóch. Także aparaty kombinacji grupowych i inne urządzenia pracujące wg. systemu „Wechselwind” (prawdopodobnie zmiana systemu powietrznego z upustowego
na tłoczący) znajdowały się w większości pod posadzką empory. Ten silnie rozbudowany i skomplikowany system teoretycznie powinien pracować sprawnie i szybko, jednak w praktyce okazało się, że był źródłem częstych awarii. Noszony przez
członków chóru piach oraz kurz pod butami, szczególnie zimą i latem powodował
zabrudzenia tych urządzeń, co z kolei prowadziło do ich nieprawidłowego funkcjonowania. Renkewitz wspominał, iż podczas wielu sobotnich popołudni musiano
szukać usterek i naprawiać je, co w tak skomplikowanym instrumencie nie było łatwe117. W księgach rachunkowych nie odnotowano początkowo żadnych reperacji
poza strojeniem przez Goebla. Czy podczas strojenia naprawiano awarie powstałe
na skutek wad konstrukcyjnych? Nawet jeśli tak, to okazały się one nieskuteczne.
114
115
116
117

Ibidem, księga rachunkowa za rok 1927, s. 13.
Ibidem, księga rachunkowa za rok 1928, s. 13
Ibidem, księga rachunkowa za rok 1925.
W. Renkewitz, J. Janca, H. Fischer, op. cit., s. 550–551.
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Doprowadziło to do tego, że na przełomie 1930/1931 r. naprawę instrumentu zlecono elbląskiej, konkurencyjnej firmie „Orgelbauanstalt Ed. Wittek”, zarządzanej
przez Gerharda Witteka. Od dawna zakład ten słynął z dobrej i precyzyjnej pneumatyki, z tą różnicą, że stosowano o wiele prostsze wiatrownice stożkowe, niż system
Taschenlade. Warsztat naprawił i możliwie usprawnił pneumatykę organów Goebla
za 76 marek118. Przez to ten instrument określono jako kukułka, której jajo umieścił
Goebel, ale z pomocą Witteka ptak wykluł się i mógł dalej żyć119.
W późniejszym czasie parafia podpisała umowę na serwisowanie instrumentu z warsztatem Goebla. Między 1931, a 1932 wypłacono tej firmie wpierw 60,
a następnie 50 marek. 10 marek wypłacono także niejakiemu Doeringowi za pomoc Goeblowi120. Umowa musiała obejmować jedynie rok bądź została przerwana,
ponieważ przez następny rok nie odnotowano żadnych wypłat dla organmistrzów
z Królewca121. 13 października 1932 r. podpisano natomiast umowę z organmistrzem Klemensem Murawskim122, wywodzącym się w elbląskiej firmy Wittek.
W 1932 roku za bieżące naprawy i strojenie otrzymał 72,15 marek123. Rok później
otrzymał 73 marki zaś na przełomie lat 1934/1935 80 marek124. Dalsze lata pod
względem prac przy organach jak i ich zakresie pozostają nieznane.
Opisany wyżej problem ciągnący za sobą awarie organów sprawił, że zarząd
kościoła z proboszczem Katherem na czele oraz organistą Steiglederem uznali konieczność przebudowy instrumentu. Prace organmistrzowskie wykonane zostały
dopiero w 1941 r.125, kiedy to Kather został 12 września 1940 r. wydalony z Elbląga,
a jego miejsce zajął ks. Heinrich Bönig126. Inne źródło zdradza datę przebudowy na
rok 1943127. W ramach przebudowy zmieniono pneumatyczną trakturę na czysto
elektryczną, co wiązało się pewnie z wymianą kontuaru. Wtedy firma Goebel przy
większych instrumentach prawdopodobnie nie budowała już własnych kontuarów,
a sprowadzała gotowe, wykonane w firmie Laukhuff z Weikersheim128. Dyspozycja
APG sygn. 10/2855, księga rachunkowa za przełom lat 1930–1931, s. 13.
W. Renkewitz, J. Janca, H. Fischer, op. cit., s. 551.
120
APG sygn. 10/2855, księga rachunkowa za przełom lat 1931–1932, s. 14.
121
Ibidem, księga rachunkowa za przełom lat 1932–1933.
122
Klemens Murawski – bliżej nieznany organmistrz, który kształcił się u Eduarda Witteka, a potem w firmie Klais w Bonn. Prawdopodobnie prowadził własną działalność gospodarczą. W 1931 r. intonował pierwsze w pełni
neobarokowe organy w Prusach Wschodnich dla Akademii Pedagogicznej w Elblągu. Zob. W. Renkewitz, J. Janca, H.
Fischer, op. cit., s. 466.
123
APG sygn. 10/2856, Einkommen der St. Nikolaikirche in Elbing 1932–1939, księga rachunkowa za przełom lat
1932–1933, s. 10.
124
Ibidem, księga rachunkowa z przełomu lat 1933–1934, s. 13; księga rachunkowa z przełomu lat 1934–1935,
s. 24.
125
J. Janca, op. cit., s. 256; W. Renkewitz, J. Janca, H. Fischer, op. cit., s. 550.
126
M. Józefczyk, op. cit., s. 225, 308.
127
W. Renkewitz, J. Janca, H. Fischer, op. cit., s. 301
128
Zob. F.N. Bihn, Die Orgeln von Heilig Drei Königen Elbing, Westpr., Kassel 1938, [s. 17 – nienumerowana];
W. Renkewitz, J. Janca, H. Fischer, op. cit., s. 571.
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instrumentu została powiększona do 55 głosów129. Z tym nastąpić mogła przebudowa istniejącej już kompozycji w duchu Orgelbewegung. W ramach tych zmian
istniejąca już od 120 lat szafa Ahrendta, uznawana jeszcze w latach 20. XX wieku
za zabytek została rozebrana i zastąpiona modernistycznym prospektem (tzw. płot
piszczałkowy) bez snycerki. Według Jana Jancy, nowy obiekt posiadał podobne rozmiary130. Warsztat Goebla po tych pracach oznaczył organy jako opus 420a, choć
ciężko tu mówić o budowie zupełnie nowego instrumentu. Bliższe szczegóły owej
przebudowy i rozbudowy pozostają nieznane. Można jednak się domyślać, że poziom owych prac, z racji okresu wojennego nie był wysoki.
Organy kościoła św. Mikołaja spłonęły wraz z całą świątynią 2 lutego 1945 r.
w święto Matki Boskiej Gromnicznej.

Bartosz Skop, Die Orgel der St.-Nikolaus-Kirche in Elbing vom Ende des 18. [Jh.] bis 1945.
Zusammenfassung
Die St.-Nikolaus-Pfarrkirche in Elbing, die heutige Kathedrale der Elbinger Diözese, ist in jeder Hinsicht
ein einzigartiges Objekt. Sie ist bis heute der wichtigste Punkt der Stadt und spiegelt ihre bewegte Geschichte
wider. Seit ihrer Entstehung ist die Kirche ein wichtiges Zentrum der Kirchenmusik. Gegenstand des Artikels ist
der Umbau der Orgelinstrumente der größten Kirche Elbings nach dem Brand vom 26. April 1777 bis ins Jahr
1945. Die Geschichte dieser Orgel ist bis heute unbekannt geblieben. Das ist besonders erstaunlich, denn seit die
St.-Nikolaus-Kirche als Kathedrale bezeichnet wird, hat sich niemand dem Thema der Geschichte des Kircheninstrumentariums zugewandt. Mit diesem Artikel will der Autor auch einen Beitrag zur Geschichte der großen
Restaurierung der St.-Nikolaus-Kirche nach dem Brand von 1777 leisten.
Bartosz Skop, Organs at the church of St. Nicholas in Elbląg from the late 18th century until 1945
Summary
The St. Nicholas parish church in Elbląg, currently the Elbląg diocese cathedral, is a unique building in
every respect. Until today, it remains the most important element of the town and reflects its turbulent history.
Since its erection, the church was an important centre of liturgical music. The paper discusses the changes in the
organ instruments of the largest Elbląg church after the fire of 26 April 1777 until 1945. Their story has remained
largely unknown until today. It is particularly surprising that no one analysed the issue of the instrument’s history
in St. Nicholas’ church ever since it became a cathedral. The author of this paper intends to contribute to reviewing
the history of the grand renovation of the church of St. Nicholas after the fire of 1777.
Bartosz Skop
Wydział Historyczny Uniwersytet Gdański /
Institut für Geschichte,
Julius-Maximilians-Universität Würzburg
J. Janca, op. cit., s. 256.
Na podst. prywatnej korespondencji z prof. Janem Jancą. Fotografię prospektu posiadał dr Alfons Goebel.
Prof. Janca nie starał się o reprodukcję tej fotografii, gdyż wtedy był to dla niego obiekt nie budzący zainteresowania.
Poszukiwania rodziny oraz fotografii dr. Alfonsa Goebla, który po 1970 r. mieszkał w Kolonii nie odniosły dotychczas
rezultatu.
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Za życia był autorytetem i cieszył się powszechnym szacunkiem jako dyrektor Zakładu Narodowego im. Ossolińskich i jako historyk. W licznych pismach
ukazywały się artykuły nie tylko omawiające i recenzujące jego prace naukowe, ale
też ukazujące życie, działalność i naukowy dorobek1. Nic dziwnego, że zaraz po
śmierci Kętrzyńskiego w najznakomitszych polskich czasopismach historycznych
opublikowano nekrologii z omówieniem jego naukowych i życiowych dokonań.
O śmierci dyrektora Ossolineum poinformowały czytelników gazety lwowskie,
krakowskie i poznańskie. Za nimi powtórzyły doniesienia inne prasowe tytuły.
Krakowski Czas już 17 stycznia 1918 r. doniósł o śmierci Wojciecha Kętrzyńskiego
zaznaczając, iż: „Z sędziwym nestorem historiografii polskiej ubywa wydawca licznych dokumentów dziejowych, najcelniejszy dziś znawca polskiego średniowiecza”2. Dzień później w tym samym piśmie wydrukowano obszerniejszy artykuł.
W nim szerzej opisano ostatnie dni życia Kętrzyńskiego wraz ze zwięzłym omówieniem jego życiowego wyboru bycia Polakiem i naukowego dorobku. Czytelnicy
Czasu mogli przeczytać: „80-letni Wojciech Kętrzyński trzymał się czerstwo aż do
ostatnich czasów. Dopiero w roku zeszłym dnia 1 marca, uległ wprost katastroficz1
F. Koneczny, Wojciech Kętrzyński (z powodu 30-lecia pracy naukowej), „Kraj” 1896, nr 35, s. 85–88; S. Krzemiński, Kętrzyński Wojciech Jan, Wielka encyklopedia powszechna ilustrowana, Warszawa 1904, t. 35–36, s. 407–411;
S. Krzemiński, Kętrzyński Wojciech, w: Podręczna encyklopedya kościelna, Warszawa 1910, t. 21–22, s. 65–67; A. Prochaska, dr Wojciech Kętrzyński, „Tygodnik Ilustrowany” 1883, t. 2, nr 41, s. 225–226; Kętrzyński Wojciech, w: S. Orgelbranda
Encyklopedia Powszechna, Warszawa 1874, t. 6, s. 10.
2
Nekrologia. Dr Wojciech Kętrzyński, „Czas” 1918, nr 28; J. Dużyk, Wojciecha Kętrzyńskiego związki naukowe
z Krakowem, Komunikaty Mazursko-Warmińskie [dalej KMW] 1991, nr 1–2, s. 15; S. Achremczyk, Wojciech Kętrzyński
kustosz narodowej pamięci, Kętrzyn 2018, s. 283.
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nemu wypadkowi. Idąc wytyczonym zawsze szlakiem z ul. Lelewela ku swej bibliotece, poślizgnął się, upadł i uległ złamaniu nogi. Odwieziono go do sanatorium,
złamanie było ciężkie, leczenie wlokło się miesiącami, wystąpiły komplikacje;
wszystko to jednak przemógł starzec, nie dając się licznym chorobom. Wreszcie
ujrzał się z powrotem w swoich kątach. O kulach, z pomocą służby chodził po
trzech skromnych pokoikach; zasiadać już mógł do biurka, wziął się do książek.
Roił o nowej wiośnie, o powrocie do Ossolineum, aby tu już skończywszy 45 lat
służby, wyjednać sobie osobny gabinet do studiów na emeryturze. Niestety, nie
było mu dane spożywać dobrze zasłużonego chleba. Otoczyli go opieką lekarze,
lecz wszelkie ich starania były daremne – Już na mnie przyszła kolei, już dość! –
były jego słowa. Bez lęku śmierci, uporządkowawszy wszystkie papiery osobiste,
uczyniwszy ostatnie rozporządzenia, przyjąwszy sługę Bożego, zapragnął widzenia
rodziny. Zatelegrafowano po córkę; szczęściem nadeszła wieść, iż syn jego najstarszy, młody historyk Uniwersytetu Jagiellońskiego, Stanisław Kętrzyński wrócił
właśnie z trzyletniego pobytu w Rosji do Krakowa. Uwiadomiony zapowiedział
natychmiastowy przyjazd do łoża ojca. Agonia rozpoczęła się w niedzielę, a zakończyła się w nocy z poniedziałku na wtorek”3. Dalej nadmieniono zasługi dyrektora
Ossolineum pisząc: „Śp. Kętrzyński otoczony był czcią i sympatią powszechną.
Szanowano znakomitego uczonego i gorącego Polaka, który zarazem był dobrym,
uczonym człowiekiem i nieocenionym przewodnikiem młodego zastępu uczonych. Jego wysoka, zawsze wyprostowana postać o siwej, krótko przystrzyżonej
brodzie i siwych włosach, przepysznie rysowała się na tle bibliotecznych i muzealnych sal Ossolineum, stałej siedziby śp. Kętrzyńskiego od lat wielu. Zadziwiającą
jest rzeczą, jak zmarły, który odznaczał się nadzwyczajną systematycznością, uporządkował przed śmiercią wszystkie swoje sprawy. Prowadził rozległą bardzo korespondencję, która nie ustawała nawet w czasie choroby. Udawano się doń
w najrozmaitszych kwestiach, zasypywano kwerendami z dziedziny nauki,
a zwłaszcza heraldyki i genealogii. W jego papierach można znaleźć całe stosy listów od głośnych dziś osobistości z Niemiec, Prus, Śląska, które zasypywały go pytaniami o swoje dawne pochodzenie, a którym on przypomniał je w sposób
najdokładniejszy i przekonujący. Był to bowiem rew indykator rodów. Rewindykator konsekwentny i wyjątkowo wpływowy”4. W nekrologu zaznaczono też, że
„Zwłoki śp. Kętrzyńskiego przewieziono do kaplicy Boimów. Pogrzeb odbędzie się
w piątek przed południem o godz. 11”.5 „Czas” słowami dziennikarza „Gazety
3
Nekrologia…., „Czas” 1918, nr 30; J. Dużyk, op. cit., s. 15; Wojciech Kętrzyński (1838–1918) w świetle życiorysów, recenzji i nekrologów, oprac. J. Jasiński, Gdańsk 2018, s. 155–156; S. Achremczyk, Wojciech Kętrzyński, w: Kętrzyn.
Dzieje miasta, red. S. Achremczyk, Kętrzyn–Olsztyn s. 283–284.
4
Nekrologia…, „Czas” 1918, nr 30; J. Dużyk, op. cit., s. 16; Wojciech Kętrzyński (1838–1918)…, s. 156;
S. Achremczyk, Wojciech Kętrzyński…, s. 284.
5
Nekrologia…, „Czas” 1918, nr 30.
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Wieczornej” Stanisława Wasylewskiego opisał duchową przemianę Kętrzyńskiego,
który z Niemca stał się Polakiem podkreślając: „Wojciech Kętrzyński, więzień stanu w r. 1863 staje nad mogiłą najdalszych kresów naszych na zachodzie, orędownik ich przeszłości i imienia, rewindykator ich polskości i – swojej własnej”6. Za
krakowskim „Czasem” dosłownie w treści taką samą informację podał we wtorkowym wydaniu z 22 stycznia 1918 r. „Dziennik Poznański”. Dziennik od siebie dodawał: „Dr Wojciech Kętrzyński, herbu Cietrzew, ur. 1838 w Lecu na Mazowszu
pruskim, pochodził z rodziny szlacheckiej polskiej, zachodniopruskiej. Odebrał
czysto niemieckie wychowanie (matka była Niemką), a po śmierci ojca (1846)
kształcił się w zakładzie dla sierót wojskowych oraz gimnazjum niemieckim. Wyższe studia odbywał w akademii w Królewcu, po polsku zaczął uczyć się dopiero
w roku 1856. Aresztowany wskutek wypadków politycznych w roku 1863 karę forteczną odbył w Kłodzku na Śląsku. W roku 1866 otrzymał stopień doktora filozofii,
od roku 1868–1870 był bibliotekarzem w Kórniku, w roku 1873 przeniósł się do
Lwowa, gdzie został sekretarzem oddziału naukowego przy zakładzie im. Ossolińskich. W roku 1874 został kustoszem a w roku 1876 dyrektorem tejże instytucji,
którą do śmierci zarządzał”7. Gazeta nie omieszkała zaznaczyć, iż Kętrzyński był
od 49 lat członkiem honorowym Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk. Podobnej w treści informację zamieściła kilka dni później „Gazeta Olsztyńska”. Gazeta uzupełniła nekrolog „Czasu” i „Dziennika Poznańskiego” o informację, że
„Zasługą ogromną Kętrzyńskiego jest pierwsze poruszenie sprawy Mazurów pruskich. W roku 1872 wydał on swoją pracę O Mazurach. Zebrane przez Kętrzyńskiego Nazwy miejscowe polskie Prus zachodnich, wschodnich i Pomorza wraz
z przezwiskami niemieckimi zawierają wiele materiału dla badacza i są niezbędnym podręcznikiem w każdej redakcji polskiej. Praca to, co dotyczy nas na polskiej
Warmii, ma jednak drobne usterki i potrzebuje uzupełnienia. Zdaje się, że ks. Barczewski z Brunswałdu – rodowity Warmiak – który obecnie źródłowo bada nasze
nazwy miejscowe, będzie niedługo mógł wydać dziełko obszerniejsze. W każdym
bądź razie na Kętrzyńskim i on – nasz ks. B. – w niejednym się musiał opierać,
dlatego wielka użyteczność powyższego podręcznika nie da się zaprzeczyć”8. „Gazeta Olsztyńska” wymieniając publikacje Kętrzyńskiego dotyczące ziem pruskich
nie wymieniła najważniejszej dotyczącej Warmii i Mazur a mianowicie Ludność
polska w Prusiech niegdyś krzyżackich. Nie zabrakło nekrologów Kętrzyńskiego
w prasie warszawskiej. Sylwetkę znakomitego historykę zaprezentował „Tygodnik
Ilustrowany” z 26 stycznia 1918 r.9 Tygodnik żegnał Kętrzyńskiego słowami: „We
Ibidem; Wojciech Kętrzyński (1838–1918)…, s. 158.
Nekrologia…, „Dziennik Poznański” nr 18, 22 I 1918 r.; Wojciech Kętrzyński (1838–1918)…, s. 159.
8
Dr Wojciech Kętrzyński, Nekrolog, „Gazeta Olsztyńska” 1918, nr 12; Wojciech Kętrzyński (1838–1918)…, s. 165.
9
Sylwetka biograficzna – Kętrzyński Wojciech, „Tygodnik Ilustrowany” nr 4, 28 I 1918 r., s. 44; Wojciech Kętrzyński (1838–1918)…, s. 167–170.
6
7

44

Stanisław Achremczyk

Lwowie umarł jeden z najdostojniejszych przedstawicieli nauki polskiej, sędziwy
dyrektor Zakładu Narodowego im. Ossolińskich, znakomity badacz naszej przeszłości dziejowej śp. Wojciech Kętrzyński. Schodzi z nim do grobu charakterystyczna postać męża, oddanego nauce i pracy, wytrwałego bojownika idei
odrodzenia polskiego, którego sam był żywym wcieleniem”. Wyliczywszy najważniejsze publikacje czasopismo podało, iż był „Niezrównany znawca średniowiecza
i jego zabytków w piśmiennictwie polskim, położył duże zasługi dla historii w ogóle a historii literatury w szczególności […] Popularny we Lwowie, ściśle z tamtejszym światem naukowym zespolony, szanowany i czczony w całej Polsce, dożył
Kętrzyński sędziwych lat w ciszy i spokoju umiłowanego przez siebie gmachu. Odchodzi od nas, pozostawiając bogaty plon uznojonego pracą żniwiarza, który jednak trudził się nie na darmo, przyszłe bowiem pokolenia nie zapomną o nim.
Cześć jego pamięci!”. Nie zapomniał o Kętrzyńskim świat nauki historycznej zamieszczając w 1918 i 1919 r. obszerne nekrologii. Na łamach Przeglądu Historycznego szkic biograficzny zamieścił Stanisław Arnold10. Arnold podkreślił niezwykłą
warsztatowość prac Kętrzyńskiego, krytyczne podejście do źródeł, odrzucenie
„fantazyjnej interpretacji źródeł panującej w dawniejszej naszej literaturze historycznej”. Arnold zaznaczył również: „z powyższą cechą twórczości naukowej
W. Kętrzyńskiego wiąże się niepodzielnie moment inny, już wyłącznie subiektywnego pochodzenia, wynikający z własnych przeżyć i doświadczeń: jest to dążenie,
podjęte w imię zarówno prawdy dziejowej, jak i szczerego uczucia narodowego,
a mając na celu wyświetlenie całego mnóstwa zagadnień, tendencyjnie przedstawianych przez literaturę obcą, przede wszystkim niemiecką. W tym dążeniu tkwi
psychiczna geneza pierwszych i późniejszych prac W. Kętrzyńskiego, tu rozpoczyna się owa nić, ciągnąca się poprzez całą jego twórczość, nadając mu swoiste piętno”11. Na łamach Kwartalnika Historycznego12 opublikowano artykuł o Kętrzyńskim
autorstwa Władysława Semkowicza. Ten wytrawny historyk nazwał Kętrzyńskiego
nestorem historyków polskich. Wraz z jego śmiercią jak zaznaczył „ubył nam jeden
z najwybitniejszych pracowników, wytrawny znawca zamierzchłej przeszłości Słowiańszczyzny i średniowiecznych dziejów Polski, znakomity wydawca źródeł, przy
tym etnograf i publicysta, który przez pół wieku służył gorliwie nauce polskiej
i wzbogacał ją swymi doskonałymi pracami”13. Wiele miejsca poświęcił Semkowicz przemianie duchowej Kętrzyńskiego jak z Niemca stał się Polakiem. Docenił
działalność edytorską Kętrzyńskiego i jego pracę Studia nad dokumentami XII wie10
S. Arnold, Śp. Wojciech Kętrzyński, Przegląd Historyczny, 1917–1918, s. 419–423; Wojciech Kętrzyński
(1838–1918)…, s. 171–177.
11
Wojciech Kętrzyński (1838–1918)…, s. 172.
12
W. Semkowicz, Wojciech Kętrzyński, Kwartalnik Historyczny 1918, z. 1, s. 160–166.
13
Ibidem, s. 160.
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ku dającą początek nauce o dokumentach. Semkowicz zwrócił uwagę na Kętrzyńskiego jako bibliotekarza pisząc: „Był przede wszystkim zamiłowanym i wytrawnym
bibliotekarzem i na stanowisku dyrektora Biblioteki Ossolińskich we Lwowie oddał nauce niespożyte zasługi. Oddany duszą całą ukochanej instytucji, pracował
gorliwie nad jej rozwojem i bogaceniem, jemu te z zawdzięcza Biblioteka swój znakomity trzytomowy Katalog rękopisów, jakim niewiele bibliotek poszczycić się
może. Aby powziąć wyobrażenie o rozroście biblioteki za 40-letniej dyrektury Kętrzyńskiego, wystarczy porównać cyfry ze sprawozdań biblioteki początku i końca
jego rządów. Ilość dzieł w tym okresie podwoiła się (w r. 1876 wynosiła 70 000,
obecnie przeszło 140 000) ilość rękopisów i dyplomów również wzrosła przeszło
dwójnasób (rękopisów w r. 1876 było 2000, obecnie około 4000, dyplomów 735
i 1700) Nie wliczono tu nabytków z ostatnich lat, w których biblioteka wzbogacona
została cennymi archiwaliami Sapiehów i Lubomirskich”14. Semkowicz zaznaczył
też, iż Kętrzyński „należał bowiem do tych niewielu ludzi, których śmierć, mimo
ich późnej starości, opłakuje się dlatego, że przedwcześnie zmarli”15. Ten znakomity historyk podkreślił: „Żegnając się ze światem, mógł jednak słusznie powiedzieć
o sobie non omnis moriar, pozostawił bowiem syna Stanisława, który wstąpiwszy
w ślady ojca, zyskał wybitne imię w dziejopisarstwie”16. Nekrolog Kętrzyńskiego
autorstwa ks. Alfonsa Mańkowskiego ukazał się też w Zapiskach Towarzystwa Naukowego w Toruniu17. Ks. Mańkowski pisał: „Gdy w połowie stycznia rozeszła się
żałobna wieść o zgonie śp. Dyrektora Ossolineum, byliśmy świadomi, że nauce
naszej historycznej ubył jeden z najprzedniejszych jej przedstawicieli. Był badaczem historii naszej dzielnicy. Członkiem Honorowym naszego towarzystwa
i współpracownikiem jego, stąd podwójny i potrójny obowiązek oddania mu hołdu pośmiertnego wspomnieniem jego życia i zasług”18. Zasługą Kętrzyńskiego jak
zauważył ks. Mańkowski „jest kwestia tubylczości czy napływowości Polaków oraz
ich rozsiedlenie w Prusach niegdyś krzyżackich; po długoletnich studiach archiwalnych rozpatrywał i wyświetlił ją lwowski historyk w obszernem dziele mającym
dziś jeszcze pełną powagę naukową, godnym nie tylko czytania, ale rozczytywania
się w nim i poważnego studium”19. O Kętrzyńskim pamiętała dostojna Akademia
Umiejętności, której od 1873 r. był wpierw członkiem korespondentem a od 1887 r.
członkiem czynnym. Sekretarz generalny Akademii Umiejętności i przyjaciel dyrektora Ossolineum, Bolesław Ulanowski w sprawozdaniu z działalności Akademii
za rok 1918 napisał, iż Kętrzyński „zajął w świecie naukowym polskim znakomite
14
15
16
17
18
19

Ibidem, s. 165–166.
Ibidem.
Ibidem.
A. Mańkowski, Śp. Wojciech Kętrzyński, Zapiski Towarzystwa Naukowego w Toruniu, 1918, nr 6, s. 150–152.
Ibidem, s. 150.
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stanowisko jako dyrektor Zakładu Narodowego im. Ossolińskich we Lwowie i jako
niestrudzony badacz na polu średniowiecznej historii polskiej. Zakres Jego poszukiwań był bardzo rozległy, obejmował studia nad ludnością polską na ziemiach
pruskich, dyplomatykę średniowieczną, źródła historiograficzne, a więc roczniki,
kroniki, nekrologi i inne podobne. Po Auguście Bielowskim przypadła mu rola
kierownicza przy wydawaniu Pomników Historycznych Polski, stąd konieczność
odbywania podróży po wszystkich bibliotekach i archiwach mniejszych i większych na ziemiach polskich i za granicą. Nie było kapituły lub klasztoru, którego
skarbów rękopiśmiennych śp. Kętrzyński wielokrotnie by nie przejrzał. Zbierał
w ten sposób ogromny zasób materiału często pierwszorzędnego i wcielał go do
dużych tomów, które stanowiły kontynuację wydawnictwa Bielowskiego. Przywileje średniowieczne badał co do autentyczności nieraz hiperkrytycznie, ale prace
Jego dostarczały zawsze nowych tekstów i cennych krytycznych uwag… do ostatnich niemal godzin swego życia interesował się zawsze z równą żywością zagadnieniami, którym poświęcił kilkadziesiąt lat wytrwałej pracy”20. W lutym 1918 r.
krótki tekst o Kętrzyńskim napisał mieszkający w Kłajpedzie Johann Sembrzycki
a został on wydrukowany w 1919 r.21 Sembrzycki zamieścił krótką wzmiankę o życiu Kętrzyńskiego, wymienił jego najważniejsze prace dotyczące głównie przeszłości ziem pruskich w tym pracę O Mazurach, o przetłumaczeniu na język niemiecki
utworu Wincentego Pola Pieśń o ziemi naszej. Sembrzycki, który przechodził podobną przemianę narodowościową i w pewnym okresie przyznawał się do polskości, by powrócić do niemieckości stwierdzał, że Kętrzyński pisał z pozycji polskiej
i docenił jego warsztatowe przygotowanie do każdej z rozpraw. W 1919 r. na łamach tygodnika „Ziemia” także ukazał się krótki tekst wspominający Kętrzyńskiego pióra zapewne znakomitego krajoznawcy Mieczysława Orłowicza22. Orłowicz
zwrócił uwagę, iż Kętrzyński położył duże zasługi dla krajoznawstwa polskiego i,
że on „już w roku 1872 wydał książeczkę: O Mazurach, w której pierwszy w naszej
literaturze zwrócił uwagę na te zapomniane przez Boga i ludzi w Polsce swoje strony rodzinne. Wkrótce potem ogłaszać zaczął dalsze, najcenniejsze niewątpliwie
swoje prace, stanowiące owoc rozległych poszukiwań archiwalnych: O narodowości polskiej w Prusiech Zachodnich za czasów krzyżackich, Nazwy miejscowe polskie
Prus Zachodnich, wschodnich i Pomorza z przezwiskami niemieckimi (1879),
20
Śp. Wojciech Kętrzyński, oprac. B. Ulanowski, w: Sprawozdanie Sekretarza Generalnego z czynności Akademii
od kwietnia 1917 do kwietnia 1918 r., Rocznik Akademii Umiejętności w Krakowie 1917–1918, Kraków 1919, s. 15–16;
Wojciech Kętrzyński (1838–1918)…, s. 193–194; J. Dużyk, op. cit., s. 16; S. Achremczyk, Wojciech Kętrzyński kustosz…,
s. 284–285.
21
Adalbert von Kentrzynski, oprac. J. Sembritzki, Mitteilungen der Literarischen Geselschaft Masovia, 1919, H.
22/23, s. 299–301.
22
Wojciech Kętrzyński, oprac. M. Orłowicz, „Ziemia. Tygodnik Krajoznawczy Ilustrowany” 1919, nr 33–35,
s. 551–552; Wojciech Kętrzyński (1838–1918)…, s. 195–196.
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i wreszcie O ludności polskiej w Prusiech niegdyś krzyżackich (1882). Ta ostatnia
zwłaszcza praca pozostanie na długo podstawowym dziełem przy wszelkich studiach nad przeszłością naszej prowincji pruskiej”23.
Lwów i Ossolineum godnie pożegnało Kętrzyńskiego. Nie opuścił on miasta,
gdy do niego wkraczały wojska rosyjskie i nie opuścił, gdy na powrót Lwów został
opanowany przez wojska austriackie i niemieckie. W zawierusze wojennej strzegł
zgromadzonych w Ossolineum zbiorów, pamiątek polskiej przeszłości. Pochowano
go na Cmentarzu Łyczakowskim obok wcześniej zmarłej żony Wincenty z Klińskich. Przewodniki po Lwowie zawsze wzmiankowały o Kętrzyńskim a przewodniki po cmentarzu na Łyczakowie prowadziły odwiedzających do jego grobu. Jedną
z ulic Lwowa nazwano imieniem Wojciecha Kętrzyńskiego. Artykuły Kętrzyńskiego podejmujące kwestie mazurskie zaczęły ukazywać się w okresie plebiscytowym.
Na łamach prasy polskiej mogli je przeczytać czytelnicy i wraz z tą prasą docierały
one na Mazury żyjące gorączką plebiscytową. W kwietniu 1919 r. cały numer pisma
Liberum Veto został poświęcony sprawie mazurskiej. Pismo umieściło obok przedruków innych autorów także fragmenty artykułów Kętrzyńskiego24. Jako ciekawostkę można uznać, iż kierownikiem Komitetu Mazurskiego na powiat piski był
pochodzący z Wielkopolski niejaki C. Kętrzyński25. W latach późniejszych polska
prasa w Prusach Wschodnich także odwoływała się do Kętrzyńskiego. W 1927 r.
Tadeusz Czapelski poświęcił książkę Kętrzyńskiemu nadając jej tytuł Rewindykator
polskości. W setną rocznicę urodzin Wojciecha Kętrzyńskiego nakładem Zakładu
Narodowego im. Ossolińskich ukazało się drugie wydanie poezji Kętrzyńskiego
Aus dem Liederbuch eines germanisierten poprzedzone wstępem Tadeusza Czapelskiego. Zamieszczono niej także pamiętnik dyrektora Ossolineum Z dziejów mojej młodości. Książka ta podobnie jak jej pierwsze wydanie, które ukazało się za
życia Kętrzyńskiego, nie miała szczęścia. Pierwsze wydanie skonfiskowała policja
austriacka, drugie nie zostało w całości rozprowadzone, gdyż wybuchła II wojna światowa26. Część książek, która pozostała w magazynach Ossolineum została zniszczona przez okupanta. Zaraz po ukazaniu się w 1938 r. drugiego wydania
wierszy zrodził się w Związku Polaków w Niemczech pomysł przełożenia ich na
język polski. Antoni Szajek redaktor „Mazura” z taką propozycją zwrócił się do Michała Kajki. W lutym 1939 r. Szajek dziękował listownie Kajce za przekład wierszy
Kętrzyńskiego. Kajka przetłumaczył kilkanaście wierszy, które opublikowano na łaWojciech Kętrzyński, oprac. M. Orłowicz…, s. 551–552.
Plebiscyty na Warmii, Mazurach i Powiślu w 1920 roku. Wybór źródeł, oprac. P. Kawecki, W. Wrzesiński,
Olsztyn 1986, s. 26.
25
Z. Lietz, Plebiscyt na Powiślu, Warmii i Mazurach w 1920 roku, Warszawa 1958, s. 142; W. Wrzesiński, Polska
– Prusy Wschodnie. Plebiscyt na Warmii i Mazurach oraz na Powiślu w 1920 roku, Olsztyn 2010, s. 269.
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W. Chojnacki, Wojciech Kętrzyński a Mazury, Rocznik Zakładu Narodowego im. Ossolińskich, t. 3, Wrocław
1948, s. 55.
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mach „Mazura” w 1939 r. w artykule o Kętrzyńskim Dzieje duszy mazurskiej cudem
wracającej na ojczyzny łono27. W 1939 roku w „Mazurze” zostały opublikowane
też fragmenty pamiętnika Z dziejów mojej młodości. Ciekawa inicjatywa przekładu
wierszy Kętrzyńskiego i to w prasie ukazującej się w jego ojczyźnie i przekładzie
mazurskiego poety nie doczekała się końca, gdyż wybuch wojny ją przerwał. Nie
przetrwał okupacji i wojny grób Wojciecha Kętrzyńskiego na cmentarzu Łyczakowskim. Zniknął i porósł trawą, ktoś jednak, gdy usuwano nagrobek zachował
ten fragment płyty z napisem „Wojciech Kętrzyński i Wincentyna z Klińskich”.
Owa nagrobna płyta leżała w gruzowisku, zakrzaczonym w niewielkiej odległości
od grobu aż po latach doczekała się niedawno odkrycia i wróciła na swoje miejsce.
Po zakończeniu II wojny światowej, gdy Warmia i Mazury znalazły się w granicach państwa polskiego wzrosło zainteresowanie Wojciechem Kętrzyńskim na
jego rodzinnych ziemiach. Kętrzyński poprzez swą duchową przemianę, twórczość
naukową i publicystyczną miał utwierdzać nowych polskich osadników w przekonaniu, iż przybyli na ziemie przez Polaków od wieków zasiedlone, miał też budować
świadomość narodową i regionalną. Nic dziwnego, że powstały w 1945 r. w Olsztynie Instytut Mazurski przypomniał o Kętrzyńskim. Już przed II wojną światową
Emilia Sukertowa-Biedrawina kierując Muzeum Mazurskim w Działdowie popularyzowała działalność Kętrzyńskiego. W Kalendarzu dla Mazurów na rok 1938 artykułem uhonorowała stulecie urodzin i 20-lecie śmierci Wojciecha Kętrzyńskiego28.
Po 1945 r. wróciła do tej działalności będąc już w Olsztynie29. Staraniem Instytutu Mazurskiego w 1946 r. ukazała się jej książka Bojownicy mazurscy. Na łamach
„Życia Olsztyńskiego” przypomniała w 1947 r. czytelnikom kim był Wojciech Kętrzyńskim publikując artykuł Wojciech Kętrzyński, wielki uczony polski, syn ziemi
mazurskiej30. W tej samej gazecie w 1947 r. wykorzystała artykuł Kętrzyńskiego
pisząc o Poczcie Królewieckiej. Ten sam artykuł powtórzyła w „Życiu Olsztyńskim”
w 1948 r. Natomiast w Kalendarzu dla Mazurów na rok 1948 zamieściła obszerniejszy szkic o Kętrzyńskim. Niestrudzenie Sukertowa-Biedrawina popularyzowała
dzieje Mazur do końca swych dni życia. Sukertowa-Biedrawina wspólnie z Hieronimem Skurpskim zorganizowała już w 1945 r. wystawę pamiątek plebiscytowych
a w roku 1947 otwarta została wystawa druków mazurskich od XVI po XX w. na
której nie zabrakło książek Kętrzyńskiego31. Wystawa doczekała się licznych recenzji. W „Odrze” pisał o niej Jerzy Antoniewicz, Irena Pietrzak-Pawłowska zamieści27
Michał Kajka, Z duchowej mej niwy…, oprac. J. Jasiński, T. Oracki, Olsztyn 1982, s. LIII; Wojciech Kętrzyński.
Wiersze nieznane, Olsztyn 1973, s. XXXII.
28
E. Sukertowa-Biedrawina, Wojciech Kętrzyński. W 100-lecie urodzin i 20-lecie śmierci, Kalendarz dla Mazurów na rok 1938, Szczytno, s. 66 i nn.
29
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ła tekst w „Przeglądzie Zachodnim”. O wystawie pisały „Wiadomości Mazurskie”
i „Polska Zachodnia”. W programie działalności Mazurskiego Uniwersytetu Ludowego zorganizowanego przez Karola Małłka dla mazurskiej młodzieży ukazywano
Wojciecha Kętrzyńskiego jako tego, który odnalazł swą polskość32.
Niestrudzenie osiągnięcia Kętrzyńskiego odkrywał, opracowywał i popularyzował Władysław Chojnacki. Fascynację Kętrzyńskim ujawnił w Olsztynie na sesji poświęconej 150. rocznicy urodzin dyrektora Ossolineum we wrześniu 1988 r.33
Wówczas Władysław Chojnacki wspominał, iż po raz pierwszy o Wojciechu Kętrzyńskim dowiedział się, gdy w 1937 r. przeczytał książkę Melchiora Wańkowicza Na tropach Smętka. Ten świetnie napisany reportaż z pobytu Wańkowicza na
Mazurach zafascynował Chojnackiego, wówczas gimnazjalistę, Mazurami jako
krainą i mazurską ludnością. Po ukończeniu gimnazjum nie wybrał się Chojnacki
na studia chemiczne lecz wybrał studia na wydziale historycznym Uniwersytetu
Warszawskiego między innymi dlatego, by poznać dzieje Mazur oraz Warmii. Wiosną 1938 r. w jednym z warszawskich antykwariatów kupił dwie książki autorstwa
Wojciecha Kętrzyńskiego: O ludności polskiej w Prusiech niegdyś krzyżackich oraz
Nazwy miejscowe polskie Prus Zachodnich, Wschodnich i Pomorza wraz z przezwiskami niemieckimi. Chcąc jeszcze bardziej poznać kwestie dziejów Mazur udał się
latem 1939 r. do Działdowa, gdzie Emilia Sukertowa-Biedrawina prowadziła Muzeum Mazurskie. Tu zobaczył druki mazurskie i zabrał się za sporządzanie ich bibliograficznych opisów. Zachęcony przez Biedrawinę, choć wszędzie widoczne były
oznaki zbliżającej się wojny, udał się do Uzdowa w poszukiwaniu mazurskich druków, książek, gazet. Miał możność spotkać Waltera Wilamowskiego i rozmawiać
z nim o dziejach Mazur a także o Kętrzyńskim. Po powrocie do Warszawy wysłał
Wilamowskiemu tomik poezji Kętrzyńskiego w języku niemieckim. Po wojnie dowiedział się, iż ów Wilamowski za okazywanie sympatii Polakom został rozstrzelany w obozie w Działdowie. Wybuch wojny nie przerwał Chojnackiemu badań
nad Mazurami. Gdy w 1940 r. podjął studia historyczne na tajnym Uniwersytecie
Poznańskim w Warszawie nazywającym się Uniwersytetem Ziem Zachodnich to
zaczął zgłębiać naukowy dorobek Kętrzyńskiego a także opracowywać polską bibliografię Mazur. Niestety wszystkie notatki, źródłowe wypisy Chojnackiego wraz
z zasobnym księgozbiorem w czasie Powstania Warszawskiego uległy zniszczeniu.
Po wojnie, w marcu 1945 r., gdy zaczął pracować jako bibliotekarz w Instytucie Zachodnim w Poznaniu powrócił do badań nad Kętrzyńskim. We wrocławskim Ossolineum udostępniono mu dokumenty o Kętrzyńskim, gdyż Chojnacki
podjął się opracowania tematu o związkach Wojciecha Kętrzyńskiego z Mazurami.
32
33
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Studiował ogromną korespondencję Kętrzyńskiego, jego artykuły i książki, nekrologii napisane po śmierci dyrektora lwowskiego Ossolineum. Przygotowując obszerną publikację zapragnął odwiedzić i poznać miasto w którym Kętrzyński się
urodził. W 1947 r. Chojnacki wybrał się do Giżycka. We wspomnieniach tak to
opisał: „W połowie 1947 r. udałem się do Giżycka, aby odszukać miejsce urodzenia
Wojciecha Kętrzyńskiego w myśl wskazań zawartych w jego pamiętniczku. Stary
domek w którym się urodził 11 lipca 1838 r., już nie istniał, ale na jego miejscu stała
pokaźna kamienica, na której postanowiłem umieścić tablicę pamiątkową. Sprawą tą zainteresował się również dyrektor miejscowego liceum ogólnokształcącego
i wspólnie postanowiliśmy urządzić tam uroczystość z okazji 109 rocznicy urodzin
rew indykatora polskości. Tablicę zamówiłem u zaprzyjaźnionego jeszcze z warszawy kamieniarza z Opola, który policzył za nią i wykucie napisu tylko 10 000 zł
(notabene pieniądze te zwrócił mi magistrat miasta Giżycka)”34. Dla społeczności
Giżycka poszukującej wspólnoty i budującej nową tożsamość uroczystości miały
mieszkańców integrować. A byli oni w tym czasie poróżnieni co do nazwy miasta.
Starą nazwę Lec polskie władze uznały za obcą nową, Łuczany, choć mieszkańcy i językoznawcy ją zaakceptowali Komisja Ustalania Nazw Miejscowości chciała zmienić na Giżycko na cześć Gustawa Gizewiusza. I tak w październiku 1946 r. Łuczany
stały się Giżyckiem. Jeszcze w 1948 r. na budynku starostwa tablica informowała, iż
mieści się ono w Łuczanach35. W Giżycku propozycję Chojnackiego, by tablicą uhonorować pamięć Wojciecha Kętrzyńskiego a także zorganizować okolicznościowe
sympozjum przyjęto ze zrozumieniem. Owym dyrektorem liceum ogólnokształcącego wymienionym przez Chojnackiego był zapewne Józef Czerniawski angażujący
się i to aktywnie w życie społeczne miasta a także na rzecz oświaty w regionie36.
Chojnacki spotkawszy w Giżycku życzliwe zrozumienie podjął działania. Wspólnie
z profesorem Zygmuntem Wojciechowskim uzgodnili tekst jaki powinien być na
tablicy wyryty a także zachęcił dr. Józefa Mitkowskiego z Krakowa do wygłoszenia
referatu Wojciech Kętrzyński jako uczony. Sam zaś zgodził się w referacie podjąć
temat związku Kętrzyńskiego z Mazurami. Władysław Chojnacki tak swe działania opisał: „Na początku lipca 1947 r. umówiłem się z dr. Mitkowskim w Opolu,
aby pomógł mi w przetransportowaniu tej niezwykle ciężkiej tablicy na razie do
Leszna Wielkopolskiego, gdzie mieszkałem. Po przenocowaniu tam wyruszyliśmy
w dalszą drogę już we trzech, bo dołączył do nas tamtejszy proboszcz ks. prałat
Skaziński., który pomagał nam w transporcie tablicy aż do Giżycka i dzięki temu
Ibidem, s. 365
R. Tomkiewicz, W czasach Polski Ludowej 1945–1989, w: Giżycko. Miasto i ludzie, red. G. Białuński, Giżycko
2012, s. 329–330.
36
T. Filipkowski, Oświata na Warmii i Mazurach w latach 1945–1960, Warszawa 1978, s. 137, 204, 210, 211,
215, 217, 219; R. Tomkiewicz, W czasach Polski…, s. 400.
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dowieźliśmy ją w stanie nie uszkodzonym”37. W Giżycku trwały już przygotowania
do uroczystości zaplanowanych na dzień urodzin Kętrzyńskiego, na 11 lipca. Tablicę przywiezioną przez Chojnackiego wmurowano na frontonie kamienicy stojącej
na miejscu, gdzie urodził się Kętrzyński z napisem: „Tu urodził się 11 lipca 1838 r.
Wojciech Kętrzyński, wielki polski historyk. Zwrócił Polsce Mazurów a Mazurom
Polskę. Tablicę ufundowała w 109 rocznicę urodzin Miejska Rada Narodowa m.
Giżycka”38. Chojnacki tak opisał przebieg uroczystości: „Miejscowe władze i dyrekcja liceum postarały się, aby uroczystość ta stała się świętem całego miasta.
Zaproszono władze wojewódzkie, które reprezentował ówczesny wicewojewoda
Bohdan Wilamowski, który dokonał odsłonięcia tablicy. Zaproszono również rodzinę Wojciecha Kętrzyńskiego, którą reprezentował jego wnuk, również Wojciech,
z małżonką, gdyż syn Stanisław z powodu choroby nie mógł przyjechać. Najpierw
jednak odbyła się w miejscowym kościele parafialnym uroczysta Msza św. za duszę
Wojciecha Kętrzyńskiego odprawiona przez ks. prałata Skazińskiego, który wygłosił na niej piękne kazanie o jego życiu i zasługach. Potem nastąpiło odsłonięcie
tablicy przez wicewojewodę Wilamowskiego i uroczysta akademia w największej
sali liceum, którą zagaił dyrektor szkoły, a przemówienie wygłosił wicewojewoda.
Po części artystycznej zorganizowanej przez szkołę, wygłosiliśmy z dr. Mitkowskim
nasze referaty”39. Tekst referatu dr. Mitkowskiego został opublikowany w Komunikatach Działu Informacji Naukowej Instytutu Mazurskiego w Olsztynie40. Z kolei
tekst Chojnackiego Wojciech Kętrzyński a Mazury ukazał się w roku 1948 w trzecim
tomie Rocznika Zakładu Narodowego im. Ossolińskich41. Władysław Chojnacki
pozostał wierny tematyce lat młodości. W 1948 r. obronił pracę magisterską na
Uniwersytecie Poznańskim o Kętrzyńskim a także na podstawie rozszerzonej jej
wersji obronił rozprawę doktorską Sprawy Mazur i Warmii w korespondencji Wojciecha Kętrzyńskiego42. Nie tylko Chojnacki pisał o Kętrzyńskim. W tych pierwszych powojennych latach wiele uwagi Kętrzyńskiemu poświęcił Henryk Barycz43,
a także Kazimierz Tymieniecki44.
W. Chojnacki, Wojciech Kętrzyński w okresie…, s. 365.
Ibidem, s. 365.
39
Ibidem, s. 365.
40
J. Mitkowski, Wojciech Kętrzyński jako uczony, Komunikaty Działu Informacji Naukowej Instytutu Mazurskiego w Olsztynie, nr 10/11, 1947.
41
W. Chojnacki, Wojciech Kętrzyński a Mazury…, s. 529–585.
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W Chojnacki, Sprawy Warmii i Mazur w korespondencji Wojciecha Kętrzyńskiego, Wrocław 1952.
43
H. Barycz, Wojciecha Kętrzyńskiego starania o katedrę uniwersytecką w Krakowie, Przegląd Historyczny 1948,
t. 37, s. 318–338; idem, Krakowskie przygody Wojciecha Kętrzyńskiego w: Wśród gawędziarzy, pamiętnikarza i uczonych
galicyjskich, Kraków 1963; idem, Studia historyczne Wojciecha Kętrzyńskiego w świetle źródeł Uniwersytetu Królewieckiego, w: Ossolineum. Księga pamiątkowa w 150-lecie Zakładu Narodowego imienia Ossolińskich, Wrocław 1967, s. 215–218;
recenzja J. Jasiński, KMW, 1968, nr 2, s. 415.
44
K. Tymieniecki, Wojciech Kętrzyński jako historyk Słowiańszczyzny, „Z otchłani wieków”, 1947, z. 9–10,
s. 123–126.
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Piszący o Mazurach publicyści nie pomijali prac Kętrzyńskiego. Wciąż służyły one za przewodnik po dziejach Mazur. Kętrzyński stawał się rewindykatorem
polskości. Na jego cześć zmieniono nazwę miasta Rastenburg na Kętrzyn. Tak jak
Lec stał się Giżyckiem tak Rastenburg nazwano Kętrzynem. Powołana w styczniu
1946 r. w Ministerstwie Administracji Publicznej Komisja Ustalania Nazw Miejscowych i Obiektów Fizjograficznych decyzją z 7 maja 1946 r. zmieniła nazwę
miasta Rastenburg na Kętrzyn i to nie bez sprzeciwów mieszkańców. W połowie
czerwca 1946 r. radni miejscy w piśmie do Mazurskiej Wojewódzkiej Rady Narodowej w Olsztynie wnioskowali, by ich miasto nazywało się Rozciborz45. Niektórzy
z mieszkańców proponowali nazwę Raściborz albo Racibórz. Zresztą sam Kętrzyński nazywał Rastenburg Raściborzem chociaż Mazurzy zwali miasto Rastemborkiem. Ostatecznie pozostał Kętrzyn choć długo go nazywano Rastemborkiem.
Jeszcze w listopadzie 1946 r. na pieczęci Komitetu Powiatowego Polskiej Partii Robotniczej widniała nazwa Rastembork46. W 1947 r. na łamach „Polski Zachodniej”
ukazał się reportaż Alojzego Matyniaka w którym pisał: „Rastembork czy Kętrzyn?
Konduktor woła Kętrzyn, zaś na budynku stacyjnym widnieje napis Rastembork.
To samo na urzędzie pocztowym i na wielu domach w mieście. O nazwę miasta
toczy się spór. Jedni chcą Rastembruk lecz to za bardzo przypomina niemiecki Rastenburg. Inni Raściborz, czy Raścibórz, gdyż tak podobno nazywało się miasto
w czasach piastowskich. Władze wreszcie ustaliły nazwę Kętrzyn, na cześć wybitnego historyka polskiego, Wojciecha Kętrzyńskiego, który tu urodził się w roku
1838, a o którym niestety mieszkańcy miasta nic nie wiedzą. Byłby czas ustalić
wreszcie nazwę. Większość decyduje się na Kętrzyn”47. Sam Matyniak pomylił miasto urodzenia Wojciecha Kętrzyńskiego uznając, iż znakomity historyk urodził się
nie w Lecu lecz Rastenburgu czyli Kętrzynie. Mieszkańcy Kętrzyna uszanowali
pamięć o swym patronie i dbali, by zaistniał on w społecznej przestrzeni. Do Kętrzyńskiego wracali, o nim wspominali, na jego prace się powoływali dziennikarze
odwiedzający Mazury i publikujący artykuły w pismach ogólnopolskich. Dla Zbigniewa Przygórskiego w 1946 r. Kętrzyński był jednym z wielu, który chciał zachować polskie oblicze Mazur, ale już w 1947 r. w artykule Prusy Wschodnie przestały
istnieć, opublikowanym w „Odrodzeniu” Wojciech Kętrzyński to „uczony historyk, chluba nauki polskiej, urodzony w Łuczanach (właśnie w Łuczanach, a nie
w Giżycku) na Mazurach. Znana jest tragedia duchowa, jaką przebył ten potentat
nauki polskiej, wychowany do wieku dojrzałego jako Niemiec Adalbert von Winkler. Kiedy metryki rodzinne wykazały oszustwo niemieckie i ujawniły jego polR. Tomkiewicz, W Polsce Ludowej, w: Kętrzyn. Dzieje miasta, red. S. Achremczyk, Kętrzyn 2016, s. 424.
Ibidem, s. 424.
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Spotkania. Wybór reportaży o Warmii i Mazurach z lat 1945–1949, oprac. J. Szydłowska, J. Chłosta, Olsztyn
1999, s. 125.
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skie pochodzenie, Kętrzyński odrzuca świetną karierę naukową, proponowaną mu
przez Niemców, muczy się języka polskiego i poświęca pracy naukowej w Polsce,
stając się rew indykatorem polskości Prus Wschodnich”48. Pisząc o Mazurach na
Kętrzyńskiego powoływali się w pierwszych powojennych latach Ludwik Kohutek,
Władysław Ogrodziński, Aleksander Rymkiewicz, Stanisław Stomma czy Włodzimierz Wnuk. Popularyzował dzieje regionu i ludzi Igor Newerly choćby w książce
wydanej w 1950 r. Archipelag ludzi odzyskanych49.
Musiało upłynąć trochę czasu, gdy Kętrzyńskiego poznali mieszkańcy Warmii i Mazur i go zaakceptowali. Niemała w tym zasługa Edwarda Serwańskiego,
który w 1955 r. opublikował biografię Kętrzyńskiego dając jej tytuł Syn Odzyskanej Ziemi50. W 1956 r. w Olsztynie wydano biografię Kętrzyńskiego autorstwa Andrzeja Wakara51. Wcześniej, gdyż w 1954 r. w antologii literackiej Ziemia serdecznie
znajoma Spółdzielnia Wydawnicza Czytelnik opublikowała dwa wiersze Wojciecha
Kętrzyńskiego – Postanowienie i W ojczystym kraju52. W słowie wstępu Emilia Sukertowa-Biedrawina zauważyła: „Na Mazurach ujrzał światło dzienne wielki rewindykator polskości, który Polsce zwrócił Mazury, a Mazurom Polskę, sprawę Mazur
spopularyzował w Polsce całej – Wojciech Kętrzyński”53. Niewątpliwie Sukertowa-Biedrawina, która w kalendarzach przed wybuchem II wojny światowej popularyzowała życie Kętrzyńskiego wiele w cytowanym zdaniu zaczerpnęła od Władysława
Chojnackiego. Wiersze Kętrzyńskiego w przekładzie Stanisława Helsztyńskiego
wzięto z antologii Poezja Warmii i Mazur Witolda Kochańskiego. W czasach październikowych zmian do Kętrzyńskiego zaczęli się odwoływać, co było zrozumiałe.
mieszkańcy Kętrzyna i Giżycka. Pamiętano o nim również w Olsztynie. Kętrzyński
zaczął patronować ulicom, a także szkołom. W grudniu 1955 r. nauczyciele kętrzyńskiego Liceum Ogólnokształcącego i Szkoły Stopnia Podstawowego wsparci
przez związkową organizację czyli Związek Nauczycielstwa Polskiego wystąpili do
Wydziału Oświaty Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej z wnioskiem o nadanie szkole imienia Wojciecha Kętrzyńskiego54. W piśmie napisano: „Od chwili
powstania naszej szkoły w Kętrzynie postać Wojciecha Kętrzyńskiego, wychowanka szkoły niemieckiej w naszym mieście, który potrafił zwrócić Polsce Mazurów
a Mazurom Polskę, była nam drogą i bliską. Ponieważ dla siebie i dla młodzieży
Ibidem, s. 115.
I. Newerly, Archipelag ludzi odzyskanych. Opowiadania historyczne z roku 1948, Warszawa 1950, s. 315.
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naszej chcemy mieć bliski, bo związany z naszym miastem wzór do naśladowania,
prosimy Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej o nadanie Szkole Podstawowej i Liceum Ogólnokształcącemu w Kętrzynie imienia Wojciecha Kętrzyńskiego,
uważamy, że 10-letni okres istnienia naszej szkoły jest rękojmią godnego noszenia przez nią imienia wielkiego Polaka”55. I tak też się stało. Dyrektorem liceum
był wówczas Józef Rozumko. Za jego jeszcze dyrektorowania 14 stycznia 1956 r.
kętrzyńskiemu liceum nadano imię Wojciecha Kętrzyńskiego. Na gmachu szkolnym natomiast odsłonięto tablicę ku czci patrona a komitet rodzicielski ufundował
szkole sztandar. Na tablicy56 umieszczono napis: „Wiarę, mowę ukraść mi mogliście, ale serca z piersi nie wyrwiecie, serce me zostanie zawsze polskie. Wojciechowi Kętrzyńskiemu znakomitemu historykowi i bojownikowi o polskość Warmii
i Mazur, który w latach 1855–1859 mieszkał i uczył się w Kętrzynie. Społeczeństwo
Województwa Olsztyńskiego. Kętrzyn 1956”. Również Liceum Ogólnokształcące
w Giżycku w 1956 r. otrzymało za patrona Wojciecha Kętrzyńskiego i też ufundowano mu sztandar z podobizną Kętrzyńskiego57.
Powstanie w Olsztynie w 1957 r. kwartalnika historycznego „Komunikaty Mazursko-Warmińskie”, w 1958 roku „Rocznika Olsztyńskiego” a przede
wszystkim utworzenie w 1961 r. Ośrodka Badań Naukowych im. Wojciecha Kętrzyńskiego przyniosło nowy impuls do badań i popularyzowania życia i dokonań Wojciecha Kętrzyńskiego. W „Roczniku Olsztyńskim”, w 1963 r. Józef Dużyk
opublikował ważny artykuł o listach Kętrzyńskiego przechowywanych w Bibliotece
Polskiej Akademii Nauk w Krakowie58. Z pewnością Władysław Ogrodziński, który
był wówczas redaktorem naczelnym Rocznika świetnie znający zasoby krakowskiej
biblioteki nakłonił Dużyka do napisania artykułu. Impuls do badań dała zbliżająca
się 130 rocznica urodzin i 50 rocznica śmierci patrona Ośrodka Badań Naukowych.
Nie pomijał Kętrzyńskiego Władysław Ogrodziński zarówno w artykułach popularnych jak i naukowych. Wydając w 1966 r. Mazury Pruskie Oskara Kolberga nie
zapomniał o pieśniach zebranych przez Wojciecha Kętrzyńskiego. Cykl artykułów
o Kętrzyńskim napisał wówczas pracownik Ośrodka Badań Naukowych Janusz
Jasiński. W 1967 r. na łamach „Słowa na Warmii i Mazurach” Janusz Jasiński opublikował artykuł O młodzieńczej poezji Wojciecha Kętrzyńskiego. W miesięczniku
„Warmia i Mazury” ukazał się artykuł jego autorstwa Tajemnica Czarnego Motyla
oraz osiem sonet z tego notesu. Z kolei w „Głosie Olsztyńskim” zamieścił Jasiński
artykuł Wojciech Kętrzyński przed olsztyńskim sądem. Natomiast w „KomunikaIbidem, s. 89.
A. Tokarzewski, Kętrzyńskiemu w hołdzie, s. 89; R. Tomkiewicz, W Polsce Ludowej, s. 513.
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tach Mazursko-Warmińskich” opublikował gruntowne studium Wojciech Kętrzyński w powstaniu styczniowym59. Władysław Ogrodziński wiele dokładał starań, by
władze wojewódzkie rok 1968 ogłosiły Rokiem Wojciecha Kętrzyńskiego. W tym
celu Ogrodziński w imieniu pracowników OBN skierował 5 sierpnia 1967 r. pismo
apel do władz wojewódzkich. Tak też się stało. Pozyskano patronat ministra kultury
Lucjana Motyki a na gruncie regionalnym Wojewódzki Komitet Jedności Narodu
patronował wszystkim uroczystościom. Wydział Kultury z okazji Roku Kętrzyńskiego wydał plakat autorstwa Bożeny Jankowskiej.
Uroczystości Roku Kętrzyńskiego rozpoczęto 15 stycznia 1968 r. w 50 rocznicę jego śmierci, wieczorem składając wiązankę kwiatów pod tablicą poświęconą
bojownikom o wolność Warmii i Mazur umieszczoną na murach zamku. W uroczystości wziął udział przewodniczący WK FJN w Olsztynie Juliusz Malewski60.
Ważnym wydarzeniem tego roku było otwarcie w Muzeum Mazurskim wystawy
poświęconej Kętrzyńskiemu a Ośrodek Badań Naukowych zorganizował konferencje naukową. Wystawę monograficzną Wojciech Kętrzyński otwarto 15 marca
1968 r.61 Uroczystego otwarcia wystawy dokonał Juliusz Malewski. Wśród licznie
zebranych gości był radca ambasady PRL w Paryżu Wojciech Kętrzyński, wnuk historyka i dyrektora Ossolineum Wojciecha Kętrzyńskiego. Wystawę zorganizowano
dzięki finansowemu wsparciu Ministerstwa Kultury i Sztuki oraz władz wojewódzkich. Eksponaty na wystawę wypożyczyły: Zakład Narodowy im. Ossolińskich we
Wrocławiu, biblioteki: Kórnicka, Uniwersytetu Warszawskiego, Polskiej Akademii
Nauk w Gdańsku, Książnica Miejska w Toruniu, Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk a także muzea: Narodowe w Warszawie, Wojska Polskiego w Warszawie Mazurskie w Kętrzynie. Wystawę swymi eksponatami wsparł Ośrodek Badań
Naukowych im. Wojciecha Kętrzyńskiego, Wojewódzkie Archiwum Państwowe
w Olsztynie. Fotografie wykonali: Stacja Mikrofilmowa Zakładu Narodowego im.
Ossolińskich, Centralna Agencja Fotograficzna w Warszawie i Andrzej Baturo
z Olsztyna. Rzeźbę przedstawiającą Kętrzyńskiego wykonał Bolesław Marschall62.
Wystawę trwającą od 15 marca do 19 maja 1968 r. miało zwiedzić ponad dziesięć
tysięcy osób a towarzyszyły jej jeszcze filmy przeważnie o tematyce regionalnej.
Całość wystawy pomieszczono w 27 gablotach w których znalazły się dokumenty
i prace drukowane Wojciecha Kętrzyńskiego. Uwagę zwiedzających przyciągał rękopis pamiętniczka Kętrzyńskiego, korespondencja, książkowe wydawnictwa. Obszernie ukazano lwowski okres działalności Kętrzyńskiego. Wyeksponowano też
J. Jasiński, Wojciech Kętrzyński w powstaniu styczniowym, KMW, 1967, nr 1–2, s. 85–120.
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pamięć o Kętrzyńskim po 1945 r. Znalazło się miejsce na zaprezentowanie Kętrzyna,
pokazano zdjęcie Szkolnego Towarzystwa Historycznego im. Wojciecha Kętrzyńskiego w Wąbrzeźnie a także przypomnienie, iż Kętrzyński patronuje szkołom, ulicom
i placom różnych miast. Na wystawie zaprezentowano również osiągnięcia Ośrodka
Badań Naukowych noszącego przecież imię Wojciecha Kętrzyńskiego63.
Dzień po otwarciu wystawy w Muzeum Mazurskim Ośrodek Badań Naukowych im. Wojciecha Kętrzyńskiego zorganizował sesję naukową poświęconą
Kętrzyńskiemu. Sesja odbyła się w sali kopernikowskiej zamku olsztyńskiego a jej
współorganizatorami byli też Wojewódzki Komitet Frontu Jedności Narodu i Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej. Sesję otworzył przewodniczący WK FJN,
poseł Juliusz Malewski a słowo wprowadzające do sesji wygłosił zastępca przewodniczącego Prezydium WRN Walter Późny. Sesji przewodniczyła prof. dr Maria
Kiełczewska-Zaleska z Warszawy. Wśród słuchaczy był obecny wnuk Wojciecha
Kętrzyńskiego też Wojciech oraz doc. dr Władysław Chojnacki64. Referaty wówczas
wygłosili: dr Janusz Jasiński z Ośrodka Badań Naukowych im. W. Kętrzyńskiego
Przełom w świadomości narodowej Wojciecha Kętrzyńskiego, mgr Władysława Jabłońska z Zakładu Narodowego im Ossolińskich we Wrocławiu przedstawiła temat
Wojciech Kętrzyński w tradycji Ossolineum a mgr Antoni Łukaszewski reprezentujący Ośrodek Badań Naukowych skoncentrował się na omówieniu literackiej spuścizny Kętrzyńskiego i na problemach z jej wydaniem. Natomiast mgr Władysław
Ogrodziński podjął problem humanistyki polskiej na Warmii i Mazurach65. Ważnym wydarzeniem dla Ośrodka Badań Naukowych stało się jego usamodzielnienie.
Samodzielną jednostką naukową niezależną od Stowarzyszenia Społeczno-Kulturalnego Pojezierze stał się OBN 15 czerwca 1968 r. W tym dniu na walnym zebraniu założycielskim pod przewodnictwem profesora Józefa Burszty OBN uzyskał
osobowość prawną samodzielnego towarzystwa naukowego. Na mocy statutu towarzystwo prowadziło jednostkę badawczą typu instytutu skupiającą pracowników
naukowych obok której funkcjonowały komisje naukowe jak w każdym naukowym
towarzystwie. W czasie zebrania założycielskiego referat o działalności Wojciecha
Kętrzyńskiego wygłosił profesor Stanisław Arnold. Dyrektorem mocą uchwały Rady
Naukowej OBN został mgr Władysław Ogrodziński66. W 1968 r. w Polsce pojawiła
się nowa instytutowa placówka naukowa badająca dzieje i współczesność Polski północno-wschodniej. Rok Kętrzyńskiego przyczynił się niewątpliwie do jej samodzielnego bytu. Zresztą pracownicy Ośrodka wykazali się w tym roku dużą aktywnością
R. Marchwiński, Wystawa pt. Wojciech Kętrzyński…, s. 443–444.
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naukową uwidocznioną publikacjami. W 1968 r. ukazała się rozprawka Wojciecha
Kętrzyńskiego O Mazurach przygotowana do druku przez Janusza Jasińskiego. We
wstępie Janusz Jasiński napisał: „Obecnie, w 50 rocznicę śmierci Kętrzyńskiego
a jednocześnie w 100 rocznicę druki pierwszej rozprawki, wznawiamy jej druk, ale
za tekst do reedycji przyjęto odbitkę z Tygodnika Wielkopolskiego z 1872 r., modernizując jedynie ortografię. Przy przypisach sporządzonych przez samego Kętrzyńskiego zaznaczono: (Przypis autora). Przy Pieśniach gminnych ludu mazurskiego
wszystkie przypisy, z wyjątkiem pierwszego, pochodzą od Kętrzyńskiego. Za okazaną pomoc serdecznie dziękuję doc. Władysławowi Chojnackiemu oraz dr Jadwidze
Turskiej67. Po upływie dwudziestu lat ukazało się drugie wydanie książki nakładem
Wydawnictwa Pojezierze68. Janusz Jasiński w „Roczniku Olsztyńskim” z 1970 r. opublikował swój referat wygłoszony na sesji o Kętrzyńskim w marcu 1968 r. zatytułowany Przeobrażenia w świadomości narodowej Wojciecha Kętrzyńskiego69. W tym
samym Roczniku tylko w tomie VII z 1968 r. Halina Keferstein wraz z Wiktorią
Żurawską opublikowały ważny artykuł o Kętrzyńskim jako bibliotekarzu70. Opublikowano też w 1968 r. niewielką broszurę Szlakiem Wojciecha Kętrzyńskiego. Mimo
starań nie udało się w 1968 r. zawiesić na Wysokiej Bramie w Olsztynie tablicy ku
pamięci Wojciecha Kętrzyńskiego, który we wrześniu 1863 r. został aresztowany
w Jarotach wraz z Leopoldem Różyckim za transport broni do polskiego powstania
i więziony w tejże bramie. Władysław Ogrodziński jednak doprowadził do ufundowania takowej tablicy i wmurowania jej w Wysoką Bramę. Uroczystość odsłonięcia
tablicy miała miejsce 26 maja 1969 r., a dokonał tego Przewodniczący Wojewódzkiej
Rady Narodowej Walter Późny. Na tablicy tekst głosił: „Tu był więziony w 1863 r.
przez zaborcę pruskiego Wojciech Kętrzyński za zorganizowanie pomocy dla powstania styczniowego. Wmurowano w 50 rocznicę śmierci 1968 R.”71. W 2007 r. po
gruntownym odnowieniu Wysokiej Bramy prezydent Olsztyna ufundował okazalszą tablicę zmieniając jej treść: „Tu był więziony w 1863 roku przez zaborcę pruskiego za zorganizowanie pomocy dla powstania styczniowego Wojciech Kętrzyński
1838–1918 historyk, etnograf, poeta, badacz dziejów Mazur, Warmii i Pomorza, dyrektor Zakładu Narodowego im. Ossolińskich we Lwowie”.72
Nie tylko w 1968 r. pamiętano o Wojciechu Kętrzyńskim w Olsztynie. Pamiętano o nim w Giżycku i Kętrzynie a Towarzystwo Wiedzy Powszechnej zorganizo67
68
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wało cykl wykładów o Kętrzyńskim w Giżycku, Kętrzynie i Olsztynie. W Kętrzynie
decyzją Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Olsztynie 17 maja 1968 r.
Powiatowa i Miejska Biblioteka otrzymała imię Wojciecha Kętrzyńskiego. Stosowną uroczystość zorganizowały władze kętrzyńskie 27 maja. Okolicznościowy referat O Wojciechu Kętrzyńskim jako bibliotekarzu wygłosiła dr Janina Kelles-Kraus
z wrocławskiego Ossolineum73. Rok wcześniej Wojciech Kętrzyński stał się patronem Kętrzyńskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego. W Giżycku 21 lipca wmurowano nową tablicę na odnowionej kamienicy
stojącej na miejscu domku Kętrzyńskich. Okazałą tablicę zaprojektował Bolesław
Marschall, a zastąpiła ona tablicę przywiezioną w 1947 r. przez profesora Władysława Chojnackiego. Rok później, gdyż w 1969 r. Kętrzyński stał się nawet patronem Centrum Szkolenia Specjalistów Artylerii i Radiotechniki w Bemowie Piskim.
Centrum przemianowane w 1992 r. na Centrum Szkolenia Specjalistów Wojsk Rakietowych zakończyło żywot w 1994 r.
Wydarzeniem Roku Wojciecha Kętrzyńskiego stała się wizyta dziennikarza
„Głosu Olsztyńskiego”, literata Leonarda Turkowskiego we Lwowie i odkrycie przez
niego miejsca pochówku Wojciecha Kętrzyńskiego na Cmentarzu Łyczakowskim.
Turkowski otrzymał w 1968 r. zadanie dziennikarskie prezentowania na łamach
„Głosu Olsztyńskiego” życia i działalności Wojciecha Kętrzyńskiego. Chcąc go dobrze przedstawić odwiedzał miejsca związane z Kętrzyńskim. Był więc w Kórniku,
na Pomorzu, we wrocławskim Ossolineum, Kłodzku. Nie tylko opisywał te miejscowości i instytucje, ale przepytywał ludzi czy cokolwiek wiedzą o Wojciechu Kętrzyńskim. W jego wędrówce nie mogło zabraknąć Lwowa. Wyjeżdżając z Olsztyna
do Lwowa Władysław Ogrodziński poprosił, by spróbował odnaleźć miejsce pochówku Kętrzyńskiego. W relacji ze swej podróży do Lwowa Turkowski pisał: „Oto
idę ulicą Słowackiego, opuściwszy przed chwilą plac Mickiewicza, za gmachem
poczty głównej przecinam ulicę Kopernika. Nazywają się te ulice tak samo jak
przed wojną i tak samo jak za odległych czasów mojego bohatera. Za skrzyżowaniem widzę po prawej ręce wyspę zieleni, przechodzącą dość stromym stokiem
w zielone wzgórze. Dostrzegam kontury gmachu, znanego mi już bardziej ze zdjęć
niż z mego pierwszego, tak dawnego pobytu. Filary, kopuła, poszarzałe mury. Wybudówka z oknami na parterze, za którymi mieści się w dziale rękopisów sala, zwana dawniej salą Kętrzyńskiego. W niej siedział, zagłębiony w treści ksiąg i rękopisów,
w niej powstawały liczne prace historyczne, dokumentujące polskość ziem zagrabionych przez pruskiego zaborcę. Potem w środku okaże się, że wiele więcej jest tu
po staremu. I tę salę nazywają jak przedtem, obecny dyrektor urzęduje w tym samym gabinecie dyrektorskim, pamiętającym przywróconego polskości syna pru73
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skiego żandarma, i sala herbowa zachowała swój dawny wystrój z herbami miast
i rodów polskich na suficie”74. Turkowski na spotkaniu w Olsztynie 28 czerwca
1968 r. zdał relację z podróży do Lwowa zamieszczając krótkie streszczenie w Informatorze Ośrodka Badań Naukowych. W nim napisał, iż szukał śladów obecności
Kętrzyńskiego w Ossolineum i we Lwowie. „W Bibliotece Naukowej [dawniej Ossolineum] przyniesiono mi dwa listy adresowane do dyrektora Ossolineum informując, ze to już wszystko co po nim pozostało75. Turkowski zauważył, że gmach
dawnego Ossolineum położony u zbiegu ulic Słowackiego i Kopernika znajdował
się w dobrym stanie. Wpuszczono go do środka, ujrzał gabinet Kętrzyńskiego
i Bernackiego. „W dziale rękopisów – pisał, oglądałem salę Kętrzyńskiego z łukami
żebrowanych sklepień oraz salę herbową, na suficie której zachowały się herby
miast i rodów polskich. Pierwotnych kościół zamieniony przez założycieli Zakładu
na magazyn książek – znana z pamiętników sala pod kopułą z charakterystycznymi
balustradami na piętrze – wydaje się także wyglądać tak jak dawniej. Zmieniło się
natomiast gruntownie urządzenie wnętrz”76. Z Ossolineum wyruszył w poszukiwaniu śladów Kętrzyńskiego we Lwowie. „Z emerytowanym doktorem praw – ossolińczykiem z lat niedawnych i ze starą nauczycielką polską chodzę po mieście,
szukam tropów. Pomagają mi bibliotekarze. I oto już trzeciego dnia pukam do
mieszkania przy ulicy Wiereszczagina (dawniej Lelewela) numer siedemnaście na
pierwszym piętrze, gdzie mieszka stareńka Polka z pieskiem. Zajmuje część tego
mieszkania, tę od podwórza, z frontu mieszka rodzina rosyjska. Piesek i kobieta
prowadzą mnie przez kuchnię do pokoju. Niecierpliwie szukam potwierdzenia
moich przypuszczeń, że dyrektor Ossolineum mieszkał akurat tu, w tych pomieszczeniach. Ale staruszka niczego nie wie, nie słyszała nawet nigdy nazwiska Kętrzyński. Ulica? No tak, była we Lwowie ulica Kętrzyńskiego, to o tego chodzi?
Wszystko jednak się zgadza. Moja rozmówczyni miała dwadzieścia lat, gdy z rodzicami przybyła z prowincji do Lwowa. Wprowadzili się tu zimą 1918 roku, na przełomie stycznia i lutego. Nie pamięta, jak nazywał się poprzedni lokator, w ogóle cała
rodzina niewiele wiedziała o Lwowie, nikogo tu nie znała. Ale to stary samotny
mężczyzna. Umarł krótko przedtem w tym pokoju, w którym siedzimy, a który był
jego sypialnią. Siwa kobieta dobrze pamięta ten szczegół, bo straszono ją wspomnieniem o jego śmierci. Teraz ja mówię jej wszystko o tym starym człowieku,
który już nie miał żony, a dzieci wyprawił w świat. I spoglądam w okno na podwórze, tak jak on spoglądał rano, gdy wstawał z łóżka, by ruszyć do pracy. Biedna
wzrusza się do łez: Więc to był wielki człowiek, którego imię nadaje się ulicom
74
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i nawet miastom? – tak pisał Turkowski77. Wspomniany przez Turkowskiego ossolińczyk dr Wacław Olszewicz wraz z niewymienioną z nazwiska bibliotekarką pomogli mu w poszukiwaniu grobu Kętrzyńskiego. Przez cały tydzień jeździli na
cmentarz łyczakowski. W kancelarii cmentarnej znalazł miejsca pochówku z rodziny Kętrzyńskich. Pomagał mu grabarz wskazując pole 53 i szukając grobu numer
70. W Olsztynie relacjonował: „W kancelarii cmentarnej udostępniono mi stary
indeks alfabetyczny, w którym pod literą K znalazłem zapis: Kętrzyński Wojciech
pole 53 grób nr 70. Proszony o pomoc w odnalezieniu grobu grabarz-Ukrainiec
posłużył się księgą pola nr 53, z której wypisał sobie sąsiadujące z Kętrzyńskim
nazwiska, gdyż przy grobach nie ma numerów. Ja przepisałem sobie z księgi następujący tekst: 70 – Kętrzyński Wojciech, wiek 80 lat, data śmierci 16.I.18 [w uwagach dopisek 1928], Wincentyna lat 65, data śmierci 3 II.1913. Wynikałoby z tego,
że małżonków od razu czy raczej później [może w owym 1928 r.] pochowano we
wspólnym grobie. Miałem za mało danych, by dokładnie ustalić miejsce pochówku”78. Niewiele pomogło, mogiły porośnięte krzewami, zielskiem, groby zrujnowane. Wreszcie sięgnął Turkowski po Przewodnik po cmentarzu Łyczakowskim
autorstwa Aleksandra Medyńskiego wydany w 1937 r. W nim wyczytał „na stronie
94 autor podaje w: Na polu 53 nieco w głębi po prawej stronie grobowiec znakomitego historyka Dra Wojciecha Kętrzyńskiego […] [tu kilkanaście wierszy druku
o jego życiu i zasługach]. Poniżej grobu Dra W. Kętrzyńskiego spoczywa Emanuel
Dworski (1850–1916) inspektor szkół średnich. W niewielkim oddaleniu od tego
grobu – w kierunku Cmentarza Obrońców Lwowa, na polu 53 pomnik z granitowych głazów w piramidę ujętych: Marii Bartus (1856–1885) utalentowanej poetki”
79
. To już była istotna wskazówka. Grobowce Bartusówny i Dworskiego istniały,
Kętrzyńskiego nie, choć płyty obalone. Turkowski zatem wraz z dr. Olszewiczem
podnoszą płyty „skrobię scyzorykiem zardzewiałe tabliczki metalowe i żłobione
w granicie litery, pokryte ziemią. Wreszcie ustalamy z Olszewiczem: to tu, tylko tu
– to porośnięte chwastami miejsce, na szczęście nie zajęte, jak inne miejsca w najbliższej okolicy. To tu musiał stać ten dawny grobowiec, który zapewne w 1941 r.
zniszczyli hitlerowcy”80. Turkowski poprosił wiec dr Olszewicza, by zabezpieczył
miejsce, postawił jakiś znak, zrobił zdjęcie jak składał kwiaty na mogile Kętrzyńskiego, zostawił 35 rubli opiekunowi i udał się z powrotem do Olsztyna z niebywałym odkryciem. Lwowscy Polacy dotrzymali słowa i usypali mogiłę ziemną.
Odnalezienie grobu Wojciecha Kętrzyńskiego zdopingowało władze polskie do
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działań. Grobem zaopiekował się Konsulat Generalny PRL w Kijowie. Zapewne
konsulat dołożył starań, by władze lwowskie ufundowały nagrobek. Wiosną 1969 r.
na mogile Kętrzyńskiego postawiono nagrobek ze sztucznego kamienia, ale na tablicy grobowce wyryto napis w języku ukraińskim. Nie omieszkał o tym donieść
listownie Turkowskiemu wymieniono dr Olszewicz. O tym Turkowski tak napisał:
„Wpierw dostałem list od konsula generalnego PRL w Kijowie, bo sprawa przez
ministra Wieczorka poszła drogą dyplomatyczną. Konsul donosił, ze odwiedził
grób, który ładnie się przedstawia, ale czynione są starania o grobowiec. Potem
dyrektor Olszewicz przysłał mi zdjęcie grobowca z ukraińskim napisem o widomym historyku Kętrzyńskim i wyraził ubolewanie, że to nie po polsku napisano o
wielkim Polaku. Potem przychodziły wieści z różnych stron świata o skandalu, to
znaczy, że nazwisko polskiego bohatera wypisano obcym alfabetem”81. Zaraz po
powrocie ze Lwowa Turkowskiego w Olsztynie podjęto starania o wyjazd do Lwowa i ufundowanie nagrobka. Stosowne pisma poszły do ministra Janusza Wieczorka przewodniczącego Ochrony Pomników Walk i Męczeństwa oraz do
Ogólnopolskiego Komitetu Frontu Jedności Narodu z wnioskiem o polski akcent
na grobie Kętrzyńskiego. W Olsztynie inż. Zygfryd Sowiński wykonał czarną granitową tablicę z napisem: „Wojciech Kętrzyński 1838–1918, wielki syn narodu polskiego, pracą całego życia przybliżał zespolenie Mazur i Warmii z Macierzą.
Społeczeństwo województwa olsztyńskiego”82. We wrześniu 1969 r. dzięki pomocy
ministra Wieczorka doszedł do skutku wyjazd delegacji olsztyńskiej do Lwowa. We
Lwowie przebywała ona w dniach 17–20 września 1969 r. W składzie delacji znaleźli się: sekretarz KW PZPR Michał Atłas jako zastępca przewodniczącego Prezydium WK FJN w Olsztynie i przewodniczący delegacji, sekretarz WK FJN
w Olsztynie Jan Baturo, dyrektor Ośrodka Badań Naukowych im. W. Kętrzyńskiego
i członek Prezydium WK FJN Władysław Ogrodziński, przewodniczący Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Giżycku Aleksander Oniszczuk, dyrektor
Wojewódzkiej Biblioteki Pedagogicznej w Olsztynie Leonard Turkowski, wnuk
Wojciecha Kętrzyńskiego, Wojciech pracownik Ministerstwa Spraw Zagranicznych
oraz Danuta Kętrzyńska dziennikarka Polskiego Radia w Warszawie83. Samochodem marki Nysa kierowanym przez Henryka Świerżewskiego olsztyńska delegacja
przekroczyła granicę w Mościskach 17 września rano. Delegację we Lwowie przywitał wicekonsul PRL w Kijowie, Jan Kocieliński oraz przedstawiciel obwodowego
zarządu kultury we Lwowie. Następnego dnia, 18 września o godzinie 16.30 uroczyście położono polską tablicę na grobie Wojciecha Kętrzyńskiego. Przy grobie
stanęła nie tylko delegacja olsztyńska i wicekonsul generalny PRL w Kijowie, ale
81
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także naczelnik obwodowego zarządu kultury we Lwowie J. Wituszyński, delegacja
Biblioteki Akademii Nauk Ukraińskiej SRR, miejscowi Polacy. Złożono wiązanki
kwiatów i zapalono znicze. Wykorzystując pobyt we Lwowie olsztyńscy delegaci
odbyli spotkania z miejscowymi władzami partyjnymi i administracyjnymi. W Bibliotece Akademii Nauk w gmachu Ossolineum przyjął ją dyrektor Eugeniusz
Iwanciw wraz z bibliotekarzami. W pokoju gdzie dyrektor pracował na jednym
z regałów wisiała fotografia Wojciecha Kętrzyńskiego z podpisem jego syna Stanisława. W czasie spotkania omówiono kwestię zamówienia mikrofilmów gazet mazurskich i warmińskich przechowywanych w zbiorach lwowskich dla Ośrodka
Badań Naukowych oraz uzgodniono wymianę wydawnictw84. Część delegatów
skorzystała z zaproszenia dziekana Wydziału Historycznego Uniwersytetu im.
I. Franki, doc. Piotra Grzelaka i odwiedziła wydział oraz kierowników katedr tegoż
wydziału. Władysław Ogrodziński zapoznał pracowników Wydziału z badaniami
naukowymi prowadzonymi w Olsztynie głównie w Ośrodku Badań Naukowych,
sekretarz Michał Atłas przedstawił województwo olsztyńskie, jego gospodarkę,
społeczeństwo, walory turystyczne. W czasie dyskusji doc. Grzelak zadeklarował
zorganizowanie we Lwowie na Wydziale Historycznym sesji naukowej poświęconej
Wojciechowi Kętrzyńskiemu. Olsztyniacy zwiedzili Uniwersytet, muzeum uniwersyteckie i otrzymali odznaki wydane z okazji 300-lecia uniwersytetu. W ostatnim
dniu pobytu we Lwowie delegację olsztyńską podjął naczelnik obwodowego zarządu kultury J. Wituszyński. Ten na pożegnanie podarował fotografię Wojciecha Kętrzyńskiego ze zbiorów Biblioteki AN USRR. Oczywiście olsztyńscy delegaci
spotkali się z lwowskimi Polakami dziękując im za pomoc w odnalezieniu grobu
Kętrzyńskiego i jego zabezpieczenie. Odwiedzono też mieszkanie Kętrzyńskiego
przy dawnej ulicy Lelewela. Dociekliwy Władysław Ogrodziński przejrzał księgi
cmentarne w poszukiwaniu grobów rodziny Kętrzyńskiego. W sprawozdaniu z wizyty napisał: „Stwierdzono, że 7 grudnia 1964 roku przekopany został grób 201 na
polu 36 mieszczący szczątki: Michaliny Kętrzyńskiej zmarłej 10 marca 1922 r.
w wieku lat 34, Józefy Kętrzyńskiej zmarłej 1 listopada 1932 r. w wieku lat 57 oraz
Zofii Kętrzyńskiej zmarłej 10 lipca 1942 r. w wieku lat 81. Na miejscu tym spoczywa
zmarły nazwiskiem Kuźmin. Nie dały rezultatu poszukiwania grobu syna Wojciecha, Władysława Kętrzyńskiego, zmarłego 11 marca 1893 r. w wieku lat 8, pogrzebanego na polu nr 4. Z ksiąg nie wynika, by grób został przekopany. Księga pola 53
zawiera w odpowiedniej rubryce oznaczenie wskazujące, że na grobie Wojciecha
i Wincentyny Kętrzyńskich istniał od 1928 roku nagrobek. Nie zdołano ustalić,
w jakich okolicznościach i w jakim czasie nagrobek ten zniknął. Na Cmentarzu
Łyczakowskim istnieje zasada, że groby przekopywane są po 15 latach od ostatnie84
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go pochówku. W praktyce przekopuje się je po 20 latach. W każdym razie należy
przyjąć, że odnowienie grobu nastąpiło w samą porę85. Ogrodziński dodał w sprawozdaniu, że udało się zlokalizować dawną ulicę Kętrzyńskiego, która przebudowana nosi imię poety Fedkowicza, „jest to przecznica Bulwaru Mira w pobliżu
kościoła św. Elżbiety”86. Część delegacji jak zaznaczył Ogrodziński „odwiedziła na
Cmentarzu Łyczakowskim groby wybitnych osób, m.in. historyków: Karola Szajnochy, Oswalda Balzera i Ludwika Kubali oraz pisarek Marii Konopnickiej i Gabrieli Zapolskiej. O ile ostatnie ze wspomnianych grobów oraz grobowiec K.
Szajnochy znajdują się w bardzo dobrym stanie, o tyle grobowce O. Balzera i L.
Kubali, a także zasłużonego działacza ruchu oszczędnościowego na wsi dr. F. Stefczyka pozbawione są całkowicie opieki rodzin i wymagają zainteresowania”87. Delegaci wracali do Olsztyna z poczuciem wypełnienia zobowiązań wobec Wojciecha
Kętrzyńskiego. Położona przez nich płyta z polskim napisem przetrwała do 2008 r.,
a więc prawie 40 lat. Tymczasem w Olsztynie Rok Kętrzyńskiego zakończyło odsłonięcie 26 maja 1969 r. na Wysokiej Bramie tablicy pamiątkowej zaświadczającej
więzienie tu Wojciecha Kętrzyńskiego aresztowanego podczas transportu broni do
polskiego powstania styczniowego. Tekst na tablicy dano następujący: „Tu był więziony w 1863 r. przez zaborcę pruskiego Wojciech Kętrzyński za zorganizowanie
pomocy dla powstania styczniowego. Wmurowano w 50 rocznicę śmierci 1968 R.”
Oczywiście tablicę wmurowano nie jak wskazuje napis w 1968 r. lecz 1969 r. Przy
okazji należy zaznaczyć, że Kętrzyński był więziony wraz z Leopoldem Różyckim
i jeszcze dwoma towarzyszami. W 2007 r. po gruntownym odnowieniu Wysokiej
Bramy prezydent Olsztyna a był nim wówczas Jerzy Czesław Małkowski ufundował
okazalszą tablicę zmieniając nieco jej treść: „Tu był więziony w 1863 roku przez
pruskiego zaborcę za zorganizowanie pomocy dla powstania styczniowego Wojciech Kętrzyński 1838–1918 historyk, etnograf, poeta, badacz dziejów Mazur, Warmii i Pomorza, dyrektor Zakładu Narodowego im. Ossolińskich we Lwowie”88.
Warto jeszcze zaznaczyć, iż w Wysokiej Bramie więzieni byli bracia Dąmbscy
oskarżeni za wspieranie powstańców styczniowych. Młodszy z braci Zygmunt zachorował i zmarł w szpitalu Mariackim. Godnym byłoby uczcić także ich pamięć
specjalną tablicą.
W Olsztynie i na Mazurach i Warmii o Kętrzyńskim pamiętano i to nie
tylko przy okazji kolejnych jego urodzin czy rocznicy śmierci. Jeszcze w 1968 r.
Wydawnictwo Pojezierze opublikowało zestaw młodzieńczych wierszy wybranych w 1883 r. przez Kętrzyńskiego w tomiku Z księgi pieśni człowieka niemczo85
86
87
88
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nego. Wiersze poprzedzone zostały słowem wstępnym Karola Małłka. Przekładu
z niemieckiego dokonali: Andrzej Krzemień, Erwin Kruk i Jerzy Ptaszyński. Szatę graficzną książki zaprojektował Leander Gardzielewski a zdjęcia i reprodukcje
do książki wykonali Alojzy Kuraczyk oraz Wacław Kapusto. Tomik zrecenzował
Edward Maruszewski w „Komunikatach Mazursko-Warmińskich”89. Martuszewski
krytycznie ocenił przekłady. Martuszewski zaznaczył, iż „Erwin Kruk jako tłumacz
siedemnastu wierszy Kętrzyńskiego próbował zbliżyć je czytelnikowi dwudziestowiecznemu przez zmianę poetyki. Tu i ówdzie – głównie w wierszu To idzie cicha
pogłoską – uzyskuje dość dobre rezultaty. Niestety – jego znajomość języka niemieckiego pozostawia dużo do życzenia”90. Równie krytycznie ocenił Edward Martuszewski drugie wydanie tych wierszy poprzedzone wstępem Andrzeja Wakara
w 1980 r.91 W 1973 r. staraniem Ośrodka Badań Naukowych ukazały się Wiersze
nieznane Wojciecha Kętrzyńskiego wybrane i odczytane z rękopisów przez Antoniego Łukaszewskiego ze wstępem Janusza Jasińskiego92. O Kętrzyńskim nie zapominał Janusz Jasiński, który na łamach „Komunikatów Mazursko-Warmińskich”
przypominał szczegóły z jego życia93. W tym samym czasie historyk medycyny
Andrzej Skrobacki opublikował artykuł o staraniach Kętrzyńskiego o katedrę na
Uniwersytecie Krakowskim94.
O Wojciechu Kętrzyńskim jako patronie miasta pamiętano w Kętrzynie.
W Kętrzynie wśród społeczeństwa istniał kult historii ojczystej tej dawnej i tej najnowszej. Nic dziwnego, że przed 140 rocznicą urodzin i 60 rocznicą śmierci Wojciecha Kętrzyńskiego Rada Miejska w 1977 r. na posiedzeniu przychylając się do
wniosku naczelnika miasta Józefa Wiktorki podjęła uchwałę wzniesienia pomnika
Kętrzyńskiemu95. Pomnik według projektu rzeźbiarza i medaliera Edwarda Gorola
został odsłonięty 1 września 1978 r. Kętrzyn przeżywał wielką uroczystość. Przed
pomnikiem zgromadziła się młodzież, mieszkańcy, przybyli liczni goście w tym
wnuk Wojciecha Kętrzyńskiego z małżonką. Na pomniku wypisano następujące
słowa z wiersza Kętrzyńskiego W Ojczyźnie: „Znowu staję na tej świętej ziemi Najukochańszej ziemi moich ojców. Znowu patrzę na jej siwe niebo Na jej wzgórza
89

s. 278–281.

E. Martuszewski, Recenzja Wojciech Kętrzyński, „Z księgi pieśni człowieka niemczonego”, KMW, 1969, nr 2,

Ibidem, s. 279.
W. Kętrzyński, Z księgi pieśni człowieka niemczonego, oprac, A. Wakar, przek. A. Kamień, E. Kruk, J. Ptaszyński, Olsztyn 1980, KMW, 1982, nr 3, s. 273–276.
92
W. Kętrzyński, Wiersze nieznane, Olsztyn 1973.
93
J. Jasiński, Kilka szczegółów z pobytu Wojciecha Kętrzyńskiego na pograniczu mazursko-kurpiowskim w 1863
roku, KMW, 1975, nr 1, s. 79–81; idem, Przedmowa Wojciecha Kętrzyńskiego do niemieckiego przekładu „Pieśni o ziemi
naszej” Wincentego Pola, KMW, 1978, nr 2, s. 299–303.
94
A. Skrobacki, Dlaczego Wojciech Kętrzyński nie otrzymał katedry na Uniwersytecie Krakowskim w 1869 roku,
KMW, 1973, nr 3, s. 209–212.
95
E. Tokarzewski, op. cit., s. 91.
90
91

Pamięć o Wojciechu Kętrzyńskim

65

z zielonymi lasami I na jezior oblicza lustrzane”. Pomnik ten w 2005 r. uchwałą
Rady Miasta z inicjatywy burmistrza Krzysztofa Hećmana przeniesiono na drugą stronę ulicy Sikorskiego przy Placu Józefa Piłsudskiego. Pomnik stanął w bardziej reprezentacyjnym miejscu. Staraniem zaś burmistrza Hećmana każdego roku
w dniu śmierci i urodzin Kętrzyńskiego społeczeństwo miasta oddawało mu cześć
składając pod pomnikiem wiązanki kwiatów. W ten sposób Kętrzyn budował swą
tożsamość i patriotyzm miejsca.
W Olsztynie z kolei o Kętrzyńskim pamiętano w Ośrodku Badań Naukowych
zarówno w jego części instytucjonalnej jak i społecznej. W Kętrzynie w 1978 r.
postawiono patronowi miasta pomnik w Olsztynie zaś przypomniano o nim odczytami, spotkaniami, artykułami. Natomiast w stulecie wydanie pracy O ludności
polskiej w Prusiech niegdyś krzyżackich w Domu Polskim została zorganizowana
wystawa poświęcona naukowemu dorobkowi patrona OBN. Wystawę zorganizowaną wspólnie przez Ośrodek i Bibliotekę Zakładu Narodowego im. Ossolińskich
we Wrocławiu otwarto w Domu Polskim 22 października 1982 r. Ukazano życie
i działalność Kętrzyńskiego. Po raz pierwszy w Olsztynie można było obejrzeć najważniejsze dokumenty obrazujące działalność patrona Ośrodka96. Obszerny biogram Kętrzyńskiego zamieścił w swym Słowniku biograficznym Warmii, Mazur
i Powiśla XIX i XX wieku (do 1945 roku) Tadeusz Oracki97. W monografii Giżycko.
Z dziejów miasta i okolic wydanej przez Wydawnictwo Pojezierze w 1983 r. nie
pominięto oczywiście Wojciecha Kętrzyńskiego. Obszerny szkic o jego życiu i działalności opublikował w książce Andrzej Wakar98. W 1988 r. z inicjatywy Ośrodka
Badań naukowych wystawiono obelisk w Jarotach w miejscu w który pruski żandarm aresztował Kętrzyńskiego i jego towarzyszy transportujących broń do powstania styczniowego. Skromny obelisk stojący przy drodze na Butryny naprzeciw
kościoła a raczej dawnej kaplicy w Jarotach został w 1991 r. pozbawiony przez nieznanych sprawców tablicy wykonanej z brązu. Dość długo trzeba było czekać przywrócenia pomnikowi dawnej godności. Przy nim od wielu lat każdego 22 stycznia,
w rocznicę wybuchu Powstania Styczniowego społeczność miasta oddaje hołd powstańcom i Wojciechowi Kętrzyńskiemu. W 1988 r. w Domu Polskim w sesji naukowej po raz kolejny przypomniano o Kętrzyńskim. Referaty z tej sesji drukiem
ukazały się w „Komunikatach Mazursko-Warmińskich”99. W 1988 r. ukazało się
też drugie wydanie pracy O Mazurach w opracowaniu Janusza Jasińskiego. Arty96
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kuły recenzyjne i popularne o Kętrzyńskim publikował też Jan Chłosta100. W latach następnych wciąż ukazywały się artykuły naukowe i popularne poświęcone
Kętrzyńskiemu. W Kulturze o olsztyńskich działaniach na rzecz upamiętnienia Kętrzyńskiego pisał Władysław Ogrodziński101. W „Wersie” tekst Śmierć Kętrzyńskiego
opublikował Andrzej Wakar102. W Studiach Historycznych sprawozdanie z sesji naukowej zorganizowanej przez Ośrodek Badań Naukowych w 150 rocznicę urodzin
i 70 rocznicę śmierci Kętrzyńskiego zamieścił Józef Dużyk103. Z kolei w „Komunikatach Mazursko-Warmińskich” Andrzej Staniszewski opublikował to co pisała
prasa pomorska i wielkopolska o Kętrzyńskim104. Dyskusji w Olsztynie i recenzji
doczekało się drugie wydanie książki Edwarda Serwańskiego Syn Odzyskanej Ziemi. Wojciech Kętrzyński (1838–1918). Wreszcie doczekaliśmy się zarysu biograficznego autorstwa Krystyny Korzon przedstawiającego głównie Kętrzyńskiego jako
dyrektora Ossolineum105. Książka ukazała się nakładem Zakładu Narodowego im.
Ossolińskich we Wrocławiu.
Kolejna rocznica, tym razem 160 rocznica urodzin i 80 rocznica śmierci stała
się okazją do przypomnienia o Kętrzyńskim. Rozpoczęto ją jak zwykle na zamku
olsztyńskim 14 stycznia 1998 r. wieczorem zamkowym w czasie którego zaprezentowano sylwetkę Wojciecha Kętrzyńskiego. Władysław Ogrodziński przypomniał
jak doszło do odkrycia grobu we Lwowie i położenia na nim tablicy wykonanej
w Olsztynie. Kustosz muzeum Zofia Januszkiewicz prezentując pamiątki po Kętrzyńskim omówiła jego życiorys. Wieczór zakończył aktor Teatru im. Stefana Jaracza Tadeusz Mateja recytując wiersze Kętrzyńskiego106. Na drugi dzień w Domu
Polskim odbyło się uroczyste posiedzenie zorganizowane przez Ośrodek Badań
Naukowych i Towarzystwo Naukowe im. Wojciecha Kętrzyńskiego. Posiedzeniu
przewodniczył prezes Towarzystwa Naukowego profesor Andrzej Hopfer rektor
Akademii Rolniczo-Technicznej w Olsztynie. Referaty wygłosili dr Jerzy Sikorski,
który przedstawił Kętrzyńskiego jako historyka a profesor Janusz Jasiński omówił
udział Kętrzyńskiego w powstaniu styczniowym. Posiedzenie zakończono wręczeniem nagród im. Wojciecha Kętrzyńskiego dla młodych pracowników naukowych.
Nagrodzonych zaprezentował dyrektor OBN profesor Stanisław Achremczyk.
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Komisja konkursowa przyznała nagrody za rok 1997 dr. Grzegorzowi Białuńskiemu z Ośrodka Badań Naukowych za monografię Osadnictwo regionu Wielkich Jezior Mazurskich od XIV do początku XVIII wieku w starostwach leckim i ryńskim,
dr. Andrzejowi Kamieńskiemu pracownikowi Instytutu Historii Polskiej Akademii Nauk w Poznaniu za pracę Stany Prus Książęcych wobec rządów brandenburskich w drugiej połowie XVII wieku oraz dr. Sławomirowi Augusiewiczowi za pracę
Kampania hetmana Wincentego Gosiewskiego w Prusach Książęcych w październiku
1656 roku107. I tak każdego roku honorowano najlepszych młodych pracowników
naukowych nagrodą pieniężną w wysokości 3000 złotych a także opublikowaniem rozprawy w wydawnictwie OBN. W 2006 r. marszałek województwa warmińsko-mazurskiego na wniosek dyrektora Ośrodka Badań Naukowych poparty
przez Towarzystwo Naukowe im. Wojciecha Kętrzyńskiego ustanowił ogólnopolską humanistyczną nagrodę naukową im. Wojciecha Kętrzyńskiego. Natomiast
Ośrodek utrzymał nagrodę dla młodych naukowców, którzy nie ukończyli 35 roku
życia przekształcając ją w nagrodę dyrektora OBN. Pierwszym laureatem humanistycznej ogólnopolskiej nagrody w 2006 r. kapituła powołana przez marszałka
województwa uczyniła współzałożyciela Ośrodka, historyka, rektora Uniwersytetu Wrocławskiego, prezesa Polskiego Towarzystwa Historycznego profesora Wojciecha Wrzesińskiego. W 2007 roku nagrodę przyznała kapituła historykowi,
regionaliście, profesorowi Januszowi Jasińskiemu. Natomiast w roku 2008 nagrodę
otrzymał historyk literatury, autor słownika biograficznego profesor Tadeusz Oracki z Uniwersytetu Gdańskiego. W latach następnych nagrodzeni zostali profesorowie: Henryk Samsonowicz z Uniwersytetu Warszawskiego, historyk średniowiecza,
były minister Edukacji Narodowej i prezes Polskiego Towarzystwa Historycznego,
ks. Alojzy Szorc z Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, historyk Warmii, Hubert Orłowski z Uniwersytetu Poznańskiego, Warmiak, germanista, historyk literatury, Janusz Małłek z UMK w Toruniu, Mazur, historyk dziejów nowożytnych Prus,
ks. bp warmiński Julian Wojtkowski, historyk, autor tłumaczeń dzieł historycznych
na język polski, Krzysztof Mikulski prezes Polskiego Towarzystwa Historycznego
i pracownik UMK w Toruniu, dr Jan Chłosta członek Towarzystwa Naukowego
im. Wojciecha Kętrzyńskiego, z wykształcenia polonista z zamiłowania historyk
Warmii i Mazur, Stanisław Achremczyk, dyrektor OBN były prorektor Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, historyk czasów nowożytnych a także znawca
dziejów warmińsko-mazurskiego regionu, a w 2018 r. dr Adolf Juzwenko dyrektor
Zakładu Narodowego im. Ossolińskich we Wrocławiu, historyk dziejów najnowszych w szczególności dziejów Rosji i Ukrainy. W 2019 r. nagrodą im. Wojciecha
Kętrzyńskiego został uhonorowany historyk średniowiecznej Warmii, znakomity
znawca życia Mikołaja Kopernika dr Jerzy Sikorski.
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Wydarzeniem roku 1998 w Olsztynie stała się konferencja naukowa zorganizowana przez Ośrodek Badań Naukowych im. Wojciecha Kętrzyńskiego Wojciech
Kętrzyński 1838–1918–1998 z udziałem referentów ze Lwowa, Biblioteki Ukraińskiej Akademii Nauk, dawnego Ossolineum. Konferencja odbyła się w Domu
Polskim 23 czerwca 1998 r. Referaty wygłosili pracownicy naukowi z Olsztyna,
Lwowa, Poznania. Referat wprowadzający wygłosił: dr Jerzy Sikorski Moje serce zawsze polskie… O Wojciechu Kętrzyńskim w 160-lecie urodzin. O znaczeniu i aktualności pracy Kętrzyńskiego O ludności polskiej w Prusiech niegdyś krzyżackich mówił
dr Grzegorz Białuński. Dr Jacek Kowalkowski z Poznania omówił herbarz pruski
odczytany przez Wojciecha Kętrzyńskiego. Goście ze Lwowa skoncentrowali się na
przedstawieniu zbiorów lwowskich. I tak Maria Walo kustosz biblioteki przedstawiła Archiwum Władysław Tadeusza Wisłockiego w zbiorach Lwowskiej Biblioteki Naukowej im. W. Stefanyka we Lwowie a Yarosław Senyk omówił temat Materiały do
biografii Wojciecha Kętrzyńskiego w zbiorach Działu Rękopisów Lwowskiej Biblioteki
Narodowej im. W. Stefanyka. Janusz Jasiński podjął temat tożsamości narodowej
Kętrzyńskiego. Referaty ukazały się w „Komunikatach Mazursko-Warmińskich”108.
Warto odnotować, iż w 1999 i 2000 r. na łamach „Gazety Lwowskiej” ukazały się
artykuły o Wojciechu Kętrzyńskim109. O Kętrzyńskim mówiono w czasie spotkania
zorganizowanego w Domu Polskim 28 października z okazji 50-lecia działalności
olsztyńskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Historycznego110.
W 1998 r. pamiętano o Kętrzyńskim w Kętrzynie. Na budynku dawnego gimnazjum w którym uczył się Wojciech Kętrzyński i otrzymał świadectwo dojrzałości odsłonięta została 11 listopada tablica pamiątkowa z wizerunkiem patrona
miasta. Tablica została umieszczona obok tablicy poświęconej innemu uczniowi
tegoż gimnazjum nobliście Wilhelmowi Wienowi. Mieszkańcy Kętrzyna pamiętali
też o mogile Kętrzyńskiego za każdym razem będąc we Lwowie składali na niej
wiązanki kwiatów. W podtrzymywaniu pamięci o Kętrzyńskim niezrównany okazał się Mirosław Banach, krajoznawca. Nawiązał on kontakty z właścicielem biura
podróży ze Lwowa Kazimierzem Dąbrowskim i w ten sposób w programach polskich wycieczek znalazł się punkt odwiedzania cmentarza łyczakowskiego w tym
108
J. Sikorski, Moje serce zawsze polskie… O Wojciechu Kętrzyńskim w 160-lecie urodzin, KMW, 1998, nr 4, s. 601–
610; G. Białuński, Aktualność i znaczenie pracy Wojciecha Kętrzyńskiego „O ludności polskiej w Prusiech niegdyś krzyżackich”,
KMW, 1998, nr 4, s. 611–618; J. Kowalkowski, Wojciech Kętrzyński a herbarz pruski, KMW, 1999, nr 1, s. 65–72; M. Walo,
Archiwum Władysława Tadeusza Wisłockiego w zbiorach Lwowskiej Biblioteki Naukowej im. W. Stefanyka NAN Ukrainy,
KMW, 1999, nr 1, s. 117–122; Y. Senyk, Materiały do biografii Wojciecha Kętrzyńskiego w zbiorach Działu Rękopisów Lwowskiej Biblioteki Naukowej im. W. Stefanyka NAN Ukrainy, KMW, 1999, nr 1, s. 123–130; J. Jasiński, Jeszcze raz o polskiej
tożsamości Wojciecha Kętrzyńskiego, KMW, 1999, nr 1, s. 145–148.
109
J. Niedzielska, Wojciech Kętrzyński lwowianin z wyboru i Polak z odzysku, „Gazeta Lwowska” 1999, nr 18; K.
Dąbrowski, Ocalić od zapomnienia, „Gazeta Lwowska” 2000, nr 11, Ocalić od zapomnienia, „Dziennik Kijowski” 2000, nr 11.
110
R. Tomkiewicz, Pięćdziesięciolecie olsztyńskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Historycznego, KMW, 1999,
nr 1, s. 169–172.

Pamięć o Wojciechu Kętrzyńskim

69

grobu Wojciecha Kętrzyńskiego. Pamięć o Wojciechu Kętrzyńskim podtrzymywała
rodzina o czym może świadczyć korespondencja Danuty Kętrzyńskiej z I Liceum
Ogólnokształcącym im. W. Kętrzyńskiego i Towarzystwem Miłośników Kętrzyna.
We wrześniu 2003 r. Kętrzyn odwiedzili mieszkający w Kanadzie kuzyni dyrektora
Ossolineum – Tadeusz Kętrzyński z synem Aleksandrem.
Ze szczególną starannością w Olsztynie a zwłaszcza w Kętrzynie przygotowywano się do 170 rocznicy urodzin i 90 rocznicy śmierci Wojciecha Kętrzyńskiego.
Tym razem ciężar obchodów rocznic wzięły na siebie władza Kętrzyna a zwłaszcza
burmistrz Krzysztof Hećman. Pilną potrzebą było uporządkowanie grobu Kętrzyńskiego nadwątlonego upływem czasu. Sejmik województwa warmińsko-mazurskiego z inicjatywy dyrektora OBN prof. Stanisława Achremczyka wspartej przez
władze Kętrzyna 28 sierpnia 2007 r. ustanowił Rok 2008 – Rokiem Wojciecha Kętrzyńskiego. W związku z tą uchwałą Rada Miejska Kętrzyna na XXV sesji w 2007 r.
podjęła uchwałę o powołaniu Honorowego Komitetu Obchodów Roku Wojciecha
Kętrzyńskiego. Honorowym Komitecie znaleźli się: prawnuczka Wojciecha Kętrzyńskiego Katarzyna Kętrzyńska-Sonelska, dyrektor Ośrodka Badań Naukowych im.
W. Kętrzyńskiego w Olsztynie prof. dr hab. Stanisław Achremczyk, burmistrz Kętrzyna Krzysztof Hećman, przewodniczący Rady Miejskiej w Kętrzynie Eugeniusz
Tokarzewski, dyrektorka Muzeum im. Wojciecha Kętrzyńskiego w Kętrzynie Izabela
Wyczółkowska111. Uroczystości Roku Wojciecha Kętrzyńskiego, tak jak od lat bywało
w Kętrzynie, rozpoczęto 15 stycznia 2008 r. od uroczystego apelu i złożenia kwiatów
pod pomnikiem patrona miasta. Następnie w sali rycerskiej zamku odbyło się sympozjum rocznicowe. Referaty wówczas wygłosili: Eugeniusz Tokarzewski W hołdzie
Wojciechowi Kętrzyńskiemu, prof. dr hab. Stanisław Achremczyk Wojciecha Kętrzyńskiego droga do polskiej świadomości narodowej oraz prof. dr hab. Grzegorz Białuński
Wojciech Kętrzyński – historyk, bibliotekarz, odkrywca Mazurów. Wystąpienie burmistrza Krzysztofa Hećmana zakończyło sympozjum. Dzięki pracy Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Wojciecha Kętrzyńskiego otwarto 7 marca w sali bibliotecznej
wystawę przygotowaną przez dyrektorkę biblioteki Jadwigę Humieńczuk Rękopisy
Wojciecha Kętrzyńskiego. Rękopisy wypożyczono z Zakładu Narodowego im. Ossolińskich we Wrocławiu i ze zbiorów Ośrodka Badań Naukowych w Olsztynie. Wystawę otworzył burmistrz Kętrzyna, a prelekcję Wojciech Kętrzyński – kustosz zbiorów
narodowych wygłosił prof. Stanisław Achremczyk112. W maju 2008 r. wystawę mogli zobaczyć mieszkańcy Olsztyna bowiem została ona otwarta w gmachu Biblioteki
Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego. Jednocześnie w przygotowaniu była książka
biograficzna o Wojciechu Kętrzyńskim. Książka autorstwa Stanisława Achremczyka
111
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ukazała się jesienią 2008 r. nakładem Muzeum Miejskiego w Kętrzynie113. Z kolei Towarzystwo Miłośników Kętrzyna wydało pracę zbiorową zredagowaną przez Marię
Rutkowską-Kupran, Cezarego Bałdygę i Lucynę Tokarczyk noszącą tytuł Wojciech
Kętrzyński (1838–1918). Patron miasta114.
Najdonioślejszym akcentem Roku Kętrzyńskiego stało się uporządkowanie
mogiły Wojciecha Kętrzyńskiego we Lwowie. Starania burmistrza Hećmana wspierane przez przewodniczącego Rady Miasta Eugeniusza Tokarzewskiego doprowadziły, iż na mogile patrona miasta we Lwowie stanął nowy jakże piękny nagrobek.
Tak jak w 1969 r. do Lwowa wyjechała delegacja Warmii i Mazur, ale w towarzystwie
mieszkańców Kętrzyna i młodzieży kętrzyńskich szkół. Najważniejsza uroczystość
miała miejsce 11 lipca 2008 r. W tym dniu nastąpiło poświęcenie nowego nagrobka. Uroczystość poprzedziło nabożeństwo w katedrze lwowskiej. Mszę św. odprawił
ks. Sławomir z kościoła pod wezwaniem św. Katarzyny w Kętrzynie, pieśni religijne
śpiewał chór Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Kętrzynie pod dyrekcją Cezarego
Nowakowskiego. Po mszy uczestnicy udali się na Cmentarz Łyczakowski. W samo
południe nastąpiło poświęcenie nagrobka. W uroczystości uczestniczyli: burmistrz
Kętrzyna Krzysztof Hećman, przewodniczący Rady Miasta Eugeniusz Tokarzewski, zastępca burmistrza Krzysztof Balcerzak, sekretarz miasta Damian Nietrzeba,
radni Ewa Głusiec, Helena Szymkiewicz, Marek Łyczek i Jerzy Koniuszewski. Przy
mogile Kętrzyńskiego stanęli również: konsul generalny RP we Lwowie Wiesław
Osuchowski, przewodniczący Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego
Julian Osiecki, pełnomocnik wojewody warmińsko-mazurskiego Bogumił Osiński, wicestarosta kętrzyński Witold Sańko, dyrektor Ośrodka Badań Naukowych
im. W. Kętrzyńskiego w Olsztynie Stanisław Achremczyk. Obecna była ponad
stuosobowa delegacja mieszkańców Kętrzyna – członkowie Towarzystwa Miłośników Kętrzyna z prezesem Lucją Tokarczyk, członkowie Towarzystwa Miłośników
Ziemi Kętrzyńskiej z prezesem Andrzejem Masłoniem, nauczyciele, bibliotekarze,
młodzież szkolna, chór Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Kętrzynie. Nie zabrakło
przedstawicieli władz ukraińskich na czele z zastępcą przewodniczącego Lwowskiej
Rady Obwodowej Ludmiłą Kozak, był wicemer Włodzimierza Wołyńskiego, miasta partnerskiego Kętrzyna, Mikołaj Matusewicz, dyrektor Biblioteki Ukraińskiej
Akademii Nauk we Lwowie, dawnego Ossolineum, Romaniuk115. Uroczystość miała duże znaczenie nie tylko dla mieszkańców Kętrzyna, ale i kultury polskiej. Na
pięknie odrestaurowanym z piaskowca pomniku nagrobnym umieszczono medalion z podobizną Wojciecha Kętrzyńskiego z wyrytym nazwiskiem w języku polS. Achremczyk, Wojciech Kętrzyński – historyk, bibliotekarz, poeta, Kętrzyn 2008.
Wojciech Kętrzyński (1838–1918)…, Kętrzyn 2008.
115
S. Achremczyk, Wojciech Kętrzyński kustosz…, s. 303–304; idem, Wojciech Kętrzyński (1838–1918), w: Kętrzyn. Dzieje miasta, s. 766.
113
114

Pamięć o Wojciechu Kętrzyńskim

71

skim i ukraińskim. Nas płycie cmentarnej umieszczono napis w języku polskim
autorstwa Stanisława Achremczyka: „Wojciech Kętrzyński 1838–1918. Historyk,
bibliotekarz, archiwista, dyrektor Zakładu Narodowego im. Ossolińskich, kustosz
spuścizny narodowej. Trudem całego życia przybliżył połączenie Warmii i Mazur
z macierzą. Wdzięczni mieszkańcy Kętrzyna 1918–1968–2008”116. Mieszkańcom
Kętrzyna podziękowanie i szacunek złożył prowadzący uroczystość burmistrz Hećman. W pięknym przemówieniu burmistrz mówił, że miasto jest dumne z patrona
„Benedykta swoich czasów, człowieka rzetelnej, żmudnej pracy, człowieka, który
poszukiwał tożsamości narodowej”117. Burmistrz Krzysztof Hećman podkreślił,
iż Kętrzyński powinien być odczytywany jako kustosz dziedzictwa europejskiego,
jako człowiek, który dawał przykłady życia ponad podziałami politycznymi, granicami państwowymi. Ludmiła Kozak z Lwowskiej Rady Obwodowej nawiązała do
słów wyrytych na tablicy u wejścia na Cmentarz Orląt Lwowskich: „Pamiętajmy
o historii, ale myślmy o przyszłości”. D tych słów dodała, że Kętrzyński połączył
Polaków i Ukraińców piszących nowy rozdział wspólnej historii. Konsul Generalny
RP we Lwowie Wiesław Osuchowski mówił o historycznej pamięci Polaków, Cmentarzu Łyczakowskim, który dla Polaków jest spotkaniem z historią, polską historią.
Zabrał też głos przewodniczący sejmiku województwa warmińsko-mazurskiego
Julian Osiecki. List wojewody warmińsko-mazurskiego odczytał Bogumił Osiński.
Głos zabierali też inni. Wzruszający list nadesłany przez Katarzynę Kętrzyńską,
prawnuczkę Wojciecha Kętrzyńskiego odczytał Eugeniusz Tokarzewski. Napisała
ona: „Drodzy, kochani Kętrzynianie. Zawsze jestem głęboko wzruszona, gdy myślę
o waszej ofiarnej pracy i sercu, o stałej pamięci o moim pradziadku Wojciechu
Kętrzyńskim, a w tym roku szczególnie. Nawet jestem trochę zawstydzona rozmachem i różnorodnością inicjatyw. Proszę przyjąć moje wyrazy szacunku, uznania
a przede wszystkim podziękowania. Jestem ostatnim ogniwem rodu Wojciecha Kętrzyńskiego. Gdy odejdę, będę spokojna, że pamięć o Wojciechu Kętrzyńskim nie
zaginie”118 . Chór nad grobem Kętrzyńskiego śpiewał znaną mu pieśń Gaude Mater
Polonia. Dostojna pieśń niosła się na Cmentarzu Łyczakowskim nad grobami zacnych rodaków, tak zasłużonych dla polskiej kultury i nauki.
Po tej uroczystości zgromadzeni przenieśli się do gmachu biblioteki Akademii Nauk Ukrainy im. Wasyla Stefanyka, dawnego Zakładu Narodowego im. Ossolińskich, gdzie uczestniczyli w sympozjum o dziedzictwie narodowym i Wojciechu
Kętrzyńskim. Prof. Stanisław Achremczyk mówił o odkrywaniu i zachowaniu
dziedzictwa kulturowego na Warmii i Mazurach, o szanowaniu dorobku pokoleń
S. Achremczyk, Wojciech Kętrzyński kustosz…, s. 304–305.
Ibidem, s. 305.
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bez względu na narodowość i religię. Z kolei Eugeniusz Tokarzewski ukazał odkrywanie dziedzictwa przez mieszkańców Kętrzyna i ich stosunku do tego co było
im początkowo obce. Referaty wygłosili również pracownicy biblioteki lwowskiej.
Mirosława Diadiuk, kierownik działu rękopisów mówiła o działalności Wojciecha
Kętrzyńskiego we Lwowie. Aleksander Dzioban natomiast mówił o pamiątkach dotyczących Warmii i Mazur przechowywanych w dziale rękopisów Biblioteki ANU.
Po wygłoszeniu referatów była krótka dyskusja i wspólny poczęstunek. W czasie spotkania z dyrektorem Biblioteki prof. Romaniukiem mówiono nie tylko o historii, ale
również o współpracy. Polskie Radio Olsztyn całe lwowskie uroczystości na bieżąco
głosem redaktora Mariusza Borsiaka transmitowało do Olsztyna. We Lwowie obecna
była też Telewizja Polonia zaś Telewizja Olsztyn w programie swym również pokazała lwowskie uroczystości i przeprowadziła rozmowę z burmistrzem Krzysztofem
Hećmanem oraz prof. Stanisławem Achremczykiem. Część delegacji z burmistrzem
Krzysztofem Hećmanem, przewodniczącym sejmiku Julianem Osieckim, przedstawicielem wojewody Bogumiłem Osińskim, przewodniczącym Rady Miasta Eugeniuszem Tokarzewskim i dyrektorem OBN Stanisławem Achremczykiem złożyła
wizytę i odbyła rozmowę z władzami obwodu lwowskiego. Do spotkania doszło też
z konsulem generalnym RP we Lwowie i to w siedzibie konsulatu. Swoim pobytem
we Lwowie mieszkańcy Kętrzyna i delegacja olsztyńska przypomnieli mieszkańcom
Lwowa postać Wojciecha Kętrzyńskiego. Po zwiedzeniu zabytków Lwowa polscy
uczestnicy uroczystości opuścili Lwów. W drodze powrotnej wieźli starą cmentarną
tablicę z gronu Kętrzyńskiego wykonaną w 1969 r. Jednocześnie wówczas zapadła
decyzja wydania monografii dziejów Kętrzyna.
Prawnuczka Wojciecha Kętrzyńskiego, Katarzyna Kętrzyńska-Sonelska, która nie mogły być we Lwowie a której list został odczytany przy grobie pradziadka
przyjechała do Kętrzyna i 10 listopada była obecna na uroczystym koncercie z okazji święta Niepodległości. W tym dniu wiele słów padło też pod adresem patrona
miasta. Ona sama zaś powiedziała: „Myślałam, przez wiele lat, że nikt o pradziadku
nie pamięta. Tymczasem okazało się, że jest zupełnie inaczej, a 90 rocznica odzyskania niepodległości i rola jaką mój pradziadek spełnił, stanowi część historii
Polski. Gdyby tego momentu doczekał mój ojciec, to byłby na pewno bardzo szczęśliwy”119. Ostatnim akcentem Roku Kętrzyńskiego było wydanie przez Ośrodek
Badań Naukowych pracy Wojciecha Kętrzyńskiego O ludności polskiej w Prusiech
niegdyś krzyżackich120. Obszerny indeks do olsztyńskiego wydania zestawił Jerzy Sikorski przy współpracy Barbary Barczewskiej. Wstęp do tego wydawnictwa napisał
Grzegorz Białuński.
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Wreszcie Kętrzyn doczekał się syntezy historycznej miasta. W 2016 r. ukazała
się książka Kętrzyn. Dzieje miasta pod redakcją Stanisława Achremczyka121. Jest to
praca zbiorowa dziewięciu autorów bardzo bogato ilustrowana z wykazem wykorzystanej literatury, indeksem nazwisk. Wcześniej, gdyż w 2012 r. ukazała się praca
autorstwa Tadeusza Korowaja Rastenburg/Kętrzyn. Dzieje miasta122. W 2016 r. odbyła się promocja dziejów Kętrzyna, pojawiły się recenzje w prasie i były spotkania
z poszczególnymi autorami rozdziałów. W 2017 r. rok przed setną rocznicą śmierci Wojciecha Kętrzyńskiego i odzyskaniem przez Polskę niepodległości Biblioteka Miejska w Kętrzynie kierowana przez Witolda Gagackiego zorganizowała cykl
spotkań o historii Kętrzyna. Już wówczas dyskutowano o przygotowaniach do roku
2018 i o drugim wydaniu biografii Kętrzyńskiego.
Historia dopisała do tych planów nowe wydarzenia i fakty. W 2016 r. podczas
prac rewitalizacyjnych przy grobach na Cmentarzu Łyczakowskim polscy konserwatorzy odnaleźli płytę z nagrobku Kętrzyńskiego wykonaną w 1928 r. Płyta
leżała w gruzowisku, w krzakach niedaleko grobu z ocalałym napisem „Wojciech
Kętrzyński i Wincentyna Kętrzyńska”. Zapewne, gdy w 1941 r. z polecenia niemieckich władz okupacyjnych niszczono nagrobek Kętrzyńskiego ktoś ocalił nagrobny fragment z nazwiskiem pochowanych. Po 75 latach ten fragment odnaleziono
i z powrotem umieszczono na obelisku postawionym na grobie Kętrzyńskich. Medalion z podobizną Wojciecha Kętrzyńskiego ufundowany przez władze Kętrzyna
w 2008 r. przekazano do Kętrzyna. Władze Kętrzyna zaś ten medalion przekazały
do Zakładu Narodowego im. Ossolińskich we Wrocławiu.
W setną rocznicę śmierci Wojciecha Kętrzyńskiego, która zbiegła się ze stuleciem odzyskania przez Polskę Niepodległości i w 180 rocznicę urodzin patrona miasta, Kętrzyn uroczyście obchodził te trzy rocznice. Działania władz Kętrzyna wsparło
Towarzystwo Naukowe im. Wojciecha Kętrzyńskiego w Olsztynie. W Kętrzynie ukazał się kalendarz ścienny na rok 2018 z fotografiami upamiętniający Wojciecha Kętrzyńskiego. W pierwszych dniach stycznia 2018 r. ukazała się biografia Wojciecha
Kętrzyńskiego autorstwa Stanisława Achremczyka bogato ilustrowana wydana przez
Wydawnictwo Literra w nakładzie dwóch tysięcy egzemplarzy. Promocja książki odbyła się 11 stycznia 2018 r. Promocję zorganizowała Miejska Biblioteka Publiczna
im. W. Kętrzyńskiego123. Cztery dni później w setną rocznicę śmierci Kętrzynianie
oddali hołd patronowi miasta składając pod jego pomnikiem wiązanki kwiatów.
121
Kętrzyn. Dzieje miasta, red. S. Achremczyk, Kętrzyn 2016. Autorami poszczególnych rozdziałów są: S. Szczepański, Pradzieje; J. Sikorski, Kętrzyn średniowieczny; J. Kiełbik, Kętrzyn w latach 1525–1806; T. Chrzanowski, Kętrzyn
w XIX wieku; J. Chłosta, Między wojnami; R. Tomkiewicz, W Polsce Ludowej (1945–1989); E. Tokarzewski, Kętrzyn
w latach przemian ustrojowych (1990–2014); B. Zalewska, Rozwój przestrzenny Kętrzyna (XIV–XX wiek); S. Achremczyk,
Wojciech Kętrzyński (1838–1918), J. Chłosta, Kętrzyńskie biografie; bibliografia i indeks osobowy.
122
T. Korowaj, Rastenburg/Kętrzyn. Dzieje miasta, Kętrzyn 2012.
123
S. Achremczyk, Wojciech Kętrzyński kustosz…, Kętrzyn 2018 , s. 320.
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W południe w czytelni Biblioteki Miejskiej noszącej imię Arno Holza otwarto wystawę Wojciech Kętrzyński w rękopisach. Rękopisy pozyskano ze zbiorów Zakładu Narodowego im. Ossolińskich we Wrocławiu i Ośrodka Badań Naukowych. Wystawę
otworzył burmistrz Krzysztof Hećman a słowo o wystawie i Wojciechu Kętrzyńskim
wygłosili dr Mariusz Dworsatschek zastępca dyrektora Zakładu Narodowego im.
Ossolińskich we Wrocławiu, prof. dr hab. Stanisław Achremczyk prezes Towarzystwa
Naukowego im. Wojciecha Kętrzyńskiego w Olsztynie. Dyrektor Biblioteki Miejskiej
w Kętrzynie Witold Gagacki i dyrektor Wojewódzkiej Biblioteki w Olsztynie Andrzej
Marcinkiewicz zaprezentowali zbiory digitaliów Wojciecha Kętrzyńskiego w ramach
Warmińsko-Mazurskiej Biblioteki Cyfrowej124. Po otwarciu wystawy w sali rycerskiej zamku odbyło się sympozjum Wojciech Kętrzyński – patron Kętrzyna. W stulecie śmierci i stulecie niepodległości. Referaty wygłosili: prof. Stanisław Achremczyk,
Związki Wojciecha Kętrzyńskiego ze stronami ojczystymi; dr Mariusz Dworsatschek
Wojciech Kętrzyński dyrektor Zakładu Narodowego imienia Ossolińskich we Lwowie
oraz dr Seweryn Szczepański Wojciech Kętrzyński – badacz dziejów średniowiecza. Na
zakończenie sympozjum burmistrz Krzysztof Hećman przekazał zastępcy dyrektora
wrocławskiego Ossolineum dr Dworsatschkowi medalion z grobu Kętrzyńskiego we
Lwowie. W czasie Kętrzyńskich Dni Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego odbywających się pod hasłem Kętrzyn Miastem Uniwersyteckim wykład inauguracyjny
w sali kina Gwiazda o znaczeniu dla polskiej nauki i kultury działalności Wojciecha
Kętrzyńskiego wygłosił prof. Stanisław Achremczyk125. O rocznicy Kętrzyńskiego
pamiętało Ossolineum. W holu Zakładu Narodowego im. Ossolińskich 11 czerwca
2018 r. odsłonięty został medalion z podobizną Kętrzyńskiego dar miasta Kętrzyna a czytelnia Działu Rękopisów otrzymała Wojciecha Kętrzyńskiego za patrona.
Po odsłonięciu medalionu miało miejsce spotkanie ze społecznością ossolińską.
Słowa do zebranych skierował dyrektor Ossolineum dr Adolf Juzwenko oraz burmistrz Kętrzyna Krzysztof Hećman. O pamięci o Kętrzyńskim w Polsce i na Warmii
i Mazurach zwłaszcza w Kętrzynie mówił prezes Towarzystwa Naukowego im. W.
Kętrzyńskiego w Olsztynie Stanisław Achremczyk. W spotkaniu uczestniczył dyrektor Biblioteki Miejskiej w Kętrzynie Witold Gagacki, który współorganizował wrocławską uroczystość126. Po tej uroczystości zrelacjonowanej przez kętrzyńskie gazety
miasto przeżyło 11 lipca 2018 r. doniosłe chwile związane z 180 rocznicą urodzin
124
W. Gagacki, L. Werbanowska, Wojciech Kętrzyński w rękopisach ze zbiorów Zakładu Narodowego im. Ossolińskich we Wrocławiu oraz Ośrodka Badań naukowych im. Wojciecha Kętrzyńskiego w Olsztynie. Katalog wystawy, Kętrzyn
2008; Tekst zaproszenia Obchody 100. Rocznicy śmierci Wojciecha Kętrzyńskiego, Kętrzyn 15 I 2015 r.
125
Ramowy program uroczystości Kętrzyńskie Dni Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie 11–13
IV 2018 r.
126
Zaproszenie na odsłonięcie medalionu upamiętniąjącego Wojciecha Kętrzyńskiego. Dyrektora Zakładu Narodowego im. Ossolińskich w latach 1876–1918 oraz nadanie Jego imienia czytelni Działu Rękopisów, Wrocław 15 VI
2018 r.
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patrona. Najpierw w starym ratuszu miała miejsce konferencja Wojciech Kętrzyński
i jego czasy. Zgromadzeni i to licznie słuchacze mogli wysłuchać trzech referatów. Dr
Adolf Juzwenko dyrektor Zakładu Narodowego im. Ossolińskich przedstawił temat
Wojciech Kętrzyński – Ossolińczyk, dr Jan Chłosta wiceprezes Towarzystwa Naukowego im. Wojciecha Kętrzyńskiego przedłożył problem Nazewnictwo miejscowości
w ujęciu Wojciecha Kętrzyńskiego127. Natomiast prof. Stanisław Achremczyk wygłosił
referat Kętrzyński nie zapomniany. Po sympozjum w samo południe na placu przed
pomnikiem patrona miasta zebrali się licznie mieszkańcy oddając hołd Wojciechowi
Kętrzyńskiemu. Następnie burmistrz Hećman wraz z dyrektorem Adolfem Juzwenko
odsłonili ławeczkę z Wojciechem Kętrzyńskim. Uroczysty dzień 11 lipca zakończył
popołudniu koncert kameralny zespołu Pro Musica Antiqua prowadzony przez prof.
Leszka Szarzyńskiego. Koncert odbył się w kościele św. Katarzyny.
W Olsztynie zaś w odczytach przypominano o Wojciechu Kętrzyńskim, audycjach Polskiego Radia Olsztyn, Radia Plus. Z inicjatywy Towarzystwa Naukowego i Ośrodka Badań Naukowych kapituła nagrody humanistycznej im. Wojciecha
Kętrzyńskiego postanowiła w roku 2018 uhonorować nagrodą dr. Adolfa Juzwenkę. W czasie inauguracji roku kulturalnego na Warmii i Mazurach marszałek
województwa Gustaw Marek Brzezin wręczył nagrodę dyrektorowi Ossolineum
Adolfowi Juzwence. Słowo o laureacie w imieniu kapituły nagrody wygłosił prof.
Stanisław Achremczyk. Jak zwykle nie zapomniał o Kętrzyńskim profesor Janusz
Jasiński wydając książkę Wojciech Kętrzyński (1838–1918) w świetle życiorysów, recenzji i nekrologów128. Książka ukazała się dzięki finansowemu wsparciu Instytutu
Kaszubskiego. Jeszcze w roku 2018 w Zapiskach Historycznych ukazał się artykuł
Grzegorza Białuńskiego Wojciech Kętrzyński jako historyk prawa129 W Kętrzynie zaś
15 stycznia 2019 r. dokonano podsumowania Roku Kętrzyńskiego i jak zwykle pod
pomnikiem patrona delegacje miejskie złożyły kwiaty. Zatem należy stwierdzić, iż
Kętrzyński na Warmii i Mazurach nie był i nie jest zapomniany i to dzięki działaniom władz Kętrzyna i Towarzystwa Naukowego oraz Ośrodka Badań Naukowych
im. W. Kętrzyńskiego w Olsztynie a także dzięki humanistycznej nagrodzie fundowanej każdego roku przez marszałka województwa warmińsko-mazurskiego.

127
128

2018.

Zaproszenie. Uroczyste obchody 180 rocznicy urodzin Wojciecha Kętrzyńskiego 11 VII 2018 r.
Wojciech Kętrzyński (1838–1918) w świetle życiorysów, recenzji i nekrologów, oprac., wstęp J. Jasiński, Gdańsk

129
G. Białuński, Wojciech Kętrzyński jako historyk praw, Zapiski Historyczne 2018, t. 83, z. 3, s. 117–141. Artykuł ten ukazał się już po śmierci Grzegorza Białuńskiego.
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Stanisław Achremczyk, Erinnerungen an Wojciech Kętrzyński
Zusammenfassung

Zu Lebzeiten war Wojciech Kętrzyński ein bekannter und angesehener Historiker, Bibliothekar und Publizist. Nach seinem Tod wurden Nachrufe und Erinnerungen in zahlreichen Zeitschriften und wissenschaftlichen
Periodika veröffentlicht. Die Mitarbeiter des Lemberger Ossolineums sorgten dafür, dass die Erinnerung an ihren
Direktor nicht nur in Lemberg andauerte. In Lemberg wurde nach Kętrzyński eine Straße benannt, im Ossolineum ein Lesesaal. Schließlich wurden seine Gedichte und sein Tagebuch veröffentlicht, und es erschienen Erinnerungen an ihn. Auch im Süden von Ostpreußen wurde Kętrzyński in Erinnerung gerufen. Michał Kajka hat seine
Gedichte ins Polnische übersetzt, und Emilia Sukertowa-Biedrawina veröffentlichte in ihren Kalendern Artikel
über Kętrzyński. Nach 1945, als das südliche Ostpreußen Teil Polens wurde, wurde Kętrzyński zu einem Erneuerer
des Polentums und sogar zu einem Kämpfer für dieses. Ihm zu Ehren erhielt die Stadt Rastenburg den Namen
Kętrzyn. Nach Kętrzyński wurden Straßen und Schulen benannt. Die Forschung zu der Tätigkeit von Kętrzyński gewann an Schwung, als das Zentrum für W. Kętrzyński Wissenschaftliches Forschungszentrum (OBN) in
Allenstein gegründet wurde. Dank der Bemühungen der OBN wurde eine polnische Gedenktafel am Grab von
Kętrzyński, der 1969 von Leonard Turkowski entdeckt wurde, in Lemberg auf dem Łyczakowski-Friedhof aufgestellt. 2008 wurde der Grabstein dank der Bemühungen der Behörden von Kętrzyn restauriert. 2016, als der alte
Vorkriegsteil des Grabsteins gefunden wurde, kehrte er an seinen Platz zurück und das Medaillon mit dem Abbild
von Kętrzyński wurde von den Behörden von Rastenburg (Kętrzyn) dem Ossolineum in Breslau geschenkt. Die
Erinnerung an Kętrzyński in Ermland und Masuren wurde dank seinen veröffentlichten Gedichten und wissenschaftlichen Artikel O ludności polskiej w Prusiech niegdyś krzyżackich (dt. Über die polnische Bevölkerung in Preußen, das einst dem Deutscher Orden gehörte). In zahlreichen wissenschaftlichen Sitzungen wurde behauptet, dass
die Ergebnisse von Kętrzyński aktuell seien. Der Woiwodschaftsmarschall von Ermland und Masuren trug mit der
Einrichtung des nach Wojciech Kętrzyński benannten polnischen Kętrzyński-Preises für Geisteswissenschaften
auch dazu bei, das Andenken an ihn nicht nur in der Region, sondern auch in Polen zu wahren. Dieser Artikel
fasst all diese Aktivitäten innerhalb der einhundert Jahre seit dem Tod von Wojciech Kętrzyński zusammen.
Stanisław Achremczyk, Commemorating Wojciech Kętrzyński
Summary
During his life, Wojciech Kętrzyński was a renowned and valued historian, librarian and publicist. Many
obituaries and commemorations appeared in magazines and academic journals after his death. The employees of
the Lviv Ossolineum made sure to preserve the memory of their director also outside the town. In Lviv, Kętrzyński
has had a street and one of the reading halls in Ossolineum named after him. His poems and memoir were published, along with some commemorations dedicated to his achievements. The memory of Kętrzyński has also
lasted in southern parts of Eastern Prussia. Michał Kajka translated his poems into Polish, while Emilia Sukertowa-Biedrawina in Działdowo published articles about Kętrzyński in her calendars. After 1945, as Polish borders
encompassed those parts of Eastern Prussia, Kętrzyński became a reclaimant, even a warrior of Polishness. In his
honour, the town of Rastenburg was renamed to Kętrzyn. He has had streets and schools named after him. The
research on Kętrzyński’s activities gained momentum with the establishment of the Wojciech Kętrzyński Centre
for Scientific Research (Pol. Ośrodek Badań Naukowych, OBN) in Olsztyn. Thanks to the efforts of OBN, a Polish
plaque appeared at Kętrzyński’s grave, which was found by Leonard Turkowski in 1969 at the Lychakiv Cemetery
in Lviv. In 2008, the tombstone was renovated as a result of the activity of Kętrzyn authorities. When the old preWar fragment of the tombstone was found in 2016, it was returned to its proper place, while the medallion with
Kętrzyński’s image was gifted by Kętrzyn authorities to the Wrocław Ossolineum. The memory of Kętrzyński in
Warmia and Masuria was preserved by publishing his poems and research articles O ludności polskiej w Prusiech
niegdyś krzyżackich [Eng. On Polish people in the previously Teutonic Prussia]. Numerous academic conferences
confirmed the current nature of Kętrzyński’s conclusions. The Marshall of the Warmińsko-Mazurskie voivodeship established an all-Poland award in humanities named after Kętrzyński, contributing to the movement of
commemorating the researcher in the region and in Poland. This paper summarises all such activities during the
100-years period since Wojciech Kętrzyński’s death.
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Głównym kierunkiem zmian dokonanych w polityce rolnej w Polsce
w 1948 r., wywołanych m.in. naciskami Kremla, była kolektywizacja wsi i rozbudowa państwowego sektora rolnego. W dość bogatej literaturze przedmiotu poświęconej problemowi kolektywizacji rolnictwa w Polsce wielokrotnie zwracano uwagę
na przyczyny, przebieg i skutki „uspółdzielczania” wsi, propagandę spółdzielczości
wiejskiej i stosunek chłopów do gospodarstw kolektywnych1. Niemało miejsca po1
Z prac, które ukazały się przed 1989 r. warto wskazać: T. Hunek, Spółdzielczość produkcyjna w rolnictwie polskim, Warszawa 1965; S. Jarecka-Kimlowska, Z problemów spółdzielczości wiejskiej w Polsce w latach 1944–1957, Warszawa
1977; K. Robakowski, Społeczno-polityczne problemy rozwoju spółdzielczości produkcyjnej w Polsce w latach 1944–1956,
Poznań 1986. Po 1989 r. ukazały się m.in.: A. Dobieszewski, Kolektywizacja wsi polskiej, Warszawa 1993; D. Jarosz, Polityka władz komunistycznych w Polsce w latach 1948–1956 a chłopi, Warszawa 1998. Na temat propagandy spółdzielczości
produkcyjnej zob. m.in.: D. Jarosz, Obraz chłopa w krajowej publicystyce czasopiśmienniczej 1944–1959, Warszawa 1994;
S. Tkaczow, Propaganda kolektywizacji – wycieczki polskich chłopów na Ukrainę w latach 1948–1949, Czasy Nowożytne
1999, t. 6, s. 181–205. Problematyce kolektywizacji wsi część pracy poświęcił także Marek Nadolski: M. Nadolski, Komuniści wobec chłopów w Polsce 1941–1956. Mity i rzeczywistość, Warszawa 1993. Problem kolektywizacji wsi był także
podejmowany w ujęciu lokalnym, w tym obejmującym ziemie zachodnie i północne, wyróżniającym się swą specyfiką od
pozostałych regionów w kraju. Poruszył go Robert Skobelski w pracy poświęconej planowi sześcioletniemu: R. Skobelski,
Ziemie Zachodnie i Północne w okresie realizacji planu sześcioletniego 1950–1955, Zielona Góra 2002, a także w rozdziale
w pracy zbiorowej dotyczącej polskiego ruchu ludowego: idem, Specyfika kolektywizacji rolnictwa na ziemiach zachodnich
i północnych Polski w latach 1948–1956, w: Dzieje i przyszłość polskiego ruchu ludowego, t. 2, Polska Ludowa (1944/45–1989),
red. W. Paruch, S.J. Pastuszka, R. Turkowski, Warszawa 2002, s. 305–322. Z monografii poruszających problem kolektywizacji w poszczególnych regionach ziem zachodnich i północnych należy wymienić m.in.: B. Cimała, Kolektywizacja wsi
opolskiej, Opole 1995, a także opracowania źródłowe: K. Kozłowski, Źródła do dziejów kolektywizacji rolnictwa w powiatach
Drawsko i Białogard (1950–1951), Szczecin 1992; idem, Materiały archiwalne do „wydarzeń gryfickich” z 1951 r., Szczecin
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święcono sposobom kolektywizacji, wśród których zwracano uwagę na wywierane
naciski i stosowane represje, a także ekonomiczne metody kolektywizacji2. Jednak
w kolektywizowaniu wsi zastosowany przez władze „arsenał” narzędzi był bogatszy. Obok brutalnego łamania siłą chłopskiego oporu, zastosowano bowiem środki,
które można by nazwać „miękkimi”. Jednym z ważniejszych sposobów oddziaływań
na chłopów miało być bowiem oswajanie ich z zespołową formą produkcji rolnej i
zachęcanie do wspólnych działań podejmowanych w ramach kooperacji wiejskiej.
Tego typu inicjatywy wsparte odpowiednimi preferencjami ekonomicznymi, miały
przekonać chłopów o wyższości gospodarki zespołowej nad indywidualną. Przekonanie to miało zaś dobrowolnie zaprowadzić ich do spółdzielni produkcyjnych.
Do pierwszych, jeszcze dość nieśmiałych działań, zmierzających do tworzenia zespołowych inicjatyw wiejskich komuniści przystąpili po sfałszowanych wyborach sejmowych w 1947 r. Jednym z nich, podjętym na przełomie 1947 i 1948 r.,
było tworzenie tzw. wsi samopomocowych. W początkowym okresie funkcjonowania ich głównym zadaniem było podejmowanie przez mieszkańców wsi wspólnych działań i inicjatyw zmierzających do odbudowy infrastruktury wiejskiej,
wznoszenia budynków użyteczności publicznej, elektryfikacji, radiofonizacji itp.3
1992. Poza tym kolektywizację rolnictwa poruszono w pracach poświęconych całości przekształceń wsi w latach 1945–1956
w poszczególnych regionach ziem zachodnich i północnych: M. Ordyłowski, Wieś dolnośląska w latach 1945–1956. Władza a społeczeństwo, Wrocław 1999; D. Koteluk, W nowych realiach. Wieś zielonogórska w latach 1945–1956, Zielona Góra
2011; M. Machałek, Przemiany wsi zachodniopomorskiej w latach 1945–1956, Szczecin 2012. Na temat kolektywizacji wsi
na Warmii i Mazurach zob.: B. Turower, Kolektywizacja olsztyńskiej wsi w latach 1949–1956 i jej następstwa, Komunikaty
Mazursko-Warmińskie (dalej: KMW) 2009, nr 4, s. 533–543; M. Markiewicz, Kolektywizacja rolnictwa w powiatach mazurskich województwa białostockiego w latach 1948–1956, KMW 2005, nr 1, s. 57–69; R. Gross, Przemiany gospodarcze wsi
na Warmii i Mazurach w latach 1945–1956, Olsztyn 2019, s. 237–343.
2
Zob. m.in.: K. Kozłowski, Od wydarzeń gryfickich i drawskich w 1951 r. po lubelską uchwałę Sekretariatu
KC PZPR w 1953 r. w sprawie metod kolektywizacji wsi, Rocznik Historyczny Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego 1998, nr 12, s. 76–110; R. Skobelski, Represyjna polityka władz wobec wsi województwa zielonogórskiego w latach
forsownej kolektywizacji rolnictwa (1950–1955), Studia Zachodnie 1998, nr 3, s. 163–172; D. Jarosz, Funkcjonowanie
stalinowskiego systemu represji wobec chłopów w latach 1951–1955, w: Przestępstwa sędziów i prokuratorów w Polsce
w latach 1944–1956, red. W. Kulesza, A. Rzepliński, Warszawa 2000, s. 315–322; P. Majer, Aparat bezpieczeństwa w konfrontacji z chłopami w 1953 r. – w świetle własnych dokumentów, Rocznik Historyczny Muzeum Historii Polskiego Ruchu
Ludowego 2000, nr 16, s. 205–221; A. Kura, Aparat bezpieczeństwa i wymiar sprawiedliwości wobec kolektywizacji wsi
polskiej 1948–1956, Warszawa 2006; P. Benken, Wypadki gryfickie 1951, Szczecin 2014. Na temat oporu chłopskiego
i konfliktów społecznych w różnych regionach kraju zob.: D. Jarosz, Supliki chłopskie z czasów kolektywizacji (1949–
1955), Regiony 1992, nr 1, s. 2–70; Opór chłopów przeciw kolektywizacji wsi polskiej 1948–1956, red. F. Gryciuk, Siedlce
1997; Wieś polska wobec wydarzeń 1956 roku, red. G. Miernik, Kielce 1998; G. Miernik, Opór chłopów wobec kolektywizacji w województwie kieleckim 1948–1956, Kielce 1999; L. Próchniak, Kolektywizacja rolnictwa w regionie łódzkim, Łódź
2003; T. Skonieczny, Postawy chłopów wobec koncepcji i poczynań PPR (PZPR) w początkowej fazie kolektywizacji polskiego rolnictwa (1948–1949), Słupsk 2009; M. Markiewicz, Kolektywizacja wsi w województwie białostockim 1948–1956,
Białystok 2010; J. Wnęk, Kolektywizacja wsi w województwie krakowskim w latach 1944–1956, Dzieje Najnowsze 2011, nr
2, s. 85–98; B. Sekściński, Kolektywizacja rolnictwa na Lubelszczyźnie, Zeszyty Historyczne WiN–u 2013, nr 38, s. 67–87.
Na temat obciążeń wsi na Warmii i Mazurach w okresie kolektywizacji rolnictwa zob. R. Gross, Obciążenia gospodarstw
chłopskich na Warmii i Mazurach w latach 1948–1956, Echa Przeszłości 2015, t. 16, s. 195–221.
3
J. Kaliński, Forsowna kolektywizacja rolnictwa (1948–1956), Kwartalnik Historyczny 1984, nr 1, s. 112; S. Jarecka-Kimlowska, Polityka spółdzielcza na wsi polskiej w latach 1944–1970 (przyczynek do genezy polityki spółdzielczej
w rolnictwie), Warszawa 1978, s. 49 i n; O wsiach samopomocowych, „Dziennik Polski” 1948, nr 272 (1311) z 4 X, s. 1.
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Działania te wsparte odpowiednimi kredytami były koordynowane przez Związek
Samopomocy Chłopskiej (ZSCh). Dość szybko jednak, te z pozoru ciekawe inicjatywy, przerodziły się w jedno z narzędzi zastosowanych przez władze komunistyczne w procesie kolektywizacji wsi. Wyrabiać miało wśród rolników przekonanie
o korzyściach płynących z kolektywnych inicjatyw podejmowanych na forum
wiejskim, a w dalszej perspektywie przysparzać w środowisku chłopskim zwolenników kolektywizacji4. Stąd wyznaczanie osad wiejskich, które stać się miały wsiami samopomocowymi, poprzedzone być musiało skrupulatnym „rozpoznaniem”
politycznym. Miało ono na celu sprawdzenie, czy skład mieszkańców konkretnej
wsi daje nadzieję na jej „uspołecznienie”, gdyż, jak przekonywał przewodniczący
Wojewódzkiego Komitetu Wsi Samopomocowych w Olsztynie Leon Moraczewski,
„wieś samopomocowa musi być wsią wzorową, stojącą na najwyższym poziomie
pod względem urobienia społecznego”5. Pierwszych sześć wsi samopomocowych
utworzono na Warmii i Mazurach na początku 1948 r.6 W następnych miesiącach
powstawały kolejne. Do końca 1948 r. utworzono 29 wsi samopomocowych, do
których weszło 2261 indywidualnych gospodarstw rolnych7.
Po zmianie polityki rolnej i przystąpieniu do kolektywizacji wsiom samopomocowym przypisano ogromne znaczenie. Stanowić miały swego rodzaju
„przyczółek” gospodarki „uspołecznionej” na wsi, na bazie którego powstawać
miały pierwsze spółdzielcze kolektywy rolne. W związku z tym wojewódzkie struktury zawiadujące dotychczas organizacją wsi samopomocowych zreorganizowano
na wzór zmian, których dokonano na szczeblu centralnym8. W miejsce trzyosobowego Wojewódzkiego Komitetu Wsi Samopomocowych (Leon Moraczewski
– przewodniczący, Michał Sokołowski – wiceprzewodniczący, Stanisław Piotrowski – sekretarz) utworzono trzynastoosobową Komisję Wsi Samopomocowych,
na czele której stanął wojewoda olsztyński Wiktor Jaśkiewicz. W komisji zasiadał
również szef Wydziału Rolnego KW PPR Stanisław Lange, a także m.in. przedstawiciele: ZSCh, Banku Rolnego, Olsztyńskiej Wojewódzkiej Rady Narodowej. Obok
K. Robakowski, op. cit., s. 61.
Archiwum Państwowe w Olsztynie (dalej: APO), (Zarząd Wojewódzki Związku Samopomocy Chłopskiej
(dalej: ZW ZSCh), 901/141, k. 60, Protokół z konferencji w sprawie wsi samopomocowych odbytej 25 I 1948 r. w lokalu
ZW ZSCh w Olsztynie.
6
Były to: Hilarowo (powiat lidzbarski), Klebark (powiat olsztyński), Łukta (powiat ostródzki), Skotowo (powiat nidzicki), Szymanowo (powiat morąski) oraz Trosy (powiat giżycki), zob. ibidem, k. 63, Sprawozdanie z działalności
Wojewódzkiego Komitetu Wsi Samopomocowych w Olsztynie za okres 10 XII 1947 r. – 20 I 1948 r.; ibidem, k. 58, Sprawozdanie Wojewódzkiego Komitetu Wsi Samopomocowych w Olsztynie za okres 10 XII 1947 – 20 IX 1948 r.
7
Archiwum Akt Nowych (dalej: AAN), Ministerstwo Rolnictwa i Reform Rolnych (dalej: MRiRR), 162/1141,
b.p., Wykaz wsi samopomocowych na terenie województwa olsztyńskiego według danych WZ ZSCh z 3 XI 1948 r.
8
Na szczeblu centralnym powstała Główna Komisja Wsi Samopomocowych, na czele której stanął minister
rolnictwa i reform rolnych Jan Dąb–Kocioł, a wiceprzewodniczącym został Andrzej Sadrakuła – Naczelny Komisarz
Odbudowy Wsi, zob. APO, ZW ZSCh, 901/141, k. 82, Protokół z posiedzenia Wojewódzkiej Komisji Wsi Samopomocowych odbytego 25 IX 1948 r.
4
5
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rozszerzenia składu zmiany sprowadzały się więc do nadania nowemu organowi
również większego znaczenia politycznego i administracyjnego. Już podczas inauguracyjnego posiedzenia nowego organu wspomniany Lange zaznaczył: „Wsie
samopomocowe są zalążkiem spółdzielni produkcyjnych, dlatego też w typowaniu
ich musimy zwrócić uwagę na ich oblicze klasowe, polityczne”9. Jeszcze dobitniej
znaczenie wsi samopomocowych opisał sekretarz ZW ZSCh w Olsztynie Antoni
Bober: „Organizowanie wsi samopomocowych nie jest celem, lecz środkiem do
przyszłego montowania spółdzielni produkcyjnych. Poprzez wsie samopomocowe
oddziaływać będziemy na chłopa wychowawczo, aby on później dobrowolnie przystąpił do spółdzielni”10.
Cele jakie postawiły władze komunistyczne wsiom samopomocowym nie
spotkały się jednak z pozytywnym przyjęciem mieszkańców tych miejscowości.
Mimo, że olsztyński aparat partyjny wiązał z wsiami samopomocowymi ogromne
nadzieje w akcji „uspółdzielczania” wsi, to na ich bazie nie udało się w pierwszym
etapie kolektywizacji rolnictwa utworzyć ani jednej spółdzielni produkcyjnej. Stąd
na Warmii i Mazurach charakterystyczną cechą początkowego okresu kolektywizacji było oparcie jej na gospodarstwach poparcelacyjnych powstałych w wyniku
podziału majątków ziemskich i zasiedlonych w ramach osadnictwa grupowego.
W końcu 1951 r. instruktor Oddziału Okręgowego CRS „SCh” w Olsztynie Henryk Kraszewski rolę wsi samopomocowych w kolektywizacji olsztyńskiej wsi ocenił
następująco: „K[omitet] W[ojewódzki] w organizowaniu spółdzielni szukał rozwiązania poprzez tak zwane wsie samopomocowe, które organizowane były swego
czasu przez ZSCh, lecz obiekty te okazały się najbardziej oporne na przyjęcie nowej drogi”11. Fragment ten dowodzi, że chłopi w tych wsiach szybko zorientowali
się, że podjęta współpraca w ramach wsi samopomocowych może być wstępem do
powołania niechcianych spółdzielni produkcyjnych. Ta metoda kolektywizacji wsi
podjęta przez władze okazała się więc nieskuteczna.
Inną formą „miękkiej” presji kolektywizacyjnej wywieranej na chłopów było
zachęcanie ich do wspólnego korzystania z usług Państwowych Ośrodków Maszynowych (POM), którym towarzyszyć miało zaorywanie miedz na polach. Oferta
była kierowana do chłopów mało- i średniorolnych, którzy zgodnie z wytycznymi
władz centralnych stać się mieli członkami spółdzielni produkcyjnych. Kierowników wydziałów politycznych POM zobowiązano, aby wychodząc do rolników
z ofertą usługową na obróbkę mechaniczną pól wskazywali im różne taryfy opłat
Ibidem, k. 83.
Ibidem. Na temat wsi samopomocowych zob. także R. Turkowski, Chłopi wobec kolektywizacji wsi (1944–
1957), w: Opór chłopów…, s. 43–44.
11
AAN, Komitet Centralny Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej (dalej: KC PZPR), 237/XII–99, k. 190,
Analiza przyczyn obecnego stanu na odcinku spółdzielczości produkcyjnej na terenie woj. olsztyńskiego, 28 XI 1951 r.
9
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dla chłopów mało- i średniorolnych oraz dla tzw. kułaków. Akcja podjęta przez
wydziały polityczne POM zawierała w sobie elementy polityczne. Podczas pogadanek, wplatając element „walki klasowej”, „uświadamiano” chłopów, że praca POM
służy „osłabieniu pozycji bogacza wiejskiego, jako jedynego dysponenta do tej pory
maszyn rolniczych. Bogacz wiejski wykorzystywał zawsze to swoje uprzywilejowanie przez wyzysk mało- i średniorolnych chłopów”12. Oferta wspólnej obróbki mechanicznej pól miała obejmować grupy chłopów, których pola sąsiadowały z sobą.
Pracownicy POM-ów mieli wskazywać „na korzystne warunki pomocy POM-ów
dla grup pracujących chłopów, którzy godzą się na tymczasowe zaoranie miedz”13.
Mimo tego, że pomocy nie uzależniano od zaorania miedz, to jednak w oczywisty sposób oferta powyższa miała przygotować chłopów do tworzenia spółdzielni
produkcyjnych. Już w lipcu 1952 r., jak podkreślano w okólniku Wydziału Rolnego KC, państwo mogło przyjść z pomocą najuboższym chłopom w postaci parku
maszynowego POM po najniższych cenach stosowanych dla spółdzielni produkcyjnych, jeżeli chłopi zgodziliby się na czasowe zaoranie miedz i zastąpienie ich
innymi znakami (kamienie, paliki). W ten sposób ośrodki maszynowe pomóc im
miały „w wyzwoleniu się od wyzysku i zależności kułackiej”14. Należy podkreślić,
że poza siewami prace zespołowe na chłopskich polach obejmowały także usługi
wykonywane podczas zbiorów. W czasie żniw wydziały polityczne POM zachęcały chłopów gospodarujących indywidualnie do zakładania komitetów żniwnych,
które miały zespołowo zawierać umowy z POM-ami na dokonanie zbioru zbóż.
Nie ukrywano, że był to pierwszy krok w kierunku kolektywizacji, gdyż, zgodnie
z założeniem, komitety żniwne miały się przekształcać w komitety założycielskie
spółdzielni produkcyjnych15.
Dodać warto, że zadaniem lektorów z wydziałów politycznych POM, w myśl
przywołanej wyżej pogadanki dla chłopów mało- i średniorolnych, było zniechęcanie ich do utrzymywania w swoich gospodarstwach koni. W jej treści zanotowano:
„Przy omawianiu sprawy zawarcia umowy między POM a grupą drobnotowarowych gospodarstw należy szczegółowo wykazać znaczenie jakie ma sprawa mechanizacji, szczególnie dla chłopów mało- i średniorolnych, podkreślając stronę
gospodarczą, np.: wyrugowanie z drobnego gospodarstwa konia, który jest wrogiem
– darmozjadem w gospodarstwie”16. Zastanawiające jest to, że lektorom zalecano
12
AAN, MRiRR, 162/1420, k. 135, Pogadanka na temat „Uwagi podkreślające korzyści z zawarcia umowy grup
drobnotowarowych gospodarstw z POM-em” opracowana przez CZ POM, 30 V 1950 r.
13
AAN, KC PZPR, 237/XII–7, k. 49, Okólnik KC PZPR w sprawie wykorzystania siły mechanicznej POM, 24
IV 1952 r.
14
AAN, KC PZPR, 237/XII–19, k. 78, Okólnik kierownika Wydziału Rolnego KC PZPR do pierwszych sekretarzy KW PZPR, 5 VII 1952 r.
15
AAN, KC PZPR, 237/XII–149, k. 88, Notatka CZ POM o przebiegu wykonania uchwały Biura Politycznego
z lutego 1952 r.
16
Ibidem.
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tak zdecydowanie negatywnie opisywać rolę koni w gospodarstwach indywidualnych. Wydaje się, że przyczyna takiego stanowiska tkwiła w niskich wkładach
inwentarzowych wnoszonych przez spółdzielców do kolektywów rolnych i przetrzymywaniu koni na działkach przyzagrodowych, mimo tego, że było to sprzeczne
ze statutem spółdzielni II i III typu. Warto przypomnieć, że był to problem ogólnokrajowy, choć na terenie województwa olsztyńskiego wystąpił on na dużą skalę17.
Jednak drogie, przeszacowane, niedokładne i nieterminowe usługi zniechęcały chłopów do korzystania ze sprzętu POM. W 1956 r. na terenie województwa
olsztyńskiego POM-y wykonały prace rolne w gospodarstwach chłopskich (w przeliczeniu na orkę średnią) na 17,4 tys. ha użytków rolnych, co w stosunku do ogółu
użytków rolnych w tych gospodarstwach stanowiło niewiele ponad 2%18. Dane te
dowodzą, że również ta próba zachęcania chłopów do kolektywnych inicjatyw na
wsi (i w efekcie przekonania chłopów do kolektywizacji rolnictwa), którą podjęły
władze okazała się nieskuteczna.
Obok tworzenia wsi samopomocowych i zachęcania chłopów do wspólnego korzystania z usług POM podjęto działania zmierzające do odgórnego organizowania prostych form pracy kolektywnej w rolnictwie, które z czasem, miały
przekształcać się w kolektywy spółdzielcze. Były to przede wszystkim zespoły uprawowe, które przy okazji miały zająć się uprawą odłogów, gruntów należących do
gospodarstw opuszczonych, a także tzw. nadwyżek poregulacyjnych. Tworzono
również zespoły specjalizujące się w uprawach poszczególnych kultur oraz w hodowli, m.in.: zespoły łąkarskie i pastwiskowe, uprawy buraka cukrowego, tytoniu,
lniarskie, hodowców bydła, trzody chlewnej i owiec. Organizacją zespołów uprawowych zajmowały się prezydia gminnych rad narodowych (GRN), a pracą agitacyjną, obok lokalnych komórek partyjnych, zajmowały się koła i zarządy ZSCh.
Zebrania założycielskie na ogół odbywano u sołtysa gromady, na które zwoływano
miejscowych chłopów mających wejść w skład konkretnego zespołu. Liczba członków poszczególnych zespołów była różna i wahała się od 3 do 60. Różne również
przydzielano obszary do zagospodarowania. Ich powierzchnie wynosiły od 3 do
nawet 90 ha. Spośród członków zespołu wybierano trzyosobowy zarząd, na czele
którego na ogół stał sołtys. Formalnie umowy miały być zawierane na 3 lata, ale
początkowo najczęściej były rozwiązywane po kilku miesiącach, a prezydia GRN
bardzo często nie sporządzały nawet umów dzierżawnych.
Po zaostrzeniu przepisów dotyczących podatku gruntowego w 1950 r. i zadekretowaniu planowego skupu zboża w 1951 r., a później obowiązkowych dostaw, czynnikiem zachęcającym chłopów do wstępowania do zespołów, były ulgi
17
D. Jarosz, Polityka władz…, s. 129–131; R. Skobelski, Ziemie Zachodnie…, s. 137–138; R. Gross, Przemiany
gospodarcze…, s. 294–295, 320–321.
18
Rocznik statystyczny województwa olsztyńskiego 1957, Warszawa 1958, tabl. 38 (59), s. 72.
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w świadczeniach. Początkowo skala ulg była różna, a jej ustalaniem zajmowały się
prezydia GRN. W niektórych gminach zespoły uprawowe całkowicie zwalniano
z podatku gruntowego i planowego skupu zboża19. Po przyjęciu dekretu o podatku
gruntowym z 30 czerwca 1951 r. ulgę ustalono odgórnie20. Grunty leżące odłogiem
od co najmniej dwóch lat zwalniano z podatku na okres trzech lat. Po tym okresie
podatek wynosił 8% szacunkowego przychodu (w 1951 r. maksymalna stopa podatkowa dla gospodarstw indywidualnych wynosiła 23%21). Na ten sam okres zespoły
uprawowe zwalniano także z obowiązku wpłacania składek na Społeczny Fundusz
Oszczędnościowy Rolnictwa (SFOR) z dzierżawionych przez nie gruntów22. Dodajmy, że składki te dla gospodarstw indywidualnych, w zależności od przychodu
szacunkowego, wynosiły wówczas od 20 do 90% wymiaru podatku gruntowego23.
Grunty zespołów uprawowych przez pierwsze dwa lata obsiewów zwolnione były
również z planowego skupu zboża24. Po tym terminie obszar dzierżawiony dzielono
przez ilość członków zespołu i według norm świadczeń rzeczowych przypadających w danej gminie wymierzano im plan skupu. Do dzierżawionego obszaru nie
włączano indywidualnych gospodarstw członków zespołów. Taki sposób obliczania wymiaru świadczeń uchronić miał grunty uprawiane zespołowo przed progresją w świadczeniach.
W związku ze wspomnianymi ulgami, liczba zespołów uprawowych zaczęła rosnąć. Na terenie województwa olsztyńskiego w czerwcu 1951 r. istniało 595
zespołów uprawowych, co było najwyższym wskaźnikiem w kraju. Jednak po zebraniu plonów, rozwiązało się aż 317 jednostek. W kraju zanotowano podobne
zjawisko. W tym samym czasie spośród 2696 zespołów, samorozwiązaniu uległy
1243. Wśród oficjalnych przyczyn tego zjawiska wymieniono: brak opieki ze strony prezydiów powiatowych rad narodowych (PRN) i ZSCh, duże odległości pól
do zagospodarowania od zagród członków zespołów, „niedostateczną” realizację
umów przez spółdzielcze ośrodki maszynowe (SOM) i POM, czyli nieterminowe
i niedokładne wykonywanie usług, brak trwalszych form organizacyjnych zespołów25. W rzeczywistości, głównym powodem szybkiego samorozwiązywania zespołów były obawy chłopów przed ich przekształceniem w kolektywy spółdzielcze.
19
AAN, Ministerstwo Rolnictwa (dalej: MR), 1632/25, b.p., Notatka w sprawie zespołów uprawowych, zał. na
posiedzenie Kolegium Ministerstwa Rolnictwa w dniu 31 I 1952 r.
20
Dekret z 30 VI 1951 r. o podatku gruntowym, Dz. U. 1951, nr 38, poz. 283.
21
R. Gross, Przemiany gospodarcze…, s. 348.
22
Rozporządzenie Rady Ministrów z 30 VI 1951 r. w sprawie obowiązku społecznego oszczędzania oraz ustalenia stawki oszczędnościowej dla uczestników funduszu B Społecznego Funduszu Oszczędnościowego na rok 1951,
Dz. U. 1951, nr 38, poz. 287.
23
R. Gross, Przemiany gospodarcze…, s. 349.
24
Dekret z 23 VII 1951 r. o planowym skupie zboża, Dz. U. 1951, nr 39, poz. 297.
25
AAN, MR, 1632/25, b.p., Notatka w sprawie zespołów uprawowych, zał. na posiedzenie Kolegium Ministerstwa Rolnictwa w dniu 31 I 1952 r.
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Podkreślić należy, że obawy te nie były płonne. Do 1952 r. 52 zespoły uprawowe na
terenie województwa olsztyńskiego przekształcono w spółdzielnie produkcyjne26.
Chcąc zaradzić krótkotrwałemu, jak podkreślano w sprawozdaniach „sezonowemu” funkcjonowaniu zespołów uprawowych, wprowadzono w 1952 r. zmiany w organizacji ich pracy. Grunty leżące odłogiem, łąki lub pastwiska miały być
wydzierżawiane zespołom uprawowym przez GRN na okres od 3 do 6 lat. Zmianie
uległy także zasady organizacji pracy zespołów uprawowych, które upodobniono
do organizacji pracy spółdzielni produkcyjnych. Członkami zespołów uprawowych
mogli zostać wyłącznie chłopi bezrolni, małorolni lub średniorolni. W przypadku
dwóch ostatnich grup warunkiem ich udziału było pełne zagospodarowanie własnych gruntów. Tak, jak w spółdzielniach produkcyjnych, na czele zespołu stał zarząd. Zespoły, również jak spółdzielnie, zobowiązane były do sporządzania planów
zagospodarowania i zasiewów, w opracowaniu których pomocy mieli im udzielać
agronomowie POM oraz pracownicy wydziałów i referatów rolnictwa rad narodowych. Lokalny aparat administracji rolnej pomagać miał również w uzyskaniu
przez zespoły kredytów na ziarno siewne, nawozy sztuczne, materiały budowlane
na remont budynków gospodarczych itp. Zespoły ustalały także wymiar nakładu
pracy w postaci dniówek pieszych i konnych, niezbędny do zagospodarowania
i uprawy wydzierżawionych gruntów. Ten element organizacji pracy przypominał
z kolei dniówki obrachunkowe w spółdzielniach. Tak jak w spółdzielniach zapotrzebowanie na mechaniczną uprawę ziemi realizowano poprzez zawieranie umów
z POM27.
Podział dochodów w zespołach uprawowych następował po odliczeniu części zbiorów, które przeznaczano na pokrycie wszystkich zaciągniętych zobowiązań,
zwrócenie uczestnikom wniesionego przez nich wkładu w postaci ziarna siewnego,
a także pozostawienie części ziarna na zasiewy. Dochód uczestników zespołu był
uzależniony, tak jak w przypadku spółdzielni produkcyjnej III typu, od wkładu
pracy. Wkłady członkowskie oraz wykonywane prace były ewidencjonowane. Zespoły uprawowe odróżniały się od spółdzielni produkcyjnych ustalonym z góry
terminem funkcjonowania i tym, że ich członkowie nie wnosili ziemi do wspólnych upraw28.
Podobieństwo organizacji pracy zespołów uprawowych i spółdzielni produkcyjnych nie było przypadkowe. Jak już wyżej wspomniano zespoły miały przygotować chłopów do wspólnej pracy rolnej. Pod koniec interesującego nas okresu, gdy
26
APO, Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej/Wydział Rolnictwa i Leśnictwa (dalej: PWRN/WRiL),
444/225, k. 239, Analiza z wykonania wojewódzkiego planu gospodarczego w zakresie produkcji roślinnej w gospodarce
chłopskiej indywidualnej w roku gosp. 1951/1952.
27
AAN, MR, 1632/25, b.p., Regulamin zespołu uprawowego, zał. na posiedzenie Kolegium Ministerstwa Rolnictwa w dniu 31 I 1952 r.
28
Ibidem.
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po IX Plenum KC (29–30 października 1953 r.) i II Zjeździe PZPR (10–17 marca
1954 r.) zelżały brutalne metody kolektywizacji, lokalni działacze partyjni i pracownicy administracji rolnej, wsparci agitatorami z koncesjonowanych organizacji
społeczno-politycznych, zgodnie z wytycznymi centrali PZPR, nasili akcję agitacyjno-propagandową, zmierzającą do tworzenia zespołów uprawowych i innych
prostych form kooperacji, w celu przekształcenia ich z czasem w kolektywy spółdzielcze29. Jak zapisano w sprawozdaniu z tworzenia prostych form współdziałania
na terenie województwa olsztyńskiego, do powstania tych grup przyczyniała się
„intensywna mobilizacja” chłopów przez działaczy PZPR, ZSL, ZSCh, agronomów
powiatowych zarządów rolnictwa, członków rad narodowych, a zarządy i przewodniczący zespołów uprawowych byli „otoczeni opieką” przez ogniwa terenowe
ZSCh30. Działacze Wojewódzkiego Zarządu Związku Samopomocy Chłopskiej żywili nadzieję, że organizowane zespoły staną się „warsztatem ciągłej pracy kolektywnej wśród zrzeszonych rolników, którzy potrafili już wyrobić w sobie metody
podziału dochodu według dniówek obrachunkowych od włożonej pracy własnej,
jak i pracy pociągowej”, czyli według zasad obowiązujących w różnych typach spółdzielni produkcyjnych31.
W październiku 1955 r. sekretarz ds. rolnych KW PZPR w Olsztynie Bolesław Nowosad nie ukrywał, że zespoły uprawowe mają być wstępną formą organizacyjną późniejszych spółdzielni: „Powiązanie pomocy państwa z rozwojem
prostych form kooperacji ułatwi budowanie spółdzielni produkcyjnych. U wielu
chłopów mniej dojrzałych politycznie jest obawa przed zakładaniem prostych form
kooperacji. Uważają to jako podstęp do zakładania spółdzielń produkcyjnych. Nieufność tą stara się podtrzymać kułak. Aktyw nasz nie podkreślał dostatecznie, że
niewątpliwie proste formy kooperacji będą zbliżać chłopa do spółdzielczości, bo
taka jest logika rozwoju”32. Z kolei w maju 1956 r. I sekretarz KW Jan Klecha instruował członków KW: „Byłem z tow. [Marianem] Pasikiem [I sekretarzem KP
PZPR w Ostródzie – R.G.] na zebraniu w jednej wsi. Żebyśmy postawili tam zagadnienie budowy spółdzielni, to by chłopi nie słuchali nas, pokłócilibyśmy się z nimi,
a że zaczęliśmy mówić o grupie uprawowej, to inaczej z nami gadali, słuchali nas
z zainteresowaniem”33. Z jednej więc strony, wobec tworzenia zespołów chłopi byli
29
Potrzebę wzmożenia rozwoju prostych form kooperacji zapisano m.in. w uchwale IV Plenum KC PZPR
(15–16 VII 1955 r.) poświęconej opracowaniu planu rozwoju rolnictwa podczas pierwszej pięciolatki (1956–1960), zob.
Uchwała w sprawie opracowania planu 5–letniego rozwoju rolnictwa w latach 1956–1960, w: Uchwały Komitetu Centralnego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej od II do III Zjazdu, Warszawa 1959, s. 95–96.
30
APO, PWRN/WRiL, 444/225, k. 311, Sprawozdanie z pracy i rozwoju prostych form współdziałania za pierwszy etap br. [1956] na terenie województwa olsztyńskiego, 11 IX 1956 r.
31
Ibidem, k. 323, Analiza zespołów uprawowych za 1956 r. w województwie olsztyńskim.
32
APO, Komitet Wojewódzki Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej (dalej: KW PZPR), 1141/92, k. 297,
Protokół plenum KW PZPR odbytego 3–4 X 1955 r.
33
APO, KW PZPR, 1141/93, k. 29, Protokół plenum KW PZPR odbytego 9–10 V 1956 r.
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podejrzliwi, z drugiej jednak bardzo kuszące były ulgi w świadczeniach i brak konieczności wnoszenia własnych gruntów do wspólnych upraw. Jak istotnym narzędziem w kolektywizacji wsi stały się pod koniec interesującego nas okresu proste
formy kooperacji świadczy sprawozdanie dyrektora Działu Organizacyjno-Rolnego WZ ZSCh w Olsztynie J. Czachorowskiego, który zapisał: „Ostatnio obserwujemy, że spółdzielnie produkcyjne powstają tylko na bazie zespołów likwidacji
odłogów, czy też na bazie zespołu łąkarskiego i trzeba powiedzieć, że na ogół takie
zespoły pracują dobrze. […] Zgadzamy się chyba wszyscy, że pomagamy chłopom
zorganizować zespół [uprawowy] z tą myślą, że na bazie jego powstanie spółdzielnia produkcyjna”34.
Zaznaczmy, że z jednej strony działania agitacyjno-propagandowe, a z drugiej ulgi podatkowe, sprawiły, że w 1955 i 1956 r. wyraźnie wzrosła liczba zespołów
zorganizowanych na zasadach prostych form kooperacji. Zespoły te, co też należy podkreślić, wniosły częściowy wkład w odbudowę użytków rolnych i hodowli
na Warmii i Mazurach. W 1955 r. działało na terenie województwa olsztyńskiego
306 zespołów likwidacji odłogów, zrzeszających 2200 chłopów, które zagospodarowały ponad 4 tys. ha odłogów. Ponadto w roku 1955 funkcjonowały 323 zespoły
łąkarskie, które przy pomocy rejonowych kierowników wodno-melioracyjnych,
zagospodarowały ponad 6 tys. ha użytków zielonych. Wartość prac melioracyjnych
podjętych przez te zespoły stanowiła 73,8% ogólnej wartości nakładów poniesionych na konserwację urządzeń melioracyjnych. Poważne osiągnięcia przyniósł
również konkurs hodowlany, w którym wzięło udział blisko 28 tys. kobiet, w wyniku czego stan pogłowia inwentarza miał się podnieść odpowiednio: bydła o 27197
sztuk, trzody o 83221 sztuk, macior o 13283 sztuki i owiec o 30385 sztuk35.
W kolejnym roku wzrost liczby zespołów następował do VIII Plenum
KC PZPR (19–21 października 1956 r.). Do tego czasu na terenie województwa
olsztyńskiego funkcjonowały 2094 zespoły o różnym profilu produkcji rolnej, które zrzeszały 19 tys. chłopów. Między innymi do 384 zespołów likwidacji odłogów,
obejmujących łącznie 4341 ha ziemi, przystąpiło 3026 rolników. Z kolei do 520
zespołów łąkarskich i pastwiskowych weszło 7226 chłopów, którzy zagospodarowali 8138 ha łąk. Poza tym w pierwszej połowie 1956 r. na terenie województwa
zorganizowano 190 zespołów włókienniczo-oleistych (lniarskich), zajmujących się
wspólną uprawą lnu, 25 zespołów uprawy buraka cukrowego, 6 zespołów uprawy
tytoniu, 11 zespołów sadowniczych. Ponadto utworzono 40 grup hodowców bydła,
34
APO, PWRN/WRiL, 444/225, k. 316, Sprawozdanie z pracy i rozwoju prostych form współdziałania za pierwszy etap br. [1956] na terenie województwa olsztyńskiego, 11 IX 1956 r.
35
Sprawozdanie Wojewódzkiej Komisji Planowania Gospodarczego w Olsztynie z wykonania planu sześcioletniego w województwie olsztyńskim w rolnictwie (fragmenty), w: Rolnictwo i polityka rolna na Warmii i Mazurach (1945–
1956). Wybór źródeł. Zebrał i opracował Radosław Gross, Olsztyn 2017, dok. nr 79, s. 285–286.
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53 grupy hodowców trzody chlewnej, 18 grup hodowców owiec, 46 grup hodowców
drobnego inwentarza36. Co ciekawe, w przypadku roślin przemysłowych system ulg
i preferencji oraz ustalenie korzystnych zasad rozliczeń z zespołami uprawowymi,
sprawiły, że do niektórych z nich chętnie przystępowali urzędnicy gminni, którzy
dostrzegli szansę na dodatkowe zarobki. Dotyczyło to przede wszystkim zespołów
lniarskich w 1956 r., których uprawy były ubezpieczone od klęsk żywiołowych,
takich jak mróz, posucha, gradobicie itp. Organizując więc taki zespół urzędnicy niczym nie ryzykowali, gdyż nawet w przypadku słabych plonów, otrzymywali
odszkodowanie z PZU. Uprawy lokowano na polach PFZ, siewem i sprzętem zajmował się POM, a urzędnicy – członkowie zespołów, jak zapisano w sprawozdaniu poświęconym rozwojowi prostych form kooperacji rolnej, nie wiedzieli nawet
gdzie pola uprawowe się znajdują. Dyrektor Działu Organizacyjno-Rolnego WZ
ZSCh w Olsztynie twierdził zaś, że urzędnicy – członkowie zespołów „zbierają tylko pieniądze”. Dodajmy, że zespoły te organizowały się na jeden sezon, po którym
ziemia ponownie stawała się odłogiem. Warto dodać jeszcze, że lokalni urzędnicy
szukając terenów pod uprawę w proceder ten włączali niekiedy dowódców miejscowych jednostek wojskowych. Przykładowo w Ostródzie na pola powołanego
przez urzędników zespołu lniarskiego, za wiedzą i zgodą dowództwa miejscowej
jednostki WP, wyznaczono teren poligonu37!
Pod koniec 1956 r., wraz ze zmianą polityki rolnej, zespoły uprawowe i inne
proste formy kooperacji, tak jak spółdzielnie produkcyjne, zaczęły się rozpadać.
Według relacji pochodzących z ostatnich tygodni 1956 r. większość zespołów nie
pracowało wspólnie. Ich członkowie uprawiali ziemię indywidualnie na wyznaczonych przez siebie działkach. Zespoły te nie tworzyły więc już wówczas żadnych
form kooperacji, i jak zapisano w analizie poświęconej ich funkcjonowaniu, nie
zaobserwowano w nich „zespołowej pracy, ani też kolektywnego posługiwania się
środkami produkcji”. Ponadto, jak stwierdzono, przyczyną ich założenia miała być
„chęć wykorzystania różnych form pomocy ze strony państwa, bez rzeczywistego
zamiaru zespołowego działania”38. Szybki rozpad prostych form kooperacji rolnej
w końcu 1956 r. jeszcze raz pokazał władzom, że również ta próba „oswojenia”
chłopów z gospodarką kolektywną zakończyła się fiaskiem.

36
APO, PWRN/WRiL, 444/225, k. 302–303, Sprawozdanie z pracy i rozwoju prostych form współdziałania za
pierwszy etap br. [1956] na terenie województwa olsztyńskiego, 11 IX 1956 r.
37
Ibidem, k. 313–314.
38
APO, PWRN/WRiL, 444/238, k. 8–9, Analiza zespołów uprawowych w powiecie Iława i Braniewo, [jesień
1956 r.].
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***
Działania podjęte przez władze komunistyczne w procesie kolektywizacji
wsi na Warmii i Mazurach, które obok przymusu, presji ekonomicznej i surowych
sankcji administracyjnych, zastosowały metody mniej brutalne, okazały się mało
skuteczne. Z analizy materiałów archiwalnych wynika, że również mniej inwazyjne środki i „zawoalowane” działania, choć przejściowo niektóre z nich cieszyły się
względnym zainteresowaniem chłopów, nie prowadziły do celu, który im wytyczyła władza. Tworzenie wsi samopomocowych, wbrew oczekiwaniom władz, okazało
się mało przydatne w procesie kolektywizacji wsi. Chłopi po odczytaniu właściwych
intencji rządzących bardzo szybko zarzucali wspólne inicjatywy i działania podejmowane w ich ramach. O niepowodzeniu władz na tym „odcinku” kolektywizacji
wsi na Warmii i Mazurach świadczy fakt, że żadnej wsi samopomocowej nie udało
się władzom przekształcić w spółdzielnię produkcyjną. Również preferencje ekonomiczne w zakresie usług POM na wspólne prace mechaniczne nie zachęcały chłopów do zaorywania miedz własnych pól. Chłopi świetnie zdawali sobie sprawę z tego,
że jest to pierwszy krok w kierunku łączenia ich gruntów w większe masywy, które
łatwiej można było przeorganizować w spółdzielnie produkcyjne. Niechęć do tych
usług dodatkowo wzmogło zjawisko przeszacowywania kosztów usług, niedbale wykonywane prace i częsta usterkowości sprzętu POM. Nadzieje jakie wiązały władze
z tymi działaniami wspierającymi kolektywizację wsi, także nie zostały spełnione.
Częściowe efekty przyniosły działania podjęte przez rządzących, które miały na celu
„oswojenie” chłopów ze wspólną, kolektywną organizacją produkcji rolnej w ramach
zespołów uprawowych i hodowlanych. Do 1952 r. udało się na Warmii i Mazurach
przekształcić 52 zespoły uprawowe w spółdzielnie produkcyjne, a pod koniec interesującego nas okresu spółdzielnie były tworzone niemal wyłączenie w oparciu
o zespoły uprawowe. Jednak ogromna większość chłopów traktowała obecność w zespołach uprawowych koniunkturalnie. Stwarzała ona rolnikom szansę na produkcję
rolną w mniejszym stopniu obciążoną świadczeniami fiskalnymi i rzeczowymi w porównaniu do gruntów gospodarstw indywidualnych. Obecność w zespołach stała się
swoistym „azylem” ekonomicznym chłopów. Wraz ze zmianą polityki rolnej, zespoły
uprawowe i hodowlane odgórnie tworzone przez lokalną administrację rolną, tak jak
spółdzielnie produkcyjne, uległy samorozwiązaniu.
Fiasko polityki władz komunistycznych w dziedzinie „uspołeczniania” inicjatyw wiejskich, w tym także produkcji rolnej pokazało, że odgórne zalecenia
zmuszające chłopów do działań, co do słuszności których nie byli przekonani, nie
przyniosły spodziewanego rezultatu. Nie oznaczało to jednak, że chłopi na Warmii i Mazurach nie byli zainteresowani wspólnymi przedsięwzięciami. Niemal natychmiast po zmianie polityki rolnej po VIII Plenum KC PZPR zaczęli oddolnie
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zawiązywać własne, niezależne inicjatywy wiejskie, takie chociażby jak spółki maszynowe, spółki producenckie, czy grupy wzajemnej pomocy. Jednak niesprzyjająca im polityka rolna doprowadziła w kolejnych latach do ich upadku.
Radosław Gross, Einfache Formen der landwirtschaftlichen Zusammenarbeit als versteckte Methoden
der Kollektivierung der Dörfer in Ermland und Masuren in den Jahren 1948–1956.
Zusammenfassung
Zusammen mit der Änderung der Agrarpolitik im Jahre 1948, die vom Kreml inspiriert und während des
zweiten Treffens von Kominform in der Nähe von Bukarest durchgesetzt wurde, wurde die Kollektivierung der
Dörfer zu einer doktrinären Frage in der Agrarpolitik der kommunistischen Länder. Abgesehen von den direkten
Methoden der Kollektivierung, in Form von starkem administrativen und wirtschaftlichen Druck, der auf die
Bauern ausgeübt wurde, unternahmen die Behörden auch Schritte, die Bauern auf verdeckte Weise zu Produktionsgenossenschaften führen sollten. Unter anderen sind folgende zu nennen: die sogenannten Selbsthilfedörfer
zu errichten, die Vereinbarungen zwischen Bauern und den Staatlichen Maschinenzentren für die mechanische
Bedienung ihrer Felder zu treffen, sowie einfache Formen der landwirtschaftlichen Zusammenarbeit in den von
oben organisierten Anbau–, Wiesenbau– und Zuchtkomplexen zu entwickeln usw. Diese Maßnahmen, unterstützt durch das System der Erleichterungen und Präferenzen für Bauern, haben gewisse Ergebnisse insbesondere
am Ende des beschriebenen Zeitraums mitgebracht. Sie zeugen von den vielfältigen Maßnahmen und Methoden,
die von den kommunistischen Behörden beim Versuch der Kollektivierung der Dörfer genutzt wurden.
Übersetzt von Emilia Figura-Osełkowska
Radosław Gross, Simple forms of agricultural cooperation as covert methods of collectivisation
Summary
Along with the change in the agricultural policy in 1948 that was inspired by the Kremlin and imposed
during the 2nd Cominform in Bucharest, the collectivisation of the rural area became a doctrinal issue in the
agricultural policy of Communist states. Apart from the direct methods of collectivisation that concerned strong
administrative and economic pressures towards the peasants, the authorities also undertook actions that were to
introduce the production cooperatives in a more clouded manner. These included, among others, establishing
self–help villages, joint agreements between the villagers and State Machinery Centres (Pol. Państwowe Ośrodki
Maszynowe, POM) for machinery services for their fields, developing simple forms of agricultural cooperation
in the arbitrarily created units for cultivation, grassland, farming, etc. These activities, aided by a system of concessions and preferences, brought certain results, especially towards the end of the discussed period. They prove
the wide array of measures and methods used by the Communist authorities in their attempts at collectivisation.
Dr hab. Radosław Gross
Instytut Historii
Wydział Humanistyczny
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
radoslaw.gross@uwm.edu.pl
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Izabela Lewandowska
OBRAZ ZAKONU KRZYŻACKIEGO W IKONOGRAFII
PODRĘCZNIKOWEJ POLSKI, NIEMIEC, LITWY I ROSJI
W XX WIEKU
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Charakterystyka materiału źródłowego
Artykuł powstał dzięki zgromadzonym materiałom źródłowym na potrzeby
międzynarodowego projektu „Pruzzenland [Ziemie pruskie]. Porównawcza analiza regionalnych konstrukcji tożsamości w podręcznikach szkolnych Niemiec, Polski, Litwy i Rosji”, realizowanego w latach 2010–2013 przez Georg–Eckert–Instytut
w Braunschweig (Niemcy) oraz Instytut Historii i Stosunków Międzynarodowych
Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie przy współpracy z partnerami
z Rosji (Moskwa) oraz Litwy (Wilno, Kowno)1.
Celem badań była porównawcza analiza podręczników szkolnych, które
na przestrzeni wieków XX i XXI były jednym z ważniejszych mediów kształtujących tożsamość młodego pokolenia. Łącznie przeanalizowano 740 podręczników w czterech językach. Efektem projektu są dwie monografie, jedna w języku
polskim2, druga w niemieckim3, różniące się nieco w treści, ale bazujące na tym
1
Projekt był finansowany przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Deutsche Forschungsgemeinschaft Nr 565/1/N–DFG/09/2010/0.
2
Ziemie pruskie w podręcznikach Polski, Niemiec, Litwy i Rosji. Porównawcza analiza regionalnych konstrukcji
tożsamości w XX–XXI wieku, red. I. Lewandowska, S. Zloch, Olsztyn 2013.
3
Das „Pruzzenland“ als geteilte Erinnerungsregion Konstruktion und Repräsentation eines europäischen Geschichtsraums in Deutschland, Polen, Litauen und Russland seit 1900, red. S. Zloch, I. Lewandowska, seria: „Eckert. Die
Schriftenreihe Studien des Georg–Eckert–Instituts zur internationalen Bildungsmedienforschung“, Bd. 135, Brauschweig 2014.
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samym materiale źródłowym. W pracach przeanalizowano kilka głównych toposów: krajobraz ziem pruskich, specyfikę plemion pruskich, bitwę pod Grunwaldem, problematykę religii, kanon postaci na przestrzeni dziejów, migracje w wieku
XX oraz dzieje oświaty i współczesną polską edukację regionalną. Przygotowana
została także wersja on-line materiałów dydaktycznych (map, ilustracji, tekstów
źródłowych, wykresów i szkiców) w kilku językach4.
Ponieważ obie monografie w niewielkim stopniu wykorzystały materiał ilustracyjny, w poniższym tekście przeanalizuję obraz zakonu krzyżackiego utrwalony
w ikonografii podręcznikowej. Kwerenda do niniejszego tekstu polegała na analizie
skanów stron podręcznikowych zgromadzonych do projektu. Łącznie było to 228
podręczników, przy czym nie wszystkie dotyczyły okresu średniowiecza czy okresu nowożytnego, które chronologicznie obejmują funkcjonowanie zakonu. Część
z nich posiadała na tyle ogólne tytuły, że dopiero „przekartkowanie” książki dawało
podstawę do stwierdzenia, iż dotyczy on dziejów późniejszych.
Materiał źródłowy poddany analizie
Lata/kraje

Polska

Niemcy

Litwa

Rosja

Razem

przeanalizowane podręczniki / ilustracje

1918–1948

16/16 + 14/6*

36/10

4/6

7/0**

77/38

1950–1989

18/10

43/4

3/1

33/0

97/13

1990–1999

23/29

15/9

10/6

6/0

54/44

Razem

71/58

94/23

17/13

46/0

228/93

Objaśnienia: * podręczniki emigracyjne z lat 1942–1948; ** lata 1909–1917.

Analizie poddano najwięcej tytułów książek niemieckich (94), następnie
polskich (71), rosyjskich (46) i litewskich (17). Biorąc pod uwagę rok wydania, to
największą liczbę podręczników przeanalizowano z okresu socjalistycznego (dla
Niemiec zarówno RFN, jak i NRD) – 97, następnie podręczników międzywojennych i emigracyjnych (77), najmniej zaś z ostatnich lat XX w. – 54 sztuki. Biorąc
jednak pod uwagę nasycenie książek w poszczególnych okresach, to w pierwszym
z nich było średnio 26 podręczników na 10 lat, w drugim 24 podręczniki i w trzecim – 54, a więc zdecydowanie najwięcej. Warto podać, iż polskich podręczników
okresu międzywojennego najwięcej pochodziło z pierwszych lat po odzyskaniu
przez Polskę niepodległości, znacznie mniej z lat trzydziestych XX w. Podręczników niemieckich przeciwnie – najwięcej z końca lat trzydziestych XX w. Dzięki
4
preuzzenland.eu. Założenia tej strony zaprezentowane zostały w: I. Lewandowska, Międzynarodowy projekt
„Pruzzenland. Regionalne konstrukcje tożsamości w podręcznikach Niemiec, Polski, Litwy i Rosji” i jego możliwości w wizualizacji historii regionalnej, w: Wizualizacje historii. IX Toruńskie Spotkania Dydaktyczne, red. S. Roszak, M. Strzelecka,
A. Wieczorek, Toruń 2012, s. 43–49.
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osobistym kontaktom jednego z profesorów Instytutu Historii i Stosunków Międzynarodowych UWM udało się nam sprowadzić do potrzeb projektu z Biblioteki
Polskiej w Paryżu kilkanaście podręczników wydawanych w czasie II wojny światowej i na emigracji powojennej. Niestety, nie udało się członkom projektu odnaleźć
w bibliotekach rosyjskich podręczników z okresu międzywojennego, stąd analizowane w niniejszym tekście pochodzą jeszcze sprzed Rewolucji Październikowej.
Natomiast na 33 przeanalizowane podręczniki okresu powojennego (do 1989 r.)
tylko w sześciu znalazłam odwołanie do treści związanych z zakonem krzyżackim,
głównie przy wzmiankowanej bitwie pod Grunwaldem, niestety w żadnym nie ma
ikonografii. Był także problem z podręcznikami litewskimi okresu sowieckiego,
bowiem okazało się, że po przełomie ustrojowym wszystkie stare podręczniki wycofano z obiegu, a nawet z bibliotek. Z relacji bibliotekarzy wiemy, że są przechowywane w magazynach archiwalnych, do których osoby postronne nie mają wstępu.
Trzy podręczniki z tamtych czasów analizowane w niniejszym tekście pochodzą ze
zbiorów prywatnych zaprzyjaźnionych Litwinów.
Perspektywa dydaktyczna
W dydaktyce historii dużą wagę przywiązuje się do środków dydaktycznych,
które wzbogacają słowny przekaz nauczyciela. Środki dydaktyczne to „przedmioty
materialne lub ich wytwory, oddziałujące na różne receptory i umożliwiające wtórną rekonstrukcję procesu dziejowego na potrzeby związane z szeroko rozumianą
edukacją historyczną”5. Istnieje kilka podziałów środków dydaktycznych. Jeden
z nich uwzględnia ikonografię. Wówczas środki dydaktyczne dzielimy na:
1.
Środki poglądowe bezpośrednie:
Ȥ
pozostające w środowisku naturalnym (zabytkowe budowle, np. pałac,
zamek, kościół),
Ȥ
pozostające w środowisku sztucznym (zabytki ruchome gromadzone
w muzeach, archiwach, bibliotekach);
2.
Środki poglądowe pośrednie:
Ȥ
odwzorowujące relikty minionej rzeczywistości w sposób jednowymiarowy (inaczej środki obrazowe statyczne, jak fotografia, obraz dydaktyczny, rysunek, obraz artystyczny lub jego reprodukcja),
Ȥ
odwzorowujące relikty minionej rzeczywistości w sposób wielowymiarowy (modele).
Ilustracje zaliczane są do środków dydaktycznych poglądowych pośrednich,
które odwzorowują relikty minionej rzeczywistości w sposób jednowymiarowy bez
pośrednictwa urządzeń projekcyjnych takich jak diaskop, episkop, komputer czy
5
A. Suchoński, Środki dydaktyczne, w: Współczesna dydaktyka historii. Zarys encyklopedyczny. Dla nauczycieli
i studentów, red. J. Maternicki, Warszawa 2004, s. 370.
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rzutnik multimedialny „Ilustracja” to każde figuratywne przedstawienie treści historycznych, często wymiennie określane terminem „obraz”, przy czym „ilustracja”
jest pojęciem nadrzędnym6. W niniejszym tekście zajmę się tylko ikonografią podręcznikową i to głównie pod kątem ilościowo-treściowym, a nie interpretacyjnym.
Pomijam także funkcje tego rodzaju środka dydaktycznego oraz zasady pracy z ilustracją na lekcji historii.
Analizując wszystkie podręczniki w czterech krajach na przestrzeni całego
XX w. należy stwierdzić, iż najwięcej ilustracji stanowią fotografie (31). Biorąc pod
uwagę stopień wierności w odtwarzaniu realiów historycznych – fotografie przedstawiają rzeczywistość w sposób najbardziej wierny (pomijając sporadyczne fotomontaże). Następne w kryterium wierności są obrazy będące dziełami sztuki i na
końcu obrazy dydaktyczne. Fotografie „pokazują w ujęciu całościowym daną rzeczywistość historyczną lub też wyodrębnione z całości detale. Fotografia umożliwia
przedstawienie kolorytu epoki i dlatego zdaniem niektórych dydaktyków należy
do ważnych źródeł historycznych. Mogą to być zdjęcia przedstawiające narzędzia
pracy, zabytki architektury, rzeźby, malarstwa itp.”7 W analizowanych podręcznikach, ze względu na brak środków technicznych w średniowieczu autorzy nie mogli w pełni wykorzystać walorów fotografii, częściej stosowanych w późniejszych
epokach pokazującej życie codzienne, czy ważne wydarzenia historyczne. Taką rolę
do analizowanego okresu pełni obraz historyczny.
W podręcznikach zastosowano fotografię do pokazania wyglądu zamku malborskiego (19), głównie całej jego panoramy pięknie prezentującej się od strony
Nogatu8, w podręcznikach niemieckich mamy także fotografie zrobione we wnętrzach zabytku9. Natomiast w pozostałych krajach (Litwa, Polska) umieszcza się też
fotografie innych zamków lub ich ruin, tj. Bałgi i Trok10 oraz Radzynia Chełmińskiego, Torunia i Kwidzyna11. Fotografuje się również architekturę miast (Gdańsk,
Toruń, Kwidzyn), przy czym nie jako zabytków pozostawionych w spuściźnie po
Krzyżakach, ale jako przykłady gotyckich budowli12. Mamy też po jednej fotografii
6
A. Suchoński, Środki obrazowe, w: J. Maternicki, Cz. Majorek, A. Suchoński, Dydaktyka historii, Warszawa
1994, s. 391.
7
Ibidem, s. 393.
8
Np. H. Warneck, Geschichtliches Unterrichtswerk für höhere Schulen, Klasse 3: Geschichte des Deutschen Volkes von der Gründung des Ersten Reiches bis 1648, oprac. W. Rose, München–Berlin 1939, s. 49; Historia Polski do roku
1795, red. S. Arnold, oprac. H. Michnik, L. Mosler, wyd. 2, Warszawa 1957, s. 107; M. Koczerska, Historia. U źródeł
współczesności. Średniowiecze. Gimnazjum 1, t. 2, wyd. 2, Warszawa 1999, s. 220.
9
W. Gehl, Geschichte, 3. Klasse, Ausgabe A: Oberschulen und Gymnasien: Von der Begründung des Ersten Reiches bis zum Ende des Dreißigjährigen Krieges, Breslau 1939, s. 9.
10
V. Daugirdaitė-Sruogienė, Podręcznik historii dla szkół Kraju Kłajpedzkiego, wyd. 4, Kłajpeda 1935, s. 46; A. Matutis, A. Stabingis, Opowiadania z dziejów ojczystych. Czytanki z historii litewskiej SSR dla klasy V, Kowno 1988, s. 19.
11
J. Jasiński, Historia. Starożytność, Średniowiecze. Podręcznik dla klasy I gimnazjum, Warszawa 1999, s. 224–
225; D. Musiał, K. Polacka, S. Roszak, Historia. Podręcznik dla I klasy gimnazjum, Gdańsk 1999, s. 156, M. Koczerska,
op. cit., s. 120.
12
Np. D. Musiał, K. Polacka, S. Roszak, op. cit., s. 160.
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zabytków ruchomych – zbroi rycerskiej13 oraz zabytku archiwalnego – aktu pokoju
toruńskiego z 1466 r.14
Bardzo często wykorzystywane są w podręcznikach obrazy malarskie (22),
które ze względu na potrzeby dydaktyczne dzielimy na epizodyczne i typologiczne. Najczęściej w podręcznikach występują obrazy Jana Matejki Bitwa grunwaldzka
(10)15 i Hołd pruski (6)16, które należą do obrazów epizodycznych. Natomiast obrazy
typologiczne przedstawiają sceny typowe, charakterystyczne dla danego okresu. W
podręcznikach będą to jedynie rysunki rycerzy krzyżackich. Nie bez przyczyny Jan
Matejko znalazł takie uznanie wśród autorów i wydawców podręczników polskich
i litewskich. Ten najsłynniejszy polski malarz XIX w. zasłynął kilkudziesięcioma
wielkoformatowymi obrazami olejnymi, wykonanymi na płótnie z wielką precyzją, dociekliwością szczegółów historycznych, dużą paletą kolorów (np. Stańczyk,
Kazanie Skargi, Rejtan – upadek Polski, Unia lubelska, Stefan Batory pod Pskowem,
Astronom Kopernik, czyli rozmowa z Bogiem, Jan Sobieski pod Wiedniem, Kościuszko
pod Racławicami, Konstytucja 3 maja 1791 roku). Nie mniej znany jest cykl czterdziestu czterech rysunków „Poczet królów i książąt polskich” umieszczany chętnie
w podręcznikach. Obraz „Bitwa pod Grunwaldem” o wymiarach 426 × 987 cm
powstał w latach 1875–1878, a obecnie eksponowany jest w Muzeum Narodowym
w Warszawie. Tylko nieco mniejszy, ale równie imponujący (388 × 785 cm) jest
obraz „Hołd pruski”, malowany w latach 1880–1882, a eksponowany w Muzeum
Narodowym w Krakowie17.
Inny wielki autor malarstwa historyczno-batalistycznego to Wojciech Kossak, którego w podręcznikach zamieszczono jeden obraz zatytułowany Łokietek
i Florian Szary po bitwie pod Płowcami18. Kossak zasłynął szczególnie Panoramą
W. Gehl, op. cit., s. 9.
Historia Polski do roku 1795..., s. 128.
15
Np. Prano, Lietuvos istorija, Kaunas 1919, s. 73; J. Geniušas, Istorijos vadovėlis pradžios mokyklos V ir VI
skyriui, wyd. 3, Vilnius–Kaunas–Marijampole 1940, s. 111; B. Gebert, G. Gebertowa, Opowiadania z dziejów ojczystych.
Dla klasy pierwszej szkół średnich, Warszawa 1918, s. 51; B. Gebert, G. Gebertowa, Opowiadania z dziejów ojczystych. Dla
klas niższych szkół średnich z 123 rycinami i 2 mapkami, Lwów–Warszawa 1924, s. 58; M. Janelli, J. Kisielewska, Z dziejów
ojczystych. Zbiór opowiadań dla młodzieży szkół powszechnych i średnich z 35 rycinami i mapką, Lwów–Warszawa 1920,
s. 39; J. Rembieliński, Historia Polski, t. 1: Średniowiecze, Londyn 1948, s. 281; D. Musiał, K. Polacka, S. Roszak, op. cit.,
s. 147; J. Jasiński, op. cit., s. 253.
16
B. Gebert, G. Gebertowa, Opowiadania z dziejów ojczystych. Dla klasy pierwszej szkół średnich…, s. 61; M. Janelli, J. Kisielewska, op. cit., s. 53; B. Gebert, G. Gebertowa, Opowiadania z dziejów ojczystych. Dla klas niższych szkół
średnich…, s. 68; J. Dąbrowski, Wiadomości z dziejów Polski, t. 2, Lwów 1928, s. 25; Dzieje Polski w zwięzłym zarysie,
oprac. A. Sanocki, Genewa 1942, s. 46; G. Gebertowa, Historia, Paryż 1946.
17
Zob. J. Krawczyk, Matejko i historia, Warszawa 1990; M.H. Słoczyński, Matejko, Wrocław 2000; H. Blak,
S. Grodziski, Hołd pruski – obraz Jana Matejki, Kraków 1990; A. Kucharski, Malarstwo jako źródło historyczne na przykładzie wybranych obrazów polskiego historyzmu, w: Źródła w edukacji historycznej. III Toruńskie Spotkania Dydaktyczne, red. S. Roszak, M. Strzelecka, A. Wieczorek, Toruń 2006, s. 23–29; H. Palkij, Obrazy i portrety władców Jana Matejki
w edukacji historycznej – problem aktualności przekazu, w: Obraz, dźwięk i smak w edukacji historycznej. VII Toruńskie
Spotkania Dydaktyczne, red. S. Roszak, M. Strzelecka, A. Wieczorek, Toruń 2010, s. 50–56.
18
D. Musiał, K. Polacka, S. Roszak, op. cit., s. 124.
13
14
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Racławicką oraz kilkudziesięcioma obrazami przedstawiającymi główne wydarzenia bojowe polskich wojsk, jak Przysięga Kościuszki na Rynku w Krakowie, Olszynka Grochowska, Sowiński na szańcach Woli, Orlęta – obrona cmentarza, Portret
Marszałka Józefa Piłsudskiego, w tym wielu ujęć ułanów na koniach. Jego obrazy
zdobią karty podręczników następnych epok, czyli wieku XIX i początku XX19.
Dwukrotnie w podręcznikach umieszczono obraz polskiego malarza Martina Schonincka Oblężenie Malborka w 1460 roku, wykonany techniką tempery na
drewnie w 1536 r., obecnie własność Muzeum Historycznego Miasta Gdańska. Stanowił on jeden z czterech obrazów przeznaczonych dla Dworu Artusa w Gdańsku,
gdzie wisiał nad ławą Bractwa Malborskiego, które zamówiło jego wykonanie. Rolą
dzieła było podkreślenie zwycięstwa oręża gdańskiego nad zakonem krzyżackim
oraz ukazanie triumfu króla Kazimierza Jagiellończyka20.
W podręczniku litewskim nie podano autora i miejsca przechowywania
dwóch obrazów przedstawiających Spotkanie Witolda z Krzyżakami21. Również
nieznany jest autor portretu wielkiego mistrza zakonnego Albrechta Hohenzollerna, który zamieszczony został w podręczniku polskim z 1994 r.22 Zaznaczyć tu należy, iż we wszystkich podręcznikach nie było więcej portretów Krzyżaków, ale za
to było kilkanaście portretów Władysława Jagiełły w podręcznikach polskich i kilka w litewskich, wielkiego księcia litewskiego Witolda, który kilka razy występuje
w podręcznikach polskich i kilka razy w litewskich, a także Prusa Hercusa Monte, którego mamy jedną podobiznę w podręczniku litewskim, ale dopiero w latach
dziewięćdziesiątych XX w. Analiza portretów nieKrzyżaków wykracza jednak poza
ramy tego artykułu.
Dość sporą grupę ilustracji stanowią źródła ikonograficzne, do których
możemy z pewnością zaliczyć ryciny (23). Najstarszym źródłem wykorzystanym
w podręczniku jest ilustracja rycerza krzyżackiego z Codex Manesse (niem. Große
Heidelberger Liederhandschrift). Jest to najważniejszy zbiór średniowiecznej poezji
niemieckiej spisany na pergaminie i bogato zilustrowany w latach 1305–1340. Księga zawiera 137 miniatur, które są cennym źródłem wiedzy o ówczesnych ubiorach,
przedmiotach codziennego użytku i znakach heraldycznych. Obecnie Codex Manesse znajduje się w bibliotece najstarszego niemieckiego Uniwersytetu Ruprechta–
Karola w Heidelbergu23.
Z wieku XV wykorzystano aż jedenaście ilustracji (często po kilka na stronie
podręcznikowej) chorągwi krzyżackich z dzieła Banderia Prutenorum Jana DługoZob. S. Krzysztofowicz-Kozakowska, Kossakowie, Wrocław 2001; K. Olszański, Wojciech Kossak, Wrocław 1982.
http://culture.pl/pl/dzielo/martin-schoninck-oblezenie-malborka-w-1460-roku
21
V. Daugirdaitė-Sruogienė, op. cit., s. 66, 73.
22
K. Zielińska, Z. Kozłowska, Historia 2. Dzieje Nowożytne 1492–1815. Podręcznik dla klasy II liceum ogólnokształcącego, Warszawa 1994, s. 61.
23
Obrazy w nim zawarte są zdigitalizowane i dostępne na stronie: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/cpg848.
19
20
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sza. Ten rękopis w języku łacińskim, pochodzący z 1448 r., zawiera ilustracje i opisy 56 chorągwi krzyżackich. Długosz sporządził je z pełną świadomością, bowiem
napisał, iż gdy oryginalne chorągwie z biegiem lat spłowieją i ulegną zniszczeniu,
na podstawie rycin można będzie sporządzić ich kopie. Kiedy w 1447 r. z okazji
koronacji króla Kazimierza Jagiellończyka przybyło liczne poselstwo państwa krzyżackiego, nadworny kronikarz Długosz, korzystając z wiedzy i pomocy przybyłych
posłów, sporządził kompletny opis zdobytych chorągwi wraz z ich kolorowymi podobiznami. Była to pierwsza dokumentacja historyczna, jaka powstała w Polsce24.
Ilustracje chorągwi stanowią doskonałe źródło historyczne dość często wykorzystywane w podręcznikach historii25. Dwa razy mamy w analizowanych podręcznikach rycinę z XV w. przedstawiającą bitwę pod Grunwaldem, niestety, bez podania
szczegółów co do proweniencji dzieła. Z wieku XVII (1684 r.) wykorzystano drzeworyt z podobizną wielkiego mistrza krzyżackiego Hermanna von Salza26. Natomiast z wieku XVIII – siedzibę zakonu krzyżackiego w Wiedniu27. Najczęściej
pojawiają się przedstawienia zamku malborskiego z wieków XIX/XX28 – plan, szkic,
drzeworyt oraz sztych autorstwa niemieckiego grafika i ilustratora Hugo Ulbricha,
który zasłynął z rysunków ilustrujących głównie zabytki Śląska, w tym Wrocławia.
W polskim podręczniku międzywojennym zamieszczono rycinę Krzyżaka narysowanego przez Walerego Eliasz-Radzikowskiego (1840–1905)29, polskiego malarza
i fotografa, popularyzatora Zakopanego, współzałożyciela Towarzystwa Tatrzańskiego, autora przewodników, ilustratora oraz autora książek, m.in. Ubiory w Polsce
i u sąsiadów (Kraków 1889), Kraków dawny i dzisiejszy (Kraków 1902).
Wydawcy w podręcznikach umieszczają także rysunki (obrazy) dydaktyczne
(15), które lepiej uzmysławiają uczniom omawiane w tekście autorskim treści. Przedstawiają one realia, związane z procesem dziejowym w formie przystosowanej do potrzeb
edukacji historycznej. W przeciwieństwie do obrazów historycznych nasyconych barwami i szczegółami, są dostosowane do możliwości poznawczych uczniów i zawierają
tylko najistotniejsze elementy przestawianych faktów czy realiów historycznych30. Naj24
J. Mitkowski, Jan Długosz, Warszawa 1988; Jana Długosza chorągwie krzyżackie, wstęp i oprac. S. Kuczyński,
Warszawa 1987.
25
J. Dąbrowski, Wiadomości z dziejów Polski, t. 1, Lwów 1927, s. 110; Historia Polski do roku 1795..., s. 106;
J. Dowiat, Historia dla klasy I liceum ogólnokształcących, wyd. 4, Warszawa 1970, s. 396; M. Koczerska, op. cit., s. 219;
D. Musiał, K. Polacka, S. Roszak, op. cit., s. 147.
26
Entdecken und Verstehen 1, Von der Urgeschichte bis zum Mittelalter, red. H.–G. Ooman, Frankfurt/Main
1990, s. 182.
27
T. Cegielski, K. Zielińska, Historia. Dzieje nowożytne. Podręcznik dla szkół średnich klasy II liceum ogólnokształcącego, Warszawa 1991, s. 33.
28
W. Gehl, op. cit., s. 8; Entdecken und Verstehen 1…, s. 184; B. Müller, Historia. Geschichtsbuch für Gymnasien,
t. 2: Mittelalter und frühe Neuzeit, Paderborn 1995, s. 90; W. Hug, W. Göbel, Unsere Geschichte. Ausgabe für Gymnasien
in Bayern, Jahrgangsstufe 7: Vom Reich der Franken bis zum Beginn der Neuzeit, Frankfurt/Main 1993, s. 108.
29
J. Dąbrowski, Wiadomości z dziejów Polski, t. 1, s. 54.
30
M. Bieniek, Dydaktyka historii. Wybrane zagadnienia, Olsztyn 2007, s. 56.
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częściej w analizowanych podręcznikach pojawia się rycerz krzyżacki (9), inne rysunki
są pojedyncze, np. Hermann von Salza (miniatura)31, chorągiew Albrechta Hohenzollerna32, schemat zakonu krzyżackiego z miniaturami33.
Dość ważne z punktu widzenia dydaktyki historii są rekonstrukcje (3).
Niestety, ich znikoma liczba świadczy o niedocenianiu tego rodzaju środka dydaktycznego. W podręczniku litewskim zamieszczono model zamku w Trokach34,
natomiast w podręcznikach polskich rysunkową rekonstrukcję murów obronnych
Chełmna35 oraz kolumnę maszerujących rycerzy krzyżackich36.
Nowatorskim podejściem do ilustracji podręcznikowej jest umieszczenie
w podręczniku litewskim z 1997 r. dwóch kadrów z filmu „Herkus Mantas”37. Równie
nowatorski i niepowielany jest komiks w ośmiu obrazkach, zamieszczony w podręczniku polskim z 1999 r.38 W podręcznikach XX–wiecznych zabrakło innych rodzajów
ikonografii, pojawiających się już od 2000 r., a mianowicie karykatury, plakatu, alegorii czy infografiki. Ich omówienie wraz z analizą poleceń i zadań dla uczniów na podstawie ilustracji podręcznikowych zasługuje na odrębne komparatystyczne studium.
Ilustracje w podręcznikach XX w. – kryterium dydaktyczne
Rodzaje ilustracji i ich
liczba
Fotografie (31)

Obrazy malarskie (22)

Ryciny z poprzednich epok
(23)

31
32
33
34
35
36
37
38

Wyszczególnienie

Liczba ilustracji

Zamki

23

Miasta

6

Inne zabytki

2

Obrazy Jana Matejki

16

Obrazy Wojciecha Kossaka

1

Obrazy Martina Schonincka

2

Obrazy nieznanych malarzy

3

Bitwa pod Grunwaldem (rycina z XV w.)

2

Zamek Malbork (plany, szkice, sztychy)

4

Rycerze krzyżaccy, w tym wielcy mistrzowie

5

Chorągwie krzyżackie

11

Siedziba zakonu w Wiedniu

1

J. Jasiński, op. cit., s. 225.
G. Gebertowa, Historia…, s. 140.
D. Musiał, K. Polacka, S. Roszak, op. cit., s. 115.
A. Matutis, A. Stabingis, op. cit., s. 19.
D. Musiał, K. Polacka, S. Roszak, op. cit., s. 113.
Ibidem, s. 114.
V. Jakimavicius, Litwo ojczyzno moja. Podręcznik dla klasy V, Wilno 1997, s. 112–113.
J. Jasiński, op. cit., s. 227.

106

Izabela Lewandowska

Rodzaje ilustracji i ich
liczba

Wyszczególnienie

Liczba ilustracji

Rycerz krzyżacki

9

Wielcy mistrzowie zakonu krzyżackiego

2

Zamek Malbork

1

Chorągiew Albrechta Hohenzollerna

1

Schemat zakonu krzyżackiego z miniaturami

1

Zamek w Trokach

1

Mury obronne Chełmna

1

Rycerze zakonni

1

Kadry z filmu (2)

Sceny z filmu „Herkus Mantas”

2

Komiks (1)

Komiks w 8 obrazkach

1

Rysunki dydaktyczne (15)

Rekonstrukcje (3)

Razem wszystkich ilustracji podręcznikowych

91

Perspektywa narodowo-chronologiczna
W polskich podręcznikach okresu międzywojennego i emigracyjnych (wydawanych zarówno podczas II wojny światowej, jak i po jej zakończeniu poza granicami kraju) najczęściej pokazywano zwycięską bitwę pod Grunwaldem (7) oraz
hołd pruski z 1525 r. (6)39 wskazujący na przewagę Polski nad zakonem, ujmując
to ideologicznie – nad Niemcami. Trzykrotnie w podręcznikach z lat 1918, 1924
i 1929 z całości obrazu bitwy pod Grunwaldem wykadrowano i przybliżono postać wielkiego księcia litewskiego Witolda, co świadczyć może o docenianiu jego
roli w zwycięstwie tej bitwy i chęci ułożenia poprawnych stosunków z Litwinami40.
Dwukrotnie zaś ukazano śmierć wielkiego mistrza41. Warto również zaznaczyć, iż
obraz Jana Matejki „Hołd pruski” wykorzystywany jest jako ilustracja podręcznikowa tylko w podręcznikach polskich okresu międzywojennego. Nie pojawia się
ani w późniejszym okresie, ani też w innych analizowanych krajach. Ponadto zamek malborski ukazano dwukrotnie, zaś rycerza krzyżackiego pięciokrotnie. Razem 22 ilustracji na 30 przeanalizowanych podręczników.
W okresie Polski ludowej, czyli w latach 1950–1989 zauważyć można zdecydowanie mniej ilustracji. Tylko w dwóch podręcznikach pokazano bitwę
grunwaldzką, przy czym należy zaznaczyć, iż obowiązująca wówczas książka do
średniowiecza autorstwa Jerzego Dowiata miała kilka wydań, które powielały te
same ilustracje42. Dwukrotnie, ale w tym samym podręczniku, umieszczono zamek
Por. przyp. 15 i 16.
B. Gebert, G. Gebertowa, Opowiadania z dziejów ojczystych. Dla klasy pierwszej szkół średnich…, s. 51;
B. Gebert, G. Gebertowa, Opowiadania z dziejów ojczystych. Dla klas niższych szkół średnich…, s. 58, 133.
41
J. Dąbrowski, Wiadomości z dziejów Polski, t. 1, s. 109–110; J. Rembieliński, op. cit., s. 281.
42
Historia Polski do roku 1795..., s. 106; J. Dowiat, Historia dla klasy I…, wyd. 4, s. 396.
39
40
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malborski43, natomiast krzyżackiego rycerza również dwukrotnie, ale w różnych
wydaniach tego samego podręcznika44. Jedna ilustracja przedstawia akt pokoju toruńskiego z 1466 r.45 Razem 7 ilustracji na 18 przeanalizowanych podręczników,
przy czym warto podkreślić, że wbrew pozorom ilustracje w okresie socjalistycznym nie miały nasycenia ideologicznego.
W Polsce demokratycznej, czyli w latach 1990–1999 (do reformy oświatowej)
mamy stosunkowo najwięcej materiału pozatekstowego, w tym ilustracji. Pojawiają
się też dłuższe podpisy pod ilustracjami, nawet kilkuzdaniowe, stanowiące uzupełnienie tekstu głównego. Ilustracja podręcznikowa przestaje być tylko obrazem do
tekstu, a staje się samodzielnym źródłem informacji dla ucznia. Nie widać też przesycenia jednym tematem, wręcz przeciwnie – pojawia się znaczna różnorodność.
Mamy zatem w podręcznikach po trzy ilustracje bitwy grunwaldzkiej46 oraz zamku
malborskiego47, przy czym zamieszczono też dwa inne zamki (Kwidzyn, Radzyń
Chełmiński)48. Obecne są miasta pruskie, jednak nie w kontekście ich założenia
przez zakon krzyżacki, a raczej ich oporu przeciwko zakonowi, np. przy Toruniu
w podpisie pod ilustracją napisano: „Ruiny zamku krzyżackiego w Toruniu – zniszczyli go toruńscy mieszczanie podczas powstania antykrzyżackiego w 1454 roku”49.
Przynależność do Polski podkreśla się przy ilustracji Gdańska po II pokoju toruńskim: „Tablica z ok. 1483 r. na Bramie Straganiarskiej w Gdańsku z herbem Polski
– orłem w koronie, herbem Prus po lewej i herbem Gdańska po prawej stronie.
Obie boczne tarcze są nachylone ku tarczy środkowej. W języku heraldycznym mówimy, że są one zwrócone ku tarczy środkowej w ukłonie heraldycznym”50. Inaczej
przedstawia się sytuacja przy podpisie zdjęcia lotniczego z centrum miasta Chełmna, pod którym umieszczono podpis oddający zasługi zakonowi krzyżackiemu
w jego założeniu: „Miasto było lokowane przez Krzyżaków w 1233 r. (i powtórnie
w 1253 r.), z przeznaczeniem na stolicę ich państwa w Prusach. Potem jednak wyprzedziły je w rozwoju gospodarczym takie miasta, jak Toruń i Elbląg. Przy lokacji
Chełmna zastosowano odmianę prawa magdeburskiego. Na prawie chełmińskim
lokowano większość miast i wsi Prus krzyżackich oraz wiele miast mazowieckich
i wielkopolskich. Zwróć uwagę na rozmiary rynku i regularny plan miasta. Ratusz
został przebudowany w XVI w. w stylu renesansowym. W głębi po lewej stronie
widoczny gotycki kościół farny”51.
43
44
45
46
47
48
49
50
51

Historia Polski do roku 1795..., s. 107, 127.
J. Dowiat, Historia dla klasy I..., wyd. 4, s. 293; wyd. 6, Warszawa 1972, s. 316.
Historia Polski do roku 1795..., s. 128.
M. Koczerska, op. cit., s. 219; D. Musiał, K. Polacka, S. Roszak, op. cit., s. 147; J. Jasiński, op. cit., s. 253.
M. Koczerska, op. cit., s. 220; D. Musiał, K. Polacka, S. Roszak, op. cit., s. 148; J. Jasiński, op. cit., s. 224–225.
M. Koczerska, op. cit., s. 120; J. Jasiński, op. cit., s. 224–225.
D. Musiał, K. Polacka, S. Roszak, op. cit., s. 156.
M. Koczerska, op. cit., s. 227.
Ibidem, s. 127.
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W podręcznikach okresu 1990–1999 ukazano trzy ilustracje postaci związanych z zakonem krzyżackim, a mianowicie ich wielkich mistrzów – Hermanna
von Salzę, Urlicha von Jungingena i Albrechta Hohenzollerna52, również trzy razy
pokazano typowego rycerza krzyżackiego53, jeden raz schemat organizacji zakonu wzbogacony o miniatury ilustracji54, jeden obraz malarski bitwy pod Płowcami55, jeden obraz ukazujący Malbork w czasie wojny 13-letniej i podpis: „Oblężenie
Malborka – w marcu 1460 roku wojska polskie przy wsparciu posiłków gdańskich
rozpoczęły blokadę Malborka, który skapitulował w sierpniu tego samego roku”56.
Wielce interesująca jest rycina z XVIII w. umieszczona przy temacie o sekularyzacji zakonu krzyżackiego w Prusach z następującym podpisem: „W 1839 r. Zakon
Krzyżacki (Niemiecki) przekształcił się w zakon charytatywny, do którego dopuszczono kobiety. Na ilustracji: siedziba Zakonu Krzyżackiego w Wiedniu (XVIII w.),
od 1809 r. do dnia dzisiejszego rezydencja wielkich mistrzów. W 1981 r. Zakon Niemiecki liczył 47 braci zakonnych oraz 407 sióstr”57. Dla wyjaśnienia warto wspomnieć, że w żadnym innym podręczniku, nawet niemieckim, takiej ilustracji więcej
razy nie spotkałam.
Równie ciekawy, ale bardziej pod względem dydaktycznym niż narodowościowym jest komiks słowny, zawierający osiem obrazków. W celu przybliżenia
sposobu, w jaki przez komiks kształtuje się świadomość młodego pokolenia przytoczę jego treść:
Chłopiec 1: „Zaczynam rozumieć, dlaczego Polska nie jest mocarstwem! Jak się
robiło takie kuchy jak ta ze sprowadzeniem Krzyżaków!”
Chłopiec 2: „Zrozum Konrada – Chronił swoje ziemie, swoich ludzi”.
Chłopiec 1: „To mógł dobyć miecza i walczyć jak mężczyzna”
Chłopiec 2:„Robił to, ale ile można tracić? Dziś też wynajmuje się żołnierzy – najemników. Poza tym krzyżacy mieli bardzo dobrą opinię”.
Chłopiec 1:„Ja bym nie ufał tym przebierańcom…”
Chłopiec 2:„Za to piękne były ich zbroje i znaki”.
Chłopiec 1: „Może i piękne, ale oszukańcze. Pod znakiem krzyża walczyć z poganami zgoda, ale przecież łupili także wyznawców własnej wiary”.
Chłopiec 2: „Nic ci nie odpowiem, jestem przeciwny każdej wojnie. W słusznej
sprawie czy nie. Wojna jest zawsze najgorszym rozwiązaniem”58.
52
J. Jasiński, op. cit., s. 225; D. Musiał, K. Polacka, S. Roszak, op. cit., s. 148; K. Zielińska, Z. Kozłowska, op. cit.,
s. 61; T. Cegielski, K. Zielińska, op. cit., s. 31.
53
D. Musiał, K. Polacka, S. Roszak, op. cit., s. 114; J. Jasiński, op. cit., s. 227.
54
D. Musiał, K. Polacka, S. Roszak, op. cit., s. 115.
55
Ibidem, s. 124.
56
Ibidem, s. 155.
57
T. Cegielski, K. Zielińska, op. cit., s. 33.
58
J. Jasiński, op. cit., s. 227.
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Razem w okresie dziesięciu lat (1990–1999) mamy 25 ilustracji na 22 przeanalizowane podręczniki tego okresu, co oznacza, że w książkach dotyczących
średniowiecza było ich co najmniej kilka, bowiem niektóre podręczniki omawiały
epoki późniejsze.
W podręcznikach niemieckich okresu międzywojennego mamy do czynienia tematycznie tylko z jedną ilustracją, a mianowicie zamkiem malborskim, który
występuje aż dziewięciokrotnie59, oraz z jedną ilustracją przedstawiającą zbroję rycerską60, która została umieszczona bezpośrednio przy fotografii przedstawiającej
wnętrze zamku. Łącznie 10 ilustracji na 36 przeanalizowanych podręczników.
W drugiej połowie XX w., do roku 1989 mamy do czynienia tylko z czterema fotografiami zamku malborskiego61. To może dziwić biorąc pod uwagę rozwój
dydaktyki niemieckiej i możliwość wykorzystania chociażby zamku malborskiego
czy postaci wielkich mistrzów zakonu do celów ideologicznych62. Razem mamy
zaledwie cztery ilustracje na 43 przeanalizowane podręczniki.
Po przełomie roku 1989, tj. zburzeniu muru berlińskiego, powrócono do
częstszego ilustrowania dziejów zakonu krzyżackiego. Mamy zatem sześć ilustracji
przedstawiających zamek w Malborku63, dwie ukazujące typowego rycerza krzyżackiego64 i jedną – Hermanna von Salzę65. Razem dziewięć ilustracji na 15 przeanalizowanych podręczników.
W podręcznikach litewskich w okresie międzywojennym (do 1940 r.) bitwa
grunwaldzka prezentowana jest dwukrotnie66, zamek Bałga jeden raz67, tyleż samo
hołd pruski (tu charakterystyczny podpis: „Brandenburski książę Albrecht przysięga lojalność Zygmuntowi I”)68. Bardzo ideologiczne są dwa obrazy ilustrujące spo59
R. Froning, L. Wülker, Lehrbuch der Geschichte für Lyzeen, t. 2: Das Mittelalter. Für Klasse IV, wyd. 4,
Leipzig–Frankfurt/Main 1921, s. 123; K. Dunger, M. Stoll, Deutsche Geschichte, t. 2: Von der Gründung des Ersten Reiches
bis zum Westfälischen Frieden, Bamberg–München–Berlin 1938, s. 60; Maier–Schirmeyer Lehrbuch der Geschichte für
höhere Schulen, Mittelstufe, t. 2: Von der germanischen Frühzeit bis zum Westfälischen Frieden, red. W. Schiefer, oprac.
E. Kaier, P. Vogel, R. Kempen, wyd. 12, Frankfurt/Main 1937, s. 118, 120; Volkwerden der Deutschen. Geschichtsbuch für
höhere Schulen, Klasse 3: Von der Gründung des Ersten Reiches bis 1648, red. M. Edelmann, L. Gruenberg, oprac. H. Bartels, E. Buchholz, Leipzig–Berlin 1939, s. 77; H. Warneck, op. cit., s. 49; W. Gehl, op. cit., s. 8–9.
60
W. Gehl, op. cit., s. 9.
61
J. Erdmann, Erbe des Aberdiandes. Lerbuch der Geschichte für Höhere Schulen, Mittelstuffe, t. 2: Das Mitelalter,
Düsseldorf 1953, br.p.; F. Ebner, Geschichte des Mittelalters. Geschichtwerk für höhere Lehranstalten, Mittelstufe, t. 2: Mittelalter, München 1956, s. 126–127; E. Kaier, H. Göttling, J. Lehmann, Grundzüge der Geschichte, t. 2/3, Vom Entstehen
der abendländischen Einheit bis zum Wiener Kongress 1815, wyd. 6, Frankfurt/Main–Berlin–Bonn 1958, s. 60.
62
Zob. np. J. Hannig, Bilder die Geschichte machen, Geschichte in Wissenschaft und Unterricht, 1989, H. 1, s. 10–31.
63
BSV-Geschichte, 2GN, Vom Mittelalter bis zur Europäisierung der Erde, red. K.-H. Zuber, H. Holzbauer München 1998, s. 180; K.-H. Zuber, H. Holzbauer, BSV-Geschichte, 2GN, Von Frankreich bis zum Dreißigjährigen Krieg,
München 1994, s. 198; Entdecken und Verstehen 1…, s. 184; B. Müller, op. cit., s. 90; W. Hug, W. Göbel, op. cit., s. 108;
F. Hofmeier, Wege durch die Geschichte, Geschichtsbuch Gymnasium Bayern, t. 2, Berlin 1992, s. 133.
64
Entdecken und Verstehen 1…, s. 182; W. Hug, W. Göbel, op. cit., s. 111.
65
Entdecken und Verstehen 1…, s. 182.
66
Prano, op. cit., s. 73; J. Geniušas, op. cit., s. 111.
67
V. Daugirdaitė-Sruogienė, op. cit., s. 43.
68
Ibidem, s. 108.
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tkanie z Krzyżakami, a szczególnie podpis pod jednym z nich: „Przysięga Witolda.
Jawnuta [sic!?] Witold widząc, że Krzyżacy oblężyli i spalili zamek Kowno, przysięga, że przez całe swoje życie będzie bronić ojczyzny przed wrogiem”69. Razem jest
to sześć ilustracji na cztery przeanalizowane podręczniki.
W okresie sowieckim 1950–1989 udało się przeanalizować zaledwie trzy podręczniki, w których znaleziono tylko jedną ilustrację odnoszącą się do czasów zakonu krzyżackiego. Jest to zamek w Trokach, który co prawda nie został zbudowany
przez rycerzy zakonnych, ale ubarwia tekst dotyczący bitwy pod Grunwaldem70.
W okresie demokratycznym 1990–1999 zwiększa się nieznacznie obudowa
pozatekstowa. Bitwa grunwaldzka ilustrowana jest dwa razy71, rycerz krzyżacki –
trzy72, a zamek w Trokach – raz73. Razem sześć ilustracji na dziesięć przeanalizowanych podręczników.
Ilustracje w podręcznikach XX w. – kryterium narodowo-chronologiczne
Okresy historyczne/państwa

Polska

Niemcy

Litwa

Razem

Okres międzywojenny i emigracyjny 1918–1948
Bitwa grunwaldzka

9

0

2

9

Hołd pruski

6

0

1

7

Rycerz krzyżacki

5

1

2

8

Zamek Malbork

2

9

0

11

Zamek Bałga

0

0

1

1

Razem

22

10

6

36

Okres socjalistyczny 1950–1989
Bitwa grunwaldzka

2

0

0

2

Rycerz krzyżacki

2

0

0

2

Wojna 13–letnia

1

0

0

1

Zamek Malbork

2

4

0

6

Zamek Troki

0

0

1

1

Razem

7

4

1

12

Okres demokratyczny 1990–1999
Bitwa grunwaldzka

3

0

2

5

Miasta w Prusach

3

0

0

3

Zamek Malbork

3

6

0

9

Ibidem, s. 66, 73.
A. Matutis, A. Stabingis, op. cit., s. 19.
71
J. Brazauskas, Historia Litwy od czasów najdawniejszych do Unii Lubelskiej. Podręcznik dla klasy 6–7, przeł. Ł.
Pocewiczienie, Kowno 1995, s. 128; V. Jakimavicius, op. cit., s. 120.
72
J. Brazauskas, op. cit., s. 131; V. Jakimavicius, op. cit., s. 112–113.
73
V. Jakimavicius, op. cit., s. 98.
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Polska

Niemcy

Litwa

Razem

Inne zamki

2

0

1

3

Wielcy mistrzowie zakonu

3

1

0

4

Rycerz krzyżacki

3

2

3

8

Organizacja zakonu i jego siedziba

1

0

0

1

Bitwa pod Płowcami

1

0

0

1

Wojna 13–letnia

1

0

0

1

Komiks słowny

1

0

0

1

Razem

21

9

6

36

Refleksje końcowe
W dzisiejszych czasach przyzwyczajeni jesteśmy do obrazkowego przedstawiania rzeczywistości. Zewsząd otaczają nas ikony, obrazy, ilustracje, czy to w postaci reklam, wystaw sklepowych, ilustrowanych książek, płyt, gazet, czy wszelkiego
rodzaju mediów. Szczególnie młodzież coraz mniej uwagi poświęca słowu, a potrafi
skupić się jedynie na obrazku. Jakże inaczej było w wieku XX! Niektórzy z nas uczyli się w tamtym okresie i z rozrzewnieniem wspominają pięknie napisane książki,
które barwnymi opisami wpływały na wyobraźnię młodego pokolenia. Takie właśnie książki poddałam analizie w niniejszym tekście i sama byłam nieco zdziwiona
małą liczbą ilustracji podręcznikowych. Przyzwyczajona do dzisiejszych podręczników szkolnych zapomniałam, że kiedyś było inaczej.
Dokąd zmierza dzisiejszy świat ikonografii podręcznikowej? Na to pytanie
będziemy mogli odpowiedzieć dopiero po analizie podręczników wydawanych po
1999 r., który otworzył świat wydawniczy na rynek szkolny i – szczególnie w Polsce
i na Litwie – rozpoczął prawdziwy boom podręcznikowy. Wydawcy prześcigali się
w uatrakcyjnieniu szaty graficznej i jak najszerszym dotarciu do nauczycieli, tym
bardziej że ministerstwo edukacji nie narzucało jednego wydawnictwa i dawało
dowolność wyboru szkołom i nauczycielom. Rozwój technologii i grafiki komputerowej powoduje umieszczanie w podręcznikach obszernego materiału ilustracyjnego o bardzo dobrej jakości. Ponadto we współczesnej edukacji szkolnej kładzie
się nacisk na samodzielną analizę tekstów kultury, do których zalicza się również
ilustracje. Tak więc przy kwerendzie materiału ilustracyjnego w podręcznikach wydawanych współcześnie należy koniecznie wziąć pod uwagę także blok ćwiczeniowy, pytania umieszczone pod ilustracją oraz zadania zawarte na koniec lekcji czy
rozdziału, czego nie było w większości podręczników XX w.
Wysunięcie wniosków z analizy materiału ilustracyjnego podręczników XX-wiecznych siłą rzeczy będzie nieco uproszczone. Część z nich starałam się ująć
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bezpośrednio w tekście artykułu, inne będą widoczne dopiero po głębszej refleksji politologicznej, która pozwoli na wydobycie ukrytych zamierzeń wydawców
czy autorów spowodowanych ówczesną polityką międzynarodową, polityczną
ideologizacją i wzajemnymi relacjami państwowymi. Mam nadzieję, że materiał
ilustracyjny, który udało mi się „wydobyć” posłuży dalszym badaniom w zakresie
dydaktyki historii, a być może również politologii, czy historii sztuki.
Izabela Lewandowska, Darstellung des Deutschen Ordens in den Lehrbüchern…
Zusammenfassung
Der Artikel entstand dank des für das internationale Projekt „Pruzzenland gesammelten Quellenmaterials. Vergleichende Analyse regionaler Identitätskonstruktionen in Schulbüchern aus Deutschland, Polen, Litauen
und Russland”, durchgeführt 2010–2013 vom Georg–Eckert–Institut in Braunschweig (Deutschland) und dem Institut für Geschichte und Internationale Beziehungen der Universität von Ermland und Masuren in Allenstein in
Zusammenarbeit mit Partnern aus Russland (Moskau) und Litauen (Vilnius, Kaunas). Ziel der Forschung war eine
vergleichende Analyse von Schulbüchern, die im Laufe des 20. und 21. Jahrhunderts eines der wichtigsten identitätsstiftenden Medien der jungen Generation waren. Insgesamt wurden 740 Lehrbücher in vier Sprachen analysiert. Das Projekt resultierte in zwei Monographien, eine auf Polnisch und eine auf Deutsch, die sich inhaltlich
leicht unterscheiden, aber auf demselben Quellenmaterial basieren. In den Werken werden mehrere Hauptthemen
analysiert: Landschaften Preußens, Besonderheiten der preußischen Stämme, Schlacht von Tannenberg, Fragen
zur Religion, Kanon der Persönlichkeiten der Geschichte, Migration im 20. Jahrhundert sowie die Geschichte des
Bildungswesens und der zeitgenössischen polnischen Regionalbildung. Da in beiden Monographien nur wenig Illustrationsmaterial verwendet wurde, werde ich im folgenden Text das in der Lehrbuchikonographie festgehaltene
Bild des Deutschen Ordens analysieren. Die Recherche für diesen Text bestand in der Auswertung von Scans von
Schulbuchseiten, die für das Projekt gesammelt wurden. Insgesamt gab es 228 Lehrbücher, von denen sich nicht
alle auf das Mittelalter oder die Neuzeit beziehen und die chronologisch das Bestehen des Ordens beinhalten. Einige von ihnen hatten so allgemeine Titel, dass erst, als das Buch „durchblättert” wurde, festgestellt werden konnte,
dass es einen Bezug zur späteren Geschichte hatte.
Izabela Lewandowska, The image of the Teutonic Order in handbook iconography...
Summary
The article was written on the basis of source materials gathered for the purposes of the international project
“Pruzzenland [ziemie pruskie]. Porównawcza analiza regionalnych konstrukcji tożsamości w podręcznikach szkolnych Niemiec, Polski, Litwy i Rosji,” executed in the years 2010–2013 by the Georg–Eckert–Instytut in Braunschweig
(Germany) and the Institute of History and International Relations at the University of Warmia and Mazury in Olsztyn in cooperation with partners in Russia (Moscow) and Lithuania (Vilnius, Kaunas). The research aims at a comparative analysis of school handbooks that were one of the most important means of shaping the identity of the young
generation in the 20th and 21st centuries. A total of 740 handbooks in four languages was analysed. The resulting two
monographies, one in Polish and one in German, differ slightly in terms of content but are based on the same source
material. The works analyse several main topoi: Prussian landscape, specificity of Prussian tribes, battle of Grunwald,
issues of religion, canon of important figures across the ages, migrations in the 20th century, history of education and
contemporary Polish education regarding the region. Since both monographes do not use the available illustrative
materials extensively, this text analyses the image of the Teutonic Order in handbook iconography. The library search
that preceded the writing process consisted in analysing scanned pages from handbooks gathered within the project.
Not all 288 handbooks included therein regarded the Middle Ages or the modern times, which chronologically encompass the operations of the Order. Some of those publications have very general titles and only browsing through
them allowed for the identification that they actually regard later times.
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M ISCELLANEA
Robert Syrwid
„TRZEBA BĘDZIE PRZEJRZEĆ LUDZI OD WSZYSTKICH
MOŻLIWYCH STRON”.
SPRAWA JULIANA SEKITY PRZED WOJEWÓDZKĄ
KOMISJĄ KONTROLI PARTYJNEJ PRZY KW PZPR
W OLSZTYNIE I JEJ NASTĘPSTWA (1949–1950/1956–1957)
Słowa kluczowe:

Julian Sekita (1897–1989), Warmia i Mazury, sądownictwo polskie po
1945 roku, PZPR, stalinizm

Schlüsselwörter:

Julian Sekita (1897–1989), Ermland und Masuren, Polnische Justiz nach
1945, Polnische Vereinigte Arbeiterpartei (PZPR), Stalinismus
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1945, PZPR, stalinism

W referacie pt. „Zadania partii w walce o czujność rewolucyjną na tle sytuacji obecnej”, wygłoszonym na rozpoczęcie obrad III Plenum Komitetu Centralnego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej 11–13 listopada 1949 r.1, jego
przewodniczący Bolesław Bierut2 przedstawił podstawowe wytyczne dotyczące
dalszego oczyszczania szeregów partyjnych, zapoczątkowanego jeszcze w okresie
przygotowań do tzw. zjednoczenia polskiego ruchu robotniczego3, a kontynuowa1
B. Bierut, Zadania partii w walce o czujność rewolucyjną na tle sytuacji obecnej, w: III Plenum Komitetu
Centralnego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej 11, 12, 13 listopada 1949 r., „Nowe Drogi”, Warszawa 1949, s. 6–58.
(pełny tekst).
2
Bolesław Bierut (1892–1956) – wykształcenie podstawowe, z zawodu zecer, działacz spółdzielczy i polityczny. Członek Komunistycznej Partii Polski, Polskiej Partii Robotniczej i PZPR. Prezydent Krajowej Rady Narodowej
(wrzesień 1944 – luty 1947), prezydent Rzeczypospolitej i przewodniczący Rady Państwa (luty 1947 – listopad 1952),
sekretarz generalny KC PPR (wrzesień–grudzień 1948), przewodniczący KC i Sekretariatu KC PZPR (grudzień 1948
– marzec 1954), I sekretarz KC PZPR (marzec 1954 – marzec 1956), prezes Rady Ministrów (listopad 1952 – marzec
1954). Poseł do KRN i Sejmu Ustawodawczego (1943–1947) oraz na Sejm PRL I kadencji (1952–1956) – por. J. Eisler,
Siedmiu wspaniałych. Poczet pierwszych sekretarzy KC PZPR, Warszawa 2014, s. 31–97; T. Mołdawa, Ludzie władzy
1944–1991. Władze państwowe i polityczne Polski według stanu na dzień 28 II 1991, Warszawa 1991, s. 337–338 (nota
biograficzna B. Bieruta).
3
Podczas plenum KC PPR (31 VIII – 3 IX 1948 ) oraz obrad Rady Naczelnej Polskiej Partii Socjalistycznej
(18–22 IX 1948) zapadły decyzje o kontynuowaniu prowadzonej od jesieni 1947 r. akcji weryfikacyjnej w obu partiach.
Szczegółowe zasady przeprowadzenia czystki w szeregach partyjnych w okresie przed tzw. zjednoczeniem określały:
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nego w okresie akcji scaleniowej organizacji terenowych oraz rejestracji i wymiany
legitymacji członków i kandydatów nowej formacji.4
Realizując, traktowaną jako aksjomat, stalinowską tezę o zaostrzaniu się walki klasowej w okresie budowy socjalizmu5, Bierut wskazywał m.in. na konieczność
zwiększenia czujności bojowej kadr partyjnych. W realnym wymiarze na wszystkich szczeblach organizacyjnych, zgodnie z założeniami tworzonej na wzorcach
sowieckich, hegemonistycznej partii komunistycznej, zobowiązano członków do
podjęcia działań mających na celu zmianę jej struktury socjalnej. Świadczyło o tym
zalecenie wprowadzenia wyraźnej preferencji w przyjmowaniu w szeregi partyjne
robotników oraz mało i średniorolnych chłopów (90%), przy jednoczesnym ograniczeniu liczby kandydatów wśród przedstawicieli inteligencji technicznej oraz
twórczej i nauczycieli (10%). Nowi członkowie, poddani intensywnemu szkoleniu
partyjnemu, mieli stanowić w przyszłości trzon formacji o zdecydowanie robotniuchwała Biura Politycznego KC PPR z 24 IX 1948 r. o oczyszczaniu organizacji partyjnej z elementów klasowo obcych
i przypadkowych oraz wzorowana na niej instrukcja Centralnego Komitetu Wykonawczego PPS w sprawie oczyszczania
szeregów PPS z elementów wrogich, klasowo obcych i przypadkowych z października 1948 r. Według komunikatu referatu
sprawozdawczego Wydziału Organizacyjnego Komitetu Wojewódzkiego PPR w Olsztynie do Wydziału Organizacyjnego KC PPR z 6 XII 1948 r., w wyniku akcji oczyszczania szeregów w okresie od 1 X do 5 XII 1948 r. na terenie województwa olsztyńskiego usunięto łącznie 1167 członków, w tym 113 podczas konferencji partyjnych wszystkich szczebli
organizacyjnych oraz 1054 na zebraniach kół partyjnych. Wykreślono też z ewidencji 604 pepeerowców uznanych za
tzw. martwe dusze. Stanowiło to łącznie 1771 członków, czyli 7% ogółu według stanu z 30 IX 1948 r. Znacznie większe
rozmiary przybrała akcja weryfikacyjna w olsztyńskiej organizacji PPS. Według stanu z 30 XI 1948 r, wydalono z partii
1839 członków, co stanowiło 17,39% ogółu według stanu z 30 IX 1948 r, tzn. początku akcji weryfikacyjnej. Szerzej na
ten temat: D. Krysiak, Polska Partia Robotnicza w województwie olsztyńskim w latach 1945–1948. Struktury–kadry–dzialalność, Olsztyn–Białystok–Warszawa 2017, s. 282–287; R. Syrwid, Od partnerstwa do wymuszonej „jedności”. Olsztyńska
organizacja Polskiej Partii Socjalistycznej w latach 1945–1948, Łódź 2004, s. 274–283.
4
W wyniku akcji scaleniowej organizacji partyjnych PPR i PPS na terenie ówczesnego województwa olsztyńskiego, według stanu z 15 I 1949 r., powstało ogółem 176 komitetów i 1933 koła PZPR wszystkich szczebli. Olsztyńska
organizacja PZPR według stanu z 1 I 1949 r. miała liczyć 31 399 członków, w tym 23 210 z byłej PPR i 8189 z byłej PPS.
Do końca lutego 1949 r., według danych Wydziału Organizacyjnego KW PZPR, członkowie i kandydaci w akcji rejestracyjnej złożyli 30 563 kwestionariusze osobowe. Jednocześnie odnotowano brak zwrotu 590 wydanych kwestionariuszy
osobowych, 177 członków i kandydatów odmówiło wypełnienia kwestionariuszy, wykluczono z partii 64 osoby, a pięć
zmarło. Oznaczało, to, że łącznie 836 byłych pepeerowców i pepeesowców nie zostało objętych akcją rejestracyjną, co
stanowiło 2,7% ogółu stanu członkowskiego z grudnia 1948 r.
Końcowy etap konsolidacji struktur członkowskich stanowiła akcja wymiany legitymacji partyjnych, prowadzona praktycznie od 15 maja do września 1949 r. Decydującą rolę w porządkowaniu ewidencji członkowskiej w organizacjach partyjnych odegrały wskazania obrad II Plenum KC PZPR z 20–21 IV 1949 r., nakazujące m.in. twardą realizację
linii partii w kierunku izolowania, wypierania i rugowania elementów klasowo wrogich. W wyniku akcji w województwie
olsztyńskim na dzień 1 X 1949 r. wydano łącznie 29 409 legitymacji (97,7% ogółu), w tym 25 739 członkowskich (98.9%)
i 3670 kandydackich (90,2%). Z partii wykluczono 609 (2,0%) członków, a 27 odmówiło przyjęcia legitymacji. Decyzje
o zmianie statusu członkowskiego na kandydacki podjęto wobec 7 osób, a kandydackiego na członkowski dotyczyły
6445 osób (64,3%) – podaję za: B. Dymek, Geneza i działalność Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej (1948–1954),
Warszawa 1988, s. 206. Szerzej na ten temat: Ibidem, s. 199–216; M.T. Korejwo, PZPR na Warmii i Mazurach 1948–1990.
Struktury, organizacja, ludzie. Oddziaływanie na zinstytucjonalizowane formy życia społecznego, Olsztyn 2013, s. 57–74;
R. Syrwid, op. cit., s. 299–303.
5
Chodziło tu o referat J. Stalina wygłoszony podczas Plenum KC Wszechzwiązkowej Komunistycznej Partii
(bolszewików) obradującego w Moskwie od 23 II do 5 III 1937 r. – por. J. Stalin, O brakach w pracy partyjnej i o środkach
likwidacji trockistowskich i innych dwulicowców, Warszawa 1952, s. 23–24.
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czo-chłopskim charakterze. Proces ten miał się odbywać w połączeniu z ostateczną
likwidacją tzw. odchylenia prawicowo – nacjonalistycznego, postrzeganego jako
przejaw wrogiej agentury ideologicznej w łonie samej partii6.
W wydanej – wyłącznie do użytku organizacji partyjnych – broszurze pt.
O wzmożenie czujności rewolucyjnej. Uchwały Biura Organizacyjnego KC PZPR,
znalazły się szczegółowe wytyczne odnoszące się do realizacji uchwał III Plenum
KC PZPR. Dotyczyły one m.in.: przeprowadzenia akcji sprawozdawczej terenowych
organizacji partyjnych ze spotkań poświęconych omówieniu przebiegu i uchwał
Plenum, wzmożenia czujności przy przyjmowaniu nowych członków i kandydatów
w ramach regulowania składu socjalnego, pogłębienia krytyki i samokrytyki w bieżącej działalności organizacyjnej, oraz przeprowadzenia wyborów władz w strukturach partyjnych wszystkich szczebli7.
W zaleceniach dla egzekutyw podstawowych organizacji partyjnych oraz
instancji nadrzędnych podkreślano konieczność przestrzegania czystości szeregów
partyjnych poprzez niezwłoczne usuwanie z partii elementów wrogich i dywersyjnych (np. dwójkarzy, defensywiaków, trockistów i NSZ-towców itp.)8.
Podczas wyborów do władz wszystkich szczebli struktury partyjnej, które
zostały zaplanowane na okres od grudnia 1949 do kwietnia 1950 roku, uchwała
nakazywała niedopuszczanie do wchodzenia do ich egzekutyw, ani też dokonywania wyboru delegatów na konferencje wyborcze spośród tych członków, których
przeszłość polityczna nie kwalifikuje do udziału we władzach partyjnych. W szerokim katalogu wrogów klasowych znaleźli się np. byli działacze Bezpartyjnego Bloku
Współpracy z Rządem, Obozu Zjednoczenia Narodowego, Narodowej Demokracji, Obozu Narodowo-Radykalnego, aktywiści Związku Związków Zawodowych,
sjoniści [!], policjanci, przedwojenni prokuratorzy i zawodowi oficerowie Wojska
Polskiego, a także polityczna i wywiadowcza kadra AK, podoficerowie i oficerowie
armii Andersa, którzy byli związani z obozem londyńskim itp.9
Wezwanie do blokowania tym członkom dostępu do aparatu kierowniczego
PZPR, stanowiło w istocie rzeczy zapowiedź przeprowadzenia weryfikacji ideologicznej szeregów partyjnych i usuwania z nich wszystkich uznanych za wrogów
i klasowo obcych.
Decydująca rola w tym względzie została przypisana decyzjom wojewódzkich komisji kontroli partyjnych10. Organy te, podlegające, zgodnie ze Statutem
III Plenum Komitetu Centralnego, s. 49–52.
Archiwum Państwowe w Olsztynie (dalej: APO), Komitet Wojewódzki PZPR w Olsztynie 1948–1990 (dalej:
KW PZPR), sygn. 1141/574. O wzmożenie czujności rewolucyjnej. Uchwały Biura Organizacyjnego KC PZPR. Wyłącznie
do użytku organizacji partyjnych, Warszawa, listopad 1949, k.45.
8
Ibidem, k.49.
9
Ibidem, k.55.
10
Ibidem, k.56. O tym jaki był rzeczywisty cel akcji weryfikacyjnej podczas wyborów partyjnych najlepiej
6
7
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PZPR uchwalonym na tzw. Kongresie Zjednoczeniowym (15–21 XII 1948 ), Centralnej Komisji Kontroli Partyjnej KC PZPR, miały czuwać nad czystością szeregów
partyjnych i obliczem ideologicznym członków, a także pociągać do odpowiedzialności partyjnej członków, którzy łamią dyscyplinę partyjną lub naruszają zasady etyki
partyjnej. Statut przewidywał następujące rodzaje kar partyjnych: upomnienie, naganę, naganę z ostrzeżeniem, czasowe usunięcie z odpowiedzialnej pracy partyjnej,
społecznej i zawodowej oraz wykluczenie z partii11. Wprowadzono również staż
kandydacki, a zarazem możliwość przenoszenia członków partii do kategorii kandydatów w przypadku, gdy ich ogólny poziom aktywności w pracy organizacyjnej
i samokształceniu wyraźnie odbiegał od poziomu danej organizacji partyjnej12.
Omówieniu przebiegu i uchwał III Plenum KC PZPR zostało poświęcone posiedzenie egzekutywy KW PZPR w Olsztynie 19 listopada 1949 roku.
W otwierającym posiedzenie przemówieniu wojewoda olsztyński Mieczysław Moczar13, odnosząc się do sprawy oczyszczania szeregów, wyraźnie określił
charakter przyszłych działań: „jeśli chodzi o nasze województwo jest przed nami
dużo pracy i b[ardzo] często spotykamy członków do których musimy zmienić
swój stosunek, ze względu na ich przeszłość. Stali oni bowiem na straży sanacyjnego ładu i porządku. Dwójkarz, wróg , który taką stosuje metodę, jak wnikanie
w aparat naszego państwa – podpatrywania naszej pracy – nie może mieć u nas
miejsca. Przeszłość musi być b[ardzo] brana pod uwagę. Wnikliwie patrząc można
stwierdzić, czy chce taki zdobyć zaufanie, czy pracuje szczerze [ – – ]. A jeżeli po
plenumie [!] przyjrzymy się b[ardzo] wnikliwie, trzeba będzie bardziej stanowczo
podglądać tych do których nie mamy zaufania [ – – ] Plenum listopadowe powinświadczy następujący fragment uchwały: Niniejsze wytyczne dla organizacji odnośnie wszystkich tych, których przeszłość
polityczna dyskwalifikuje jako kandydatów do władz partyjnych, pozwolą organizacjom partyjnym ujawnić wśród tej kategorii członków partii osoby, które ze względu na szczególne przewinienia kwalifikują się do wykluczenia z partii. Wypadki
te z reguły wymagają dokładnego dochodzenia i wyjaśnienia, dlatego też wypowiedzi członków w tych sprawach na zebraniach partyjnych i wobec komitetów i egzekutyw podstawowych organizacji partyjnych, winny być kierowane do WKKP.
W treści uchwały znalazł się również zapis o dopuszczalności wyboru tych członków do władz partyjnych, w sytuacjach wyjątkowych, kiedy organizacja lub konferencja partyjna doceniła ich pracę i zasługi dla dobra partii. Wybór
takiego kandydata musiał być jednak zatwierdzony przed bezpośrednią nadrzędną instancję partyjną.
11
Deklaracja ideowa PZPR. Statut PZPR, Warszawa 1949, s.72 i n. Według postanowień Statutu PZPR, decyzje
o wydaleniu z partii miały być stosowane wobec członków, którzy postępowali „niezgodnie z zasadami programowymi
i podstawową linią polityczną partii, popełniają czyny sprzeczne z etyką partyjną w życiu politycznym czy prywatnym”.
12
Ibidem, s. 73.
13
Mieczysław Moczar, właśc. Mikołaj Demko (1913–1986) – wykształcenie zawodowe, gen. dywizji WP, działacz polityczny i państwowy. Członek PPR i PZPR. Szef Wojewódzkiego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego w Łodzi
(1945–1948), wiceminister i ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego (czerwiec–wrzesień 1948 r.). Wojewoda olsztyński (6 X 1948 – 24 V 1950), przewodniczący Olsztyńskiej Wojewódzkiej Rady Narodowej w Olsztynie (24 V 1950 –
16 IV 1952). Po wyjeździe z Olsztyna przewodniczący Prezydium WRN w Białymstoku (1952–1954) i w Warszawie
(1954 –1956). Później m.in. wiceminister i minister spraw wewnętrznych (1956–1968), prezes Najwyższej Izby Kontroli
(1971–1983), prezes Zarządu Głównego Związku Bojowników o Wolność i Demokrację (1980–1983), poseł na Sejm
PRL (1957 – 1980). Członek KC PPR (1948) i KC PZPR (1956–1981) – por. T. Mołdawa, op. cit., s. 398 (biogram M. Moczara); K. Lesiakowski, Mieczysław Moczar „Mietek”. Biografia polityczna, Warszawa 1998.
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no wzmocnić nasze siły i winniśmy się nastawiać [nie] na kontruderzenie, lecz na
uderzenie”14.
Wystąpieniu wojewody wtórowali w swych wypowiedziach pozostali uczestnicy dyskusji, podkreślając, m.in. konieczność weryfikacji kadr urzędniczych nie tylko
w administracji państwowej i instytucjach publicznych, a także na kolei, w organizacjach związków zawodowych, w państwowych gospodarstwach rolnych i spółdzielniach produkcyjnych. Powszechnie podnoszono również konieczność intensyfikacji
szkolenia partyjnego i typowania na stanowiska kierownicze większej reprezentacji
robotników, w ramach realizacji zalecenia poprawy składu socjalnego partii15.
Wnioski i wskazania odnośnie realizacji uchwał plenum zostały przekazane
do podstawowych organizacji partyjnych, a także przyjęte przez komitety gminne, miejskie i powiatowe podczas konferencji zorganizowanych do końca listopada
1949 r.
Rozmiary czystki w szeregach partyjnych ilustrują zestawienia zbiorcze dotyczące ruchu członków i kandydatów PZPR. Jak wynika z danych ogólnopolskich
KC PZPR – wymagających jednak ostrożności w ocenie z uwagi na liczne błędy
i niedoskonałości w ich opracowaniu – w okresie od 1 kwietnia 1949 do 30 września 1953 r. z partii ubyło 276 926 osób, w tym: wykluczonych – 149 256, skreślonych z list partyjnych z różnych przyczyn – 95 844 oraz zmarłych – 31 826. Liczba
nowoprzyjętych kandydatów wyniosła 306 603 osoby. Jednocześnie stan liczebny
PZPR zmniejszył się w omawianym okresie z 1 368 759 do 1 150 589, przy czym aż
247 847 osób ubyło z wykazów statystycznych, m.in. na skutek nieuregulowanego
ruchu członków i kandydatów oraz niewłaściwego porządkowania ewidencji partyjnej.
14
APO, KW PZPR, sygn. 1141/255, kk. 325–326. Protokół posiedzenia egzekutywy KW PZPR w Olsztynie
z 19 XI 1949 r. Należy również wspomnieć, że istotnym wsparciem olsztyńskiej organizacji PZPR w walce z wrogiem
klasowym była działalność aparatu bezpieczeństwa, zwłaszcza w zakresie prowadzenia działalności agenturalnej wobec
osób i środowisk uznawanych za niepewne politycznie – por. W. Gieszczyński, Aparat bezpieczeństwa na Warmii i Mazurach w świetle uchwał III Plenum KC PZPR (11–13 XI 1949 r.), „Echa Przeszłości” 2004, 5, s. 408–432.
15
Charakterystyczna dla przebiegu i klimatu dyskusji była przede wszystkim wypowiedź Kazimierza Szewczyka kierownika Wydziału Personalnego KW PZPR w Olsztynie. Szewczyk, komentując uchwały III Plenum KC PZPR,
stwierdził, m.in.: Plenum postawiło zadanie oczyszczania aparatu gospodarczego, państwowego i partyjnego. W zasadzie
należy stosować ostrożność, ale nie taką, która by wypaczyła linię Partii w tych sprawach. Siedzą ludzie z wielkimi kwalifikacjami w PGR [-ach], zarządach gminnych, a powinniśmy się nimi zainteresować, dlaczego oni tam tkwią [?] Wdziera się
wróg do szeregów Partii na kolei, w administracji, z AK, WiN-u [Wolność i Niezawisłość – przyp. R.S.] i Armii Andersa.
Jeżeli będziemy się wahać, to nie rozprawimy się z wrogiem. Musimy ustawić sobie kadry. Mamy specyficzne warunki pracy.
Robotnicy wysunięci czują władztwo kacyka dyrektora […]. Będziemy zdolni przenieść te sprawy do personalników i dyrektorów. Mamy dużo takich dyrektorów, których trzeba usuwać. Ludzie ci, to od dawna zdecydowani wrogowie. Należy
zwrócić uwagę na administrację, począwszy od kierowniczych stanowisk, a skończywszy na wójtach i samorządzie. Wszyscy
tow[arzysze] muszą się zająć wyszukaniem i wyciąganiem kadr. Nad zagadnieniem szkolenia trzeba się bardziej zastanowić. Utrzymywaliśmy kontakt[y] z personalnikami, i tu były pewne niedopatrzenia i nieodpowiednie podejście. Plenum KC
zmobilizowało Wydziały KW do zwiększenia czujności i wypełniania zadań. Trzeba będzie przejrzeć ludzi od wszystkich
możliwych stron (pisownia oryginalna) – ibidem, k.327.
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W województwie olsztyńskim16, w analogicznym okresie, z organizacji partyjnej ubyło 9407 członków i kandydatów, w tym: wykluczonych – 6815, skreślonych
z ewidencji partyjnej – 1859 oraz zmarłych – 733. Liczba przyjętych kandydatów
wyniosła 13 028 osób. Stan liczebny olsztyńskiej organizacji PZPR zwiększył się
tym samym z 30 240 do 32 772, przy czym 6 020 członków i kandydatów nie zostało
uwzględnionych w statystykach organizacyjnych w wyniku ewidentnych braków
i zaniedbań w pracy sprawozdawczej terenowych struktur partii17.
Z punktu widzenia konkretnych członków czy kandydatów partii, których
dotknęła akcja oczyszczania szeregów, istotna była zarówno treść stawianych im zarzutów, jak też i sam mechanizm podejmowania decyzji o ich wykluczeniu. W warunkach budowy państwa totalitarnego, pozbawienie legitymacji partyjnej było
bowiem najczęściej nieodłącznie związane z utratą posiadanej pozycji zawodowej,
a zarazem faktyczną eliminacją z szeroko rozumianego życia publicznego. W praktycznym wymiarze powodowało to u wykluczonych naturalne reakcje obronne,
w postaci składanych odwołań do partyjnych instancji bezpośrednio nadrzędnych
nad kołami (komitety gminne, gminne, miejskie i powiatowe). Ostateczne decyzje
o zatwierdzaniu, zmienianiu lub uchylaniu kar wymierzanych przez POP należały do
wojewódzkich komisji kontroli partyjnych. Miało to szczególne znaczenie, zwłaszcza
w odniesieniu do tych członków wobec których zostały sformułowane zarzuty natury
ideologicznej, sytuujące zainteresowane osoby w kategorii wroga klasowego18.
Spośród instytucji państwowych szczególnym nadzorem organów kontroli
partyjnej została objęta – poza aparatem kierowniczym w administracji publicznej
i samorządowej od poziomu gmin poprzez powiaty i urzędy wojewódzkie – kadra
prokuratorska i sędziowska w sądownictwie powszechnym19.
16
Województwo olsztyńskie zostało utworzone na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z 29 V 1946 r.
Składało się z 18 powiatów o łącznej powierzchni 18 832 km². Były to powiaty: bartoszycki, braniewski, giżycki, iławecki,
kętrzyński, lidzbarski, morąski, mrągowski, nidzicki, olsztyński, ostródzki, pasłęcki, piski, reszelski, suski, szczycieński,
węgorzewski i Olsztyn – powiat grodzki (miejski) – por. Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie tymczasowego podziału administracyjnego Ziem Odzyskanych (Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej, dalej: Dz. U., 1946, nr 28, poz.
177 – utworzenie województw: olsztyńskiego, szczecińskiego i wrocławskiego – obowiązywało od 28 VI 1946 r.).
17
Dane statystyczne w wymiarze ogólnopolskim oraz w województwie olsztyńskim, podaję za: B. Dymek,
op. cit., s. 337. Tam też omówienie problemów związanych z badaniami statystyki personalnej w PZPR w pierwszej
połowie lat 50 XX w. (s. 336–340).
18
Szerzej o pracy terenowych komisji kontroli partyjnych PZPR – por. R. Witalec, Struktura organizacyjna i działalność Wojewódzkiej Komisji Kontroli Partyjnej KW PZPR w Rzeszowie w latach 1949–1956, Prace Historyczno-Archiwalne
(dalej: PHA) 1995, 3, s. 247–263; idem, Funkcjonowanie, struktura organizacyjna oraz zasób aktowy WKKP przy KW PZPR
w Rzeszowie w latach 1957–1986, PHA, 1996, 4, s. 215–243; A. Pasko, Kulisy władzy ludowej w województwie białostockim
(1948–1956). Organizacja, główne kierunki działania KW PZPR, Białystok 2002, s. 97–105; K. Zawadka, Komitet Wojewódzki PZPR w Lublinie 1948–1956. Struktura–ludzie–mechanizm funkcjonowania, Lublin 2014, s. 50–58;
19
Jak słusznie zauważył Grzegorz Jakubowski (Sądownictwo powszechne w Polsce w latach 1944–1950, Warszawa 2002, s. 254) już w październiku 1949 r. na mocy rozporządzenia ministra sprawiedliwości dokonano przedłużenia
(do 31 I 1950 r.) okresu zawieszenia obowiązywania przepisów art. art. 95 i 96 Rozporządzenia Prezydenta RP. Prawo
o ustroju sądów powszechnych z 6 II 1928 r. (Dz. U., 1928, nr 12, poz. 93). Chodziło tu o uprawnienia kolegiów administracyjnych do przedstawiania kandydatów na stanowiska sędziowskie. Jednocześnie minister sprawiedliwości, w tym
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Według danych ogólnopolskich już w latach 1948–1949 łączna liczba prokuratorów i sędziów czynnych zawodowo spadła z 2327 do 2171. W grupie odwołanych,
w tym przeniesionych w stan spoczynku, znalazło się m.in. czterech prezesów sądów
apelacyjnych i kilkunastu prezesów sądów okręgowych i grodzkich. Do połowy 1950 r.,
po wprowadzeniu ustawy o zmianie prawa o ustroju sądów powszechnych20, w ramach
wymiany kadr, na stanowiska kierownicze w aparacie wymiaru sprawiedliwości wprowadzono nowych około dwustu absolwentów szkół prawniczych, w tym na stanowiska
sędziowskie – 59, prokuratorów apelacyjnych – 4 i prokuratorów okręgowych – 3221.
W województwie olsztyńskim sprawa weryfikacji aparatu sędziowskiego była przedmiotem szczególnego zainteresowania władz wojewódzkich PZPR już od połowy 1949 r.
Jak wynika ze sprawozdania Wydziału Personalnego KW PZPR za miesiąc czerwiec tego roku, Kazimierz Szewczyk kierownik Wydziału i Leon Szyguła wiceprokurator
Sądu Apelacyjnego w Olsztynie, przeprowadzili analizę postaw politycznych pracowników zajmujących kierownicze stanowiska w sądach i prokuraturach apelacji olsztyńskiej. Ogółem weryfikacji poddano jedenaście osób, w tym prezesów i prokuratorów
Sądu Apelacyjnego w Olsztynie oraz sądów okręgowych w Olsztynie, Giżycku i Pasłęku.
W podsumowaniu Szewczyk, przesądzając w istocie o dalszym przebiegu wydarzeń, konkludował: „sądownictwa nie da się uzdrowić, tak długo, aż kierownicze
stanowiska nie będą obsadzone przez naszych towarzyszy, a chodzi nam przede
wszystkim o szefów prokuratur i prezesów SA i SO. Z chwilą opanowania stanowisk kierowniczych udałoby się nam niewątpliwie po pewnym czasie wysunąć na
sędziów ludzi naszego typu, spośród absolwentów szkół prokuratorskich22, którzy
do tej pory są urągani [!] przez starych sądowników”.23
samych przedłużonym okresie, zachował prawo do powoływania na mocy zarządzenia danej zarejestrowanej osoby do
pracy w wymiarze sprawiedliwości na okres czasu, nie dłuższy niż rok – por. Dekret o przedłużeniu mocy obowiązującej
niektórych przepisów w zakresie administracji wymiaru sprawiedliwości z 28 X 1949 r. (Dz. U., 1949, nr 55, poz. 436).
20
Ustawa o zmianie prawa o ustroju sądów powszechnych z 20 VII 1950 r. (Dz. U., 1950, nr 38, poz. 347).
21
A. Machnikowska, Wymiar sprawiedliwości w Polsce w latach 1944–1950, Gdańsk 2008, s. 167–168. Szerzej
na temat polityki kadrowej władz komunistycznych w zakresie powszechnego wymiaru sprawiedliwości w pierwszych
latach powojennych – zob. G. Jakubowski, op. cit., s. 57–90; A. Lityński, O prawie i sądach początków Polski Ludowej,
Białystok 1999, s. 129–149; A. Machnikowska, op. cit., s. 160–173.
22
Chodzi tu o placówki prawnicze kształcenia pozauniwersyteckiego, w których nie wymagano od kandydatów posiadania formalnego wykształcenia średniego, tworzone przez ministerstwo sprawiedliwości począwszy od
połowy 1946 roku. Były to szkoły prawnicze w: Łodzi (1946–1952), we Wrocławiu (1947–1953), Gdańsku–Jelitkowie
(1947–1948), Toruniu (1948–1952), Szczecinie (1950–1951) i Zabrzu (1950–1951). Szkoły te ukończyło ogółem 1130
absolwentów, z których 1081 podjęło pracę w wymiarze sprawiedliwości, w tym około 44% w sądach, a pozostali w prokuraturach. Dodatkowo, od 1 VI 1948 r., funkcjonowała dwuletnia Centralna Szkoła Prawnicza Ministerstwa Sprawiedliwości im. Teodora Duracza w Warszawie. Została ona przemianowana 1 IV 1950 r. w Wyższą Szkołę Prawniczą im. T.
Duracza w Warszawie. 31 VIII 1954 r. placówkę przekształcono w Centralny Ośrodek Doskonalenia Kadr Sędziowskich
i Prokuratorskich. W latach 1948–1954 obie szkoły wykształciły łącznie 421 absolwentów, w tym 83 ze średnich szkół
prawniczych – P. Kładoczny, Kształcenie prawników w Polsce w latach 1944–1989, Studia Iuridica 1998, 35, s. 96–102;
E. Romanowska, Przekształcenia w powszechnym wymiarze sprawiedliwości w Polsce w latach 1944–1956, Czasopismo
Prawno-Historyczne (dalej: CPH), 2016, 68, z. 2, s. 55–56.
23
APO, KW PZPR, sygn. 1141/745, k.3. Sprawozdanie z pracy Wydziału Personalnego KW PZPR w Olsztynie
za okres od 1 VI do 30 VI 1949 r.
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Jedną z najważniejszych postaci w gronie weryfikowanych był Julian Sekita,
ówcześnie urzędujący prezes Sądu Okręgowego w Olsztynie24.
Julian Sekita25 urodził się 2 października 1897 r. w Drążgowie (pow. garwoliński gubernia lubelska, obecnie gmina Ułęż, powiat rycki, woj. lubelskie). Był jednym z dziesięciorga dzieci Ludwika i Anny z domu Piotrowska. Rodzice prowadzili
nieduże gospodarstwo rolne. W wieku 12 lat, po zdaniu egzaminu do klasy drugiej,
rozpoczął naukę w gimnazjum w Lublinie. Po ukończeniu sześciu klas przeniósł
się do gimnazjum w Siedlcach, gdzie w 1918 r. otrzymał świadectwo dojrzałości.
W trakcie nauki pracował krótko jako nauczyciel w Krzówce (powiat łukowski)
i korepetytor w Siedlcach. W latach 1915–1918 był członkiem Polskiej Organizacji
Wojskowej występując pod pseudonimem „Tadeusz Dumny”26.
10 listopada 1918 r., jako ochotnik rozpoczął służbę w 22 Pułku Piechoty
Wojska Polskiego stacjonującego w Siedlcach, z nominacją na stopień sierżanta.
Urlopowany bezterminowo z wojska 15 listopada 1920 r., został ostatecznie przeniesiony do rezerwy niemal trzy lata później, tzn. 10 września 1923 r.
W 1920 r. Sekita wstąpił na wydział prawny Uniwersytetu Warszawskiego.
W trakcie studiów pracował równocześnie jako nauczyciel gimnazjalny i wykładowca
kursów handlowych w Warszawie. Dyplom magistra nauk prawnych uzyskał w 1924 r.
Pracę zawodową w wymiarze sprawiedliwości rozpoczął 9 września 1924 r.
jako aplikant Sądu Apelacyjnego w Warszawie z przydziałem do Sądu Okręgowego
w Siedlcach (nominacja z 22 sierpnia 1924 r.).
W kwietniu 1925 roku zawarł w Warszawie związek małżeński z Ireną Nelle.
Małżeństwo Sekitów miało dwoje dzieci: córkę Krystynę i syna Edwarda.
Egzamin aplikancki złożył w listopadzie 1926 r. W latach 1924–1926 był również nauczycielem matematyki w znanym prywatnym Gimnazjum Żeńskim Konstancji Zembrzuskiej w Siedlcach.
24
W opinii na temat J. Sekity stwierdzono: Prezesem Sądu Okręgowego jest Sekita Julian, członek PZPR, przedwojenny sędzia apelacyjny. Jest to człowiek słabego charakteru, który może służyć każdemu panu, nie posiadający żadnych
przekonań politycznych. Trzeba jednak stwierdzić, że obecnie Sekita lojalnie jest ustosunkowany do Polski Ludowej i naszej
Partii, i pod dobrym nadzorem robi pozytywną robotę – Ibidem, k.2.
25
Informacje biograficzne dotyczące J. Sekity przedstawiono na podstawie; APO, KW PZPR, Wojewódzka
Komisja Kontroli Partyjnej przy KW PZPR w Olsztynie (dalej: WKKP). Akta sprawy J. Sekity (materiały niefoliowane),
sygn. 1141/13553; Ibidem, Olsztyńska Wojewódzka Rada Narodowa w Olsztynie 1945–1950, sygn. 617/22. Karta personalna J. Sekity, kk. 176–180; Ibidem, Sąd Wojewódzki w Olsztynie [1945] 1950–1991 [dalej: SW], sygn. 1801/6403. Akta
osobowe J. Sekity; K. Gełdon, Radni Olsztyńskiej Wojewódzkiej Rady Narodowej z lat 1945–1950. Materiały biograficzne,
Komunikaty Mazursko-Warmińskie (dalej: KMW) 2003, 3, s. 345 (nota biograficzna J. Sekity); T. Oracki, Sekita Julian,
w: Polski słownik biograficzny, t. 36, Warszawa–Kraków 1995–1996, s. 181–182.
26
S. Kordaczuk, Z siedleckiej księgi peowiaków cz. II, Szkice Podlaskie 1999, 7, s. 172. Istnieją wątpliwości co do stażu
członkowskiego Sekity w POW. W artykule Kordaczuka przynależność Sekity, jako sekcyjnego, jest datowana dopiero od lipca
1918 r. Jednocześnie znajduje się tam jednak również informacja o jego aresztowaniu przez Austriaków w 1916 r. w Garbowie
(pow. puławski) „za ćwiczenia młodzieży peowiackiej”. W odpisie „Wykazu stanu służby”, sporządzonego przez Sąd Apelacyjny w Olsztynie 7 I 1950 r., znajduje się natomiast zapis z książeczki wojskowej wydanej przez Rejonową Komendę Uzupełnień
Wojska Polskiego w Siedlcach 23 X 1932 r., w brzmieniu: Służył w Polskiej Organizacji Wojskowej przez lat 3 do 10 XI 1918 r.
– por. APO, SW, sygn. 1801/6403, k.3. Trzyletni okres stażu potwierdza również T. Oracki, op. cit., s. 181.
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Od 23 grudnia 1926 do 15 kwietnia 1928 r. pełnił, w zastępstwie, obowiązki
sędziego pokoju i sędziego śledczego Sądu Okręgowego w Siedlcach. 16 kwietnia
1928 r. został mianowany podprokuratorem, a 6 marca 1930 r. wiceprokuratorem
w tymże sądzie. Po ponad dwóch latach, decyzją ministra sprawiedliwości z 21 października 1932 r., Sekitę przeniesiono służbowo na stanowisko wiceprokuratora
Sądu Okręgowego w Grodnie. Niedługo później, tzn. 10 marca 1934 r., został ponownie przeniesiony do pełnienia obowiązków wiceprokuratora Sądu Okręgowego
w Wilnie.
Ostatnią nominacją przed wybuchem II wojny światowej, którą otrzymał Sekita dekretem prezydenta RP z 29 lipca 1937 r., było stanowisko sędziego śledczego
do spraw wyjątkowego znaczenia w Sądzie Apelacyjnym w Wilnie27. Wykonywał
on tam powierzone sobie obowiązki do 17 września 1939 r.
Podczas pobytu w Wilnie, jako praktyk, zabierał również głos w debacie nad
kondycją polskiego sądownictwa, publikując m.in. na łamach „Wileńskiego Przeglądu Prawniczego”28 .
W okresie okupacji sowieckiej i niemieckiej rodzina Sekitów mieszkała w Wilnie. W latach 1940–1941 Sekita pracował początkowo jako buchalter w Szpitalu
Miejskim, a następnie, podczas okupacji niemieckiej, był robotnikiem i dozorcą nocnym w tartaku miejskim (1941–1944). Po ponownym wkroczeniu do miasta wojsk
sowieckich, od 1 września 1944 r., otrzymał posadę urzędnika w Republikańskim
Kantorze Państwowego Banku Litewskiej SSR Oddziale Państwowego Banku ZSRR29.
28 stycznia 1945 r. został ekspatriowany wraz z rodziną do Białegostoku,
gdzie kilka miesięcy był rewidentem Wojewódzkiego Komitetu Opieki Społecznej.
W czerwcu 1945 r. zgłosił się ponownie do służby w ministerstwie sprawiedliwości.
Dekretem ministra sprawiedliwości z 16 lipca 1945 r., otrzymał delegację do
pełnienia czynności prezesa Sądu Okręgowego w Olsztynie. Oficjalna nominacja
Sekity na stanowisko prezesa została potwierdzona, dekretem ministra sprawiedliwości, 15 marca 1946 r.
27
Por. Rozporządzenie Prezydenta RP o sędziach śledczych wyjątkowego znaczenia z 15 VII 1927 r., (Dz. U.,
1927, nr 69, poz. 61). Sędziowie ci mogli być ustanawiani w siedzibach sądów apelacyjnych. Posiadali oni, pod względem
stanowiska służbowego, nadzoru, odpowiedzialności dyscyplinarnej i uposażenia, status sędziów sądów apelacyjnych
w siedzibach swego urzędowania – por. M. Materniak-Pawłowska, Instytucja sędziego śledczego w II Rzeczypospolitej,
CPH 2013, 65, z. 1, s. 280–292.
28
Por. J. Sekita, Czy splendid isolation naszego sądownictwa?, Wileński Przegląd Prawniczy (dalej: WPP) 1935,
3, s. 74–76; idem, Czy splendid isolation naszego sądownictwa? (dokończenie), WPP, 1935, 4, s. 113–119. Zob. też: M. Tarkowski, Wileńscy prawnicy wobec wybranych koncepcji ustrojowo-politycznych oraz kodyfikacji prawa w okresie dwudziestolecia międzywojennego, w: Tendencje rozwojowe myśli politycznej i prawnej, red. M. Maciejewski, M. Marszał,
M. Sadowski, Wrocław 2014, s. 509–510.
29
Por. APO, KW PZPR. WKKP, sygn. 1141/13553. Zaświadczenie o zatrudnieniu J. Sekity w Republikańskim
Kantorze Państwowego Banku Litewskiej SSR z 1 IX 1944 r. (Odpis tłumaczenia z języka rosyjskiego z 12 XII 1949 r.,
repertorium nr 848/49, uwierzytelniony podpisem Władysława Cichonia tłumacza przysięgłego; pieczęć okrągła z godłem: Tłum. przys. Władysław Cichoń w Olsztynie.
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Do miasta przyjechał, wraz z synem, 18 lipca 1945 r. Sąd Okręgowy w Olsztynie mieścił się początkowo w siedzibie, funkcjonującego od 26 czerwca 1945 r.,
Sądu Grodzkiego, kierowanego przez sędziego Stanisława Kawłoka. Był to budynek
przy ówczesnym placu Jana Kilińskiego 2 (obecnie plac Jedności Słowiańskiej)30.
Pierwsza rozprawa w Sądzie Okręgowym odbyła się 10 sierpnia 1945 r.31
Po przybyciu do Olsztyna Sekita zaangażował się czynnie w działalność publiczną, pełniąc wiele odpowiedzialnych funkcji w organizacjach politycznych
i społecznych32. Znalazło to także swój wyraz w jego członkostwie w ugrupowaniach politycznych tworzących tzw. obóz demokracji ludowej, tzn. SD i PPR, a następnie PZPR33.
Wysoka ocena pracy Sekity, w okresie prezesury w Sądzie Okręgowym, została również potwierdzona poprzez przyznanie mu, decyzją prezydenta RP z 22 lipca
1947 r., Złotego Krzyża Zasługi za wybitne zasługi w dziedzinie usprawnienia wymiaru sprawiedliwości34.
30
W 1946 r. Sąd Okręgowy w Olsztynie przeniósł się do nowej siedziby przy ul. Stalina 10 (obecnie ul. Dąbrowszczaków).
31
Szerzej na temat organizacji sądownictwa powszechnego na Warmii i Mazurach po zakończeniu II wojny
światowej – zob. G. Jakubowski, op. cit., s. 113–117; B. Kunicka-Michalska, Początki sądownictwa powszechnego na Warmii i Mazurach (1945–1947), „Warmia i Mazury” 1963, 1, s. 7–9; 2, s. 19–21; M. Płotek, Przyczynek do powstania sądów
apelacji olsztyńskiej 1945–1947, KMW, 2014, 1, s. 69–112.
32
J. Sekita był m.in.: prezesem (1946–1948) i zastępcą przewodniczącego komisji rewizyjnej (1948–1949) Zarządu Wojewódzkiego Towarzystwa Przyjaźni Polsko-Radzieckiej w Olsztynie, współzałożycielem, prezesem (1946–
1948) i wiceprezesem (1948–1950) Zarządu Okręgowego Ogólnopolskiej Ligi do Walki z Rasizmem w Olsztynie, radnym Mazurskiej (od 14 VIII 1947 r. zmiana nazwy na Olsztyńską Wojewódzką Radę Narodową) Wojewódzkiej Rady
Narodowej (1946 – 21 II 1950), współzałożycielem Zarządu Okręgu Olsztyńskiego Związku Zawodowego Pracowników
Sądowych i Prokuratorskich RP (utworzonego 9 X 1945 r. w Olsztynie) oraz prezesem jego koła przy Sądzie Okręgowym
w Olsztynie (?1946–1949), I wiceprezesem (marzec 1947 – lipiec 1949) i członkiem Sądu Honorowego (od lipiec–grudzień 1949) Zarządu Oddziału Zrzeszenia Prawników Demokratów w Olsztynie, wykładowcą w Studium Prawno-Administracyjnym w Olsztynie filii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu (1946–?1948) – por. APO, Zarząd Miejski
w Olsztynie 1945–1950 (dalej: ZMO), sygn. 411/117, k. 17; Ibidem, sygn. 411/426, k. 110,107; T. Oracki, op. cit., s. 182.
33
Występują rozbieżności w ustaleniach autorów, co do okresów przynależności partyjnej Sekity w wymienionych formacjach. Bohdan Łukaszewicz (Polskie Stronnictwo Ludowe na i Warmii i Mazurach w latach 1945–1947,
Olsztyn 1991, s. 66), wymieniając Sekitę w składzie powołanej uchwałą MWRN (która nie weszła ostatecznie w życie)
Okręgowej Komisji Głosowania Ludowego w Olsztynie 15 V 1946 r., wskazuje na jego członkostwo w PPR. T. Oracki
(op. cit., s. 182), podaje natomiast, że prezes Sądu Okręgowego w Olsztynie pełnił jednocześnie funkcję prezesa Komitetu
Miejskiego Stronnictwa Demokratycznego w Olsztynie w latach 1946–1947. Dodatkowo, ten sam autor, przypisuje także
Sekicie, że był on nieoficjalnie od r. 1947 członkiem Polskiej Partii Robotniczej, a od grudnia 1948 do r. 1956 Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej, nie powołując się jednak na konkretne źródło informacji. Nie można oczywiście wykluczyć
faktu jego podwójnego członkostwa, oficjalnego w SD i nieoficjalnego w PPR, mając na uwadze praktykę werbowania
członków innych formacji pod sztandary pepeerowskie (por. B. Łukaszewicz, op. cit., s. 118). Sekita nie mógł być jednak
członkiem PZPR w latach 1948–1956, ponieważ, wyprzedzając nieco bieg wydarzeń, został wykluczony z niej na podstawie uchwały podjętej na zebraniu koła sądowników przy Sądzie Okręgowym w Olsztynie 5 XII 1949 r. – por. APO, KW
PZPR. WKKP, sygn. 1141/13553. Protokół zebrania koła sądowników przy Sądzie Okręgowym w Olsztynie poświęconego
wykluczeniu z Partii J. Sekity z 5 XII 1949 r.
34
Por Monitor Polski (dalej: MP), 1947, nr 118, poz. 745; APO, KW PZPR. WKKP, sygn. 1141/13553. Odpis
postanowienia prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie przyznania J. Sekicie Złotego Krzyża Zasługi z 22 VII
1947 r. (bez daty, nr legitymacji 011669); W tym miejscu należy dodać, że Sekita był również dwukrotnie odznaczany
w okresie II RP. Na podstawie rozporządzenia prezydenta RP z 29 X 1930 r. o Krzyżu i Medalu Niepodległości (Dz. U.,
1930, nr 75, poz. 591), za pracę w dziele odzyskania niepodległości, otrzymał Medal Niepodległości (MP, 1932, nr 217,
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Wysoka pozycja prezesa Sądu Okręgowego w strukturach wymiaru sprawiedliwości szczebla wojewódzkiego, nie miała jednak większego znaczenia wobec realizacji uchwał III Plenum KC PZPR.
Na posiedzeniu WKKP przy KW PZPR w Olsztynie zwołanym 2 grudnia
1949 r, jej przewodniczący Anatol Rubicki35, przedstawiając zebranym zadania stojące przed aparatem kontroli partyjnej w akcji „oczyszczania”, stwierdził, m.in.: „na
obecnym etapie nie mogą być członkami Partii, np. wyżsi oficerowie AK, dwójkarze, aktywiści BBWR, andersowcy itp. Przy wydaleniu z partii [podstawowa] organizacja partyjna musi ściśle przestrzegać statutu partyjnego. Najbliższym naszym
zadaniem jest wyeliminowanie wrogów z aparatu partyjnego. Równolegle do tego
musi iść oczyszczanie aparatu administracyjnego i gospodarczego”.36
Trzy dni później, tzn. 5 grudnia 1949 roku odbyło się posiedzenie koła sądowników, tzn. POP PZPR przy Sądzie Okręgowym w Olsztynie, poświęcone sprawie usunięcia J. Sekity z szeregów partyjnych37 . Zarówno treść zarzutów, jak i sam
przebieg zebrania, nie pozostawiały wątpliwości co do jego starannie przygotowanego i zaplanowanego scenariusza.
Wobec Sekity zostały sformułowane trzy zasadnicze zarzuty38.
poz. 249). Na podstawie ustawy o medalu Za Długoletnią Służbę z 8 I 1938 r. (Dz. U., 1938, nr 3, poz. 11) został, decyzją
ministra sprawiedliwości, odznaczony 7 V 1938 r. brązowym medalem Za Długoletnią Służbę – por. APO, SW, sygn.
1801/6403, k. 6. Wykaz stanu służby J. Sekity z 7 I 1950 r. (odpis).
35
Anatol Rubicki (ur. 13 VIII 1911 r. w Rzeszowie), ps. partyjny „Jacek” – wykształcenie podstawowe, z zawodu elektro-ślusarz. W latach 1939–1943 w ZSRR. Kierownik Wydziału Gospodarczego (1946–1947) i zastępca kierownika Wydziału Personalnego KW PPR w Olsztynie (1947–1948), przewodniczący WKKP KW PPR w Olsztynie (1948)
i WKKP przy KW PZPR w Olsztynie (1949–1951). Członek KW PPR (1947–1948) i KW PZPR w Olsztynie (?1950
– 30 IX 1951) – APO, Komitet Wojewódzki PPR w Olsztynie 1945–1948 (dalej: KW PPR), sygn. 1073/236, kk. 265–266.
Karta personalna A. Rubickiego; M. T. Korejwo, op. cit., s.368; D. Krysiak, op. cit., s. 132, 142, 280, 342.
36
APO, KW PZPR, sygn. 1141/500, k.18. Protokół z posiedzenia WKKP przy KW PZPR w Olsztynie 2 XII 1949 r.
37
APO, KW PZPR. WKKP, sygn. 1141/13553. Protokół zebrania koła sądowników przy Sądzie Okręgowym
w Olsztynie poświęconego wykluczeniu z Partii J. Sekity z 5 XII 1949 r.
38
Ibidem. Wśród czterech referentów przedstawiających na zebraniu uzasadnienie stawianych Sekicie zarzutów znaleźli się m.in. Antoni Wojskiewicz sędzia Sądu Okręgowego i Jerzy Smoleński wiceprokurator prokuratury Sądu
Okręgowego w Olsztynie.
Antoni Wojskiewicz – absolwent wydziału prawa Uniwersytetu Stefana Batorego w Wilnie, współzałożyciel
i członek Polskiej Akademickiej Korporacji „Cresovia” z siedzibą w Wilnie w 1926 r. W II RP, m.in. mianowany naczelnikiem Sądu Grodzkiego w Drohiczynie (od stycznia 1932). Sędzia Sądu Okręgowego w Olsztynie (1945–1949), p.o.
prezesa Sądu Apelacyjnego w Olsztynie (12 XII 1949 – ?listopad 1950). Pełnił też obowiązki wiceprezesa SW w Olsztynie
(?grudzień 1950 – styczeń 1951). 9 I 1951 r. przeniesiony do SW w Warszawie. Odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi
(1946). Zmarł 27 V 1979 r. – por. APO, SW, sygn. 1801/5676. k.1 Wykaz osób zatrudnionych w Okręgu Sądu Wojewódzkiego w Olsztynie na dzień 1 I 1951 r.; http://www.home.umk.pl/~kozlow/gen/KORP.HTM [dostęp: 23 VII 2019 r.];
https://www.prawo.pl/akty/m–p–1947–27–208,16913989.html [dostęp: 23 VII 2019 r.]
Jerzy Michał Smoleński (1913–1993) – prawnik, publicysta, działacz polityczny. Absolwent wydziału prawnego
Uniwersytetu Warszawskiego w 1935 r. W okresie II wojny światowej, m.in. więzień obozu pracy pod Rostockiem. Po
powrocie z obozu pracy był w czerwcu 1945 roku, krótko podprokuratorem Sądu Okręgowego w Warszawie. Od 19 VI
1945 r. w Olsztynie. Podprokurator (1945–1946) i wiceprokurator Sądu Okręgowego w Olsztynie (1946–1947, 1948–
1949). Przeniesiony na stanowisko wiceprokuratora Sądu Apelacyjnego w Olsztynie (od 19 IX 1949 r., nominacja 19 XI
1949). Od 1 I do 1 IX 1950 r. prokurator Sądu Apelacyjnego w Olsztynie. Przeniesiony na stanowisko prokuratora Sądu
Wojewódzkiego w Zielonej Górze (wrzesień 1950 – wrzesień 1951). Od 1951 r. pracownik Prokuratury Generalnej PRL

132

Robert Syrwid

Pierwszy, oznaczony w protokóle umowną nazwą Przeszłość, dotyczył sprawowania przezeń funkcji wiceprokuratora i sędziego apelacyjnego do spraw specjalnego znaczenia w „aparacie ucisku władz sanacyjnych”.39
Drugi zarzut, określony ogólnie jako obcość ideologiczna i dwulicowość, miał
wynikać z jego „wrogiego stosunku do zagadnień walki klasowej w wymiarze sprawiedliwości”40 oraz „negatywnego stosunku do pracy związku zawodowego”.41
Sprawy związkowe stanowiły również element ostatniego z postawionych
zarzutów, wedle którego obwiniano Sekitę o antypartyjny stosunek do pracy koła
Związku Zawodowego Pracowników Sądowych i Prokuratorskich RP oraz POP
PZPR przy Sądzie Okręgowym w Olsztynie poprzez „nieuzgadnianie przesunięć
personalnych i utrudnianie członkom PZPR pracy partyjnej”.42
Jak wynika z treści zachowanego protokółu, w trakcie dyskusji sześciu z dyskutantów opowiedziało się za usunięciem prezesa Sądu Okręgowego w Olsztynie
z partii, a jeden wnioskował dodatkowo o sprawdzenie przeszłości Sekity. W odpowiedzi na ten wniosek Jerzy Smoleński, członek koła i wiceprokurator Sądu
Okręgowego, wyjaśnił, że obwiniony „sam się przyznał do tego, iż był sędzią apelacyjnym śledczym dla spraw wyjątkowego znaczenia, zaś tacy sędziowie byli pełnego zaufania reżimu sanacyjnego bowiem ich w Polsce było tylko kilku”.43
W wyniku zarządzonego głosowania, spośród dziewiętnastu obecnych na zebraniu, z dwudziestu pięciu członków koła, piętnastu głosowało za wykluczeniem
Sekity z szeregów partyjnych przy trzech oddanych głosach wstrzymujących44.
Taki wynik głosowania oznaczał, że jeden z obecnych członków koła nie oddał głosu. W treści sprawozdania nie odnotowano ponadto żadnej wypowiedzi obwinionego. Na podstawie tego przekazu można zatem odnieść wrażenie, że Sekita
nie był obecny na zebraniu i uchwała o jego wykluczeniu zapadła zaocznie, albo też
nie zabrał głosu w dyskusji i nie brał udziału w głosowaniu. Analiza pozostałych
w Warszawie. Prokurator Prokuratury Generalnej PRL (od 1960). I wiceprezydent miasta Olsztyna (28 IV 1947 – 28 VI
1948), radny MWRN i OWRN w Olsztynie (1946–1950). Członek SD (1945–1947), PPR (1947–1948) i PZPR (od 15 XII
1948). Odznaczony Srebrnym Krzyżem Zasługi (1946) – zob. APO, ZMO, sygn. 411/563, kk.2–5. Karta personalna J.
Smoleńskiego; Zbiory Specjalne Instytutu Północnego im. W. Kętrzyńskiego w Olsztynie, sygn. R–464. Relacja Jerzego
Smoleńskiego z lat 1945–1947, oprac. R. Szymański, [1964]. Nota biograficzna. Życiorys Jerzego Smoleńskiego. Warszawa
29 XII 1964 r., s. 28–31.
39
APO, KW PZPR. WKKP, sygn. 1141/13553. Protokół zebrania koła sądowników przy Sądzie Okręgowym
w Olsztynie poświęconego wykluczeniu z Partii J. Sekity z 5 XII 1949 r.
40
Ibidem. W protokóle zebrania powoływano się na przykład sprawy niejakiego Rościszewskiego. Nie udało
się odnaleźć materiałów dotyczących tego postępowania sądowego.
41
Ibidem.
42
Ibidem.
43
Ibidem. Smoleński powoływał się przy tym zapewne na życiorys J. Sekity z 21 VI 1945 r., w którym autor
potwierdził fakt swego zatrudnienia na stanowisku sędziego śledczego w Sądzie Apelacyjnym w Wilnie – por. Ibidem.
Odpis życiorysu J. Sekity z 14 X 1949 r., poświadczony za zgodność z oryginałem przez Jana Gębczaka sędziego Sądu
Okręgowego w Olsztynie.
44
Ibidem. W sprawozdaniu z zebrania koła brak treści uchwały o wykluczeniu Sekity z PZPR.
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zachowanych dokumentów z przebiegu sprawy, pozwala jednak na założenie, że
sam protokół, sporządzony niewątpliwie na potrzeby aparatu kontroli partyjnej,
nie odzwierciedlał w pełni rzeczywistego przebiegu zebrania.
Uchwałę koła w sprawie pozbawienia Sekity legitymacji partyjnej zatwierdziła 9 grudnia 1949 r. egzekutywa Komitetu Miasta i Powiatu (KMiP) PZPR w Olsztynie45
Nazajutrz, tzn. 10 grudnia 1949 r., Sekita sporządził obszerne Odwołanie od
decyzji koła do KMiP PZPR w Olsztynie.46
Odniósł się on w nim do przedstawionych zarzutów, wykraczając niekiedy
znacznie poza ich ogólnikowe sformułowania zawarte w lakonicznej formie sprawozdania z zebrania POP. Szeroko rozbudowane odpowiedzi, dotyczące nierzadko
wyjaśnień dotyczących kwestii szczegółowych, podnoszonych niewątpliwie w trakcie dyskusji, potwierdzają w istocie obecność Sekity na zebraniu. Tym samym
trudno byłoby także uznać za prawdziwą wersję, że nie zabierał on głosu w swojej
obronie, na co wskazywałyby treść wspomnianego już protokółu.
W pierwszej kolejności prezes Sądu Okręgowego podważył oskarżenia o posiadaniu przez jego rodziców majątku ziemskiego, do czego miał się przyznać
w życiorysie napisanym w 1924 roku. Tłumacząc znaczenie tego pojęcia, Sekita wyjaśniał, że jego rodzice byli rolnikami i posiadali zaledwie około 4 ha ziemi ornej,
wraz zabudowaniami, co w istocie odpowiadało powierzchni małorolnego gospodarstwa. Użycie zaś przez niego tego określenia stanowiło jedynie wyraz stosowania stylu zapisu, ówcześnie „przyjętego w państwie kapitalistycznym”.47
Odpierając znacznie poważniejszy zarzut o prowadzenie dochodzeń w sprawach politycznych i szpiegowskich w okresie pracy na stanowiskach sędziego śledczego, podprokuratora i wiceprokuratora w Sądzie Okręgowym w Siedlcach oraz
wiceprokuratora w Sądzie Okręgowym w Grodnie stwierdził, m.in.: „okręg siedlecki był okręgiem rolniczym, procesów politycznych poważniejszych nie było, najwyżej działalność partii komunistycznej [tzn. Komunistycznej Partii Polski – R.S.]
45
Ibidem, Komitet Miasta i Powiatu PZPR w Olsztynie 1948–1975 (dalej: KMiP), sygn. 1155/60, kk.321–322.
Protokół z posiedzenia KMiP PZPR 9 XII 1949 r. W uzasadnieniu uchwały egzekutywy pojawiły się również – poza wymienionymi już wcześniej zarzutami o pracę na stanowisku wiceprokuratora do spraw szpiegowskich, obcość ideologiczną,
dwulicowość, wrogi stosunek do zagadnień walki klasowej w wymiarze sprawiedliwości – inne, nie podnoszone uprzednio
i formułowane wobec zainteresowanego bez przedstawienia jakichkolwiek materiałów dowodowych: o wstąpienie do
armii niemieckiej i utrzymywanie kontaktów z organizacją podziemną oraz łapownictwo, a nawet wysoce nieetyczne postępowanie z własną matką, która po pobiciu przez niego skierowała sprawę do sądu (pisownia oryginalna). Co istotne, żaden
z tych dodatkowych zarzutów nie był później rozpatrywany w procedurze odwoławczej prowadzonej przez WKKP przy
KW PZPR w Olsztynie w 1956 r.
46
Ibidem. Odwołanie J. Sekity do KMiP PZPR w Olsztynie z 10 XII 1949 r. Pismo zostało przesłane przez
KMiP PZPR w Olsztynie do WKKP przy KW PZPR w Olsztynie 31 XII 1949 r. (L.dz.2222/49).
47
Ibidem. Chodziło tu o Curriculum vitae J. Sekity z 10 VI 1924 r. Dokument został sporządzony przezeń
w okresie rekrutacji na posadę aplikanta Sądu Apelacyjnego w Warszawie – por. Ibidem. Odpis Curriculum vitae z 14 X
1949 r., poświadczony za zgodność z oryginałem przez J. Gębczaka sędziego Sądu Okręgowego w Olsztynie.
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ujawniała się w rozwieszaniu czerwonych sztandarów. Sprawy te przeważnie umarzało się wobec nie wykrycia sprawców”48.
Powoływał się przy tym także na opinię lewicowego radykała posiadaną
w środowisku pracowników wymiaru sprawiedliwości, brak predyspozycji do prowadzenia spraw o charakterze politycznym i specjalizowanie się w dochodzeniach
o nadużycia bankowe, skarbowe czy urzędnicze.
Sprawa przeniesienia służbowego z Siedlec do Sądu Okręgowego w Grodnie,
gdzie wykonywał obowiązki wiceprokuratora, była według Sekity wynikiem ujemnej opinii przełożonego prokuratora siedleckiego na temat jego przekonań politycznych, przedstawionej ministerstwu sprawiedliwości w 1932 roku. Komentując
decyzję o swoim przeniesieniu z sądu apelacji warszawskiej do sądu apelacji wileńskiej, uważanej w środowisku sądowniczym za gorszą, Sekita podkreślał, że było
ono „ogólnie traktowane wówczas jako kara, jako dowód niełaski”.49
Osobno stanowczo zaprzeczył również posądzeniom o prowadzenie śledztw
o charakterze politycznym w okresie pełnienia stanowisk wiceprokuratora w Sądzie Okręgowym w Wilnie oraz sędziego do spraw wyjątkowego znaczenia w wileńskim Sądzie Apelacyjnym, gdzie miał skupiać się wyłącznie na postępowaniach
dotyczących nadużyć przeciwko mieniu. Na potwierdzenie prawdziwości swych
słów załączył do pisma oświadczenie złożone w tej sprawie przez czterech sędziów,
z którymi pracował w sądach apelacji wileńskiej.50
W odpowiedzi na zarzuty dotyczące zaniedbywania pracy społecznej i zawodowej, Sekita podkreślał, że w ocenie ministerstwa sprawiedliwości olsztyński Sąd
Okręgowy pod jego prezesurą był uważany za jeden z najlepszych w Polsce, a pracownicy, w tym on sam, nagradzani wysokimi odznaczeniami państwowymi. Wymienił
także liczne przykłady swojego czynnego zaangażowania w pracy społecznej, politycznej i administracyjnej w okresie dotychczasowej pracy w Olsztynie51.
Ibidem.
Ibidem. Opisując charakter swojej pracy w Sądzie Okręgowym w Grodnie, Sekita stwierdził m.in.: W Grodnie otrzymałem najcięższy rejon, bo prowadzenie spraw o nadużycia skarbowe, wymagające długotrwałego ślęczenia nad
liczbami, rachunkami i dokumentami buchalteryjnymi. Całe dwa prawie lata pobytu w Grodnie pracowałem nad takimi
właśnie sprawami, nie biorąc udziału w żadnym procesie politycznym. Mogę powyższe stwierdzenie udowodnić świadkami,
którzy obecnie pracują w sądownictwie i prokuraturze.
50
Ibidem. Oświadczenie Józefa Kuprowskiego i Czesława Sienkiewicza sędziów Sądu Apelacyjnego w Olsztynie oraz Kazimierza Chełchowskiego wiceprezesa Sądu Okręgowego w Olsztynie i Józefa Bułhaka sędziego Sądu Okręgowego w Olsztynie, Olsztyn 10 XII 1949 r. (odpis z autentycznością podpisów poświadczonych przez W. Cichonia
kierownika sekretariatu Sądu Okręgowego w Olsztynie, 12 XII 1949 r.; pieczęć: Za zgodność z oryginałem. Kancelaria
Sekretariatu Prezydialnego Sądu Okręgowego w Olsztynie, podpis nieczytelny; pieczęć okrągła z godłem: Sąd Okręgowy
w Olsztynie). Treść oświadczenia była następująca: My niżej podpisani stwierdzamy pod odpowiedzialnością sądową,
że Ob. Julian Sekita Prezes Sądu Okręgowego w Olsztynie, podczas pracy na stanowisku Wiceprokuratora SO w Wilnie,
a następnie na stanowisku Sędziego Apelacyjnego śledczego w Wilnie do wybuchu wojny w 1939 r., nie prowadził spraw
politycznych ani szpiegowskich, gdyż do tych spraw był w Wilnie specjalny prokurator do spraw politycznych i szpiegowskich
oraz specjalny sędzia śledczy do spraw politycznych i szpiegowskich (pisownia oryginalna).
51
Ibidem. Do tego punktu swej odpowiedzi Sekita załączył potwierdzenie w postaci pisma z 19 III 1947 r.
48
49
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Ostatnim, a zarazem, w ocenie autora Odwołania, najcięższym i najbardziej
krzywdzącym zarzutem była wypowiedź wiceprokuratora Smoleńskiego, wyrażona
na zebraniu koła. Smoleński stwierdził, że w 1945 roku, kiedy Sekita – po przyjeździe do Olsztyna nie posiadając jeszcze własnego lokalu – mieszkał wraz z synem
u niego przez kilka tygodni, miał się wyrażać nieprzychylnie o Związku Radzieckim. Z uwagi na ówczesny ciężar gatunkowy tego oskarżenia, nie powinno dziwić,
że obwiniany o to prezes Sądu Okręgowego, kategorycznie oświadczył, że Smoleński myli się lub mówi nieprawdę, powołując się przy tym, m.in. na swoją działalność
na rzecz umacniania przyjaźni polsko-radzieckiej52.
Dodatkowo, Sekita, przyznając się do mniej wydajnej w ostatnim roku pracy
w ZW TPPR, poczytał sobie również za wyrzut sumienia fakt nieobecności na kongresie tej organizacji53, wynikający jednak z powodu ciężkiej choroby żony i obowiązków zawodowych.
Uznając swoje wykluczenie z partii za pomyłkę, wynikającą ze zbyt pochopnego i gorącego podejścia oraz oceniając wysuwane przeciwko sobie oskarżenia jako
lekkomyślne, bezpodstawne i gołosłowne, Sekita powoływał się ponadto na podzielające jego zapatrywania polityczne dzieci, czynnych działaczy Związku Młodzieży
Polskiej oraz zięcia, aktywistę PZPR i oficera Wojska Polskiego.
Na zakończenie, pozostając w przekonaniu o tym, że był i będzie pożytecznym i wiernym członkiem Partii, prosił o ponowne gruntowne, spokojne i klasowe
zbadanie sprawy.54
Wystąpienie Sekity, niezależnie od stopnia prawdziwości przedstawionych
w nim argumentów, formułowanych na potrzeby postępowania odwoławczego, nie
mogło jednak przesądzić o zmianie decyzji organów kontroli partyjnej. W praktyce
otrzymanego od Henryka Świątkowskiego ministra sprawiedliwości i prezesa Zarządu Głównego TPPR oraz Stanisława Wrońskiego sekretarza generalnego ZG TPPR, z wyrazami uznania i podziękowaniami za dotychczasową owocną
i ofiarną pracę jako prezesa olsztyńskiego ZW TPPR (odpis bez daty; pieczęć: Za zgodność z oryginałem Kancelaria
Sekretariatu Prezydialnego Sądu Okręgowego w Olsztynie, podpis nieczytelny; pieczęć okrągła z godłem: Sąd Okręgowy
w Olsztynie). Por też przypis nr 32.
52
Ibidem. Oto fragment tej wypowiedzi: Nigdy nie mówiłem źle o Zw[iązku] Radzieckim. Bo z jakiej przyczyn[y]? Od władz Związku Radzieckiego doznałem tylko przychylnego traktowania. Mieszkając u Smoleńskiego wiedziałem, że z ramienia polskich władz ludowych i dzięki zwycięstwu Związku Radzieckiego organizuje on na Ziemiach
Odzyskanych Prokuraturę. Ob. Smoleński i jego rodzina byli dla mnie ludźmi obcymi. W Olsztynie było wówczas wojsko
radzieckie. Jakżeż mogłem wówczas ośmielić się krytykować Związek Radziecki? Dlaczego prokurator Smoleński, słysząc
rzekomo nieprzychylne moje wypowiedzi o Związku Radzieckim, nie wyciągnął w stosunku do mnie odpowiednich konsekwencji prawnych[?] Ja, jak i każdy pracownik wymiaru sprawiedliwości, aresztowałbym natychmiast takiego osobnika,
który ośmieliłby się krytykować naszego oswobodziciela. Prokurator Smoleński tego nie zrobił w ciągu przeszło czterech lat,
bo nie miał powodu. Pragnę dodać, że uczyłem się w rosyjskim gimnazjum, znam dobrze język i literaturę radziecką od
lat młodzieńczych. Uważam i staram się to propagować, że przyjaźń polsko-radziecka jest jedynym i najskuteczniejszym
instrumentem harmonijnego rozkwitu narodu polskiego i narodów Związku Radzieckiego. Tej idei się nigdy nie sprzeniewierzyłem, i będę jej wiernym i wytrwałym głosicielem i realizatorem całe swe życie (pisownia oryginalna).
53
Chodziło tu o III Krajowy Zjazd TPPR, który odbył się 13 XI 1949 r. w auli Politechniki Warszawskiej.
54
Ibidem.
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procedura kontrolna stosowana wobec usuniętych z partii, zakładała prowadzenie
skrupulatnych postępowań sprawdzających przeszłość kandydata, w myśl szczegółowych zaleceń władz centralnych55.
W tym sensie przedwojenna działalność zawodowa Sekity w wystarczającej
mierze wypełniała kryteria ideologiczne przyjęte w weryfikacji partyjnej, niezależnie od jego deklarowanych czy rzeczywistych powojennych poglądów politycznych
i dowodów zaangażowania po stronie obozu władzy.
Po upływie trzech miesięcy, sprawa odwoławcza prezesa Sądu Okręgowego
stała się przedmiotem postępowania WKKP przy KW PZPR w Olsztynie.
Przed posiedzeniem zespołu orzekającego Sekita otrzymał wezwanie na przesłuchanie w WKKP przy KW PZPR w Olsztynie, które odbyło się 10 marca 1950 r.
W jego trakcie potwierdził on swój przebieg służby w wymiarze sprawiedliwości w latach 1924–1939, z podaniem kolejno zajmowanych stanowisk56. Z dużym
prawdopodobieństwem należy założyć, że członkowie WKKP zażądali od niego
takiego potwierdzenia, wyłącznie w celu uzasadnienia z góry podjętej już decyzji.
28 marca 1950 r. zespół orzekający WKKP przy KW PZPR w Olsztynie
w składzie Anatol Rubicki, Helena Woszkowska i Leon Mandryto oraz Julian Kuc57
jako referent, rozpatrzył sprawę odwoławczą Sekity. Sam zainteresowany nie stawił
się na posiedzeniu58.
Jak wynikało z Treści sprawy zreferowanej przez Kuca, potwierdzono raz jeszcze, na podstawie zgromadzonych materiałów, że wykonywał on w okresie przed55
W tym miejscu warto zauważyć, że Bierut w swoim, cytowanym już, referacie wygłoszonym na III Plenum
KC PZPR, wyraźnie zalecał stosowanie praktyki, wzorowanej na rozwiązaniach Wszechzwiązkowej Komunistycznej
Partii (bolszewików), przyjmowania i wykluczania członków partii na otwartych zebraniach POP, po uprzednim wywieszeniu listy osób, które mają zostać przyjęte lub wykluczone. Krytyce zostało także poddane zarówno pochopne podejście
komitetów powiatowych i POP do sprawy czystki, jak i zbyt duża liczba uchwał organów kontroli partyjnej anulujących
decyzje o wykluczeniu podejmowane przez organizacje podstawowe. Ponadto za niedopuszczalną uznał on praktykę
pozbawiania pracy niektórych osób usuwanych z partii, zalecając w tej mierze przesuwanie byłego członka na inne
miejsce pracy, odpowiednie do kwalifikacji zawodowych – por. III Plenum Komitetu Centralnego, s. 50, 55. W Wytycznych
dla pracy Komisji Kontroli Partyjnej, Warszawa 1950, s. 2 (druk do użytku wewnątrzpartyjnego), wydanej przez Prezydium CKKP przy KC PZPR, tak określono podstawowe zadania jej ogniw terenowych: Na czoło zadań Komisji Kontroli
Partyjnej wysuwa się przede wszystkim praca dochodzeniowo-śledcza, która się ściśle wiąże z walką o czystość ideologiczną
szeregów partyjnych, walką z elementami obcymi i wrogimi, walką z naruszycielami statutu partyjnego i dyscypliny partyjnej, z bezkompromisową walką z wszelkimi objawami hamującymi rozwój naszych organizacji partyjnych.
56
APO, KW PZPR. WKKP, sygn. 1141/13553. Protokół przesłuchania obwinionego J. Sekity z 10 III 1950 r.
57
Julian Józef Kuc (ur. 8 I 1912 r. w Sosnowcu), ps. partyjny „Czarny” – wykształcenie podstawowe, z zawodu
ślusarz. Członek KPP. Zastępca kierownika i kierownik Wydziału Organizacyjnego KW PPR w Olsztynie (1945–1948).
Kierownik Wydziału Organizacyjnego KW PZPR w Olsztynie (1 I 1949 – 1 V 1950) Członek egzekutywy (23 XII 1948 –
?9 VII 1950) i członek KW PZPR w Olsztynie (9 VII 1950 – 30 IX 1951). Członek i zastępca przewodniczącego WKKP
przy KW PZPR w Olsztynie (1949–1951) – APO, KW PPR, sygn. 1073/236, k. 249–250. Karta personalna J. Kuca; Ibidem, KW PZPR, sygn. 1141/1743, k.187. Wykaz nr 2 towarzyszy proponowanych przez KW PZPR na praktykę oficerską;
M.T. Korejwo, op. cit., s. 366–367, 369; D. Krysiak, op. cit., passim.
58
Ibidem, KW PZPR. WKKP, sygn. 1141/13553. Protokół z posiedzenia zespołu orzekającego WKKP przy KW
PZPR z 28 III 1950 r.
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wojennym obowiązki sędziego śledczego i wiceprokuratora59. Dodatkowo referent,
powołując się na pismo Curriculum Vitae” [!], usiłował wykazać u obwinionego
wrogość i nienawiść do Związku Radzieckiego60.
Na tej podstawie referent, uznając, że Sekita, który służył przez kilkanaście lat
w aparacie ucisku, jest „ideologicznie obcy i jako taki nie może znajdować się w szeregach Partii, zgłosił wniosek o zatwierdzenie uchwały POP.
Wniosek został przyjęty uchwałą nr 154/50 zespołu orzekającego WKKP
przy KW PZPR w Olsztynie61.
O tym, że decyzja w sprawie usunięcia Sekity z partii była przesądzona już
wcześniej, a cała procedura odwoławcza służyła jedynie jej formalnemu uzasadnieniu, świadczą również dobitnie okoliczności związane ze zmianą sytuacji zawodowej wykluczonego.
Już 12 grudnia 1949 r., na mocy zarządzenia ministra sprawiedliwości, prezes Sądu Okręgowego w Olsztynie został przeniesiony w stan spoczynku, z dniem
31 stycznia 1950 r., przy czym w okresie od 6 do 31 stycznia miał przebywać na
urlopie. Jednocześnie, działając na podstawie tej decyzji, A. Wojskiewicz p.o.
prezesa Sądu Apelacyjnego w Olsztynie – rozporządzeniem z 23 grudnia 1949 r.
– zwolnił Sekitę z ostatnim dniem stycznia ze służby sądowej, z poleceniem mu
przekazania, przed odejściem na urlop, kierownictwa Sądu Okręgowego sędziemu
Stefanowi Karbowskiemu62, wyznaczonemu do pełnienia obowiązków prezesa63.
59
Ibidem. Kuc powoływał się na fragment pisma prokuratora Sądu Apelacyjnego w Warszawie do ministerstwa sprawiedliwości w sprawie przeniesienia Sekity z Sądu Okręgowego w Siedlcach na równorzędne stanowisko wiceprokuratora Prokuratury Sądu Okręgowego Warszawie z 3 X 1932 r. W piśmie prokurator potwierdzał, że Sekita delegowany został do zastępstwa Prokuratora Sądu Okręgowego w Siedlcach oraz powierzony mu został nadzór nad sprawami
politycznemi, szpiegowskimi i prasowemi” (pisownia oryginalna) – por. Ibidem Odpis pisma z 14 X 1949 r, poświadczony
za zgodność z oryginałem przez J. Gębczaka sędziego Sądu Okręgowego w Olsztynie.
60
Ibidem. Prawdopodobnie chodziło tu o następujący fragment z cytowanego już „Curriculum vitae” J. Sekity:
Wychowanie otrzymałem bardzo staranne. Uczyć począłem się w domu, potem w szkole powszechnej pod kierunkiem nauczyciela p. Zielińskiego, człowieka o wielkiej, szlachetnej duszy. Wpływ mych zacnych rodziców i kochanego nauczyciela
sprawił, że gdym wyjeżdżał do Lublina do szkoły [tzn. Gimnazjum im. St.] Staszica jako 12-letni chłopiec wiedziałem, co
znaczy «Polak», co «Moskal», co «zły człowiek», a co «szlachetny» (pisownia oryginalna).
61
Ibidem. Uchwała nr 154/50 WKKP przy KW PZPR w Olsztynie w sprawie J. Sekity z 28 III 1950 r. W uzasadnieniu uchwały stwierdzono: Sekita Julian w latach 1924–[19]39 pracował za sanacji w aparacie ucisku. Piastował
różne stanowiska: sędziego do spraw szczególnego znaczenia, wiceprokuratora z powierzeniem nadzoru nad sprawami
politycznymi. Sekita Julian z ruchem robotniczym nigdy związany nie był, ruchowi temu [jest] klasowo i ideologicznie obcy.
Do Partii dostał się przypadkowo.
62
Stefan Karbowski (ur. 28 X 1913 r. w Oborach, obecnie wieś w gminie Zbójno pow. golubsko-dobrzyński,
woj. kujawsko-pomorskie) – wykształcenie wyższe, prawnik. Sędzia Sądu Okręgowego w Olsztynie (1948–1949), sędzia
Sądu Apelacyjnego w Olsztynie (30 VI 1949 – 5 I 1950), p.o. prezesa Sądu Okręgowego w Olsztynie (od 5 I 1950), wiceprezes (od 26 XI 1953) i sędzia (od 22 VI 1966) Sądu Wojewódzkiego w Olsztynie. Członek SD. Odznaczony Złotym
Krzyżem Zasługi (1956) – por. APO, SW, sygn. 1801/5680, k.2. Ewidencja osób: sędziów, urzędników i woźnych z lat
1951–1974.
63
Por. Ibidem, sygn. 1801/6403, k.5 Wykaz służby J. Sekity z 7 I 1950 r. (odpis); Ibidem, kk.7–8. Pismo A. Wojskiewicza p.o. prezesa Sądu Apelacyjnego do Państwowego Zakładu Emerytalnego z 7 I 1950 r. Zarówno wymienione
postanowienie ministra sprawiedliwości w sprawie przeniesienia w stan spoczynku z 12 XII 1949 r. (nr reskryptu – DK
16141/49), jak i zarządzenie p.o prezesa. Sądu Apelacyjnego w Olsztynie z 23 XII 1949 r. (Prez. 10410/49) nie zachowały się
w aktach osobowych J. Sekity.
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Zgodnie z tym rozporządzeniem, przeniesiony w stan spoczynku prezes przekazał
kierownictwo Sądu Okręgowego sędziemu Karbowskiemu 5 stycznia 1950 r.64 Dwa dni
później, tzn. 7 stycznia 1950 r., Wojskiewicz wystosował pismo do Państwowego Zakładu
Emerytalnego w Warszawie (PZE) z wnioskiem o wymierzenie zaopatrzenia emerytalnego Sekicie, poczynając od dnia 1 lutego 1950 r.65 Decyzja o przyznaniu mu emerytury
zapadła na podstawie orzeczenia PZE z 13 lipca 1950 r., przy czym od 15 kwietnia tego
roku, otrzymywał on zaliczkę na poczet przyszłego uposażenia emerytalnego66.
Pomimo przyznania emerytury, Sekita – liczący wówczas niespełna pięćdziesiąt trzy lata życia – nie zamierzał jednak na trwałe wycofać się z aktywności zawodowej, chociaż już poza – z oczywistych względów – strukturami sądownictwa.
Według zachowanych przekazów znalazł on zatrudnienie, bezpośrednio po
odwołaniu ze stanowiska, jako radca prawny w „Motozbycie” Przedsiębiorstwo
Państwowe Oddział w Olsztynie, a także w Wojewódzkim Przedsiębiorstwie Hurtu Spożywczego w Olsztynie Przedsiębiorstwo Państwowe67. Od sierpnia 1955 r.
wykonywał również obowiązki radcy prawnego w Zarządzie Handlu Prezydium
Wojewódzkiej Rady Narodowej w Olsztynie68.
W drugiej połowie 1956 r., na fali postępującej odwilży69 w życiu politycznym
i społecznym, Sekita podjął próbę powrotu w szeregi partyjne , a jednocześnie reaktywowania swej służby w aparacie wymiaru sprawiedliwości.
64
Ibidem, k. 13. Pismo A. Wojskiewicza p.o. prezesa Sądu Apelacyjnego do departamentu kadr ministerstwa
sprawiedliwości z 11 I 1950 r.; Ibidem, k.17. Protokół zdawczo-odbiorczy kierownictwa Sądu Okręgowego w Olsztynie
z 5 I 1950 r. Sekita nie był jedynym prezesem sądu na terenie Warmii i Mazur, którego przeniesiono w tym okresie w stan
spoczynku. Już 23 XI 1949 r., zarządzeniem ministra sprawiedliwości, w stan spoczynku został przeniesiony, z dniem
31 grudnia tego roku, Bronisław Steinman prezes Sądu Apelacyjnego w Olsztynie – por. Ibidem, sygn. 1801/6410, k.11.
Akta osobowe B. Steinmana. Pismo departamentu kadr i kontroli ministerstwa sprawiedliwości do prezesa Sądu Apelacyjnego w Olsztynie z 24 XI 1949 r. (odpis).
65
Ibidem, kk.7–8. Pismo A. Wojskiewicza p.o. prezesa Sądu Apelacyjnego w Olsztynie do PZE z 7 I 1950 r.
Łączny okres służby sądowej, studiów uniwersyteckich i służby wojskowej Sekity, podlegający zaliczeniu do podstawy
wymiaru zaopatrzenia emerytalnego wynosił 28 lat, 6 miesięcy i 25 dni.
66
Ibidem, k.22. Pismo B. Miechowicza, kierownika oddziału PZE do prezesa Sądu Apelacyjnego w Olsztynie
z 27 IX 1950 r.
67
O pracy Sekity w olsztyńskim „Motozbycie” wspominają cytowany już protokół przesłuchania obwinionego
WKKP przy KW PZPR z 10 III 1950 r., jak i uchwała nr 154/50 WKKP przy KW PZPR z 28 III 1950 r. Podano tam również adres jego zamieszkania w Olsztynie przy ul. Partyzantów 76 m. 5 – por. APO, KW PZPR. WKKP, sygn. 1141/13553.
Zatrudnienie w Wojewódzkim Przedsiębiorstwie Hurtu Spożywczego w Olsztynie Przedsiębiorstwo Państwowe (od 1 II
1950 r.), potwierdza natomiast zaświadczenie wystawione przez dyrektora Adolfa Jasińskiego 16 II 1957 r. – por. ibidem,
SW, 1801/6403, k.37. Niewykluczone zatem, że wykonywanie przezeń czynności radcy prawnego w „Motozbycie” odbywało się w oparciu o umowę niestałą o charakterze zlecenia.
68
Por. ibidem, SW, sygn. 1801/6403, k.35. Pismo Józefa Wierzbowskiego prezesa Sądu Wojewódzkiego w Olsztynie do departamentu kadr i kontroli ministerstwa sprawiedliwości z 12 II 1957 r.
69
Szerzej na temat sytuacji w Polsce po upowszechnieniu treści tajnego referatu Nikity Chruszczowa I sekretarza KC Komunistycznej Partii Związku Radzieckiego pt. O kulcie jednostki i jego następstwach, wygłoszonego 25 II
1956 r. na XX Zjeździe KPZR w Moskwie – por. A. Friszke, Rok 1956, w: Centrum władzy w Polsce 1948–1970, red.
A. Paczkowski, Warszawa 2003, s. 167–213; P. Machcewicz, Polski rok 1956, Warszawa 1993, s. 12 i n. O wydarzeniach
roku 1956 na Warmii i Mazurach – zob. B. Łukaszewicz, Olsztyński Październik 1956, w: Październik 1956 na Ziemiach
Zachodnich i Północnych. Materiały seminarium naukowego, Mierki k. Olsztyna, wrzesień 1996 r., red. W. Wrzesiński,
Wrocław 1997, s. 21–36; R. Tomkiewicz, Olsztyński rok 1956. Rola studentów w wydarzeniach, Olsztyn 2007, s. 10 i n.

„Trzeba będzie przejrzeć ludzi od wszystkich możliwych stron”.

139

Prawdopodobnie w czerwcu lub w na początku lipca 1956 r. zwrócił się do
WKKP przy KW PZPR w Olsztynie z pisemną prośbą o ponowne przyjęcie do partii.
Sam list nie zachował się w aktach sprawy. W protokóle zespołu orzekającego znalazł
się natomiast zapis fragmentu uzasadnienia, które miał przedstawić wnioskujący:
Prośbę swą uzasadniam tym, że chciałbym zgodnie z przekonaniem pracować.
Za czasów akademickich należałem do Zw[iązku] Młodzieży Socjalistycznej. Chciałem zaofiarować swoją pomoc i doświadczenie w skomunizowaniu Polski [!]. Widząc,
że obecnie nadeszła pewna zmiana, renesans, że nastąpiło uzdrowienie, chciałem zaoferować swoje usługi. Jeśli Partia nie przyjmie tego, to będę dalej pracować, jako
bezpartyjny sympatyk Partii. Trudności żadnych nie mam.70
Przedstawiając na posiedzeniu zespołu orzekającego Treść sprawy, referentka
Amelia Korzekwa71, przypominając przebieg kariery zawodowej Sekity, przytoczyła także pozytywną opinię o jego pracy w Wojewódzkim Przedsiębiorstwie Hurtu
Spożywczego w Olsztynie, wystawioną przez POP. Równie dobrze oceniono też
zaangażowanie w pracę społeczną, udokumentowane wygłaszanymi przezeń prelekcjami z zakresu prawa.
Przedstawione przykłady świadczące o obecnej postawie politycznej i społecznej nie stanowiły jednak żadnej przeciwwagi dla przedwojennej pracy byłego
sędziego w aparacie ucisku oraz braku związków z ruchem robotniczym.72
Na podstawie uchwały nr 255/56 z 12 lipca 1956 r. zespół orzekający WKKP przy
KW PZPR w Olsztynie, w składzie: Władysław Graczkowski73, Bronisław Mazurkiewicz i Wacław Kędzierski, przychylił się do wniosku referentki i oddalił prośbę Sekity.
70
APO, KW PZPR. WKKP, sygn. 1141/ 13553. Protokół z posiedzenia zespołu orzekającego WKKP przy KW
PZPR w Olsztynie w sprawie J. Sekity z 12 VII 1956 r. Fakt nie odnalezienia listu Sekity uniemożliwia rzetelną ocenę
stopnia prawdziwości cytowanego fragmentu, zapisanego w protokóle zespołu orzekającego przez protokólanta. Należy
też dodać, na podstawie zachowanej korespondencji służbowej, że prawdopodobnie od 1956 r. rodzina Sekitów przeniosła się na stałe z Olsztyna do Biskupca (obecnie miasto w powiecie olsztyńskim, województwo warmińsko-mazurskie),
gdzie zamieszkała w lokalu nr 1 w budynku przy ul. Mickiewicza 49 – por. Ibidem, SW, sygn. 1801/6403, k. 29. Pismo
prezesa SW w Olsztynie do J. Sekity z informacją o nieposiadaniu przezeń kwalifikacji do objęcia stanowiska notariusza
z 14 XI 1956 r.
71
Amelia Korzekwa (ur. 8 VIII 1906 r. w Porchtersdorf, Austria) – wykształcenie podstawowe. Członkini Komunistycznej Partii Francji (od 1936) oraz Comite Mondiale des Femmes. Członkini PPR na terenie Francji, instruktorka Komitetu Obwodowego PPR w Paryżu i działaczka Związku Kobiet Polskich im. M. Konopnickiej we Francji (od
1946). Po powrocie do Polski, pracownik etatowy KW PZPR w Olsztynie. Członek WKKP przy KW PZPR w Olsztynie
(do 1962) – APO, KW PZPR, sygn. 1141/3461, k.30. Wykaz działaczy ruchu rewolucyjnego pozostających na ewidencji
w referacie ds. działaczy ruchu rewolucyjnego KW PZPR w Olsztynie. Dane na dzień 30 VIII 1982 r. (Nota biograficzna
A. Korzekwy); A. Nowakowska-Wierzchoś, „Praca polityczna” Polskiej Partii Robotniczej – oddział we Francji w środowisku emigrantek w 1946 r., Teki Archiwalne 2011, 11, s. 311–313.
72
APO, KW PZPR. WKKP, sygn. 1141/ 13553. Treść sprawy J. Sekity (odpis bez daty i podpisu).
73
Władysław Graczkowski (ur. 16 III 1913 r. we Włocławku) – przed II wojną światową członek PPS (od
1929). członek Polskiej Sekcji Międzynarodowej Organizacji Pomocy Rewolucjonistom, działacz Związku Zawodowego
Chemików RP. Podczas okupacji robotnik przymusowy. Członek PPR (od 5 I 1945). Kierownik Wydziału Organizacyjnego KP PPR we Włocławku (od października 1945). Pracownik etatowy KW PPR w Bydgoszczy (od 1947). Członek
KW PZPR w Olsztynie (od 11 VIII 1953). Członek WKKP przy KW PZPR w Olsztynie (1956–?1962). Od 1962 r. na
rencie – APO, KW PZPR, sygn. 1141/3461, k.21 (Nota biograficzna W. Graczkowskiego); M.T. Korejwo, op. cit., s. 370.
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W uzasadnieniu uchwały – niemal bliźniaczej do podjętej w 1950 roku – podtrzymującej poprzedni zarzut o prowadzenie przez niego, jako wiceprokuratora i sędziego,
spraw politycznych i spraw szczególnej wagi uznano ponadto, że cieszył się zaufaniem władz
sanacyjnych, był ideologicznie obcy i z ruchem robotniczym nigdy nie miał nic wspólnego.74
Niepowodzenie starań w sprawie przywrócenia praw członkowskich w PZPR,
nie oznaczało rezygnacji Sekity z powrotu do służby w sądownictwie.
W okresie wydarzeń Polskiego Października 1956 r., wystosował on podanie
do ministerstwa sprawiedliwości, w którym zwracał się z prośbą o powierzenie mu
stanowiska sędziowskiego lub też wyrażenie zgody na objęcie kierownictwa Państwowego Biura Notarialnego w Olsztynie (PBN)75.
Starania Sekity doczekały się wsparcia Jerzego Wierzbowskiego76 prezesa
Sądu Wojewódzkiego w Olsztynie. Już 24 września 1956 r., a więc na trzy tygodnie przed oficjalnym wystosowaniem przez niego podania, Wierzbowski wysłał
do departamentu kadr i kontroli ministerstwa sprawiedliwości, pochlebną opinię
na temat jego pracy zawodowej oraz postawy politycznej i „moralno-etycznej”77.
Łącznie z podaniem byłego prezesa Sądu Okręgowego, prezes Sądu Wojewódzkiego wystosował, opatrzony tą samą datą, tzn. 12 października 1956 r.,
wniosek do departamentu kadr i kontroli ministerstwa sprawiedliwości, w sprawie
mianowania go notariuszem i kierownikiem olsztyńskiego PBN. Formalną podstawę do złożenia wniosku stanowiła zgoda ministerstwa sprawiedliwości na przyznanie od 1 listopada 1956 r. drugiego etatu notariuszowskiego w PBN w Olsztynie.
W przedstawionej charakterystyce Sekity, utrzymanej w podobnym, pozytywnym tonie, Wierzbowski powoływał się także na jego odpowiednie przygotowanie prawnicze wynikające z wieloletniej służby na stanowisku sędziego oraz
praktykę radcowską prowadzoną po odwołaniu ze stanowiska prezesa78.
APO, KW PZPR. WKKP, sygn. 1141/13553 Uchwała WKKP przy KW PZPR w Olsztynie w sprawie J. Sekity
z 12 VII 1956 r.
75
Ibidem, SW, sygn. 1801/6403, k.30. Podanie J. Sekity do ministerstwa sprawiedliwości z 12 X 1956 r. (odpis,
bez daty i podpisu). Oto fragment pisma: Wobec tego, iż przed kilku laty, w okresie panowania w naszym sądownictwie
nienormalnych stosunków, zostałem bezpodstawnie zwolniony ze stanowiska prezesa Sądu Okręgowego w Olsztynie, pozwalam sobie prosić Ministerstwo Sprawiedliwości o reaktywowanie mię [!] na stanowisko sędziowskie lub na stanowisko
kierownika Państwowego Biura Notarialnego w Olsztynie. Zapewniam, iż jestem dobrze przygotowany do solidnej pracy
w wymienionych zawodach (pisownia oryginalna).
76
Jerzy Jakub Wierzbowski (ur. w 1922 r.) – prawnik, absolwent Centralnej Szkoły Prawniczej im. T. Duracza
w Warszawie. Wiceprezes (12 V – 11 IX 1954) oraz p.o. prezesa i prezes (11 IX 1954 – 6 XI 1957) SW w Olsztynie.
Przeniesiony do SW w Warszawie. Członek PZPR. Odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi (1955) – por. APO, SW, sygn.
1801/5680, k.2. Ewidencja osób – sędziów, urzędników i woźnych z lat 1951–1974.
77
Ibidem, k.26. W poufnej opinii prezes Sądu Wojewódzkiego, powołując się na, jak zaznaczył, informacje pozyskane od byłych współpracowników Sekity, stwierdził m.in.: Ob. Sekita na zajmowanym stanowisku wykazał duże zdolności
organizacyjne oraz umiejętności administrowania sądem. Posiadał duże wyrobienie oraz doświadczenie życiowe, odznaczając
się przy tym wielkim taktem, spokojem oraz dbałością o powagę piastowanego urzędu. Jego kwalifikacje prawnicze były na
dobrym poziomie. Pod względem moralno-etycznym bez zarzutu. Poziom polityczny dobry. Należał do szeregu organizacji
społecznych i politycznych w których brał żywy udział – był przewodniczącym Zarządu Okręgowego TPPR.
78
Ibidem, k.27. Wniosek poufny J. Wierzbowskiego prezesa SW w Olsztynie do departamentu kadr i kontroli
74
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Zabiegi o posadę w notariacie zakończyły się jednak niepowodzeniem.
W odpowiedzi departament kadr i kontroli ministerstwa sprawiedliwości, powołując się na art. 13 dekretu o zmianie prawa o notariacie z 16 maja 1956 roku, odrzucił
wniosek z powodu niespełniania przez Sekitę wymogów formalnych koniecznych
do objęcia stanowiska notariusza79.
Niezależnie od odmowy udzielenia zgody na objęcie przez Sekitę posady notariusza, ministerstwo sprawiedliwości rozważało jednak możliwość jego przywrócenia do służby sędziowskiej. Świadczy o tym pismo w tej sprawie departamentu
ministerstwa kadr i kontroli ministerstwa sprawiedliwości do prezesa Sądu Wojewódzkiego w Olsztynie z połowy grudnia 1956 r. Dyrektor departamentu zwrócił
się do prezesa Wierzbowskiego z prośbą o przeprowadzenie rozmowy z samym zainteresowanym, a następnie przesłanie stosownego wniosku80.
Z niewyjaśnionych powodów cała procedura uległa zwłoce, przy czym jej
przyczyny musiały leżeć po stronie prezesa Sądu Wojewódzkiego w Olsztynie. Po
prawie dwumiesięcznym oczekiwaniu na odpowiedź, tzn. 11 lutego 1957 r., departament kadr i kontroli ministerstwa sprawiedliwości wystosował do Olsztyna
ponaglenie dotyczące sporządzenia wniosku o przywrócenie Sekity do stanu sędziowskiego81.
Cztery dni później, tzn. 15 lutego 1957 r., wniosek o reaktywowanie Sekity na
stanowisko sędziego Sądu Powiatowego w Olsztynie został wysłany do Warszawy.
W niemal identycznej, jak w przypadku nominacji notariuszowskiej, w treści charakterystyce kandydata, Wierzbowski wyjaśniał także, że po odwołaniu Henryka
Jędrzejczyka, poprzedniego prezesa olsztyńskiego Sądu Powiatowego – zamierzał
powierzyć jego obowiązki właśnie Sekicie82.
ministerstwa sprawiedliwości w sprawie mianowania J. Sekity notariuszem i kierownikiem PBN w Olsztynie z 12 X
1956 r.
79
Ibidem, k.28. Pismo departamentu kadr i kontroli ministerstwa sprawiedliwości do prezesa SW w Olsztynie
z 29 X 1956 r. Chodziło tu o zapis art. 13 dekretu o zmianie prawa o notariacie z 16 V 1956 r. (Dz. U., 1956, nr 16, poz.
88 – uchylony 1 VII 1989 r. – Dz. U., 1989, nr 33, poz.176), w brzmieniu: §1. Od wymagań odbycia aplikacji i złożenia
egzaminu notarialnego zwolnieni są: 1) profesorowie i docenci prawa cywilnego polskich szkół wyższych, 2) osoby, które
ukończyły wyższe studia prawnicze i na stanowiskach sędziowskich co najmniej trzy lata orzekały w sprawach cywilnych,
3) osoby, które ukończyły wyższe studia prawnicze oraz pozostawały w ciągu co najmniej trzech lat w Ministerstwie Sprawiedliwości na stanowiskach związanych z pracą nadzorczą nad państwowymi biurami notarialnymi. §2. Przepisy pkt. 2
i 3 §1.mają zastosowanie jeżeli od wykonywania wymienionych w nich czynności nie upłynęło więcej niż trzy lata. W przypadku Sekity okres przerwy w wykonywaniu czynności sędziowskich w orzekaniu w sprawach cywilnych przekraczał
ponad pięć lat, co pozostawało w sprzeczności z zapisem art. 13 §2 dekretu.
80
Ibidem, k.33. Pismo departamentu kadr i kontroli ministerstwa sprawiedliwości do prezesa SW w Olsztynie
z 13 XII 1956 r. W piśmie została zawarta sugestia o możliwości przywrócenia Sekity do stanu sędziowskiego, a następnie
mianowanie go prezesem Sądu Powiatowego w Olsztynie.
81
Ibidem, k.34. Pismo departamentu kadr i kontroli ministerstwa sprawiedliwości do prezesa SW w Olsztynie
z 11 II 1957 r. Pismo wpłynęło do SW w Olsztynie 18 II 1957 r.
82
Ibidem, k.35. Wniosek prezesa SW w Olsztynie do departamentu kadr i kontroli ministerstwa sprawiedliwości w sprawie reaktywowania J. Sekity na stanowisko sędziego Sądu Powiatowego w Olsztynie z 12 II 1957 r. Wysłanie
wniosku do ministerstwa sprawiedliwości nastąpiło więc trzy dni przed dotarciem do Olsztyna pisma z przypomnie-
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Do wniosku zostało dołączone również zaświadczenie wystawione przez Zarząd Wojewódzkiego Przedsiębiorstwa Hurtu Spożywczego w Olsztynie, dotyczące
dotychczasowej pracy Sekity na stanowisku radcy prawnego83.
Pomimo pochlebnych rekomendacji i niewątpliwego poparcia udzielonego
Sekicie przez prezesa Sądu Wojewódzkiego w Olsztynie, jego kandydatura nie doczekała się jednak oczekiwanej akceptacji ze strony ministerstwa sprawiedliwości.
Dwa miesiące później, w odpowiedzi na złożony wniosek, departament kadr
i kontroli ministerstwa sprawiedliwości poinformował w oficjalnym piśmie prezesa Wierzbowskiego o odmowie mianowania Sekity na stanowisko Sędziego Sądu
Powiatowego w Olsztynie. Jednocześnie wyrażono zgodę na udzielenie pomocy
zainteresowanemu w przypadku ubiegania się przez niego o wpisanie na listę adwokacką84.
Nie odnaleziono materiałów, które pozwoliłyby na stwierdzenie, czy były
prezes Sądu Okręgowego w Olsztynie podejmował kiedykolwiek starania o adwokaturę.
W latach 60. XX w. Sekitowie opuścili Warmię i Mazury, przenosząc się do
Warszawy. W stolicy Sekita pracował jeszcze przez pewien okres jako radca prawny.
Zmarł 18 stycznia 1989 r. w Warszawie i tam też został pochowany85.
Przedstawiona rekonstrukcja – pomimo wykazanego niedostatku dostępnych
przekazów źródłowych – dotyczy losów prawnika z przedwojennym stażem służby
w wymiarze sprawiedliwości, będącego poniekąd ofiarą systemu państwa totalitarnego, który sam współtworzył. Nie przesądzając w żadnej mierze o rzeczywistych
motywacjach i poglądach politycznych Sekity oraz niezależnie od zajmowanej
przez niego pozycji w strukturach sądownictwa, podejmowanie próby formułowania – na podstawie jednostkowego przykładu – szerszych ocen wartościujących
dla całego środowiska aparatu wymiaru sprawiedliwości na Warmii i Mazurach
w pierwszej powojennej dekadzie byłoby jednak zabiegiem nieuprawnionym. Nie
zmienia to faktu, że ideologiczna weryfikacja szeregów partyjnych, prowadzona
niem o potrzebie jego sporządzenia. Wniosek o odwołanie H. Jędrzejczyka, prezes SW w Olsztynie wysłał do ministerstwa sprawiedliwości dopiero 8 II 1957 r. Prawdopodobnie, właśnie nierozwiązana kwestia zmiany w obsadzie personalnej kierownictwa Sądu Powiatowego w Olsztynie była bezpośrednią przyczyną opóźnienia złożenia wniosku w sprawie
nominacji Sekity.
83
Ibidem, k.37. Zaświadczenie wystawione J. Sekicie przez Zarząd Wojewódzkiego Przedsiębiorstwa Hurtu Spożywczego w Olsztynie 15 II 1957 r, z podpisem dyrektora A. Jasińskiego. W zaświadczeniu stwierdzono m.in.:
W okresie swej pracy Ob. Sekita Julian wywiązywał się ze swych obowiązków bardzo dobrze, jest pracownikiem sumiennym
i obowiązkowym. Przez długi staż pracy oraz posiadanie dużego zasobu wiadomości na odcinku prawa cywilnego i karnego,
dopomagał nam w rozwiązywaniu szeregu problematycznych zagadnień administracyjno-prawnych tut[ejszego] przedsiębiorstwa. W stosunku do współpracowników był bardzo taktowny i uczynny (pisownia oryginalna).
84
Ibidem, k.38. Pismo departamentu kadr i kontroli ministerstwa sprawiedliwości do prezesa Sądu Wojewódzkiego w Olsztynie z 19 IV 1957 r. Sekita został powiadomiony o decyzji ministerstwa sprawiedliwości w piśmie prezesa
SW w Olsztynie z 6 V 1957 r. – por. ibidem, k.39.
85
T. Oracki, op. cit., s. 182.
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w atmosferze podejrzliwości, strachu i sztucznie podsycanego zagrożenia wrogiem
wewnętrznym i zewnętrznym, doprowadziła do usunięcia z PZPR, a tym samym ze
stanowisk kierowniczych rożnych szczebli, wielu jej członków, którzy – abstrahując
od ich podejrzanej przeszłości – byli nierzadko autentycznymi fachowcami i specjalistami w istotnych obszarach życia gospodarczego i społecznego86.
Robert Syrwid, „Man muss die Menschen von allen möglichen Seiten kontrollieren”…
Zusammenfassung
Im Artikel wird die Umsetzung der Beschlüsse des III. Plenum des Zentralkomitees der Polnischen Vereinigten Arbeiterpartei (11–13 November 1949) im Bereich der Verifizierung ihrer Mitglieder am Beispiel des Schicksals
von Julian Sekita (1897–1989) – einem Rechtsanwalt mit Vorkriegserfahrung in der Justiz – dem ersten Präsidenten
des Bezirksgerichts in Allenstein 1945–1949 – analysiert. Aus der Sicht der konkreten Mitglieder oder Kandidaten
der Parteien, die von der Bereinigungsaktion der Parteireihen betroffen waren, waren sowohl der Inhalt der gegen sie
erhobenen Anklagen als auch der Mechanismus der Entscheidungsfindung über den Ausschluss wichtig. Unter den
Bedingungen, wo ein totalitärer Staat aufgebaut wurde, war der Entzug der Parteimitgliedsausweises meist untrennbar mit dem Verlust der beruflichen Stellung und gleichzeitig mit der faktischen Ausgrenzung aus dem öffentlichen
Leben im weitesten Sinne verbunden. In der Praxis führte dies bei den Ausgeschlossenen zu natürlichen Abwehrreaktionen in Form von Appellen an Partei–Instanzen, die den Parteigrundorganisationen direkt übergeordnet waren. Die endgültigen Entscheidungen über die Genehmigung, Änderung oder Aufhebung der von den Grundorganisationen verhängten Strafen gehörten den regionalen Parteikontrollkommissionen. Dies war von besonderer
Bedeutung, insbesondere im Hinblick auf diejenigen Mitglieder, gegen die Anschuldigungen ideologischer Natur
formuliert wurden, wodurch die betreffenden Personen in die Kategorie der Klassenfeinde eingeordnet wurden.
Robert Syrwid, “We need to investigate people from all possible sides”…
Summary
The paper discusses the execution of the laws of the 3rd Plenum of the Central Committee of the Polish
United Workers’ Party (KC PZPR) (11–13 November 1949) in terms of verifying its members on the example of
Julian Sekita (1897–1989) – a lawyer with pre–war experience in the judiciary – the first President of Regional
Court in Olsztyn in the years 1945–1949.
From the viewpoint of particular Party members or candidates that were affected by the cleansing of ranks,
both the content of the accusations and the mechanism of deciding on their exclusion were crucial. Depriving
someone of the Party card while the totalitarian state was being built often meant losing their professional standing
and actual elimination from the broadly understood public sphere. In practice, it led to defensive mechanisms
among the excluded, such as appeals to Party instances directly superior to the basic organisations. Eventually,
the decisions on approving, changing or repealing the punishments belonged to voivodeship–level Party control
committees. It was a crucial issue, especially for those Party members who faced charges of ideological nature that
situated them in the category of class enemies.
dr Robert Syrwid
rosyrwid11@wp.pl
86
Wymianę kadr i upartyjnianie aparatu wymiaru sprawiedliwości, kontynuowano także po odwilży październikowej. W styczniu 1958 r. członkami PZPR było 34% sędziów sądów wojewódzkich, 33% sędziów sądów powiatowych
oraz 20% asesorów i aplikantów. Jednocześnie aż 17 spośród 19 prezesów sądów wojewódzkich należało do PZPR,
jeden był członkiem SD i jeden bezpartyjny. Tylko w tym samym roku dokonano również wymiany 7 prezesów sądów
wojewódzkich i 25 prezesów sądów powiatowych – D. Maksimiuk, „Nie chcemy sędziego apolitycznego”, czyli rzecz o upolitycznieniu kadry sędziowskiej w PRL, w: Partia, państwo, społeczeństwo, red. K. Rokicki, Warszawa 2016, s. 210–211.
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Wartość źródłowa i poznawcza wczesnonowożytnych akt wytworzonych
przez centralną i terytorialną administrację Księstwa (a od 1701 roku Królestwa)
Pruskiego między 1525 roku a pierwszymi dekadami XIX wieku dla badań osadniczych jest w literaturze przedmiotu dobrze znana i wielokrotnie była ona bezpośrednio artykułowana i podkreślana1. Znaczna część tych niezwykle bogatych
materiałów zebrana została w XIX stuleciu w dwa potężne zespoły archiwalne, mianowicie „Ostpreußische Folianten” i „Etats-Ministerium”2. Wiele z akt powstałych
w XVI, XVII, czy nawet XVIII wieku zawiera odpisy, niekiedy nawet urzędowo
uwierzytelnione, akt starszych, mających metrykę XV- czy nawet XIV-wieczną. Ich
pełne uwzględnienie w badaniach mediewistycznych nie jest zazwyczaj łatwe ze
względu na olbrzymią ilość materiału archiwalnego, który należy przejrzeć w ramach kwerendy. Przykładem takich działań wykazujących wysoki procent kompletności kwerendy w relewantnych aktach wczesnonowożytnych są prace edytorskie
nad „Kodeksem Dyplomatycznym Prus” („Preußisches Urkundenbuch”), którego
1
Por. m.in. B. Jähnig, Die Bestände des historischen Staatsarchivs Königsberg als Quelle zur Bevölkerungs- und
Siedlungsgeschichte des Preußenlandes, w: Aus der Arbeit des Geheimen Staatsarchiv Preußischer Kulturbesitz, hrsg. v. J.
Kloosterhuis, Berlin 1996, s. 273–297, tu s. 277–292.
2
Obydwa te zespoły do 1942/1944 r. przechowywane były w Archiwum Państwowym w Królewcu (Staatsarchiv Königsberg), obecnie zaś stanowią część XX. Działu Głównego (XX. Hauptabteilung) Tajnego Archiwum Państwowego Fundacji Pruskiego Dziedzictwa Kulturowego w Berlinie (Geheimes Staatsarchiv Preußischer Kulturbesitz);
odnośnie tworzenia się i ogólnej charakterystyki tych materiałów por. m.in. K. Forstreuter, Das Preußische Staatsarchiv
in Königsberg. Ein geschichtlicher Rückblick mit einer Übersicht über die Bestände, Veröffentlichungen der Niedersächsischen Archivverwaltung, H. 3, Göttingen 1955, s. 22–31, 34–41, 53, 61–62, 70, 91; B. Jähnig, Die Bestände des historischen Staatsarchivs Königsberg, s. 284–294.
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VII tom jest obecnie opracowywany3. Nierzadko jednak wspomniane wyżej uwarunkowania powodują, że badacze analizujący pojedyncze zagadnienia późnośredniowieczne rezygnują z czasochłonnego i ekstensywnego pod względem efektów
zagłębiania się w materiały z wieków późniejszych.
Niniejszy przyczynek udostępnia mediewistom jeden drobny przekaz źródłowy
z końca 1. dekady XV stulecia, zachowany jednak nie w aktach późnośredniowiecznych
ale właśnie wśród materiałów wczesnonowożytnych. Chodzi mianowicie o dokument
z 1409 roku dotyczący Bezławek. W opublikowanym w 2016 roku artykule zawierającym szereg uzupełnień źródłowych do dziejów tej osady w 2. połowie XIV i w XV
wieku zaznaczyłem, iż kwestią czasu będzie odnalezienie materiałów z okresu wczesnonowożytnego oświetlających kolejne aspekty jej późnośredniowiecznej przeszłości4.
Publikowany poniżej dokument jest niejako pierwszym spełnieniem tej zapowiedzi.
W XVI-wiecznym zbiorze akt zatytułowanym Hantfesten von Hauptamt Rastenburg5 zawierającym 26 odpisów różnorodnych dokumentów dotyczących aktów prawnych alienacji bądź rozgraniczenia dóbr ziemskich z obszaru ówczesnego
hauptamtu (starostwa) rastenburskiego, przechowywanym obecnie w 119. dziale
zespołu „Etats-Ministerium” pod sygnaturą nr 5, zachowała się kopia interesującego nas tu źródła6. Została ona wpisana jako pierwsza do całego zbioru przez
pisarza, który sporządził również kilka innych, następujących po niej odpisów7.
Jakość tekstowa tej kopii nie wydaje się idealna, jednakże pozostaje ona treściowo
w zupełności zrozumiała.
Jest to odpis dokumentu wystawionego przez cztery osoby i stanowiącego poświadczenie transakcji kupna–sprzedaży dóbr ziemskich położonych w Bezławkach.
Formularz tego dość krótkiego dyplomu obejmuje cztery części składowe wydzielane przez klasyczną dyplomatykę, mianowicie: intytulację, dyspozycję (z elementami narracji), korroborację i datację, aczkolwiek ta ostatnia nie zawiera informacji
3
B. Jähnig, Möglichkeiten zur Fortführung des Preußischen Urkundenbuchs, w: 75 Jahre Historische Kommission für ost- und westpreußische Landesforschung. Forschungsrückblick und Forschungswünche, hrsg. v. B. Jähnig (Tagunsgberichte der Historischen Kommission für ost- und westpreußische Landesforschung, Bd. 13), Lüneburg 1999,
s. 213–223; J. Sarnowsky, Die Quellen zur Geschichte des Deutschen Ordens in Preußen, w: Edition deutschsprachiger Quellen aus dem Ostseeraum (14.–16. Jahrhundert), hrsg. v. M. Thumser, J. Tandecki, D. Heckmann, Toruń 2001, s. 171–199,
tu s. 192, 197; J. Sarnowsky, Das virtuelle Preußische Urkundenbuch – neue Wege der Kooperation für Internet – Editionen,
Beiträge zur Geschichte Westpreußens, Nr 19, 2004, s. 257–266.
4
K. Kwiatkowski, Bezławki – kilka uzupełnień źródłowych dotyczących późnośredniowiecznego zespołu osadniczego na obrzeżach kraju pruskiego, Komunikaty Mazursko-Warmińskie, 2016, nr 1 (291), s. 31–53, tu s. 31–32; artykuł
ten stanowił uzupełnienie dla nieco wcześniejszej publikacji: S. Szczepański, Bezławki i okolice w kontekście osadniczym
plemiennej Barcji oraz kętrzyńskiego okręgu prokuratorskiego w średniowieczu, w: Bezławki – ocalić od zniszczenia. Wyniki
prac interdyscyplinarnych prowadzonych w latach 2008–2011, red. A. Koperkiewicz (Gdańskie Studia Archeologiczne.
Seria Monografie, Nr 3), Gdańsk 2013, s. 14–37.
5
Geheimes Staatsarchiv Preußischer Kulturbesitz, XX. Hauptabteilung (Historisches Staatsarchiv Königsberg)
(dalej: GStA PK, XX. HA), Etats–Ministerium (dalej: EM), Abt. 119d, Nr. 5, k. nienumerowana (= nowa numeracja: 63r).
6
Por. Aneks źródłowy.
7
Między innymi sześć kolejnych odpisów na kartach 1v–5v.
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o miejscu wystawienia dokumentu. W ogólności pod względem formalnym kopia
dokumentu nie wzbudza wątpliwości co do jego autentyczności, aczkolwiek trudno
ją jednoznacznie weryfikować, w sytuacji kiedy dyplomy osób „prywatnych” wystawiane w początkach XV stulecia w Prusach nie miały żadnego ustalonego choćby
w pewnych częściach formularza8. Listy świadków ani rozbudowanej formuły datacyjnej, które umożliwiłyby podjęcie próby konkretnej weryfikacji autentyczności
źródła, zapisana w XVI-wiecznym poszycie kopia dokumentu niestety nie zawiera.
Trudno zarazem stwierdzić, czy elementy te znajdowały się w oryginalnym dokumencie i czy kopista przy przepisywaniu treści dyplomu po prostu je pominął.
Trzej spośród czterech wystawców dyplomu występujący zarazem w roli
sprzedawców majątku (Joseph, Gabriel, Jakob) byli prawdopodobnie ze sobą spokrewnieni i należeli do rodziny Wylegeden. Niewykluczone, że byli braćmi. Czwartego z wystawców (Fremolda Raymana) również należałoby uznać za pozostającego
w jakimś stopniu pokrewieństwa względem wymienionej trójki, w przeciwnym
bowiem razie trudno byłoby wyjaśnić okoliczności, w jakich stał się współdzierżącym niewielki majątek, zanim cała czwórka go odsprzedała. Wzmianka o wiedzy i zgodzie współdziedziców (mit Erben) wskazywałaby na przynależność owych
czterech męższczyzn do liczniejszej, znacznie rozrodzonej rodziny. Kolejną przesłanką pokrewieństwa całej czwórki jest posługiwanie się przez nich jedną pieczęcią (Jnsiegell), którą wedle noty korroboracyjnej przywiesili do wystawionego
dokumentu. Z innego fragmentu dyplomu wiadomo, iż wystawcy, albo przynajmniej część z nich, dzierżyli w momencie wystawienia dokumentu również dobra
ziemskie w leżącej stosunkowo niedaleko Bezławek osadzie Boże9. Sprzedane dobra ziemskie w Bezławkach, wielkości zaledwie 4 łanów, dzierżone były przez przywołaną czwórkę na prawie chełmińskim i na takim też prawie nabyte zostały przez
kupującego. Status prawny majątku odnosił się w pierwszym rzędzie do kwestii
dziedziczenia i w tym zakresie samo prawo również było dziedziczone, co wyraża
kilkakrotnie powtarzana fraza rechte Erben und Nachkomlinge („prawni dziedzice i następcy”). Fakt istnienia w obrębie jednego zespołu osadniczego, noszącego jedną nazwę Bezławki, którego głównym członem była od lat 70. XIV wieku
wieś czynszowa lokowana na prawie chełmińskim, odrębnego majątku ziemskiego
(kolejnego zresztą poświadczonego źródłowo dla pierwszych dekad XV stulecia10)
ukazuje dość wyraziście znaczną heterogeniczność osad wiejskich w ówczesnych
Prusach, jako że Bezławki nie wydają się być jakimś wyjątkowym przypadkiem11.
Por. dokumenty (bądź ich kopie) przywołane w przyp. 13.
Por. Aneks źródłowy.
10
K. Kwiatkowski, op. cit., s. 32, 36–39, 40–42, 51–52.
11
Por. m.in. P. Germershausen, Siedlungsentwicklung der preußischen Ämter Holland, Liebstadt und Mohrungen vom 13. bis zum 17. Jahrhundert (Wissenschaftliche Beiträge zur Geschichte und Landeskunde Ostmitteleuropas,
Nr. 87), Marburg/Lahn 1970, s. 26 (uwagi dotyczące obszaru komturii elbląskiej).
8
9
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Dokonującym zakupu dóbr jest w omawianym dokumencie niejaki Lickete
Worien, osoba skądinąd nieznana, podobnie zresztą jak czterej sprzedający. Cena za
alienowane dobra wynosiła 30 grzywien, bez wątpienia pruskiej monety12. W dokumencie wystawcy–sprzedający potwierdzają, iż całą sumę od kontrahenta otrzymali.
Dyspozycja dyplomu obok potwierdzenia dokonanej w całości transakcji
kupna–sprzedaży majątku ziemskiego zawiera jeszcze tylko potwierdzenie obowiązku pełnienia służby zbrojnej przez nabywcę dóbr. Powinność ta ma być realizowana przez Lickete Woriena wobec wystawców dokumentu, którzy określeni
zostali jako tzw. wolni (freyen). Jako wzorzec powinności wskazana została służba zbrojna, którą wystawcy pełnią wobec swego „pana” (her) ze swojego majątku w osadzie Boże. Pod określeniem „pan” niewątpliwie należy rozumieć zakon
niemiecki. Zaprezentowana tu treść dyplomu poświadcza fenomen wykształcania
się relacji zależności między tzw. wolnymi, w ramach którego to zjawiska ci mniej
majętni nabywając od bogatszych dobra ziemskie, z tytułu ich uzyskania podporządkowywali się w pewnych aspektach życia społecznego władzy majętniejszych.
Fenomen ten, który można by określić mianem mediatyzacji, w odniesieniu do
tzw. wolnych nie jest na przełomie XIV i XV wieku czymś niespotykanym13, aczkolwiek pozostaje stosunkowo słabo poświadczony, jeszcze słabiej zbadany14, a tym
samym nie daje się jednoznacznie ocenić co do zasięgu, intensywności i dynamiki
występowania w Prusach w tym czasie. Już choćby ten aspekt powoduje, iż publikowany jako aneks źródłowy dokument zasługuje na uwagę, niezależnie od swojego
potencjału poznawczego w odniesieniu do dziejów Bezławek i osadnictwa w ich
okolicach.

12
W świetle informacji z dokumentu z 16 X 1386 r. cena 1 łana w obrębie majątku 10,5 łanowego położonego
również w komturii bałgijskiej wynosiła 20 grzywien pruskich (por. GStA PK, XX. HA, Ordensbriefarchiv (dalej: OBA),
Nr. 754, f. 1r), była więc znacznie wyższa od poświadczonej w omawianym tu dokumencie. Dla 1407 r. poświadczona jest
cena wynosząca prawie 16 grzywien za 1 łan (por. GStA PK, XX. HA, OBA 963), z kolei dwa lata później pojawia się cena
nieco ponad 4 grzywien za 1 łan (por. GStA PK, XX. HA, OBA 1185a). Wobec tych danych uwzględniając niewątpliwe
różnice w jakości ziemi (gleb), czasowe uwarunkowania rynkowe i czynniki pozagospodarcze, można stwierdzić, iż cena
7½ grzywny za 1 łan nie wydaje się nieprawdopodobna, aczkolwiek należałoby ją sklasyfikować jako niską.
13
Por. GStA PK, XX. HA, Pergament–Urkunden (dalej: Perg.–Urk.), Schiebl. XXXV, Nr. 108; GStA PK, XX.
HA, Perg.-Urk., Schiebl. XI, Nr. 1; GStA PK, XX. HA, Ordensbriefarchiv, Nr. 754, f. 1r–1v; GStA PK, XX. HA, Perg.–
Urk., Schiebl. XXXIX, Nr. 52.
14
W. Guddat, Die Entstehung und Entwicklung der privaten Grundherrschaften in den Ämter Brandenburg und
Balga (Ostpreußen) (Wissenschaftliche Beiträge zur Geschichte und Landeskunde Ostmitteleuropas, Nr. 96), Marburg/
Lahn 1975, s. 129–130, 132. Badacz ten analizuje słabo poświadczone dla 1. ćwierci XV wieku przypadki urzędów sołtysich nadawanych w obrębie władztw gruntowych posesorów ziemskich oraz nadania czynione przez tych ostatnich
na rzecz karczmarzy i młynarzy w północno-zachodnich częściach komturii bałgijskiej i brandenburskiej. Zjawisko
podporządkowywania mniej majętnych wolnych bogatszym i majętniejszym posesorom ziemskim lokalizuje dopiero na
okres po tzw. wojnie trzynastoletniej (1454–1466), por. ibidem, s. 203–207. W artykule z 2016 r. wskazałem na przekazy
źródłowe ukazujące omawiane zjawisko w samych Bezławkach i okolicach około połowy XV stulecia, por. K. Kwiatkowski, op. cit., s. 48–50.
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Aneks źródłowy15
[?], 29 VI 1409 roku
Joseph, Gabriel i Jakob Wylegeden wraz z Fremoldem Raymanem sprzedają
Lickete Worienowi i jego potomkom 4 łany w Bezławkach za sumę 30 grzywien.
Oryg.: zag.
Kop.: Geheimes Staatsarchiv Preußischer Kulturbesitz, XX. Hauptabteilung
(Historisches Staatsarchiv Königsberg), Etats–Ministerium, Abt. 119d, Nr. 5, k. 1r
(według nowej numeracji archiwalnej k. 64r).
Uw.: Poszyt papierowy w formacie folio, wymiary 30 × 20,5 cm, 28 zszytych
kart, brak okładki.
Licketten Worien16 vorschreibunge vber Ihr Huben zcu Bayselacken17 gelegen
Wißentlich seÿ allen, die ihn leßen oder hernachmols kauffen werden, wie
das wir nachgeschriebene als Joseph18, Gabriell19 und Jacob Wÿlegeden20 und Fremold Rayman21, mit wißen und raht unßer mit Erben verkauff haben, Licketen
Worien seinen rechten Erben und Nachkemlingn 4 huben22 zu Baÿßlacken gelegn,
als sie ihme von uns sein beweißt zu Colmischen Rechte umb 30 Marck die wir
vorgeschriebenen zu vorlebe von ihm erhaen. Auch soll der vorgeschriebene Lic15
Edycja została przygotowana według ogólnych zaleceń opracowanych przez D. Heckmanna, Leitfaden zur
Edition deutschsprachiger Quellen (13.–16. Jahrhundert), Preußenland, Jb. 3, 2012, s. 7–13. Zastosowano jednak wierne
odwzorowanie oryginalnej interpunkcji oraz pisowni wielkich i małych liter.
16
Lickette Worien, osoba skądinąd nieznana. Pruskie imię zapisywane w lekcjach: Likutte, Lickutte/ Lickuttin,
Lykute, Lyckutthe, Lickucz podaje na podstawie przekazów zakonnych dotyczących XIV i XV wieku R. Trautmann, Die
altpreußischen Personnamen, Göttingen 1925 (repr.: Göttingen 1974), s. 52, 143. Przezwisko Worien pochodzi zapewne
od osady Woria określanej w XIV w. również jako Worien, Worie, Worin (późn. niem. Worienen, ob. pol. Woryny), por.
Regesta historico-diplomatica Ordinis S. Mariae Theutonicorum 1198–1525, bearb. unter Mitwirkung zahlreicher Anderer v. E. Joachim, hrsg. v. W. Hubatsch, Register zu Pars I und Pars II, Göttingen 1965, s. 430, por. też G. Gerullis, Die
altpreußischen Ortsnamen, Berlin–Leipzig 1922, s. 207.
17
Bayselacken (późn. niem. Bäslack, ob. pol. Bezławki), osada położona 9,5 km SW od dzisiejszego Kętrzyna
(niem. Rastenburg).
18
Joseph, osoba skądinąd nieznana, zapewne członek rodziny Wyllegeden i tym samym krewny Gabriela i Jakoba Wylegeden.
19
Gabriell, osoba skądinąd nieznana, zapewne członek rodziny Wyllegeden i krewny Josepha i Jakoba Wylegeden.
20
Jakob Wylegeden, osoba skądinąd nieznana, zapewne krewny Josepha i Gabriella.
21
Fremold Rayman (Reymann), osoba skądinąd nieznana, być może spokrewniony z rodziną Reiman, której
członkowie otrzymali w 1370 r. nadanie na dobra Grunau (ob. pol. Gronowo), położone ca 8 km SE od Bezławek, por.
GStA PK, XX. HA, EM 119g, Nr. 61, k. 19r–20r (kopia XVIII-wieczna dokumentu). Z kolei w okresie ca 1444–1449
w Warpunach (Warpunen, późn. niem. Warpuhnen) położonych 12,5 km SW od Bezławek) wzmiankowany jest Hans
Reynman dzierżący majątek z dworem (hoff) wielkości 40 łanów i noszący dwa przezwiska: Ricke Garbin i Fromalt,
por. Amtsbücher des Deutschen Ordens um 1450. Pflegeamt zu Seehesten und Vogtei zu Leipe, hrsg. u. bearb. v. Cordula
A. Franzke, J. Sarnowsky (Beihefte zum Preußischen Urkundenbuch, Bd. 3), Göttingen 2015, s. 78, 79. Prawdopodobieństwo, iż chodzi tu o tę samą osobę jest duże, co by jednocześnie oznaczało, że w 1409 r. Fremold Rayman był osobą
stosunkowo młodą. Imię Fromolt poświadczone jest w okręgu Wargen (ob. ros. Котельниково/Kotel’nikovo), por. GStA
PK, XX. HA, OBA 7266, k. 5r.
22
Tj. ca 67,2 ha.
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kete seine rechte Erben und Nachkomlinge uns freyen einen dienst das wir unserm
her pflichtig sein zuthun, als das unser Erbe Briefe anweißen, die wir uber unser
new guter haben in dem Bosen23 das dieß geschehen ist mit unserm rechten wißen
Erben rechte, So haben wir vorgeschriebenen unser Teglicher sein Jnsiegell an
dießem Brief hengn laßen, der geben ist, in Jhar Zahl Christi taußent vierhundert
und im neunden Jahre, Am Tage Petri und Pauli der heilign Apostell24.
Krzysztof Kwiatkowski, Eine Bäslack betreffende Urkunde vom Jahr 1409
Zusammenfassung
Der vorliegende Beitrag enthält einen Übersicht und eine Edition der Urkunde vom 29. Juni 1409, die
Siedlung Bäslack (heute poln. Bezławki) betrifft. Diese Quelle ist nur in einem Exemplar aus dem 16. Jahrhundert
erhalten geblieben und befindet sich in einem größeren Heft, das Abschriften der Grundverleihungsurkunden,
Grundstückskauf- und verkaufsgeschäften und deren Abgrenzung im Bereich des Rastenburger Hauptamtes beinhaltet. Abgesehen von Informationen, die für die Geschichte von Bäslack und die Besiedlung in ihrer unmittelbaren Umgebung relevant sind, zeigt die vorliegende Urkunde ein Beispiel, wie die Beziehungen zwischen den
weniger vermögenden und begüterten Grundbesitzern, die zur Gruppe der sogenannten Freien gehören beziehen.
Damit hat man hier mit dem Phänomen einer gewissen „Mediatisierung” der Freien zu tun, das in der ersten Hälfte des 15. Jahrhunderts in Preußen in Quellen relativ wenig belegt und praktisch völlig unerforscht ist.
Übersetzt von Emilia Figura-Osełkowska
Krzysztof Kwiatkowski, Document regarding Bezławki dated 1409
Summary
The presented contribution contains a discussion and a version of the document on the Bezławki settlement (Germ. Bäslack) dated 29 June 1409. This source survived only as a 16th-century copy included in a larger
notebook with excerpts of documents confirming the bestowal of lands, estate sale and purchase transactions and
land borders within the Rastenburg Hauptamt. Next to information relevant to the history of Bezławki and the
nearby settlements, the discussed document also presents the manner of creating dependencies between the less
affluent and the rich landowners belonging to the group of the so-called free men (Germ. Freien). As a result, it
illustrates the mediatisation process, which is rather poorly confirmed by source documents and virtually non-researched for Prussia of the 1st half of the 15th century.
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Tadeusz Oracki
CZY WSZYSTKIE ARCHIWALIA SĄ NIEZBĘDNE
W PRACACH BIOGRAFICZNYCH? (W ZWIĄZKU
Z ARTYKUŁEM DANUTY BOGDAN I JERZEGO
PRZERACKIEGO)1.

Tytuł artykułu Danuty Bogdan i Jerzego Przerackiego, z wyraźną tendencją
dydaktyczną, zamieszczony w dziale „Artykuły recenzyjne i polemiki” nie jest właściwie recenzją, a po części tylko polemiką. Poza tym, fragmenty tego tekstu, to
różnego rodzaju dywagacje nie dotyczące mojej książki2 a odnoszące się do różnych
autorów, co szczególnie uwidacznia się w przesadnie rozbudowanych przypisach.
Może też dlatego recenzenci postanowili pouczać nie tylko mnie, ale i innych „autorów słowników biograficznych”, jak napisali w tytule swego artykułu.
Na początku autorzy streścili wstęp do książki, a następnie przystąpili do wyliczania – ich zdaniem – różnych błędów, do drukarskich włącznie. Na początku
także istotne wyjaśnienie. Książka nie jest słownikiem biograficznym, jak tego chcą
recenzenci, lecz zestawem nazwisk studentów.
Głównie uwagi recenzentów sprowadzają się do zarzutu, że informacje biograficzne należało uzupełnić dzięki archiwaliom kościelnym, które zawierają informację o datach chrztu, rodzicach chrzestnych itp. Czy rzeczywiście te dane są
niezbędne przy wszystkich osobach uwzględnionych w wykazie? Noty biograficzne, o różnej objętości, otrzymali jedynie ci studenci, którzy odegrali jakąś rolę
w społeczeństwie. Recenzenci uważają, że każde wydarzenie w życiu człowieka
przeciętnego jest ważne i zapewne mają rację, gdy chodzi o jakieś badania socjologiczne grup społecznych, ale w badaniach historycznych obowiązują inne zasady.
Jeśli biograf dysponuje wyłącznie datami dotyczącymi danej osoby, a nic nie wie o
jakiejkolwiek jej działalności, to nie stanowi ona dla niego przedmiotu badań. Jeśli
1
D. Bogdan, J. Przeracki, O przydatności ksiąg metrykalnych dla autorów słowników biograficznych (Na marginesie książki Tadeusza Orackiego), Komunikaty Mazursko-Warmińskie 2019, nr 3, s. 640–663.
2
T. Oracki, Studenci i profesorowie z Prus Krzyżackich, Książęcych i Warmii na Uniwersytecie Krakowskim od
XIV do XVIII wieku (Diecezje: pomezańska, sambijska i warmińska), Gdańsk 2018, s. 294, 1 nlb.
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uznamy, że informacje o osobie, która nie odegrała żadnej roli, ograniczone do daty
chrztu i dat związanych z rodzicami chrzestnymi, stanowią podstawę do publikowania pracy na ten temat to schodzimy na manowce badań biograficznych, ale tego
nie rozumieją recenzenci, o czym też świadczą ich prace.
Przeracki uważa, że każda strona zapisów archiwalnych jest na wagę złota i
tę zasadę od dawna realizuje. W artykule o genealogii Jędryckich3, bazującym na
księgach parafii Biesowo, uwzględnił kilka pokoleń tej rodziny, obsypując czytelnika gradem dat dotyczących głównie chrztów i rodziców chrzestnych, przy całkowitym braku informacji o jakiejkolwiek działalności tych osób. Podobnie, jak
we wspomnianym artykule, zastosował Przeracki tę dziwaczną metodologię wobec
mojej książki, wypisując szereg informacji jedynie o chrztach i rodzicach chrzestnych studentów, gdyż zaledwie o kilku znalazł jakieś informacje istotne w ich życiu.
Przerackiego można nazwać realizatorem hasła „sztuka dla sztuki”, gdyż wiedzę w zakresie użyteczności takiego tekstu posiada jedynie on sam.
Zagadnieniu przewagi wszelkich archiwaliów nad pracami ogłoszonymi drukiem hołduje także Danuta Bogdan, która zajmując się działalnością biskupa Szymona Rudnickiego, ogłosiła o nim obszerny tekst, pisząc m.in. „Nadworny teolog
biskupa Rudnickiego ksiądz M. Zyznowicz, ufundował w Akademii Krakowskiej
bursę dla studentów z Warmii, a teolog i pisarz biskupa Rudnickiego Maciej Sisinnius założył w 1641 roku bursę Sisinniana”4. Gdyby autorka zajrzała do „Słownika”
niejakiego Orackiego, który opracował biogram nie korzystając z archiwaliów5, to
dowiedziałaby się, że M. Zyznowicz i Maciej Sisinnius to jedna osoba.
Nieuwzględnianie archiwaliów w pracach naukowych niekiedy powoduje, że
mogą one posiadać różnego rodzaju braki, ale pomijanie lub lekceważenie prac
opublikowanych jest błędem niewybaczalnym. Pod tym względem trzeba zachować pewną kolejność, rozpoczynając od źródeł i opracowań wydanych drukiem,
a następnie jeśli to niezbędne, sięgać do archiwaliów, ale nigdy odwrotnie.
Każdy autor powinien przyjmować z podziękowaniem wszelkie uwagi,
zwłaszcza krytyczne, o swojej pracy, ale zadanie recenzenta to coś więcej niż tylko
wyszukiwanie błędów, zwłaszcza drukarskich. Zarówno autor, jak i czytelnik, oczekują od recenzenta całościowej oceny książki. Oboje recenzenci nie odpowiedzieli
na pytanie, jakie nowe elementy wnosi moja książka do ogólnopolskich i regionalnych badań naukowych. Czy z braku orientacji, czy może świadomie, nie zwrócili
uwagi na różnego rodzaju sprostowania i uzupełnienia oraz na noty biograficzne
osób, które dotąd były w ogóle nieznane albo wymieniano jedynie ich nazwiska.
3

s. 201–230.

J. Przeracki, Genealogia rodziny Jędryckich z Biskupca, Komunikaty Mazursko-Warmińskie 2015, nr 2,

D. Bogdan, Bp Szymon Rudnicki, w: Poczet biskupów warmińskich, Olsztyn 2008, s. 209.
T. Oracki, Słownik biograficzny Warmii, Prus Książęcych i Ziemi Malborskiej od połowy XV do końca XVIII
wieku, t. 2. L–Ż, Olsztyn 1988, s. 227.
4

5
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Recenzenci nie zauważyli też, że opracowany przeze mnie zestaw studentów
krakowskich, w istotny sposób uzupełnia dotychczasowe słowniki i prace biograficzne poświęcone regionom Warmii i Mazur, w których brak informacji o studiach
krakowskich albo są one nieścisłe lub podane w formie hipotezy.
Recenzenci słusznie uważają, że autorzy zajmujący się biografiami powinni
sięgać do archiwaliów, ale w rzeczywistości jest różnie. Jest wiele prac biograficznych i słowników biograficznych, których autorzy i wydawcy w ogóle nie podają
bibliografii przy poszczególnych osobach lub jedynie wykaz wykorzystanych publikacji na końcu książki. Istnieją również słowniki biograficzne, których autorzy
ograniczają się jedynie do podawania prac drukowanych i to najważniejszych.
Czy wykorzystywanie archiwaliów powoduje, że tego rodzaju prace są bezbłędne? Otóż nie. Przykładem może tu być „Polski Słownik Biograficzny”, dzieło
tworzone przez setki autorów reprezentujących różne dyscypliny, redaktorów i recenzentów uwzględniających archiwalia. Wydane w 2002 r. „Uzupełnienia i sprostowania” do pierwszych czterdziestu tomów PSB liczą 119 stron, a do następnych
dwunastu tomów – 67 stron. W tomie 50, napisanym przez dwustu autorów znajdują się sprostowania do 78 osób.
Przypomnieć trzeba, że przy opracowywaniu metryk uniwersyteckich, autorzy muszą korzystać z licznych i bardzo różnorodnych dyscyplin naukowych,
a to wyklucza jakąkolwiek nieomylność, zarówno w pracach indywidualnych, jak
i zbiorowych. Nie znam żadnej pracy o metrykach uniwersyteckich, która byłaby
pozbawiona błędów, co zresztą wykazałem w swojej pracy. Prace o charakterze interdyscyplinarnym, sprawiają trudności wszystkim badaczom, także obojgu recenzentom, którzy wysuwają liczne hipotezy i wątpliwości, używając takich określeń,
jak np. „zapewne”, „prawdopodobnie”, „czy jednak jest to na pewno słuszne”, „być
może”, „wydaje się” itp. Recenzenci chcieliby, abym wyręczając historyków, których
opinie są podzielone, jednoznacznie określił miejsce urodzenia niektórych osób
(np. Jana Plastwicha, Jana Reinholda Heidensteina, Jakuba Fliendta czy Jana Jerzego Kunigka). Mają do mnie również pretensje, że nie poprawiłem wszystkich
błędów znajdujących się w metrykach i ich opracowaniach, nad którymi przez
lata pracowało wielu autorów, a nawet całe zespoły. Tego rodzaju życzenie trzeba
określić jako nieporozumienie. Mają też pretensję, że nie uwzględniłem studentów
z diecezji chełmińskiej, którzy przecież doczekali się opracowań. Każdy autor ma
prawo do wyboru tematu ograniczając go do określonych przez siebie ram chronologicznych i terytorialnych.
Krytykujmy i uzupełniajmy autorów poruszających trudne i nowe tematy, ale
doceńmy też ich inicjatywę i nowatorstwo. Danuta Bogdan i Jerzy Przeracki nie
zauważyli moich korekt zarówno wobec zapisów w metrykach jak i wobec istnieją-
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cego stanu badań. Wydaje się też, że nie są należycie zorientowani w tym, jaka jest
różnica między pracami przyczynkarskimi a syntezą obejmującą kilka wieków, na
dodatek stworzoną przez jednego człowieka. Nie ma w historiografii pracy będącej
syntezą, wobec której nie zgłaszanoby różnego rodzaju zastrzeżeń, a mimo to istnieją autorzy, którzy takie prace podejmują.
Dziękuję recenzentom za tę część uwag, które uważam za słuszne, i które
z pewnością uwzględnię w przygotowywanej nowej edycji książki, która rozeszła
się błyskawicznie. Jednocześnie mam nadzieję, że także oni, mający dotąd w swym
dorobku prace przyczynkarskie, ale dysponujący większą od mojej wiedzą archiwalna, zajmą się kiedyś opracowaniem wielkiej syntezy historycznej obejmującej
kilka wieków Warmii i Mazur w powiązaniu z dziejami Polski.
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ROBERT SYRWID, STAROSTOWIE WARMII I MAZUR
W LATACH 1945–1950. MATERIAŁY BIOGRAFICZNE,
OLSZTYN–BIAŁYSTOK–WARSZAWA 2018, WYD. IPN,
ODDZIAŁ W BIAŁYMSTOKU, S. 550.

Dr Robert Syrwid specjalizuje się w badaniach nad powojenną historią Warmii i Mazur. Jego, oparta na szerokiej bazie archiwalnej publikacja, dotycząca działalności PPS w regionie, do dziś nie straciła na aktualności, a zawarte tam ustalenia
stanowią trwałą bazę informacji dla kolejnych badaczy zajmujących się tą problematyką1. W ostatnich latach historyk ten przygotował do druku szereg materiałów
źródłowych, najczęściej ukazujących działania lokalnej administracji w pierwszym
powojennym pięcioleciu2.
Omawiana publikacja jest efektem nowego kierunku zainteresowań Roberta
Syrwida. Terytorialnie praca odnosi się do obszaru Okręgu Mazurskiego i województwa olsztyńskiego, a chronologia obejmuje czas od wiosny 1945 r. do czerwca 1950 r., czyli do przemian związanych z gruntowną reformą administracji (na
długie lata przestał istnieć urząd starosty, jednocześnie likwidacji uległ samorząd).
To wówczas rozpoczęły działalność nowe urzędy – prezydia gminnych, miejskich,
powiatowych i wojewódzkich rad narodowych, których charakter określała ustawa
o terenowych organach jednolitej władzy państwowej z marca 1950 r.
Autor z dużą precyzją i wyczuciem tematu dokonał wyboru i selekcji zgromadzonego materiału. Biogramy zawarte w recenzowanej książce zostały przygotowane w oparciu o zróżnicowany materiał źródłowy, po części dotąd nieznany
badaczom. Zasadniczą bazę stanowiły bowiem dokumenty z Archiwum Zakła1
R. Syrwid, Od partnerstwa do wymuszonej jedności. Olsztyńska organizacja Polskiej Partii Socjalistycznej
w latach 1945–1948, Łódź 2004.
2
Por. m.in.: Starostwo Powiatowe w Olsztynie. 1945–1950. Wybór dokumentów. Wybrał, wstępem i komentarzem opatrzył Robert Syrwid, Olsztyn 2009 oraz D. Bogdan, R. Syrwid, R. Tomkiewicz, Olsztyn w dokumentach 3. Wybór
źródeł do historii pierwszych lat powojennych 1945–1950, Olsztyn 2017; Olsztyn w dokumentach 4. Miasto i jego mieszkańcy w relacjach prasowych z lat 1945–1950. Wybór, wstęp i opracowanie K. Bączek, R. Syrwid, R. Tomkiewicz, Olsztyn
2018; Olsztyn w dokumentach 5. Rok 1945. Źródła do powojennych dziejów miasta. Wybrali, wstępem i komentarzem
opatrzyli K. Bączek, R. Syrwid, R. Tomkiewicz, Olsztyn 2019.

Komunikaty Mazursko-Warmińskie, 2020, nr 1(307)

Robert Syrwid, Starostowie Warmii i Mazur w latach 1945–1950.

159

dowego Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego, a więc zbioru rzadko
odwiedzanego przez badaczy, praktycznie szerzej nie znanego, co gwarantowało
komfort pracy na materiałach dotąd nietkniętych, w kontekście analiz odnoszących
się do kadry administracji państwowej i samorządowej regionu Warmii i Mazur.
Gruntowna kwerenda została przeprowadzona także w Archiwum Państwowym w Olsztynie (zespoły: Delegatury Komisji Specjalnej do Walki z Nadużyciami
i Szkodnictwem Gospodarczym, KW PPR i WK PPS oraz KW PZPR, a także MRN
w Olsztynie, Urzędu Pełnomocnika Rządu RP na Okręg Mazurski oraz zespoły
poszczególnych starostw powiatowych).
Poszukiwania archiwalne Autor przeprowadził także w Delegaturze elbląskiej
olsztyńskiego Urzędu Wojewódzkiego oraz w Delegaturze w Łomży Podlaskiego
Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku. Uzupełniającą kwerendę dokonał w Archiwum IPN w Warszawie oraz w delegaturach tej instytucji w Białymstoku, Gdańsku,
Lublinie i w Olsztynie, a także w Archiwum Kuratorium Oświaty w Olsztynie oraz
w Archiwach Państwowych w Białymstoku, w Elblągu z siedzibą w Malborku i we
Wrocławiu. Kwerendę przeprowadził również w Archiwum Państwowym Miasta
Stołecznego Warszawy (Ekspozytura w Milanówku), Archiwum Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, Archiwum Zakładowym Urzędu Miasta Sopotu,
Archiwum Zakładowym Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy oraz w Archiwum Zakładowym Zarządu Wojewódzkiego PSL w Olsztynie.
Ten imponujący zakres przebadanych materiałów źródłowych, uzupełniony
został jeszcze o wspomnienia i wywiady. Wielką zasługą Autora było pozyskanie
szczególnie wielu relacji osób znających (rodzina) bądź współpracujących kiedyś
ze starostami. Często poszukiwania te przyniosły unikalne dokumenty, wykorzystane później przy konstruowaniu biogramów. Spożytkowane zostały ponadto dokumenty (często rękopisy) zgromadzone w Zbiorach Specjalnych Instytutu
Północnego im. Wojciecha Kętrzyńskiego w Olsztynie oraz materiały znajdujące
się w Dziale Historii Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie. Kilkakrotnie Autor
posłużył się informacjami pozyskanymi z sieci Internetu.
W celu usprawnienia korzystania ze publikacji, biogramy zostały poprzedzone zestawieniem wszystkich haseł osobowych oraz wykazem skrótów bibliograficznych, znajdujących się pod każdym biogramem (bowiem każdy z nich zamyka
notka bibliograficzna, ukazująca wykaz wykorzystanych materiałów). Prócz tego
praca zawiera obszerną bibliografię oraz indeks nazw osobowych.
Książkę uzupełnia Aneks w formie tabelarycznej, w którym znalazły się trzy
zestawienia. Pierwsze to wykaz starostów w poszczególnych powiatach, z określeniem dat sprawowania urzędu. W drugim zamieszczony został wykaz wicestarostów,
z datami sprawowania funkcji oraz z informacjami o wykształceniu i przynależności
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partyjnej (dane te są w kilku przypadkach niepełne). Tę część pracy zamyka zestawienie prezydentów i wiceprezydentów Olsztyna, z datami sprawowania funkcji. Tu
także znalazły się informacje o wykształceniu i ich przynależności partyjnej.
We wstępie, poprzedzającym zbiór dziewięćdziesięciu sześciu biogramów,
Autor omówił podstawy prawne regulujące powojenną organizację administracji
oraz etapy jej tworzenia i praktykę działania w Okręgu Mazurskim (i potem w województwie olsztyńskim). Zamieszczono tam również informacje na temat zakresu
działań i odpowiedzialności starostów powiatowych oraz ukazano strukturę organizacyjną urzędu starosty. Uwzględnione też zostały informacje na temat Wydziału
Inspekcji Starostw (Urzędu Pełnomocnika Rządu RP na Okręg Mazurski, potem
Urzędu Wojewódzkiego), mającego znaczący wpływ na pracę przedstawicieli administracji w terenie.
Biogramy starostów zostały też poprzedzone blokiem informacji będących
ogólną charakterystyką tej grupy osób („Starostowie Warmii i Mazur w latach
1945–1950. Szkice do portretu zbiorowego”). Wykorzystując zgromadzoną wiedzę
Autor dokonał analizy czynników pozwalających wielostronnie scharakteryzować
postacie tych urzędników, uwzględniając ich wiek, gdy sprawowali tę funkcję, pochodzenie społeczne, przeszłość okupacyjną, wykształcenie i kwalifikacje zawodowe, przynależność partyjną, otrzymane nagrody i wyróżnienia. O ile udało się to
ustalić, w tej części (i w konkretnych biogramach) znalazły się też przyczyny odwołań starostów z urzędu. Czasem powodem były uchybienia natury urzędniczej
bądź nadużycia gospodarcze, a czasem wręcz przestępstwa kryminalne. Osobną
przyczyną końca kariery w charakterze starosty powiatowego bywał konflikt na tle
politycznym, nierzadko kończący się aresztowaniem.
Informacje zawarte biogramach często wykraczają poza przyjęty zakres
chronologiczny pracy. Dzieje się tak mianowicie w wyniku celowego zamierzenia
Autora, który chciał ukazać postacie w jak najszerszej perspektywie. Zależnie od
możliwości źródłowych, opisane zostały także ich wcześniejsze losy, przed objęciem stanowiska na Warmii i Mazurach oraz pokazana została dalsza droga życiowa tych osób po roku 1950, gdy ustępując z urzędu z reguły opuszczali region.
Poszczególne biogramy, napisane w sposób zajmujący, przygotowano według
ujednoliconego schematu. Tu należy jednak podkreślić, że daleko im do zbioru
encyklopedycznych informacji na temat danej osoby. To nie są tylko suche fakty z ich życia zawodowego, to opowieści o ludziach (o ile to było możliwe, także
z uwzględnieniem ich życia prywatnego), którym przyszło pełnić publiczną funkcję w pierwszych latach Polski Ludowej na Warmii i Mazurach. Biogramy stanowią zwartą, narracyjną opowieść, będącą jednocześnie integralną częścią przekazu
książki. W istocie każdy z nich jest frapującą opowieścią.

Robert Syrwid, Starostowie Warmii i Mazur w latach 1945–1950.
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Okazuje się przy okazji, że wbrew niektórym opiniom, wielu z tych ludzi nie
sposób było jednoznacznie zaliczyć do grona osób identyfikujących się z komunizmem. Byłoby to nieprawdziwe i przede wszystkim dla wielu z nich po prostu
bardzo krzywdzące. Analizując zebrane w książce Roberta Syrwida życiorysy starostów, w tym zwłaszcza ich powojenną aktywność, bez trudu można dostrzec, że
większość z tych ludzi z socjalizmem/komunizmem nie miała zgoła nic wspólnego. Nowej władzy, zanim wykreowała swoje elity, potrzebni byli (m. in. w administracji), ludzie wykształceni, z doświadczeniem zawodowym, siłą rzeczy zdobytym
w okresie międzywojennym. Wymiana kadr na kluczowych stanowiskach była
więc tylko kwestią czasu, co naturalnie dotyczyło też grupy starostów. Proces ten
znakomicie można prześledzić w recenzowanej publikacji.
Dobry warsztat naukowy, szeroka wiedza i analityczne spojrzenie na postacie
starostów, pozwoliły Autorowi na połączenie trudnej sztuki biografistyki z prezentacją ich działalności publicznej, ukazanej na tle nieuregulowanej sytuacji społeczno-gospodarczej regionu i wynikającej z tego powodu pewnej tymczasowości
działań, odnoszącej się zarówno do życia społeczno-politycznego, jak i ówczesnej
codzienności.
Publikację, stanowiącą bogate kompendium wiedzy na temat osób sprawujących urząd starosty w powojennym pięcioleciu na Warmii i Mazurach, można
zaliczyć do pionierskich dokonań w skali kraju. Ukazuje (i po części systematyzuje)
wiedzę na temat mechanizmów działań powiatowej administracji w województwie
olsztyńskim, stanowiąc jednocześnie nowe spojrzenie na rolę i miejsce w bezpośrednio powojennej rzeczywistości osób wywodzących się z nieistniejącego już,
przedwojennego systemu administracyjno-politycznego. Nowa książka Roberta Syrwida z pewnością zostanie z zainteresowaniem przyjęta przez badaczy elit
władz pierwszego powojennego pięciolecia na Warmii i Mazurach.
Ryszard Tomkiewicz
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K RONIKA NAUKOWA
Jan Chłosta
SPRAWOZDANIE Z OBCHODÓW 90 ROCZNICY
UTWORZENIA POLSKICH SZKÓŁ NA WARMII
I MAZURACH

Na wniosek posłanki na Sejm Urszuli Pasławskiej 23 marca 2019 r. Sejmik
Województwa Warmińsko-Mazurskiego podjął uchwałę o uznaniu 2019 Rokiem
90-lecia szkół polskich na Warmii i Mazurach. Skłoniło to olsztyńskie instytucje
kulturalno-oświatowe i towarzystwa naukowe jak: Wojewódzką Bibliotekę Publiczną, Muzeum „Gazety Olsztyńskiej”, Stowarzyszenie Przyjaciół Filatelii Maltańskiej
oraz Instytut Północny i Towarzystwo Naukowe im. Wojciecha Kętrzyńskiego do
podjęcia wielu inicjatyw upowszechniających rolę i znaczenie polskich szkół w aktywizacji ruchu polskiego na tych ziemiach w latach międzywojnia. Sprowadzały
się one do rozpisania konkursu fotograficznego, urządzenia wystaw okazjonalnych,
edycji szeregu wydawnictw oraz odbycia spotkań we wsiach, gdzie w latach 1929–
1939 znajdowały się polskie szkoły.
Obchody 90-lecia szkół polskich, rozpoczęte zostały 20 lutego 2019 r. roboczą naradą pod przewodnictwem członka Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego p. Sylwii Jaskulskiej z udziałem przedstawicieli wymienionych wyżej
instytucji oraz wicestarosty powiatu olsztyńskiego p. Joanny Michalskiej. Ustalone
zostały zakresy działań. Podkreślono przy tym potrzebę upowszechniani znaczenia
tych szkół w mediach.
Same obchody rozpoczęto 19 września 2019 r., w sali konferencyjnej nowego
skrzydła WBP w Olsztynie konferencją: Szkoły polskie na Warmii i Mazurach 1929–
2019. Współorganizatorami jej były: Towarzystwo Naukowe im. W. Kętrzyńskiego
w Olsztynie oraz Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego
(Departament Kultury i Edukacji). Podczas konferencji zaprezentowano referaty:
Od polskich szkól do polskiego uniwersytetu w Olsztynie – prof. dr hab. Stanisław
Achremczyk, Losy nauczycieli szkół polskich – dr Jan Chłosta, Uczniowie szkól polskich – życiowe perypetie – mgr Danuta Syrwid, Pamięć o szkołach polskich dzisiaj
– dr Iwona Jóźwiak. Referaty pokonferencyjne zostały przekazane organizatorom
Komunikaty Mazursko-Warmińskie, 2020, nr 1(307)
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w formie artykułów do dalszej publikacji. W ramach jubileuszu, we współpracy
z Towarzystwem Naukowym im. W. Kętrzyńskiego oraz Stowarzyszeniem Przyjaciół Filatelii Maltańskiej, podczas wydarzenia zaprezentowano liczne wydawnictwa okolicznościowe: po raz pierwszy wykonaną mapą powiatu olsztyńskiego
z naniesionymi budynkami szkół polskich oraz fotografiami nauczycieli tych szkół;
pieczęcie z wizerunkiem Domu Polskiego i fotografią Marii Zientary-Malewskiej
na jubileuszowych zakładkach; tekę z pocztówkami i kalendarz okolicznościowy,
a także przygotowaną przez Departament Kultury i Edukacji Urzędu Marszałkowskiego wystawę Szkoły polskie na Warmii i Mazurach 1929–1939 w obiektywie.
Podczas komunikatów zaprezentowano książkę Kronika katolickiej szkoły polskiej
w Nowej Kaletce ze wstępem i w opracowaniu J. Chłosty oraz na kilku spotkaniach
inicjatywę konkursową 16 × 90 Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Olsztynie.
Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Olsztynie zorganizowała konkurs historyczno-fotograficzny pt. 16 × 90 pod patronatem honorowym Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Nazwa wydarzenia nawiązuje do 16 szkół
polskich w regionie (15 na Warmii i 1 na Mazurach w Piasutnie). Konkurs miał na
celu zainteresowanie mieszkańców naszego województwa historią tych placówek,
przypomnieć nauczycieli, działaczy kultury, a także mieszkańców kilkunastu małych miejscowości, którzy zasłużyli się w trwania przy polskiej kulturze na Warmii
i Mazurach.
Formuła konkursu, jaką była praca fotograficzna inspirowana działalnością
szkół polskich na Warmii i Mazurach w latach 30. XX w., miała zachęcić do udziału
szczególnie młodzież i starsze dzieci, które na co dzień posługują się nowoczesną
technologią i korzystają z mediów. W ramach projektu w czerwcu 2019 r. założona została strona internetowa: https://16x90.home.blog, na której zamieszczono do końca trwania naboru prac kilkadziesiąt wpisów historycznych o szkołach
polskich na Warmii i Mazurach, informacje, ciekawostki i materiały wizualne na
temat wszystkich 16 szkół polskich, a także galeria nauczycieli oraz polecana literatura o Warmii okresu międzywojennego. Strona stała się tym samym miejscem
edukacji historycznej i inspiracji fotograficznych, a po zakończeniu konkursu pozostała źródłem wiedzy dla nauczycieli i zainteresowanych. Ze względu na przyjętą w konkursie formę fotografii instagramowej, popularnej w mediach. 6 sierpnia
2019 r. zorganizowano warsztaty „Fotografia FLAT LAY w teorii i praktyce”, na
których odbyły się prezentacja i warsztaty fotograficzne z techniki flat lay, mające
na celu przybliżenie techniki prac wymaganych w konkursie historyczno-fotograficznym”16x90”.
Zadaniem konkursowym było stworzenie wizualnej opowieści o historii
jednej z wybranych szkół polskich, z zastosowaniem pamiątek, fotografii, doku-
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mentów, własnoręcznie przygotowanych prac, ale też przedmiotów codziennego
użytku, roślin i wielu innych dostępnych rekwizytów, co pozwoliło nie tylko ukazać
klimat przedwojennej szkoły, ale i w sposób plastyczny, bez użycia tekstu, wyrazić
treści i odczucia związane z poznaną historią.
Na konkurs wpłynęło kilkanaście prac w kategorii osoby niepełnoletnie oraz
w kategorii osoby pełnoletnie. W październiku 2019 r. uruchomiony został Instagramowy konkursowy jako platforma prezentacji prac z warsztatów i prac nadesłanych na konkurs. Komisja konkursowa w składzie: Iwona Jóźwiak (historyk,
nauczyciel) – Przewodnicząca Komisji, Jarosław Poliwko (fotografik), Grzegorz
Wadowski (fotograf i nauczyciel) w pierwszym tygodniu października 2019 r. wyłonili w konkursie laureatów dwóch nagród głównych (tablety) oraz dwóch nagród specjalnych (autorskie projekty stanowiły okładkę 700 zeszytów szkolnych)
i wyróżnień (książki o tematyce historycznej i fotograficznej oraz edukacyjne gry
planszowe). Uroczyste wręczenie nagród oraz pamiątkowych dyplomów nastąpiło 8 listopada 2019 r. podczas wydarzenia pt. „Dążąc do polskości”. Spotkanie to
zorganizowano w formie konferencji regionalnej skoncentrowanej wokół historii
i kultury przedwojennej Warmii, w tym pracy nauczycieli, działaczy, wydawców
i dziennikarzy jednego z największych regionalnych dzienników oraz jego roli
w podtrzymywaniu polskości na Warmii i Mazurach. W programie znalazły się:
1.
Podsumowanie konkursu 16 × 90: prezentacja strony internetowej dedykowanej tematyce obchodów 90-lecia szkół polskich na Warmii i Mazurach
(Anita Romulewicz), zaprezentowanie wyników konkursu (przewodnicząca
Komisji konkursowej dr I. Jóźwiak) oraz wręczenie nagród laureatom konkursu (Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego);
2.
Kolekcja przedwojennej „Gazety Olsztyńskiej” za lata 1886–1914 w WBP
w Olsztynie (Dyrektor WBP w Olsztynie Andrzej Marcinkiewicz); Archiwum „Gazety Olsztyńskiej” w Warmińsko-Mazurskiej Bibliotece Cyfrowej
(Anna Rau); panel dyskusyjny na temat historii, celów i działaczy regionalnych związanych z „Gazetą Olsztyńską”.
W dyskusji wzięli udział: Jan Chłosta regionalista, znawca historii Warmii,
wiceprezes Towarzystwa Naukowego im. W. Kętrzyńskiego w Olsztynie, Danuta
Syrwid historyk, kustosz Domu „Gazety Olsztyńskiej” Muzeum Warmii i Mazur,
badaczka przedwojennego dziennika, Igor Hrywna, redaktor naczelny współczesnej „Gazety Olsztyńskiej”. Rozmowę prowadziła redaktor Ewa Zdrojkowska
- dziennikarka Radia Olsztyn). Uczestnicy spotkania otrzymali wydane w konkursie zeszyty okolicznościowe oraz zakładki z adresem domeny Warmińsko-Mazurskiej Biblioteki Cyfrowej. Wydarzeniu towarzyszyła wystawa pt. Szkoły polskie na
Warmii i Mazurach 1929–1939 w obiektywie oraz ekspozycja dokumentów życia
społecznego związanych z historią „Gazety Olsztyńskiej”. Uczestnicy konferencji
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otrzymali zeszyty pokonkursowe, z których większość trafiła do placówek bibliotecznych. W 2020 r. część zeszytów upamiętniających nauczycieli w Wymoju trafiła
do Zespołu Szkół Szkolno-Przedszkolnych w Stawigudzie w planowanym konkursie szkolnym z okazji plebiscytów na tych ziemiach
Ważne były działania podejmowane w ramach obchodów przez Muzeum Warmii i Mazur. Łączyły się one z opracowaniem prezentacji multimedialnych: Szkolnictwo polskie na Warmii i Mazurach 1929–1939 oraz Olsztyn: Czyje imię nosi ta ulica?
Godzi się w tym miejscu przypomnieć, że wielu nauczycieli polskich szkół obrano
patronami olsztyńskich ulic, m.in. Bolesława Jeziołowicza, Edwarda Turowskiego,
Józefa Grotha, Ryszarda Knosały, Jerzego Lanca, Marii Zientary-Malewskiej.
Urządzono również specjalną „Niedzielę w Muzeum” z wystawą: Przyznając
się do polskości. Szkoły polskie na Warmii i Mazurach (29 września 2019 r.) wraz
z warsztatami edukacyjno-plastycznymi, a w nich m. in. rozwiązywanie rebusów
tematycznie związanymi z polskimi szkołami z lat międzywojnia. Zadbano też
o promocję dziejów polskich szkół na banerze internetowym „Olsztyn24”, informacjach Starostwa Powiatowego w Olsztynie, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego oraz Kuratorium.
Również planszowa wystawa przygotowana przez Muzeum, poświęcona
tamtym szkołom i ich nauczycielom, była eksponowana w Instytucie Północnym
im. Wojciecha Kętrzyńskiego w Olsztynie, miejscowym Zespole Placówek Edukacyjnych, ostródzkim Hufcu Związku Harcerstwa Polskiego, szkołom w Świętajnie,
w dawnej szkole polskiej w Pluskach.
W trakcie obchodów Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego Gustaw Marek Brzezin skierował do przedstawicieli rodzin, związanych ze szkołami
specjalny adres z podziękowaniem za podjęty trud w upowszechnianiu znaczenia
tamtych szkół w zachowaniu kultury polskiej na południowej Warmii. Takie listy
otrzymali: Jadwiga Piskorska, Tadeusz Pacer, Wanda Czerwińska, Marian Barcz,
Robert i Henryk Pieczkowscy, Maria Anielska, Anna i Roch Mackowiczowie, Maria Surynowicz, Elżbieta Pimpicka, Aniela Jadwiga Ferenc, Andrzej Frenszkowski.
Odbyły się spotkania we wsiach pod Olsztynem w Spręcowie w gminie Dywity połączona z nadaniem miejscowej szkoły patrona ks. Walentego Barczewskiego
(6 czerwca 2019 r.). Tego samego dnia odbyło się w Sali Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej posiedzenie Komisji Kultury Towarzystwa Naukowego im. W. Kętrzyńskiego, na którym Prof. dr hab. Izabela Lewandowska przedstawiła biografię
współzałożyciela i opiekuna polskiej szkoły w Jarotach (obecnie dzielnica Olsztyna)
Józefa Malewskiego, natomiast mgr Radosław Batożyński wraz z Markiem Wąsikiem – dyrektorem Szkoły Podstawowej nr 34 im. Józefa Malewskiego w Olsztynie
zaprezentowali współczesne działania edukacyjne w celu popularyzacji tej postaci.
Pokazano też przygotowaną do druku biografię J. Malewskiego. W części wspo-
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mnieniowej Tadeusz Pacer na podstawie fotografii i kroniki rodzinnej przestawił
działalność pedagogiczną swojego ojca i całego polskiego środowiska. Prezentacja
Tadeusza Pacera, zawierająca bogaty materiał ilustracyjny została przekazana do
zbiorów WBP w Olsztynie. W spotkaniu udział wzięli byli uczniowie szkół, ich
bliscy, nauczyciele i dyrektor Szkoły Podstawowej w Jarotach, historycy, badacze
regionu. Zaprezentowana została prezentacja filmowa, multimedialna, pamiątki,
wspomnienia. Kolejne spotkania odbyły się: w Butrynach (24 września 2019 r.),
Gietrzwałdzie (26 września), Dywitach (4 października), w Pluskach (6 października). Spotkanie zostało wzbogacone pokazem zarejestrowanych zdjęć z życia tej
szkoły, także jej opiekuna Augusta Popławskiego, prezentowanych przez wnuka
tego działacza Jerzego Popławskiego oraz wystąpieniem syna nauczyciela tej szkoły
Roberta Gransickiego, zamieszkałego obecnie w Gdyni Janusza Gransickiego oraz
udziałem w spotkaniu uczennicy polskiej szkoły w Pluskach i Nowej Kaletce Adeli
Popławskiej, poza tym w Purdzie (21 października) oraz w Zespole Szkół Ekonomiczno-Handlowych im. Polaków spod znaku Rodła w Olsztynie (23 października). Na tych spotkaniach zaprezentowano następujące tematy:
Ȥ
Uczniowie polskich szkół – portret zbiorowy;
Ȥ
Martyrologia nauczycieli polskich szkół na Warmii i Mazurach po wybuchu
II wojny światowej;
Ȥ
Szkoła polska w Purdzie n tle innych szkół na południowej Warmii;
Ȥ
Pierwsze cztery szkoły na Warmii (Chaberkowo, Gietrzwałd, Nowa Kaletka,
Unieszewo), otwarte 10 kwietnia 1929 r.;
Ȥ
Warmia w poezji Marii Zientara-Malewskiej, w 125 rocznicę urodzin i 35
rocznicę śmierci;
Ȥ
Ryszard Knosała – harcerz niezłomny;
Ȥ
Polska szkoła w Brąswałdzie;
Ȥ
Droga do polskich szkół;
Ȥ
Historia Domu Polskiego w Olsztynie.
Ȥ
Nad działalnością Polsko-Katolickiego Towarzystwa Szkolnego na Warmię.
Wymienione tematy przedstawili członkowie Towarzystwa Naukowego im.
W. Kętrzyńskiego: prof. dr hab. Anna Pytasz-Kołodziejczyk, mgr Danuta Syrwid,
prof. dr hab. Izabela Lewandowska, dr Iwona Jóżwik, mgr Anita Romulewicz, mgr
Jerzy Laskowski, mgr Tadeusz Pacer, dr Jan Chłosta. Wszystkie spotkania zostały
wzbogacone recytacjami wierszy przez uczniów miejscowych szkół oraz występami chórów i zespołów muzycznych.
Jestem przekonany, że obchody 90-lecia utworzenia polskich szkół na Warmii i Mazurach przyczyniły się do lepszego poznania przez młodzież polskiego
trwania w latach międzywojennych na tych ziemiach.
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