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Szanowni Państwo!

Oddajemy w Państwa ręce drugi tom „Nowych Studiów Grunwaldzkich”, rocznika naukowego wydawanego przez Muzeum Bitwy pod Grunwaldem. Tom pierwszy,
poświęcony głównie ruchowi husyckiemu, spotkał się z bardzo ciepłym przyjęciem
przez środowisko naukowe, jak i odbiorców zainteresowanych szeroko pojętą tematyką średniowiecza. W tomie drugim chcieliśmy przybliżyć Państwu przede wszystkim
tematykę stosunków polsko-węgierskich w czasach panowania Władysława II Jagiełły.
Artykuły tu prezentowane są pokłosiem konferencji zorganizowanej przez Muzeum
Bitwy pod Grunwaldem wspólnie z Instytutem Historii Polskiej Akademii Nauk
im. Prof. Tadeusza Manteuffla w Warszawie, w listopadzie 2015 roku. Oprócz materiałów pokonferencyjnych znalazło się tu także miejsce na sprawozdanie z prowadzonych
przez Muzeum badań archeologicznych, jak i na artykuł dotyczący działań SB podczas
obchodów 550-tej rocznicy bitwy pod Grunwaldem. W ten sposób chcemy rozszerzać
zakres naszych zainteresowań badawczych. Liczymy na to, że kolejny tom „Nowych
Studiów Grunwaldzkich” utrwali naszą renomę jako szybko rozwijającego się ośrodka
badań nad dziejami późnego średniowiecza.

Dr Szymon Drej
Redaktor naczelny
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Słowo wstępne

Podczas zebrania inaugurującego pierwszą kadencję Rady Muzeum Bitwy pod
Grunwaldem 30 marca 2012 r., w trakcie ustalania programu działalności Muzeum,
zaproponowałem podjęcie szerokiej współpracy z instytucjami naukowymi w celu
organizowania konferencji poświęconych ideowemu, religijnemu i społecznemu kontekstowi wojen prowadzonych przez Królestwo Polskie z Zakonem Krzyżackim. Taka
współpraca została pomyślnie nawiązana z moim Instytutem Historii PAN w Warszawie. W myśl wysuniętej przeze mnie koncepcji jesienią 2014 r. Muzeum przygotowało
w siedzibie IH PAN konferencję naukową dotyczącą konfrontacji czeskich husytów
i Krzyżaków. Zależało mi na tym, aby nie skupiać się wyłącznie na znanym aspekcie wojennym- udziału czeskich wojsk posiłkowych w kampanii 1433 r. Warto było postawić
kilka pytań badawczych szerszej natury. Jak oceniali się wzajemnie ludzie pióra (kronikarze, dyplomaci, duchowni) obu stron? Co sądzili o rycerstwie „zakonu krzyżowego”
(wobec nader bogatych doświadczeń z obserwacji ich poczynań) twórcy i komentatorzy doktryny husyckiej? To pytanie znalazło się w cieniu oczywistej konstatacji, że dla
ówczesnych oblężonych (też w sensie ideowym) Czech problem krzyżacki był odległy
i drugorzędny. Jak wszakże zapatrywali się obrońcy „czeskich Czech” na zakon tak wybitnie niemiecki? A jak pióro krzyżackie rysowało obraz teologii obrazoburczej, wrogiej
względem czci dla Najśw. Maryi Panny i niebieskich orędowników? Niebagatelny był
też aspekt doktryny wywrotowej wobec hierarchii zastanej, szczególnie prymatu stanu
duchownego. A cóż dało się powiedzieć o splocie idei i taktyki, doraźnych interesów politycznych i dyplomatycznych przemilczeń? W każdym razie chodziło mi o „spór umysłów”, może też „spór wyobraźni”. Na konferencję, którą miałem zaszczyt prowadzić,
zostali zaproszeni wybitni specjaliści, znawcy kwestii husyckich i krzyżackich. Zgodnie
z przewidywaniem, nie znaleźliśmy zadawalających odpowiedzi na wiele pytań, dyskusja była jednak żywa, bogata, pobudzona katalogiem problemów, które będą niewątpliwie rozpatrywane podczas dalszych studiów. Owoce tej konferencji znalazły się na kartach pierwszego tomu „Nowych Studiów Grunwaldzkich” (2015).
Wobec takiego sukcesu jesienią 2015 r. zorganizowałem w IH PAN drugą konferencję Muzeum, poświęconą groźnemu sprzymierzeńcowi Krzyżaków z lat 1409–1411,
Koronie Węgierskiej pod berłem Zygmunta Luksemburczyka, polityka znakomitego,
ale dla Korony Polskiej zawsze niebezpiecznego i wrogiego. Ówczesna granica polsko-węgierska nie była ani spokojna, ani stabilna. Mimo starań i początkowych obietnic nie
udało się zachęcić do przyjazdu na konferencję kolegów węgierskich. Stąd tematyczna
paleta referatów ma widoczny brak: nie udało się zanalizować sytuacji wewnętrznej
Węgier na przełomie XIV i XV w. w relacji z wydarzeniami politycznymi tej części Europy. Konferencja zgromadziła jednak dostateczne grono znawców epoki i jej czynnika
węgierskiego. Część uczestników zajęła się relacjami politycznymi między Zakonem
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i Polską a królem Zygmuntem. Przedstawiono ówczesną sytuację gospodarczą państwa
krzyżackiego, przypomniano postać Ścibora ze Ściborzyc i jego dowództwo w wyprawie
węgierskiej przeciw Polsce. Piszący te słowa nakreślił sytuację na strategicznie położonej rubieży, Górnym Spiszu, w okresie przełomu (1412), gdy Polsce przypadł ważny
nabytek terytorialny. Wyniki tej konferencji prezentowane są w niniejszym, drugim
tomie „Nowych Studiów Grunwaldzkich”. Już rysują się tematy- i problemy- do omówienia na dalszych spotkaniach naukowych pod auspicjami Muzeum. Wyrażam przeto nadzieję, że „Nowe Studia Grunwaldzkie”, zapełniane przecież także wynikami prac
z zakresu archeologii, historii wojskowości i historii regionalnej, zdobędą godną pozycję
na rynku wydawnictw naukowych.

Tadeusz Mikołaj Trajdos
Profesor IH PAN
Członek Rady Muzeum Bitwy pod Grunwaldem
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ARTYKUŁY
I ROZPRAWY

Tadeusz M. Trajdos (IH PAN)

Górny Spisz za panowania Władysława II Jagiełły
(1386–1434)
W niniejszej pracy mój obszar zainteresowania obejmuje dawną kasztelanię podoliniecką ziemi sądeckiej (XIII w.), od 1412 r. dominia lubowelskie i podolinieckie w starostwie spiskim, czyli Spisz północno-wschodni oraz Zamagurze, czyli Spisz
północno-zachodni. Oba te historyczne subregiony zespolone z dziejami Polski więzami osadniczymi, politycznymi, gospodarczymi i kościelnymi, zwykło się określać pojęciem Górnego Spisza. Pierwszy z nich położony jest w dolinie Popradu i jego niewielkich dopływów, drugi – między nurtem Dunajca i Białki a masywami Małych Pienin
i Magury Spiskiej.
Na wstępie należy podkreślić znaczenie całego Spisza – od Pienin po „ziemię górników” – dla stosunków polsko-węgierskich. Najpierw w aspekcie gospodarczym1. Dolna
połać tego regionu w dolinach Hernadu i Gnilca, a także środkowa (nadpopradzka),
była wysoce zurbanizowana i bardzo aktywna gospodarczo. Wielką dynamiką odznaczał się handel lokalny i dalekosiężny. Decydujące znaczenie dla Spisza miał przebieg
tranzytu towarowego między Węgrami a Polską. Miejscowy rynek chłonął wyroby wyspecjalizowanych gałęzi rzemiosła cechowego. W południowej części komitatu spiskiego kopalnie kruszców (ruda żelazna, miedź, srebro) już w XIV w. tworzyły fundament
pod rozwój przetwórstwa proto-przemysłowego (kuźnie, wytwórnie przedmiotów
i półfabrykatów metalowych, zaczątki hutnictwa).
Niemniej ważne było strategiczne położenie regionu na rubieży Węgier i Polski.
Od początku XIV w. z jego walorów korzystała wyłącznie panująca tu Korona św. Stefana. Taki stan rzeczy uległ zmianie właśnie w 1412 r. z korzyścią dla Korony Polskiej.
Na Spiszu istniały dogodne, niskie przejścia przez główny grzbiet karpacki. Biegły tędy
bezpieczne drogi publiczne służące kontaktom dyplomatycznym, handlowym, ale też
celom wojennym. Sądecczyzna i Niżne Podhale łączyły się z Górnymi Węgrami dzięki
traktom wiodącym przez dominium lubowelskie i Zamagurze.
1

Zob. A. Körmendy, Struktura społeczno-gospodarcza średniowiecznego Spisza (przegląd problematyki i dorobku historiografii węgierskiej), w: Terra Scepusiensis, red. R.Gładkiewicz, M.Homza, Levoča-Wrocław 2003, s. 269–274; M. Skladaný, Spiš v slovensko-poľských hospodarskich stykoch v 15.-16. storoči, ibidem, s. 457–465; H. Ruciński, Struktury gospodarcze Spisza w późnym średniowieczu, w: Historia Scepusii, vol.I, red. M.Homza, S.A. Sroka, Bratislava-Kraków 2010,
s. 381–399.
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Na koniec trzeba przypomnieć, że za panowania Władysława II Jagiełły i Zygmunta
Luksemburczyka Spisz okazał się najkorzystniejszym miejscem spotkań politycznych
i negocjacji monarchów oraz przedstawicieli obu królestw, a także stanowił bazę wyjściową działań wojennych. I tak w 1410 r. właśnie pod Sromowcami, tuż za rubieżą
Zamagurza, na ziemi pienińskiej, Ścibor ze Ściborzyc na czele chorągwi węgierskich
przekroczył granicę polską na Dunajcu i stamtąd ruszył na Nowy Sącz2. Odwetowa
wyprawa polska ścigała jego armię i pobiła pod Bardiowem, w sąsiednim komitacie
szaryskim.
W 1412 r. zjazd obu monarchów odbył się na zamku w Starej Lubowli (wtedy jeszcze kasztelanii węgierskiej). Rozpatrzono węzłowe problemy sporne obu państw: relacje z Zakonem Krzyżackim, kwestię przynależności Rusi Czerwonej i Podola, Mołdawii
i Wołoszczyzny. Obaj władcy zawarli przymierze, mocno krytykowane przez panów
rady Korony Polskiej3. Jedno z postanowień traktatu lubowelskiego dotyczyło powołania granicznych sądów węgierskich i polskich do wyrokowania w sprawach przestępstw
poddanych obu królestw, popełnionych z krzywdą drugiej strony. Węgierska delegacja
sądowa, posyłana ad hoc z Lewoczy, miała się zbierać w Spiskiej Starej Wsi, a polska miała dojechać z Nowego Sącza do Sromowiec. W ten sposób granicę na Dunajcu projektowano wykorzystać jako bilateralne forum w razie skarg i wykroczeń przeciw mieniu
i bezpieczeństwu osób.
W 1419 r. król Zygmunt ponownie zaprosił polskiego władcę na Spisz. Jagiełło zjechał do polskiego już (od 1412 r.) starościńskiego zamku w Starej Lubowli. Podążyli
za nim legaci papiescy, z którymi omawiał szanse rokowań z Krzyżakami. Rozmowy te
odbywały się na polskim terytorium Spisza, w miastach Podoliniec i Lubica4. W listopadzie 1422 r. radcy obu królestw zjechali się we wspomnianej Lubicy, jednego z 13 miast
spiskich zastawionych w 1412 r. Polsce. Wysunięto wtedy projekt spotkania obu
królów przy granicy na Dunajcu. Polski orszak miał podjechać do Czorsztyna, a węgierski do Starej Wsi5. W 1423 r. w celu odnowienia przymierza polsko-węgierskiego
Jagiełło dojechał do Czorsztyna m.in. w towarzystwie biskupa krakowskiego Wojciecha Jastrzębca, podczas gdy Zygmunt przebywał w otoczeniu swej rady w Starej Wsi
na węgierskim brzegu rzeki6. Do gorzkiej rozmowy, pełnej wzajemnych wyrzutów, doszło w Sromowcach na polskim brzegu Dunajca. Wreszcie w 1424 r. dostojni posłowie króla Polski, „król Unii Kalmarskiej” Eryk Pomorski, nowy biskup krakowski Zbigniew Oleśnicki i marszałek Królestwa Zbigniew z Brzezia witali za Sromowcami, koło
przeprawy rzecznej, parę monarszą Zygmunta i Barbary, zaproszonych na koronację
Zofii Holszańskiej7. Stamtąd wspólnie w paradnym orszaku wyruszono do Krakowa.

2
3
4
5
6
7

Jana Długosza dziejów polskich ksiąg dwanaście, t. IV, [dalej: Długosz] Kraków 1869, s. 102–103.
Ibidem, s. 121–129. Dalsze rozmowy polityczne Jagiełło prowadził z Zygmuntem w Koszycach.
Ibidem, s. 219.
Ibidem, s. 284.
Ibidem, s. 288.
Ibidem, s. 293.
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Artykuły i rozprawy

A zatem górska, lesista i wiejska okolica Zamagurza, a także polskie miasta spiskie
były wtedy świadkami ważnych zdarzeń politycznych w skali zupełnie wykraczającej
poza horyzont lokalny. Wynikało to z ich granicznego położenia w miejscu dogodnym
komunikacyjnie.
Po zastawie 1412 r. polskie starostwo spiskie stanowiło niezbędne przedpole strategiczne w przypadku nagłych zagrożeń z południa. Oto przykład: w 1430 r. na polecenie króla ówczesny starosta spiski Piotr Szafraniec urządził skuteczną blokadę przejść
karpackich, uniemożliwiając poselstwom Zygmunta dowiezienie insygniów koronacyjnych dla w. ks. Witolda drogami spiskimi8.
Na Spisz doby Jagiełły zwaliły się dwa najazdy husyckie, lecz spustoszyły przede
wszystkim terytorium węgierskie, po pierwsze ze względów politycznych (kolejny cios
w prestiż króla Zygmunta), po drugie ze względów ekonomicznych. Rabunek bogatych
miast i emporiów kościelnych na węgierskim Spiszu dowódcom napastników wydawał się bardziej nęcący9. W 1431 r. duży oddział o składzie polsko-czeskim pod wodzą
księcia Zygmunta Korybutowicza, z udziałem polskich rycerzy Wierzbięty z Przyszowa i Zawiszy Wrzaszowskiego Woinczka, ruszył z Gliwic i dotarł skrajem Małopolski
do Zamagurza. Tam nad Dunajcem złupił kartuzję zwaną Czerwonym Klasztorem
(zob. niżej), mordując mnichów, paląc erem i porywając przeora Michała10. Najeźdźcy
zbiegli na Śląsk przed pogonią wojsk wysłanych przez biskupa Zbigniewa Oleśnickiego.
W 1433 r. czeska gromada pod wodzą Bedřicha ze Stražnicy i Jana Pardusa z Horki
ponownie złupiła Czerwony Klasztor, a potem spaliła Spiską Starą Wieś11. Husyci przenieśli się potem na środkowy Spisz m.in. paląc zamożny Kieżmark, a w końcu wywieźli do Pragi najwyższego dostojnika kościelnego tej ziemi, prepozyta spiskiego Jerzego.
Wspomniałem o przełomowym wydarzeniu politycznym, które nastąpiło w 1412 r.
i przyniosło bogate reperkusje społeczne, kościelne i kulturalne12. Dnia 8 listopada
1412 r. król Węgier Zygmunt w zamian za pożyczkę 37 tysięcy kóp groszy czeskich
zastawił Koronie Królestwa Polskiego przyległe do ziemi sądeckiej dominia lubowelskie i podolinieckie (3 miasta i 13 wsi) oraz 13 miast na środkowym i dolnym Spiszu
z dotychczasowej prowincji Sasów Spiskich. Nigdy nie wykupiony zastaw przetrwał
w domenie polskiej do 1769 r. Władysław II Jagiełło ustanowił na przekazanym terenie
starostwo niegrodowe (królewszczyznę) z siedzibą na zamku w Starej Lubowli. Z początku było ono oddawane „do wiernych rąk”, a po 1440 r. przekazywane w dzierżawę

8

9

10

11

12

J.Kurtyka, Starostwo spiskie (1412–1769/1770), w: Terra Scepusiensis, s. 507. Dróg do granicy zachodniej i północnej
skutecznie broniła szlachta wielkopolska i kujawska.
B.Polla, M.Slivka, Husiti, Jiskrovci a bratrici na východnom Slovensku vo svetle archeologického bádania, „Archeologia
Historica”, t. 5, 1980, s. 71–72; H.Ruciński, Husyci, Jan Jiskra z Brandysa i bratrzycy na Spiszu w środkowym trzydziestoleciu XV wieku i ich powiązania z południową Małopolską, w: Spisz, wielokulturowe dziedzictwo, red. A.Kroh, Sejny 2000,
s. 91–93.
Długosz, s. 404–405; J.Hogg, The Charterhouses of Lethenkow and Lechnitz as seen in the Acta of the Carthusian General
Chapter, „Analecta Cartusiana”, t. 215, 2004, s. 86–87.
Długosz, s. 458; H.Ruciński, Struktury kościelne na Spiszu w późnym średniowieczu, w: Historia Scepusii, vol. I, s. 416;
ibidem, s. 565.
Kurtyka, op.cit., s. 504–505.
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szlachcie polskiej, nierzadko dostojnikom Korony13. Administrację bieżącą prowadzili
podstarościowie i burgrabiowie z pomocą licznych niższych urzędników i oficjalistów.
Zarząd skarbowy był bardzo skrupulatny, ściągano obfite dochody. Działał też sąd dominialny. W opisywanej tu epoce starostami byli ludzie dobrze obeznani z Węgrami:
Paweł Gładysz h.Pobędzie 1413–1416/22, bachmistrz bocheński, płynnie władający
węgierskim, po nim sławny rycerz Zawisza Czarny z Garbowa h. Sulima ok.1422–1428,
służący wiele lat w wojsku węgierskim, jego brat Jan Farurej 1430 i Piotr Szafraniec
(młodszy) 1429–1430 i po 1430, wzm. 1438 r.14
Terytorium pozyskane przez Polskę w 1412 r. składało się z dwóch bardzo odmiennych części. Trzynaście miast Sasów Spiskich (Biała Spiska, Lubica, Twarożna, Poprad,
Straże, Wielka, Wierzbów, Ruskinowce, Maciejowce, Spiska Sobota, Spiskie Podgrodzie, Spiskie Włochy, Spiska Nowa Wieś) zachowało dotychczasowy samorząd i dawne
przywileje udzielone przez królów węgierskich. Znaczący potencjał gospodarczy wśród
nich miały Lubica i Biała Spiska. W ówczesnych strukturach miejskich Węgier kapitalną pozycję miały Spiskie Włochy i Spiska Nowa Wieś, miasta duże, ludne, z perspektywą wszechstronnego rozwoju. Nowa Wieś stanowiła centrum górnictwa i rzemiosł
metalowych. O tym obszarze nie będzie jednak mowy niniejszym artykule.
Natomiast na Górnym Spiszu, a ściśle w jego części północno-wschodniej, Polsce
przypadł obszar przynależny już wcześniej do monarchii piastowskiej (w XII-XIII w.
do księstwa krakowskiego), zasiedlony nie tylko przez Niemców, ale też przez ludność
polską, a utracony za Władysława Łokietka w pierwszej dekadzie XIV wieku15. Były
to miasta: Podoliniec z zamkiem, dawna siedziba kasztelanii polskiej z czasów Kingi,
Stara Lubowla z zamkiem oraz Gniazda (miasteczko świeżej kreacji, z początku nieudanej, zob. niżej). Ponadto na tym terenie znajdowało się wtedy (do 1434 r.) 13 wsi
prawa niemieckiego; w dominium (kluczu dóbr) podolinieckim parafialna wieś Drużbaki Dolne i filialna (z kościołem) Drużbaki Górne, a w dominium lubowelskim – parafialne wsie Nowa Lubowla i Hobgart oraz wówczas nie parafialne: Jakubiany Niżne
i Wyżne, Forbasy, Kamionka, Litmanowa, Jarzębina [potem Jarabina], Lackowa, Piotrowa Wieś i Gaik [Hainchen]16. Z tej grupy wiosek w pierwszej połowie XVI w. zaniknie Piotrowa Wieś, Gaik przeobrazi się w polską wioseczkę Sadek u podnóża góry

13

14

15
16

Ibidem, s. 518–519; I.Chalupecký, Prehľad vývoja verejnej správy na Spiši, „Sborník archivních práci”, R.XIII, 1963, z.1,,
s. 130–132, 137–139.
Kurtyka, op.cit., s. 521–523; idem, Polscy starostowie na Spiszu w XV i 1 połowie XVI wieku, „Acta Universitatis Nicolai
Copernici”, Historia, t. XXVI, z.240, 1992, s. 203–204; Historia Scepusii, vol.I, s. 563; por. S.A.Sroka, Epizódy z dejín Spiša
a Šariša v neskorom stredoveku, Kraków 2001, s. 19–24.
Zob. Kurtyka, Starostwo…, s. 490–499.
M.Števík, Prehľad vývinu osídlenia a verejnej správy stredovekého Spiša, „Zeszyty Sądecko-Spiskie”, t. 2, 2007, s. 26–27;
Idem, K vývoju sidelných pomerov na uzemi spišského zalohu v rokoch 1412–1772, „Z minulosti Spiša”, R.XX, 2012,
s.44–47. Różnica w poglądach między tym badaczem a mną polega tylko na tym, że on we wsiach tego subregionu w średniowieczu widzi „Słowaków i Niemców”, a ja zdecydowanie „Niemców i Polaków”. Ludność słowacka do czasów nowszych w zasadzie nie przekraczała niemieckiej bariery osadniczej na środkowym Spiszu. Górna część tej krainy była więc
zasiedlana albo przez kolonistów niemieckich, albo przez polskich rolników z przygranicznych rejonów Małopolski. Miroslav Števík nie neguje zresztą udziału Polaków w osadnictwie Górnego Spisza i to go pozytywnie do tej pory wyróżnia
na tle wypowiedzi historyków słowackich.
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zamku lubowelskiego, zaś Jakubiany w fazie prawa wołoskiego scaliły się w jedną wieś.
Na przełomie XIV i XV w, na omawianym terenie nie było jeszcze kolonizacji rusko-wołoskiej. W początku XIV w. Spisz północno-wschodni został przez władców węgierskich odebrany diecezji krakowskiej i przekazany prepozyturze spiskiej. Po 1412 r.
nie udało się od razu przywrócić tego terenu Kościołowi polskiemu. Dopiero w początku XVII w. wznowiono tu jurysdykcję biskupów krakowskich, tworząc dekanat spiski
w obrębie archidiakonatu sądeckiego. Taki stan przetrwał do 1786 r., a następnie jeszcze
rok pod władzą diecezji tarnowskiej, świeżo erygowanej przez zaborcę austriackiego17.
Prezentację statusu tej części Spisza z czasów Jagiełły rozpocznę od trzech jego
czołowych ośrodków18. Zacznijmy od miejscowości najstarszej czyli Podolińca19.
Od 3 ćwierci XIII w. rozwijało się tam życie miejskie na wzór miast małopolskich w politycznych granicach księstwa krakowskiego, w obrębie tzw. dominium sądeckiego. Jako
„villa” z silnym i bogato uposażonym sołtystwem dziedzicznym funkcjonowała niewątpliwie przed 1279 r., a umocniły ją przywileje z 1288 i 1289 r. Kolejny przywilej Wacława II z 1292 r. zapewnił Podolińcowi prawo składu, korzystną pozycję handlową
i rozwój rzemiosł. Po 1307 r. miasto znalazło się pod władzą węgierską. Nastąpiła wtedy
kompletna degradacja prawno-ekonomiczna tego ośrodka. Miasto utraciło samorząd,
dotychczasowe ulgi skarbowe i korzyści handlowe. Zostało podporządkowane urzędnikom komitatu spiskiego i kasztelanii lubowelskiej. Ta stagnacja trwała blisko półwiecze.
Dopiero w 1343 r. na petycję „gości” król Ludwik I wznowił samorząd miejski, ustanawiając w Podolińcu „wolne miasto królewskie” (libera civitas regia), a więc przyznając
najwyższy status prawny osiągalny dla miast węgierskich. W 1345 r. król uznał kompetencje wybieralnego organu władzy miejskiej – sędziów (iudices, die Richter, rychtarze) i przysiężnych (iurati), dał gwarancje sądownictwu miejskiemu i ulgi podatkowe.
Od tego czasu Podoliniec wpłacał do skarbu królewskiego jedynie tzw. pobór roczny
(collecta annualis). Potwierdził to wszystko przywilejem z 1364 r. Od schyłku XIV w.
mieszczanie rozpoczęli starania o wykup dziedzicznego sołtystwa. W 1391 r. miasto
zyskało połowę tego majątku, pozostałą część odkupiło z rąk spadkobierców już za polskich czasów w 1423 r. W ten sposób od końca XIV w. uprawnienia sołtysie (administracyjne, sądowe, podatkowe) zostały przejęte przez instytucje przedstawicielstwa
miejskiego. Król Zygmunt wykazał głęboką troskę o pomyślność bytową Podolińca.
W 1404 r. potwierdził Podolińcowi magdeburgię i „prawo jednej mili”, chroniące ustrojowy ekskluzywizm miasta, a w 1412 r. tuż przed zastawem ponowił przywilej „wolnego
17

18

19

Zob. T.M.Trajdos, Dekanat spiski diecezji krakowskiej w świetle wizytacji 1728 roku, „Nasza Przeszłość”, t. 90, 1998,
s. 113–156. W 1787 r. polski dekanat spiski Austriacy wcielili do niedawno (1776) założonej diecezji spiskiej.
Opieram się tu na swej rozprawie: T.M.Trajdos, Przywileje Podolińca, Starej Lubowli i Gniazd w średniowieczu, „Zeszyty
Sądecko-Spiskie”, t. 3, 2008, s. 102–115, przeduk: „Historické štúdie” t. 46, 2010, s. 295–314. Będę cytować pierwsze wydanie. Tam czytelnik znajdzie bazę źródłową i odniesienie do starszej literatury., por. Števík, K vývoju…, s. 43–44.
Trajdos, Przywileje…, s. 102–106, 108–109. Ostatnio żenujące głupstwa na temat Podolińca XIII-XIV w. napisał F.Uličný,
Dejiny Podolínca do polovice 14.storočia, „Zeszyty Sądecko-Spiskie”, t. 8, 2014, s. 18–25. Autor ten zastępuje rzetelny
warsztat naukowy samozwańczym apostolatem w krzewieniu „odwiecznej” słowackości z opłakanymi rezultatami. Wspomniany tekst poddał już miażdżącej krytyce M.Števík, O dejinach Podolínca do polovice 14. storočia, „Spiš, Vlastivedný
zborník”, t. 7, 2014, s. 274–276.
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miasta królewskiego” obejmującego obywateli (cives), gości (hospites) i pozostałych
mieszkańców (populi). Przyznał też miastu immunitet skarbowy. Kupcy podolinieccy
mogli odtąd płacić tylko połowę cła państwowego (tricesima – 1/30 wartości towarów).
Od 1409 r. pojawiają się wzmianki o dwóch jarmarkach na Znalezienie i Podwyższenie
Krzyża św. (3 maja i 14 września). W latach 1408–1410 posesor dominium podolinieckiego Imre Perényi wzniósł w mieście koło murów gotycki zamek na miejscu dawnego gródka Kingi. Była to forteczka całkowicie równinna, zespolona z organizmem
miejskim, ale ryglująca wjazd do miasta od południa i chroniąca szlak nadpopradzki.
W mieście funkcjonowała dobrze zorganizowana parafia z kościołem NMP. Jagiełło
po zmianach 1412 r. nie widział potrzeby rozszerzania uprawnień władz miejskich ani
powiększania jego swobód i korzyści ekonomicznych. W akcie zastawu strona węgierska akcentowała rolę Podolińca jako warowni (fortalitium). Wobec nowej przynależności politycznej Podoliniec był zwykłym miastem w królewszczyźnie, gdyż Polska nie
znała statusu „wolnych miast królewskich”20.
Inaczej król Polski potraktował „stołeczny” nabytek nowego starostwa czyli Starą
Lubowlę21. Cofnijmy się jednak w czasie. Pod koniec dawnego panowania polskiego,
u schyłku XIII w. była to jeszcze wieś uczestnicząca w kosztach i robociźnie przy fortyfikacji Podolińca. Także na początku władzy węgierskiej pozostała wsią prawa niemieckiego, z kościołem parafialnym św. Mikołaja. Jej położenie zmieniła jednak budowa potężnego zamku na pobliskiej górze nad Popradem. Od 1312 r. została obciążona
robocizną na rzecz kasztelanii tego zamku. Od 1313 r. zjawiają się wzmianki o miejscowym sołtysie, w 1315 r. istnieje poświadczenie typowego sądu wiejskiego – ławy przysiężnych pod prezydencją sołtysa. Z uwagi na warownię graniczną i świetne położenie
przy drodze do Polski Korona Węgierska założyła obok tej wsi komorę celną z poborem
„tricesimy” (wzm. od 1330 r.). Rangę prawną Starej Lubowli podniósł jednak dopiero
król Ludwik I przywilejem 1364 r. Została ona przekształcona w „wolne miasto królewskie” (jak 21 lat wcześniej niedaleki Podoliniec), ale według innego wzoru ustrojowego,
prawa koszyckiego. Monarcha zapewnił nowemu miastu wybór sędziego (rychtarza)
i przysiężnych z jurysdykcją cywilną i kryminalną, zniósł sądowe kompetencje kasztelana zamku oraz zamkowe służebności mieszkańców, a także dotychczasowe powinności
względem Podolińca. Wprowadził pobór królewski jako jedyną rentę pieniężną na rzecz
skarbu państwa, w formie ryczałtu płaconego w trzech ratach corocznie, wreszcie obdarzył mieszczan wolną karczmą i wolnym połowem ryb. Towary importowane do Starej
Lubowli zostały zwolnione z myt i opłaty targowej (trybutu), natomiast eksport wymagał opłacenia trybutu i „tricesimy”. W posiadaniu króla pozostały młyny, gdyż z ich
dochodów utrzymywano administrację i załogę zamkową. Narodziny miasta w Starej
Lubowli od razu zapewniły tutejszym obywatelom całkowity samorząd, gdyż już wcześniej w nieznanych okolicznościach uległo likwidacji sołtystwo dziedziczne. W drugim
20
21

Nowe przywileje wystawili mu dopiero synowie Jagiełły, Władysław III (1440, 1442) i Kazimierz IV (1453).
Trajdos, Przywileje…, s. 107–109.
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przywileju, też z roku 1364 r. Ludwik I podarował miastu półmiesięczny jarmark „wedle
zwyczajów Budy i Koszyc”.
Dwa lata po akcie zastawu, w 1414 r., z powodu zniszczeń wojennych Lubowli
w czasie walk 1410 r. oraz z powodu wyludnienia po epidemii król Władysław II
Jagiełło zwolnił kupców miejscowych od połowy cła w ziemi krakowskiej (w przypadku
wwozu towarów do Małopolski) oraz ułatwił nabywanie soli bocheńskiej po korzystnej
cenie. Zmienił się naturalnie status prawny Starej Lubowli, już nie wolnego miasta królewskiego, tylko zwykłego oppidum, bo tak określano w Polsce miasta średniej wielkości,
także królewskie z pełnym samorządem.
I wreszcie Gniazda22. Za dawnych czasów polskich w XIII w. i za czasów węgierskich XIV w. była to parafialna wieś prawa niemieckiego, przemiennie własności monarszej i szlacheckiej. Dopiero pół roku przed zastawem 1412 r., wyraźnie dla podniesienia przetargowego waloru tego subregionu, król Zygmunt utworzył tam miasto
(oppidum) dla wszystkich kategorii mieszkańców (cives, hospites et populus). Zwolnił ten
twór z „tricesimy” i myt na Węgrzech oraz nadał pełny immunitet skarbowy. Przywilej
ten kompletnie rozmijał się z lokalnymi realiami. Władca węgierski musiał być tego
świadomy. W ciasnym sąsiedztwie między prężnie rozwijającym się Podolińcem a nieco wtedy podupadłą, ale stabilną Starą Lubowlą powołanie trzeciego miasta nie miało
szans. Zresztą w samym akcie zastawu Gniazda figurują jako wieś. Jednak w 1413 r.
król Władysław II Jagiełło uznał na wyrost świeży status miejski tego osiedla (z parafią
św.Bartłomieja) i określił je jako oppidum. Nastąpiło to przy okazji sporu granicznego
ze Starą Lubowlą. Hospites et burgenses Gniazd mieli już wtedy swych przysiężnych,
którzy w imieniu pospólstwa słali skargi przed tron polski, prosząc o sprawiedliwość
i opiekę. Spór rozstrzygnął kanclerz Królestwa Polskiego, biskup krakowski Wojciech
Jastrzębiec. Po wizji lokalnej przydzielił Gniazdom utracony „kawałek pól” na Hoderbergu. Gniazda utrzymały status miejski niespełna trzydzieści lat. Od 1440 r. do połowy
XVI w. spadły one do rzędu wsi starostwa spiskiego i dopiero za Zygmunta II Augusta
odzyskały już trwale swą „miejskość”.
Na obszarze wspomnianych dominiów lubowelskiego i podolinieckiego działały wtedy (do 1434 r.) trzy parafie miejskie (w Gniazdach można ją nazwać miejską od 1412 r.)
oraz cztery parafie wiejskie. Nie było natomiast życia zakonnego. Starosta Zawisza
Czarny podjął w 1426 r. próbę założenia klasztoru karmelitów przy głównym trakcie
Lubowla-Nowy Sącz niedaleko karczmy Krępak (Krempach, Krummbach, przełęcz
Wabiec), na zupełnym odludziu23. Odnosił się w ten sposób z respektem do eremickiej
i palestyńskiej genezy zakonu. W owej epoce już od dawna karmelici byli jednak zakonem żebrzącym działającym na obrzeżach ruchliwych miast, toteż pustelnicza lokalizacja zapewne ich odstraszyła24. Karmelici nigdy nie osiedli na Górnym Spiszu.
22
23
24

Ibidem, s. 108–110.
T.M.Trajdos, U zarania karmelitów w Polsce, Warszawa 1993, s. 205–206.
Niektórzy badacze uważają, że ten klasztor miał powstać w osadzie Mniszek nad Popradem, kilka kilometrów dalej na północ, w pobliżu domniemanej dawnej pustelni.
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*
Na początku tej publikacji charakteryzowałem odrębność geograficzną Spisza
północno-zachodniego czyli Zamagurza. Była to lesista i górzysta kraina o strukturze
czysto rustykalnej, początkowo rolnicza, potem także pasterska. Od lat 1307/1308
pozostawał pod berłem węgierskim. Nie uległo to zmianie po 1412 r., a przetrwało aż
do 1918 r. Cechą wspólną ze Spiszem pn.-wsch. była specyfika etniczna – zasiedlenie
w miażdżącej większości przez imigrantów polskich, choć najsilniejsza chłopska kolonizacja polska przypadła na wieki XVII i XVIII25. W średniowieczu istniały tam grupy
kolonistów niemieckich, później spolszczonych, natomiast do XVI w. nie było ani jednej osady rusko-wołoskiej.
Zamagurze było od początku panowania węgierskiego zasiedlane na skutek nadań
uczynionych przez króla Karola Roberta dla dwóch rodzin szlachty węgierskiej (pochodzenia niemieckiego): Berzewiczych i Görgeyów26. Na skutek tych donacji ukształtowała się tam wielka własność. Do końca XV w. lokacji wiejskich dokonywano jedynie
na prawie niemieckim, przeważnie z sołtystwami dziedzicznymi. Zróbmy zatem przegląd majątków ziemskich w okresie tu omawianym.
Najważniejsze było tzw. dominium dunajeckie czyli zamku Dunajec (Niedzickiego)
wokół warowni powstałej między 1308 a 1313 r.27. W latach 1347–1463 dominium
to pozostawało w rękach młodszej linii Berzewiczych. W okresie nas interesującym jego
właścicielem był dworzanin i doradca króla Zygmunta Piotr Berzewiczy, jeniec turecki
po bitwie pod Nikopolis w 1396 r., wykupiony przez króla, żupan komitatu spiskiego
1411–1432, magister tavernicorum28, zmarły w 1432 r. Po nim dobra niedzickie przejął syn Jan Schwarz Berzewiczy, dzierżąc je do 1463 r. (zmarł bezpotomnie w 1470 r.).
Posiadanie granicznego majątku nad Dunajcem przez zaufanego dostojnika królewskiego ułatwiało Zygmuntowi Luksemburczykowi organizowanie oficjalnych spotkań
węgiersko-polskich w tej okolicy, aczkolwiek sam zamek niedzicki służył jedynie jako
miejsce dowozu i krótkiego depozytu kwoty pożyczki zastawnej w 1412 r. (dowiezionej
wcześniej przez Polaków do granicznego zamku Czorsztyn po drugiej stronie Dunajca).
W omawianym czasie dominium dunajeckie posiadało następujące wsie, wszystkie parafialne: Niedzicę (lokacja między 1314 a 1320 r., kościół św. Bartłomieja przed 1326 r.,
odtąd inkorporowana parafia do kartuzji Czerwonego Klasztoru)29, Kacwin (identyczny czas lokacji, parafia Wszystkich Świętych kolacji szlacheckiej), Frydman (stara osada polska z 2 połowy XIII w., nowa lokacja po 1307 r., najstarsza parafia Zamagurza
25
26
27

28

29

E.Pavlik, Poľské vplyvy a Spišská Magura, „Spiš, Vlastivedný sborník”, t. 2, 1968, s. 104, 112–119.
Idem, Zamagurski zemepáni, w: Spiš, Vlastivedný sborník”, t. 1, 1967, s. 37–39, 45–47.
T.M.Trajdos, Właściciele i dobra zamku Dunajec do 1848 r., w: S.K.Michalczuk, P.M.Stępień, T.M.Trajdos, Zamek Dunajec w Niedzicy, Niedzica 2006, s. 10–25. Analizę źródeł dotyczących osadnictwa Zamagurza i jego struktur kościelnych
zamieściłem w cytowanej publikacji oraz innych pracach cytowanych poniżej.
Pierwotnie dostojnik ten dbał o utrzymanie dworu królewskiego i zaopatrzenie w żywność. Za Andegawenów otrzymał
nowe kompetencje- zarządu skarbu koronnego i sądownictwa odwoławczego względem wolnych miast królewskich.
T.M.Trajdos, Z dziejów wsi i parafii Zamagurza Spiskiego, Nowy Targ 2011, s.7–9.
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z kościołem św. Stanisława)30, Maciaszowce (lokacja przed 1327 r., równoczesna erekcja
parafii z kościołem śś. Piotra i Pawła).
Drugi majątek szlachecki w tej krainie posiadała rodzina Sváby de Tótfalu, krewniacza linia wspomnianego rodu Görgeyów. Ich dobra mieściły się we wschodniej części Zamagurza. Były to wsie: Lipnik Wielki i Haligowce (wtedy bez kościołów, założone w 2 połowie XIV w.) oraz Leśnica, założona w ostatniej ćwierci XIV w., być może
z efemeryczną parafią w XV w., szybko zlikwidowaną31. Dwie parafialne wsie Św. Piotr
i Św. Małgorzata zniknęły u schyłku średniowiecza. Przetrwał natomiast Rychwałd, założony przed 1328 r., z kościołem parafialnym św. Jana Chrzciciela, przy czym w omawianej epoce rodzina Sváby miała już tylko połowę tej dużej wsi.
Oprócz dóbr szlacheckich na Zamagurzu przełomu XIV i XV w. znajdowały się
dwa spore majątki własności klasztornej. Jeden powstał z donacji Kokosza Berzewiczego dla polskiego zakonu miechowitów-bożogrobców. Od 1313 r. mieli oni prepozyturę w Lendaku na środkowym Spiszu32. Na Zamagurzu miechowici dostali wsie Łapsze
Niżne (darowizna między 1313 a 1328) z kościołem parafialnym św. Kwiryna fundacji
Berzewiczego z lat 1308–131333 oraz Spiskie Hanuszowce (lokacja około 1314 r. przez
Berzewiczego) z kościołem parafialnym św. Andrzeja wzniesionym przez zakonników
(pierwsza wzm. 1344 r.)34. Miechowici posiadali też w pobliżu przysiółek Kehel wzm.
1344 r., potem zanikły35. Prowadzili intensywną kolonizację rolną pozyskanego terenu,
ściągając osadników z Małopolski. Do 1434 r. posiadłości tego zakonu na zamagurzu
składaly się więc z dwóch sporych wsi, ich beneficjów parafialnych oraz przysiółka.
Większe i stale rosnące dobra mieli kartuzi z Czerwonego Klasztoru w „dolinie
św. Antoniego”, powołanego z ekspiacyjnej fundacji wspomnianego Kokosza Berzewiczego w 1319 r.36 W dotacji otrzymali wieś Lechnicę (62 łany) i wolne rybołóstwo
w Dunajcu. Po 1382 r. nastąpiła translokacja tej wsi (Nowa Lechnica) na południowy
wschód z dala od nurtu rzeki, a przed 1419 r. erygowano tam pod patronatem kartuzów
parafialny kościół św. Jodoka ( Justa). W 1325 r. sołtystwo Lechnicy zostało zakupione
przez kartuzję37. Mnisi szybko sięgnęli po najdawniejszą wieś w okolicy nad Dunajcem,
często wspominaną Spiską Starą Wieś, miejsce pobytów negocjacyjnych dostojników
węgierskich i samego króla Zygmunta. W 1330 r. klasztor wykupił sołtystwo tej wsi.
30

31

32

33

34

35
36

37

Idem, Parafia i życie religijne we Frydmanie do 1832 r., w: Z dziejów Frydmana, red.U.Janicka-Krzywda, K.Słabosz-Palacz,
Kraków-Frydman 2012, s.15–17.
Idem, Życie religijne w Leśnicy (Pienińskiej) do połowy XVIII wieku, w: Res gestae Orientales et Meridionales, Srudia ad
Memoriam Professoris Henrici Ruciński, red. E.Bagińska, Białystok 2009, s. 189–192. Filialny kościół powstał tam dopiero
w 1630 r., a parafię erygowano w 1711 r.
Idem, Parafia miechowitów w Lendaku w połowie XVII wieku, w: Heraldyka i okolice, red. A.Rachuba, S.Górzyński,
H.Manikowska, Warszawa 2002, s. 479–482.
Idem, Parafia w Łapszach Niżnych w drugiej połowie XVII wieku, w: Z dziejów Łapsz Niżnych, red. J.Kowalczyk, Nowy
Targ 2013, s. 29.
K.Král, Z historických osudov Spišských Hanušoviec, „Spiiš, Vlastivedný sborník” t. 2, 1968, s.173–175, nie dał sobie rady
z chronologią powstania wsi i parafii.
Pavlik, Zamagurski zemepáni, s. 49–50.
M.Slivka, Slovenské rehoľné komunity na Spiši a ich význam, „Archeologia Historica”, t. 18, 1993, s. 58–59; R.Witkowski,
Zakon kartuzów w Europie Środkowej od początku XIV do połowy XVI wieku, Salzburg 2011, s. 429–434.
Trajdos, Z dziejów…, s. 178–180.
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W 1337 r. ówczesny właściciel ziemski Wilhelm Drughet darował kartuzom całą wieś,
a w 1349 r. otrzymali oni zgodę władz kościelnych na inkorporację parafii38. W 1352 r.
konfratrzy z kartuzji Lapis Refugii na dolnym Spiszu przekazali im małą wioskę Relów
na południowej rubieży Zamagurza. W 1396 r. Czerwony Klasztor przejął także wieś
Frankowa, założoną w latach 1308–1314 w majątku Berzewiczych. W owym czasie
ta wieś nie miała jeszcze kościoła. W 1403 r. kupiec krakowski Paweł Waldorff, nieco później (od 1409 r.) konwers zakonu, ofiarował Czerwonemu Klasztorowi połowę
wzmiankowanej już wsi Rychwałd, uprzednio wykupioną od rodziny Sváby39. A zatem
do 1434 r. kartuzi nad Dunajcem posiadali cztery i pół wsi oraz dwa intratne sołtystwa,
a także pełne dochody z uposażenia obu parafii. Mimo dużych strat w czasie opisanych
napadów husyckich w 1431 i 1433 r., umieli naprawić szkody, odbudować klasztor, uzupełnić wyposażenie kościelne i odnowić gospodarstwo.
Mogli od dawna liczyć też na opiekę monarszą z obu stron Dunajca. Już w latach
1358 i 1361 król Ludwik I zapewnił kartuzji immunitet skarbowy, zwolnił od danin
i myt. Bardzo troskliwie zajął się Czerwonym Klasztorem król Zygmunt., zapewniając
dochody wieczyste. W 1398 r. pozwolił im na dowóz, skład i wywóz wina i piwa, a w latach 1404 i 1419 polecił dostarczać wino na potrzeby klasztoru. Królowa Maria, pierwsza żona Zygmunta, spadkobierczyni tronu węgierskiego, córka Ludwika I, zapewniła
mnichom dwie beczki wina rocznie z winnic królewskich. Od 1409 r. Zygmunt polecił
posyłać mnichom co roku wieczystą jałmużnę: dwa postawy białego sukna i dwie beczki
śledzi. Tenże król podniósł również wartość najbogatszej klasztornej posiadłości, Starej
Wsi. W 1399 r. uczynił z niej miasto (oppidum), jedyne w tym subregionie, de facto miasteczko, ale z przywilejem targowym. Klasztor z tego tytułu otrzymał roczną daninę
od swoich „mieszczan”: 3 grzywny z jatek i handlu płótnem. Stara Wieś nie zdołała
jednak zachować charakteru miejskiego mimo grupy rzemieślników i przekupniów.
W czasach nowożytnych jest wymieniana w lustracjach (urbarzach) i wizytacjach jako
duża osada rolnicza pośród poddańczych wiosek dominium klasztornego (do 1565
i 1710–1782), a w okresie sekularyzacji – w majątku magnackim.
Czerwony Klasztor korzystał też z dobrodziejstwa królów Polski40. Kazimierz III
Wielki zapewnił mu daninę roczną 12 cetnarów soli z żup bocheńskich. Potwierdziły
to dokumenty z lat 1377 i 1387 r. Królowa Jadwiga nakazała w 1393 r. rzetelne przekazywanie tej daniny i broniła praw mnichów do młyna nad Dunajcem, który chcieli
skonfiskować polscy starostowie Czorsztyna. W 1395 r. królowa zapewniła kartuzji coroczny dowóz 8 ćwierci cembrówki (miałkiej soli). Jagiełło poszedł w jej ślady i w 1425 r.
bronił kartuzów przed własnym starostą czorsztyńskim w trakcie granicznego sporu

38
39

40

J.Endrődi, Spišská Stará Ves w stredoveku, w: Spišská Stará Ves, red. B.Malovcová, Prešov 2008, s. 61–62.
Pavlik, zamagurski zemepáni, s. 47–48; Witkowski, op.cit., s. 521, 525–526; A.Skorupa, Czerwony Klasztor, „Wierchy”, R.
78, 2012, s. 89–90.
S.A.Sroka, Związki kartuzów spiskich z Polską w dobie średniowiecza, „Prace Komisji Środkowoeuropejskiej PAU”, t. IV,
1996, s. 43–46.; Dokumenty polskie z archiwów dawnego Królestwa Węgier wyd. S.A.Sroka,, t. 1, Kraków 1998, nr 19, 21,
24, 25, 28, 31, 32, 36.
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o młyny, pola nadbrzeżne, wyspę rzeczną i rybołówstwo. W ten sposób władcy polscy
bardziej się troszczyli o dochody węgierskiego klasztoru niż o korzyści z królewszczyzny
w pasie granicznym.
Hojnością względem tej kartuzji wykazali się też mieszczanie krakowscy. Oprócz
wspomnianego już Pawła Waldorffa (zm. 1411), donatora połowy Rychwałdu (1403)
w omawianym okresie trzeba wymienić Mikołaja Morsztyna, który w 1416 r. legował
10 grzywien w testamencie na potrzeby mnichów41.
Mimo tak wszechstronnego wsparcia i sytości życia codziennego (a może właśnie
dlatego) Czerwony Klasztor nie budził wtedy zachwytu kapituły generalnej zakonu42.
W latach 1399 i 1401–1406 utyskiwano na brak dyscypliny, wykroczenia przeciwko regule zakonnej, niegodny sposób życia mnichów oraz zachłanność na dobra materialne.
Nie można jednak zaprzeczyć żywotności kultu i bogactwu życia duchowego w sferze
oddziaływań kartuzów, a także blasku ich formacji umysłowej i erudycji. Biblioteka tego
klasztoru słynęła z cennych dzieł, przeważnie podarunków uczonych duchownych,
w 2 połowie XV w. głównie księży polskich i profesorów Akademii Krakowskiej. Do tej
pory zachowały się z tego zbioru 32 kodeksy rękopiśmienne i 44 inkunabuły43. Gotycki
kościół nad Dunajcem, wzniesiony w drugiej tercji XIV w., stanowił wzorzec architektoniczny dla subregionu, budził też zachwyt wystrojem wnętrza. Parafie kartuskie
w Niedzicy (od 1326 r.) i Starej Wsi (od 1349 r.) zyskały na patronacie i duchowości
mnichów. W kościele niedzickim po 1433 r. rozwinął się kult cudownej figury Piety,
a ściany kościoła pokryły malowidła cyklu pasyjnego (XIV w. i 1 połowa XV w.)44. Parafia w Starej Wsi była lokalnym ośrodkiem pobożności maryjnej. W sferze bezpośrednich oddziaływań kartuzi upowszechniali swe preferencje ascetyczno-pasyjne.
Miechowici zaprowadzili z kolei w swoich kościołach zwyczaje i osobliwości własnego profilu dewocyjnego. W liturgii tego zakonu dominowały obchody wielkopostne, ceremonie Wielkiego Tygodnia, słynne obrzędy „świętego ognia” w Wielką Sobotę,
a do ulubionych wątków kultowych należało uwielbienie dla Grobu Bożego, adoracja
Krzyża św. i wspomnienie św. Heleny45.
Topografię kultową w parafiach ówczesnego Zamagurza znajdujemy w wezwaniach kościołów i ołtarzy46. Schemat tytulacji ołtarzowej był na ogół pilnie przestrzegany: ołtarz główny przyjmował wezwanie kościoła (i odpowiednie wyobrażenie),
a dwa ołtarze boczne przy tęczy nosiły wezwania Najśw. Maryi Panny i św. Mikołaja.
Dodatkowe ołtarze wprowadzano sporadycznie, chyba, że w kościele powstał ośrodek
pątniczy wokół cudownego wizerunku, jak n.p. w Niedzicy. Proweniencję wybitnie
41
42
43
44
45

46

Ibidem, s. 51–52.
Hogg, op.cit., s. 75–80.
Sroka, Związki kartuzów…, s. 47–48.
Trajdos, Z dziejów…, s. 12–14.
J.Kopeć OP, Teksty oficjum sacrosancti Sepulchri Hierosolymitani u bożogrobców miechowskich i w „Proprium Poloniae”,
w: Bożogrobcy w Polsce, red.C.Wilanowski, Miechów-Warszawa 1999, s. 79–97; J.Flaga, Działalność duszpasterska bożogrobców na ziemiach Rzeczypospolitej u schyłku XVIII wieku, ibidem, s. 104–107.
Por. J.Hudák, Patrociniá na Slovensku, Bratislawva 1984, według indeksu.
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polską ma wezwanie kościoła frydmańskiego, św. Stanisława47. Miechowici wprowadzili Apostoła Andrzeja do kościoła w Hanuszowcach. Natomiast św. Kwiryn, patron
z pogranicza niemiecko-węgierskiego, kompletnie obcy temu zakonowi, został implantowany w Łapszach Niżnych z woli fundatora kościoła, Kokosza Berzewiczego48. Tytulacja maryjna jest ograniczona do Starej Wsi, inne parafie otrzymały wezwania apostolskie i misyjne (Maciaszowce, Niedzica, Rychwałd). W Lechnicy wezwanie kościoła
(św. Jodok) wybrali bez wątpienia kartuzi, gdyż patron był bretońskim pustelnikiem
i pielgrzymem49. To wezwanie celowo uległo zapomnieniu po sekularyzacji dóbr kartuskich w 1567 r. i objęciu parafii przez luteranów, zostało też zastąpione przez inne
patrocinia po rekatolicyzacji Lechnicy w 1640 r. Stary patron wrócił dopiero na podstawie decyzji biskupa spiskiego w 1776 r.50 W Kacwinie czci się natomiast od początku Wszystkich Świętych. Trzeba tu podkreślić, że na Zamagurzu od pierwszej dekady
XIV w. nieprzerwaną jurysdykcję kościelną sprawowała prepozytura spiska. Kraina
posiadała własną jednostkę administracji kościelnej o nazwie bractwo dunajeckie (odpowiednik dekanatu).
Na Spiszu pn. wsch., po 1412 r. w polskim starostwie, mimo różnicy w strukturze
społecznej, treści kultowe były podobne51. Podoliniec miał farę z patrocinium Wniebowzięcia NMP, a kościół filialny w Drużbakach Górnych- Oczyszczenia NMP. Stara
Lubowla chroniła się pod opończą św.Mikołaja, zaś Gniazda, Hobgart i Nowa Lubowla korzystały z protekcji apostolskiej (kolejno święci Bartłomiej, Andrzej, Jan Ewangelista). Jedynie wiejska parafia w Drużbakach Dolnych przybrała sobie inną patronkę,
św. Katarzynę, bardzo wtedy popularną w kręgu dominikańskim, a zupełnie nieobecną
na średniowiecznym Zamagurzu.

47
48
49
50
51

T.M.Trajdos, Kult św.Stanisława na Spiszu, w: Święty Stanisław patronem ładu społecznego, Tarnów 2003, s. 73–78.
Idem, Z dziejów…, s. 75–79.
Idem, Wezwania kościoła w Lechnicy, „Z minulosti Spiša”, t. IX-X, 2001/2002, s. 88–89.
Ibidem, s. 92–93.
Idem, Dekanat spiski…, s. 118–119.
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Jan Gancewski (UWM Olsztyn)

Sytuacja ośrodków gospodarczych (folwarków)
państwa zakonu krzyżackiego w Prusach
oraz jego finansów w okresie procesu polubownego
Zygmunta Luksemburskiego z państwem polskim.
Czy istniały wzajemne korelacje?
Sytuacja ośrodków gospodarczych w państwie zakonu krzyżackiego w Prusach
po zakończeniu wojny z lat 1409–1411 z Polską i Litwą tak, jak w każdym innym okresie jej istnienia zależała od wielu czynników wewnętrznych, w tym od makrosytuacji
państwa krzyżackiego w Prusach, jego gospodarki i ogólnego stanu finansów, a także
od czynników zewnętrznych, w tym od ogólnoeuropejskiej koniunktury gospodarczo-handlowej. Sytuacja ta podlegała również innym przemianom, w tym natury
ekonomiczno-gospodarczej oraz również – w niektórych przypadkach – wpływom
politycznym. Tak samo mogło być w okresie działalności cesarza Zygmunta Luksemburskiego jako superarbitra w procesach polsko-krzyżackich z lat 1412–1424, a jeszcze
bardziej w latach 1412–1417. Czy rzeczywiście i do jakiego stopnia? Biorąc powyższe pod uwagę możemy wyróżnić kilka okresów egzystencjonalnych gospodarki (biorąc pod uwagę kondycję ośrodków gospodarczych) w państwie zakonu krzyżackiego
w badanym czasie, a także wskazać na odmienności, które pojawiły się w trakcie ich
kształtowania, rozwoju i istnienia1. Jest to zasadniczy zespół spraw, który jest istotny
dla poruszanego w niniejszym artykule problemu badawczego i wyjaśnienia – przynajmniej w ogólnych zarysach – wpływu bitwy grunwaldzkiej na kondycję państwa krzyżackiego pod względem ekonomiczno-gospodarczo-organizacyjnym. A zatem, w jaki
sposób bitwa pod Grunwaldem wpłynęła na dalszą egzystencję korporacji krzyżackiej
i jej państwa w Prusach oraz w jaki sposób jego dalsza egzystencja różniła się od obrazu
jego funkcjonowania przed tą wojną? Czy zatem wojna z Polską i Litwą oraz klęska
1

M. Dygo, Wschód i Zachód: gospodarka Europy (dalej: Wschód i Zachód), w: Ziemie polskie wobec Zachodu. Studia nad rozwojem średniowiecznej Europy, pod red. Sławomira Gawlasa, Warszawa 2006, s. 117–195, gdzie autor dokładnie analizuje modele gospodarki średniowiecznej w Europie oraz na omawianym terytorium Prus. Do jego ustaleń głos przeciwny
zgłosił P. Guzowski w artykule pt.: Kryzys gospodarczy późnego średniowiecza czy kryzys historiografii?, „Roczniki Dziejów
Społecznych i Gospodarczych”, 2008, R. 68, s. 173–193; R. Czaja, Strefa bałtycka w gospodarce europejskiej w XIII–XV wieku
ze szczególnym uwzględnieniem Prus krzyżackich (dalej: Strefa bałtycka), w: Ziemie polskie wobec Zachodu, s. 195–243; J. Gancewski, Rola gospodarcza zamków krzyżackich w ziemi chełmińskiej od polowy XIV wieku do 1454 r. (dalej: Rola) Olsztyn 2001,
ss. 127; szczególnie zaś rozdział II, s. 23–68.
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grunwaldzka zakonu krzyżackiego była przełomem? Czy dalsze działania polityczne
i militarne, ustalenia I pokoju w Toruniu oraz późniejsze działania, w tym rozwój dalszej sytuacji politycznej, przede wszystkim w latach 1412–1414 miały wpływ na gospodarkę państwa zakonu krzyżackiego w Prusach?
Należy przede wszystkim zwrócić uwagę na kilka czynników, które kształtowały sytuację gospodarczą w państwie krzyżackim w Prusach po zakończeniu wojny w 1411 r.
i z jakimiś zmiennym natężeniem działały przede wszystkim do początków wojny z lat
1419–1421, oraz również na te, które wynikają z kontekstu politycznego dalszej egzystencji państwa zakonnego nad Bałtykiem po zakończeniu wojny z Królestwem Polskim
i Litwą. Oprócz, w tym wypadku, najbardziej miarodajnych informacji pochodzących
bezpośrednio ze źródeł typu inwentarzowego i rachunkowego, które dają bezpośredni
obraz funkcjonowania ośrodków gospodarczych w państwie krzyżackim w Prusach,
należy jeszcze wziąć pod uwagę, – co było bardzo istotne – również sytuację gospodarki w Europie oraz położenie geograficzne państwa krzyżackiego nad Bałtykiem. Było
to ważne ze względu na prowadzony przez to państwo handel z Europą Zachodnią.
W tym przejawiała się przede wszystkim jego niebagatelna rola, jako pośrednika w handlu tranzytowym oraz możliwości prowadzenia handlu dalekosiężnego, odgrywającego
wówczas również ważną rolę2.
Niewątpliwie mamy tu do czynienia z kilkoma ważnymi procesami, które podlegały
swoistemu regionalnemu, gospodarczo-ekonomicznemu przeobrażeniu pod wpływem
działających specyficznych czynników ekonomicznych, przede wszystkim ze względu
na położenie państwa krzyżackiego w Prusach, czyli – w tym wypadku – na tranzytowych szlakach handlowych ze wschodu i południa na Zachód Europy i miejsca tego
państwa (krzyżackiego) w tzw. systemie gospodarczo-handlowym ówczesnej Europy.
Musimy zdać sobie sprawę z tego, że na sytuację ekonomiczną państwa krzyżackiego po 1410 r. wpływały nie tylko makro- i mikroekonomiczne czynniki gospodarczo-ekonomiczne, ale również zmieniająca się sytuacja społeczno-gospodarcza i przewartościowania w makrostrukturze europejskiej, począwszy od połowy XIV stulecia. Wobec
powyższego podczas analizy tego zjawiska musimy zadać sobie kilka zasadniczych pytań:
1.	Czy i w jaki sposób potencjał gospodarczy państwa krzyżackiego w Prusach, wytworzony w XIV w., umożliwiał funkcjonowanie tego państwa w XV stuleciu,
ze szczególnym uwzględnieniem sytuacji po 1410 r., a tu szczególnie w latach
1413–1414 i późniejszych?
2.	W jaki sposób Zakon jako instytucja w pewien sposób feudalna i zarazem korporacja zakonna radziła sobie z nową,, powojenną’’ sytuacją na terytorium swojego państwa po 1410 r.?
3.	Czy wskaźniki mikroekonomiczne, wynikające bezpośrednio z funkcjonowania
państwa krzyżackiego w Prusach na jego obszarze, w drugim dziesięcioleciu XV w.,
a tu przede wszystkim stopa poboru podatków, inwestycje krzyżackie w swoich
2

Der Norske Folks Liv og Historie gjennem Tidene (dalej: Der Norske), t. 3, Oslo 1954, s. 161–163 i n.
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posiadłościach oraz zatrudnianie pracowników (w tym sezonowych), do pracy
we wspomnianych posiadłościach domenalnych, skłaniają do sformułowania
twierdzenia o sytuacji kryzysowej w gospodarce krzyżackiej omawianego okresu?
4.	Czy stan hodowli oraz produkcji rolniczej, wynikający z działalności ośrodków
gospodarczych (np. folwarków) oraz ich poziom (bodajże tylko w tym wypadku
mierzalnych zapasów), bezpośrednio po zakończeniu Wielkiej Wojny oraz w kilku następnych latach po tym fakcie (w tym po wojnie głodowej z 1414 r.), upoważnia do mówienia o kryzysie w gospodarce państwa krzyżackiego nad Bałtykiem?
5.	Czy stan finansów państwa krzyżackiego wynikał bezpośrednio z kondycji gospodarki/ośrodków gospodarczych w państwie krzyżackim w Prusach, czy też
miały na niego wpływ inne czynniki?
6.	Czy międzynarodowa sytuacja polityczna, w tym postawa i polityka Zygmunta
Luksemburskiego miała wpływ na sytuację gospodarczą zakonu krzyżackiego
w Prusach?
Jest oczywiste, że makrosytuacja państwa zakonu krzyżackiego w Prusach nie była
tylko wynikiem stanu wywołanego przez skutki Wielkiej Wojny z państwem polskim
i litewskim, lecz była również zależna od ogólnej sytuacji gospodarczej, a przede wszystkim, – co już zostało wcześniej podkreślone – od europejskiej koniunktury w tym zakresie i istniejących w związku z nią kierunków handlu i poprzez to wytworzonych preferencji w prowadzeniu gospodarki w wielu państwach w Europie, nie tylko w samym
państwie krzyżackim w Prusach. Trzeba, zatem rozpatrywać stan gospodarki w państwie z punktu widzenia szerszej niż tylko lokalnej, pruskiej perspektywy3.
Wobec powyższego oczywiste jest twierdzenie, że bilans gospodarczo-ekonomiczny
państwa krzyżackiego, jak zresztą innych, nie zależał tylko od sytuacji wewnątrzpaństwowej, choć miała ona przemożny wpływ na ogólną kondycję państwa, ale również
od powiązań gospodarczo-handlowych z innym państwami, a także od wytworzonej
struktury gospodarczej i istniejących instytucji (urzędów) oraz ich funkcjonowania
w omawianym okresie. Z drugiej strony trzeba zauważyć, że sytuacja gospodarcza
podlegała ciągłym przemianom, sama tzw. wewnętrzna koniunktura gospodarcza oraz
związany z nią sposób i zakres ilościowy i jakościowy wykorzystania areału przede
wszystkim domen folwarcznych, a przez to również prowadzenia całego systemu
gospodarczo-handlowo-aprowizacyjnego, było ważnym aspektem naszej analizy.
Z innej perspektywy, w wymiarze paralelnym pod względem chronologicznym,
są widoczne charakterystyczne zmiany w zachowaniu ludności związanej bezpośrednio z gospodarką oraz tendencje zmian w podejściu do tradycyjnej jeszcze w połowie XIV w. i później pracy na tzw. własnej ziemi. Dla przykładu można podać sytuację na pobliskim Pomorzu Zachodnim w czasach Eryka Pomorskiego w 1421 r.
3

J. Sarnowsky, Wirtschaftsführung des Deutschen Ordens in Preussen (1382–1454) (dalej: Wirtschaftsführung), w: Veröffentlichungen aus den Archiven Preußischer Kulturbesitz, wyd. W. Vogel, I. Gundermann, t. 34, Köln-Weimar-Wien 1993, passim.
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Sytuacja na tych ziemiach przypominała wówczas, rzec można,,, ucieczkę” i masowe
odejście od rolnictwa w stronę zajmowania się coraz to bardziej intratnymi powiązaniami handlowymi zarówno z Europą Zachodnią, jak i z samymi Prusami4. Wspomniany
książę narzekał, że wiele osób, które wcześniej były związane z ziemią, zaczyna odchodzić w stronę zajmowania się handlem i nie ma kto uprawiać ziemi. Świadczy to przede
wszystkim o relacjach opłacalności-nieopłacalności tego czy innego działania gospodarczego i o zachodzących – pod tym względem – zjawiskach, na wspomnianym terytorium, m.in. w pierwszych latach drugiego dziesięciolecia XV w. Czy zatem sytuacja
w najbliżej położonych tym ziemiom Prusach była podobna, a może taka sama? Na terytorium państwa krzyżackiego w Prusach istniała w ogólnopaństwowej gospodarce
podobna sytuacja, przede wszystkim w zakresie chronologii powstawania pustek, związanych m.in. ze zmianami koniunkturalnymi w całej gospodarce, ale też, jak w ziemi
chełmińskiej – skutkiem prowadzenia działań wojennych. To, co różniło te dwie wyżej
wymienione ziemie od innych państw na terenie Europy, to przede wszystkim częste
konflikty zbrojne, w dużym stopniu wyniszczające zarówno zasoby, jak i infrastrukturę,
a przez to również potencjał niezbędny dla ciągłego i dobrego funkcjonowania państwa
i jego gospodarki. Z drugiej strony Zachód Europy miał przecież swoją wojnę stuletnią,
częściowo o podłożu gospodarczym, ale wpływającą przecież przemożnie na gospodarkę ogólnoeuropejską i kształtowanie jej nurtów oraz trendów w jej koniunkturze.
Zmiana,, fachu” i rozpoczęcie prowadzenia innej działalności, była możliwa z powodu istniejącej wolności wyboru zajęcia przez miejscową ludność. Jak to określił
Wilhelm Abel, podobnie było w Prusach wśród ludności, ale tylko pochodzenia niemieckiego, w tym wśród osiadłych na tym terytorium chłopów. Pod tym względem
można się zgodzić z tym autorem, dodając jednak zastrzeżenie, że dotyczyło to tylko
tej grupy oraz działo się to już pewien czas po zakończeniu Wielkiej Wojny z Królestwem Polskim. I rzeczywiście, według tzw. Landesordnungen, szczególnie od początku
1427 r. mamy do czynienia z taką możliwością, która sprowadza się przede wszystkim
do konstatacji, jeżeli chłopi chcieli przesiedlić się (lub w domyśle zakończyć swój pobyt
i pracę związaną z rolnictwem), to mogli to uczynić pod warunkiem otrzymania zezwolenia od swojego pana i uregulowania wobec niego wszelkich należności, wynikających z nieopłaconych i zaległych lub też bieżących podatków. Takiego udogodnienia
nie miała ludność pochodzenia pruskiego5. Faktycznym uwarunkowaniem prawnym
takiej sytuacji społecznej była chęć,, zachowania” majątku korporacyjnego w rękach
4
5

Der Norske, s.163, 165 nn.
Czum ersten, das in steten unde in Deutschen dorffern, in vorsteten, in kretschmen unde oft den kewteln keyn Prewsze noch Prewskynne sulle dienen ader bier schenken, unde sie ouch nymandes mytten unde uffnemen sal; wurde ymands daruber thuu, so sal dy
busze stehen an der herschafft. [Item das man keyncn Prewszen Dewtsche erbe vorkouffe noch ufflange; ac.V. Item das keyn Prewsch
knecht ader mayt sich czu eyme andern Prewssen sulle vormitten ane irer eldern wille unde wisse, geschen ane der eldern wiszen, die
mogern die mitte brechen unde widerruffen unde ire kynder weder czu yn nemen. Desglich sal es ouch mit den Dewschen czugeheu,
die weille vater unde muter leben; wurde imand dawidder thuen, so saI die busse stehen an der herschafft – Acten der Ständetage
Preussens unter der Herrschaft des Deutschen Ordens, (dalej: ASP) wyd. Max Toeppen, Leipzig 1878, t. 1, s. 470, nr 363, ac.
IIII; W. Abel, Die Wüstungen des ausgehenden Mittelalters (dalej: Die Wüstungen), w: Quellen und Forschungen zur Agrargeschichte, tłum. F. Luetge, G. Franz, W. Abel, t. 1, Stuttgart 1955, s. 12.
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nieautochtonicznych. Przede wszystkim osoby trzecie, do których zwróciłby się taki
chłop, jako osadnik na nowym terytorium musiały wiedzieć, czy nie jest on przypadkiem,, zbiegiem” i ma,, uregulowany” stosunek do poprzedniego pana feudalnego. Wobec
czego często otrzymywali oni od tychże poprzednich, panów” tzw. Abschiedsbriefen,
które zasadniczo ułatwiały im znalezienie się w nowej sytuacji społecznej, a przede
wszystkim w nowym otoczeniu i jednocześnie przyspieszały,, wchłonięcie’’ ich ponownie do gospodarki. Nie zawsze jednak pomagały w tym, gdyż szczególnie w miastach,
istniały zapisy prawa miejskiego (wilkierze), które zabraniało przyjmowania do pracy
w miastach ludność pozamiejską. To w oczywisty sposób powodowało, iż ich wcześniej
nabyte i potwierdzone przez poprzedniego pana feudalnego (właściciela ziemskiego)
prawo do wyboru miejsca zamieszkania, a tym samym pracy, pozostawało w wielu wypadkach „nieskonsumowane”.
Sytuacja gospodarki w państwie krzyżackim w Prusach po zakończeniu Wielkiej
Wojny z Królestwem Polskim wydawała się co najmniej nadwyrężona pod względem
jej kondycji i potencjalnych możliwości dalszej egzystencji. Takie wstępne przesłanki
można byłoby przyjąć, analizując tylko wymiar polityczny (klęskę Zakonu w wojnie)
oraz związany z nią aspekt militarny, a także polityczny (ustalenia pierwszego pokoju
toruńskiego z 1411 r. i ich późniejsza realizacja). Jest to rozumowanie najprostsze, ale
już na początku jego założenia niepoprawne, gdyż przede wszystkim aprioryczne. Aby
móc nawet w największym zarysie scharakteryzować tę sytuację, należy przede wszystkim rozpatrywać ją wieloaspektowo. Tu przede wszystkim należy odnieść się do istniejących wówczas przesłanek natury finansowej oraz ogólnogospodarczej, przede wszystkim takiej, która umożliwi ukazanie np. stan zapasów towarowych, liczebność zwierząt
hodowlanych w stadach folwarcznych, stan infrastruktury gospodarczej kompleksów
zamkowych, a także centralnych ośrodków gospodarczych wraz z folwarkami przyzamkowymi i domenialnymi.
Analizę zacznijmy od charakterystyki sytuacji finansowej wybranych ośrodków gospodarczych6, oceniając wpływy z czynszu. Po pierwsze możemy tu zauważyć, ze średnie wpływy z różnych rodzajów zobowiązań, w tym z płużnego oraz wartowego, nie
odzwierciedlały stanu państwa pod względem odniesionej przez nie klęski polityczno-militarnej. Na przykład w komturstwie bałgijskim średnie wpływy z dwóch powyższych zobowiązań nie odstawały od siebie na tyle, aby móc wskazać na jakikolwiek
kryzys. O ile w 1404 r. we wskazanym wyżej komturstwie pobrany podatek wynosił
99 grzywien i 12 skojców, to w 1412 r. odpowiednio 94 i 13 ½. Stan taki utrzymywał się
do 1417 r. i dopiero wtedy nastąpiło znaczne obniżenie realnych wpływów do kasy
krzyżackiej, biorąc pod uwagę rodzaje zasygnalizowanych zobowiązań. W 1418 r.
pobory w komturstwie bałgijskim spadły średnio o ponad 17% i wynosiły 72 grzywny i 15 skojców w porównaniu do 1404 r.7 Analizując te same dane dla komturstwa
6
7

Dla tych, dla których są najbardziej dostępne najpełniejsze źródła inwentarzowe z omawianego okresu.
J. Sarnowsky, Wirtschaftsführung, s. 485–486 i n.
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pokarmińskiego istnieją podobne zależności. W przypadku wpływów z posiadłości
domenialnych należących do Elbląga widzimy utrzymywanie się ogólne wysokości
wpływów z różnego rodzaju czynszu na tym samym poziomie, co przed wojną z lat
1409–1411. Te wynosiły odpowiednio w 1404 r. 455 grzywien, a po 1426 r. i w latach
czterdziestych XV w. sięgały do 418 grzywien. Spadły przy tym realne dochody z płużnego z 276 grzywien i 13 skojców w 1384 r. do nieco ponad 183 grzywien i 3 skojców
w 1426 r., czyli o ponad 33,5%. Taki stan rzeczy z pewnością był związany z powstającymi na skutek działań militarnych z lat 1409–1410 pustkami wojennymi, ale również
migracją ludności. Jeszcze bardziej pod tym względem są wymowne dane dotyczące
długu wobec kasy krzyżackiej. W porównywalnym okresie w komturstwie bałgijskim
w 1404 r. dług wynosił 6000, a w 1412 r., tylko nieco ponad 5000 grzywien. Logiczne
było by zatem stwierdzenie, że trudno jest zauważyć proces recesji w państwie krzyżackim lub wielki kryzys, bądź też załamanie się gospodarki na tym terenie po klęsce
grunwaldzkiej. Dla komturstwa pokarmińskiego dane są następujące: w 1402 r. dług
wynosił 60 grzywien, a w 1412, 29 grzywien i 12 skojców. W następnych latach zaczął
jednak rosnąć, aby w 1416 r. osiągnąć wartość ponad 57 grzywien i 3 skojce, a rok później aż 730 grzywien. Był to jedyny taki przypadek tak dużego wzrostu tego wskaźnika
na terenie państwa krzyżackiego w omawianym okresie8.
Biorąc pod uwagę inne wskaźniki takie, jak wpływy kwot pieniężnych lub/i podatków w naturze, do kasy zakonnej z tytułu zobowiązań, wynikających z dzierżawienia i użytkowania karczm, czy tez opłat młyńskich, możemy zauważyć ciągły wzrost
wpływów, szczególnie po 1419 r. Dotyczy to przede wszystkim tzw. Krugzins9 (czynszu z działających karczm). Inaczej rzecz miała się pod względem realnych wpływów
do kasy zakonnej z tytułu albo sprzedaży produktów pochodzenia naturalnego, przede
wszystkim z hodowli zwierzęcej, albo też poboru miodu z posiadanych pasiek w obrębie
folwarków krzyżackich10. Tutaj należy odnotować spadki. W pozyskiwaniu i sprzedaży wełny z krzyżackich hodowli owiec, biorąc pod uwagę szczególnie dane dotyczące
komturstwa malborskiego, zauważamy w badanym okresie tendencje negatywne dla
tego sektora krzyżackiej gospodarki. Wpływy ze sprzedaży wełny wynosiły w 1407 r.
29 grzywien. Po czym w następnych latach zaczęły znacznie spadać, a w końcu po 1416 r.
jest brak jest danych na ten temat. Można zatem przypuszczać, że wełna w tym czasie,
jako produkt handlowy, przestała w ogóle się opłacać w obrocie handlowym zakonu
krzyżackiego. Natomiast wpływy ze sprzedaży miodu z miejscowych pasiek wynosiły
w 1406 r. 66 grzywien, rok później 50 grzywien, a w 1412 r. tylko 36 grzywien11.
8
9

10
11

Por. ibidem, s. 496–503.
Ibidem, s. 507–512. Dynamika zjawiska po wskazanym roku upoważnia częściowo do takiego stwierdzenia. Nie było
to jednak całkowicie bezpośrednim skutkiem wojny, lecz w zdecydowanej mierze przemian społeczno-gospodarczych,
jakie w tym czasie zaczęły zachodzić na terytorium państwa krzyżackiego w Prusach, częściowo w wyniku „uruchomienia”
procesu najpierw „wewnętrznej”, a później powszechnej (od końca lat 70. XV w.) prywatyzacji dóbr na ternie państwa
krzyżackiego w Prusach.
Das Marienburger Konventsbuch des Jahre 1399–1412, (dalej: MKB), tłum. W. Ziesemer, Danzig 1913, s. 189–276.
Ibidem.
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Pod względem wydatków na podniesienie poziomu funkcjonowania gospodarki i nakładów związanych z modernizacją i renowacją (oraz tzw. „dosprzętowieniem” obiektów gospodarczych na terenie kompleksów zamkowych oraz działających
w ośrodkach domenialnych lub też ich samych, rozpatrywanych jako obiektów kompleksowych), a zapewne również rozbudową lub też rekonstrukcją folwarków, ich
wielkością, przede wszystkim płac dla zatrudnianej siły roboczej, możemy zanotować
korzystną dynamikę po 1411 r. do około 1416 r. Szczególnie w omawianym ostatnio
komturstwie malborskim widzimy przyrost wydatków na inwestycje w malborskich
folwarkach domenialnych średnio pięciokrotnie, porównując lata 1411 i 1412. Również pozostałe 5 lat, czyli do 1417 r., były średnio o ok. 18% lepsze niż analizowane
lata 1411–1412. W innych komturstwach dynamika tego zjawiska nie była taka duża
(czyli około 500%) i sięgała zaledwie od kilkunastu do około 30 grzywien z rekordowym
1412 r. w malborskich folwarkach, kiedy to na opisane wyżej inwestycje wydatkowano
ponad 180 grzywien12. Mogło to być częściowo spowodowane dekoniunkturą na rynku
pracy (po okresie działań wojennych) i brakiem rąk do pracy w folwarkach na terenie
niektórych obszarów państwa krzyżackiego w Prusach. Jak jednak wytłumaczyć podobne tendencje na omawianym rynku pracy (przede wszystkim sezonowym) w różnych miejscach państwa zakonu krzyżackiego, które były z różną siłą poddane działaniom wojennym lub też w ogóle zostały przez nie „nietknięte”? Zatem przynajmniej
częściowo musiał to być rzeczywisty wzrost płac za te i podobne prace dla siły najemnej
w folwarkach domenialnych.
Tak zatem po względem dynamiki procesu wydatkowania pieniędzy na wynagrodzenie dla zatrudnianych w folwarkach pracowników, sytuacja była podobna w poddanych analizie latach, szczególnie rozpatrując lata 1411–1417. Widzimy wówczas,
przede wszystkim w komturstwie malborskim, wzrastające wydatki z 50 grzywien
w 1411 r., do ponad 97 w roku następnym, aby w 1417 r. wrócić z powrotem do poziomu nieco ponad 62 grzywien13. Nie była to jednak tendencja stała i dotyczyła tylko
niektórych ośrodków istotnych dla Krzyżaków, przede wszystkim pod względem strategicznym tak, jak już wspomniany Malbork i jego gospodarcze ośrodki domenialne
oraz wyjątkowo wówczas Starogród Chełmiński, gdzie widzimy niekiedy bardzo duże
nakłady ponoszone na pracowników w folwarkach, szczególnie w latach 30. XV stulecia, sięgające z reguły ponad 100 grzywien rocznie14.
Przechodząc do analizy zmian liczebności sztuk zwierząt w stadach hodowlanych
w folwarkach krzyżackich możemy wskazać na poniższe ukazujące to zjawisko. W odniesieniu do liczebności bydła, z okresu przed Wielką Wojną, możemy przyjąć następujące wielkości dla wybranych ośrodków (w sztukach hodowanych zwierząt): Starogród Chełmiński 242, Bałga 811, Pokarmin 570, Dzierzgoń 7l3, Gdańsk 82, Tczew 217,

12
13
14

J. Sarnowsky, Wirtschaftsführung, s. 561.
Ibidem.
Ibidem.
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Elb1ąg 756, Pokrzywno 150, Golub 776, Grudziądz 243, Królewiec 797, Kłajpeda 9
i Malbork 20815. W tych samych ośrodkach po zakończeniu wojny mamy następujące dane: Starogród Chełmiński 179, Bałga 610, Pokarmin 608, Dzierzgoń 184, Gdańsk
197, Tczew 239, Elbląg 416, Pokrzywno 44, Golub 52, Grudziądz 67, Królewiec 162,
Kłajpeda 39 i wreszcie Malbork 20616.
Natomiast w odniesieniu do hodowli trzody chlewnej, poddając analizie te same
ośrodki, mamy następujące informacje o stanie liczebnym stad hodowlanych: Starogród Chełmiński 468 (w sztukach), Bałga 1108, Pokarmin 8l0, Dzierzgoń 826, Gdańsk
134, Tczew 450, E1bląg 420, Pokrzywno 510, Golub 195, Grudziądz 1510, Królewiec
l374, Kłajpeda 13 i Malbork 54017. W tych samych ośrodkach po zakończeniu wojny
sytuacja przedstawiała się następująco: Starogród Chełmiński 597, Bałga 1158, Pokarmin 609, Dzierzgoń 367, Gdańsk 60, Tczew 526, Elbląg 570, Pokrzywno 121, Golub 31,
Grudziądz 153, Królewiec 290, Kłajpeda 30 oraz Malbork 12618.
W przypadku hodowli owiec liczebność stad hodowlanych dla tych samych folwarków krzyżackich kształtowała się następująco (w sztukach): Starogród Chełmiński 7659, Bałga 5126, Pokarmin 1150, Dzierzgoń 1950, Gdańsk 110, Tczew 541, Elbląg
1150, Pokrzywno 1200, Golub 856, Grudziądz 2293, Królewiec 3170, Kłajpeda (brak
danych w inwentarzach) i Malbork 232019. Natomiast po zakończeniu wojny mamy
dane: Starogród Chełmiński 1077, Bałga 1262, Pokarmin 890, Dzierzgoń 1066, Gdańsk
255, Tczew 391, Elbląg 804, Pokrzywno 403, Golub 120, Grudziądz 1028, Królewiec
637, Kłajpeda (brak danych) i Malbork 103020. Widzimy zatem, że jedynie hodowla
owiec przeżywała wyraźne załamanie pod względem liczebności hodowanych stad. Stąd
też i potwierdzenie naszych wcześniejszych informacji, dotyczących sprzedaży wełny
przez Krzyżaków, pochodzącej z hodowli folwarcznych własnych owiec. W przypadku
hodowli bydła i świń, przyrost i spadek rozkładają się prawie równomiernie i z pewnością nie dają możliwości do twierdzenia, że w państwie zakonu krzyżackiego w Prusach
występował wówczas pod tym względem kryzys gospodarczy.
Analiza porównawcza wielkości stad w poszczególnych ośrodkach folwarcznych
wskazuje niewątpliwie na to, iż ziemie szczególnie narażone na zniszczenia w czasie
Wielkiej Wojny, a zatem i prowadzona tam działalność gospodarcza, jak na przykład
ziemia chełmińska, wykazuje tendencje w spadku stad hodowlanych. Nie można jednak i w tym przypadku mówić o kryzysie, gdyż dane te uwzględniają po pierwsze tylko
zwierzęta hodowane wówczas, a po wtóre są to przeważnie dane, pochodzące z okresu
3 do 11 lat po zakończeniu wojny. Zatem mogą odzwierciedlać również inne tendencje w tej dziedzinie gospodarki krzyżackiej, jak chociażby istniejące wówczas w Europie
15
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Das Große Ämterbuch des Deutschen Ordens (dalej: GÄB), wyd. W. Ziesemer, Danzig 1921, s. 8, 81, 129, 153, 216, 301, 400,
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GÄB, s. 19, 87, 113,162, 219, 306, 503, 586 in, 601, 694 in, 724; MAB, s. 113; J. Sarnowsky, Wirtschaftsführung, s. 565–567.
GÄB, s. 8, 81, 129, 153, 216, 301, 400, 500, 586 in, 597, 688, 722; MAB, s. 111; J. Sarnowsky, Wirtschaftsführung, s.565–567.
GÄB, s. 19, 87, 113,162, 219, 306, 503, 586 i in., 601, 694 i in., 724; MAB, s. 113; J. Sarnowsky, Wirtschaftsführung, s. 565–567.

~ 28 ~

Artykuły i rozprawy

koniunktury i trendy lub też możliwość tzw. szybkiego „odtworzenia” stad hodowlanych w wyniku sprowadzania stad ukrytych przed działaniami wojennymi w innych
regionach państwa krzyżackiego lub w niezaludnionych rejonach przygranicznych.
To jednak dotyczy okresu bezpośredniego po zakończeniu działań wojennych, właściwie jeszcze w 1411 r., i tylko częściowo w 1412 r., nie później. A zgromadzone dane
inwentarzowe pochodzą przede wszystkim z 1413 r. i lat późniejszych, czyli muszą dotyczyć miejscowych hodowli, tzw. hodowli „ciągłych”.
Na terytorium Europy Środkowo-Wschodniej, następowały w XIV i XV w. zmiany w strukturze produkcji rolniczej o wiele bardziej znaczące i dalekosiężne w swoich
skutkach. Coraz częściej uważa się również, że gospodarki krajów środkowowschodnio europejskich nie przeżywały kryzysu gospodarczego XIV i XV w. tak, jak to miało
miejsce na zachodzie kontynentu. Stąd też wniosek, że sytuacja w Prusach nie musiała
przypominać sytuacji gospodarki na zachodzie i rzeczywiście pod wieloma względami
tak było. Spadek hodowli owiec w Prusach i spadek handlu wełną z Europą Zachodnią,
to właśnie m.in. wynik rozwoju hodowli owiec w tamtej części kontynentu. Produkcja
wełny w Anglii, czy też częściowo w Hiszpanii była bardziej opłacalna i tańsza niż sprowadzanie surowca z Prus21.
Rozpatrując ogólne tendencje dla powyższych wskaźników makroekonomicznych,
odnotowanych na przykładach z całego państwa krzyżackiego w Prusach, teraz wyłącznie dla ziemi chełmińskiej, możemy zauważyć podobne tendencje. Dla zobrazowania
przeanalizujmy dane z tych samych okresów. I tak dla hodowli bydła są one następujące: ogólnie w latach 1401–1410 inwentarze obiektów gospodarczych (w folwarkach
przyzamkowych) odnotowały 5599 sztuk hodowanego bydła, zaś w latach 1411–1420
3977 sztuk, co wskazuje na prawie 30% spadek produkcji. Zaś w folwarkach domenialnych odpowiednio 953 i 3042 sztuki krów i wołów, co daje wzrost o ponad 219%.
Badając średnioroczne dla powyższych danych otrzymamy odpowiednio, w pierwszym przypadku spadek dwukrotnie większy, bo prawie 60%, a w drugim przyrost
identyczny, jak dla danych całkowitych, łącznych22. Prześledźmy, zatem dane również
dla dwóch pozostałych hodowli, tzn. trzody chlewnej oraz owiec. Dla trzody chlewnej otrzymamy odpowiednio następujące liczby 9679 i po wojnie 8204 sztuk, spadek
o ponad 15% oraz dla folwarków domenialnych: 1625 oraz po wojnie 5492, przyrost
aż o ponad 237%23. Analizując zaś dane średnioroczne otrzymamy następujące wyniki:
dla folwarków przyzamkowych: z pierwszego dziesięciolecia XV w. 345,7 oraz w latach
1411–1420 167,4 i spadek o ponad 51%, a dla folwarków domenialnych odpowiednio
58 oraz 112 sztuk na inwentarz na rok, co daje przyrost – jak już zostało wyżej wykazane – tym razem o prawie 93%24. Na koniec dane liczbowe, odnoszące się do stad
owiec. W okresie przedwojennym, analizując dane o liczebności stad, występujących
21
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M. Dygo, Wschód i Zachód, s. 117–195. Tu też dalsza literatura przedmiotu.
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w folwarkach przyzamkowych, w poszczególnych inwentarzach otrzymamy 39394
oraz dla okresu powojennego 26834, czyli spadek o prawie 32%. Dla folwarków domenialnych w tym samym okresie: 6183 oraz 9544 sztuk, czyli w sumie przyrost o ponad
35%. Badając stany liczebności stad pod względem średniorocznym otrzymamy następujące dane: dla okresu przedwojennego 1406,9 dla folwarków przy kompleksach zamkowych oraz 547,6, czyli spadek o ponad 61%, oraz 220,82 okresu 1401–1410 i l94,8,
jedyny zanotowały spadek (o niecałe 72%) dla lat 1411–1420, w stosunku do okresu poprzedzającego Wielką Wojnę, dla hodowli w folwarkach domenialnych. Wnioski nasuwają się same. Wojna z lat 1409–1411 nie załamała hodowli folwarcznej i posiadanego
potencjału gospodarczego oraz wynikających z tego stanu możliwości produkcyjnych.
Było zatem możliwe dalsze funkcjonowanie wytworzonej wcześniej infrastruktury
gospodarczej. Wystąpiło natomiast przesunięcie koncentracji produkcji gospodarczej
z folwarków, działających przy kompleksach zamkowych, na ośrodki gospodarki folwarcznej, położone na terenach domen komturstw, wójtostw i innych jednostek administracyjnych państwa krzyżackiego. Nastąpił przy tym poważny spadek stanu stad
hodowlanych owiec, co odbiło się w znaczący sposób na eksporcie i oczywiście wpływach ze sprzedaży wełny za granicę, o czym już było wyżej. O wiele jednak bardziej
negatywne konsekwencje dla gospodarki krzyżackiej, niż te ostatnio analizowane, miały tendencje ogólnopaństwowe, koniunkturalne oraz natury ekonomicznej i prawnej,
jakie zaczęły ujawniać się w okresie po 1411 r., zarówno na obszarze Prus, jak i te zaobserwowane wówczas w Europie.
W tym miejscu należy przypomnieć, że: zakon krzyżacki został obciążony olbrzymimi kwotami kontrybucyjnymi, (których nie mógł i nie chciał prawdopodobnie spłacić do końca, w wyznaczonych wielkościach, ustalonych pierwszym pokojem
toruńskim). Po wtóre: na terenie jego państwa zaczęły występować negatywne skutki przemian natury społecznej i gospodarczej, np. tzw. puste łany, stanowiły wówczas
dość znaczny odsetek tych, które mogłyby być zagospodarowane i przynosić realny dochód do kasy zakonnej. Pustki nie były jednak w całości wynikiem szkód wojennych
(co byłoby wówczas bardziej widoczne w zaniku infrastruktury folwarcznej i znacznym
spadku, a nie wzroście produkcji w tychże ośrodkach), coraz bardziej stanowiły również
rezultat migracji ludności,,, zostawiania” wsi i przenoszenia się do ośrodków miejskich
(szczególnie w kilku latach po zakończeniu wojen z lat 1409–1414) lub też opuszczania
terenów Prus w ogóle i podejmowanie emigracji zewnętrznej. Ponadto coraz bardziej
też wzrastały jednostkowe obciążenia podatkami, na co ogólnie ludności nie było stać
oraz na co nie pozwalały małe możliwości zarobkowania (np. przy koniunkturalnym
spadku cen na niektóre produkty rolne)25.
Należy wskazać, że w XV w. gospodarka strefy Bałtyku południowego, a więc
i Prus, w coraz większym stopniu stawała się zależna od produkcji w sferze rolniczej26.
25
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M. Dygo, Wschód i Zachód, s. 117 i nn.
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To wskazuje także na konieczność prowadzenia i utrzymywania tego rodzaju produkcji, a również w jakimś stopniu jej rozwoju, również w okresie po bitwie grunwaldzkiej.
Wzrastało zapotrzebowanie w Europie Zachodniej na produkty rolnicze i przetwórstwa leśnego (szczególnie na zboże, drewno i jego pochodne – smołę, popiół i węgiel
drzewny), poza nielicznymi, już opisanymi przypadkami, które miały również wahania
spowodowane trendami o większym zasięgu niż tylko obszar Prus. W ramach zmieniającej się gospodarki europejskiej, gospodarka krzyżacka, jako część gospodarki regionu
bałtyckiego mogła mieć trwałą pozycję przede wszystkim, jako producent i zarazem
eksporter wyżej wymienionych produktów pochodzenia rolniczego, a niekiedy, jako
pośrednik (jak częściowo w przypadku drewna). Tym bardziej było to istotne i w jakimś sensie korzystne zjawisko dla korporacyjnej gospodarki krzyżackiej w Prusach,
gdyż w XV w. nastąpił proces stopniowego monopolizowania przez kupców z Gdańska
wywozu zboża i surowców z dorzecza Wisły na Zachód27. Rozwija się logistyczny aparat kooperacji handlowej między Zakonem a miastami w Prusach i miastami położonymi w Europie Zachodniej. Do tego służy krzyżakom m.in. rozwinięta sieć Ligierów
i Dinerów oraz własnych szafarzy królewieckiego i malborskiego28.
Działalność gospodarcza prowadzona przez Krzyżaków w ich ośrodkach gospodarczych coraz bardziej cierpiała z powodu braku rąk do pracy na roli (przynajmniej
w niektórych regionach państwa zakonu krzyżackiego). Można zgodzić się z szacunkami badaczy niemieckich, że ponad 6000 łanów czynszowych w Prusach zakonnych
około 1420 r. było opustoszałych i stanowiło to poważny odsetek ziemi rolnej29. Istniała również tendencja,, zastępowania łanów” chłopskich posiadłościami należącymi
bezpośrednio do Zakonu, jak dobra domenalne (np. tu również folwarki), prowadzone
przez osoby blisko współpracujące z Zakonem, lub bezpośrednio przez jego członków.
Pierwsze takie sygnały pojawiały się już pod koniec lat drugiego dziesięciolecia XV w.
Tendencja ta pogłębiała się, przynosząc poważne zmiany własnościowe w różnych dobrach po zakończeniu wojny trzynastoletniej. Temu też służyły regulacje prawne w wydawanych Landesordnungen, których zapisy z jednej strony utrudniały migracje ludności
wiejskiej i tym samym zapobiegały powiększaniu pustych łanów, a z drugiej rozpoczęły
również proces prawomocnego,, wydawania” majątku krzyżackiego w ręce poza zakonne, w zamian za odpowiednie czynsze i inne zobowiązania, co też bardzo dobrze było
widoczne po 1466 r., w okrojonym terytorialnie i ze zmniejszonym potencjałem gospodarczym, państwie zakonu krzyżackiego w Prusach.
Wojna z lat 1409–1411 i jej bezpośrednie skutki, przede wszystkim działań militarnych, nie były zatem tak bardzo negatywne pod względem gospodarczym dla korporacji zakonnej, w wymiarze państwowym, jak można byłoby przypuszczać. Coraz gorszej
kondycji państwa krzyżackiego w Prusach należałoby szukać bardziej w konglomeracie
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różnych czynników wewnętrznych i zewnętrznych – makroekonomicznych, politycznych, społecznych, z których wiele było wynikiem ogólnych trendów w europejskiej gospodarce, wiele innych było zaś spowodowanych zachodzącymi zmianami w sposobie
życia poddanej ludności w Prusach oraz jej, najprawdopodobniej również, zmianom
mentalnym (zmianie prawno-funkcjonalnej samego feudalizmu pruskiego, począwszy
od lat 30. XV w.30) oraz konsekwentnemu domaganiu się respektowania przez Zakon
wcześniej nadanych praw w procesach lokacji na prawie chełmińskim i wypełniania
jego postanowień w odniesieniu dla podległej jemu ludności.
Istniejący przed Wielką Wojną, potencjał gospodarczy zakonu krzyżackiego w postaci licznych ośrodków folwarcznych na terenie jego państwa w Prusach, działających
przy kompleksach zamkowych lub na obszarze domen, stwarzał dobrą sytuację dla
dalszego (po okresie wojennym i związanych z nim zniszczeń i ubytków w strukturze
materialnej i stadach hodowlanych) funkcjonowania gospodarki krzyżackiej. Pomimo
wielu zniszczeń (powstałych w wyniku działań militarnych przede wszystkim w ziemi
chełmińskiej) i powstałych w skutek strat w infrastrukturze i ludności związanej z gospodarką, stan gospodarki powojennej nie był zły. Pozwalał – na dość dobrym poziomie
– na dalsze funkcjonowanie, wielokrotnie o większej wydajności, niż to miało miejsce
przed wojnami z lat 1409–1414. Stąd też płynie wniosek o dobrym stanie gospodarki
krzyżackiej i braku kryzysu. Niekoniecznie to zawsze szło w parze z ogólnym stanem
finansów państwa, czy też poszczególnych jego regionów. Wytworzona wcześniej infrastruktura pozwalała na odtworzenie stad hodowlanych (lub też np. powrócenie do nich,
po uprzednim sprowadzeniu ich do ośrodków, w których istniały w okresie przed wojną), co w sumie pozwoliło prawie w każdej dziedzinie hodowli folwarcznej na takie
same lub zbliżone liczby stad hodowlanych. Taki stan nie dotyczył jedynie owiec, których liczebność spadała. Przyczyny takiego stanu rzeczy należy jednak szukać w czynnikach koniunktury i dekoniunktury gospodarczej, szerzej w Europie, niż w skutkach
wojen i innych wydarzeniach politycznych na terenie Prus w latach 1409–1414.
Ponadto wzrost nakładów na infrastrukturę, w tym gospodarczą (w tym również
na jej naprawę i odtworzenie) nie uprawnia do twierdzenia o istnieniu w gospodarce,
a poniekąd również w jej finansach bieżących stanu wielce kryzysowego. Odbudowa
części umocnień, obiektów gospodarczych na przedzamczach, dworów folwarcznych
i ich zabudowań, zarówno przeznaczonych dla zarządcy folwarcznego, ale i dla prowadzenia bezpośredniej działalności gospodarczej (w tym stajni, stodół, spichlerzy
zbożowych i innych) upoważnia do wskazania na dobrą kondycję finansów bieżących
niektórych kompleksów zamkowych i ośrodków gospodarczych na terenie państwa
krzyżackiego w Prusach w latach 1412–1417. Na zakończenie należy wyrazić pogląd, iż
fakt zawarcia unii horodelskiej nie wpłynął na sytuację gospodarczą w folwarkach państwa zakonu krzyżackiego w Prusach, jak i na ogólną sytuację jego gospodarki. Sytuacja
ta w latach 1412–1417 na terenie tego państwa była podobna i nie ulegała doraźnym
30
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wpływom, szczególnie natury politycznej. To też może być przesłanką do twierdzenia
o „silnym wpływie kurateli politycznej” ze strony między innymi Zygmunta Luksemburskiego. Władze państwa zakonnego w Prusach czuły się niezmiennie niezagrożone
i nie zamierzały realizować postanowień I pokoju toruńskiego. Dopiero klęska polityki
Zygmunta i Zakonu na soborze w Konstancji w stosunku do Polski oraz klęska w wojnie
1419–1421 zmieniła tą sytuację i zadziałała jak bomba z opóźnionym zapłonem na niektóre makroekonomiczne czynniki gospodarki krzyżackiej w Prusach.
Oczywiście powyższe działały z różnym nasileniem w różnych regionach państwa
krzyżackiego w Prusach. Sytuacja ośrodków gospodarczych, a poprzez to również
wpływ ich na ogólną sytuację gospodarki państwa krzyżackiego był odmienny od średniej i fluktuował w dużej amplitudzie. Przykładem może być ziemi chełmińska i kondycja ośrodków gospodarczych z tego regionu, wskazująca na duże różnice in plus np. z terenami państwa krzyżackimi położonymi w głąb jego terytorium.
Na sytuację finansową, w tym również na sytuację gospodarki miała wpływ wreszcie reforma monetarna z 1416 r. i rozliczenia w nowym pieniądzu. Ogólnie sytuacja
finansowa państwa była niekorzystna. Wydatki, wziąwszy pod uwagę również konieczność spłaty długów i odszkodowań wojennych ponad 20-krotnie przewyższały wpływy
do kasy centralnej w Malborku w omawianym okresie. Ale do tego trzeba dodać dochody własne Krzyżaków w konwentach lokalnych. To z pewnością zmniejszy wskazaną
różnicę między wpływami a wydatkami.
Wszystko to stanowi obraz niejednolity i dość skomplikowany. Sytuacja ogólnopaństwowa różniła się wielokrotnie, i to znacznie od sytuacji w poszczególnych regionach,
konwentach w państwie krzyżackim w Prusach. Działające czynniki różnej natury były
czasami stymulowane przez sytuację polityczną, finansową, makro- i mikroekonomiczną, a czasami podlegały wzmocnieniu poprzez zmiany natężenia tych czynników lub ich
kumulację, jak to miało miejsce np. w latach 1412–1414 lub też 1417–1419 i do 1421 r.
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Krzysztof Kwiatkowski (UMK, Toruń)

Zygmunt Luksemburski wobec konfliktu
Królestwa Polski i Wielkiego Księstwa Litwy
z zakonem niemieckim wiosną 1410 roku
– kilka nowych uwag*
Postać Zygmunta Luksemburskiego z uwagi na niezwykłą rozległość jego władczej
aktywności, głównie jako pana Królestwa Węgier (od 1387 r.) i następnie Rzeszy rzymskiej (od 1410 r.), a w jej obrębie również Królestwa Czech (od 1419 r.), od dłuższego już czasu pozostaje przedmiotem zainteresowań bardzo zinternacjonalizowanego
kręgu badawczego. Jednocześnie w ostatnich trzech dekadach wśród większości badaczy ugruntowała się opinia, że próby ujmowania działalności tego monarchy w kategoriach narodowych racji stanu, znanych i stosowanych przez XIX- i XX-wieczne

*

W tekście użyto następujących skrótów archiwalnych oraz sygli edycji źródłowych: DOZAW = Deutschordens-Zentralarchiv,
Wien; GStA PK, XX. HA = Geheimes Staatsarchiv Preußischer Kulturbesitz, Berlin (Dahlem), XX. Hauptabteilung
(Historisches Staatsarchiv Königsberg): OBA = Ordensbriefarchiv; OF = Ordensfolianten; AGAD = Archiwum Główne Akt Dawnych: ZDPerg = Zbiór Dokumentów Pergaminowych; SVDO = Die Staatsverträge des Deutsche Ordens in
Preußen im 15. Jahrhundert, Bd. I: 1398–1437, hrsg. v. Erich Weise, Königsberg 21970; UDOZAW = Die Urkunden des
Deutschordenszentralarchiv in Wien. Regesten, hrsg. v. U. Arnold, Tlbd. II: Februar 1313 – November 1418, Quellen und Studien
zur Geschichte des Deutschen Ordens, Bd. 60/II, Veröffentlichungen der Internationalen Historischen Kommission zur
Erforschung des Deutschen Ordens, Bd. 11/II, Marburg 2007; CDBr = Codex diplomaticus Brandenburgensis. Sammlung der
Urkunden, Chroniken und sonstigen Quellenschriften für die Geschichte der Mark Brandenburg und ihre Regenten, hrsg. v. A. F.
Riedel, HTl. A: Geschichte der geistlichen Stiftungen, der adlichen Familien, so wie der Städte und Burgen der Mark Brandenburg,
Bd. XVIII, Berlin 1859; Bd. XIX, Berlin 1860; Bd. XXIV, Berlin 1863; HTl. B: Urkundensammlung zur Geschichte der
auswärtigen Verhältnisse der Mark Brandenburg und der Beziehungen ihrer Regenten zum Auslande, Bd. III, Berlin 1846;
HTl. D: Sammlung der Ueberreste alter Brandenburgischer Geschichtsschreibung, Bd. I, Berlin 1862; Supplementband, Berlin
1865; CEVMDL = Codex epistolaris Vitoldi Magni Ducis Lithuaniae 1376–1430, ed. A. Prochaska, Monumenta Medii
Aevi Historica, t. VI, p. 1, Wydawnictwa Komisyi Historycznej Akademii Umiejętności w Krakowie, Nr. 23, Cracoviae
1882; Lites = Lites ac Res gestae inter Polonos Ordinemque Cruciferorum / Spory i sprawy pomiędzy Polakami a Zakonem
Krzyżackim, wyd. 2, t. II, ed. I. Zakrzewski, Posnaniae 1892; MTB = Das Marienburger Tresslerbuch der Jahre 1399–1409,
hrsg. v. E. Joachim, Königsberg i. Pr. 1896 (repr.: Bremerhaven 1973); BGP = Die Berichte der Generalprokuratoren des
Deutschen Ordens an der Kurie, Bd. II: Peter von Wormditt (1403–1419), bearb. v. H. Koeppen, Veröffentlichungen der
Niedersächsischen Archivverwaltung, H. 13, Göttingen 1960; Długosz = Joannis Dlugossii Annales seu Cronicae incliti Regni
Poloniae, lib. X–XI (1406–1413), ed. K. Baczkowski et alii, Varsaviae 1997; Długosz (P) = Jana Długosza Roczniki czyli Kroniki sławnego Królestwa Polskiego, ks. 10–11 (1406–1412), red. Stanisław Gawęda i in., oprac. tekstu łac. Danuta Turkowska,
Maria Kowalczyk, tłum. J. Mrukówna, red. i koment. J. Garbacik, K. Pieradzka, Warszawa 1982; Windecke = Eberhart
Windeckes Denkwürdigkeiten zur Geschichte des Zeitalters Kaiser Sigmunds, hrsg. v. W. Altmann, Berlin 1893; OPChLP =
Johanns von Posilge, Officials von Pomesanien Chronik des Landes Preussen (von 1360 an, forgesetzt bis 1419), hrsg. v. E. Strehlke,
Scriptores rerum Prussicarum, Bd. III, Leipzig 1866, s. 13–388 (edycja na s. 79–388); Lucas David = M. Lucas David’s
Hof-Gerichts-Raths zu Königsberg unter dem Marggrafen Albrecht Preussische Chronik, hrsg. v. E. Hennig, Bd. I–VI, Königsberg
1813; Bd. VII, Königsberg 1815; SRP = Scriptores rerum Prussiacrum, Bd. III, Leipzig 1866; MZ = Monumenta Zollerana.
Urkunden-Buch zur Geschichte des Hauses Hohenzollern, hrsg. v. R. Frhr. von Stillfried, T. Märcker, Bd. VI: Urkunden der
fränkischen Linie: 1398–1411, Berlin 1860.

~ 35 ~

NOWE STUDIA GRUNWALDZKIE – TOM II

historiografie krajowe, nie mają większego sensu analitycznego i pozostają poznawczno
płonne. Uświadomiono bowiem sobie, że tego rodzaju ujęcia i próby zrozumienia poczynań Luksemburczyka anachronizowały średniowieczną rzeczywistość polityczną,
tj. szerokie spektrum działań ludzkich koncentrujących się wokół zdobywania, sprawowania, utrwalania i rozszerzania władzy w jakiejkolwiek jej postaci. Wspomniane
anachronizmy polegały z reguły na tym, że uczeni przywiązani do ukształtowanych
w XIX stuleciu idei nacjonalistycznych chcieli wyjaśniać działania i praktyki władcze
Zygmunta oraz interpretować ich motywy, przypisując mu postrzeganie i rozumienie
rzeczywistości w obrębie struktur mentalnych bazujących na wyobrażeniach państwa
narodowego funkcjonującego w oparciu o tzw. rację stanu uznawaną za wyraz zbiorowego interesu narodu. W przypadku Luksemburczyka chodziło o wyimaginowany
‘naród niemiecki’, którego istnienie anachronicznie interpolowano na czasy przednowoczesne, w tym także na okres późnego średniowiecza1. Nietrudno sobie wyobrazić,
że historycy identyfikujący się z innymi nacjami aniżeli niemiecka interpretowali działania monarchy przez pryzmat tego rodzaju narodowo-państwowej racji stanu własnej
wspólnoty, z którą się identyfikowali i którą to identyfikację przenosili ze swojej rzeczywistości w odległe czasy przełomu XIV i XV w.2 Dopiero w ramach postępującego
procesu ‘denacjonalizacji mediewistyki’ w ostatnich dziesięcioleciach ubiegłego stulecia
coraz liczniejsi uczeni zaczęli dostrzegać, że Zygmunt Luksemburski prowadził swoją
aktywność władczą (w tym między innymi polityczną, gospodarczą i religijną), konceptualizując i następnie próbując powzięte zamiary realizować, funkcjonując w strukturach mentalnych – postrzeżeniowych, myślowych i wyobrażeniowych – daleko odmiennych od tych charakteryzujących epokę nowoczesną XIX i XX w.3
1

2

3

Przykładami takiego z jednej strony nacjonalistycznego ujęcia, przy tym w dość skrajnej postaci, z drugiej zaś wyjaśniania
działań władczych monarchy okresu późnego średniowiecza przy pomocy XIX- i XX-wiecznych kategorii myślowych
są opinie formułowane m.in. przez Johanna G. Droysena w 1. tomie jego rozległego studium poświęconego dziejom władztwa i państwa Hohenzollernów w odniesieniu do motywów działań politycznych Zygmunta i Friedricha VI, burgrabiego
norymberskiego, por. idem, Geschichte der preußischen Politik, Bd. I: Die Gründung, Leipzig 11855, s. 3–4, 185–201; podobnie też praca Ottona Franklina, Die Deutsche Politik Friedrichs I., Kurfürsten von Brandenburg, Berlin 1851; w mniejszym
zaś stopniu studium Theodora Lindnera, Deutsche Geschichte unter den Habsburgern und Luxemburgern (1273–1437), Bd.
II: Von Karl IV. bis zu Sigmund. Die allgemeinen Zustände, Bibliothek Deutscher Geschichte, Stuttgart 1893, s. 418–422;
czy artykuł Bernharda Schmeidlera, Das Königtum und Kaisertum der Luxemburger und seine Bedeutung für Deutschland,
„Zeitschrift für deutsche Geisteswissenschaft”, Bd. 2: 1939–1940, s. 1–15.
Por. m.in.: J. Szujski, Dzieje Polski podług ostatnich badań, t. 2: Jagiellonowie, Lwów 1862, s. 7, 29; A. Prochaska, Król Władysław Jagiełło, t. I, Kraków 1908, s. 274–298; idem, Ścibor ze Ściborzyc, „Roczniki Towarzystwa Naukowego w Toruniu”, R.
19: 1912, s. 137–208, tu: s. 171–172, 188–189; S. M. Kuczyński, Wielka Wojna z Zakonem Krzyżackim w latach 1409–1411,
Warszawa 51987, s. 8, przyp. 1 na s. 8–9; 97, 170 (całokształt ujęcia zagadnień politycznych oparty na 1. wydaniu monografii z 1955 r.); J. Garbacik, Stanowisko cesarstwa i papiestwa wobec wielkiej wojny 1409–1411, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego”, Nr 48, Prace historyczne, z. 8, Kraków 1961, s. 11–20, tu: s. 12; pewne refleksy takiej postawy
hermeneutyczno-analitycznej widoczne są jeszcze w studium Zenona H. Nowaka, Polityka północna Zygmunta Luksemburskiego do roku 1411, Roczniki Towarzystwa Naukowego w Toruniu, R. 69, z. 1, Toruń 1964, s. 76, 91, 116, 129–130.
W historiografii „Zygmuntowskiej” znaczenie niemal przełomowe można przypisać dużej międzynarodowej konferencji
zorganizowanej w Budapeszcie w 1987 r. – w 600-lecie objęcia przez Luksemburczyka władzy w Koronie św. Stefana
i zarazem w 550. rocznicę jego śmierci. Plonem tych wydarzeń był m.in. tom studiów poświęconych postaci króla i późniejszego cesarza, por. Sigismund von Luxemburg. Kaiser und König in Mitteleuropa 1387–1437. Beiträge zur Herrschaft Kaiser
Sigismund und der europäischen Geschichte um 1400. Vorträge der internationalen Tagung in Budapest vom 8.–11. Juli 1987
anläßlich der 600. Wiederkehr seiner Thronbesteigung in Ungarn und seines 550. Todestages, hrsg. v. J. Macek, E. Marosi, F. Seibt,
Studien zu den Luxemburgern und ihrer Zeit, Bd. 5, Warendorf 1994. Zwięzły przegląd głównych nurtów badań nad
aktywnością władczą Zygmunta Luksemburczyka od końca II wojny światowej do połowy lat 90. ubiegłego wieku daje
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Mając na uwadze ów kulturowy kontekst starszej historiografii zajmującej się Zygmuntem Luksemburskim, chciałbym w niniejszym artykule podjąć temat działań tego
monarchy przedsięwziętych wiosną 1410 r. wobec konfliktu, w jakim kilka miesięcy
wcześniej, w lecie 1409 r., znaleźli się król Polski Władysław II i wielki książę Litwy Aleksander Witold z jednej oraz Ulrich von Jungingen, wielki mistrz zakonu niemieckiego
z jego pruską gałęzią z drugiej strony4. W centrum zainteresowania stawiam tu niektóre
aspekty pośrednictwa polubownego, jakie podjął wówczas Zygmunt we wspomnianym
konflikcie. Ten fragment aktywności politycznej syna Karola IV był już w historiografii kilkakrotnie poddawany analizie, najpierw przez Richarda Arndta5, później przez
Józefa Garbacika6 i Zenona H. Nowaka7, a w ostatnich latach zwłaszcza przez Svena
Ekdahla8. Wydaje się jednak, że nie wszystko zostało jeszcze wyjaśnione; co więcej

4

5
6

7

8

Jörg K. Hoensch w opracowaniu itinerarium władcy, por. Itinerar König und Kaiser Sigismund von Luxemburg 1368–1437,
hrsg. v. J. K. Hoensch, u. Mitarbeit v. Th. Kees, U. Nieß, P. Roscheck, Studien zu den Luxemburgern und ihrer Zeit, Bd. 6,
Warendorf 1995, s. 12–29.
Najnowsze całościowe przedstawienie tego konfliktu daje zbiorowe studium Sławomira Jóźwiaka, Krzysztofa Kwiatkowskiego, Adama Szwedy i Sobiesława Szybkowskiego, por. iidem, Wojna Polski i Litwy z zakonem krzyżackim w latach
1409–1411, Malbork 2010 (tam przywoływana starsza literatura). Zagadnienia polityczne analizują w nim głównie
A. Szweda i S. Szybkowski.
W tym miejscu wypada – niejako na marginesie – zauważyć, że w polskiej historiografii powojennej konflikt ów niezbyt
szczęśliwie nazwano ‘wielką wojną’ (idąc zresztą za sformułowaniami badaczy niemieckojęzycznych). Mimo podjętego
w 2010 r. wstępnego wyjaśnienia historiograficznych uwarunkowań powstania tego określenia (por. S. Jóźwiak, K. Kwiatkowski, A. Szweda, S. Szybkowski, Wstęp, w: iidem, Wojna Polski i Litwy z zakonem krzyżackim, s. 11–34, tu: s. 12–13), gdzie
pokazano, że nie ma ono ugruntowania źródłowego, sformułowanie ‘wielka wojna’ stosowane jest nadal. Tymczasem pozostaje ono zaledwie dość pretensjonalnym i emocjonalnie zabarwionym terminem technicznym, dodatkowo stanowiąc
ślad specyficznej, opartej o determinizm historyczny, interpretacji całokształtu zagadnień wojny 1409–1411 r. Przypisanie znamion ‘wielkości’ miało nadawać szczególne znaczenie temu konfliktowi względem pozostałych wojen Królestwa
Polski z zakonem niemieckim stoczonych w XV i u progu XVI stulecia. Stało za tym emocjonalnie podbudowane dążenie
do uwydatnienia bitwy grunwaldzkiej. Tymczasem abstrahując od tego rozległego wydarzenia militarnego – faktycznie
przez współczesnych mu określanego mianem ‘wielkiej bitwy’/‘wielkiego pobicia’ – w zestawieniu z trwającą prawie 13 lat
wojną 1454–1466, jak i wielkimi wyprawami letnimi 1414 i 1422 r., z których przynajmniej ta pierwsza bez cienia wątpliwości miała znacznie większe rozmiary militarne w porównaniu z wyprawą letnią 1410 r., konflikt 1409–1411 r. trudno
wedle kryteriów militarnych opisywać jako ‘wielką wojnę’ – jeśli już, to raczej jako ‘mniejszą’. Tym bardziej ‘wielka wojna’
nie jest adekwatnym określeniem, jeśli wziąć pod uwagę wymiar i znaczenie polityczne konfliktu 1409–1411. Krótko
mówiąc: wielkie walne starcie bitewne nie czyni ‘wielkim’ całokształtu konfliktu, w ramach którego miało ono miejsce.
Określenie ‘wielka wojna’ mitologizuje rzeczywistość konfliktu 1409–1411 r. W celu uniknięcia stylizowania, wartościowania i wspomnianej dopiero co mitologizacji (których nowoczesne naukowe piśmiennictwo historyczne, chcąc utrzymać
swój naukowy charakter, winno się wystrzegać) najwłaściwszą praktyką opisywania poszczególnych konfliktów Królestwa
Polski z zakonem niemieckim byłoby posługiwanie się określeniami chronologicznymi. Stąd konsekwentnie używam frazy
‘wojna 1409–1411 r..’
R. Arndt, Die Beziehungen König Sigmunds zu Polen bis zum Ofener Schiedsspruch 1412, Halle/Salle 1897.
J. Garbacik, Zygmunt Luksemburczyk wobec wielkiej wojny polsko-krzyżackiej (1409–1411), „Małopolskie Studia Historyczne”,
R. 3: 1960, z. 1/2, s. 15–36; idem, Stanowisko cesarstwa i papiestwa wobec wielkiej wojny (por. przyp. 2).
Z. H. Nowak, Polityka północna Zygmunta Luksemburskiego (por. przyp. 2); idem, Dyplomacja polska w czasach Jadwigi i Władysława Jagiełły (1386–1434), w: Historia dyplomacji polskiej, t. I (połowa X w. – 1572), red. M. Biskup, Warszawa 21982,
s. 299–393; idem, Kaiser Siegmund und die polnische Monarchie (1387–1437), „Zeitschrift für Historische Forschung”, Bd. 15:
1988, H. 4, s. 425–436.
S. Ekdahl, Die Söldnerwerbungen des Deutschen Ordens für einen geplanten Angriff auf Polen am 1. Juni 1410. Ein Beitrag
zur Vorgeschichte der Schlacht bei Tannenberg, w: Beiträge zur Militärgschichte des Preussenlandes von der Ordenszeit bis zum
Zeitalter der Weltkriege, hrsg. v. B. Jähnig, Tagungsberichte der Historischen Kommission für ost- und westpreußische
Landesforschung, Bd. 25, Marburg 2010, s. 89–102; idem, Diplomatie und Söldnerwerbung von der Schlacht bei Žalgiris,
„Lietuvos istorijos studijos”, t. 25: 2010, s. 48–60; idem, Das politische Umfeld und die Schlacht bei Tannenberg, w: Tannenberg/
Grunwald 2010. Gesammelte Beiträge, hrsg. v. Amt des Hochmeisters, Miscellanea Ordinis Teutonici, vol. 1, Wien 2010,
s. 18–28; idem, Набор наемников перед Грюнвальдской битвой 1410 г. в контексте политики и дипломатии
эпохи, „Studia Slavica et Balcanica Petropolitana / Петербургские славянские и балканские исследования”, 2010,
№ 2 (8), s. 17–24; idem, Einleitung, w: Das Soldbuch des Deutschen Ordens 1410/1411. Die Abrechnungen für die Soldtruppen,
bearb. v. S. Ekdahl, Tl. 2: Personengeschichtlicher Kommentar und Indices, Veröffentlichungen aus den Archiven Preußischer
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nie zostały jeszcze postawione dotychczas ważne pytania. Stąd w niniejszym artykule
chodzi po pierwsze o pogłębioną analizę okoliczności, w jakich doszło do podjęcia mediacji przez Luksemburczyka i zauważenie dynamiki jego działań w kilkumiesięcznym
okresie, kiedy pośrednictwo to było dyplomatycznie „wypracowywane”. Bliższe przyjrzenie się poświadczonym źródłowo zdarzeniom z uwzględnieniem nieustannie zmieniających się warunków działań politycznych oraz dokładniejsza analiza zachowanych
przekazów pisanych pozwolą natomiast – jak się przekonamy – na podjęcie drugiej
zasadniczej kwestii, mianowicie na sformułowanie istotnego pytania, dotychczas tylko
pośrednio dostrzeganego w literaturze przedmiotu – pytania o znaczenie przydawane
przez Zygmunta swojej mediacji w omawianym konflikcie.
W spór króla Polski i wielkiego księcia Litwy z zakonem niemieckim zintensyfikowany w 1409 r. Zygmunt Luksemburski był wprzęgnięty w stopniu bardzo znacznym.
Wynikało to z faktu, iż jednym z czynników antagonizmu między Królestwem Polski
i pruską gałęzią zakonu niemieckiego był zatarg o przynależność do Nowej Marchii
kilku obszarów położonych na pograniczu nowomarchijsko-wielkopolskim na czele
z Drezdenkiem (stpol. Drzeń, niem. Driesen) i Santokiem (niem. Zantoch)9, a względem terytorium Nowej Marchii Zygmunt – ówczesny król Węgier i zarazem wikariusz
generalny Świętego Cesarstwa Rzymskiego (Rzeszy rzymskiej), ale także margrabia
brandenburski – dysponował ciągle pewnymi uprawnieniami. Wbrew bowiem obecnym w literaturze przedmiotu opiniom alienacja Nowej Marchii dokonana 25 VII
1402 r. przez niego na rzecz zakonu niemieckiego nie miała charakteru pełnego wyzbycia się praw do tego terytorium10, ale była tylko Polski, a w rezultacie miała charakter

9

10

Kulturbesitz, Bd. 23/2, Köln–Wien 2010, s. 1–12; idem, Polnische Söldnerwerbungen vor der Schlacht bei Tannenberg
(Grunwald), w: Non sensistis gladios. Studia ofiarowane Marianowi Głoskowi w 70. rocznicę urodzin, red. L. Domańska, L.
Kajzer, J. Maik, A. Andrzejewska, S. Liszewski, Łódź 2011, s. 121–134; idem, „In crastino, die sancti Procopii”. Überlegungen
zu einer falsch interpretierten Datumsangabe in der Cronica conflictus, w: In tempore belli et pacis. Ludzie – Miejsca – Przedmioty.
Księga pamiątkowa dedykowana prof. dr. hab. Janowi Szymczakowi w 65-lecie urodzin i 40-lecie pracy naukowo-dydaktycznej,
red. T. Grabarczyk, A. Kowalska-Pietrzak, T. Nowak, Warszawa 2011, s. 561–568; idem, W przededniu bitwy grunwaldzkiej.
Dyplomacja i werbowanie żołnierzy zaciężnych w czerwcu 1410 r., w: Wojna, pamięć, tożsamość. O bitwach i mitach bitewnych,
red. J. M. Piskorski, Warszawa 2012, s. 81–89 i 169–175; idem, Politics, Diplomacy and the Recruitment of Mercenaries before
the Battle of Tannenberg – Grunwald – Žalgiris in 1410, w: The Military Orders, vol. 5: Politics and Power, ed. P. W. Edbury,
Farnham 2012, s. 329–336; idem, Prologue: The Battle of Tannenberg and its political circumstances, „Journal of the Monastic
Military Orders”, № 4: 2012, s. 11–28; idem, Das Ultimatum Sigismunds von Luxemburg an Władysław Jagiełło vom 17. Juni
1410. Zur Frage der Datierung der Urkunde, w: Między historią a literaturą. Księga jubileuszowa dedykowana Prof. Krzysztofowi
Antoniemu Kuczyńskiemu, red. J. Ciesielska-Klikowska, A. Kisztelińska-Węgrzyńska, Łódź 2013, s. 399–409; idem, Der
„Thorner Tag“ am 17. Juni 1410. Eine diplomatische Niederlage des Deutschen Ordens vor der Schlacht bei Tannenberg/Grunwald
(Mit Quellenanhang), „Rocznik Działdowski”, t. 9: 2014 (Wydanie jubileuszowe z okazji 670-lecia nadania praw miejskich),
s. 15–55; idem, Das Ultimatum Sigmunds von Luxemburg an Władysława Jagiełło vom 17. Juni 1410. Eine Inhaltsanalyse,
„Fasciculi Archaeologiae Historicae”, fasc. XXVII (Weaponry as a Mirrot of the Epoch, ed. J. Maik), Łódź 2014, s. 49–55.
A. Czacharowski, Polsko-krzyżacki spór o Drezdenko i Santok na początku XV wieku, „Zapiski Historyczne”, t. 50: 1985, z. 3,
s. 191–210; R. Czaja, Santok i Drezdenko w sporze między Zakonem Krzyżackim w Prusach a Królestwem Polskim w XV wieku,
w: Santok i Drzeń w konflikcie polsko-krzyżackim. W 600 rocznicę bitwy pod Grunwaldem. Wydawnictwo pokonferencyjne
22 czerwca 2010 roku, red. W. Popek, Gorzów Wielkopolski 2012, s. 7–16 (w obu pracach starsza literatura).
Tak m.in. twierdził Zenon H. Nowak, Polityka północna Zygmunta Luksemburskiego, s. 74, również niedawno Sobiesław
Szybkowski, Relacje Królestwa Polskiego i zakonu krzyżackiego z Królestwem Węgierskim, w: S. Jóźwiak, K. Kwiatkowski,
A. Szweda, S. Szybkowski, Wojna Polski i Litwy z zakonem krzyżackim, s. 44–47, tu: s. 47; który najpierw dość niejasno
pisał o dokumencie z 27 I 1409 r. rzekomo „zapewniającym Krzyżaków o nabyciu na wieczyste posiadanie wspomnianego
terytorium [tj. Nowej Marchii – K. K.]”, po czym w pełni adekwatnie do treści tego źródła omawiał określone wówczas
przez Zygmunta warunki ewentualnego wykupu wspomnianego obszaru z rąk zakonu. Jednocześnie w innej publikacji
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potencjalnie tymczasowy11. Trzeba więc wyraźnie podkreślić, że konflikt o okolice pograniczne między roszczącym sobie do nich prawa królem Polski a zakonem niemieckim wykonującym władzę zwierzchnią w Nowej Marchii z tytułu pełnego zastawu
tego terytorium z rąk Zygmunta dotykał również praw władczych tego ostatniego12.
Był to zasadniczy czynnik, który we wspomnianym sporze stawiał Luksemburczyka
po stronie zakonu – dadajmy: dotychczas ledwo dostrzegany w piśmiennictwie historycznym podejmującym problematykę konfliktu 1409–1411 r.13 i doszukującym się
źródeł pozytywnych relacji węgierskiego monarchy z zakonem w narodowo rozumianej
rzekomej „niemieckości” obu stron.
Krótko przedstawmy powszechnie znane okoliczności, w jakich doszło do działań
Zygmunta, które są przedmiotem zainteresowań niniejszego artykułu. W dniu 30 V
1409 r. wybuchł bunt Żmudzinów przeciwko władzy zakonu niemieckiego w ich kraju. Dążenia kierownictwa zakonnego do „zlokalizowania” tego konfliktu zakończyły się
niepowodzeniem wobec aktywnej antagonistycznej postawy wielkiego księcia Litwy
Aleksandra Witolda, jak również króla Polski Władysława II i przynajmniej części otoczenia królewskiego. Wielki mistrz Ulrich von Jungingen 6 sierpnia tego roku wypowiedział polskiemu monarsze i jego sprzymierzeńcom wojnę, a osiem dni później wojsko
zakonne podzielone na kilka grup weszło na tereny Królestwa Polski, zajmując zbrojnie

11

12

13

Z. H. Nowak wskazywał na fakt, iż w sporach na pograniczu wielkopolsko-nowomarchijskim Zygmunt stawał po stronie
zakonu niemieckiego, ale nie dostrzegał właściwych przyczyn tych działań, por. idem, Dyplomacja polska w czasach Jadwigi
i Władysława Jagiełły, s. 325.
DOZAW 2751 (= zregestowana edycja: SVDO I 15, s. 23 = regest: Repertorium der in Kgln. Staatsarchive zu Königsberg
in Preussen befindlichen Urkunden zur Geschichte der Neumark, bearb. v. E. Joachim, hrsg. v. P. von Niessen, „Schriften des
Vereins für Geschichte der Neumark”, H. 3: 1895 (Landsberg a. Warthe), Nr. 86, s. 18 = UDOZAW II 2751, s. 834);
por. K. Heidenreich, Der Deutsche Orden in der Neumark (1402–1455), Einzelschriften der Historischen Kommission für
die Provinz Brandenburg und die Reichshauptstadt Berlin, Bd. 5, Berlin 1932, s. 15–16; K. Kwiatkowski, Nowa Marchia
w działaniach militarnych 1410–1411 roku, w: Santok i Drzeń w konflikcie polsko-krzyżackim, s. 31–88, tu: s. 40, przyp. 28.
Zygmunt Luksemburski dysponował stałą możliwością natychmiastowego wykupu terytorium nowomarchijskiego z rąk
zakonu pod określonymi z góry warunkami (wypłata wierzycielowi, tj. zakonowi, równowartości sumy zastawnej (a więc
niekoniecznie w pieniądzu zastawnym), która mogła być powiększona o wartość ewentualnych sum wydatkowanych
przez wierzyciela na budowle w zastawionym kraju (ale nie większą aniżeli 7000 kop groszy czeskich, czyli ca 19250
guldenów węgierskich, tj. niemal ⅓ sumy zastawnej)). Właścicielem zastawionego kraju pozostawał Zygmunt, jednak prawa do wykupu (spłaty pożyczki) zostały rozszerzone również na jego brata, króla rzymskiego i czeskiego Wacława IV
oraz stryjecznego brata, margrabiego morawskiego i brandenburskiego Josta ( Jodoka). Jako rzeczywisty użytkownik kraju
i władający nim (Zygmunt zwolnił 25 VII 1402 r. mieszkańców Nowej Marchii od zwiążącej ich dotychczas względem
niego przysięgi wierności, por. DOZAW 2752 (= regest: UDOZAW II 2752, s. 834)), ale nie jego właściciel, zakon nie miał
prawa wyzbywania się jakichkolwiek majątków, dochodów bądź uprawnień władczych, natomiast mógł wszystkie alienowane niegdyś prawa władcze odzyskiwać i następnie użytkować, zaś cena ich wykupu miała być doliczona do sumy zastawnej. Ponadto jako właściciel Nowej Marchii Zygmunt Luksemburski zobowiązał się do prawnej obrony zakonu przed
wszelkimi roszczeniami stron trzecich względem terytorium nowomarchijskiego i związanych z nim praw i dochodów.
Potwierdzają to jednoznacznie z jednej strony listy wymieniane między wielkimi mistrzami a Zygmuntem, Władysławem
II i Aleksandrem Witoldem oraz korespondencja wewnątrzzakonna i inne źródła, por.: CEVMDL I 301, s. 106; I 339,
s. 125; GStA PK, XX. HA, OF 3, s. 345–346 (= regest: CEVMDL I 382, s. 160); CDBr A XVIII 66, s. 322; A XVIII 67,
s. 323; A XVIII 68, s. 323–324; z drugiej zaś starania Władysława II o zakup (zapewne także zastawny) Nowej Marchii
od Luksemburczyka prowadzone w styczniu 1408 r., kiedy od sześciu lat terytorium to dzierżył już zakon niemiecki,
por. GStA PK, XX. HA, OBA 983; por. też K. Kwiatkowski, Nowa Marchia w działaniach militarnych, s. 53, przyp. 106.
Wreszcie, co zauważono w przypisie wyżej, sam dokument zastawny z 25 VII 1402 r. zobowiązywał Zygmunta do ochrony
prawnej zakonu w przypadku roszczeń stron trzecich (por. DOZAW 2751 (= zregestowana edycja: SVDO I 15, s. 23); por.
też R. Arndt, op. cit., s. 54; i Z. H. Nowak, Polityka północna Zygmunta Luksemburskiego, s. 85), i takie też było stanowisko
Luksemburczyka w omawianym sporze w 1409 r.
Por. jedynie Ch. Krollmann, Politische Geschichte des Deutschen Ordens in Preußen, Ostpreußische Landeskunde in Einzeldarstellungen, Königsberg i. Pr. 1932, s. 87.
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w kolejnych tygodniach ziemię dobrzyńską, północną część Kujaw inowrocławskich
i pewne okolice na pograniczu nowomarchijsko-wielkopolskim. Kontrakcja militarna
wojska koronnego pod kierownictwem Władysława II doprowadziła wczesną jesienią tego roku do odzyskania przezeń obszarów kujawskich i postawiła pomorską część
Prus przed perspektywą ataku sił królewskich. Ostatecznie ani polski monarcha i jego
otoczenie, ani kierownictwo zakonne nie zdecydowali się na dalszą militarną rozprawę
i 8 października zawarty został, zapośredniczony w rezultacie bezpośredniej mediacji
książąt śląskich wysłanych przez króla rzymskiego i Czech Wacława I (IV) Luksemburskiego, rozejm trwający do 24 czerwca następnego roku, podczas którego konflikt
miał zostać poddany postępowaniu arbitrażowemu wspomnianego monarchy14. W kolejnych tygodniach w rezultacie działania poselstwa zakonnego na dworze węgierskim
doszło do zawarcia w Budzie przymierza militarnego wiążącego Zygmunta z zakonem
niemieckim (20 XII 1409 r.)15. Wydany półtora miesiąca później (8 II 1410 r.) w Pradze
14

15

Odnośnie do wydarzeń w okresie od maja do października 1409 r. por.: S. Jóźwiak, A. Szweda, Pośrednie i bezpośrednie
przyczyny wojny Królestwa Polskiego i Wielkiego Księstwa Litewskiego z zakonem krzyżackim, w: S. Jóźwiak, K. Kwiatkowski, A. Szweda, S. Szybkowski, Wojna Polski i Litwy z zakonem krzyżackim, s. 52–69; S. Jóźwiak, Polsko-krzyżacie negocjacje
dyplomatyczne poprzedzające wybuch wojny, w: ibidem, s. 105–116; S. Jóźwiak, A. Szweda, Wypowiedzenie wojny królowi
polskiemu przez wielkiego mistrza zakonu krzyżackiego, w: ibidem, s. 117–120; S. Jóźwiak, Ofensywa zakonu, w: ibidem,
s. 120–136; S. Jóźwiak, Kontrofensywa polsko-litewska, w: ibidem, s. 136–142; S. Jóźwiak, Zawarcie rozejmu i jego przestrzeganie w pierwszych miesiącach, w: ibidem, s. 142–149; S. Jóźwiak, Negocjacje pokojowe w trakcie trwania pierwszej fazy wojny
polsko-krzyżackiej (16 VIII – 8 X 1409 roku), „Roczniki Historyczne”, R. 79: 2013, s. 57–71; w kwestii zapośredniczonego
przez mediatorów Wacława I (IV) rozejmu między zwaśnionymi stronami por. też ogólnikowe uwagi Klausa Neitmanna,
Die Staatsverträge des Deutschen Ordens in Preußen 1230–1449. Studien zur Diplomatie eines spätmittelalterlichen deutschen
Territorialstaates, Neue Forschungen zur brandenburg-preußischen Geschichte, Bd. 6, Köln–Wien 1986, s. 373–374;
i dokładniejsze analizy Svena Ekdahla, Die Söldnerwerbungen des Deutschen Ordens, s. 89; idem, Einleitung, s. 5–6; idem,
Diplomatie und Söldnerwerbung, s. 49; idem, W przededniu bitwy grunwaldzkiej, s. 81; idem, Politics, Diplomacy and the Recruitment of Mercenaries, s. 330; idem, Набор наемников, s. 18; idem, Prologue: The Battle of Tannenberg, s. 13; oraz Martina
Nodla, Sędzia polubowny – Wacław IV. Międzynarodowe aspekty politycznej rywalizacji monarchii polsko-litewskiej i Zakonu
Krzyżackiego, w: Bitwa grunwaldzka w historii, tradycji i kulturze 1410–2010, red. T. Ossowski, Kielce 2010, s. 21–32, tu:
s. 25–28; ze starszych studiów zaś m.in.: S. M. Kuczyński, Wielka Wojna z Zakonem Krzyżackim, s. 148–152; H. Vetter, Die
Beziehungen Wenzels zum deutschen Orden von 1384–1411, Halle/Salle 1912, s. 57; A. Prochaska, Rok 1410. Przyczyny wojny,
„Roczniki Towarzystwa Naukowego w Toruniu”, R. 17: 1910, s. 3–55, tu: s. 39–40; J. Voigt, Geschichte Preussens von den ältesten Zeiten bis zum Untergange der Herrschaft des Deutschen Ordens, Bd. VII: Die Zeit vom Hochmeisters Ulrich von Jungingen
1407 bis zum Tode Hochmeisters Paul von Rußdorf 1441, Königsberg 1836, s. 53–56.
GStA PK, Perg.-Urk., Schiebl. 24, Nr. 1 (= regest: SVDO I 77, s. 78–79; edycja wtórnego tłumaczenia łacińskiego: Lites 2/II,
Add. LIII, s. 443–444); także OPChLP, s. 310–311. Sojusz był faktyczny, ale realna pomoc ze strony Zygmunta warunkowa,
wbrew opinii Hartmuta Boockmanna, Johannes Falkenberg, der Deutsche Orden und die polnische Politik. Untersuchungen zur
politischen Theorie des späteren Mittelalters, Veröffentlichungen des Max-Planck-Instituts für Geschichte, Bd. 45, Göttingen
1975, s. 87. Zygmunt w rezultacie rozmów z poselstwem zakonnym pod kierunkiem Johanna grafa von Sayn, komtura
toruńskiego i Albrechta grafa von Schwarzburg, wielkiego szatnego zakonu i komtura christburskiego (dzierzgońskiego)
nakłoniony został do zobowiązania się do podjęcia walki z królem Polski i to na własny koszt, aczkolwiek tylko w przypadku, jeśliby temu ostatniemu pomagali „poganie”, tj. wielki książę litewski, a więc (wbrew zdaniu getyńskiego historyka)
w razie wystąpienia Władysława II przeciwko zakonowi tylko z wojskiem koronnym Luksemburczyk nie był zobowiązany
do militarnego angażu po stronie wielkiego mistrza, por. S. Ekdahl, Einleitung, s. 6; idem, Diplomatie und Söldnerwerbung,
s. 50; idem, W przededniu bitwy grunwaldzkiej, s. 81–82; idem, Das politische Umfeld, s. 18; idem, Politics, Diplomacy and the
Recruitment of Mercenaries, s. 331; idem, Набор наемников, s. 18–19; idem, Prologue: The Battle of Tannenberg, s. 13; oraz A.
Szweda, S. Szybkowski, Sojusze, w: S. Jóźwiak, K. Kwiatkowski, A. Szweda, S. Szybkowski, Wojna Polski i Litwy z zakonem
krzyżackim, s. 200–211, tu: s. 203–204 (którzy nie do końca słusznie uznają, że warunek przystąpienia Zygmunta do wojny
po stronie zakonu był wypełniony już w momencie zawierania sojuszu, bowiem tenor układu nie działał wstecz); wcześniej także: E. Mályusz, Kaiser Sigismund in Ungarn 1387–1437 [oryg.: Zsigmond király uralma Magyarországon, Budapest
1984], übers. v. A. Szmodits, Budapest 1990, s. 104–105; Z. H. Nowak, Polityka północna Zygmunta Luksemburskiego, s. 97
(z niedającą się utrzymać interpretcją okoliczności zawarcia sojuszu, przejętą chyba od Richarda Arndta, i idącego za nim
Hansa Vettera bądź od Stanisława Kujota); idem, Kaiser Siegmund und die polnische Monarchie, s. 428–429; O. Israel, Das
Verhältnis des Hochmeisters des Deutschen Ordens zum Reich im 15. Jahrhunderts, Wissenschaftliche Beiträge zur Geschichte
und Landeskunde Ost-Mitteleuropas, Nr. 4, Marburg/Lahn 1952, s. 5; R. Arndt, op. cit., s. 61–62; H. Vetter, op. cit., s. 58;
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wyrok arbitrażowy Wacława I (IV) nie został przyjęty przez wysłanników króla Polski16. To wprawdzie nie zakończyło działań prawnych prowadzonych przez króla rzymskiego i Czech oraz jego otoczenie, ale jednocześnie dawało asumpt do aktywnych działań ze strony jego przyrodniego brata, Zygmunta.
W kwestii wspomnianego dopiero co sojuszu należy zauważyć, iż w świetle przytoczonych wyżej źródeł i analiz trudno mieć wątpliwości co do tego, że przynajmniej
jednym z motywów związania się przez Luksemburczyka przymierzem z zakonem niemieckim w końcu 1409 r. było dążenie monarchy do skutecznej obrony swoich praw
władczych w Nowej Marchii, aczkolwiek w literaturze przedmiotu obok wspomnianego już oddziaływania rzekomej identyfikacji narodowej postępowanie to interpretowano również jako efekt pazernego i cynicznego czy wręcz perfidnego nastawienia syna

16

S. Kujot, Rok 1410. Wojna, „Roczniki Towarzystwa Naukowego w Toruniu”, R. 17: 1910, s. 56–350, tu: s. 60; J. Aschbach,
Geschichte Kaiser Sigmunds, Bd. I: Sigmunds frühere Geschichte bis auf die Eröffnung des Konstanzer Konzils, Hamburg 1838,
s. 244 i przyp. 3 na s. 244–245 (gdzie błędna interpretacja listu Zygmunta z 27 XI 1409 r. zapraszającego posłów zakonu
niemieckiego na uroczystości chrzcielne jego nowo narodzonej córki (por. GStA PK, XX. HA, OBA 1175; por. też SRP III,
s. 311, przyp. 3 na tejże; i J. Voigt, op. cit., Bd. VII, s. 57, przyp. 5 na tejże) jako „wprowadzenia” do zawarcia owego sojuszu);
J. Voigt, op. cit., Bd. VII, s. 57–58. Zdumiewa, że w poważnych pracach, jak choćby Wilhelma Bauma, Kaiser Sigismund.
Hus, Konstanz und Türkenkriege, Graz–Wien–Köln 1993, s. 68–69; zawarte są również podstawowe błędy dotyczące tego
układu sojuszniczego na czele z twiedzeniem o 300000 guldenach, które rzekomo zakon niemiecki zobowiązał się wypłacić Zygmuntowi w zamian za podjęcie przez niego akcji zbrojnej przeciwko królowi Polski. Podobnie piszą Stefan M.
Kuczyński, Wielka Wojna z Zakonem Krzyżackim, s. 175–176; Józef Garbacik, Stanowisko cesarstwa i papiestwa wobec wielkiej
wojny, s. 14; idem, Zygmunt Luksemburczyk wobec wielkiej wojny polsko-krzyżackiej, s. 18; oraz Jadwiga Krzyżaniakowa i Jerzy
Ochmański, wskazujący, jakoby w układzie budzińskim zakon miał się zobowiązać do wypłaty na rzecz Zygmunta 300000
florenów (złotych węgierskich), por. iidem, Władysław II Jagiełło, Wrocław–Warszawa–Kraków–Gdańsk 1990, s. 195.
A. Szweda, Wyrok sądu polubownego Wacława IV, w: S. Jóźwiak, K. Kwiatkowski, A. Szweda, S. Szybkowski, Wojna Polski
i Litwy z zakonem krzyżackim, s. 177–187; M. Nodl, op. cit., s. 21–32, tu: s. 25–28 (aczkolwiek ten ostatni z licznymi nieścisłościami i błędami).
Należy tu wyraźnie podkreślić, wobec sformułowanej niegdyś przez Zenona H. Nowaka opinii o polubownym, charakterze postępowania Wacława I (IV), takim samym jak późniejsze działania mediacyjne Zygmunta (por. idem, Dyplomacja
polska w czasach Jadwigi i Władysława Jagiełły, s. 327, 377; idem, Waffenstillstände und Friedensverträge zwischen Polen und dem
Deutschen Orden, w: Träger und Instrumentarien des Friedens in hohen und späten Mittelalter, hrsg. v. J. Fried, Vorträge und
Forschungen, Bd. XLIII, Sigmaringen 1996, s. 391–403, tu: s. 394), że działania króla rzymskiego i Czech miały postać arbitrażu, a więc takiego rodzaju przywracania pokoju między zwaśnionymi stronami, w którym spór za ich obopólną zgodą,
często w rezultacie uprzednio przeprowadzonej mediacji, oddawany był do rozstrzygnięcia wybranemu do tego sędziemu
(arbitrowi) wydającemu w spornej materii wyrok sądowy, aczkolwiek w tym wypadku arbiter wybrał formułę rozjemczą,
a nie skazującą, tzn. nie orzekł o winie którejś ze stron co do spowodowania konfliktu. Również Sven Ekdahl, W przededniu
bitwy grunwaldzkiej, s. 82; błędnie pisze o Wacławie I (IV), jako o „mediatorze”, który miał wydać wyrok sądowy, co jest
zupełnym nieporozumieniem, bowiem szwedzki badacz myli w ten sposób dwa zupełnie odmienne sposoby przywracania
zgody – arbitraż i mediację. Pierwsza formuła zakładała wydanie wiążącego wyroku sądowego (z bądź bez orzekania winy
którejś ze stron), druga zaś opierała się na doprowadzeniu do zgody między adwersarzami bez jakiegokolwiek wyroku, ale
przez doprowadzanie przez mediatora obu stron do jednomyślnego porozumienia w przedmiocie konfliktu. Wprawdzie
z reguły w działaniach mających na celu rozwiązanie i zakończenie konfliktu obydwie te formuły postępowania wzajemnie sobie towarzyszyły, najczęściej zgoda obu stron na poddanie się pod arbitraż sędziego była wypracowywana w toku
mediacji, a z kolei nierzadko w przypadku niechęci jednej ze stron do przyjęcia tenoru wyroku arbitrażowego na nowo
podjęte działania mediacyjne w ciągle nierozwiązanym konflikcie mogły doprowadzić do nakłonienia strony uchylającej się od akceptacji orzeczenia do jego ostatecznego uznania za obowiązujące. I tak w przypadku konfliktu króla Polski
z wielkim mistrzem zakonu jesienią 1409 r. Wacław I (IV) podjął na początku działania mediacyjne (polubowne), choć
nie bezpośrednio, ale wysyłając do skonfliktowanych stron swoich mediatorów. Ale w momencie obopólnego wyznaczenia
go na sędziego arbitrażowego przez strony konfliktu w dniu 8 X 1409 r. jego (pośrednia) funkcja mediacyjna się skończyła, rozpoczęła zaś nowa funkcja arbitrażowa. Tak więc określenie „sąd polubowny” stosowane przez Z. H. Nowaka
na określenia działań Wacława I (IV) w końcu 1. dekady lutego 1410 r. (por. idem, Polityka północna Zygmunta Luksemburskiego, s. 97) jest błędne, tak samo jak i polskie tłumaczenie Julii Mrukówny, która Długoszowe (właściwe) określenie
sentencia arbitralis (por. Długosz X/XI, s. 51) oddała jako „wyrok polubowny” (por. Długosz (P) X/XI, s. 60). Odnośnie
do sposobów przywracania zgody w łacińskim kręgu kulturowym okresu średniowiecza por. gruntowne omówienie Hermanna Kampa, Friedensstifter und Vermittler im Mittelalter, Symbolische Kommunikation in der Vormoderne. Studien zur
Geschichte, Literatur und Kunst, Darmstadt 2001, s. 2–10.
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Karola IV na czerpanie możliwie dużych korzyści finansowych od zakonu niemieckiego17. Czynnik finansowy w postaci sumy 40000 guldenów węgierskich zapisanych
na podwyższonej w ten sposób sumie zastawnej Nowej Marchii (z 103200 do 143200
guldenów węgierskich) odgrywał w negocjacjach dotyczących przymierza zakonu niemieckiego z Zygmuntem pewną rolę, co potwierdza pośrednio sam tenor dokumentu
z 2 III 1410 r. kwitującego wypłatę przez zakon owych pieniędzy18. Był on jednak w dotychczasowej historiografii zdecydowanie wyolbrzymiany przez badaczy wyraźnie skłaniających się ku wartościującym moralnie ocenom działań węgierskiego monarchy19.
Za wyraz tego rodzaju nastawienia wypada też uznać tezy o rzekomej tajności układu
sojuszniczego z 20 XII 1409 r., które wobec braku jakichkolwiek odniesień do ewentualnych poufnych dodatków do traktatu, wypada uznać za pozbawione podbudowy
źródłowej. Szczegóły tej kwestii zostawiam tu na boku, ze względu na ograniczone rozmiary tekstu. W tym miejscu chciałbym jedynie zauważyć, że owe 40000 guldenów nie
były bynajmniej darowizną zakonu dla Zygmunta, ale z uwagi na ich włączenie do sumy
zastawnej Nowej Marchii stanowiły de facto jedynie pożyczkę. Dezaprobujące wobec
Luksemburczyka interpretacje Jana Długosza przytaczane w literaturze przedmiotu
pozostają w tej kwestii tyleż tendencyjne co nie w pełni odpowiadające rzeczywistości,
podobnie zresztą jak i pozbawiona oceny moralnej, ale zbliżona w treści, a miejscami
nawet bardziej detaliczna, narracja Eberharda Windeckego20.
17

18

19
20

W takim sensie Józef Garbacik, Zygmunt Luksemburczyk wobec wielkiej wojny polsko-krzyżackiej, s. 18, 22–23; a obok niego
także Jan Dąbrowski (por. Rozbiór krytyczny Annalium Poloniae Jana Długosza, red. J. Dąbrowski, t. I (z lat 1385–1444),
Prace Komisji Nauk Historycznych, Wrocław 1961, s. 92); Zenon H. Nowak, Kaiser Siegmund und die polnische Monarchie,
s. 428; i ostatnio również, choć w nie tak emfatycznej formie, Sven Ekdahl, Diplomatie und Söldnerwerbung, s. 50; idem,
W przededniu bitwy grunwaldzkiej, s. 82; idem, Набор наемников, s. 19; idem, Das politische Umfeld, s. 21.
DOZAW 2887 (= fragmentaryczna edycja w oparciu o XV-wieczny odpis: L. von Baczko, Geschichte Preußens, Bd. II,
Königsberg 1793, Beilage XXVI, s. 399–400 = CDBr B III 1290, s. 173; regest: SVDO I 65, s. 69 = UDOZAW II 2887,
s. 871); tu wg oryginału dokumentu: DOZAW 2887: Sunder boben die vorgeschreben summe [tj. 103200 guldenów węgierskich – K. K.], so hat der erwirdige, geistliche bruder Ulrich von Jungingen, homeister des Ordens vorbenumpt d u r c h u n s e r
groslichin fleissigen begerungen, nemlich uns tzu lipnisse und danknemlichir beheglichkeit
[wyróżnienie – K. K.], uns von newes und nv anderweit abir gegeben vierczig tusunt alder ungerisscher und ouch lubisscher gulden
des gebreches und muntztze der lylien, und die selben vierczigtusunt alder ungerisscher und lubisscher golden der lylien, als die recht
und redlichin gewegen wurden, wugen sebenhundert und newnunddreysig marg wolgewegenes gutes goldes tornissches gewichtes, die
unsir lieber sunderlichir her Erenfrid von Seckendorff, des irluchten forsten und herren herrn Fredrichs burggrafens tzu Norenberg
unsers lieben swogers und ohemens hofemeister von unser wegen volkomelichin getzalt und gewegen bereit hat empfangen; por. też
wzmiankę o tym pokwitowaniu w SRP III, s. 311, przyp. 4 na tejże; J. Voigt, op. cit., Bd. VII, s. 63 i przyp. 1 na tejże.
Por. uwagi w przyp. 15.
Długosz X/XI, s. 54–55: Sed et cum magistro Cruciferorum Ulrico de Iungingen et Odine secretas practicas decoquebat, pollicens
eis grandia gencium solacia se contra Polonie regem laturum, s i d u n t a x a t e t m a g i s t e r a t q u e o r d o a u r i c e r t a m
q u a n t i t a t e m s i b i s o l v e r e n t [wyróżninie – K. K.], pollicitacione huiusmodi aurum se credens verborum figmentis
a Cruciferis emuncturum; X/XI, s. 59: Duos tamen barones regni sui […], specie quidem ad intercipiendum bellum, re autem
vera ad emungendum quadraginta florenorum millia, que se magister et ordo Cruciferorum Sigismundo regi si Wladislaum Polonie
regem diffidaret, daturum astrinxerat, transmisit; Windecke 38, s. 21–22: A l s d i e h e r r e n v o n P r ü s s e n s a n t e n d e m
k onige von Ungern 40 tu sent gul d en, d a s er in zü helfe k eme, wenne d er k onig von Pol and en si e
ü b e r z o g e n h e t t e m i t g r o s s e r m a c h t [wyróżnienie – K. K.]. […] Do santen die herren uß Prüssen zü dem konige von
Ungern und schankten ime 40tusent gulden mit der grossen lilien, also Ludewig und Rûprecht slûgent, die half ich Eberhart Windece
zalen, und begerten hîlf von dem konige.
Odnośnie do bezpośredniego związku między wypłatą 40000 guldenów (w starych węgierskich guldenach, lubeckich guldenach i florenckich florenach) a potwierdzeniem grudniowego układu sojuszniczego ze strony zakonu por. pozytywną
opinię Zenona H. Nowaka, Polityka północna Zygmunta Luksemburskiego, s. 98; i Hartmuta Boockmanna, op. cit., s. 87,
przyp. 145; przy czym toruński historyk błędnie określa następstwo faktów, bowiem przekazanie na ręce wysłannika króla
Węgier wspomnianej sumy nastąpiło wcześniej (a nie później jak uważał ów uczony) aniżeli wystawienie przez wielkiego
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Relewantne dla niniejszych rozważań pozostaje ustalenie okoliczności, w jakich
wczesną wiosną 1410 r. Zygmunt Luksemburski podjął się mediacji między obiema
stronami interesującego nas konfliktu. Wspomniany układ sojuszniczy zawarty przez
króla, występującego także jako wikariusz generalny Rzeszy rzymskiej, z wysłannikami
wielkiego mistrza w Budzie 20 XII 1409 r. i potwierdzony ze strony Luksemburczyka
dokumentem wystawionym tego samego dnia nie zawierał jakichkolwiek ustaleń dotyczących ewentualnego pośrednictwa monarchy w konflikcie zakonu z królem Polski i jego sprzymierzeńcami21. Nie mogło być inaczej, skoro strona zakonna oczekiwała
na wyrok arbitrażowy króla rzymskiego i Czech Wacława I (IV) mający zapaść najpóźniej do pierwszej niedzieli Wielkiego Postu (Invocavit) 1410 r. (tj. do 9 lutego). Trzeba
natomiast zwrócić uwagę na fakt, iż dopiero właśnie ów wyrok wydany faktycznie 8 II
1410 r. stwarzał wyraźny asumpt do włączenia Zygmunta w postępowanie polubowne, a nie tylko „pustą” przestrzeń do działań, jak interpretowano to w dotychczasowej
literaturze przedmiotu22. Zawierał bowiem (w 9. punkcie) jednoznaczne stwierdzenie
o przynależności Drezdenka „i innych zamków” (und andere slosse) (tj. bez wątpienia
tych położonych na pograniczu nowomarchijsko-wielkopolskim i uznawanych przez
obie strony konfliktu za sporne) do Zygmunta i rezygnację z wydawania jakiegokolwiek osądu w tej sprawie23. W rezultacie, aczkolwiek nie expressis verbis, Wacław I (IV)

21
22

23

mistrza dokumentu potwierdzającego układ (odpowiednio na przełomie stycznia i lutego oraz 31 marca, przy czym wspomniany uczony dodatkowo błędnie wskazuje moment wypłacenia wspomnianych pieniędzy na 2 marca, podczas, gdy
dokument Zygmunta wystawiony tego dnia w Budzie jedynie potwierdza ze strony królewskiej przyjęcie owej sumy, której
faktyczna wypłata na ręce wysłannika w osobie Ehrenfrieda von Seckendorf, hofmistrza Friedricha VI, burgrafa norymberskiego, nastąpiła w Toruniu (jak wskazuje na to wspomniana w dokumencie miara toruńska (tornissch gewicht), wedle
której ważono monety – Erich Weise w regeście w SVDO I 65, s. 69; podaje błędnie miarę reńską („rheinisches Gewicht”),
i to pomimo dobrej lekcji u Ludwiga von Baczko, op. cit., Bd. II, Beilage XXVI, s. 400; a za nim u Adoplha F. Riedela,
CDBr B III 1290, s. 173, opartej na jednej z wtórnych transmisji źródła znajdujących się w końcu XVIII w. w zbiorze
dokumentów biblioteki królewskiej w Królewcu („Urkundensammlung der Königlichen Schloßbibliothek”); por. treść
źródła w przyp. 18), zapewne w miejscowej mennicy, a zatem mniej więcej 4 tygodnie wcześniej – tyle w okresie przedwiosennym musiała zająć pospieszna podróż z Torunia do Budy okrężną drogą przez Nową Marchię, ziemię sternberdzką
(torzymską), Śląsk, Czechy i Morawy bądź Dolną Austrię, podczas której wypłacone pieniądze (739 grzywien miary toruńskiej czystego tylko złota, tj. ca 140,5 kg, co dawało ca 146,5 kg monet) były prawdopodobnie przewożone w sakwach
na końskich grzbietach, bowiem transport wozem potrwałby co najmniej tydzień dłużej. Z kolei Stanisław Kujot, op. cit.,
s. 60; wskazywał na związek wypłaty 40000 guldenów z późniejszymi działaniami polubownymi Zygmunta, stwierdzając,
że ich podjęcie tylko przez posłów Luksemburczyka było „marnym odzwajemnieniem się” za ową „ogromną” jego zdaniem
sumę. Ogólnie sumę 40000 guldenów łączyli z traktatem sojuszniczym m.in. Antoni Prochaska, Rok 1410. Przyczyny wojny,
40–41; i Stefan M. Kuczyński, Wielka Wojna z Zakonem Krzyżackim, s. 177, 307. Sceptyczne stanowisko odnośnie pełnej
wiarygodności narracji Długosza zajmował Erich Weise, SVDO I, s. 79; a za nim chyba ostatnio Sven Ekdahl, W przededniu bitwy grunwaldzkiej, s. 82, przyp. 6 (na s. 170). Zupełnym nieporozumieniem jest dawna opinia Josepha Aschbacha,
op. cit., Bd. I, s. 245; uznającego dokument Zygmunta z 2 marca (błędnie datowany przez niego na 27 lutego) za poświadczenie kolejnego układu sojuszniczego węgierskiego monarchy z zakonem i łączącego z tym wypłatę 40000 guldenów.
Trzeba w tym miejscu zauważyć, że obok 40000 guldenów Zygmunt otrzymał wiosną 1410 r. od zakonu jeszcze kolejne
6000 guldenów węgierskich, również zapisanych na sumie zastawnej Nowej Marchii, które odebrał w końcu marca przebywający wówczas w Prusach poseł królewski Ścibor ze Ściborza, czego pokwitowanie wystawił Luksemburczyk w Lewoczy 21 kwietnia, por. DOZAW 2891 (= regest: SVDO I 66, s. 69 = UDOZAW II 2891, s. 872); por. też zapiskę z ca
1411–1413 r.: GStA PK, XX. HA, OF 67, fol. 110r. Obydwa te źródła były dotychczas właściwie niezauważane w literaturze przedmiotu, poza jedną wzmianką Hartmuta Boockmanna, op. cit., s. 86.
Por. przyp. 15.
S. Ekdahl, Einleitung, s. 6; idem, Diplomatie und Söldnerwerbung, s. 51; idem, W przededniu bitwy grunwaldzkiej, s. 82; idem,
Politics, Diplomacy and the Recruitment of Mercenaries, s. 331; idem, Набор наемников, s. 19.
GStA PK, XX. HA, Perg.-Urk., Schiebl. 63, Nr. 6 (transumpt łaciński z 4 V 1412 r. z niemiecką wersją dokumentu wyroku,
oryginał dokumentu nie zachował się; edycja z transumptu (niepełna): Lucas David VIII, s. 189–196; edycja zregestowana:
SVDO I 80, s. 80–81); odpis niemieckiej wersji dokumentu z lat 1411–1413: GStA PK, XX. HA, OF 67, fol. 181v–183r
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kierował w kwestiach nowomarchijskich obie strony konfliktu do swojego przyrodniego
brata. Nie sposób powątpiewać w to, że informacje o wyroku, a zapewne także dokładną treść dokumentu arbitrażowego, kancelaria Wacława I (IV) przekazała po 8 lutego
na dwór króla Węgier, choć nie zachowały się co do tego żadne poświadczenia źródłowe.
Wiadomości te musiały najpóźniej do ca 20 dnia tego miesiąca dotrzeć do przebywającego w tym czasie w Budzie węgierskiego monarchy24.
Nie wiadomo, jak Zygmunt zareagował na takie postępowanie Wacława I (IV), które
wobec odrzucenia wyroku arbitrażowego przez wysłanników króla Polski, nabrało nagle
zupełnie nowego znaczenia. O ile bowiem sam tenor wyroku nie określał, w jaki sposób sprawa Drezdenka i innych zamków miałaby być rozpatrywana przez Zygmunta,
o tyle jego natychmiastowe zanegowanie przez delegację polskiego monarchy otwierało
szerokie możliwości interpretacyjne dalszych działań arbitrażowych bądź ewentualnie
polubownych/mediacyjnych w całym konflikcie. Oczywiście w końcu 1. dekady lutego
1410 r. nie wiadomo było, czy mimo protestacyjnego stanowiska wysłanników Władysława II wobec tenoru arbitrażu polski monarcha wraz ze swoimi doradcami nie zdecyduje się na podporządkowanie dalszemu postępowaniu arbitrażowemu króla rzymskiego i Czech, którego wyrok z 8 lutego w całości przecież nie zamykał25. Wydaje się więc,
że Zygmunt mógł już w 2. połowie lutego czynić plany odnośnie aktywnego włączenia się w antagonistyczną interakcję pomiędzy królem Polski, wielkim księciem Litwy
a wielkim mistrzem zakonu niemieckiego. W jakich okolicznościach do tego doszło?

24
25

(= edycja (niepełna): Lites 2/II, Add. LV, s. 445–446)); tu wg GStA PK, XX. HA, Perg.-Urk., Schiebl. 63, Nr. 6: Item umb
die festen Drisen und andere slosse etc. sprechen wir nichtes us, wenn das den durchluchtigsten fursten hern Sigemunden, konige czu
Ungern, Dalmacien, Croacien etc., unsern liben bruder, angehoret. Jako interpretację, przy tym po części mijającą się z rzeczywistością, należy uznać wzmiankę kontynuatora kroniki oficjała pomezańskiego, jakoby w sprawie Drezdenka i dóbr
doń przynależnych Wacław I (IV) wydał wyrok zakazujący królowi Polski zgłaszania roszczeń do tych obszarów z uwagi
na ich przynależność do Nowej Marchii „od dawna” (von alders), por. OPChLP, s. 312; przytacza tę wzmiankę Martin
Nodl, op. cit., s. 26; pisząc błędnie, „że Drezdenko miał otrzymać Zygmunt Luksemburski jako margrabia brandenburski”;
podobnie wcześniej Hartmut Boockmann, op. cit., s. 88. Natomiast Antoni Prochaska, Rok 1410. Przyczyny wojny, s. 41;
słusznie wskazywał ściśle, że wg orzeczenia arbitrażowego „Drzeń należy do króla Zygmunta i usuwa się z pod wyroku”.
Itinerar König und Kaiser Sigismund, s. 83 (Zygmunt poświadczony jest w Budzie od 27 stycznia do 23 lutego).
W historiografii wskazuje się z reguły, że wyrok praski z 8 lutego był aktem zamykającym działania polubowne króla
rzymskiego i Czech (por. R. Arndt, op. cit., s. 62–63; Z. H. Nowak, Polityka północna Zygmunta Luksemburskiego, s. 98;
także ostatnio A. Szweda, Wyrok sądu polubownego Wacława IV, s. 187; i S. Ekdahl, Einleitung, s. 6; idem, Diplomatie und
Söldnerwerbung, s. 51; idem, W przededniu bitwy grunwaldzkiej, s. 82) – jedynym znanym mi wyjątkiem jest opinia Antoniego Prochaski, Rok 1410. Przyczyny wojny, s. 42–43 – gdy tymczasem toczyły się one dalej (na dwóch zjazdach odbytych
kolejno 11 maja we Wrocławiu i 4 czerwca (pierwotnie planowanym na 1 czerwca w aktualnym miejscu pobytu Wacława
I (IV)) w Pradze) aż do tego dnia, kiedy Wacław I (IV) z uwagi na oczywiste już wówczas niepodporządkowanie się króla
Polski tenorowi lutowego wyroku zwolnił z jego przestrzegania wielkiego mistrza i jego sprzymierzeńców, przez co zaniechane zostały i tym samym straciły swoją moc prawną wszystkie czynności podjęte od 8 października poprzedniego
roku, por. GStA PK, XX. HA, Perg.-Urk., Schiebl. 109, Nr. 59 (= edycja: Lites 2/II, Add. LVIII, s. 448–449); szerzej w tej
kwestii por. M. Pelech, Zu den politischen Zielen des Deutschen Ordens beim Schiedsspruch des Königs Wenzel von Böhmen 1410,
„Jahrbuch für die Geschichte Mittel- und Ostdeutschlands”, Bd. 38: 1989, s. 177–187, tu s. 177–179. Te działania świadczą,
że niewątpliwie sam arbiter (Wacław I (IV)) traktował po 8 lutego postępowanie arbitrażowe za jeszcze nieukończone,
a stanowisko delegacji króla odrzucające tenor jego orzeczenia za nieostateczne. Podobne było stanowisko wielkiego mistrza Ulricha von Jungingen, por. GStA PK, XX. HA, OBA 1276 (= edycja: S. Ekdahl, Der „Thorner Tag“, Quellenanhang,
Nr. 1, s. 26: […] weres, das d e r k o n i n g t z u P o l a n u n d s y n r e i c h d e n u s s p r o c h , den sie von der sache wegen, so wol
zam wir tzu unserm gnedigen herren konige tzu Behemen und tzu sym rathe volmechteclich gegangen syn, n i c h t w e l d e h a l d e n
e t c. [wyróżnienie – K. K.]). Odnośnie do całej tej kwestii szwedzki historyk jest niekonsekwentny w swoich opiniach,
bowiem w innym artykule z 2010 r. zauważa, słusznie, iż dopiero we Wrocławiu, po 11 maja okazało się, jakie jest rzeczywiste stanowisko polskiego monarchy wobec arbitrażu Wacława I (IV), por. S. Ekdahl, Die Söldnerwerbungen des Deutschen
Ordens, s. 90.
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Niestety zaginęło w XIX w. bądź podczas II wojny światowej niewątpliwie podstawowe źródło do interesujacej nas tu problematyki, jakim była relacja dotycząca kontaktów dyplomatycznych Zygmunta, Władysława II oraz Aleksandra Witolda późną
zimą i wczesną wiosną 1410 r., zawarta na kartach dawnego „Registrantu Wielkomistrzowskiego D” („Hochmeister-Registrant D”)26, przechowywana w archiwum zakonu, a następnie w Tajnym Archiwum w Królewcu (Geheimes Staatsarchiv Königsberg)
i jeszcze w latach 30. XIX stulecia znana Johannesowi Voigtowi. Jedno z nielicznych zachowanych do dziś źródeł narracyjnych oświetlających działania monarchów polskiego
i węgierskiego z zimy i wiosny 1410 r., mianowicie kronikarski przekaz Jana Długosza
w jego Annales, ukazuje poselstwo od Luksemburczyka kierowane przez Hermanna
II, hrabiego von Cilli, przebywające na dworze Władysława II w Jedlni ca 1–5 lutego,
a także w Iłży, Opatowie i w Sandomierzu w kolejnych kilku dniach tego miesiąca27.
Miało ono uzyskać od polskiego monarchy zgodę na osobiste spotkanie obu władców28.
Aczkolwiek w analizie interakcji między władcami w taki czy inny sposób wprzęgniętymi w początkach 1410 r. w konflikt Królestwa Polski i zakonu niemieckiego większą
wartość poświadczeniową mają przekazy normatywne oraz korespondencja aniżeli
źródła kronikarskie, w dodatku, tak jak Annales, niewspółczesne opisywanym zdarzeniom, to jednak w tym przypadku nie ma żadnych powodów, by poddawać w wątpliwość wiarygodność opowiadania polskiego dziejopisa. Otóż poselstwo Hermanna II
von Cilli do Władysława II uprawdopodabnia fakt istniejącego powinowactwa między hrabią a obu monarchami29. Z uwagi na swoje powiązania rodzinne to właśnie

26

27

28

29

Reg. D, s. 204 (= fol. ???) (zag.), por. J. Voigt, op. cit., Bd. VII, s. 63, przyp. 2 na tejże; także uwagi S. Ekdahla, Diplomatie und
Söldnerwerbung, s. 51, przyp. 31 na s. 51–52; idem, W przededniu bitwy grunwaldzkiej, s. 83, przyp. 2 (na s. 171). „Registrant
D” został w 1878 r. rozmontowany, zaś jego karty częściowo dołączono do na nowo oprawionego „Registrantu Wielkomistrzowskiego II” („Hochmeister-Registrant II”), który w 1892 r. otrzymał nową nazwę „Ordensfoliant 5” (OF 5),
w większości zaś włączono je do zespołu „Ordensbriefarchiv”, nadając pojedyncze sygnatury, por. M. Pelech, Der verlorene
Ordensfoliant 5 (früher Hochmeister-Registrant II) des Hist. Staatsarchiv Königsberg, mit regesten (nach Rudolf Philippi und Erich
Joachim), w: Beiträge zur Geschichte des Deutschen Ordens, hrsg. v. U. Arnold, Bd. 1, Quellen und Studien zur Geschichte
des Deutschen Ordens, Bd. 36, Veröffentlichungen der Internationalen Historischen Kommission zur Erforschung des
Deutschen Ordens, Bd. 1, Marburg 1986, s. 123–180, tu: s. 127–128.
Odnośnie do ówczesnego itinerarium Władysława II, por. A. Gąsiorowski, Itinerarium króla Władysława Jagiełły 1386–1434,
przyg. A. Gąsiorowski, G. Rutkowska, Itineraria Jagiellonów, t. II, Warszawa 22015, s. 68.
Długosz X/XI, s. 49: Huius insuper comitis [tj. Hermana – K. K.] interposicione et practica cum fratre suo duce magno Lithuanie
Alexandro ad tenendum personalem convencionem in Kesmark cum Sigismundo Hungarie rege f u i t p e r s u a s u s e t i n d u c t u s
[wyróżnienie – K. K.].
Hermann II, hrabia von Cilli był od 1405 r. teściem Zygmunta (jego córka Barbara była bowiem żoną króla) oraz krewnym królowej polskiej Anny, żony Władysława II (stryjeczny brat Hermanna II, Wilhelm († 1392) był ojcem Anny, której
z kolei matką była Anna, córka króla polskiego Kazimierza I Wielkiego), por. m.in.: J. Aschbach, op. cit., Bd. I, s. 262; M.
Zawadzky, Die Cillier und ihre Beziehungen zu Kaiser Sigmund und König Albrecht, Halle/Salle 1911, s. 6–7, 16, 20–21; J.
Krzyżaniakowa, J. Ochmański, op. cit., s. 176–177; A. Fössel, Barbara von Cilli. Ihre frühen Jahre als Gemahlin Sigismunds
und ungarische Königin, w: Sigismund von Luxemburg. Ein Kaiser in Europa. Tagungsband des internationalen historischen
und kunsthistorischen Kongresses in Luxemburg, 8.–10. Juni 2005, hrsg. v. M. Pauly, F. Reinert, Mainz 2006, s. 95–112, tu:
s. 95, 99–103; I. Draskóczy, Sigismund von Luxemburg und Ungarn, w: Sigismundus rex et imperator. Kunst und Kultur zur
Zeit Sigismunds von Luxemburg 1387–1437. Ausstellungskatalog, hrsg. v. I. Takács, u. Mitarbeit v. Z. Jékely, S. Papp, G. Poszler, Budapest–Luxembourg 2006, s. 11–23, tu: s. 15; T. Pálosfalvi, Barbara und die Grafen von Cilli, w: Sigismundus rex et
imperator, s. 295–297, tu: s. 296. Na powinowactwo i pokrewieństwo między hrabią cylejskim a obu monarchami zwracał
już uwagę Józef Garbacik, Zygmunt Luksemburczyk wobec wielkiej wojny polsko-krzyżackiej, s. 19. Odnośnie do znajomości
Hermanna II z Władysławem II, por. W. Baum, op. cit., s. 45.
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ten dworzanin węgierskiego monarchy był osobą zdolną do wprowadzenia obydwóch
władców we wzajemną przyjazną interakcję.
Wypada zatem wnioskować za Długoszem, że inicjatywa spotkania obu władców
wyszła od króla Węgier. Trzeba zwrócić uwagę na fakt, iż poselstwo cylejskie zostało
wysłane do króla Polski co najmniej na dwa tygodnie przed wyrokiem arbitrażowym
Wacława I (IV). Zatem motywy Zygmunta skłaniające go do podjęcia rozmów z Władysławem II musiały być inne aniżeli chęć mediacji w sporze tego ostatniego z zakonem30. Negatywnie nastawiony do Zygmunta Długosz zasługę uzgodnienia spotkania
obu królów przypisuje hrabiemu cylejskiemu, aczkolwiek oczywiste jest, że ten jako
poseł działał wedle instrukcji otrzymanych od swojego zleceniodawcy. Jeśli wzmianka
o „mediacyjnych zabiegach” (interpositio et practica)31 grafa nie jest tylko czystą stylizacją literacką, to poświadczałaby – niejako mimowolnie, między wierszami – dużą wagę

30

31

Zakładając intencjonalną stronniczość Wacława I (IV) jako arbitra w konflikcie króla Polski z wielkim mistrzem zakonu,
w zamian za przyrzeczoną mu przez wielkiego mistrza sumę 60000 guldenów węgierskich, co czyniono w literaturze (por.
Th. Lindner, op. cit., Bd. II, s. 274; S. Kujot, op. cit., s. 59; A. Prochaska, Rok 1410. Przyczyny wojny, s. 41; H. Vetter, op. cit.,
s. 60; Ch. Krollmann, op. cit., s. 87; O. Israel, op. cit., s. 4; S. M. Kuczyński, Wielka Wojna z Zakonem Krzyżackim, s. 148,
170; H. Boockmann, op. cit., s. 87, przyp. 148; M. Pelech, Zu den politischen Zielen des Deutschen Ordens, s. 182 i przyp. 20
na tejże; M. Nodl, Sędzia polubowny – Wacław IV, s. 25; S. Ekdahl, Einleitung, s. 6; idem, Diplomatie und Söldnerwerbung,
s. 49–50; idem, W przededniu bitwy grunwaldzkiej, s. 81; idem, Das politische Umfeld, s. 19; idem, Politics, Diplomacy and
the Recruitment of Mercenaries, s. 330; idem, Набор наемников, s. 18; idem, Prologue: The Battle of Tannenberg, s. 13; natomiast ostrożniej: J. Voigt, op. cit., Bd. VII, s. 54, przyp. 5 ze s. 53; i K. Neitmann, Die Staatsverträge des Deutschen Ordens
in Preußen, s. 606; zaś ostatnio zupełnie negująco A. Szweda, Wyrok sądu polubownego Wacława IV, s. 183–184; który natomiast dopuszcza związek obietnicy wypłacenia omawianej tu sumy bądź z wystawieniem przez Wacława I (IV) 16 II
1410 r. przywileju nadającego zakonowi Wielką Puszczę sudowską, bądź z wyznaczeniem na 11 maja wspominanego
w przyp. 25 zjazdu we Wrocławiu), aczkolwiek pieniądze te strona zakonna zaczęła mu wypłacać dopiero w 1. dekadzie
lipca 1410 r. (por. GStA PK, XX. HA, OBA 1629, k. 1r (= edycja: O. Israel, op. cit., Anhang Nr. 9, s. 87–88); OBA 1630,
k. 1r (= edycja: BGP II 60, s. 123 = O. Israel, op. cit., Anhang Nr. 10, s. 88); gdzie zapiski informujące o wypłaceniu w Malborku wysłannikowi królewskiemu Nikolausowi Buntzlauowi równowartości 30000 guldenów „przed bitwą” (vor dem
strite), przy czym inne źródła wskazują, że ten ostatni towarzyszył późną wiosną 1410 r. w drodze do Prus wracającemu
z Pragi komturowi toruńskiemu Johannowi von Sayn (por. GStA PK, XX. HA, OBA 1321), o którym z kolei wiadomo, iż
ca 15 czerwca przekraczał dopiero Odrę w Krośnie (por. GStA PK, XX. HA, OBA 1294), co znowu oznacza, że do Malborka wysłannik króla Czech mógł dotrzeć dopiero w 1. dekadzie lipca)), można byłoby sformułować hipotezę, iż czeski
monarcha jeszcze zanim wydał publiczny wyrok w tym sporze, poinformował swojego przyrodniego brata o jego ogólnym
tenorze, co do którego można było przypuszczać, że strona polska w takiej postaci mu się nie podporządkuje, w rezultacie
czego Zygmunt już w styczniu 1410 r. miałby przesłanki do przemyśliwania nad aktywnym włączeniem się w pośrednictwo pokojowe między zwaśnionymi stronami. Abstrahując od dość wysokiego stopnia złożoności takiej koncepcji działań obu Luksemburczyków, czyniącego ją samą w sobie mało realną, należy podkreślić, że brak w okresie 1408–1410 r.
poświadczeń źródłowych wzajemnego koordynowania zamiarów i działań przez wspomnianych władców. Nie sposób
wręcz wskazać motywu, jakim miałby kierować się Wacław I (IV) podejmując takie działanie jako arbiter. Trudno zakładać, by zależało mu na działaniu w interesie króla Węgier kosztem obniżania własnego prestiżu i autorytetu władczego,
do czego musiałoby przecież prowadzić własne niepowodzenie jako sędziego arbitrażowego, na co zwracano już uwagę
w literaturze przedmiotu, por. O. Israel, op. cit., s. 6; Z. H. Nowak, Polityka północna Zygmunta Luksemburskiego, s. 120.
Omówione tu uwarunkowania powodują, że sformułowaną wyżej potencjalną hipotezę należy z gruntu odrzucić.
Wypada jeszcze na marginesie zauważyć, że błędnie Hartmut Boockmann, op. cit., s. 87, przyp. 148; dołącza do wspomnianych wyżej 60000 guldenów dodatkową sumę 12000 guldenów, rzekomo pożyczonych przez Wacława I (IV) od zakonu niemieckiego, podczas gdy przytaczane przezeń i powyżej przywołane źródła rachunkowe wskazują jasno, że chodzi
tu o pożyczkę w drugą stronę, mianowicie dokonaną przez króla rzymskiego i Czech na rzecz zakonu pod zastaw baliwatu
czesko-morawskiego, ale dopiero na przełomie września i październka 1410 r., por. GStA PK, XX. HA, OBA 1629, k. 1r
(= edycja: O. Israel, op. cit., Anhang Nr. 9, s. 87): Item gelegens geldis xijM gulden; OBA 1630, k. 1r (= edycja: BGP II 60, s. 124
= O. Israel, op. cit., Anhang Nr. 10, s. 88: Dorinne worden im beczalt xijM golden, di her dem orden gelegen hatte uff die balye.
Nieporozumienie wynikło więc z błędnego zrozumienia tekstu źródła przez getyńskiego historyka.
W polskim przekładzie Julii Mrukówny fraza ta niezbyt szczęśliwie została oddana jako „gorliwe zabiegi”, por. Długosz (P)
X/XI, s. 57–58.
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przykładaną przez Luksemburczyka do spotkania z Władysławem II, tak iż węgierski
władca zleciłby Hermannowi działania aż do pozytywnego skutku.
Niejasną kwestią pozostaje rola wielkiego księcia Litwy Aleksandra Witolda, o którym wiadomo, że to on ostatecznie z ramienia króla Polski udał się na osobiste spotkanie z Zygmuntem. Z całkowicie wiarygodnej, bo wyłącznie rachunkowej, a zatem
pozbawionej jakiegokolwiek tła wartościującego, wzmianki zawartej w „Księdze skarbnika malborskiego” („Marienburger Tresslerbuch”) wiadomo, że już w październiku/
listopadzie 1409 r. strona węgierska, w porozumieniu z zakonem niemieckim przygotowywała zjazd Luksemburczyka z wielkim księciem, i to w dość krótkiej perspektywie czasowej, mianowicie w listopadzie tegoż roku32. Wszystko wskazuje na to, że zjazd
ów z nieznanych bliżej przyczyn nie doszedł wówczas do skutku. Z tym przekazem
współbrzmiałaby narracja kroniki Eberharda Windeckego, który wskazuje, że to władca węgierski dążył do „przyjacielskiego zjazdu” (fruntlicher tag) z monarchą litewskim,
który odbyłby się poza obszarami Litwy33. O królu Polski nie ma tu mowy. Jednocześnie
nic nie wiemy o ówczesnej komunikacji między Zygmuntem a Aleksandrem Witoldem, choć brak zachowanych źródeł w tej kwestii nie oznacza wcale, że nie miała ona
miejsca. Jeśli zatem przyjmować wiarygodność zarówno przekazu Długosza o poselstwie cylejskim, jak i Windeckego o dążęniach Luksemburczyka – za czym argumenty
przedstawiłem powyżej –, wówczas należałoby przyjąć, że w niewyjaśnionych dla nas
okolicznościach strona węgierska swoją pierwotną inicjatywę dyplomatyczną z 1409 r.
rozszerzyła w początkach 1410 r. o polskiego monarchę, nie rezygnując zarazem z planu rozmów z jego stryjecznym bratem. To, iż wielki książę Litwy od samego początku rozmów Hermanna II von Cilli z królem Polski i jego dworskim otoczeniem brany
był pod uwagę, jako uczestnik planowanego zjazdu poświadcza – chyba mimowolnie
– krótka uwaga zawarta w Annales podsumowująca efekt działań poselstwa cylejskiego34. Należałoby zakładać, że wysłannicy Aleksandra Witolda byli obecni na wędrującym dworze Władysława II i byli oni zaopatrzeni w odpowiednie pełnomocnictwa
ze strony wielkiego księcia35.
32

33

34
35

MTB 561.23–27: Item 1400 golden und 200 schok bemischen grosschen dem kompthur vom Elbinge her Werner von Tetingen
und dem kompthur von [.......] her Albrecht von Swarczbarg zerunge, als sy in botschaft ken [.......] zogen z u m t a g e , d e n d e r
h e r r e k o n i g v o n U n g e r n m i t h e r z o g e n Wy t a w t e n h a l d e n w i l [wyróżnienie – K. K.]. Zapiska ta znajduje się
w ciągu szeregu innych not składających się na jedno odrębne rozliczenie skarbnika zakonu dotyczące wysyłanych posłów
i posłańców, z których wszystkie ułożone są chronologicznie, a część zapisek datowanych dziennie pozwala umieszczać
wspomniane tu poselstwo na czas krótko po 22 X 1409 r. Bez żadnych wątpliwości chodzi zatem o inny niż kieżmarcki
zjazd z Aleksandrem Witoldem, mający się odbyć jeszcze jesienią 1409 r. Przekaz ten błędnie odnosił Zenon H. Nowak
do spotkania kieżmarckiego, wnioskując na tej podstawie, że „postawa Zygmunta na zjeździe była uzgodniona z Krzyżakami”, por. idem, Polityka północna Zygmunta Luksemburskiego, s. 99 i przyp. 48 na tejże. Wskazywałem tę kwestię już w 2010 r.,
por. K. Kwiatkowski, Wyprawa letnia 1410 roku, w: S. Jóźwiak, K. Kwiatkowski, A. Szweda, S. Szybkowski, Wojna Polski
i Litwy z zakonem krzyżackim, s. 238–563, tu: s. 238, przyp. 1.
Windecke 24, s. 15: Also in dem andern jore donoch do begert konig Sigemont einen fruntlichen tag mit herzouwe Witold usser der
Lüttenowe zu haben in dem Kosemarte in dem Zipse […].
Por. cytat źródłowy w przyp. 28.
Pośrednią przesłanką funkcjonowania nieustannej komunikacji między dworem króla Polski i dworem wielkiego księcia
Litwy na przełomie 1409 i 1410 r. jest obecność przy delegacji królewskiej udającej się w końcu stycznia 1410 r. do Pragi
na sąd arbitrażowy Wacława I (IV) wysłanników Aleksandra Witolda w osobach rycerza Jana Butryma z Żyrmun i pisarza wielkiego księcia Mikołaja Cebulki (por. Długosz X/XI, s. 50; wspomina o nich, bez podania danych osobowych, także

~ 47 ~

NOWE STUDIA GRUNWALDZKIE – TOM II

Narracje Jana Długosza zawarte w dwóch odrębnych rozdziałach Annales są wewnętrznie sprzeczne jeśli chodzi o kwestię ustalenia daty i miejsca spotkania monarchów. W opisie poselstwa Hermanna II von Cilli kronikarz zauważa, że owo miejsce
zostało już wówczas z góry określone – wyznaczono na nie górnowęgierskie miasto
Kieżmark (dawny węg. Késmárk, ob. słow. Kežmarok)36. W rozdziale poświęconym
samemu zjazdowi kieżmarckiemu mowa jest natomiast o tym, że Władysław II wiadomość o konkretnym miejscu spotkania otrzymał podczas swojego pobytu we Lwowie
w czasie Świąt Wielkanocnych, tj. ca 23 marca37. Należy podkreślić, że według Długosza
król Polski otrzymał „potwierdzenie” (certificatus est) odbycia zjazdu ze strony węgierskiej. Krakowski kanonik słowem nie wspomina o dacie zjazdu, jednak w świetle dobrze
przebadanej praktyki dyplomatycznej dworu Władysława II w kontaktach z dworem
wielkiego mistrza38 trudno wątpić, by wraz z umiejscowieniem spotkania monarchów
nie został określony także jego dzień. Czy miał to być 9 kwietnia, tzn. data faktycznego odbycia zjazdu kieżmarckiego, nie wiadomo. Nie ma zatem żadnych przeszkód,
by uznać za Janem Długoszem, iż ca 23 marca posłańcy z dworu Zygmunta przynieśli
polskiemu monarsze przebywającemu wówczas we Lwowie potwierdzenie uzgodnień
poczynionych w 1. dekadzie lutego przez poselstwo cylejskie na dworze Władysława
II odnośnie osobistego spotkania obu władców, dodatkowo wskazując jego dokładne
miejsce i czas. Wzmiankę polskiego dziejopisa z wcześniejszego rozdziału o ustaleniu
Kieżmarku jako punktu zjazdu przez poselstwo Hermanna II von Cilli należy uznać
za dopiskę poczynioną ex post. Wypada tu jeszcze zwrócić uwagę, że wiadomość o konkretnym umiejscowieniu i czasie zjazdu z Zygmuntem król Polski, według przekazu
Długosza, wysłał wielkiemu księciu przez posłańca (per volecem nuncium) od razu
ze Lwowa. Zakładając, że przekazany z dworu węgierskiego termin spotkania przypadał na koniec 1. dekady kwietnia, oczywiste się staje, iż pozostawało niewiele czasu na zorganizowanie przybycia nań Aleksandra Witolda, przebywającego wówczas
znacznie dalej od przewidzianego miejsca obrad aniżeli Władysław II39. Taka sytuacja

36
37

38

39

oficjał pomezański, por. OPChLP, s. 312), których wyjazd do Pragi musiał być uprzednio uzgodniony między obydwoma
monarchami, bowiem z uwagi na fakt, że Wielkie Księstwo Litwy nie było objęte zawartym 8 października rozejmem,
jak również postępowaniem arbitrażowym króla rzymskiego i Czech (por. literaturę przywołaną w przyp. 14), nie był on
wcale taki uczywisty. Jednocześnie bardzo prawdopodobne jest uprzednie przybycie wysłanników monarchy litewskiego
w drodze do Pragi na dwór Władysława II, który w 2. połowie stycznia przebywał w ziemi lubelskiej, por. Długosz X/XI,
s. 49; A. Gąsiorowski, Itinerarium króla Władysława Jagiełły, 68.
Długosz X/XI, s. 49.
Długosz X/XI, s. 53–54: […] pro festo Pasche Leopolim rediit. Quo illic agente certificatus est de convencione, quam secum
Sigismundus Hungarie rex in Keszmark tenere disponebat […].
A. Szweda, Organizacja i technika dyplomacji polskiej w stosunkach z zakonem krzyżackim w Prusach w latach 1386–1454,
Toruń 2009, s. 223–238.
Według przekazu Annales, potwierdzonego w zasadniczej treści przez kontynuatora pruskiej kroniki oficjała pomezańskiego, w dniu 16 marca Aleksander Witold przebywał prawdopodobnie w Słonimie, po czym w rezultacie zaskakujących
wiadomości o wyprawie podjętej na obszary Rusi Czarnej przez wielkiego marszałka zakonu niemieckiego Friedricha
von Wallenrode (Wielkie Księstwo Litwy nie zostało objęte postanowieniami rozejmu z 8 X 1409 r.) i spustoszeniu przez
nią Wołkowyska, miał w niejakim popłochu udać się w kierunku Zdzitowa, w bagnistej i zalesionej okolicy przebywając przez jakiś czas, dopóki nie otrzymał wiadomości o wycofaniu się wojska wielkiego marszałka, por. OPChLP, s. 313;
Długosz X/XI, s. 38–39; w tej kwestii niedawno S. Jóźwiak, Zawarcie rozejmu i jego przestrzeganie w pierwszych miesiącach,
w: S. Jóźwiak, K. Kwiatkowski, A. Szweda, S. Szybkowski, Wojna Polski i Litwy z zakonem krzyżackim, s. 142–149, tu: s. 145.
Błędnie zestawiał chronologicznie Stefan M. Kuczyński, Wielka Wojna z Zakonem Krzyżackim, s. 324–325; atak wielkiego
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była niewątpliwie szczególna i stąd narracja krakowskiego kanonika nie budzi w tym
przypadku wątpliwości. Inną pośrednią przesłanką za jej wiarygodnością jest wzmianka polskiego dziejopisa o przybyciu wielkiego księcia do Łańcuta w dniu 1 kwietnia,
co oznacza, że w 3. dekadzie marca musiał on przebywać w takiej odległości od Lwowa
i Łańcuta, by w ciągu zaledwie tygodnia (ca 23 marca – 1 kwietnia) zdołał do niego
dotrzeć ze Lwowa posłaniec od króla Polski, następnie litewski władca mógł zebrać odpowiedni do swojej monarszej godności orszak i wreszcie pokonać z nim drogę do Łańcuta. Uwzględnienie jeszcze innych czynników i informacji wskazanych w przypisie 39
pozwala wskazać na Łuck, jako najbardziej prawdopodobne miejsce pobytu wielkiego
księcia Litwy około Świąt Wielkanocnych (23 marca).
Spośród zachowanych przekazów źródłowych tylko narracja Jana Długosza tworzy
pewne iunctim między zjazdem kieżmarckim odbytym 9 kwietnia między Zygmuntem
Luksemburczykiem i Aleksandrem Witoldem a późniejszymi działaniami polubownymi tego pierwszego monarchy w konflikcie króla Polski z wielkim mistrzem zakonu
niemieckiego. Przekaz krakowskiego kanonika należy generalnie traktować ostrożnie,
z uwagi na wyraźną propolską tendencyjność w prezentowaniu wydarzeń 1409–1411 r.,
jak i liczne anachronizmy spowodowane znacznym, ponad 50-letnim dystansem chronologicznym procesu redakcji tego tekstu względem przedstawianych wypadków40.
Tylko z narracji polskiego dziejopisa dowiadujemy się, jaki był główny cel króla Polski i jego dworskiego otoczenia, z którym przystępowali oni do rozmów z Luksemburczykiem. Czy był on tożsamy z motywami, którymi polski monarcha kierował się,
przystając w 1. dekadzie lutego na propozycję odbycia osobistego zjazdu z węgierskim
władcą, nie wiadomo. Owym głównym celem Władysława II na zjazdzie kieżmarckim
było według Długosza dążenie do uzyskania pewności co do dotrzymania w przyszłości
przez Luksemburczyka 16-letniego pokoju zawartego z Królestwem Polski w 1397 r.,
dzięki czemu król Polski mógłby, zabezpieczony z tyłu, udać się na orężną rozprawę
z zakonem niemieckim41. Informacje te należy uznać za wiarygodne z jednego zasadniczego powodu. Mianowicie w tym fragmencie narracji krakowski kanonik odchodzi

40

41

marszałka z powrotem wielkiego księcia Litwy ze zjazdu kieżmarckiego, który miał miejsce ponad 3 tygodnie później.
Natomiast kiedy dokładnie i dokąd udał się litewski monarcha z rejonu Zdzitowa, nie wiadomo. Biorąc pod uwagę późniejsze jego itinerarium z 1. dekady kwietnia można z dużą dozą prawdopodobieństwa zakładać, że ostatnią dekadę marca
spędził on bądź na wschodnim środkowym Pobużu bądź na północnym Wołyniu (może w Łucku, gdzie w tym czasie
gromadziły się powoli zbrojne kontyngenty sojuszników litewskiego monarchy oraz kontyngenty ruskie z Podola i Wołynia, por. S. Jóźwiak, Plany militarne obu stron konfliktu na wypadek ponownego rozpoczęcia działań wojennych, w: ibidem,
s. 211–231, tu: s. 214; K. Kwiatkowski, Wyprawa letnia 1410 roku, w: ibidem, s. 238–563, tu: s. 241). We wspomnianej
kwestii itineriarium wielkiego księcia opracowane przez Jerzego Purca, Itinerarium Witolda wielkiego księcia Litwy (27 II
1370 roku – 27 X 1430 roku), w: Studia z dziejów Wielkiego Księstwa Litewskiego XIV–XVIII wieku, red. J. Ochmański, Zeszyty Naukowe UAM, Historia, z. 11, Poznań 1971, s. 71–115, tu: s. 90; z uwagi na niezwykle liczne pomyłki i błędy trudno
uznać za jakikolwiek punkt odniesienia.
Por. gruntowne studia i analizy Svena Ekdahla, Die Schlacht bei Tannenberg 1410. Quellenkritische Untersuchungen, Bd. I:
Einführung und Quellenlage, Berliner Historische Studien, Bd. 8, Einzelstudien I, Berlin 1982, s. 260–273.
Długosz X/XI, s. 54: Causa autem principalis, propter quam predictus fiebat conventus, non alia extabat, nisi u t S i g i s m u n d u s
Hungari e rex fui s s et stab ilitu s et firmatu s, qu ate nu s cum R e g no Pol o ni e treuga s p a ci s p e r
a n n o s s e d e c i m c o n f e c t a s , quorum iam quatuor anni restabant, ut liberius expedicio in Cruciferos nullo a tergo hoste relicto
agi posset, o b s e r v a r e t [wyróżnienie – K. K.].
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od skądinąd konsekwentnie kreślonego idealizującego obrazu polskiego monarchy jako
króla dążącego wyłącznie do pokoju w konflikcie z zakonem niemieckim, wskazując,
że król był zdecydowany na orężną rozprawę z pruskim adwersarzem42. W takiej sytuacji faktycznie głównym problemem strony polskiej stawała się postawa monarchy
węgierskiego, o którego niedawno dokonanym zbliżeniu z zakonem dwór Władysława
II zapewne był poinformowany, choćby przez znaczącą grupę dworzan Zygmunta nastawionych życzliwie do króla i panów polskich43. Jan Długosz wspomina o „odbywanych potajemnie z mistrzem pruskim Ulrichem von Jungingen i zakonem” spotkaniach
Luksemburczyka, który w zamian za odpowiednie subwencje w złocie przyrzec miał
kierownictwu zakonnemu wyekspediowanie dużych posiłków wojskowych na wojnę
z królem Polski44. W opowieści tej pobrzmiewają być może informacje, jakie późną zimą
1410 r. mogły dotrzeć na dwór Władysława II, a dotyczące warunków układu sojuszniczego Zygmunta z zakonem, aczkolwiek dziejopis bez wątpienia stworzył tu własny
komentarz ex post do opisywanych wypadków, dokonując kontaminacji różnorodnych,
także późniejszych, danych o relacjach Luksemburczyka z kierownictwem zakonnym.
Jak już bowiem wskazano wyżej, zgodnie z tenorem traktatu sojuszniczego z 20 XII
1409 r. węgierski monarcha miał wprawdzie podjąć działania wojenne przeciwko królowi Polski, ale tylko w przypadku, gdyby ten ostatni miał po swojej stronie „pogańskich
sprzymierzeńców” (helffer di unglaubigen), za których obie układające się strony uznały
Litwinów, Tatarów i Rusinów, a przy tym winien był to czynić na własny koszt, a nie
za pieniądze zakonu45.
W świetle wcześniejszych rozważań za niewiarygodną uznać również należy opinię
Długosza, jakoby omówione przed chwilą dążenia Władysława II miałyby być głównym powodem odbycia zjazdu kieżmackiego. W tym przypadku, jak i w wielu innych,
już wyżej wskazanych, krakowski kanonik przeczy sam sobie. Z drugiej strony poprzez
przypisanie odbycia zjazdu monarchów działaniu króla Polski potwierdza dziejopis –
mimowolnie – znaczenie, jakie strona polska przydawała utrzymaniu pokoju z Królestwem Węgier wiosną 1410 r., co znowu pośrednio wskazuje na traktowanie przez nią
perspektywy zbrojnego ataku na Prusy zakonne w kategoriach pełnej realności.
Przeciwko inicjatywie Władysława II odbycia zjazdu z Zygmuntem świadczy
wreszcie fakt, że strona polska nie dotrzymała warunków lutowego – niewątpliwie
ustnego – porozumienia, bowiem na zjazd z królem węgierskim polski monarcha nie
stawił się osobiście, ale jedynie delegował nań wielkiego księcia Aleksandra Witolda.
Odnośnie litewskiego władcy nie ma pewności, kto zabiegał o jego obecność na spotkaniu, Zygmunt czy Władysław II. W świetle dotychczasowych rozważań jest jednak

42
43

44
45

Por. fragment przekazu Długoszowego w przyp. powyżej.
Odnośnie do osób sprzyjających królowi Polski na dworze węgierskim, głównie szlacheckiej rodziny Rozgonyich, por.
E. Mályusz, op. cit., s. 108; Z. H. Nowak, Dyplomacja polska w czasach Jadwigi i Władysława Jagiełły, s. 324; także J. Garbacik,
Stanowisko cesarstwa i papiestwa wobec wielkiej wojny, s. 13.
Długosz X/XI, s. 54–55 (por. treść źródła przytoczoną w przyp. 20).
Por. źródła i literaturę przytoczone w przyp. 15.
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dość prawdopodobne, że po tym jak wielki książę został włączony do programu zjazdu, król Polski w początkach kwietnia 1410 r. wykorzystał te uzgodnienia, by samemu
zrezygnować z osobistego wyjazdu do Kieżmarku, a uczynić stryjecznego brata swoim pełnomocnikiem na spotkanie z monarchą węgierskim. Dlaczego Władysław II
odmówił osobistego kolokwium z Zygmuntem, tego przy obecnym stanie badań, nie
sposób stwierdzić. Długosz pisze w tym kontekście, albo wymijająco albo kryjąc własną
niewiedzę, o „wielu względach” (ex multiplici respectu)46, wskazując jedynie, że decyzja
o udaniu się na spotkanie do Kieżmarku wyłącznie Aleksandra Witolda została podjęta
w Nowym Sączu między 6 a 8 kwietnia przy udziale „dużej liczby prałatów i baronów
polskich” (frequens numerus prelatorum et baronum Polonie), którzy zjechali do tego miasta na polecenie władcy47. Kronikarska próba usprawiedliwienia niestawienia się polskiego monarchy na uprzednio uzgodniony zjazd z władcą węgierskim w zastosowanej
w omawianym fragmencie stylistyce narracji jest wyraźna.
Cała opowieść krakowskiego kanonika o zjeździe kieżmarckim, abstrahując od mocno rozbudowanej narracyjnej barwnej opowieści o nadzwyczajnych okolicznościach
spotkania Zygmunta z Aleksandrem Witoldem, podporządkowana jest głównej tezie
o dążeniu króla Polski do uzyskania od węgierskiego monarchy przestrzegania 16-letniego pokoju. Wyżej już wskazałem, że taki obraz zamiarów Władysława II można
uznać za adekwatny do rzeczywistych motywów jego działań wiosną 1410 r. Pisząc ex
post i znając rzeczywisty przebieg wydarzeń w następnych miesiącach tegoż roku polski
dziejopis stara się uwypuklać wiarołomstwo Zygmunta polegające na faktycznym niedotrzymaniu warunków porozumienia z 1397 r. w ciągu 1410 r.
Włączenie się Luksemburczyka do postępowania polubownego w konflikcie króla Polski z wielkim mistrzem zakonu niemieckiego widzi Długosz jako rezultat zjazdu kieżmarckiego. Jednak fakt, że i w tym przypadku jego narracja zawarta w dwóch
odrębnych rozdziałach 11. księgi Annales jest ponownie wewnętrznie sprzeczna,
skłania do wątpliwości co do jej wiarygodności. W rozdziale poświęconym spotkaniu w Kieżmarku krakowski kanonik podjęcie przez węgierskiego monarchę mediacji
przedstawia jako efekt starań Aleksandra Witolda na zjeździe kieżmarckim. Bowiem
to powodowany jego naleganiami o dochowanie traktatu z 1397 r. miał Zygmunt obiecać podjęcie interwencji zażegnującej konflikt w wypadku jego ponownego zbrojnego
wybuchu48. W innym rozdziale dotyczącym już samej organizacji działań mediacyjnych Luksemburczyka konstatuje, że ich podjęcie miało nastąpić dopiero po spotkaniu w Kieżmarku, i to nie w rezultacie działań wielkiego księcia, ale w efekcie licznych
46
47

48

Długosz X/XI, s. 54.
Długosz X/XI, s. 54. Wbrew opinii Jadwigi Krzyżaniakowej i Jerzego Ochmańskiego decyzja ta nie została podjęta
„na życzenie panów polskich”, ale za ich radą (consilium), por. iidem, Władysław II Jagiełło, s. 54. O tej radzie/naradzie
notabene nie ma mowy w polskim tłumaczeniu Annales autorstwa Julii Mrukówny, por. Długosz (P) X/XI, s. 64.
Długosz X/XI, s. 54: Dum itaque Alexander dux magnus Lithuanie cum Sigismundo Hungarie rege in Keszmark convenisset et
eum de observavione huiusmodi sollicitasset treugarum, Sigismundus Hungarie rex pro responso finali dixit sibi servare treugas
huiusmodi licitum non esse, si Cruciferi bello impetantur, obtulit tamen se efficaci interposicione pro dirimendo bello exorto,
destinando ad magistrum et Ordinem speciales et notabiles nuncios, laboraturum.
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poselstw wysyłanych do Zygmunta przez Władysława II, z których krakowski kanonik
wymienia jedno sprawowane przez Zawiszę z Oleśnicy i Stanisława Ciołka, przy czym
i w tym przypadku celem owych posłów miało być uzyskanie ze strony węgierskiego
władcy jedynie zapewnienia dotrzymania warunków 16-letniego pokoju z 1397 r. Dopiero w rezultacie uporczywości nalegań króla Polski w tej kwestii miał Luksemburczyk
zdecydować się na osobistą podróż do Prus, by poprzez bezpośrednią mediację przywrócić zgodę między Władysławem II a zakonem niemieckim, jeśli tylko uzyskałby
od króla glejt na wolny i bezpieczny przejazd przez obszary Królestwa Polski49. Ta narracja Jana Długosza nie pozostawia wątpliwości co do tego, że projekt polubownego wystąpienia, jak i jego konkretna forma, były rezultatem inicjatywy Zygmunta i jego dworskiego otoczenia. Krakowski kanonik wskazuje przecież, że reakcją polskiego monarchy
po zakończeniu zjazdu kieżmarckiego było szybkie wysłanie do Luksemburczyka posłów kontynuujących rozmowy ciągle w sprawie przestrzegania przez tego ostatniego
warunków pokoju 16-letniego. A więc mamy tu ciągle do czynienia z uporczywym
wręcz dążeniem króla Polski do uzyskania z strony węgierskiego sąsiada gwarancji niepodejmowania przez niego wrogich działań zbrojnych podczas wyprawy królewskiej
przeciwko zakonowi niemieckiemu. O dążeniu Władysława II do polubownego rozwiązania konfliktu z zakonem niemieckim nie ma słowa.
Dopiero w dalszej części narracji Długosz zaznacza, że polski władca miał przystać
na propozycję Luksemburczyka osobistego podjęcia mediacji, ponieważ chciał wszelkim sposobem uniknąć rozprawy militarnej z zakonem50. Poprzez to dopowiedzenie
krakowski kanonik ukazuje polskiego monarchę, jako jedynego uczestnika konfliktu
dążącego do pokoju przy użyciu najróżnorodniejszych środków. Wpisuje się to w ogólny obraz polskiego monarchy kreślony przez dziejopisa na kartach Roczników ukazujących wydarzenia roku 1410, gdzie dydaktycznie idealizująco stylizuje go z jednej strony
na ‘króla pobożnego i religijnego’ (rex pius et religiosus), za drugiej zaś na ‘króla pokojowego’ i ‘króla sprawiedliwego’ (rex pacificus i rex iustus)51. Tymczasem tak bezwarunkowa
49

50

51

Długosz X/XI, s. 58: Nec pretereundum est, quod Wladislaus Polonie rex antequam ex Nova Sandecz discessionem fecisset,
misit duos nuncios, videlicet Zavischium de Olesznica militem lingue Hungarice peritum et Stanislaum Czolek notarium ad
Sigismundum Romanorum et Hungarie regem solicitans illum requirens, quatenus fedus sufferenciarum secum percussum et
firmatur observaret. Qui [tj. Zygmunt – K. K.] t o t e t t a m f r e q u e n t i b u s n u n c i i s W l a d i s l a i P o l o n i e r e g i s
fatigatus respondit, quod pro pace inter Wladislaum Polonie regem et Cruciferos reformanda
i r e p e r s o n a l i t e r P r u s s i a m d e l i b e r a s s e t [wyróżnienie – K. K.], dummodo Wladislaus rex Polonie transitum illi per
regnum suum permittat et ei de salvo conductu provideat […].
Długosz X/XI, s. 58: Redeuntibus autem regiis nunciis cum huiusmodi responso Wladislaus Polonie rex avidus p e r
q u e m c u n q u e m o d u m [wyróżnienie – K. K.] cum Cruciferis vitare bellicum discrimen, Stanislaum Czolek notarium ad
Sigismundum Hungarie regem cum literis plenum salvum conductum continentibus remittis, spondens et offerens de reali salvo
conductu per Regnum suum Polonie sibi efficaciter providere.
Por. S. Ekdahl, Die Schlacht bei Tannenberg, s. 264, 268–269, 271; również uwagi Z. H. Nowaka, Obraz Zygmunta Luksemburskieg w polskiej historiografii. Funkcjonowanie stereotypu, „Acta Universitatis Nicolai Copernici”, Nauki Humanistyczno-Społczne, z. 204, Historia, nr XXIV (Polonici et vicini in medio aevo. Księga ku czci Bronisława Włodarskiego
(1895–1974)), Toruń 1990, s. 115–124, tu: s. 118; eiusdem, Dyplomacja polska w czasach Jadwigi i Władysława Jagiełły,
s. 329. Tymczasem w polskim piśmiennictwie historycznym dotyczącym osoby Władysława II podkreślano z reguły negatywne nastawienie Jana Długosza do tego monarchy (por. A. Lewicki, Powstanie Świdrygiełły. Ustęp z dziejów unii Litwy z Koroną, „Rozprawy Akademii Umiejętności”, Wydział historyczno-filozoficzny, t. XXIX, Kraków 1892, s. 128–516
(jako książka: Kraków 1982), s. 12; S. M. Kuczyński, Władysław Jagiełło 1350–1434, Bitwy – Kampanie – Dowódcy, Warszawa 1971, s. 68–69 (praca popularnonaukowa); idem, Król Jagiełło ok. 1351–1434, Warszawa 21987, s. 7, 14–15, 18;
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zgoda Władysława II (i zapewne jego dworskiego otoczenia) na mediację prowadzoną
przez osobę związaną z przeciwną stroną konfliktu sojuszem musi budzić nasze zdziwienie, a w rezultacie ostrożność wobec bezkrytycznego przyjmowania zgrabnej opowieści kronikarza.
Trzeba zwrócić uwagę na fakt, iż w tym fragmencie Długosz, wbrew pozytywnemu
obrazowi polskiego monarchy, przedstawia właśnie Luksemburczyka jako osobę występującą z inicjatywą osobistego zaangażowania się w misję polubowną. Biorąc pod uwagę
fakt, iż również w omawianym tu rozdziale krakowski kanonik przywołuje swój główny
motyw w narracji o wydarzeniach 1410 r., mianowicie konsekwentne przedstawianie
usilnego dążenia króla Polski do zachowania pokoju z zakonem niemieckim52, ów wtręt
dotyczący decyzji Zygmunta – wyjątkowo ukazujący jego postać w pozytywnym świetle53 – można uznać za refleks rzeczywistego odbioru ówczesnych działań węgierskiego
monarchy przez stronę polską, co z kolei mogło odzwierciedlać rzeczywiste dążenia
tego ostatniego.
Zestawiając ową tendencyjnie sprzyjającą stronie polskiej narrację Długoszową
z wcześniejszymi rozważaniami dotyczącymi wyroku arbitrażowego Wacława I (IV),
można wyrazić opinię, że Zygmunt Luksemburczyk udawał się do Kieżmarku z gotowym
już zamiarem podjęcia działań polubownych54. Wszystko wskazuje na to, że rozmowy
z Aleksandrem Witoldem reprezentującym Władysława II dały węgierskiemu monarsze wstępną akceptację strony polskiej dla jego misji, stwarzając mocny fundament pod
przyszłe działania. Czy litewski monarcha działał zgodnie z pełnomocnictwem króla
Polski, czy też swoje prerogatywy przekroczył, nie sposób zweryfikować. Wspomniana
wyżej zaginiona relacja z dawnego „Registrantu Wielkomistrzowskiego D” byłaby zapewne w rozstrzygnięciu tej kwestii bardzo pomocna. Niezależnie od tego, czy i w jakich
okolicznościach kwestia polubownego zaangażowania się Zygmunta w interesujący nas

52

53

54

K. Biedrowska-Ochmańska, J. Ochmański, Władysław Jagiełło w opiniach swoich współczesnych. Próba charakterystyki jego
osobowości, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Seria Historia, nr 134, Poznań 1987, s. 6–8, 34, 35–41),
koncentrując się na bezpośrednich opisach postaci władcy, a pomijając narracje krakowskiego kanonika o wydarzeniach
z jego udziałem. Analizy S. Ekdahla dotyczące fragmentów opisujących wydarzenia 1410 r. niedwuznacznie pokazują
daleko posuniętą idealizację obrazu Władysława II, podobnie zresztą jak i studium Krystyny Biedrowskiej-Ochmańskiej
i Jerzego Ochmańskiego, op. cit., s. 42–54. Sprzeczność jest jednak pozorna, jeśli weźmie się pod uwagę nadrzędną ideę dydaktyzmu narracji, jaką kierował się krakowski kanonik, redagując swoje monumentalne dzieło pisarskie, czego nie potrafił
dostrzec Stefan M. Kuczyński w swoim nacjonalistycznie podbudowanym dążeniu do „obiektywnej” weryfikacji osoby
króla i ustalenia „jaki był naprawdę”, por. idem, Król Jagiełło ok. 1351–1434, s. 9, 14–26. Uwzględniając zatem ów kontekst
rozumienia przez Długosza swoich celów twórczych w pracy nad Annales, rozróżnienie dwóch obrazów Władysława II
kreślonych przez dziejopisa, mianowicie ‘Władysława-króla’ działającego w jego majestacie władczym i z jego władczym
autorytetem oraz ‘Władysława-człowieka’ postępującego nierzadko pod wpływem licznych swoich ułomności, wydaje się
być kluczem do analizy Długoszowych narracji, w których pojawia się ów monarcha. Złożona ta problematyka czeka
jeszcze na swojego badacza.
Długosz X/XI, s. 58: […] Wladislaus Polonie rex avidus p e r q u e m c u n q u e m o d u m [wyróżnienie – K. K.] cum Cruciferis
vitare bellicum discrimen […].
Odośnie do negatywnego nastawienia Jana Długosza do osoby Zygmunta Luksemburczyka por. Z. H. Nowak, Obraz
Zygmunta Luksemburskiego, s. 115, 117–118.
Jednakże za zbyt uproszczoną należy uznać opinię Ottokara Israela, op. cit., s. 6; wedle którego Zygmunt zapraszał króla
Polski do Kieżmarku w celu podjęcia z nim bezpośrednich rozmów co do polubownego rozwiązania sporu tego ostatniego
z wielkim mistrzem zakonu niemieckiego. Rozszerzenie tematyki planowanego zjazdu Luksemburczyka z polskim monarchą o kwestię omawianego konfliktu nastąpiło na dworze władcy węgierskiego stopniowo, między mniej więcej połową
lutego a początkiem kwietnia 1410 r.
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konflikt była dyskutowana w Kieżmarku, pewne pozostaje, że Władysław II i jego otoczenie ostatecznie pozytywnie odnieśli się do koncepcji Luksemburczyka.
Jak już widzieliśmy w jednym z ujęć Długoszowych to Zawisza z Oleśnicy i Stanisław Ciołek jako wysłannicy królewscy dopominający się o dotrzymanie przez węgierskiego władcę pokoju z 1397 r. wywołują u niego decyzję o osobistym podjęciu działań
polubownych, które miały być prowadzone w ramach podróży monarchy przez ziemie
Królestwa Polski do Prus55. Skonstatowana uprzednio tendencyjność owej narracji nie
pozwala od razu rozstrzygnąć, czy osobisty udział Zygmunta został zaproponowany
Aleksandrowi Witoldowi już na spotkaniu kieżmarckim 9 kwietnia – jak pisze polski
dziejopis w pierwszym fragmencie –, czy jego koncepcja została wypracowana dopiero podczas rozmów obu władców, a może dopiero – jak ukazuje to Długosz w drugim
ujęciu – w rezultacie inicjatywy strony polskiej, której propozycje przedstawione Luksemburczykowi przez wspomnianych posłów zmusiły niejako tego ostatniego do bezpośredniego i intensywnego zaangażowania się w rozwiązanie konfliktu. Są jednak inne
przesłanki źródłowe pozwalające rozstrzygnąć tę kwestię.
Pierwsza z nich przemawia jednocześnie za dyskutowaną wyżej inicjatywą Luksemburczyka przedstawienia stronie polskiej konkretnej propozycji osobistego pośrednictwa w konflikcie, i to poprzez zorganizowanie spotkania wszystkich zainteresowanych
władców: króla Polski, wielkiego księcia Litwy, wielkiego mistrza oraz Zygmunta. Chodzi tu mianowicie o list żelazny dla Luksemburczyka wystawiony przez Władysława II
w Krakowie 27 kwietnia, który zawiera gwarancję swobodnego i bezpiecznego przejazdu nie tylko ze strony polskiego monarchy, ale również litewskiego kniazia56. Ze względu na fakt, iż ten ostatni najprawdopodobniej już 10 kwietnia pospiesznie wyjechał
z Nowego Sącza, udając się przez Lublin ku ziemiom litewskim i 13 lub 14 kwietnia
docierając już do Brześcia (nad Bugiem)57, między 13–14 a 27 dniem tego miesiąca nie
było chyba czasu, aby ów list żelazny konsultować z nim z Nowego Sącza. Tak więc
zamiar osobistej podróży do Prus Zygmunt musiał przedstawić Aleksandrowi Witoldowi podczas spotkania w Kieżmarku 9 kwietnia, w rezultacie czego litewski monarcha miał pełne rozeznanie w sytuacji dyplomatycznej. Z uwagi na fakt, iż po zjeździe
kieżmarckim 9 kwietnia Władysław II pozostał przez kolejne 10 dni w położonym

55
56

57

Długosz X/XI, s. 58 (tekst źródła przytoczony w przyp. 49).
AGAD, ZDPerg nr 36 (= edycja: Lites 2/II, Add. LVI, s. 446–447; barwna fotografia przedniej strony dokumentu wraz
z pieczęcią majestatową wystawcy znajduje się w publikacji Grunwald 600 lat chwały. Katalog wystawy, oprac. J. Grabowski,
Warszawa 2010, s. 27 (sama pieczęć), 88–89 (dokument z pieczęcią)).
Długosz X/XI, s. 56; por. też S. M. Kuczyński, Wielka Wojna z Zakonem Krzyżackim, s. 324; A. Gąsiorowski, Itinerarium
króla Władysława Jagiełły, s. 27; i błędne ustalenia J. Purca, op. cit., s. 90. Odnośnie chronologii podróży wielkiego księcia
por. moje uwagi: K. Kwiatkowski, Wyprawa letnia, s. 240, przyp. 7; s. 241. Wskazałem tam na 13 kwietnia jako datę przybycia Aleksandra Witolda do Brześcia (nad Bugiem), zakładając, że Długosz zastosował w tym fragmencie tzw. włączny
sposób obliczania następstwa dni (jak to czyni konsekwentnie w innych fragmentach opisu wydarzeń roku 1410, por.
K. Kwiatkowski, Wyprawa letnia, s. 311, przyp 359 na s. 311–312), tzn. pisząc o czwartym dniu od wyjazdu z Nowego
Sącza (najprawdopodobniej 10 kwietnia (= dzień x)) miał na myśli dzień x+3, tj. 13 kwietnia. Znaczne odległości między Nowym Sączem a Lublinem i Brześciem skłaniają jednak do dopuszczenia możliwości zastosowania w tym miejscu
Annales rachuby wyłącznej, choć oznaczałoby to dziwny wyjątek w postępowaniu kronikarza. W tym wariancie momentem dotarcia litewskiego monarchy do Brześcia byłby 14 kwietnia.
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niedaleko granicy polsko-węgierskiej Nowym Sączu, zaś Zygmunt Luksemburski przebywał w Kieżmarku aż do 18 kwietnia58, należy sądzić, że między 10 a 18 kwietnia
między obydwoma dworami przebywającymi w odległości 75 km (licząc według ówczesnych dróg) trwała intensywna wymiana posłów, gońców z listami, tudzież ustnych
posłańców. Jan Długosz zdawkowo wspomina o „licznych wysłannikach” (frequentibus
nunciis)59, wymieniając imiennie jedynie wspominane już poselstwo Zawiszy z Oleśnicy
oraz Stanisława Ciołka, i zauważając przy tym, że zostało ono wysłane z Nowego Sącza
już pod koniec pobytu króla w tym mieście60. Można zatem przyjąć, że dopiero w rezultacie owej intensywnej wymiany dyplomatycznej doszło do zaakceptowania przez
stronę polską zaproponowanej Aleksandrowi Witoldowi 9 kwietnia formy działań polubownych Luksemburczyka i ich osobistego przezeń prowadzenia, a zapewne także
do uściślenia szczegółów tej misji. Propozycja węgierskiego monarchy musiała na dworze króla Polski budzić zrozumiałe obiekcje. Z kolei pośrednim poświadczeniem takiej
interpretacji i wiarygodności szczegółowej informacji Długosza o licznych wysłannikach jest czas, w którym informacja o spotkaniu wszystkich monarchów planowanym
na dzień 17 czerwca dotarła do Malborka. Mianowicie wielki mistrz dowiedział się
o tym 11 maja z ust posła węgierskiego monarchy Christopha von Gersdorff61, co oznacza, że ten ostatni z ową wiadomością, niewątpliwie jadąc pospiesznie, wyruszyć musiał
z Kieżmarku bądź, co bardziej prawdopodobne, z Lewoczy (dawna węg. Lőcse, ob. słow.
Levoča) najpóźniej ca 20 kwietnia, a więc właśnie w czasie, kiedy poselstwo Zawiszy
z Oleśnicy i Stanisława Ciołka ustalało w Lewoczy62 kwestię misji polubownej Zygmunta. Oznacza to z drugiej strony, że już wówczas polscy wysłannicy musieli wstępnie zapewnić Luksemburczyka o możliwości zapewnienia mu przez Władysława II
bezpiecznego przejazdu przez obszary Królestwa Polski, a więc kwestia ta musiała być
przedstawiona temu ostatniemu już wcześniej, a więc – jak wspomniano wyżej – przez
Aleksandra Witolda wracającego z Kieżmarku 9 lub 10 kwietnia.
Przywołane przed chwilą źródło poświadczające przybycie 11 maja do Malborka
posła węgierskiego monarchy, jakim jest list wielkiego mistrza Ulricha von Jungingen
58
59
60

61

62

Itinerar König und Kaiser Sigismund, s. 83.
W tłumaczeniu Julii Mrukówny znowu fraza ta została nieściśle oddana jako „częste poselstwa”, por. Długosz (P) X/XI, s. 68.
Por. cytat źródłowy w przyp. 49. Uwzględniając pobyt Zygmunta w Kieżmarku przynajmniej do 18 kwietnia, zaś w pobliskiej Lewoczy przynajmniej od 21 do 23 kwietnia (por. Itinerar König und Kaiser Sigismund, s. 83), zaś Władysława II
w Nowym Sączu do 19 kwietnia (por. A. Gąsiorowski, Itinerarium króla Władysława Jagiełły, s. 69) można uznać informację
Długosza za wiarygodną i przyjąć, że poselstwo to musiało zostać wysłane z Nowego Sącza najpóźniej ca 18–19 kwietnia, ca 20–21 kwietnia dotarło do Kieżmarku bądź Lewoczy i następnie ca 26–27 kwietnia wróciło na dwór królewski
do Krakowa. Ten z kolei fakt, oznacza, że wyjeżdżający z Nowego Sącza posłowie zostali powiadomieni o przewidywanej
w najbliższej przyszłości podróży króla Polski do Krakowa, dzięki temu z Lewoczy mogli obrać krótszą aniżeli przez Nowy
Sącz drogę do Krakowa, mianowicie przez Spiską Starą Wieś.
GStA PK, XX. HA, OBA 1276 (= edycja: S. Ekdahl, Der „Thorner Tag“, Quellenanhang, Nr. 1, s. 25–27); odnośnie identyfikacji posła Zygmunta, por. S. Ekdahl, Der „Thorner Tag“, s. 18, 19.
Por. przyp. 60. Domniemanie, że szczegóły misji polubownej Luksemburczyka poselstwo króla Polski dookreślało właśnie
w Lewoczy ca 20 kwietnia wynika nie tylko z itinerarium Zygmunta i kalkulacji chronologii przejazdów posłów między
Kieżmarkiem, Nowym Sączem, Lewoczą i Krakowem, ale także z przesłanki zawartej w glejcie z 27 kwietnia, w którym
punkt wyjściowy i końcowy, z którego miał Luksemburczyk wyjechać do Prus i do którego zarazem miał następnie wrócić,
określono w tym górnowęgierskim mieście, a nie choćby w bliższym ziemiom Królestwa Polski Kieżmarku czy w jeszcze
bliżej położonej Lubowli (słow. Stará Ľubovňa, dawne węg. Lubló).
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do księcia pomorsko-wołogoskiego Warcisława VIII, wskazuje literalnie na inicjatywę
Luksemburczyka nie tylko w kwestii podjęcia mediacji w konflikcie między królem Polski a zwierzchnikiem zakonu, ale także odnośnie sposobu jej przeprowadzenia. Misja
polubowna Zygmunta miała zostać przeprowadzona podczas bezpośredniego zjazdu
wszystkich zainteresowanych władców, na którego miejsce zaproponował on pruski Toruń63. Taką samą wymowę ma inny list wielkiego mistrza, wysłany 25 maja do księcia
pomorsko-szczecińskiego Świętobora I64.
Dokumentowym świadectwem rezultatów przeanalizowanych wyżej kontaktów
dyplomatycznych jest przywołany już list żelazny Władysława II z 27 kwietnia, zapewniający Zygmuntowi swobodny i bezpieczny przejazd przez ziemie Królestwa Polski
oraz ziemie znajdujące się pod władaniem Aleksandra Witolda w drodze do Prus i z powrotem na Węgry aż do Lewoczy wraz z 1500 konnych z jego dworskiego otoczenia
do dnia upływu zawartego 8 X 1409 r. rozejmu w dniu 24 czerwca65. Obie strony zakładały jednocześnie, że działania polubowne Zygmunta nie ograniczą się jedynie do pojedynczego wyjazdu monarchy do Prus, ale będzie im towarzyszyć dodatkowa wymiana
posłów, gońców i posłańców. Również bowiem tym polski monarcha na trasach między
Prusami i Węgrami zapewniał swobodny i bezpieczny przejazd, przy czym ich liczba
została włączona do owej całościowej sumy 1500 konnych66.
Po naświetleniu okoliczności podjęcia przez Zygmunta Luksemburczyka działań polubownych w konflikcie króla Polski z wielkim mistrzem zakonu niemieckiego
dochodzimy do sygnalizowanej na wstępie drugiej zasadniczej kwestii, mianowicie
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GStA PK, XX. HA, OBA 1276 (= edycja: S. Ekdahl, Der „Thorner Tag“, Quellenanhang, Nr. 1, s. 26–27): […] so thu wir
euwir grosmechtikeit tzu wissen, das in gebunge deses briffis tzu uns komen ist unsers gnedigen herren koniges boten von Ungern an
uns werbinde umb eynen tag, den d e r s e l b e h e r r e k o n i n g t z u U n g e r n t z u e n t r i c h t u n g e d e r s a c h e n u n d
s c h e l u n g e n m i t u n s b e g e r i n d e i s t t z u h a l d e n d e i n u n s e r s t a d T h o r u n [wyróżnienie – K. K.], des haben
wir synen gnaden bescheiden und den tag vorlibet tzu halden do selbist acht tage vor Johannis, do hen ouch der koning von Polan
und hertzog Witowt, alz wir uns vorsehen, in eygener personen werden komen.
GStA PK, XX. HA, OBA 1285 (= edycja: S. Ekdahl, Der „Thorner Tag“, Quellenanhang, Nr. 4, s. 31): […] das u n s e r h e r r e
k o n i g v o n U n g e r n dem von Polan und uns eynen tag viij tage vor senthe Johannes h a t g e l e g e t [wyróżnienie – K. K.]
[…].
AGAD, ZDPerg nr 36 (= edycja: Lites 2/II, Add. LVI, s. 446–447): Ex ad sopiendas dissensiones et ad sedanda disturbia
inter nos [tj. Władysławem II – K. K.] et Cruciferos de Prussia currentia, salutifero moti proposito ad partes Prussie satagitis
visitare, ut securi et sine impedimento fines regni et terrarum nostrarum valeatis pertransire, pro charitate vobis et omnibus prelatis,
baronibus, militibus, clientibus aliisque cuiuslibet status et condicionis hominibus, in vestra familiaritate et comitiva euntibus,
in numero mille quingentorum equorum de salvo, securo et Chrisianico conductu tenore presentium providemus. Promittentes in
verbo nostro regio sub fide, honore et onere iuramenti nostris, dolo et fraude cessantibus, nulla arte, ingenio, astutia, vel colore
observatis, quod libere, secure et sine omni impedimento cum tota comitiva et familiaritate vestris eundo ad Prussiam et redeundo
ad regnum Hungarorum, fines regni et terrarum nostrarum per terras et per aquas poteritis pertransire sub securo, perfecto et
integro Christianico et indubitato securitatis conductu absque ulla molestia, arrestatione, retentione, offensa vel gravamine, salvis
rebus omnibus et personis. Itaque cum omnibus predictis vestris prelatis, baronibus et tota comitiva familie vestre de regno vestro
Hungarorum, ut premissum est, per regnum nostrum ire et ad regnum vestrum reverti et redire usque in Lubocza, a duce Wythowdo
omnibusque subditis opsius et nostris securi valeatis et possitis […]. […] presentibus ab hinc ad festum sancti Iohannis Baptiste
nunc proxime venturum tantummodo valituris; por. uwagi do treści tego glejtu wyrażone przez Adama Szwedę, Organizacja
i technika dyplomacji, s. 97–98.
AGAD, ZDPerg nr 36 (= edycja: Lites 2/II, Add. LVI, s. 447): Preterea nuntii et ambaxiatores vestri interim vestram
serenitatem ad Prussiam sequentes vel de Prussia ad Hungariam per vos remittendi aut dirigendi, cuiuscunque gradus, status,
conditionis aut preeminentie fuerint, eadem securitate et conductu vobiscum debent potiri et gaudere, quorum equos in numerum
mille quingentorum equorum vestre comitive et familiaritatis prius descriptorum poni volumus et omnimode computari; por.
A. Szweda, Organizacja i technika dyplomacji, s. 98.
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pytania o wagę przykładaną przez węgierskiego monarchę do misji mediacyjnej. Dotychczas w literaturze przedmiotu nastawienie Luksemburczyka do tego problemu
było niedoceniane czy wręcz deprecjonowane67. Dopiero badania Svena Ekdahla zmieniły tę sytuację. Szwedzki uczony zauważył, że Zygmuntowi, zajętemu w 1410 r. działaniami wobec przeciwników jego władzy zwierzchniej w Bośni i regulacją tamtejszych
stosunków władczych oraz złożonymi sprawami schizmy w Kościele zachodnim, zależało w najwyższym stopniu na zakończeniu konfliktu króla Polski z wielkim mistrzem
na drodze polubownej, tak by zlikwidować perspektywę konieczności podjęcia przez
niego jako sojusznika zakonu zbrojnej akcji przeciwko Królestwu Polski68, nadmieńmy
– akcji finansowanej z własnych zasobów. Dodając do wymienionych przez S. Ekdahla
problemów angażujących intensywnie Luksemburczyka od 1408–1409 r. jeszcze powstały na nowo w lecie 1409 r. konflikt z Wenecją69, tak zarysowujący się kontekst
działań władczych węgierskiego monarchy wiosną 1410 r. można uznać za pośrednią
przesłankę przemawiającą za tezą o dużej wadze przykładanej przez niego do swoich
działań polubownych w interesującym nas konflikcie; i to pomimo tego, że spór króla Polski z wielkim mistrzem zakonu niemieckiego z jego punktu widzenia musiał jawić się jako sprawa drugorzędna i zarazem krótkoterminowa, aczkolwiek znacząco krępująca go w działaniach dotyczących zasadniczych dla niego kwestii angażujących go
w dłuższej perspektywie czasowej. Tak więc aktualna sytuacja władcza i okoliczności,
w jakich Zygmunt zamierzał opuścić Węgry i udać się na północ, pokazują wyraziście
67
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69

Tak zwłaszcza J. Garbacik, Zygmunt Luksemburczyk wobec wielkiej wojny polsko-krzyżackiej, s. 22; który sugerował, że „nie
brano zbyt poważnie w rachubę mediacji Zygmunta” i odnosił to zarówno do strony polskiej, jak i węgierskiej.
S. Ekdahl, Das politische Umfeld, s. 21; idem, Politics, Diplomacy and the Recruitment of Mercenaries, s. 331; idem, Prologue: The
Battle of Tannenberg, s. 16; idem, Diplomatie und Söldnerwerbung, s. 51; idem, W przededniu bitwy grunwaldzkiej, s. 82–83;
w kwestii spraw bośniackich por. m.in.: P. Engel, The Realm of St. Stephen. A History of Medieval Hungary 895–1526 [oryg.:
Szent István birodalma. A középkori Magyarország története, Budapest 2001], transl. T. Pálosfalvi, London–New York 2001,
s. 232–234; F.-R. Erkens, … Und wil ein grosse Reise do tun. Überlegungen zur Balkan- und Orientpolitik Sigismunds von
Luxemburg, w: Studien zum 15. Jahrhundert. Festschrift für Erich Meuthen, hrsg. v. J. Helmrath, H. Müller, in Zusammenarbeit
mit H. Wolff, Bd. 2, München 1994, s. 739–762, tu: s. 748–749; E. Werner, Die Geburt einer Großmacht. Die Osmanen,
Weimar 1985, s. 241; F. Szakály, Phases of Turco-Hungarian Warfare before the Battle of Mohács (1365–1526), „Acta
Orientalia Academiae Scientiarum Hungaricae”, vol. 33: 1979, s. 65–111, tu: s. 76–78; L. Kupelwieser, Die Kämpfe Ungarns
mit den Osmanen bis zur Schlacht bei Mohács, Wien–Leipzig 21899, s. 34; i dawne uwagi Josepha Aschbacha, op. cit., Bd. I,
s. 230–234; w sprawie schizmy kościelnej por. studia Emila Göllera, König Sigmunds Kirchenpolitik 1404–1410, Freiburg/
Breisgau 1901, s. 106–115; eiusdem, König Sigismunds Kirchenpolitik vom Tode Bonifaz’ IX. bis zur Berufung des Konstanzer
Konzils (1404–1413), Studien aus dein Collegium Sapientiae zu Freiburg i. Breisgau, Bd. 7, Fraiburg/Breisgau 1902,
s. 161–170; Josefa Schwerdfegera, Papst Johann XXIII. und die Wahl Sigismunds zum römischen König 1410. Ein Beitrag zur
Vorgeschichte des Konstanzer Concils, „Akademischer Verein deutsche Historiker in Wien”, Bericht über das V. Vereinsjahr
1893/94, Wien 1894, s. 15–69 (jako książka: Wien 1895), s. 13–19; Kerstin Dürschner, Der wacklige Thron. Politische
Opposition im Reich von 1378 bis 1438, Europäische Hochschulschriften, Reihe 3, Geschichte und ihre Hilfswissenschaften,
Bd. 959, Frankfurt/Main u. a. 2003, s. 206–213; i dawne rozważania Josepha Aschbacha, op. cit., Bd. I, s. 274–280; sumarycznie zaś w obu tematach E. Mályusz, op. cit., s. 139; J. K. Hoensch, Kaiser Sigismund. Herrscher an der Schwelle zur Neuzeit
1368–1437, München 1996, s. 139; W. Baum, op. cit., s. 57, 59–61
Por. E. Mályusz, op. cit., s. 113–114; J. K. Hoensch, op. cit., s. 140–141; W. Baum, op. cit., s. 61–62; także pojedyncze
uwagi w artykule Józefa Garbacika, Zygmunt Luksemburczyk wobec wielkiej wojny polsko-krzyżackiej, s. 22; Wolfganga von
Stromera, Landmacht gegen Seemacht. Kaiser Sigismunds Kontinentalsperre gegen Venedig 1412–1433, „Zeitschrift für Historische Forschung”, Bd. 22: 1995, H. 2, s. 145–189, tu: s. 155; i Danuty Quirini-Popławskiej, Urbs populosissima, opulentissima,
liberalissima. Mit czy rzeczywistość późnośredniowiecznej Wenecji?, Kraków 1997, s. 129–130; zwłaszcza zaś gruntowe studium Mariji Wakounig, Dalmatien und Friaul. Die Auseinandersetzungen zwischen Sigismund von Luxemburg und der Republik
Venedig um die Vorherrschaft im adriatischen Raum, Wien 1990, s. 66–69; oraz starsze rozważania Gustava Beckmanna, Der
Kampf Kaiser Sigismunds gegen die werdende Weltmacht der Osmanen 1392–1437. Eine historische Grundlegung, Gotha 1902,
s. 21–27 (we wszystkich tych pracach dalsza literatura przedmiotu).
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wagę przykładaną przezeń do planowanej misji polubownej. Pogłębiona analiza pozwala wskazać kolejne pozytywne przesłanki w kwestii autentycznego zaangażowania się
Luksemburczyka w mediację, których szwedzki badacz nie dostrzegł. Są to w dodatku
przesłanki bardziej bezpośrednie.
Już Sven Ekdahl zauważył, że w zintensyfikowanych interakcjach dyplomatycznych z Władysławem II późną wiosną 1410 r. Zygmunt występuje nie tyle jako król
Węgier lecz przede wszystkim jako wikariusz generalny Świętego Cesarstwa Rzymskiego (Rzeszy rzymskiej)70. Szwedzki uczony zwrócił uwagę głównie na dokument
Luksemburczyka z 17 VI 1410 r. zawierający – jak słusznie ustalił – nie zwyczajowe wypowiedzenie niezgody (diffidatio), ale ultimatum skierowane do króla Polski71,
w którym wystawcy w formule intytulacyjnej po godności „króla Węgier, Dalmacji
i Chorwacji” oraz „margrabiego w Brandenburgii” przydany został tytuł „wikariusza
generalnego Świętej Rzeszy rzymskiej”72, cały zaś dokument opieczętowano wyłącznie pieczęcią wikariuszowską73. Fakt przykładania przez współczesnych, a przynajmniej przez stronę zakonną, dużego znaczenia do konkretnych formuł pieczętnych
uwierzytelnienia dokumentów, nie podlega dyskusji, bowiem jest on poświadczony
źródłowo dla 1410 r.74 Język symboliczny, do którego odwoływały się zarówno praktyki tytulacyjne, jak i sygillacyjne, komunikował z reguły nie jedno, ale więcej znaczeń.
W tym przypadku mamy do czynienia z takim właśnie fenomenem. W dalszej części dokumentu Zygmunt przedstawiony jest jako dysponujący konkretnymi uprawnieniami władczymi Rzeszy, mianowicie prawem do osłony i wsparcia (vorsprochnis)
względem tych podmiotów, które mają do tego przywilej75. Zgodzić się można w całej
70

71

72

73

74
75

Odnośnie do wikariatu generalnego Zygmunta, który sprawował dożywotnio z delegacji króla rzymskiego Wacława
I od 19 III 1396 r., otrzymując od niego potwierdzenie swoich uprawnień 4 II 1402 r., por. J. K. Hoensch, Kaiser Sigismund.
Herrscher an der Schwelle zur Neuzeit, s. 97–98, 107–108; W. Baum, op. cit., s. 38, 46; także uwagi M.-L. Heckmann,
Stellvertreter, Mit- und Ersatzherrscher. Regenten, Generalstatthalter, Kurfürsten und Reichsvikare in Regnum und Imperium vom
13. bis zum frühen 15. Jahrhundert, Studien zu den Luxemburgern und ihrer Zeit, Bd. 9, Tl. 2, Warendorf 2002, s. 628–638
(a zwłaszcza 633–634), 718; która analizuje szerzej instytucję wikariatu generalnego Świętego Cesarstwa Rzymskiego.
S. Ekdahl, Das Ultimatum Sigismunds von Luxemburg an Władysław Jagiełło vom 17. Juni 1410. Zur Frage der Datierung der
Urkunde, s. 401; idem, Das Ultimatum Sigmunds von Luxemburg an Władysława Jagiełło vom 17. Juni 1410. Eine Inhaltsanalyse,
s. 51.
AGAD, ZDPerg nr 62 (= edycja (z błędną datacją): Lites 2/II, Add. LX, s. 449–450 = S. Ekdahl, Das Ultimatum Sigismunds
von Luxemburg an Władysław Jagiełło vom 17. Juni 1410. Zur Frage der Datierung der Urkunde, Quellenanhang, s. 408): Wir
Sigmund von gots gnaden kunig czu Ungern, czu Dalmacien, czu Croacien etc., marggraff czu Brandenburg etc. und d e s h e i l g e n
R o m i s c h e n R e i c h s g m e i n e r v i c a r i e [wyróżnienie – K. K.] […]. Barwna fotografia przedniej strony dokumentu
(z błędną datacją) oraz pieczęci publikowana w: Grunwald 600 lat chwały, s. 51 (sama pieczęć), 92–93 (dokument z pieczęcią); także u Svena Ekdahla, Das Ultimatum Sigmunds von Luxemburg an Władysława Jagiełło vom 17. Juni 1410. Eine
Inhaltsanalyse, s. 50, Abb. 1.
S. Ekdahl, Das Ultimatum Sigmunds von Luxemburg an Władysława Jagiełło vom 17. Juni 1410. Eine Inhaltsanalyse, s. 52; por.
też wizerunek pieczęci wikariuszowskiej Zygmunta z 1402 r. (z dwugłowym orłem): T. Wehli, 3.9. Das Reichsvikariatssiegel
Sigismunds von Luxemburg, w: Sigismundus rex et imperator, s. 183 (zdjęcie na s. 182).
Por. GStA PK, XX. HA, Perg.-Urk., Schiebl. 22, Nr. 13 (= regest: SVDO I 79, s. 79).
AGAD, ZDPerg nr 62 (= edycja: Lites 2/II, Add. LX, s. 450 = S. Ekdahl, Das Ultimatum Sigismunds von Luxemburg an
Władysław Jagiełło vom 17. Juni 1410. Zur Frage der Datierung der Urkunde, Quellenanhang, s. 409): Nu haben sy [tj. zakon
niemiecki – K. K.] uns angeruft als ein vicarie des heilgen Reichs sint dem male, das sy von der heiligen Romischen kirchen und
dem heiligen Reich an dem ort der cristenheit czu eim schilte wider dy ungelawbigen geseczt und in des heiligen Reichs vorsprochnis
sint, das wir in beystendig und behulfen sein sullen, als d a s u n s v o n a m p t e s t w e g e n g e b o r e t u n d a l s w i r i n d e s
s c h u l d i g s e i n c z u t u e n [wyróżnienie – K. K.]; por. S. Ekdahl, Das Ultimatum Sigmunds von Luxemburg an Władysława
Jagiełło vom 17. Juni 1410. Eine Inhaltsanalyse, s. 52.
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rozciągłości z interpretacją S. Ekdahla, wedle której motywem takiego postępowania
Zygmunta, a zapewne w pierwszym rzędzie najbliższego otoczenia władcy pracującego
w jego węgierskiej kancelarii, było dążenie do uniknięcia wznowienia konfliktu Królestwa Węgier z Królestwem Polski76. Następowało to w rezultacie naruszenia bądź
złamania przez jedną ze stron postanowień traktatu pokojowego z 1397 r., a takim złamaniem byłoby wypowiedzenie niezgody polskiemu monarsze przez władcę Węgier.
Wspomniane wyżej formuły intytulacyjne i uwierzytelniające pozwalały Luksemburczykowi zachować tenor układu z 1397 r., wywiązując się jednocześnie z zobowiązań
sojuszniczych względem zakonu. I nawet jeśli w rzeczywistości stan pokoju między
Królestwem Węgier a Królestwem Polski nie dałby się utrzymać, a realna akcja zbrojna
na rzecz zakonu okazałaby się niemożliwa do zrealizowania, to przynajmniej w wymiarze prawnym pozycja Zygmunta wobec obu protagonistów byłaby korzystna. Wobec żadnego z nich nie łamałby on tenoru zawartych układów. Można wręcz mówić
o legistycznym majstersztyku Luksemburczyka i jego kierowanej przez arcykanclerza
Eberharda, biskupa zagrzebskiego (agramskiego), kancelarii77.
Wypada jednak zwrócić uwagę, że Zygmunt występuje w charakterze wikariusza
generalnego Rzeszy bynajmniej nie tylko w dokumencie ultymatywnym z 17 czerwca, ale dużo wcześniej, w trakcie wszystkich interakcji z polskim monarchą począwszy
co najmniej od zjazdu kieżmarckiego pod koniec 1. dekady kwietnia 1410 r. Przekaz
Jana Długosza dotyczący spotkania Luksemburczyka z Aleksandrem Witoldem, który w pewnych aspektach jego treści uznany został wyżej za wiarygodny, wskazuje, iż
właśnie na tym zjeździe Zygmunt postanowił wobec króla Polski (i wielkiego księcia Litwy) występować jako wikariusz generalny Rzeszy, a nie król Węgier. Nie można wykluczyć, że tę zmianę jego autoprezentacji odzwierciedla – chyba nieświadomie – narracja polskiego dziejopisa, który w rozdziale poświęconym spotkaniu
w Kieżmarku po raz ostatni w całokształcie opisów dotycząych wypadków z wiosny
1410 r. tytułuje go wyłącznie królem Węgier (Hungarie rex), po czym w następnych
całostkach narracyjnych regularnie obdarza go na pierwszym miejscu tytułem króla
rzymskiego (Romanorum et Hungarie rex)78, co czyni przecież anachronicznie, bowiem
pierwsza jego elekcja na tron rzymski odbyła się dopiero 20 IX 1410 r.79 Jeśli jednak
nawet chcieć złożyć stylistykę tytulacyjną krakowskiego kanonika na karb czystego
przypadku, to niepodważalnym poświadczeniem autowystąpienia i autoprezentacji
76
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S. Ekdahl, Das Ultimatum Sigmunds von Luxemburg an Władysława Jagiełło vom 17. Juni 1410. Eine Inhaltsanalyse, s. 52.
J. K. Hoensch, op. cit., s. 114, 119–120.
Długosz X/XI, s. 54, 55, 57 (Zygmunt wyłącznie jako „król Węgier”), s. 58, 59, 61, 62, 69, 76 (Zygmunt wyłącznie jako „król
Rzymian i Węgier”). Należy zauważyć, że w tytułach rozdziałów następujących po opisie zjazdu kieżmarckiego Luksemburczyk nadal określany jest tytulaturą węgierską (s. 60, 74, 78) i wyłącznie taka występuje w dwóch rozdziałach poświęconych przekazaniu królowi Polski w obozie w Wysokiej (niem. Hohendorf) 12 VII 1410 r. rzekomego wypowiedzenia
niezgody (s. 79, 80, 81/82). Dążenie krakowskiego kanonika do podkreślenia korzystnej dla strony polskiej interpretacji
dokumentu ultimatum Zygmuntowego, a przede wszystkim do ukazania Luksemburczyka jako władcy wiarołomnego,
łamiącego układy, jest w tym zabiegu stylistycznym wyraźnie widoczne.
A. Kaufmann, Die Wahl König Sigmunds von Ungarn zum römischen Könige, „Miteilungen des Vereins für Geschichte der
Deutschen in Böhmen”, Bd. 17: 1877/1878, s. 29–52, 225–259 (jako książka: Göttingen 1879), tu: s. 31–32; J. K. Hoensch,
op. cit., s. 151.
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Zygmunta jako przedstawiciela autorytetu Rzeszy rzymskiej i posiadacza prerogatyw jej władcy – jako generalnego (tj. mającego uprawnienia na wszystkich obszarach i we wszystkich kręgach władczych Rzeszy) zastępcy króla rzymskiego – jest
dobrze poświadczona inicjatywa Luksemburczyka podniesienia wielkiego księcia
Litwy Aleksandra Witolda do godności królewskiej, która to propozycja pojawiła się
na spotkaniu w Kieżmarku80. Działanie to było niewątpliwie wyrazem całego zbioru
idei władczych, które symbolicznie komunikowała praktyka stosowania tytulatury
wikariusza generalnego Rzeszy rzymskiej, w przeciwnym razie byłoby zupełnie niezrozumiałe dla ówczesnych, budziłoby wręcz ich sprzeciw i oburzenie. Zygmunt występując jako dysponent korony królewskiej, przedstawiał się jako aktywnie działający
zastępca generalny władcy Świętego Cesarstwa Rzymskiego81. Można tu na marginesie postawić pytanie, czy te czynności były pierwszymi zwiastunami podjęcia przez
Zygmunta realnych działań mających na celu uzyskanie korony rzymskiej – królewskiej i cesarskiej –, czy jedynie wyrazem czynnego włączenia się w polityczny krąg
Rzeszy i pojmowanych w uniwersalistycznych kategoriach spraw jej dotyczących,
na czele z kościelną schizmą.
W tak zarysowującym się kontekście przytaczany już wyżej glejt Władysława II
z 27 kwietnia wskazuje jednoznacznie, że Zygmunt Luksemburski podejmował osobistą mediację w konflikcie króla Polski z wielkim mistrzem zakonu nie jako król
Węgier, lecz jako wikariusz generalny Rzeszy rzymskiej. Tytulatura ta pojawia się bowiem w owym liście żelaznym wystawionym przez kancelarię polską82. Na tę nową
rolę władczą Luksemburczyka strona polska przystała, aczkolwiek można przypuszczać, że kwestia ta była jednym z przedmiotów kilkudniowych rozmów dyplomatycznych w połowie kwietnia. W rezultacie w glejcie króla Polski Zygmunt wystąpił jako
„król Węgrów, Chorwacji, Dalmacji” oraz „margrabia brandenburski”, a następnie jako
„Świętego Cesarstwa Rzymskiego wikariusz generalny i gubernator Królestwa Czech”.
Dopełniony skład formuł intytulacyjnych, uwzględniający także kolejne prerogatywy władcze Luksemburczyka związane z kręgiem Rzeszy, jakim było gubernatorstwo
Królestwa Czech83, i tym samym wyrażający pełnię majestatu władzy Zygmunta,
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Por. S. Ekdahl, Einleitung, s. 7; idem, Das politische Umfeld, s. 21; idem, Набор наемников, s. 19; idem, Politics, Diplomacy and
the Recruitment of Mercenaries, s. 331–332; idem, Prologue: The Battle of Tannenberg, s. 16–17; a zwłaszcza idem, Diplomatie
und Söldnerwerbung, s. 52; idem, W przededniu bitwy grunwaldzkiej, s. 83; wcześniej zaś G. Mickūnaitė, Making a Great Ruler.
Grand Duke Vytautas of Lithuania, Budapest–New York 2006, s. 66; Z. H. Nowak, Polityka północna Zygmunta Luksemburskiego, s. 99. Starsza literatura, począwszy od Josepha Aschbacha, op. cit., Bd. I, s. 247; powątpiewała we wiarygodność
narracji Długoszowej w tej kwestii.
Por. w tej kwestii M.-L. Heckmann, op. cit., s. 628–634. Na fakt, iż Zygmunt będąc wikariuszem generalnym Rzeszy mógł
w Kieżmarku postrzegać się jako dysponent korony królewskiej zwrócił słuszną uwagę już Z. H. Nowak, Polityka północna
Zygmunta Luksemburskiego, s. 99, przyp. 46; podważając wcześniejsze negatywne w tej kwestii opinie Józefa Garbacika.
AGAD, ZDPerg nr 36 (= edycja: Lites 2/II, Add. LVI, s. 446–447): Serenissimo principo domino Sigismundo Dei gratia regi
Hungarorum, Croacie, Dalmacie etc. marchioni Brandeburgensi, sacre Romani imperii vicario generali et regni Bohemie gubernatori
etc. […]. Adam Szweda w swojej analizie glejtu wspomina tylko ogólnie o rozwiniętej tytulaturze wystawcy, czyli władcy
polskiego, por. idem, Organizacja i technika dyplomacji, s. 98.
Namiestnictwo/gubernatorstwo w Królestwie Czech Zygmunt otrzymał z rąk Wacława IV 4 II 1402 r., por. J. Spěváček,
Václav IV (1361–1419). K předpokladům husitské revoluce, Praha 1986, s. 334; J. K. Hoensch, op. cit., s. 107.
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został zastosowany z polecenia podkanclerzego Królestwa Polski Mikołaja Trąby84 bez
wątpienia na życzenie posłów Zygmunta. Nie sposób tego zatem traktować inaczej,
jak tylko jako wyraz powagi i autorytetu władczego Zygmunta, które monarcha chciał
ostendować w czasie misji polubownej. Dodać trzeba wreszcie, że glejt Władysława II
miał nietypową dla listów żelaznych zewnętrzną postać dokumentu do tego wygotowanego w formie uroczystej, mianowicie opieczętowanego pieczęcią majestatyczną85,
co Adam Szweda słusznie uznał za efekt wysokiej rangi odbiorcy glejtu i znaczenia
podejmowanej przez niego misji mediacyjnej86.
Wystąpienie Luksemburczyka jako wikariusza generalnego Rzeszy rzymskiej w postępowaniu polubownym tworzyło wreszcie wyraźne iunctim w stosunku do procesu
arbitrażowego Wacława I (IV), który swój wyrok z 8 lutego wydawał w pierwszym
rzędzie jako król rzymski87. O owym kontynuacyjnym charakterze działań Zygmunta
w stosunku do aktywności Wacława I (IV) świadczy również wyraźnie treść dokumentu ultymatywnego z 17 czerwca, w którym mowa jest o niewypełnieniu przez Władysława II tenoru wyroku arbitrażowego króla rzymskiego i Czech88. Pozostaje kwestią
otwartą, czy takie ujmowanie misji mediacyjnej przez wikariusza generalnego Rzeszy
było wyłącznie koncepcją jego i jego otoczenia dworskiego, czy też może zostało uzgodnione z przyrodnim bratem, Wacławem I (IV).
Za następną przesłankę przemawiającą za tezą o dużej wadze przykładanej przez
Zygmunta do podjętej w połowie kwietnia misji polubownej należy uznać znaczną liczbę 1500 koni, z którymi sam monarcha oraz jego posłowie, gońcy i posłańcy89 mogli
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AGAD, ZDPerg nr 36 (= edycja: Lites 2/II, Add. LVI, s. 447): Ad relacionem domini Nicolai Regni Polonie vicecancellarii
etc. – jest to tzw. formuła relacyjna oznaczająca w początkach XV w., jak wskazuje Jadwiga Krzyżaniakowa, „czynność
informowania kancelarii o akcji prawnej, której miał dotyczyć dokument”, por. eadem, Kancelaria królewska Władysława
Jagiełły. Studium z dziejów kultury politycznej w XV wieku, cz. 1, Poznań 1972, s. 27; w takim sensie także Irena Sułkowska-Kurasiowa, Dokumenty królewskie i ich funkcja w państwie polskim za Andegawenów i pierwszych Jagiellonów 1370–1444,
Warszawa 1977, s. 50–51, 112–115; odnośnie do funkcji i działalności kancelaryjnej Mikołaja Trąby por. J. Krzyżaniakowa, Kancelaria królewska Władysława Jagiełły, cz. 1, s. 29, 39–41, 101–103; cz. II: Urzędnicy, Poznań 1979, s. 41; eadem,
Początki kariery Mikołaja Trąby, „Roczniki Historyczne”, R. 35: 1969, s. 125–135, tu: s. 134–135; I. Sułkowska-Kurasiowa,
op. cit., s. 157–158, 264–266.
Por. fotografię pieczęci w: Grunwald 600 lat chwały, s. 27;
A. Szweda, Organizacja i technika dyplomacji, s. 98.
GStA PK, XX. HA, Perg.-Urk., Schiebl. 63, Nr. 6: Wir Wenczlaw von gotes gnaden Romischer kunig zu allen czeiten merer des
Reichs und kunig czu Behem […].
AGAD, ZDPerg nr 62 (= edycja: Lites 2/II, Add. LX, s. 450 = S. Ekdahl, Das Ultimatum Sigismunds von Luxemburg
an Władysław Jagiełło vom 17. Juni 1410. Zur Frage der Datierung der Urkunde, Quellenanhang, s. 408–409): […] das ir
[tj. Władysław II – K. K.] derselben kriege und sahe an den allerdurchleuchtigsten fursten herren Wenczlaw, Romischen und
Bemischen kunig, unsern liben herren und pruder, czu dem rechten gegangen seit und euch des hinder in mit trewen und prifen czu
bleiben, vorbunden habt, und derselb unser herre und pruder mit dem rechten dorumb awsgesprochen hat demselben und als sy
[tj. bracia zakonu niemieckiego – K. K.] sich vorschriben haben, sy gnuk haben getan und gern noch gnuk tuen welten, und d a s
ir dobey nicht meint czu bleiben, als ir euch gen en vorschriben habt und euch doruber mit
u n g e l a w b i g e n u n d a n d e r n s t e r k l i c h b e s a m p t u n d m e i n t , s y c z u b e s c h e d i g e n [wyróżnienie – K. K.].
Jeśli Zenon H. Nowak, Dyplomacja polska w czasach Jadwigi i Władysława Jagiełły, s. 365–366; idem, Organisation, Technik
und Methoden der polnischen Diplomatie in der Zeit des Königs Władysław Jagiełło (1386–1434), w: Aspekte der Geschichte.
Festschrift für Peter Gerrit Thielen zum 65. Geburtstag am 12. Dezember 1989, hrsg. v. U. Arnold, J. Schröder, G. Walzik,
Göttingen–Zürich 1990, s. 43–54, tu: s. 47–48; wyróżnia dwa typy osób zaangażowanych w komunikację dyplomatyczną, mianowicie posłów wyposażonych w pełnomocnictwa do prowadzenia rozmów i gońców (kurierów) przewożących listy, to w oparciu o obserwacje praktyki dyplomatycznej zarówno dworu polskiego, węgierskiego, jak i wielkomistrzowskiego należy do tego grona dołączyć jeszcze posłańców przekazujących ustne informacje, z reguły o stosunkowo
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pojawić się na terenach Królestwa Polski. Oznaczało to ni mniej ni więcej, że Luksemburczyk chciał przybyć na zjazd z odpowiednio licznym orszakiem dworskim adekwatnie reprezentującym jego władczy majestat i monarszą godność, a ponadto przewidywał
konieczność posługiwania się na obszarze Królestwa Polski i Prus licznymi posłami/wysłannikami, gońcami i posłańcami w trakcie skomplikowanej interakcji dyplomatycznej. Wielkość orszaku królewskiego, dla którego uzyskał on gwarancję bezpieczeństwa
w granicach krajów rządzonych przez króla Polski i wielkiego księcia Litwy wskazuje
zatem na rozległe działania, które Zygmunt zamierzał podjąć w celu zażegnania konfliktu polskiego monarchy z wielkim mistrzem.
W tych samych kategoriach należy traktować zamiar osobistego wyjazdu Luksemburczyka z Węgier i udania się aż do Prus. Taka podróż na spotkanie z trzema sąsiednimi władcami nie była bynajmniej jakimś nieznaczącym aktem i nieskomplikowanym
przedsięwzięciem. Wręcz odwrotnie. Oznaczała bowiem kilkutygodniową podróż
na dystansie ca 1200–1500 km i wiązała się z koniecznością uzyskania od polskiego
monarchy glejtu na swobodny i bezpieczny przejazd przez obszary Królestwa Polski.
Planowany wyjazd na północ byłby najdłuższą podróżą Zygmunta, zakładającą wyruszenie i powrót do tego samego miejsca, w trakcie jego dotychczasowej aktywności
władczej jako margrabiego brandenburskiego i króla Węgier. Nie można przechodzić
nad tym do porządku dziennego ani też dokonywać anachronicznych ocen tej inicjatywy. Długotrwałe podróże Luksemburczyka stały się bowiem narzędziem jego władania
dopiero po elekcji na tron rzymski, począwszy od końca 1412 r., a zwłaszcza w okresie 1415–141790. Natomiast dotychczasowe przejazdy po obszarach Królestwa Węgier
stanowiły praktykę objazdu własnych domen opartą o sieć monarszych rezydencji91
i tym samym ciągle specyficzną dla regionów środkowoeuropejskich formułę władania,
w której monarcha funkcjonował jako rex ambulans92.
Nie mniejszą wymowę co do znaczenia przypisywanego przez Zygmunta swoim
działaniom polubownym ma także sam plan przeprowadzenia owej misji dyplomatycznej. Otóż Luksemburczyk zakładał rozwiązanie konfliktu poprzez swoją mediację w rezultacie bezpośredniego, osobistego spotkania się przy jego pośrednictwie wszystkich
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niedużym znaczeniu i przesyłane na niewielkie odległości. Tego rodzaju osób w strukturach komunikacji dyplomatycznej
nie uwzględnia też w swoim niedawnym studium Adam Szweda, Organizacja i technika dyplomacji (por. przyp. 38).
J. K. Hoensch, op. cit., s. 167–190, 222–250. 623–626; Itinerar König und Kaiser Sigismund, s. 4–5.
Por. Itinerar König und Kaiser Sigismund, s. 1–4, 50–89. Ostatnio w kwestii roli rezydencji nie jako punktów etapowych, ale
miejsc dłuższego pobytu monarchy podczas przejazdów przez kraj por. uwagi Márty Kondor, Hof, Residenz und Verwaltung.
Ofen und Blindenburg in der Regierungszeit König Sigismunds – unter besonderer Berücksichtigung der Jahre 1410–1419, w:
Kaiser Sigismund (1368–1437). Zur Herrschaftsfraxis eines europäischen Monarchen, hrsg. v. K. Hruza, A. Kaal, Forschungen
zur Kaiser- und Papstgeschichte des Mittelalters, Beihefte zu J. F. Böhmer, Regesta Imperii, Bh. 31, Wien–Köln–Weimar
2012, s. 215–233, tu: s. 222–223
Odnośnie do objazdów monarszych w sąsiednim Królestwie Polskim por. m.in. A. Gąsiorowski, Podróże panującego
w średniowiecznej Polsce, „Czasopismo Prawno-Historyczne”, t. 25: 1973, z. 2, s. 41–68; idem, Itinerarium króla Władysława Jagiełły, s. 18–23; A. Gąsiorowski, I. Skierska, Średniowieczna monarchia objazdowa: władca w centralnych ośrodkach
państwa, w: Sedes regni principales. Materiały z Konferencji, Sandomierz 20–21 października 1997 r., red. B. Trelińska, Sandomierz 1999, s. 67–80; odnośnie do pruskiego władztwa zakonu niemieckiego por. K. Neitmann, Der Hochmeister des
Deutschen Ordens in Preußen – ein Residenzherrscher unterwegs. Untersuchungen zur den Hochmeisteritinerarien im 14. und 15.
Jahrhundert, Veröffentlichungen aus den Archiven Preußischer Kulturbesitz, Bd. 30, Köln–Wien 1990.
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trzech skonfliktowanych ze sobą władców93 – króla Polski, wielkiego księcia Litwy
i wielkiego mistrza zakonu niemieckiego. Jak wskazano już wyżej, miejsce odbycia tego
zjazdu ustalone zostało w Toruniu w dniu 17 czerwca94. Przywołane uprzednio przekazy źródłowe poświadczają95, że był to pomysł Zygmunta, który niewątpliwie miedzy
10 a 19 kwietnia zaakceptował król Polski i zapewne też wielki książę Litwy. Podobnie
jak dla strony polskiej (i litewskiej), tak i dla zakonu niemieckiego była to inicjatywa
narzucona, o której kierownictwo zakonne zostało poinformowane przez wspomniane
już poselstwo kierowane przez Christopha von Gersdorf, które do Malborka dotarło
11 maja. Szeroko zakrojona koncepcja zjazdu władców, która od Zygmunta wymagała
nie tylko pewnego wysiłku fizycznego i mentalnego, ale przede wszystkim organizacyjnego i finansowego96, a wreszcie koniec końców także mediacyjnego, wskazuje, że Luksemburczykowi nie chodziło bynajmniej o jakieś pozorowane działania, by rzekomo
wydobyć od zakonu niemieckiego możliwie duże zyski finansowe, ale intencjonalnie
w dobrej wierze dążył on w krótkoterminowej perspektywie do zakończenia konfliktu
między Królestwem Polski a zakonem niemieckim.
Na rzecz krótkoterminowego traktowania przez Zygmunta planowanej misji mediacyjnej świadczy również ustalony termin zjazdu monarchów w Toruniu w dniu
17 czerwca, a zatem mający się odbyć w ciągu najbliższych dwóch miesięcy. Uderza
przy tym to, iż Luksemburczyk nie proponował przedłużania rozejmu trwającego
do 24 czerwca. Do polubownego rozwiązania sporu króla Polski z wielkim mistrzem
zakonu niemieckiego chciał doprowadzić możliwie szybko, aczkolwiek nie wiadomo,
93

94

95
96

Istotne znaczenie, jakie Zygmunt przykładał do osobistych, a tym samym bezpośrednich, interakcji z włacami, ukazuje ostatnio na przykładzie jego spotkań z panującymi na Bałkanach (także przed 1410 r.) Gerald Schwedler, Rituelle
Diplomatie. Die persönlichen Beziehungen Sigismunds von Luxemburg zu benachbarten Königen und den Herrschern des Balkans,
w: Kaiser Sigismund (1368–1437), s. 411–427, w tym także obserwacje uogólniające na s. 424–427.
W kwestii zjazdu toruńskiego por. studia Svena Ekdahla, Einleitung, s. 7–8; idem, Diplomatie und Söldnerwerbung, s. 53–55;
idem, W przededniu bitwy grunwaldzkiej, s. 83–86; idem, Das politische Umfeld, s. 21–22; idem, Набор наемников, s. 19–21;
idem, Politics, Diplomacy and the Recruitment of Mercenaries, s. 332–333; idem, Prologue: The Battle of Tannenberg, s. 17; idem,
Das Ultimatum Sigmunds von Luxemburg an Władysława Jagiełło vom 17. Juni 1410. Eine Inhaltsanalyse, s. 51; a zwłaszcza
gruntowne studium poświęcone wyłącznie tej problematyce: idem, Der „Thorner Tag“, s. 15‒55; wcześniej także wspominał
o nim Stanisław Kujot, op. cit., s. 59–60; oraz Antoni Prochaska, Rok 1410. Przyczyny wojny, s. 43; który jednak błędnie
uważał, że doszedł on do skutku, aczkolwiek nie przyniósł rezultatów.
Por. treść źródeł przytoczonych w przyp. 63 i 64.
O ile w Toruniu orszak Zygmunta miał być utrzymywany ze środków zakonu niemieckiego i Starego Miasta Torunia
(por. GStA PK, XX. HA, OBA 1280 (= edycja: S. Ekdahl, Der „Thorner Tag“, Quellenanhang, Nr. 3, s. 30): […] als euwir
genode [tj. wielki mistrz – K. K.] her Albrecht Roten unserm burgermeister bevolen hot, uns zcu warnen und besehn umme
vitalie und futir off des herren koninges von Ungern zcukumfft […]), o tyle Władysław II jedynie po części zapewniał licznej 1500-konnej komitywie Luksemburczyka utrzymanie podczas jej pobytu na obszarach Królestwa Polskiego, jako
że urzędnicy królewscy i władze miejskie miały węgierskiego monarchę „godnie podejmować”, co bez wątpienia łączyło się z aranżacją uroczystych posiłków, ale dotyczyło to tylko postojów i noclegów, por. AGAD, ZDPerg nr 36 (= edycja:
Lites 2/II, Add. LVI, s. 447): Vobis igitur capitaneis, procuratoribus, tenutariis, castritenis et singulis regni nostri officialibus,
tum advocatis, consulibus et rectoribus civitatum, qui presentibus fueritis requisiti, damus firmis nostris regalibus in mandatis,
quatenus predictum dominum Sigismundum regem Hungarorum etc. cum eius comitiva honorofice susceptum benevole pertractetis
et de securitate omnimoda providere debeatis. O zapewnianiu orszakowi posłów króla Węgier podczas ich podróży przez
ziemie Królestwa Polskiego w czerwcu 1410 r. przez przydanych im z polecenia polskiego monarchy trzech przewodników (conductores) wszystkich rzeczy potrzebnych na trasie do Prus, a więc niewątpliwie pożywienia, opału i noclegów,
wspomina Jan Długosz, por. Długosz X/XI, s. 59: Quos [tj. 200-konny orszak posłów Zygmunta – K. K.] Wladislaus rex
humanissime tractatos et remuneratos in Prussiam per regnum suum ire permisit datis eis tribus conductoribus, qui illis non solum
de salvo conductu sed e t d e o m n i b u s n e c e s s a r i i s p e r u n i v e r s u m R e g n u m P o l o n i e l a r g i s s i m e i u x t a
r e g i u m m a n d a t u m p r o v i d e b a n t [wyróżnienie – K. K.].
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dlaczego nie zdecydował się podjąć działań mediacyjnych od razu, tj. w początkach
maja. Kwestia ewentualnego udziału wysłanników polskiego monarchy w zaplanowanym przez Wacława I (IV) na 11 maja we Wrocławiu zjeździe mającym być przedłużeniem postępowania arbitrażowego rozpoczętego w Pradze w końcu 1. dekady lutego nie
mogła być tu chyba czynnikiem warunkującym decyzje Zygmunta, jako że ten raczej
został poinformowany przez posłów Władysława II w czasie intensywnej interakcji dyplomatycznej w kwietniu o odstąpieniu strony polskiej od arbitrażu króla rzymskiego
i Czech. Na obecnym etapie rozpoznania problemu przyczyny pewnej zwłoki Luksemburczyka w przystąpieniu do misji mediacyjnej muszą zatem pozostać nieokreślone
i tym samym wymagają podjęcia prób wyjaśnienia w przyszłości.
Jeszcze jedna przesłanka przemawia silnie za tezą o dużym znaczeniu przywiązywanym przez Luksemburczyka do jego pośrednictwa pokojowego. Jest nią skład wysłanego przez niego na zjazd toruński poselstwa po tym, jak uznał, że jego osobista podróż
do Prus jest niemożliwa. Dotychczas w literaturze przedmiotu zgodnie wskazywano
na palatyna Królestwa Węgier Miclósa [II] Garaia i wojewodę siedmiogrodzkiego
Ścibora ze Ściborza jako kierowników poselstwa liczącego łącznie, według przekazu
Jana Długosza 200 koni97, a zatem ca 15% pierwotnie planowanej liczebności orszaku
Zygmunta. Znaczące ograniczenie jego wielkości wynikało bez wątpienia w pierwszej
mierze stąd, iż władcy węgierskiemu miał towarzyszyć jego dwór98. Jednak już nawet
w wyżej opisanym składzie trzeba widzieć wyraz ciągłej ważkości misji polubownej
dla Luksemburczyka i jego dworskiego i politycznego otoczenia. Wspomniani dygnitarze węgierscy należeli bowiem do bardzo wąskiego grona kilku zaledwie najbardziej
zaufanych współpracowników Luksemburczyka, do którego w 1410 r. zaliczali się jeszcze tylko arcykanclerz Eberhard, tajny kanclerz Imre Perényi, żupan komory solnej
Pipo Ozorai (wcześniej znany jako Filippo Scolari) i hrabia Hermann II von Cilli99.
Miclós [II] Garai piastując godność „palatyna królestwa” (palatinus regni), pełnił funkcję zastępcy (vicarius) króla100, zaś Ścibor ze Ściborza był w tym czasie w ogóle najważniejszym człowiekiem do zadań dyplomatycznych na dworze Zygmunta101.
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Długosz X/XI, s. 59; por. S. Ekdahl, Das Ultimatum Sigismunds von Luxemburg an Władysław Jagiełło vom 17. Juni 1410. Zur
Frage der Datierung der Urkunde, s. 399; idem, Das Ultimatum Sigmunds von Luxemburg an Władysława Jagiełło vom 17. Juni
1410. Eine Inhaltsanalyse, s. 51; S. A. Sroka, Polacy na Węgrzech za panowania Zygmunta Luksemburskiego 1387–1437, Kraków
2001, s. 105; idem, Ścibor ze Ściborzyc. Rys biograficzny, w: Polska i jej sąsiedzi w późnym średniowieczu, red. K. Ożog, S. Szczur,
Kraków 2000, s. 139–158, tu: s. 154
Według badań i szacunków Enikő Csukovitsa, Der Herrscherhof und die neue Elite, w: Sigismund rex et imperator,
s. 284–286, tu: s. 285; na początku węgierskiego panowania Zygmunta jego stałe otoczenie dworskie liczyło nie mniej
jak ca 500–600 osób. W trakcie panowania miał miejsce nieustanny wzrost liczebny w tym zakresie, aczkolwiek
jego dynamika zwiększyła się zasadniczo dopiero w 2. dekadzie XV stulecia, por. M. Kondor, op. cit., s. 223–227.
E. Mályusz, op. cit., s. 38–39, 41, 42–47, 70–75, 101–102, 290; J. K. Hoensch, op. cit., s. 119–122; I. Draskóczy, op. cit., s. 17;
T. Pálosfalvi, op. cit., s. 296; W. Baum, op. cit., s. 54–55; G. Beinhoff, Die Italiener am Hof Kaiser Sigismunds (1410–1437),
Europäische Hochschulschriften, Reihe 3, Geschichte und ihre Hilfswissenschaften, Bd. 620, Frankfurt/Main u. a. 1995,
s. 181–184.
E. Mályusz, op. cit., s. 63, 65, 69, 75; J. K. Hoensch, op. cit., s. 120; I. Draskóczy, op. cit., . 15, 17.
S. A. Sroka, Polacy na Węgrzech za panowania Zygmunta Luksemburskiego, s. 92–106; idem, Ścibor ze Ściborzyc, s. 147–154;
D. Dvořáková, Rytier a jeho král’. Stibor zo Stiboríc a Žigmond Luxemburský. Sonda do života stredovekého uhorského šl’achtica
s osobitným zretel’om na územie Slovenska, Budmerice 2003, s. 254–277.
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Bliższa analiza nie w pełni wykorzystywanych dotychczas źródeł pisanych przesłankę tę znacząco jeszcze wzmacnia. Z zachownego listu Luthera, brata zakonu niemieckiego, byłego („starego”) komtura pokrzywieńskiego, a teraz zastępującego na urzędzie
komtura toruńskiego, wysłanego 4 VI 1410 r. z Torunia do wielkiego mistrza Ulricha von Jungingen wynika, iż na czele poselstwa Zygmunta, które w dniu 8 czerwca
miało dotrzeć na dwór Władysława II w Nowym Mieście Korczynie, stali nie tylko
Miclós [II] Garai i Ścibor ze Ściborza, ale także Friedrich VI, burgrabia norymberski102.
Co do wiarygodności pisma „starego” komtura pokrzywieńskiego nie ma wątpliwości,
mamy tu bowiem do czynienia z wewnętrzną korespondencją między członkami zakonu niemieckiego. List zawiera informacje uzyskane przez jego nadawcę z trzeciej ręki,
mianowicie od wójta sądu ławniczego w Starym Mieście Toruniu Johanna Fewsana,
któremu z kolei przekazał je sługa (bezimienny) wojewody inowrocławskiego Macieja
z Łabiszyna. Być może z tego powodu dotychczasowi badacze odnosili się do zawartych
w nim niektórych danych dość lekceważąco, negując ich wiarygodność bez podania
jakiegokolwiek uzasadnienia. Dotyczyło to obecności w poselstwie węgierskiego monarchy burgrafa norymberskiego, w której to kwestii Zenon H. Nowak nie omieszkał
stwierdzić, że „widocznie komtur [sic! – K. K.] źle został poinformowany o składzie
delegacji”103. Tymczasem z uwagi na ogólną kompatybilność informacji uzyskanych
od sługi wojewody inowrocławskiego z danymi Jana Długosza dotyczącymi itinerarium
króla Polski na przełomie maja i czerwca 1410 r.104 należy uznać te pierwsze za w pełni
102
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GStA PK, XX. HA, OBA 1248 (= edycja (niedokładna): G. Sommerfeldt, Die Lage des Deutschen Ordens nach der Schlacht bei
Tannenberg und die Anfänge der „Verschwörung“ des Georg von Wirsberg, „Zeitschrift des Westpreußischen Geschichtsvereins”,
H. 51: 1909, s. 53–71, tu: 58): Ouch so geruche euwer genode czuwissen, das Johan Fewsan myr hot gesayt, der am montage
[2 czerwca – K. K.] ist gewest czu Redzee, das ym her Mattis dyner von Labeschaw do selbist gesayt hot, das der grosse groyffe von
Ungarn her Stybor u n d e d e r b o r g r e i f f e v o n N o r e n b e r g [wyróżnienie – K. K.] gewislich bey dem konige solden seyn
czur Newnstat bey Crokaw am sontage neest vorgangen achttage [tj. 8 czerwca – K. K.].
Z. H. Nowak, Polityka północna Zygmunta Luksemburskiego, s. 100, przyp. 53. Toruński uczony nie dokonał w tym
przypadku rudymentarnej wręcz krytyki zewnętrznej i wewnętrznej źródła, zadowalając się starszymi ustaleniami Gustava Sommerfeldta i w ten sposób błędnie identyfikując nadawcę listu z ówczesnym komturem engelsburskim
(pokrzywieńskim) Burkhardem von Wobecke, por. G. Sommerfeldt, op. cit., s. 58, przyp. 6 na tejże; podczas gdy w liście podane jest faktyczne imię i ówczesna funkcja nadawcy: GStA PK, XX. HA, OBA 1248: Luder alde kompthur von
Engelsberg an des kompthurs stat czu Thorun. Sven Ekdahl owego „starego komtura z Engelsburga” (Pokrzywna), nadawcę jeszcze jednego zachowanego listu z 8 VI 1410 r. (por. GStA PK, XX. HA, OBA 1250 (= edycja: K. Kwiatkowski,
Neue Quellen aus dem Kreis des Deutschen Ordens zum Krieg von 1409–1411 (Teil 1), „Zapiski Historyczne”, t. 75: 2010,
z. 4, s. 67–111, Quellenmaterial, Nr. 9a, s. 85–86 = S. Ekdahl, Der „Thorner Tag“, Quellenanhang, Nr. 10, s. 41–43)) błędnie identyfikuje (w oparciu o wykazy Petera G. Thielena, Die Verwaltung des Ordensstaates Preussen vornehmlich im 15.
Jahrhundert, Ostmitteleuropa in Vergangenheit und Gegenwart, Bd. 11, Köln–Graz 1965, s. 142) z Arnoldem von Hecke,
por. S. Ekdahl, Der „Thorner Tag“, Quellenanhang, Nr. 10, s. 41, 43 i przyp 212 na tejże; podobnie wcześniej: idem, Die
Söldnerwerbungen des Deutschen Ordens, s. 98, 99.
Długosz X/XI, s. 60; por. A. Gąsiorowski, Itinerarium króla Władysława Jagiełły, s. 70. Annales wskazują na obecność polskiego monarchy w Nowym Mieście Korczynie w dniach: 18 i 22–29 maja oraz przynajmniej 13–14 czerwca, podczas gdy
źródło dokumentowe poświadcza jeszcze bytność króla w dniach 17 i 21 maja. Dwa przekazy normatywne sugerują pobyt
władcy w Krakowie w dniach 27 i 29 maja. Ponieważ między 17 maja a 14 czerwca nie ma poświadczonych innych poza
Nowym Miastem Korczynem i Krakowem miejsc pobytu Władysława II, skłoniło to być może Antoniego Gąsiorowskiego
do wyrażenia wątpliwości co do owego krótkiego (3-dniowego?) pobytu w Krakowie nie tylko rozbijającego długi blok
czasowy przebywania monarchy w Nowym Mieście Korczynie (17 maja – 14 czerwca), ale i zaprzeczającego stwierdzeniu Jana Długosza o bytności króla w tym mieście w oktawie święta Bożego Ciała, tj. 22–29 maja. Tymczasem z uwagi
na niedużą odległość Krakowa od Nowego Miasta Korczyna, którą można było pokonać w dwóch etapach dziennych
kilkudniowego wyjazdu Władysława II do Krakowa w końcu maja nie można wykluczyć. Natomiast zapisana przez krakowskiego kanonika data wyjazdu króla z Nowego Miasta Korczyna 14 czerwca uprawdopodobniona jest przekazem źródła normatywnego poświadczającego jego obecność w Szydłowie 16 czerwca (ostatnio właściwie przedatowanego przez
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wiarygodne. Na obecność Friedricha VI w składzie poselstwa mającego prowadzić rokowania polubowne dotychczas nie zwrócono w literaturze przedmiotu bliższej uwagi105. Tymczasem osoba burgrabiego Norymbergi doskonale wpisuje się w towarzystwo
dwóch pozostałych posłów węgierskiego władcy i ówczesnym swoim znaczeniem oraz
prestiżem społecznym w pełni odpowiada randze misji. Friedrich VI pochodzący
z frankońskiej/norymberskiej linii szwabskiego rodu von Zollern/Hohenzollern był
przez brata Johanna III, żonatego z siostrą Zygmunta Luksemburskiego, Małgorzatą,
powinowatym króla Węgier i od 1409 r. jednym z jego najbardziej zaufanych dworzan,
mającym w dodatku duże zdolności mediatorskie106. Uwzględniając fakt, iż 10 i 14 III
1410 r. burgrabia przebywał w swojej frankońskiej rezydencji Cadolzburg, ca 15 km
na zachód od Norymbergi107, trzeba przyjąć, że musiał on najwcześniej po połowie marca zostać wezwany przez Zygmunta na dwór królewski jako jeden z przewidywanych
zaufanych do uczestnictwa w misji mediacyjnej.
Podsumowując analizy dotyczące składu poselstwa wikariusza generalnego Rzeszy rzymskiej udającego się na przełomie maja i czerwca 1410 r. do Prus, dochodzimy do konstatacji, że mimo nieobecności monarchy miało ono wysoko rangę z uwagi
na fakt, że kierował nim wikariusz królewski, a więc druga osoba po władcy, a towarzyszył mu najbardziej aktywny dyplomatycznie i zaufany dworzanin mający do pomocy bez wątpienia jednego z najzdolniejszych mediatorów przebywających wówczas
w otoczeniu dworskim Zygmunta. Taka kompozycja poselstwa wskazuje na nieustannie dużą wagę przywiązywaną przez Luksemburczyka do możliwości polubownego rozwiązania omawianego tu konfliktu króla Polski z wielkim mistrzem zakonu
niemieckiego.
Sam Zygmunt jednak swojej pierwotnej koncepcji mediacji nie zrealizował, mimo
autentycznego dążenia do pogodzenia obu skonfliktowanych stron. Jego inicjatywa
osobistego zjazdu ze zwaśnionymi władcami w Toruniu została dość nagle zarzucona
w niejasnych dla nas okolicznościach, zapewne w ciągu maja 1410 r. Jakie były tego
przyczyny? Czy leżały one we wzajemnych relacjach między mediatorem a stronami
konfliktu? Czy zmiana w działaniach Luksemburczyka miała może związek z podjętymi przez niego przygotowaniami do wyprawy bośniackiej? A może (także) z działaniami na płaszczyźnie spraw kościelnych? W jakim wreszcie stopniu wpływ swój odcisnęły tu relacje weneckie, związane z kolei zarówno ze sprawą soborową, akwilejską,
dalmatyńską, jak i turecką? Kwestie te czekają na bliższą, odrębną analizę, podobnie jak
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A. Gąsiorowskiego z 9 czerwca), por. idem, Itinerarium króla Władysława Jagiełły, s. 70, i przyp. 145 na tejże). Nie ma zatem
żadnych przeszkód, by przyjąć, że na niedzielę 8 czerwca zaplanowane było spotkanie Władysława II z posłami Zygmunta
w Nowym Mieście Korczynie.
Por. jedynie moje wstępne uwagi w zbiorowej monografii wojny 1409–1411 r.: K. Kwiatkowski, Wyprawa letnia, s. 341,
przyp. 521 na s. 341–342.
M. Twellenkamp, Die Burggrafen von Nürnberg und das deutsche Königtum (1273–1417), Nürnberger Werkstücke zur Stadtund Landesgeschichte, Bd. 54, Nürnberg 1994, s. 136–137; także starsza praca Ericha Brandenburga, König Sigmund und
Kurfürst Friedrich I. von Brandenburg. Ein Beitrag zur Geschichte des deutschen Reiches im fünfzehnten Jahrhundert, Berlin 1891,
s. 8–9.
MZ VI 543, s. 612–613; por. M. Twellenkamp, op. cit., s. 136–137.
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Artykuły i rozprawy

częściowo już wyjaśnione w literaturze przedmiotu motywy przeanalizowanych w niniejszym artykule działań Zugmunta, i wreszcie również działania mediacyjne poselstwa kierowanego przez Miclósa [II] Garaia w czerwcu–lipcu 1410 r.
*
Zestawiając wyniki powyższych rozważań i analiz, należy podkreślić następujące
punkty:
1)	Prawa władcze Zygmunta Luksemburczyka do Nowej Marchii, które nadal posiadał z uwagi na zastaw a nie sprzedaż tego terytorium na rzecz zakonu niemieckiego w 1402 r., powodowały, iż w konflikcie zakonu niemieckiego z Królestwem Polski monarcha ten stał po stronie tego pierwszego.
2)	Odnośnie do okoliczności podjęcia przez Luksemburczyka mediacji w sporze
króla Polski z wielkim mistrzem zakonu dostrzeżono dynamikę jego działań
w analizowanym kilkumiesięcznym okresie późnej zimy oraz wczesnej wiosny
1410 r. i ustalono że:
–– Zygmunt zaczął rozważać o włączeniu się w działania dyplomatyczne między
obiema stronami konfliktu dopiero w 2. połowie lutego 1410 r., po wydaniu 8 lutego przez Wacława I (IV) wyroku arbitrażowego,
–– wcześniej, w 2. połowie stycznia 1410 r., jeszcze przed wyrokiem arbitrażowym
swojego przyrodniego brata, Zygmunt podjął inicjatywę zorganizowania osobistego spotkania z Władysławem II, co oznaczało najprawdopodobniej rozszerzenie pierwotnej koncepcji zjazdu z Aleksandrem Witoldem z jesieni poprzedniego roku,
–– ca 23 marca 1410 r. wysłannicy Zygmunta przywieźli na dwór króla Polski potwierdzenie odbycia zjazdu, wskazując dodatkowo konkretne miejsce i czas –
Kieżmark, koniec 1. dekady kwietnia,
–– narracja Jana Długosza o celach Władysława II, jakie chciał osiągnąć w czasie
zjazdu jest wiarygodna, natomiast ich przedstawianie jako głównej przyczyny
spotkania jest koncepcją dziejopisa nieadekwatną do rzeczywistości,
–– na zjazd kieżmarcki 9 IV 1410 r. Zygmunt udał się z gotowym zamiarem podjęcia działań polubownych w konflikcie króla Polski z wielkim mistrzem zakonu niemieckiego, a podczas rozmów z Aleksandrem Witoldem uzyskał dla niej
wstępną zgodę strony polskiej,
–– koncepcja tych działań zakładała osobistą mediację Luksemburczyka w gronie
trzech zwaśnionych władców,
–– między 10 a 18 IV 1410 r. strona polska i węgierska dookreśliły sposób prowadzenia przez Zygmunta misji mediacyjnej, zaś rezultatem interakcji dyplomatycznej w tej sprawie był glejt króla Polski dla Luksemburczyka i jego orszaku
z 27 kwietnia.
3)	W kwestii znaczenia i wagi przypisywanych przez Zygmunta swojej misji polubownej przedstawione zostały argumenty za tezą, iż Luksemburczyk wystąpił
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––

––

––
––
––
––

z koncepcją tych działań intencjonalnie w dobrej wierze, dążąc w perspektywie
krótkoterminowej do rozwiązania konfliktu króla Polski z wielkim mistrzem zakonu niemieckiego; argumenty te są następujące:
wskazana przez Svena Ekdahla aktualna sytuacja polityczna Zygmunta widziana w szerokiej, długoterminowej perspektywie czasowej była skomplikowana
z uwagi na problemy schizmy kościelnej, zagadnienia bośniackie, weneckie,
akwilejskie i tureckie, uznawane w 1410 r. przez Luksemburczyka za główne
kwestie swojego władania,
we wszystkich działaniach podejmowanych w kontekście konfliktu króla Polski
z wielkim mistrzem zakonu Zygmunt występował nie jako król Węgier, ale jako
wikariusz generalny Rzeszy rzymskiej, podkreślając tym samym swoją powagę
i autorytet władczy, a zarazem pojmując działania mediacyjne jako kontynuację
działań arbitrażowych Wacława I (IV),
duża liczebność planowanego orszaku Zygmunta mającego liczyć 1500 koni,
osobista podróż Luksemburczyka planowana do Prus będąca najdłuższą z dotychczasowych podróży monarchy,
planowana postać działań mediacyjnych – walny zjazd trzech zwaśnionych
władców przy osobistym pośrednictwie Zygmunta,
skład poselstwa Luksemburczyka, kiedy okazało się, że jego osobisty udział
w mediacji jest niemożliwy – należeli doń: wikariusz króla na Węgrzech, jego
najbardziej aktywny dyplomatycznie zaufany dworzanin oraz jeden z najzdolniejszych mediatorów przebywających wówczas na dworze monarchy.
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Stanisław A. Sroka (UJ Kraków)

Rola Ścibora ze Ściborzyc
w stosunkach polsko-węgierskich w latach 1409–1412
Pochodzący z Kujaw Ścibor ze Ściborzyc, jeden z najpotężniejszych magnatów
na Węgrzech za czasów Zygmunta Luksemburskiego, doczekał się w ostatnim czasie
obszernej monografii pióra słowackiej badaczki Danieli Dvořákovej. Jej książka ukazała się zarówno w języku słowackim, jak i węgierskim1. W niniejszym szkicu chciałbym przedstawić jedynie niewielki fragment z bogatego żywota polskiego rycerza,
a mianowicie nakreślić rolę Ścibora w stosunkach polsko-węgierskich w okresie wojny
Polski z Zakonem Krzyżackim, czyli w latach 1409–1411, do momentu zawarcia pokoju polsko-węgierskiego w roku 1412. Zanim przejdę do zasadniczego wątku moich
rozważań warto w kilku zdaniach przypomnieć wcześniejsze losy Ścibora ze Ściborzyc,
wychodząc z założenia, że nie jest to wiedza powszechnie znana.
Trudno dokładnie określić datę przybycia Ścibora na Węgry. Jeśli prawdą jest przekazana przez Szymona Starowolskiego informacja o udziale Ścibora w służbie króla
Ludwika w wojnach przeciwko Wenecji i Bułgarii, to czas zjawienia się Kujawianina
na Węgrzech moglibyśmy określić na połowę lat siedemdziesiątych XIV wieku2. Wojna
z Wenecją trwała bowiem w latach 1377–1381 i zakończyła się pokojem w Turynie, zaś
zmagania z Bułgarią o okręg widyński toczyły się od lat sześćdziesiątych3. Liczyłby wówczas Ścibor niecałe 20 lat. Bliższych szczegółów o pobycie Ścibora na Węgrzech w czasach
Ludwika Andegaweńskiego nie znamy. Musiał jednak przebywać blisko dworu królewskiego, skoro późniejsze nadania na jego rzecz wspominają wieloletnie służby dla dworu.
Śmierć Ludwika Wielkiego w 1382 roku wywołała długotrwałą walkę o tron węgierski. Ścibor ze Ściborzyc odebrał sporą rolę w oswobodzeniu królowej Marii, o czym
wspomina z wdzięcznością król Zygmunt Luksemburski, obsypując Ścibora wieloma
1

2
3

D. Dvořáková, Rytier a jeho kráľ. Stibor zo Stiboric a Žigmund Luxemburský. Sonda do života stredovekého uhorského šlachtica,
s osobitným zreteľom na územie Slovenska, Bratislava 2003; Taż, A lovag és királya. Stiborici Stibor és Luxemburgi Zsigmond,
Pozsony 2009. Tekst niniejszy oparty jest głównie na moich wcześniejszych pracach: S. A. Sroka, Ścibor ze Ściborzyc. Rys
biograficzny, [w:] Polska i jej sąsiedzi w późnym średniowieczu, red. K. Ożóg, S. Szczur, Kraków 2000, s. 139–158; Tegoż,
Polacy na Węgrzech za panowania Zygmunta Luksemburskiego 1387–1437, Kraków 2001, s. 73–115; Tegoż, Wojska węgierskie u granic Polski w 1410 roku, „Studia Historyczne”, t. 53, 2010, z. 3, s. 335–345. Ukazał się także w języku węgierskim:
S. A. Sroka, Stiborici Stibor szerepe a lengyel-magyar kapcsolatokban az 1409–1412-es években, „Kuny Domokos Múzeum
Közleményei”, 20, Tata 2014, s. 185–191.
S. Starovolsci, Sarmatiae bellatores, Wratislaviae 1755, s. 59.
Gy. Kristó, Az Anjou-kor háborúi, Budapest 1988, s. 170–175.
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nadaniami. W 1388 roku otrzymał Ścibor od króla dwa duże nadania dóbr majątkowych (kilkanaście wsi leżących w komitatach pożońskim i nitrzańskim oraz zamek
Bolondóc [Beckov] w komitacie trenczyńskim)4. Bolondóc stał się siedzibą rodową Ściborzyców na Węgrzech. W roku następnym do Ściborowej domeny Zygmunt Luksemburski dodał zamek Ugrócz w komitacie nitrzańskim wraz z 24 przyległymi wsiami oraz
obdarzył godnością żupana pożońskiego5. W generalnym potwierdzeniu wszystkich
dotychczasowych nadań poczynionych na rzecz Ścibora, wydanym przez Zygmunta
Luksemburskiego w 1397 roku, dowiadujemy się również o innych zasługach Ścibora
na rzecz królestwa węgierskiego, oprócz uwolnienia z więzienia królowej Marii. Chodzi
o odparcie najazdu wojsk austriackich, do którego doszło około 1390 roku6. W 1390
roku Ścibor ze Ściborzyc otrzymał od króla Zygmunta Luksemburskiego kolejne nadania. Tym razem była to posiadłość Vigvár leżąca w komitacie nitrzańskim i Torbágy
położona w komitacie Fejér7. W 1394 roku Ścibor otrzymał kolejne żupaństwo, tym
razem w Trenczynie8. Również w 1394 roku król nadał Ściborowi aż 5 nowych zamków,
uzasadniając to zasługami obdarowanego w walkach przeciwko Turkom trzy lata wcześniej. Były to: Jókő i Berencs położone w komitacie nitrzańskim oraz Detrekő, Korlátkő
i Éleskő położone w komitacie pożońskim9. Zgromadzony w przeciągu zaledwie kilku
lat majątek Ścibora liczył kilkanaście zamków wraz z przylegającymi do nich wsiami.
Był to już potężny kompleks dóbr stawiający Kujawianina w rzędzie najbogatszych panów królestwa. W 1395 roku Ścibor ze Ściborzyc objął jeden z najważniejszych urzędów węgierskich, wojewody Siedmiogrodu10.
Obejmując stanowisko wojewody siedmiogrodzkiego należał Ścibor do najpotężniejszych magnatów w Królestwie Węgierskim. Potwierdza tę opinię korespondencja
wysłańca księcia Mantui Franciszka Gonzagi, Pawła de Armaninis, który na przełomie
listopada i grudnia 1395 roku przebywał na dworze budzińskim. W swoich listach uważa Ścibora, obok arcybiskupa ostrzyhomskiego Jana Kanizsaya i biskupa Zagrzebia Jana
z Szepes, za najbardziej wpływową osobę na Węgrzech w tym czasie11. Obfite nadania
na jego rzecz poczynione przez Zygmunta Luksemburskiego związały Ścibora z osobą
władcy. Już niebawem król przekonał się, że zainwestował we właściwą osobę, na której
mógł polegać nawet w najbardziej dramatycznych sytuacjach.

4

5
6
7
8
9

10
11

G. Wenzel, Stibor vajda. Életrajzi tanulmány, Budapest 1874 (Értekezések a történeti tudományok köréől, IV/2), nr 2,
17, 18; Zsigmondkori Oklevéltár, t. I, ed. E. Mályusz, Budapest 1951 (dalej cyt. ZsO), nr 389.
G. Wenzel, Stibor vajda, nr 10–12; ZsO, t. I, nr 1105–1106.
G. Wenzel, Stibor vajda, nr 65.
G. Wenzel, Stibor vajda, nr 13–16; ZsO, t. I, nr 1529, 1456.
P. Engel, Magyarország világi archontológiája 1301–1457, t. I, Budapest 1996, s. 212.
G. Wenzel, Stibor vajda, nr 34–52; ZsO, t. I, nr 3440–3445, 3449–3451, 3961–3962; Codex diplomaticus Hungariae ecclesiasticus ac civilis, ed. G. Fejér (dalej cyt. Fejér), t. X/3, Budae 1838, s. 144–147.
ZsO, t. I, nr 4109.
G. Wenzel, Stibor vajda, s. 14–15: „dominus Stiborius, qui est inter ceteros ex maioribus baronibus regni magnus, et dilectus a rege”; ZsO, t. I, nr 4167; A Magyar Tudományos Akadémia történelmi bizottságának oklevélmásolatai, ed. L. Óváry, t. I,
Budapest 1890, nr 58; L. Thallóczy, Mantovai követjárás Budán 1395, Budapest 1905 (Értekezések a történelmi tudományok köréből, 20/4), s. 44–45; E. Mályusz, Zsigmond király uralma Magyarországon, Budapest 1984, s. 166, przyp. 12; D.
Dvořáková, Rytier a jeho kráľ, s. 56.
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Po tym wstępie przechodzę już bezpośrednio do omówienia wydarzeń z lat
1409–1412. W lutym 1409 roku Ścibor został wysłany przez Zygmunta Luksemburskiego z misją na dwór krakowski. Towarzyszył mu były żupan Szeklerów Piotr Perényi
oraz grupa rycerzy. Cel tego poselstwa, aczkolwiek dobrze poświadczonego w zachowanym materiale źródłowym12, nie jest bliżej znany. Być może król Węgier podjął próbę załagodzenia nabrzmiałych w tym czasie stosunków polsko-krzyżackich, ale misja
mogła mieć też charakter gospodarczy, na co wskazuje zapiska w rachunkach miasta
Krakowa: „Item cursori ad Stiborium cum littera in causa mercatorum”13.
W okresie wojny polsko-krzyżackiej, zatem w latach 1409–1411, pozostający
na usługach Zygmunta Luksemburskiego polscy rycerze stanęli przez trudnym wyborem14. W odróżnieniu od swoich krewniaków Ścibor ze Ściborzyc prawdopodobnie nie
miał większych wątpliwości. Wierna służba Zygmuntowi już od ponad 20 lat, dzięki
której doszedł do najwyższych godności i pozycji majątkowej w państwie św. Stefana,
utwierdziła go w przekonaniu opowiedzenia się po stronie władcy węgierskiego, zatem
po stronie krzyżackiej, w nadchodzącym konflikcie. Zygmunt wyznaczył mu nadto
ważną rolę w zbliżającej się wojnie.
Dokumentem wydanym w Budzie 20 grudnia 1409 roku obiecał Zygmunt Luksemburski Zakonowi Krzyżackiemu pomoc na wypadek wojny z Polską. Długosz oraz
kronika Eberharda von Windecke twierdzą, że stało się tak za obietnicę zapłaty przez
Krzyżaków kwoty 40 tysięcy florenów15. Po odrzuceniu przez Polskę niekorzystnego
wyroku króla czeskiego Wacława IV wydanego 15 lutego 1410 roku, Zygmunt Luksemburski postanowił podjąć pokojowe działania w konflikcie polsko-krzyżackim i zaproponował Władysławowi Jagielle osobiste spotkanie. Dzięki pośrednictwu hrabiego cylejskiego Hermana, krewnego drugiej żony Władysława Jagiełły, Anny, ustalono,
że do spotkania dojdzie w Kieżmarku na Spiszu. Król węgierski, w towarzystwie arcybiskupa ostrzyhomskiego i kanclerza Królestwa Jana Kanizsaya oraz palatyna Mikołaja
Gary zjawił się tam już 9 kwietnia 1410 roku16. Na rokowania z węgierskim monarchą
przybył jednakże Witold, natomiast Jagiełło zatrzymał się w Nowym Sączu i czekał
na wynik rozmów. Podczas pobytu Witolda w Kieżmarku wybuchł w mieście pożar,
a mieszczanie chcieli księcia litewskiego zabić, przed czym uchronił go Zygmunt17.
12

13
14

15

16

17

ZsO, t. II/2, nr 6603, 6590: „semetipsum ad profiscendum cum viro magnifico Styborio alias wayuoda Transsilvanensi in
ambasiatis regiis versus Poloniam promptuare opportet; G. Wenzel, Stibor vajda, nr 87.
Najstarsze księgi i rachunki miasta Krakowa od r. 1300 do 1400, wyd. F. Piekosiński, J. Szujski, Kraków 1878, s. 285.
A. Gąsiorowski, Zygmunt Luksemburski i Sędziwój z Szubina czyli o węgierskich apanażach rodziny Ścibora ze Ściborza, [w:]
Cracovia, Polonia, Europa. Studia z dziejów średniowiecza ofiarowane Jerzemu Wyrozumskiemu w sześćdziesiątą piątą rocznicę
urodzin i czterdziestolecie pracy naukowej, red. W. Bukowski et alios, Kraków 1995, s. 498.
Kodeks dyplomatyczny Litwy, wyd. E. Raczyński, Wrocław 1845, nr 13; Joannis Dlugossii Annales seu cronicae, lib. 10 et 11,
Varsaviae 1997, s. 54–55; Eberhart Windeckes Denkwürdigkeiten zur Geschichte des Zeitalters Kaiser Sigmunds, ed. W. Altmann, Berlin 1893, s. 17; Z. Nowak, Polityka północna Zygmunta Luksemburskiego do roku 1411, Toruń 1964, s. 97.
Itinerar König und Kaiser Sigismunds von Luxemburg 1368–1437, unter Mitarbeit von T. Kees, U. Nieß, P. Roscheck, hrsg.
von J. K. Hoensch, Warendorf 1995 (Studien zu den Luxemburgen und ihrer Zeit, Bd 6), s. 83; P. Engel, C. N. Tóth, Itineraria regum et reginarum Hungariae (1382–1438), Budapest 2005, s. 91.
Joannis Dlugossii Annales seu cronicae, lib. 10 et 11, s. 55; J. Bartl, Politicko-spoločenské pomery na Slovensku na prelome 14.
a 15. stor. a vláda Zigmunda Luxemburského, „Zborník Filozofickej Fakulty Univerzity Komenského, Historica”, 24–25,
1973–1974, s. 79; Z. Nowak, Polityka północna, s. 98–99; A. Nadolski, Grunwald, Warszawa 1993, s. 27.
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Dalsze pertraktacje pokojowe, tym razem z wielkim mistrzem, miał prowadził Zygmunt, który jednakże nie zdecydował się pojechać osobiście do Prus tylko wysłał tam
swoich posłów w osobach Ścibora ze Ściborzyc, palatyna Mikołaja Gary oraz pochodzącego ze Śląska rycerza Krzysztofa Gersdorfa. Poselstwo miało do dyspozycji orszak złożony z 200 jeźdźców18. Po spotkaniu z wielkim mistrzem około 20 czerwca,
wysłańcy udali się do obozu króla polskiego w Wolborzu, dokąd przybyli 26 czerwca.
Władysław Jagiełło przyjął przedstawioną mu propozycję prolongaty rozejmu (upływał
24 czerwca) o 10 dni, tj. do 4 lipca. Dalsze pertraktacje z Jagiełłą posłowie Zygmunta
prowadzili 5 i 6 lipca w obozie pod Jeżowem. Król polski zażądał zwrotu zagarniętej
przez Krzyżaków w 1409 roku ziemi dobrzyńskiej oraz oddania Żmudzi Litwie. Warunki króla polskiego zostały przez wielkiego mistrza odrzucone. Po nieudanych rokowaniach posłowie Zygmunta Luksemburskiego 12 lipca w Wysokiej pod Działdowem
doręczyli Jagielle przez swojego posłańca Frycza Reptkę wypowiedzenie wojny Polsce
przez króla węgierskiego19. Dokument Zygmunta, wystawiony w Budzie, zaopatrzony
był w datę 21 czerwca20. Skłoniło to badaczy do wysunięcia prawdopodobnej hipotezy, że akt ten posłowie Zygmunta posiadali ze sobą już w momencie wyjazdu do Prus.
Cała ich pokojowa mediacja miała zatem na celu odwleczenie w czasie zbliżającej się
wojny21.
Najtrudniejsze chwile wielkiej wojny, tj. bitwę pod Grunwaldem, spędził Ścibor
wraz z palatynem Mikołajem Garą na zamku malborskim22. Posłowie węgierscy opuścili Prusy po 18 lipca udając się na Węgry, dokąd przybyli około 8 sierpnia23. Sporządzili wówczas memoriał z opisem bitwy grunwaldzkiej, który Zakon kolportował później
na terenie Niemiec. Przede wszystkim czekało jednak na Ścibora królewskie polecenie
dokonania najazdu na południowe ziemie Polski. Miało to stanowić wypełnienie warunków krzyżacko-węgierskiego przymierza z grudnia 1409 roku.
Przebieg akcji zbrojnej Ścibora zawiera kronika Długosza. Według polskiego dziejopisa południowej granicy Polski przed spodziewaną węgierską dywersją broniło
od wiosny rycerstwo pod wodzą kasztelana lubelskiego Jana ze Szczekocin. Atak Ścibora w sile 12 chorągwi nastąpił w chwili, kiedy zmęczeni czuwaniem rycerze polscy
rozjechali się do domów. W wyniku napadu Węgrów doszło do zniszczenia Starego
Sącza oraz przedmieść Nowego Sącza. Po ponownej koncentracji wojska polskie podjęły pościg za wycofującymi się wojskami węgierskimi i w krwawym boju stoczonym
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Cronica conflictus Wladislai regis Poloniae cum Cruciferis anno Christi 1410, wyd. Z. Celichowski, Poznań 1911, s. 16; Joannis
Dlugossii Annales seu cronicae, lib. 10 et 11, s. 59; Z. Nowak, Polityka północna, s. 100; A. Nadolski, Grunwald, s. 28; J. Jóźwiak,
K. Kwiatkowski, A. Szweda, S. Szybkowski, Wojna Polski i Litwy z zakonem krzyżackim w latach 1409–1411, Malbork 2000,
s. 201 n.
Joannis Dlugossii Annales seu cronicae, lib. 10 et 11, s. 61.
Codex diplomaticus Prussicus, t. III, wyd. J. Voigt, Königsberg 1848, s. 402.
Z. Nowak: Polityka północna, s. 101.
D. Dvořáková, Rytier a jeho kráľ, s. 286.
Z. Nowak: Polityka północna, s. 103–104.
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pod Bardiowem odniosły nad nimi zwycięstwo24. D. Dvořáková zwróciła uwagę, że król
Zygmunt Luksemburski przygotowywał się do wojny z Polską już od początku sierpnia
1410 r., kiedy to oznajmił 24 miastom na Spiszu oraz miastom leżącym w Szaryszu,
m.in. Bardiowowi, że upoważnił Szymona z Rozgony, Piotra i Emeryka Perényich oraz
Jana z Pelsőc, aby w celu obrony granicy z Polską mogli swobodnie czerpać z dóbr tych
miast25. Słowacka badaczka opowiada się za wtargnięciem węgierskiego wojska w granice Polski na przełomie września i października 1410 r. Cała ekspedycja miała trwać
zaledwie miesiąc czasu. Szkody wojenne były poczynione po obydwu stronach, o czym
świadczą zachowane dokumenty. W przywileju Zygmunta Luksemburskiego wystawionym dla Piotra Perényiego jest mowa o tym, że obrócił on w popiół przedmieścia
Sącza i okoliczne wsie26. Natomiast w przywileju Władysława Jagiełły wystawionym
w 1414 r. dla Starej Lubowli jest wspomniane zniszczenie tego miasta w trakcie ostatniej wojny. Król uwolnił wtedy mieszkańców Lubowli od połowy cła w ziemi krakowskiej oraz pozwolił na pobór soli z żup bocheńskich w cenie 4 szerokich groszy praskich
za jeden cetnar27. Relacje te potwierdzają jedynie wiarygodność danych przekazanych
przez Jana Długosza.
Równie interesujące jest sprawdzenie wiarygodności polskiego dziejopisa w zakresie
informacji o podanej przez niego wielkości wojska węgierskiego (12 chorągwi), które
uderzyło na południowe ziemie Polski. Nieoczekiwanie tę liczbę wojska potwierdza
niedatowany dokument z Węgierskiego Archiwum Krajowego w Budapeszcie (Magyar
Országos Levéltár), znajdujący się w archiwum rodziny Forgács28. Jest to dwumiesięczny wykaz żołdu wojska węgierskiego, które stacjonowało na granicy z Polską. Do tego
spisu dołączony też został wykaz miejsc, w których rycerze mieli stacjonować. Całe
wojsko liczyło 1100 kopii, zatem prawie tyle ile podał Długosz. Ostatnio nową edycję
tego jakże ważnego dokumentu przygotował Norbert C. Tóth29.
Norbert C. Tóth datuje sporządzenie wykazu wojska na wrzesień-październik
1410 r. Zdaniem tego badacza wojska węgierskie miały stacjonować na granicy z Polską
przez listopad i grudzień z możliwością przedłużenia na trzeci miesiąc, czyli styczeń
1411 r.30 Spis wyraźnie stwierdza, że jest to wykaz rycerzy rozlokowanych pro custodia
regni, albowiem Węgrzy pod koniec roku 1410 i na początku 1411 bali się ataku wojsk
polskich na swój kraj. 18 stycznia 1411 król Zygmunt w liście do Mikołaja Kállai ostrzega go, że król Polski wraz z księciem Witoldem zamierzają zaatakować Węgry z wielkim
24
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Joannis Dlugossii Annales seu cronicae, lib. 10 et 11, s. 169–170; Z. Nowak: Polityka północna, s. 112; W. Bukowski, Jan Wałach
z Chmielnika. Z dziejów kariery rycerskiej w Polsce w czasach Władysława Jagiełły, [w:] Venerabiles, nobiles et honesti. Studia
z dziejów społeczeństwa Polski średniowiecznej, Toruń 1997, s. 146; J. Jóźwiak, K. Kwiatkowski, A. Szweda, S. Szybkowski,
Wojna Polski i Litwy, s. 656–665.
D. Dvořáková, Rytier a jeho kráľ, s. 287.
Ibidem, s. 288.
Dokumenty polskie z archiwów dawnego Królestwa Węgier, wyd. S. A. Sroka, t. I, Kraków 1998, nr 42.
Budapest, Magyar Nemzeti Levéltár, DL 71399 (dostępny także na stronie internetowej www.mnl.hu).
C. N. Tóth, Az 1395. évi lengyel betörés. A lengyel-magyar kapcsolatok egy epizódja, [w:] Honoris causa. Tanulmányok Engel Pál
tiszteletére, red. T. Neumann, Gy. Rácz, Budapest-Piliscsaba 2009, s. 480–484. Przedrukowałem ten dokument w artykule:
S. A. Sroka, Wojska węgierskie, s. 335–345.
C. N. Tóth, Az 1395. évi lengyel betörés, s. 465–466.
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wojskiem31. Wydaje się jednak, że przynajmniej część tych wojsk wzięła udział w ataku na Polskę w jesieni 1410 r. pod wodzą Ścibora ze Ściborzyc. Dowodzi tego nie tylko zgodność liczebna wojska podana przez Długosza z danymi z niniejszego wykazu,
ale też faktyczna obecność niektórych wymienionych na granicy z Polską w jesieni
1410 r. i na początku 141132. Samego Ścibora spis nie wymienia, ale wspomniani są jego
familiares. Chodzi o braci Forgács, Piotra i Mikołaja33. Ważnym argumentem na korzyść
tezy o udziale wymienionych w wykazie rycerzy w ataku na Polskę jest wspomniany już
wyżej przywilej Zygmunta Luksemburskiego dla Piotra Perényiego, w którym władca
wspomina osobisty udział tego rycerza w najeździe na przedmieścia Nowego Sącza34.
Z drugiej strony tenże Piotr Perényi jest wymieniony w spisie wojska ze 150 kopiami,
które miały stacjonować w Podolińcu i Lubowli.
Dnia 31 marca 1411 roku w Spiskiej Nowej Wsi zawarto zawieszenie broni pomiędzy
Polską a Węgrami. Wśród możnowładców węgierskich obecny był także Ścibor ze Ściborzyc. Układ przewidywał odbycie 11 listopada tego roku zjazdu panów polskich i węgierskich celem usunięcia wszelkich sporów i nieporozumień. Dwunastu magnatów węgierskich miało przybyć tego dnia do Spiskiej Starej Wsi, natomiast tyluż polskich możnych
miało się zjawić w Sromowcach. Zjazd na św. Marcina nie doszedł do skutku, natomiast
zawieszenie broni przedłużono 19 listopada w Sromowcach do 15 sierpnia 1412 roku35.
Na bardzo ciekawe rokowania, czy wręcz przetargi pomiędzy Polską a Węgrami w październiku i listopadzie 1411 r., wskazuje niedatowany list nieznanego z imienia Węgra,
uczestniczącego w tych rokowaniach, adresowany do króla polskiego36. Nieznany autor
informuje polskiego władcę, że podczas potajemnego spotkania w Bardiowie uzgodnił
z delegatem strony polskiej, którego określa mianem nobilis et magnificus vir Johannes,
że Mołdawia znajdzie się pod zwierzchnictwem Węgier pod warunkiem zaprzestania
przez Zygmunta Luksemburskiego agresywnego stosunku wobec Polski. Propozycja
ta nie spotkała się jednakże, jak dalej donosi królowi autor listu, z aprobatą panów polskich, którzy odrzucili ją podczas zjazdu odbytego w okolicy św. Marcina. W dalszej części listu autor wysuwa pod adresem polskiego władcy sugestię, aby w interesie pokoju dotrzymać jednakże tego wcześniejszego uzgodnienia, które poczynił w Bardiowie z owym
Janem. Tajemniczym rozmówcą węgierskiego dyplomaty mógł być wojewoda krakowski
Jan z Tarnowa lub też Jan ze Szczekocin, ówczesny kasztelan lubelski. Byli to jedyni Janowie biorący udział w pertraktacjach z Węgrami w marcu 1411 r. w Spiskiej Nowej Wsi37.
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ZsO, t. III, nr 51.
ZsO, t. III, nr 15.
D. Dvořáková, Rytier a jeho kráľ, s. 288–289.
ZsO, t. III, nr 692; D. Dvořáková, Rytier a jeho kráľ, s. 288.
ZsO, t. III, nr 289, 291, 1236; Dokumenty polskie, t. I, nr 39–40; Z. Nowak, Polityka północna, s. 112; S. A. Sroka, Polacy
na Węgrzech, s. 107; D. Dvořáková, Rytier a jeho kráľ, s. 289.
H. Heimpel, Aus der Kanzlei Kaiser Sigismunds (Über den Cod. Pal. Lat. 701 der Vatikanischen Bibliothek), „Archiv für Urkundenforschung“, 12, 1931, s. 137–138; ZsO, t. III, nr 1196.
H. Heimpel, Aus der Kanzlei Kaiser Sigismunds, s. 137; I. Czamańska, Mołdawia i Wołoszczyzna wobec Polski, Węgier i Turcji
w XIV i XV wieku, Poznań 1996, s. 72, przyp. 197; D. Deletant, Moldavia between Hungary and Poland 1347–1412, „The
Slavonic and East European Review“, 64, 1986, nr 2, s. 189–211.
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Po zakończeniu pertraktacji w Spiskiej Nowej Wsi Zygmunt Luksemburski udał się
do Siedmiogrodu, zaś Ścibor jako wysłaniec królewski skierował swoje kroki do Pragi
celem pojednania arcybiskupa praskiego Zbynka z mistrzem Janem Husem38. W zimie
1411 roku Ścibor wziął aktywny udział w wojnie Węgier z Wenecją. Po powrocie z frontu dalmatyńskiego Ścibor wziął udział w przygotowaniach do polsko-węgierskiego zjazdu w Lubowli oraz w samym zjeździe. 18 lutego 1412 roku panowie węgierscy, wśród
nich Ścibor i jego krewniak imiennik biskup Eger, udzielili panom polskim glejtu bezpieczeństwa na planowane spotkanie obu stron w Spiskiej Starej Wsi39. Trzy tygodnie
później kardynał Branda di Castglione, Ścibor ze Ściborzyc i inni węgierscy możni przekazali na ręce Witolda glejt bezpieczeństwa dla Jagiełły i panów polskich na mający
rozpocząć się za kilka dni wspólny zjazd w Lubowli40. Według Długosza Jagiełło został
nakłoniony do przyjazdu do Lubowli przez specjalnych wysłańców króla węgierskiego,
kardynała Brandę i wojewodę Ścibora41. Dnia 15 marca 1412 roku zawarto w Lubowli
układ polsko-węgierski regulujący sporne sprawy rusko-mołdawskie. Ruś Halicka została przyznana Polsce na czas określony. Problem tej ziemi miał być rozstrzygnięty
dopiero 5 lat po śmierci jednego z władców zawierających układ. Mołdawia miała pozostać pod zwierzchnictwem króla polskiego, a władca węgierski zobowiązał się nadto
nie ingerować w sprawy Podola. Hospodar mołdawski został jednak obciążony służbami wojskowymi wobec państwa św. Stefana w wypadku prowadzenia przez nie wojny
z Turkami lub innymi niewiernymi. Przewidziano bardzo ostre konsekwencje w przypadku niesubordynacji hospodara. Mołdawia miała zostać wówczas zlikwidowana i podzielona pomiędzy Polskę i Węgry42.
Nie wiemy, czy Ścibor ze Ściborzyc, po zakończeniu spotkania w Lubowli, brał
udział w przygotowaniach zjazdu budzińskiego, do którego doszło w drugiej połowie
czerwca 1412 roku. W samym kongresie nie wziął udziału, udał się bowiem do Siedmiogrodu, gdzie jego obecność źródła potwierdzają od połowy czerwca tego roku43.
Na spotkanie w stolicy państwa węgierskiego przybyło wiele osobistości ówczesnego
świata politycznego. Oprócz gospodarza, Zygmunta Luksemburskiego i króla Polski Władysława Jagiełły w Budzie zjawili się: król Bośni Twartko II, despota serbski
Stefan Lazarević, książę Spalato Hrvoja Vukčić, wielki wojewoda Bośni Sandalj Hranić Kosač, nieznany z imienia książę turecki, hospodar mołdawski Mircza, legat papieski Branda di Castiglione oraz liczni książęta śląscy, austriaccy, posłowie angielscy,
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francuscy, a nawet wysłaniec chana Złotej Ordy Dżelal-eddina44. Zjazdowi towarzyszyły liczne zabawy i turnieje, także z udziałem rycerzy polskich45. Głównym tematem
rozmów była sprawa turecka. Już po zakończeniu zjazdu, 24 sierpnia 1412 roku, Zygmunt Luksemburski wydał wyrok polubowny w sporze polsko-krzyżackim46. Ważnym
osiągnięciem Jagiełły było odzyskanie polskich insygniów koronacyjnych wywiezionych
na Węgry przez Ludwika Andegaweńskiego47. Długosz w swojej kronice podaje szczegółowy opis powrotu Władysława Jagiełły do kraju. Trasę królewskiego itinerarium potwierdza niedatowany list węgierskiego urzędnika kancelaryjnego adresowany do Jana
Kanizsaya, kanclerza Królestwa, a informujący o budzińskich rozmowach Zygmunta
i Jagiełły dotyczących spraw krzyżackich48.
Ścibor ze Ściborzyc należał niewątpliwie do osobistości dworu Zygmunta Luksemburskiego. Bezgraniczne oddanie królowi, odwaga i polityczne zdolności złożyły się
na szybką karierę kujawskiego szlachcica. Dwukrotne wyciągnięcie z poważnych tarapatów Zygmunta Luksemburskiego (1401, 1403) i co za tym idzie uratowanie mu
królewskiego tronu, ugruntowały jego pozycję przy boku władcy. Nawet wystąpienia
szlachty węgierskiej przeciwko cudzoziemcom nie zachwiały pozycją Ścibora. Był przez
wiele lat szarą eminencją dworu nie sprawując najwyższych państwowych urzędów.
Swoją wierność dla Zygmunta okazał nawet w bardzo trudnym dla „węgierskich Polaków” okresie wielkiej wojny Polski z zakonem krzyżackim. Po śmierci Ścibora już żaden
z Polaków nie osiągnął takiej pozycji na dworze Zygmunta Luksemburskiego.
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Przedsięwzięcia operacyjne Służby Bezpieczeństwa
podczas obchodów 550. rocznicy
bitwy pod Grunwaldem w 1960 r.
W zamieszczonym na łamach „Słowa na Warmii i Mazurach” w sierpniu 1960 r. artykule Gertruda w Grunwaldzie Ryszard Kozakiewicz był zdania, iż uroczystościom 550.
Rocznicy bitwy pod Grunwaldem towarzyszyło „coś niezwykłego, coś o czym historycy będą jeszcze pisać w swych dziełach”1. Dziennikarz nie pomylił się, gdyż do 1990 r.
tematyce grunwaldzkiej poświęcono około 200 publikacji naukowych i popularnych2,
obejmujących poza zagadnieniem samej bitwy 1410 r., jej symbolikę i znaczenia oraz
okoliczności obchodu kolejnych rocznic3. Dzięki tym publikacjom „Grunwald” i jego
tradycja w większości pozbawione są białych plam, o czym wspomina m.in. w artykule
Konstrukcja i proces dekonstrukcji narodowego mitu… Robert Traba4. Jednakże otwarcie
archiwów po byłej Służbie Bezpieczeństwa rzuca nieco światła na najokazalsze jak dotąd uroczystości 550. Rocznicy tej, jednej z największych bitew średniowiecznej Europy. W roku 1960 władze Polski Ludowej zorganizowały największe w historii obchody
wiktorii grunwaldzkiej, które zgromadziły sto kilkadziesiąt tysięcy uczestników z kraju
i ze świata. Przeprowadzenie takich uroczystości wymagało specjalnego zabezpieczenia,
tym bardziej w państwie totalitarnym, którym Polska Ludowa była. Ślady tych przedsięwzięć i zabiegów operacyjnych odnajdujemy właśnie w archiwach Instytutu Pamięci
Narodowej (IPN).
Specyficzne zagarnięcie przez ludowe państwo mitu grunwaldzkiego powodowało,
że osoby krytyczne wobec komunizmu odwracały się od uroczystości rocznicowych5.
Mimo, iż bitwa grunwaldzka, która – jak ustalił Robert Traba – współcześnie stanowiąc
dla Polaków piąte co do znaczenie wydarzenie w ich dziejach, dające wśród podobnych
największy powód do dumy, wydaje się być nielicznym, jednym z najbardziej trwałych
1
2

3

4
5

R. Kozakiewicz, Gertruda w Grunwaldzie, „Słowo na Warmii i Mazurach”, R. IX, Nr 31 (390), 6–7 VIII 1960, s. 8.
W. Mierzwa, Bibliografia grunwaldzka, Olsztyn 1990; por. też H. Baranowski, I. Czerciński, Bibliografia bitwy pod Grunwaldem i jej tradycji, red. M. Biskup, Toruń 1990.
R. Traba, Konstrukcja i proces dekonstrukcji narodowego mitu. Rozważania na podstawie analizy semantycznej polskich obchodów rocznic grunwaldzkich w XX wieku, „Komunikaty Mazursko-Warmińskie”, 1999, nr 4 (226), ss. 515–531.
Ibidem, s. 515.
R. Traba, op. cit., s. 523. Choć w prasie ówczesnej utrzymywano, że całe społeczeństwo oczekuje na uroczystości: Wielka
rocznica, „Panorama Północy”, 3 lipca 1960, Nr 27 (1`53), Rok IV, s. 2. Mimo wszystko jednak mit grunwaldzki ocalał, zob.
[w:] R. Traba, op., ss. 515–516.
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w świadomości zbiorowej Polaków, wydarzeń historycznych6, to przyznać trzeb, że komuniści obawiali się, iż rocznica, na którą przybędą najwyżsi oficjele PRL z Władysławem Gomułką na czele, może stać się okazją do masowych wystąpień, prowokacji
oraz innych szeroko rozumianych akcji antysystemowych7. Opowieść o uroczystościach na polach Grunwaldu w 1960 r., i poprzedzających je przygotowaniach: budowa pomników, obiektów symbolicznych, takich jak Szkoła Tysiąclecia, obozy i akcje
młodzieżowe, które doczekały się kilku opracowań8 byłaby niekompletna, w znacznym
stopniu odbiegająca od prawdy historycznej, gdyby badacz nie uwzględnił niedawno,
co odtajnionych materiałów po byłej policji politycznej PRL. Oprócz tego, co podawała, w charakterystyczny dla siebie sposób ówczesna reżimowa prasa, nazywająca tamte
uroczystości „wielką manifestację na cześć partii i jej kierownictwa”9, gdzie odzianego
w harcerską chustę i kapelusz słomkowy Władysława Gomułkę młodzież witała kwiatami, był to przede wszystkim czas wytężonej pracy operacyjnej służb specjalnych.
Bez wątpienia, z powodu monopolizacji przez władze komunistyczne etosu Grunwaldu, uroczystości ‘60 r., stały się dla niej znakomitą okazją do zamanifestowania przybyłym gościom, zwłaszcza z zagranicy, piętnastoletnich osiągnięć Polski Ludowej, jedności narodowej, niekłamanego poparcia przez społeczeństwo rządu i partii10. Do tego
potrzebowano jednak, jak już dziś wiemy, wytężonej pracy kilkuset oficerów operacyjnych SB, a ponadto rozbudowanej przez tychże funkcjonariuszy siatki informatorów.
Wystarczyło kilkanaście lat od przejęcia przez komunistów władzy w Polsce, by poprzez celebrowanie obcych polskiej tożsamości rocznic w rodzaju święta 22 lipca, czy
1 maja, by zaczęło następować widoczne zubożenie elementów zbiorowej pamięci polskiej inteligencji. Również kolejne obchody zwycięskiej bitwy miały w zamyśle władz
głównie przyczynić się do osiągnięcia doraźnych celów politycznych, którymi w tamtym czasie były: ugruntowanie tezy o Polsce (i jej „ukoronowaniu” czyli PRL) toczącej
odwieczną walkę z germańskim zagrożeniem, podkreślenia polskiego prawa do ziem
północnych i zachodnich. Dlatego, co stanowczo zostało wyeksponowane w decyzji
Biura Politycznego i Sekretariatu Komitetu Centralnego Polskiej Zjednoczonej Partii

6

7

8

9

10

B. Szacka, A. Sawicz, Czas przeszły i pamięć społeczna. Przemiany świadomości historycznej inteligencji polskiej 1965–1988,
Warszawa 1990; por. w odniesieniu do najnowszych badań R. Traba, Świadomość historyczna i postawy narodowe w Polsce
po roku 1989, [w:] Fenomen nowoczesnego nacjonalizmu w Europie Środkowej, red. B. Linek, J. Luer, K. Struve, Opole 1997.
Traba, Konstrukcja i proces dekonstrukcji…, s. 516. Potem następował powolna dekompozycja narodowego mitu, mitycznej
wręcz symboliki i emocjonalnego stosunku do Grunwaldu; ibidem, s. 517.
Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej Oddział w Białymstoku (dalej: AIPN Bi) 087/67/1, Zabezpieczenie uroczystości 550-lecia bitwy pod Grunwaldem, Uchwała Sekretariatu KW PZPR w sprawie organizacyjnego zabezpieczenia
i udziału województwa olsztyńskiego w przygotowaniach uroczystości 550-lecia bitwy pod Grunwaldem, Olsztyn 19 marca 1960, k. 1.
M.in.: A. Nadolski, Grunwald. Problemy wybrane, Olsztyn 1990, cały poświęcony tematyce grunwaldzkiej „Rocznik
Olsztyński”, Nr IV, 1961/2, Grunwald. 550 lat chwały, oprac. J. St. Kopczewski, M. Siuchniński, Warszawa 1960, J. Zaborowski, Grunwald. Geneza i sens wydarzeń, Warszawa 1960, Grunwald 1960. Materiały szkoleniowe, Warszawa 1960, H. Leśniowski, R. Odoj, Kaplica na polach Grunwaldu, „Komunikaty Mazursko-Warmińskie”, Nr 4 (78) 1962, ss. 737–752; idem,
Tajemnice grunwaldzkiego pola, Olsztyn 1985.
„W wizycie nie było ani cienia oficjalności. Było za to wiele szczerej radości, bezpośredniej serdecznej atmosfery”, Dziś
wielkie uroczystości Grunwaldzie, „Trybuna Ludu”, 17 lipca 1960 r., nr 197, s. 1.
Wielka manifestacja siły i zwartości narodu polskiego, „Głos Olsztyński, Nr 169 (2704), 18 lipca 1960 r., R. X, s. 1, 3.
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Robotniczej, ustanawiającej, 550. Rocznica pokonania krzyżaków jednym z głównych
punktów tzw. Obchodów Tysiąclecia Państwa Polskiego, stała się ona znakomitym
sposobem pobudzania narodowych emocji11. Zwłaszcza poprzez typowo ahistoryczne eksponowanie mitu piastowskiego, jedności słowiańskiej, a co za tym idzie słuszności współczesnych sojuszy, wskazując na Jagiełłę, jako pierwszego, który już w XV w.
współdziałał w ramach, mającej być średniowiecznym odpowiednikiem Układu Warszawskiego, koalicji narodów Europy Wschodniej12. Posługując się demagogią partyjno-rządową i wypełniając Grunwald nową „ludyczną” treścią, przyrównywano go do Berlina, a rozgromienie Krzyżaków do pokonania wojsk III Rzeszy. Oczywiście, aby władze
mogły odnieść spodziewany sukces propagandowy potrzebowały, oprócz przewidzianego dekorowania licznych obozów, osiedli i miast13, przede wszystkim odpowiedniego
zabezpieczenia uroczystości, eliminując jakiekolwiek spodziewane i niespodziewane
zagrożenia mogące wystąpić podczas zakrojonych na szeroką skalę państwowych obchodów14. Na gospodarzach terenu spoczywała zatem szczególna odpowiedzialność,
by zapewnić odpowiedni ich przebieg15.
1. Sprawa obiektowo-zagadnieniowa
Wyznacznikiem zadań dla olsztyńskiej SB względem uroczystości rocznicy wiktorii grunwaldzkiej były dyrektywy wydane przez jej rzeczywistych zwierzchników
z Komitetu Wojewódzkiego PZPR, zawarte w datowanej na 19 marca 1960 r. uchwale
Sekretariatu KW „w sprawie organizacyjnego zabezpieczenia i udziału województwa
olsztyńskiego w przygotowaniach uroczystości 550-lecia bitwy pod Grunwaldem”16.
Nawiązywała ona do wcześniejszej decyzji podjętej przez Sekretariat KC, gdzie podkreślano szczególną rolę aparatu bezpieczeństwa w przebiegu grunwaldzkich obchodów.
Odpowiedzialny bezpośrednio za zabezpieczenie uroczystości rocznicowych uznany został Mieczysław Targielski – zajmujący się na co dzień inwigilacją tzw. nadbudowy – naczelnik Wydziału III SB Komendy Wojewódzkiego Milicji Obywatelskiej
w Olsztynie. Dowiadujemy się o tym m.in. ze specjalnie założonej sprawy obiektowo-zagadnieniowej, zawierającej szczegółowy plan zabezpieczenia ogólnopolskich
11

12

13
14

15
16

Notatka w sprawie obchodów 550 rocznicy bitwy pod Grunwaldem, AIPN Bi 087/67/1, Zabezpieczenie uroczystości
550-lecia bitwy pod Grunwaldem, Notatka w sprawie obchodów 550 rocznicy bitwy pod Grunwaldem, k. 3. Uroczystości
na polach grunwaldzkich były znakomitą okazją do zaprezentowania opinii światowej, w tym przybyłym z Europy Zachodniej gościom i przedstawicielom Polonii piętnastolecia dorobku PRL; zob. R. Traba, Konstrukcja i proces dekonstrukcji…, s. 515.
Ibidem. Na temat idei jedności słowiańskiej podnoszonej w czasie rocznicy grunwaldzkiej zob. Wielka uroczystość Zlotu
Grunwaldzkiego, „Głos Olsztyński”, Nr 168 (2703) 28 (114), 16–17 VII 1960, R. X, s. 3.
W. Szramka, Grunwald 1960, „Głos Młodych”, Nr 22 (137), 1 czerwca 1960 r., R. IV, s. 1.
Tego rodzaju przypuszczenia wysuwano na podstawie informacji dostarczanych z wcześniejszego okresu; AIPN Bi 084/15,
Sprawozdania kwartalne do Ministra Spraw Wewnętrznych za okres od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 1959 r., Sprawozdanie z pracy Służby Bezpieczeństwa Komendy Wojewódzkiej Milicji Obywatelskiej w Olsztynie, za okres od 1 stycznia do 31 marca 1959 r., Olsztyn 14 kwietnia 1959 r., k. 2.
W. Szramka, Grunwald 1960….
AIPN Bi 084/15, Sprawozdania kwartalne do Ministra Spraw Wewnętrznych za okres od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 1959 r., Sprawozdanie z pracy Służby Bezpieczeństwa Komendy Wojewódzkiej Milicji Obywatelskiej w Olsztynie,
za okres od 1 stycznia do 31 marca 1959 r., Olsztyn 14 kwietnia 1959 r., k. 2.
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uroczystości rocznicowych17. Sprawa prowadzona była od marca 1960 r., aż do chwili
zakończenia, kiedy to 1 sierpnia 1961 r. złożono jej akta w Wydziale „C” olsztyńskiej SB,
czyli w swego rodzaju archiwum policji politycznej18. W zachowanych do dnia dzisiejszego i przechowywanych w oddziałowym Archiwum IPN w Białymstoku w formie
mikrofilmu materiałach odnajdujemy wytyczne, których funkcjonariuszom SB udzielili ich partyjni przełożeni, są to specjalne zadania, notatki, wykazy i plany zabezpieczeń
realizowanych przez przedstawicieli tutejszego aparatu represji19. Ponieważ sprawę realizowano przede wszystkim poza stolicą województwa w tzw. terenie, w materiałach
znalazły się również plany operacyjnych przedsięwzięć i zabezpieczeń każdej z jednostek SB działających przy Komendach Powiatowych MO w: Ostródzie, Działdowie,
Barczewie oraz Nidzicy. Jak wynika z materiałów zabezpieczaniu poddano, oprócz
głównego miejsca obchodów, wszystkie drogi dojazdowe, jak też okoliczne miejscowości. Przeszły kontrolę osoby odpowiedzialne za przygotowanie uroczystości, łącznie
nawet z budowniczymi pomnika grunwaldzkiego. Osobno sprawdzano miejsca, gdzie
organizowano obozy młodzieżowe i harcerskie20. Przy okazji analizowano wszelkie autentyczne i hipotetyczne zagrożenia mogące wystąpić w czasie obchodów, zwłaszcza
ze strony osób, które władze w przeszłości uznały za „element wrogi lub podejrzany”21.
Oczywiście same przygotowania do uroczystości nie rozpoczęły się w Olsztynie
w marcu 1960 r. Błędnie utrzymywał też Stefan Kuczyński, jakoby „Okres obchodu
550. Rocznicy zwycięstwa pod Grunwaldem rozpoczął się 31 marca 1958 r. na plenarnym posiedzeniu Wojewódzkiego Komitetu Frontu Jedności Narodu (WKFJN)
w Olsztynie, powołaniem Społecznego Komitetu Grunwaldzkiego”22. To przedstawiciele najwyższego kierownictwa KC jeszcze w listopadzie 1957 r. na formalnego kreatora planowanych uroczystości wyznaczyło Front Jedności Narodu23. Całość obchodów
17

18

19

20
21

22
23

Mieczysław Targielski, s. Siemina, ur. 1 stycznia 1921 r. – od 28 listopada 1956 r. do 1 listopada 1963 r. naczelnik Wydziału
III SB KW MO w Olsztynie, R. Gieszczyńska, P. Kalisz, P. Kardela, P. P. Warot, Twarze olsztyńskiej bezpieki. Obsada stanowisk kierowniczych UB i SB w Olsztynie. Informator personalny, pod red. P. Kardeli, Białystok 2007, s. 57, 183. Zob. H. Dominiczak, Organy Bezpieczeństwa PRL 1944–1990. Rozwój i działalność w świetle dokumentów MSW, Warszawa 1997, s. 128.
Kategoria sprawy operacyjnej, wszczynana w celu rozpracowania „wrogiej działalności”, w tym wypadku, w celu ochrony
operacyjnej uroczystości grunwaldzkich, gdzie obecni mieli być przedstawiciele państw niekomunistycznych; zob. Ł. Kamiński, Lingua securitatis, [w:] Wokół teczek bezpieki – zagadnienia metodologiczno-źródłoznawcze, red. F. Musiała, Kraków
2006, s. 397. AIPN Bi 087/67/1, Uchwała Sekretariatu KW PZPR w sprawie organizacyjnego zabezpieczenia i udziału województwa olsztyńskiego w przygotowaniach uroczystości 550-lecia bitwy pod Grunwaldem, Olsztyn 19 marca
1960, k. 1.
Wniosek złożył Z. Ostrowski, AIPN Bi 087/67/3, Zabezpieczenie uroczystości 550-lecia bitwy pod Grunwaldem, Wniosek o złożenie materiałów do archiwum Wydziału „C”, Olsztyn 1 sierpnia 1961, k. 25.
AIPN Bi 087/67/1, Uchwała Sekretariatu KW PZPR w sprawie organizacyjnego zabezpieczenia i udziału województwa
olsztyńskiego w przygotowaniach uroczystości 550-lecia bitwy pod Grunwaldem, Olsztyn 19 marca 1960, k. 1. Dokładnie
nie jest podane kiedy zniszczono oryginalne dokumenty sprawy. Jednocześnie zachowane mikrofilmy planowano również
zniszczyć.
Z. Mor, Zlot grunwaldzki, „Słowo na Warmii i Mazurach”, Rok IX, Nr 26 (385), 2–3 VII 1960 r., s. 4.
AIPN Bi 084/15, Sprawozdanie z pracy Służby Bezpieczeństwa Komendy Wojewódzkiej Milicji Obywatelskiej w Olsztynie, za okres od 1 stycznia do 31 marca 1959 r., Olsztyn 14 kwietnia 1959 r., k. 2.
S. M. Kuczyński, Pokłosie Grunwaldu, „Rocznik Olsztyński”, T. IV, 1961/1962, s. 397–398
„W związku ze zbliżającą się rocznicą bitwy, szereg Rad Narodowych, Komitetów Frontu Jedności Narodu, organizacji
społecznych i niektórych czasopism, wystąpiło z propozycją zorganizowania uroczystości i obchodów na polach Grunwaldu. Komitet Wojewódzki w Olsztynie i Wydział Propagandy KC, po porozumieniu się z Ministerstwem Kultury i Sztuki, Ministerstwem Komunikacji, Komitetem ds. Urbanistyki i Architektury, Komitetem ds. Turystyki oraz naukowcami
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trwała aż do połowy 1962 r., kiedy powstało ostatecznie, w pobliżu odsłoniętego w roku
’60 pomnika Muzeum Grunwaldzkie24. Podczas obrad WKFJN doszło – w atmosferze „głębokiej powagi i troski” – do powołania społecznego Komitetu Grunwaldzkiego,
na czele którego stanęli przedstawiciele stronnictw politycznych i ówczesnych władz
województwa25. Wkrótce po tym, 7 czerwca w Warszawie odbyło się wspólne posiedzenie Prezydium Ogólnopolskiego Komitetu FJN i Komitetu Obchodu Tysiąclecia Państwa Polskiego z udziałem I sekretarza KC Władysława Gomułki, przewodniczącym
Rady Państwa Aleksandra Zawadzkiego oraz premiera Rządu PRL Józefem Cyrankiewiczem, na którym nadano przygotowaniom do obchodu wiktorii grunwaldzkiej charakter ogólnopolski26, przeznaczając jednocześnie na ten cel znaczne środki finansowe27.
Komitet Wojewódzki partii uchwałą z 20 marca 1960 r. powołał działający w ścisłej
łączności z KC i Centralnym Komitetem Obchodu 550-lecia Bitwy, Wojewódzki Sztab
Uroczystości Grunwaldzkich28. Jednocześnie, jakby mało było tej biurokracji, rozpoczęło działalność Wojewódzkie Biuro Grunwaldzkie, będące organem wykonawczym
powstałego sztabu29. Oprócz biura, KW powołał przygotowujące imprezę tzw. zespoły
robocze, m.in. Zespół Porządku Publicznego, Zespół ds. Urządzeń Organizacyjnych
Placówek Usługowych Zespół Koordynacyjny Rajdów, Zlotów, Zgrupowań i Obozów,
czy też Zespół ds. Programów Artystyczno-Rozrywkowych i Dekoracji30. Natomiast

24

25

26
27

28

29
30

– historykami, proponują zorganizowanie w 1960 r. ogólnopolskich obchodów związanych z 550 rocznicą bitwy pod
Grunwaldem”; AAN, KC PZPR, 1691, Warszawa 8 listopada 1957, Wniosek Wydziału Propagandy i Agitacji Komitetu
Centralnego PZPR i Komitetu Wojewódzkiego PZPR Olsztynie skierowany do Sekretariatu KC PZPR w sprawie obchodu 550. rocznicy bitwy pod Grunwaldem, k. 45.
S. M. Kuczyński, Pokłosie Grunwaldu… W tym czasie ukazały się: „Krzyżacy” H. Sienkiewicza w luksusowym wydaniu
z drzeworytami S. Toepfera, oraz piękny album „Grunwald” z reprodukcjami słynnego obrazu Matejki oraz tekstem
S. M. Kuczyńskiego i K. Sroczyńskiej. Nadto wyszły z druku: nowe, poszerzone wydanie ”Wielkiej Wojny z Zakonem
Krzyżackim w latach 1409–1411 Stefana. M. Kuczyńskiego, Jana Długosza „Banderia Prutenorum”, w opracowaniu
Karola Górskiego i tegoż autora „Dzieje Malborka”; „O Krzyżakach Henryka Sienkiewicza” – wybór prac krytycznych
w opracowaniu T. Jodełki. Zob. H. Leśniowski, Na grunwaldzkim sławnym polu, „Grunwald. Dodatek specjalny »Żołnierza
Polskiego«”, R. 1987, s. 12, 20. Na temat zbiorów muzealnych: „Grunwald w sztuce”, „Słowo na Warmii i Mazurach, Rok IX
Nr 28 (387), 16–17 VII 1960 r., s. 8.
„…aby nie zaprzepaścić i nie osłabić oddźwięku, jaki w całej Polsce wzbudzić powinien Grunwald w 550 rocznicę swej
wielkiej chwały”, W. Ogrodziński, Wielkość Grunwaldu, [w:] Grunwald 1410–1960, Olsztyn 1959, s. 59–60.
W. Ogrodziński, Wielkość Grunwaldu…, s. 61.
B. Noszczak, Gomułka pod Grunwaldem, „Biuletyn IPN”, Nr 10 (33) październik 2003, s. 31. Szerzej na ten temat zob. idem,
„Sacrum” czy „profanum”? – spór o istotę obchodów Milenium polskiego (1949–1966), Warszawa 2002.
W jego skład weszli: Sekretarz KW w Olsztynie Kazimierz Rokoszewski, generał Ludowego Wojska Polskiego Jan Czarnecki, Przewodniczący Wojewódzkiej Rady Narodowej Jan Boenigk, sekretarz WRN Wiaczesław Medyński, przedstawiciel organizacji i związków młodzieżowych Stanisław Drach, przedstawiciel Wydziału Architektury i Nadzoru Budowlanego Urzędu Wojewódzkiego Władysław Hopke, Przewodniczący Zarządu Wojewódzkiego Towarzystwa Rozwoju Ziem
Zachodnich Juliusz Malewski, Przewodniczący WKFJN Czesław Sadowski, Kierownik Wydziału Propagandy KW Jerzy
Szymański, Przewodniczący Powiatowej Rady Narodowej w Ostródzie Leon Łosiakowski, sekretarz Komitetu Powiatowego PZPR w Ostródzie Jan Wielocha, Zastępca Kierownika Wydziału Propagandy KW Tadeusz Ostojski; AIPN Bi
087/67/1, Uchwała Sekretariatu KW PZPR w sprawie organizacyjnego zabezpieczenia i udziału województwa olsztyńskiego w przygotowaniach uroczystości 550-lecia bitwy pod Grunwaldem, Olsztyn 19 marca 1960, k. 1.
W skład biura weszli, m.in.: jako jego kierownik Tadeusz Ostojski, Zdzisław Zabornia i Tadeusz Grynis; ibidem.
Zespół Propagandowy – przewodniczący Jerzy Szymański, Zespół Porządku Publicznego – Zdzisław Banasik; Zespół
ds. Organizacji, Zakwaterowania i Lokalizacji, Zespół ds. Urządzeń Organizacyjnych Placówek Usługowych – przewodniczący Jerzy Mieloch, Zespół ds. Transportu – przewodniczący Leon Lewandowski, Zespół Koordynacyjny Rajdów, Zlotów, Zgrupowań i Obozów – przewodniczący Olgierd Żukowski, Zespół ds. Programów Artystyczno-Rozrywkowych
i Dekoracji – przewodniczący Władysław Ogrodziński, Zespół ds. Zaopatrzenia – przewodniczący Jerzy Sobczak, Zespół
ds. Służby Zdrowia – przewodniczący Janusz Kacprzyk. Również z Ludowego Wojska Polskiego do pracy w powyższych
zespołach oddelegowani zostali: mjr Śliwowski (Zespół Organizacji Zakwaterowania i Lokalizacji), mjr Nowak (Zespół
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co do samej pracy nad przygotowaniami do obchodów, członkowie KW zwrócili jedynie
uwagę, by został powołany w tym celu „odpowiednio dobrany aktyw”31, rekrutujący się
z pośród członków organizacji społecznych, związków i stowarzyszeń, np. kierowników
przedsiębiorstw handlowych, usługowych czy rozrywkowych, służby zdrowia, porządku publicznego – „zgodnie z charakterem zespołu i potrzebami”. Tego typu wymóg
w znacznej mierze wynikał z faktu posiadania przez SB właśnie wśród kierownictwa
wymienionych organizacji najwięcej osobowych źródeł informacji (OZI)32. Tym łatwiej
też osoby wchodzące w skład biura, mogły zostać przez konkretne instytucje, na okres
od 15 kwietnia do 25 lipca 1960 r., specjalnie oddelegowane. Biuro było zobowiązane
do składania Wojewódzkiemu Sztabowi cotygodniowych meldunków sytuacyjnych,
które z ostatecznie docierały do szefa wojewódzkiego SB oraz I sekretarza KW33.
2. Zabezpieczenie terenu
Pomimo tego, że po niepokojach towarzyszącym wydarzeniom października 1956 r.
sytuacja była na ogół ustabilizowana34, 1 kwietnia 1960 r. na naradzie w KW partii
w Olsztynie, polecono wojewódzkiemu kierownictwu SB pełne zabezpieczenie terenu
obchodów grunwaldzkich, uznając jednocześnie działania operacyjne służb specjalnych
za ważniejszy element przygotowań i przebiegu uroczystości. Mieczysław Szparak35
i Bolesław Małek36 odpowiedzialni za osłonę kontrwywiadowczą naczelnicy Wydziału
II SB KW MO w Olsztynie i zajmujący się inwigilacją szeroko rozumianej inteligencji wspomniany już Mieczysław Targielski37 i Mieczysław Sałkowski38 szefowie Wydziału III, odpowiednio podzielili się zadaniami. Funkcjonariusze „dwójki” rozpoczęli
„obserwację operacyjną”39 wytypowanych specjalnie hoteli i domów noclegowych40.

31
32
33

34

35

36

37
38

39
40

ds. Porządku Publicznego); AIPN Bi 087/67/1, Uchwała Sekretariatu KW PZPR w sprawie organizacyjnego zabezpieczenia i udziału województwa olsztyńskiego w przygotowaniach uroczystości 550-lecia bitwy pod Grunwaldem, Olsztyn
19 marca 1960, k. 2.
Ibidem.
Zob. Ł. Kamiński, Lingua securitatis…, s. 396.
Instytucją, odpowiedzialną za zabezpieczenie lokali na biura, było Prezydium PWRN. AIPN Bi 087/67/1, Zabezpieczenie
uroczystości 550-lecia bitwy pod Grunwaldem, Uchwała Sekretariatu KW PZPR w sprawie organizacyjnego zabezpieczenia i udziału województwa olsztyńskiego w przygotowaniach uroczystości 550-lecia bitwy pod Grunwaldem, Olsztyn
19 marca 1960, k. 2.
Świadczą o tym sprawozdania z tamtego okresu; zob. AIPN Bi 084/15, Sprawozdanie z pracy Służby Bezpieczeństwa
Komendy Wojewódzkiej Milicji Obywatelskiej w Olsztynie, za okres od 1 kwietnia do 31 czerwca 1959 r., Olsztyn 15 lipca
1959 r., k, 42–46. Por. P. P. Warot, Olsztyński Październik ’56 w świetle dokumentów Służby Bezpieczeństwa i w relacjach świadków, [w:] „Komunikaty Mazursko-Warmińskie”, 4/2008 s. 425–448.
Mieczysław Szparak, s. Jana, ur. 17 kwietnia 1924 r. – od 28 listopada 1956 r. do 31 października 1963 r. naczelnik Wydziału II SB KW MO w Olsztynie, zob. [w:] R. Gieszczyńska, P. Kalisz, P. Kardela, P. P. Warot, Twarze olsztyńskiej bezpieki…,
s. 57, 181.
Bolesław Małek, s. Jana, ur. 29 lipca 1925 r. – od 1 stycznia 1957 r. do 31 maja 1964 r. zastępca naczelnika Wydziału II SB
KW MO w Olsztynie, zob. [w:] ibidem, s. 57, 135.
Zob. przypis nr 19.
Mieczysław Sałkowski, s. Władysława, ur. 22 maja 1925 r. – od 1 stycznia 1957 r. do 1 lipca 1962 r. zastępca naczelnika
Wydziału III Sb KW MO w Olsztynie, R. Gieszczyńska, P. Kalisz, P. Kardela, P. P. Warot, Twarze olsztyńskiej bezpieki…,
pod red. P. Kardeli, Białystok 2007, s. 57, 167; zob. P. Kardela, „Wzór ofiarności” – funkcjonariusz UB i SB Mieczysław Sałkowski, „Drwęca. Czasopismo społeczno-kulturalne”, styczeń-luty 2007, nr 1 (21).
Czyli tajne rozpoznanie, zob. I. Dojka, Zakłamany słownik, Kraków 2010, s. 123.
W powiecie olsztyńskim plan opracowywał zastępca komendanta MO ds. SB por. Wacław Chocimski, w Ostródzie
zastępca komendanta MO ds. SB kpt. Józef Korajczyk, w Nidzicy zastępca komendanta MO ds. SB kpt. Teofil Nykiel,
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Kontroli poddani zostali przebywający w rejonie planowanych uroczystości obcokrajowcy, zwłaszcza dyplomaci, poza tym stale inwigilowano tzw. figurantów41 prowadzonych już wcześniej spraw, zwłaszcza podejrzanych o działalność wywiadowczą. Przeprowadzono też selekcję odpowiednich pod względem przydatności agentów z terenu
województwa, których można było skierować na okres uroczystości do Grunwaldu.
Uznano za zasadne zwiększenie, w rejonie licznie planowanych imprez, stanu osobowych źródeł informacji, i co równie istotne uaktywnienie pracy z już posiadanymi
informatorami42, zwłaszcza „zainstalowanymi” w środowisku obcokrajowców43. Aby
„uczęstotliwić” spotkania z agenturą, opracowany został podczas wspólnych spotkań
charakterystyczny sposób nawiązywania łączności44, przewidujący przede wszystkim
utrzymanie stałego kontaktu z miejscowymi posterunkami MO oraz bieżące przekazywanie przez milicję ciekawszych informacji do sztabu dowodzenia SB. Funkcjonariusze
„trójki” odpowiadali za zapewnienie szerokiego dopływu informacji „po reakcyjnym
klerze”, a także z tzw. środowisk rewizjonistycznych, nacjonalistycznych oraz, co było
niezwykle istotne młodzieży i wykładowców Wyższej Szkoły Rolniczej w Olsztynie45.
Rozpoczęto jeszcze baczniejszą obserwację osób znanych w „minionym okresie” z wrogiej względem władz działalności: duchownych, byłych członków Armii Krajowej,
Narodowych Sił Zbrojnych oraz Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość. Zastrzeżenia SB
budziło ponadto: miejscowe pochodzenie i wcześniejsza przynależność do Polskiego
Stronnictwa Ludowego. Opracowano też listę osób podejrzanych w przeszłości o nielegalne posiadanie broni46. Kontroli poddano trasy dojazdowe, za co odpowiedzialne
były powiatowe jednostki SB w Olsztynie, Ostródzie, Nidzicy i Działdowie. Miały one
dokonać rozpoznania „wrogiego i podejrzanego elementu”, znajdującego się wzdłuż tras
pochodów, marszów i przejazdów, by zabezpieczyć zwłaszcza biorących udział w uroczystościach oficjeli partyjnych i rządowych. Sporządzono specjalne mapy terenów
przyległych do Grunwaldu, na których obszar został podzielony na specjalne oznaczone

41
42

43

44

45

46

w Działdowie kpt. Mieczysław Grusiewicz. Zob. AIPN Bi 087/67/1, Zadania Służby Bezpieczeństwa woj. olsztyńskiego
w okresie przygotowania uroczystości grunwaldzkich, Olsztyn 1 kwietnia 1960 r., k. 15.
Osoba rozpracowywana w ramach danej sprawy; por. Ł. Kamiński, Lingua securitatis…, s. 395.
Do połowy lat 50 stanowili najniższą kategorię agentury, którą werbowano w środowiskach i grupach potencjalnie zagrożonych „wroga działalnością”; zob. [w:] ibidem.
W powiecie olsztyńskim plan opracowywał zastępca komendanta powiatowego MO ds. SB por. Wacław Chocimski,
w Ostródzie zastępca komendanta MO ds. SB kpt. Józef Korajczyk, w Nidzicy zastępca komendanta MO ds. SB kpt. Teofil
Nykiel, w Działdowie kpt. Mieczysław Grusiewicz. AIPN Bi 087/67/1, Zadania Służby Bezpieczeństwa woj. olsztyńskiego w okresie przygotowania uroczystości grunwaldzkich, Olsztyn 1 kwietnia 1960 r., k. 15.
AIPN Bi 087/67/1, Zadania Służby Bezpieczeństwa woj. olsztyńskiego w okresie przygotowania uroczystości grunwaldzkich, Olsztyn 1 kwietnia 1960 r., k. 15. Uaktywnienie pracy nastąpiło z dniem 1 lipca i trwało nieprzerwanie do 18 lipca,
zob. [w:] AIPN Bi 087/67/2, Plan operacyjnego zabezpieczenia uroczystości grunwaldzkich w dniach 17 lipca 1960 r.,
Olsztyn 10 lipca 1960 r., k. 67.
AIPN Bi 087/67/1, Zadania Służby Bezpieczeństwa woj. olsztyńskiego w okresie przygotowania uroczystości grunwaldzkich, Olsztyn 1 kwietnia 1960 r., k. 18.
Ibidem, k. 15. Uaktywnienie pracy nastąpiło wraz z dniem 1 lipca i trwało nieprzerwanie do 18 lipca; zob. AIPN Bi
087/67/2, Plan operacyjnego zabezpieczenia uroczystości grunwaldzkich w dniach 17 lipca br., Olsztyn 10 lipca 1960 r.,
k. 67. Szerzej m.in. na temat duchownych katolickich dowiadujemy się [w:] AIPN Bi 084/15, Sprawozdanie z pracy Służby
Bezpieczeństwa Komendy Wojewódzkiej Milicji Obywatelskiej w Olsztynie, za okres od 1 stycznia do 31 marca 1959 r.,
Olsztyn 14 IV 1959 r., k. 3–4 oraz ibidem, Sprawozdanie z pracy Służby Bezpieczeństwa Komendy Wojewódzkiej Milicji
Obywatelskiej w Olsztynie, za okres od 1 kwietnia do 31 czerwca 1959 r., Olsztyn 15 lipca 1959 r., k, 42–46.
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sektory. Uwzględniono przy tym osoby, na które SB miała szczególne baczenie, i których rozpracowywano w ramach licznych spraw obiektowych47. Zwłaszcza na obszarze powiatu ostródzkiego, poddano ścisłemu zabezpieczeniu miejscowości okalające
Pola Grunwaldu, były to: Stębark, Łodwigowo, Samin, Ostrowite, Dąbrówno, Mielno
a także sam Grunwald. Oczywiście wiązało się to z koniecznością posiadania wszechstronnych informacji o zachowaniu się i ewentualnych wrogich zamiarach osób, które
poddane były rozpracowaniu48.
Mając na uwadze zabezpieczenie terenu przed mogącymi planować złowrogie akcje zachodnimi dyplomatami, starano się, przy pomocy ciągle rozbudowywanej siatki
informatorów, poznać przebieg i okoliczności ich pobytu w olsztyńskim, a szczególnie
zawierane przez nich znajomości49. Ze strony, nastawionego przeważnie proniemiecko środowiska autochtonów, władze spodziewały się pewnego ożywienia „złowrogiej
działalności”, przede wszystkim w postaci: kolportowanych ulotek, wykonywanych
lub publicznie eksponowanych napisów, a przynajmniej głoszonej „nieodpowiedzialnie” propagandy. Szczególnej obserwacji poddano byłych żołnierzy podziemia niepodległościowego, ze strony, których spodziewano się nieprzewidzianych wystąpień50.
Każdy przejaw „wrogiej” działalność – akty dywersji, przypadki fotografowania przez
obcokrajowców, ważnych dla gospodarki narodowej – „strategicznych” obiektów
miały być i były odnotowywane przez pozostających w „terenie” agentów51. Znaczna
rozbudowa źródeł informacji, nastąpiła zwłaszcza na terenie powiatu ostródzkiego,
w granicach którego położona jest wieś Grunwald. By wzmocnić też załogę ostródzkiej SB, na czas uroczystości i przygotowań do nich, oddelegowano z dniem 1 maja
1960 r. właśnie tam trzech funkcjonariuszy z wojewódzkiej „centrali”52. Wynikało
to zwłaszcza z faktu, ścisłej kontroli przez władze prowadzonych na polach grunwaldzkich prac budowlano-ziemnych. Istotną uwagę zwracano też na pracujących
47

48

49

50

51
52

AIPN Bi 087/67/1, Zadania Służby Bezpieczeństwa woj. olsztyńskiego w okresie przygotowania uroczystości grunwaldzkich, Olsztyn 1 kwietnia 1960 r., k. 15. Mających najczęściej charakter: kontrwywiadowczy, rewizjonistyczny lub „kościelny”.
Olsztyńska SB sporządziła pełen wykaz miejscowości podlegających operacyjnemu zabezpieczeniu w okresie uroczystości
na terenie powiatów Barczewo, Ostróda, Nidzica i Działdowo. Na wykazie znalazły się nawet najmniejsze wsie, gdzie
wówczas lub wcześniej prowadzone były „sprawy” oraz „zaczepki” na nielegalne organizacje, posiadanie broni oraz tzw.
podejrzane schadzki. Zob. AIPN Bi 087/67/1, Wykaz miejscowości podległych zabezpieczeniu w okresie uroczystości
grunwaldzkich an terenie powiatów Barczewo, Ostróda, Nidzica – Działdowo, Olsztyn 7 maja 1960 r., k. 24.
AIPN Bi 087/67/2, Plan zabezpieczenia głównej trasy dojazdowej na Pola Grunwaldu, Olsztyn 2 lipca 1960 r., k. 48. SB m.
in. ustaliła, że 6 lipca odwiedzali miejscowości turystyczne województwa sekretarz-archiwista ambasady USA, niejaki
M. Bardely w towarzystwie trzech nierozpoznanych osób. W czasie jazdy interesować mieli się napotykanymi na drodze
obiektami wojskowymi; zob. AIPN Bi 084/16, Sprawozdanie z pracy Służby Bezpieczeństwa Komendy Wojewódzkiej
Milicji Obywatelskiej w Olsztynie, za okres od 1 VII do 31 IX 1960 r., Olsztyn 15 października 1960 r., k. 60.
AIPN Bi 087/67/2, Plan wykonania zadań na terenie powiatu nidzickiego w związku z uroczystościami grunwaldzkimi,
Olsztyn 11 maja 1960 r., k. 9. Co nie oznacza, że nie byli oni wcześniej pod pieczą, nawet po 1956 r. Zob. na ten temat:
AIPN Bi 084/15, Sprawozdanie z pracy Służby Bezpieczeństwa Komendy Wojewódzkiej Milicji Obywatelskiej w Olsztynie, za okres od 1 stycznia do 31 marca br., Olsztyn 14 kwietnia 1959 r., k. 15–17. Napisów obawiano się zwłaszcza
po zjeździe ziomkostw i przemówieniu Adenauera; zob. AIPN Bi 084/16, Sprawozdanie z pracy Służby Bezpieczeństwa
Komendy Wojewódzkiej Milicji Obywatelskiej w Olsztynie, za okres od 1 lipca do 31 września 1960 r., Olsztyn 15 października 1960 r., k, 43–45.
AIPN Bi 087/67/2, Plan zabezpieczenia głównej trasy dojazdowej na Pola Grunwaldu, Olsztyn 2 lipca 1960 r., k. 48.
AIPN Bi 087/67/1, Notatka z odbytej w dniu 26 kwietnia 1960 r. narady dot. przygotowania zabezpieczenia uroczystości
grunwaldzkich, Olsztyn 27 kwietnia 1960 r., k. 23.
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przy budowie hotelu oraz Szkoły Tysiąclecia w Stębarku. 29 kwietnia 1960 r. zorganizowano w ostródzkiej komendzie MO naradę funkcjonariuszy bezpieki z udziałem służby mundurowej, w celu – wskazania, na jakie problemy winno się zwracać
uwagę w okresie przygotowań i w dniach uroczystości. Narada jest przykładem trwającej przez cały okres Polski Ludowej współpracy jednostek SB z MO. Mundurowi
szczególnie mieli zwracać uwagę na zabezpieczanie terenu przed „penetracją” przedstawicieli obcych placówek dyplomatycznych. Polecono im rozbudowę posiadanych
również przez nich źródeł informacji, zwłaszcza na trasach dojazdu do Grunwaldu
oraz w miejscach noclegu obcokrajowców. Agenci w razie potrzeby mieli zgłaszać się
do najbliższego posterunku MO i sygnalizować najmniejsze nawet „zagrożenie”. Informacje te milicja miała przyjmować i meldować „centrali” w Olsztynie, bez zbędnego
przesłuchiwania dostarczających je informatorów.
Oprócz wydatnej pomocy MO, pracę służb specjalnych wspierały powołane w maju
1960 r. nadzwyczajnie przez zajmujący się jawną i ukrytą obserwacją Wydział „B” wojewódzkiej SB dwie „grupy obserwacyjne”53, zlokalizowane w okolicach Grunwaldu
i Olsztyna. Po 15 czerwca pracę swą uaktywniła ponadto Sekcja „W”54, której funkcjonariusze oprócz dotychczasowej wyrywkowej kontroli korespondencji środowiska
Kościoła, rozpoczęło systemowe sprawdzanie listów i telegramów osób związanych
z olsztyńską WSR55. Wydział „T”56 był przez cały czas w pogotowiu, instalując podsłuchy (PP57) i specjalne „podglądy pokojów” (PT58) w miejscowych przebywania znanych
SB miejscowych działaczy i duchownych. Dodatkowo za zabezpieczenie łączności telefonicznej i tajnego dowodzenia, odpowiedzialna była wprawiona w szyfrowaniu i deszyfrowaniu wiadomości Samodzielna Sekcja „A”59.
Wojewódzkie kierownictwo SB nawiązało też kontakt z Wojskową Służbą Wewnętrzną (WSW), co wynikało z udziału w uroczystościach na Polach Grunwaldzkich
jednostek Ludowego Wojska Polskiego. Znajdujące się na terenie powiatu ostródzkiego
dwie jednostki wojskowe miały zostać objęte specjalną „ochroną operacyjną” ze strony
WSW. Podobnemu „zabezpieczeniu” poddano oddziały wojskowe biorące udział w pracach w miejscu historycznej bitwy, przy budowie campingów, czy wznoszeniu specjalnych przeznaczonych dla władz państwowych namiotach.

53
54
55
56

57

58
59

Był to tzw. pion obserwacji zewnętrznej SB, zob. [w:] Ł. Kamiński, Lingua securitatis…, s. 394.
Był to pion zajmujący się kontrolą korespondencji (perlustracją), zob. ibidem, s. 398
Zob. Dziesięciolecie Wyższej Szkoły Rolniczej w Olsztynie, red. R. Towarnickiego, Olsztyn 1960.
Wydział „T” – pion techniki operacyjnej. Zajmował się instalacją i obsługą podsłuchów oraz podglądów, a także tajnym
otwieraniem mieszkań, kopiowaniem dokumentów, produkcją dokumentów niezbędnych do pracy operacyjnej; zob.
Ł. Kamiński, Lingua securitatis, [w:] Wokół teczek bezpieki – zagadnienia metodologiczno-źródłoznawcze, pod red. F. Musiała,
Kraków 2006, s. 397
PP – podsłuchy pokojowe, zob.: G. Majchrzak, Podsłuchy w sprawach operacyjnych Służby Bezpieczeństwa, [w:] Osobowe
źródła informacji – zagadnienia metodologiczno-źródłoznawcze, pod. Red. F. Musiała, Kraków 2008, s. 315–321.
PT – podsłuch telefoniczny; zob. F. Musiał, Podręcznik bezpieki, Kraków 2007, s. 170–172.
Wyjaśnienie Sekcja „A” – pion szyfrów SB; zob. Ł. Kamiński, Lingua securitatis…, s. 394.
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3. Zadania osobowych źródeł informacji
Pomimo tego, że sytuację jaka panowała w rejonie uroczystości od lat określić można by mianem ustabilizowanej, postanowiono jeszcze rozbudować posiadaną bazę informatorów60. Wiązało się to m.in. z prowadzeniem w okresie poprzedzającym uroczystości w ramach wytycznych KC określonych prac budowlanych61, takich choćby
jak: budowa pomnika, planetarium, czy dróg dojazdowych do pól Grunwaldu, co wymagało m.in. zatrudnienia kilkuset nowych osób62. Pracownicy ci pochodzili głownie
z województw krakowskiego, poznańskiego i warszawskiego. Miejscowa SB nie posiadała wśród nich początkowo informatorów. Jednakże narada z 25 kwietnia 1960 r., która odbyła się w Komendzie Wojewódzkiej63, na której obecni byli: szefowie bezpieki
z jednostek: olsztyńskiej, działdowskiej, nidzickiej i ostródzkiej, a także naczelnicy i zastępcy Wydziałów II i III z odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo funkcjonariuszami
oraz przedstawicielami WSW, poskutkowała tym, że wszyscy pracujący przy „inwestycjach grunwaldzkich” zostali zewidencjonowani, a następnie sprawdzeni w Wydziale
„C”64, czyli specjalnym archiwum Służby Bezpieczeństwa, poszczególnych województw
w celu stwierdzenia, ilu z zatrudnionych figuruje w kartotece, a szczególnie, ilu „przechodzi” w katalogu byłej agentury, względnie agentury czynnej. Z takimi „pewnymi”
już osobami, w porozumieniu z odnośnymi jednostkami operacyjnymi z kraju, podjęty
został kontakt. Jakby tego było mało, w każdej grupie pracowników fizycznych, a także
majstrów i osób nadzorujących całość robót, nastąpił werbunek kolejnych przynajmniej
4 informatorów. W ten sposób zapewniono sobie stały dopływ informacji o przebiegu
prowadzonych prac, o nastrojach panujących wśród zatrudnionych pracowników, tym
samym eliminując wcześniej jakiekolwiek wrogie wystąpienia65.
Im bliżej było do uroczystości, tym narady w KW SB odbywały się częściej. 26 kwietnia na podobnym spotkaniu omówione zostały dalsze zadania dla powiatowych jednostek SB. Wysłuchano relacji szefów terenowych komend o przebiegu prowadzonego rozeznania oraz na temat stopnia „agenturalnego zabezpieczanie” terenu. Przez cały czas
mając na uwadze zagrożenie wynikające ze wzmożonej obecności na terenie grup obcokrajowców, polecono komendom terenowym sprawdzenie dopełniania przez turystów
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AIPN Bi 084/16, Sprawozdania kwartalne do Ministra Spraw Wewnętrznych za okres od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 1960 r., Sprawozdanie z pracy Służby Bezpieczeństwa Komendy Wojewódzkiej Milicji Obywatelskiej w Olsztynie,
za okres od 1 lipca do 31 września 1960 r., Olsztyn 15 października 1960 r., k, 43–45.
AAN, KC PZPR, 1691, Wniosek Wydziału Propagandy i Agitacji Komitetu Centralnego PZPR i Komitetu Wojewódzkiego PZPR Olsztynie skierowany do Sekretariatu KC PZPR” w sprawie obchodu 550. rocznicy bitwy pod Grunwaldem”,
Warszawa, 8 listopada 1957 r., k. 45–46.
Około 200 osób. Budowane były też drogi wokół Grunwaldu, gdzie zatrudnionych było 100 pracowników; zob. [w:] AIPN
Bi 087/67/1, Plan zabezpieczania uroczystości grunwaldzkich, Ostróda 29 kwietnia 1960 r., k. 26.
AIPN Bi 087/67/1, Wytyczne do omówienia na naradzie w dniu 26 kwietnia 1960 r., Olsztyn 25 kwietnia 1960, k. 19.
Każdego z pracowników zakwalifikowano do osobnej grupy, uwzględniając zakres wykonywanych czynności oraz zajmowane stanowisko; zob. [w:] AIPN Bi 087/67/2, Plan wykonania zadań na terenie powiatu nidzickiego w związku z uroczystościami grunwaldzkimi, Olsztyn 11 maja 1960 r., k. 9. Wydział „C” – dział w aparacie represji na szczeblu centralnym
i wojewódzkim, powołany w 1960 r., prowadzący archiwum, kartoteki osobowe OZI i osób poddanych rozpracowaniu,
zob. [w:] I. Dojka, Zakłamany Słownik, Kraków 2010, s. 219–220.
AIPN Bi 087/67/2, Plan wykonania zadań na terenie powiatu nidzickiego w związku z uroczystościami grunwaldzkimi,
Olsztyn 11 maja 1960 r., k. 9.
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obowiązku meldunkowego66. Przy okazji polecono też, by przy zabezpieczeniu wziąć
pod uwagę pracowników obsługujących kawiarnię w Grunwaldzie i „Dom Grunwaldzki”. Nakazano nadzór, tak by Przedsiębiorstwo Obsługi Turystycznej „Warszawa-Olsztyn”, organizujące delegacjom zagranicznym kwatery u osób prywatnych w Olsztynie
i Ostródzie, wybrały te miejsca, gdzie SB miała „rozeznania operacyjne”67.
Pomimo częstego szermowania przez władze hasłami w rodzaju: „Myśmy tu nie
przyszli, myśmy tu wrócili”68, obawiano się w trakcie uroczystości ze strony miejscowej
ludności, nagabywanej – jak przypuszczano – przez przybywających obcokrajowców,
wszelkich wrogich wystąpień. To z tego powodu poddawano ją w dniach grunwaldzkich
obchodów wzmożonej kontroli operacyjnej. SB prowadziła liczne sprawy wymierzone
przeciwko ludności miejscowej, ciągle zakładano nowe i wznawiano stare. Każdy choćby w najmniejszym stopniu podejrzany „figurant” znajdował się pod specjalną kontrolą69. Szczególną wagę przywiązywano do spraw „po rewizjonizmie” realizowanych przez
66
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69

AIPN Bi 087/67/1, Notatka z odbytej w dniu 26 kwietnia 1960 r. narady dot. przygotowania zabezpieczenia uroczystości
grunwaldzkich, Olsztyn 27 kwietnia 1960 r., k. 22.
Przed uroczystościami SB notowała wzmożony przyjazd obywateli z Niemiec Zachodnich, odwiedzających rodziny.
W chwili narady SB 26 kwietnia takich zgłoszeń było 120 zgłoszeń. Spowodowało to, że mjr J. Najder podjął decyzję
o zwiększeniu w maju i czerwcu limitu benzyny dla referatów SB w Olsztynie, Nidzicy, Ostródzie i Działdowie, zob. [w:]
AIPN Bi 087/67/1, Notatka z odbytej w dniu 26 kwietnia 1960 r. narady dot. przygotowania zabezpieczenia uroczystości
grunwaldzkich, Olsztyn 27 kwietnia 1960 r., k. 23.
Z. Kozakiewicz, „Myśmy tu wrócili”, „Grunwald. Dodatek specjalny »Żołnierza Polskiego«”, R. 1987, s. 4.
W Olsztynie obserwowano figuranta sprawy agenturalnej krypt. „O.M.” podejrzanego o zorganizowanie nielegalnej organizacji, której celem miało być gromadzenie broni i „wystąpienie zbrojne w czasie przyszłej wojny”. Sprawę tę prowadził
ppor. Pozimski z Wydziału III SB KW MO, zob. [w:] AIPN Bi 087/67/2, Wykaz spraw i zaczepek o nielegalne posiadanie
broni, nielegalne organizacje i podejrzane schadzki na terenie województwa olsztyńskiego, Olsztyn 17 czerwca 1960 r.,
k. 45. Obserwowano figuranta „zaczepki” krypt. „K.A.” podejrzanego o organizowanie w mieszkaniu podejrzanych „schadzek” młodzieży miejscowego pochodzenia. SB przeprowadzała rozmowy z sąsiadami, by pogłębić posiadaną wiedzę.
Zaczepkę tę prowadzi kpt. Wł. Janczyk z Wydziału III SB KW MO, ibidem, k. 46. W Rudce w powiecie szczycieńskim,
kontroli poddano figuranta sprawy agenturalnej krypt. „B.Ł.”, podejrzanego o usiłowanie zorganizowania organizacji rewizjonistycznej. Sprawę prowadził ppor. Leon Stasiak z referatu SB w Szczytnie, ibidem, k. 46. W Bartągu w powiecie
szczycieńskim obserwowany był figurant sprawy agenturalnego sprawdzenia krypt. „D.W.” podejrzany o nielegalne organizowanie „schadzek”, na których poruszane były sprawy tzw. rewizjonizmu niemieckiego. Sprawę prowadził też Leon
Stasiak, ibidem, k. 46, t. 2. W Rozogach figurant krypt. „P.A.” podejrzany był o nielegalne posiadanie broni i organizowanie
nielegalnych „schadzek”. Sprawę również prowadził Stasiak, ibidem, k. 46. W miejscowości Kokity w powiecie biskupieckim
prowadzono „zaczepkę” na sprawę o nielegalne posiadanie broni przez figuranta krypt. „Ł.E.”. W Braniewie 2 lipca wpłynął
do SB anonim mówiący o nielegalnym posiadaniu broni palnej przez Bogdana Kozaka – jak ujął to autor anonimu – byłego członka UPA zamieszkałego we wsi Skrzekoty. Według informacji uzyskanych od informatora ps. „Sławek”, Kozak
miał posiadać broszury wydawane przez grekokatolików w USA, które wypożyczał od Jana Borciuka ze wsi Bienkowo.
W sprawie tej przeprowadzono wspólnie z olsztyńską Sekcją Śledcza rewizję domu. Informator ps. „Łysy” w doniesieniu
z dnia 4 maja podał, że Jan Kuśkowski z Głębocka, pokazywał nielegalnie posiadany pistolet miejscowemu kierownikowi
Szkoły Michałowi Harcuje. W związku z tym SB przeprowadziła rozmowy z oficerem zwiadu WOP i komendantem
MO w Lelkowie, w toku których ustalono, że Kuśkowski jest aktywnym członkiem ORMO, i jako taki chętnie udziela
informacji, a poza tym miał być „pozytywnie ustosunkowany do władz i ustroju Polski Ludowej”, ibidem, k. 43. 14 maja
1960 r. ustalono, że Zygmunt Jurgielewicz, rolnik zamieszkały we wsi Zawierz, posiada karabin, którym popijanemu straszył miejscowych gospodarzy. W sprawie tej zostało wszczęte śledztwo, w czasie którego m.in. przeprowadzono rewizję
domu Jurgielewicza. W Ornecie podejrzewano dwie osoby, m. in. figuranta krypt. „S.J.” o planowanie napadu na bank
w mieście. Wszczęto więc sprawdzenia zmierzające do przeciwdziałania tej akcji. Zaczepkę wyjaśniał kpt. Mieczysław
Chantel z Wydziału III SB KW MO w Olsztynie. ibidem, k. 44. W Lidzbark SB prowadziła „zaczepkę” o nielegalne posiadanie karabinu typu Mauzer przez figuranta krypt. „J.M.” zamieszkałego w Kochanówku. W Kętrzynie prowadzono
dwie sprawy tego typu. W Morągu prowadzono dwie sprawy agenturalnego sprawdzenia przeciwko figurantowi krypt.
„D.H.” podejrzanemu o nielegalne posiadanie broni długiej. W miejscowości Ruś figurant krypt. „M.J.”, traktorzysta pracujący w PSS w Olsztynie, podejrzany był o posiadanie nielegalne broni palnej i szesnastomilimetrowej dubeltówki. Broń
tę miał przechowywać na strychu w sianie. Zaczepkę prowadził por. W. Chocimski z referatu SB w Barczewie, ibidem,
k. 44. W Unieszewie obserwowano figuranta sprawy agenturalnego sprawdzenia krypt. „P.J.” podejrzanego o nielegalne
posiadanie broni. Sprawę prowadził ppor. Krawczyk z KP MO w Barczewie, ibidem, k. 47. Również w Unieszewie niejaki
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funkcjonariuszy SB na terenie powiatu ostródzkiego, gdzie dochodziło do współpracy
policji politycznej z Samodzielną Sekcją Śledczą KW MO w Olsztynie70.
Ostróda, na której spoczywała główna odpowiedzialność za zabezpieczenie przygotowań i przebiegu uroczystości w terenie, opracowała osobny szczegółowy plan zabezpieczenia. W jego charakterystyce, określono położenie głównego miejsca uroczości, czyli Grunwaldu, wskazując na ważne strategicznie obiekty, znajdują się w pobliżu
obiekty gospodarcze, przemysłowe, wojskowe i rolne71. Miejscowości wokół Grunwaldu
pozbawione były obiektów przemysłowych, oprócz PGR-u w Stębarku72. Brakowało też
obiektów o znaczeniu strategicznym na trasach dojazdu i wokół samego Grunwaldu.
Jedynie w Ostródzie stacjonowały dwie jednostki LWP73, natomiast z ważniejszych
obiektów przemysłowych odnotowano: Zakład Naprawy Taboru Kolejowego i węzeł kolejowy stacji Ostróda. W wykazie znalazł się wypis tras dojazdu prowadzących
do pola Grunwaldu, oraz szczegółowy wykaz linii kolejowych74.
Funkcjonariusze działdowskiej SB opracowali 29 czerwca 1960 r., również własny plan zabezpieczenia uroczystości grunwaldzkich na terenie powiatu w rejonie
miejscowości: Lidzbark Welski, Wąpiersk, Kotów i Podcibórz. Sporządzono typową charakterystykę terenu, który otwarcie określono jako „najbardziej zdeprawowany i zdemoralizowany a zarazem sfanatyzowany”. Zamieszkiwało tam bowiem sporo
przedstawicieli przedwojennej inteligencji, którzy w ciekawym zestawieniu sporządzonym przez funkcjonariuszy, znaleźli się obok byłych przemytników granicznych
z okresu przedwojennego i szeroko pojętych handlarzy. SB na tym obszarze prowadziła
dwie sprawy dotyczące kontaktów mieszkańców z zagranicą, jedną „na duchownych”
i jedna sprawę ewidencyjno-operacyjną, którą objęty został były dowódca organizacji
podziemnej. Przykładowo Wąpiersk określano, jako miejscowość spokojną, gdzie nie
prowadzono żadnej sprawy. Zanotowano jednak, że zaraz po zakończeniu wojny cześć
żołnierzy oddziału ROAK „Znicz” dowodzony przez Stanisława Ballego „Sowa” chroniła się u niektórych spośród miejscowych gospodarzy, określanych jako „meliniarze
bandy”. Podcibórz natomiast określany była jako miejscowość spokojna. Działdowska
SB posiadała na tym obszarze trzech agentów i siedem kontaktów poufnych. Mieli oni
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figurant krypt. „K” posiadał nielegalnie broń palną. W sprawie tej założona była zaczepka przez por. Krawczyka z KP MO
w Barczewie, ibidem, k. 47. W Ostródzie mieszkał figurant krypt. „S.A.” podejrzany o organizowanie napadu rabunkowego.
Na tym samym terenie w Ostródzie zamieszkiwał figurant sprawy agenturalnego sprawdzenia, który nielegalnie posiadał
pistolet. Również w Ostródzie przebywał figurant krypt. „M.M.”, posiadający nielegalnie pistolet i dubeltówkę. Sprawę
prowadzi ppor. Wasilewski z KP MO z Ostródy, ibidem, k. 47. W Zwierzowie pracował w gorzelni figurant krypt. „G.H.”,
który posiadał nielegalnie pistolet 9 mm. Zaczepkę prowadzi Raudes z KP MO w Ostródzie, ibidem, k. 47.
Były to sprawy agenturalnego sprawdzenia, sprawy na rewizjonistów, sprawy o nielegalne posiadanie broni; m.in.: sprawa
agenturalnego sprawdzenia na Klausa Gieryca ze Zwierzowa, podejrzanego o posiadanie broni palnej. Danych na jego
temat dostarczali informatorzy o ps. „Dąb” i „Miś”, zob. [w:] AIPN Bi 087/67/1, Plan zabezpieczenia uroczystości grunwaldzkich, Ostróda 29 kwietnia 1960 r., k 40.
We wsi Grunwald znajdować się miało Państwowe Gospodarstwo Rolne, którego kierownik w okresie uroczystości grunwaldzkich cytował z pamięci epizodyczne przeżycia bohaterów „Krzyżaków”, M. Brandy, Przewodnik po Polu Grunwaldzkim, [w:] Grunwald, 550 lat chwały, oprac. J. St. Kopczewski,, M. Siuchniński, Warszawa 1960, s. 352.
AIPN Bi 087/67/1, Plan zabezpieczenia uroczystości grunwaldzkich, Ostróda 29 kwietnia 1960 r., k. 25.
Chodzi o pancerny pułk czołgów i samodzielny pułk szkolenia samochodowego; ibidem, k. 26.
Ibidem.
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aktywnie pracować nad pogłębieniem rozeznania wrogich zamierzeń zwłaszcza wśród
miejscowej ludności75.
Na terenie powiatu olsztyńskiego, plan operacyjnych przedsięwzięć w celu zabezpieczenia terenu w okresie przygotowania uroczystości opracowano już 22 kwietnia.
Ustalono, iż dojazd na Pola Grunwaldzkie wiódł będzie przez teren powiatu olsztyńskiego, przebiegając drogą E-7, obok którego położone są miejscowości jak: Dorotowo76,
Stawiguda, Miodówko oraz Gryźliny77. Zwracano uwagę jeszcze na „obiekt specjalny
»Łańsk«”, z którego korzystać mieli, podczas uroczystości przedstawiciele rządu i zaproszeni przez nich goście78. Ważne miejsce stanowiła też wojskowa składnica materiałów pędnych w Marcinkowie. Kolejnym strategicznym obiektem wymagającym zabezpieczenia na terenie powiatu olsztyńskiego, było lotnisko w Gryźlinach79, z którego
korzystali przedstawiciele rządu. SB postawiła sobie za zadanie rozeznania i przeciwdziałanie, mogącym wystąpić wrogim, antyrządowym wystąpieniom w wymienionych
miejscach. Także 5 głównych dróg dojazdowych w rejonie uroczystości, przebiegających przez powiat olsztyński poddano szczególnemu zabezpieczeniu80.
Również nidzicka SB sporządziła w związku z uroczystościami plan z wykonania
zadań na własnym terenie, zabezpieczając przede wszystkim trasy dojazdowe do miejsca historycznej bitwy. Przez teren powiatu przebiega ważna droga Warszawa–Olsztyn,
dlatego w celu zabezpieczenia trasy przejazdu oraz „rozeznania wrogiego i podejrzanego
elementu”, obszar podzielono na odcinki i przydzielono do zabezpieczenia poszczególnym oficerom operacyjnym81. Na terenie samej Nidzicy policja polityczna prowadziła
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Za rejon ten odpowiedzialny był oficer operacyjny E. Stelmański. Zob. [w:] AIPN Bi 087/67/1, Plan zabezpieczenia uroczystości grunwaldzkich na terenie powiatu Działdowo rejon Nr 2, Działdowo, 29 czerwca 1960 r., k. 58, t. 1.
Większość mieszkańców Dorotowa była miejscowego pochodzenia, nie prowadzili oni jednak żadnej, „rewizjonistycznej”
działalności. Jedyny na tym terenie problem dla SB stanowić mogli duchowni katoliccy, tworzący kółko ministrantów
i kółko różańcowe. Zebrano zatem dane na temat mieszkańców Dorotowa, do których przybyli obcokrajowcy, jak również o samych odwiedzających te miejscowość gościach. OZI odpowiedzialne były za dostarczanie informacji na temat
wypowiedzi duchownych, oraz ludności autochtonicznej. W Stawigudzie notowano przypadki działalności rewizjonistycznej w rodzinie Kramkowskich, podejrzanych o nielegalne posiadanie broni oraz organizowanie nielegalnych ucieczek
do Niemiec Zachodnich. SB wspólnie z WSW z Gdańska podjęła czynności operacyjne w celu ujawnienia miejsca ukrycia
broni. Zamierzano wykorzystać informatora ps. „Krysia” oraz 2 kontakty poufne, zob. [w:] AIPN Bi 087/67/1, Plan operacyjnych przedsięwzięć w celu zabezpieczenia terenu w okresie przygotowań uroczystości grunwaldzkich, Barczewo, 22
kwietnia 1960 r., k. 61.
Na terenie Gryźlin i Miodówki występowały nieprawidłowości o charakterze rewizjonistycznym. Podejrzanymi było
dwóch figurantów Bostkowskiego i Szczepańskiego w przeszłości członków NSDAP, którzy mieli źle wypowiadać się
na temat Polski Ludowej. Informator „Krysia” miał dotrzeć do figurantów i zebrać bliższe dane o ich zachowaniu. Od maja
do końca lipca miała też być poddana perlustracji ich korespondencja. Poza tym w roku ubiegłym syn Bostkowskiego,
przyjezdny z NRF miał interesować się lotniskiem w Gryźlinach i stojącymi tam samolotami. Przeciwko Karpińskiemu wszczęto postępowanie o nielegalne posiadanie broni. Dokonać miano m.in. rewizji mieszkania. Zob. [w:] AIPN Bi
087/67/1, Plan operacyjnych przedsięwzięć w celu zabezpieczenia terenu w okresie przygotowań uroczystości grunwaldzkich, Barczewo, 22 kwietnia 1960 r., k. 62.
Dodatkowo uznano za stosowne skontaktowanie się z komendantem „Łańska” Doskoczyńskim, ibidem.
Aby posiadać wiedzę na temat tego, czy ktoś nie interesuje się lotniskiem w Gryźlinach, zaplanowano pozyskanie KP
spośród pracowników stacji PKP położonej nieopodal lotniska. Ibidem.
Olsztyn-Warszawa, Olsztyn-Szczytno, Olsztyn-Morąg, Olsztyn-Ostróda, po przez Gietrzwałd, oraz Olsztyn-Lidzbark
przez Dywity. Najczęściej, spośród „elementu podejrzanego”, spodziewano się na tych drogach akredytowanych w Polsce
dyplomatów krajów kapitalistycznych, zob. [w:] ibidem.
W Napierkach, zamieszkałych wówczas przez 278 osób, z czego około 15% stanowili autochtoni, SB założyła sprawę agenturalnego sprawdzenia na figuranta ps. „S.W.”, u którego w kwietniu przebywał brat z NRF i razem „tendencyjnie” mieli
robić zdjęcia budynków, a zwłaszcza gruzów. SB posiadała w Napierkach 3 kontakty poufne i 2 byłych agentów. Planowa-
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w 1960 r. cztery sprawy operacyjne, dotyczące głównie, pojawiających się co jakiś czas
wrogich haseł82. Wszystko znajdowało się jednak pod kontrolą, gdyż do osób, znanych
ze swego nieprzychylnego stosunku względem władz szerokie dotarcie posiadali informatorzy SB83. Pewien problem jak się spodziewano mogli stanowić w Nidzicy, szacowani w liczbie około trzydziestu tzw. fanatycy religijni. Kontroli poddano zamieszkujących miasto dwunastu, jak to ujęto „kułaków”, kiedyś posiadających gospodarstwa rolne
powyżej 50 ha, przez co podlegali oni reformie rolnej, a w ówcześnie na ogół prowadzący własną małą działalność gospodarczą, przez co określani byli mianem „prywaciarzy”.
Istotniejsze dla władz było poddanie odpowiedniej kontroli byłych więźniów okresu
stalinowskiego, wówczas sprawa bardzo aktualna84. Nie uszło też uwadze SB ośmiu
członków byłego PSL-u, których w czasie uroczystości miano pod specjalnym nadzorem. Zabezpieczając operacyjnie teren przed działalnością wywiadowczą obcokrajowców, w sposób wzmożony monitorowania ruch zagranicznych turystów, dokładnie
ustalając ich liczbę85. W tym czasie nidzicka SB posiadała pięciu informatorów, trzech
byłych informatorów i aż dwadzieścia kontaktów poufnych. Nie posiadano jednak źródeł informacji w ważnych instytucjach usługowych, takich jak: restauracje, hotele, stacje PKP, PKS i ośrodki handlu. Ponieważ spodziewano się w czasie uroczystości wzmożonego ruchu turystycznego, zaplanowano pozyskać w nich przynajmniej dwadzieścia
nowych źródeł informacji86.
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no jednak zwerbować kolejne źródła informacji. Ponadto obserwowano ciągle osiem osób podejrzewanych o „przesadny
klerykalizm”. W 1958 r. dwie autochtonki próbowały zbiec do NRF przez Czechosłowację, jedną złapano, odbyła karę,
a druga podczas ucieczki została zastrzelona. Natomiast Powierż, będący siedzibą GRN i poczty zamieszkiwało 14 autochtonów. Oficer operacyjny Bystrek posiadał na tym obszarze sześciu informatorów. W Kanigowie, zamieszkałym przez
281 osób w tym 10 autochtonów, bezpieka uznała za stosowne pozyskać jeszcze 3 kontakty poufne. SB nie posiadała
w tej miejscowości – jak przyznawano – odpowiedniego rozeznania, poza tym, że zamieszkane było przez 3 osoby, mające
wyznawać prawicowe poglądy oraz 5 charakteryzujące się niebezpiecznym klerykalizmem. Zob. [w:] AIPN Bi 087/67/2,
Plan wykonania zadań na terenie powiatu nidzickiego w związku z uroczystościami grunwaldzkimi, Olsztyn 11 maja
1960 r., k. 2–3.
Sprawę agenturalnego sprawdzenia dotyczącą Jana Kujawy podejrzanego o uprawianie wrogiej propagandy. Sprawę dotyczącą „warcholstwa” oraz sprawę „agitacji pisanej o zabarwieniu prawicowym”. AIPN Bi 087/67/2, Plan wykonania zadań
na terenie powiatu nidzickiego w związku z uroczystościami grunwaldzkimi, Olsztyn 11 maja 1960 r., k. 3.
Miejscowy proboszcz od czasu jego kompromitacji dotyczącej życia osobistego, tj. artykułu zamieszczonego w „Głosie”
i „Kulisach” miał zaprzestać wrogiego postępowania; ibidem.
Szacowano ich liczbę na 25, zob. [w:] ibidem.
Dotykowo istotne dla władz było, że w okresie od 1957 do 1960 r. na terenie Nidzicy przebywało na pobycie czasowym
trzynastu obcokrajowców, z NRF-9, z USA – 2, z Francji – 1, z Kanady -1), ibidem.
AIPN Bi 087/67/2, Plan wykonania zadań na terenie powiatu nidzickiego w związku z uroczystościami grunwaldzkimi,
Olsztyn 11 maja 1960 r., k. 4. Wykonawcą był zastępca szefa SB Nykiel i Bystrek. W Litwinkach, zamieszkałych przez 121
osób, SB posiadała 1 informatora. Planowano zorganizować kolejnych 5 dla tzw. ogolonego zabezpieczenia, gdyż teren
nie był do końca rozpoznany. W Załuskach, zamieszkałych przez 242 osoby, SB posiadała 3 kontakty poufne i 1 byłego
informatora. Nie zachodziła jednak – w uznaniu SB – potrzeba rozbudowy bazy OZI, zob. [w:] ibidem, k. 4. Miejscowość Rączki zamieszkała przez 132 osoby, wśród których 6 zarzucano „poglądy prawicowe”, z powodu przynależności
niegdyś do PSL, 2 osoby stanowiły niebezpieczeństwo z powodu „nadmiernego klerykalizmu”. SB posiadała 1 byłego informatora i 2 kontakty poufne. We wsi Szkotowo zamieszkiwanej przez 425 osób, SB prowadziła jedną sprawę ewidencji
na osobę, której zarzucano nacjonalizmu białoruski. W sprawie tej pracowało 2 informatorów oraz 3 kontakty poufne.
Mogący stanowić pewne niebezpieczeństwo, przybyły w 1958 r. jako „repatriant” ze Związku Sowieckiego ks. Emilian
Wojtach, nie wykazywał w tym czasie żadnej wrogiej działalności. Było jednak 10 osób określanych mianem „klerykałów”.
Ponadto jeden autochton ubiegał się o wyjazd na pobyt czasowy do Niemiec Zachodnich. Kownatki, zamieszkałe przez
174 osoby, z czego 20% stanowili autochtoni, były miejscem, gdzie SB prowadziła jedną sprawę ewidencji operacyjnej
na osobę prowadzącą „ożywioną” korespondencje z byłym właścicielem majątku, którego ponadto syn odwiedzając wieś
w 1958 r., fotografował „tendencyjnie” zabudowania gospodarcze. W Kownatkach SB posiadała 2 kontakty poufne oraz 1
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4. Zabezpieczenie Grunwaldu i okolic
W ramach zabezpieczenia operacyjnego uroczystości grunwaldzkich sporządzony
został pełen wykaz osób wymagających bacznej kontroli i sprawdzenia z rejonu Grunwaldu przy głównych trasach przejazdowych. Na liście znaleźli się m.in.: zamieszkali w Olsztynku: Kazimierz Madejski, który w 1959 r. wrócił do Polski z Anglii; Józef
Jezierski, o którym SB wiedziała, że w przeszłości był wywiadowcą Oddziału II AK;
Józef Tymiński były zastępca dowódcy jednego z obwodów AK. Byli też: zamieszkały
w Stębarku niejaki Maciejewski, którego głównym zarzutem było posiadanie „prawicowych poglądów”; pochodzący z Frygnowa Michał Laska – były członek UPA; Stanisław
Wróbel z Łodwigowa były członek „mikołajczykowskiego” PSL; w Dąbrównie byli to:
posiadający kontakty z USA Józef Matczak, określany przez władze ponadto mianem
fanatyka religijnego; Ernst Neugebauer i Diter Wejnberg, obaj „podejrzewani o skłonności rewizjonizjonistyczne“; w Grabinie podejrzewano o kontakty z byłymi właścicielami majątku i rewizjonizm Paula Gudzewicza i Ericha Studenckiego87; w Gietrzwałdzie z tych powodów „pod lupę” wzięto: Helmuta Kozłowskiego i Heinza Gontrawa88.
Ponieważ docierały do władz wypowiedzi złośliwe na temat Polaków i polskości
tych ziem: „Walter Dworak zam. Dąbrówno, pow. Ostróda, w miejscu publicznym wypowiadał się „Ziemie tutejsze są niemieckie i nie dłużej jak za dwa lata Polaków tu nie
będzie”89, brano również pod uwagę zagrożenia mogące wystąpić poza regionem samych
dojazdów, ale mający styczność z miejscem imprez. Tylko przykładowo można podać,
iż w Ostródzie objęci zostali sprawą agenturalnego sprawdzenia Willi, Ulli i Walter Wiczenko oraz Rudiger Niterski i Oskar Bruzda, jako podejrzani o „schadzki”, na których
nawoływano do wyjazdów do NRF, przekonując jednocześnie o tymczasowości Ziem
Odzyskanych. W tej sprawie wykorzystywano już jednak dwu informatorów o pseudonimach: „Dąb” i „Miś” oraz dwa kontakty poufne90.
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byłego informatora. Dostrzegano jednak potrzebę zorganizowania kolejnych 5 OZI, gdyż teren był „bliżej nie rozpoznany”,
zwłaszcza, że zamieszkały w sporej części przez autochtonów, wyjeżdżających z każdym rokiem na stałe do NRF. Podobnie
wieś Gardyny, zamieszkała przez 278, z czego 20% mieszkańców stanowili autochtoni, zob. [w:] k. 5. zamieszkiwać miał
„typowy rewizjonista” figurant sprawy ps. „S.H.”. Bezpieka posiadała we wsi 3 kontakty poufne i 1 byłego informatora. Była
jednak potrzeba rozbudowania bazy agenturalnej. Wiedziano też, że Heinz Breda z FRN ubiegał się o wydanie zaświadczenia zezwalającego na wjazd do Polski na pobyt czasowy. Odmówiono mu ponieważ w 1959 r. wyjechał z powiatu
ostródzkiego do NRF na stałe. Osikowo, wieś licząca 174 mieszkańców, w tym 50% autochtonów, bliżej przez SB nie rozeznana. Posiadano tam jednak 4 kontakty poufne w tym 1 autochtona. Uważano, iż zachodzi konieczność zorganizowania
6 źródeł informacji, zwłaszcza spośród miejscowych, powodem była bliska odległość od Grunwaldu (8 km). W Łogdowie,
zamieszkałym przez 95 osób. SB posiadała 2 kontakty poufne, zachodziła więc potrzeba rozbudowania bazy do 7 kontaktów poufnych, tym bardziej z powodu bliskości Pół Grunwaldzkich. AIPN Bi 087/67/2, Plan operacyjnego zabezpieczenia
uroczystości grunwaldzkich w dniach 17 lipca 1960 r., Olsztyn 10 lipca 1960 r., k. 69.
AIPN Bi 087/67/1, Wykaz elementu wrogiego zasługującego na uwagę operacyjną w rejonie Grunwaldu i przy głównych
trasach przejazdowych, k. 52. Podobnie też niejakiego Szwalbe. Zob. też [w:] AIPN Bi 084/15, Sprawozdanie z pracy
Służby Bezpieczeństwa Komendy Wojewódzkiej Milicji Obywatelskiej w Olsztynie, za okres od 1 stycznia do 31 marca
1959 r., Olsztyn 14 kwietnia 1959 r., k. 11–15.
AIPN Bi 087/67/1, Wykaz elementu wrogiego zasługującego na uwagę operacyjną w rejonie Grunwaldu i przy głównych
trasach przejazdowych, k. 52.
AIPN Bi 084/16, Sprawozdanie z pracy Służby Bezpieczeństwa Komendy Wojewódzkiej Milicji Obywatelskiej w Olsztynie, za okres od 1 lipca do 31 listopada 1960 r., Olsztyn 15 października 1960 r., k, 46.
AIPN Bi 087/67/1, Plan zabezpieczenia uroczystości grunwaldzkich, Ostróda 29 kwietnia 1960 r., k. 38. Na temat problemu wyjazdów na zachód: zob. też [w:] AIPN Bi 084/15, Sprawozdanie z pracy Służby Bezpieczeństwa Komendy Wojewódzkiej Milicji Obywatelskiej w Olsztynie, za okres od 1 stycznia do 31 marca 1959 r., Olsztyn 14 kwietnia 1959 r., k. 2,
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Zabezpieczając teren SB główną uwagę, prócz tzw. elementów prawicowych i rewizjonistycznych, jak już wspomniano, koncentrowała na rejestracji i analizie zachowanie
duchowieństwa katolickiego91. Jednocześnie kierownictwo policji politycznej interesowało, czy Kościół popiera uroczystości grunwaldzkie, tym bardziej, że włączone w obchody 1000-lecia państwa polskiego, czy raczej je deprecjonuje, uznając za przejaw pogaństwa, preferując własne uroczystości milenijne. Dołożono zatem wszelkich starań,
by poddać odpowiedniej kontroli wszystkich niepokornych duchownych prowadzących swoją posługę w rejonie Grunwaldu, gdzie znajdowały się cztery parafie, tj. w: Dąbrównie, Stębarku, Olsztynku i Rychnowie. W Dąbrównie, proboszczem był ks. Józef
Buraczewski, ze strony którego nie spodziewano się żadnych wrogich wystąpień, gdyż
znano go jako bojownika ZBoWiD-u. Dodatkowo pracował tam, posiadający „dobre
dotarcie”, informator ps. „Edward”, który miał w razie jakichkolwiek nieprawidłowości
informować. W Stębarku, gdzie proboszczem był ks. Żurakowski, dotychczas nie przejawiający wrogiego stosunku wobec PRL, teren zabezpieczały trzy kontakty poufne.
W Olsztynku proboszczem był ks. Józef Sikora, były informator; SB z jego strony nie
spodziewała się zatem wrogich wystąpień, jednak dalsze dwa kontakty poufne miały
dodatkowo zabezpieczać całość terenu. W Rychnowie – proboszczem był ks. Gadomski, znany bezpiece z wrogiej postawy wobec władzy ludowej. Obecnie miał jednak,
szczególnie pod naciskiem przedstawicieli organów bezpieczeństwa, ograniczyć swoje
wystąpienia. Na wszelki wypadek polecono neutralizować działania duchownego poprzez informatora ps. „Zośka” oraz dwóch kolejnych informatorów92.
Ze strony duchownych ewangelickich, zamieszkujących: Gierkowo93 i Dąbrówno, nie spodziewano się żadnych wrogich wystąpień. Jeden z nich od lat był bowiem
„na kontakcie” SB. Dodatkowo dobre dotarcie do wymienionych miał informator ps.
„Olek”. Żadnych innych przedsięwzięć dotyczących duchownych ewangelickich SB
w Ostródzie w okresie uroczystości i w trakcie przygotowań do nich nie przewidywała.
Kontroli operacyjnie poddane zostały wszystkie hotele znajdujące się na terenie
Ostródy i powiatu. Były to wówczas: „Hotel Miejski”, który razem z restauracją „zabezpieczany” był przez byłego informatora i aktywny wówczas kontakt poufny o ps.
„K.Z.”. Planowano jednak pozyskać kolejne cztery kontakty poufne94. Następnie Dom
Turystyczny PTTK w Pilawkach, zabezpieczony był przez informatora o ps. „22”. Dodatkowym źródłem informacji mieli się okazać: kandydat do werbunku o ps. „Ryszard”

91

92
93
94

a także [w:] AIPN Bi 084/15, Sprawozdanie z pracy Służby Bezpieczeństwa Komendy Wojewódzkiej Milicji Obywatelskiej w Olsztynie, za okres od 1 kwietnia do 31 czerwca 1959 r., Olsztyn 15 lipca 1959 r., k. 42–46, a ponadto [w:] AIPN
Bi 084/16, Sprawozdanie z pracy Służby Bezpieczeństwa Komendy Wojewódzkiej Milicji Obywatelskiej w Olsztynie,
za okres od 1 lipca do 31 września 1960 r., Olsztyn 15 października 1960 r., k. 46.
AIPN Bi 087/67/1, Zadania Służby Bezpieczeństwa województwa olsztyńskiego w okresie przygotowywania uroczystości
grunwaldzkich, Olsztyn 1 kwietnia 1960 r., k. 16.
AIPN Bi 087/67/1, Plan zabezpieczenia uroczystości grunwaldzkich, Ostróda 29 kwietnia 1960 r., k. 41.
Niewyraźnie zapisane.
AIPN Bi 087/67/1, Plan zabezpieczenia uroczystości grunwaldzkich, Ostróda 29 kwietnia 1960 r., k. 41. Na temat bazy
usługowej w okresie uroczystości grunwaldzkich 1960 r. zob. [w:] Z. Mor, Spotkanie z historią, „Słowo na Warmii i Mazurach, Rok IX Nr 28 (387), 16–17 VII 1960 r., s. 7.
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i były informator ps. „Bolek”. Zamierzano pozyskać też kolejne dwa źródła informacji95. Znajdująca się na terenie powiatu Spółdzielnia Turystyczna „Kormoran”, nie zatrudniła dotychczas personelu, jedynym wyjątkiem był pracujący tam dozorca, który
jednak był kontaktem poufnym miejscowej SB. Z chwilą zatrudnienia pełnego składu
personelu, ilość źródeł informacji bezpieki jeszcze wzrosła. W Domu Turystycznym
PTTK w Starych Jabłonkach, zatrudniony był jedynie kierownik, jednak i on był kontaktem służbowym SB. Tam też z chwilą pełnego zatrudnienia obsługi mieli być pozyskani informatorzy. Dom Wczasowo-Turystyczny Przedsiębiorstwa Turystycznego
„Warszawa-Olsztyn” w Starych Jabłonkach, na początku 1960 r. nie zatrudniał nikogo.
Zdążono jednak jeszcze przed uroczystościami, w porozumieniu z miejscowym Wydziałem II SB, ustalić kierownictwo tego obiektu, wśród którego następnie pozyskano
do współpracy cztery osoby. Spośród dziesięciu przewodników PTTK w Ostródzie, obsługujących przybyłe na uroczystości wycieczki zagraniczne, SB posiadała informatora
ps. „Wanda”, a także sprawdzony wcześniej kontakt operacyjny. Czyniono jednak starania, by do lipca pozyskać dalsze trzy kontakty poufne. Nie uszła też uwadze władz taka
atrakcja turystyczna jak Kanał Ostródzko-Elbląski, gdzie wśród piętnastu osób obsługujących kursujące statki, SB posiadała dwa kontakty poufne96.
Ważnym wyzwaniem dla służb specjalnych było operacyjne zabezpieczenie miejsc
noclegowych, w których przebywać mieli turyści. Przeprowadzono więc rozmowy
ze wszystkimi osobami, które wyraziły chęć odstąpienia swych kwater gościom zagranicznym. SB sprawdzała, czy posiadane przez te osoby domy i mieszkania są na tyle
atrakcyjne, by mogli w nich zatrzymać się obcokrajowcy. Ponieważ w samej Ostródzie
planowano zorganizować 300 kwater prywatnych, bezpieka postanowiła wszystkich
właścicieli posesji w specjalny sposób zewidencjonować, opracować, a następnie gospodarzy najbardziej odpowiednich kwater „podjąć na kontakt”, bądź w razie odmowy
współpracy „zabezpieczyć” poprzez inne funkcjonujące już OZI97.
W kwietniu 1960 r. na terenie powiatu ostródzkiego przebywało piętnastu obywateli zachodnioniemieckich98. Przybywali oni w odwiedziny do pozostających w Polsce
rodzin. Służba Bezpieczeństwa w toku pracy operacyjnej ustalała m.in. z jakiej części
Niemiec przyjezdny pochodzi, jakiej jest płci i jakie posiada wykształcenie. Trzy pochodzące z Berlina99 osoby poddane zostały najdokładniejszej kontroli, jako pochodzące
z silnego ośrodka rewizjonistycznego. Pozostali przybysze pochodzili z miejscowości,
w których wg ustaleń służb żadne nieprzyjazne Ludowej Polsce ośrodki wywiadowcze
nie funkcjonowały100.
95
96
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AIPN Bi 087/67/1, Plan zabezpieczenia uroczystości grunwaldzkich, Ostróda 29 kwietnia 1960 r., k. 42.
Ibidem.
Określany mianem „prowokacji poznańskiej”. Zob. [w:] Ibidem, k. 28, t. 1. Niezależnie od tego, przeanalizowano stan byłej
i obecnej agentury zamieszkałej w Olsztynie, Ostródzie i Olsztynku w celu aktualnego jej wykorzystania, ibidem.
2 osoby przebywały w Durągu, 2 w Turznie, 4 w Brzydowie, 3 w Pietrzwałdzie, 2 w Macierzance i 2 w Ostródzie, zob. [w:]
ibidem, k. 43, t. 1.
Ibidem. Były to kobiety z podstawowym wykształceniem.
Rodziny, u których przebywać mieli obcokrajowcy cieszyć się miały w uznaniu bezpieki dobrą opinią. Aby mieć pewność,
że żaden z przybyszów nie będzie prowadził w jakikolwiek sposób podejrzanej dzielności, planowano wykorzystać agen-
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Sprawą wymagająca osobnego zabezpieczenia były parkingi. Liczba samochodów
była ówcześnie nieporównywalnie niższa niż obecnie, niemniej impreza wymagała
przygotowania zawczasu wystarczająco dużo miejsc parkingowych przeznaczonych dla
pojazdów delegacji rządowo-partyjnych, obcokrajowców, a także tzw. transportu masowego. Spodziewano się w chwili zjazdu: 400 samochodów ciężarowych z województw
olsztyńskiego i sąsiednich, 100 samochodów ciężarowych organizacji młodzieżowych
oraz 500 samochodów ciężarowych LWP101. Parkingi zabezpieczane były przez zorganizowane specjalnie posterunki ruchu usytuowane przy wjazdach i wyjazdach z nich
oraz specjalnie zorganizowane patrole102. Jednym z najważniejszych parkingów był ten
oznaczony numerem 3, przy drodze Stębark-Łodwigowo. Na powierzchni ponad 1 ha,
zorganizowano 100 miejsc parkingowych, przeznaczony dla pojazdów przedstawicieli
korpusu dyplomatycznego, a także prasy, radia i telewizji103. Kolejny parking, znajdujący się po lewej stronie drogi, od strony Stębarka-Samina w kierunku tzw. Kamienia104
o pow. około 2 ha, przeznaczono na około 3 tys. motocykli i 2 tys. rowerów biorącej
udział w sztafecie młodzieży. Teren tylko tych obu parkingów zabezpieczany był przez
jedenaście kilkuosobowych patroli. Parking nr 4 przy drodze Samin-Stębark w pobliżu
starego obelisku o powierzchni 20 ha przeznaczony on był dla pojazdów przybywających z kierunków: Ostróda, Nowe Miasto Lubawskie i Działdowo105. Parking nr 5 o powierzchni 2 ha usytuowany był w Łodwigowie i przeznaczony był dla pojazdów przybywających z kierunku Działdowa oraz Nidzica a pomieścić mógł 550 samochodów
ciężarowych. Parking nr 6, o specjalnie utwardzonej nawierzchni, usytuowany był przy
nowo wybudowanej drodze do pomnika, przeznaczony był na pojazdy delegacji partyjno-rządowej106. Poza poszczególnymi parkingami wyznaczone były też 4 dyskretne
miejsca postoju dla nie potwierdzających rozwój cywilizacyjny PRL bryczek, powozów
i furmanek. Między innymi zadaniem funkcjonariuszy MO pełniących służbę w tych
miejscach było kierowanie furmanek na wyznaczony parking nr 6 i nie dopuszczenie
do pojawienia się ich w rejonie grunwaldzkich pól.
5. Specjalny Ośrodek Rządowy „Łańsk”
Na specjalnej naradzie w Komendzie Wojewódzkiej MO w Olsztynie 25 kwietnia
1960 r. ustalono, że w związku z planowanymi uroczystościami pod specjalnym nadzorem znajdzie się obszar związany ze Ośrodkiem Rządowym w Łańsku107. Nastąpiło
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107

turę, zob. [w:] ibidem, k. 43.
AIPN Bi 087/67/2, Plan zabezpieczenia uroczystości grunwaldzkich w dniu 15 lipca 1960 związanych z 550 rocznicą
zwycięstwa na Polach Grunwaldu, Olsztyn, 20 maja 1960, k. 23.
Ibidem, k. 24.
Ibidem, k. 22.
Na temat dawnego pomnika, jak też innych ustaleń na podstawie badan archeologicznych zob. m.in. [w:] A. Nadolski,
Grunwald. Problemy wybrane, Olsztyn 1990, s. 7, 9.
AIPN Bi 087/67/2, Plan zabezpieczenia uroczystości grunwaldzkich w dniu 15 licpa 1960 związanych z 550 rocznicą
zwycięstwa na Polach Grunwaldu, Olsztyn, 20 maja 1960, k. 23.
Ibidem, k. 24.
Ibidem, k. 19, t. 1.

~ 94 ~

Artykuły i rozprawy

dalsze rozeznanie tzw. wrogiego elementu znajdującego się w rejonie rządowego kurortu. SB przeanalizowała stan posiadanej na wymienionym obszarze sieci informatorów, ich możliwości docierania do „określonych środowisk”. Analizując stan posiadanej
agentury, oprócz umiejętności informatora, brano pod uwagę miejsce jego pochodzenia oraz znajomość języków obcych108. Przeszkolone i specjalnie przygotowane zostały
108

Policja polityczna dysponowała więc następującymi agentami: w rejonie Grunwaldu: ps. „Kajtek”, zamieszkałym w Olsztynku, znającym język niemiecki, obsługiwany przez Wasilewskiego; ps. „Sulewski” czy „Stalewski”, zamieszkałym w Pawłowie, znającym język ukraiński, obsługiwanym przez Wasilewskiego; ps. „Twardy”, zamieszkałym w Dąbrównie, obsługiwanym przez Czermińskiego; ps. „Zośka:, zamieszkałym we Frygnowie, obsługiwanym przez Czermińskiego; ps. „Olek”,
zamieszkałym w Gietrzwałdzie, znającym język niemiecki, obsługiwanym przez Raudewe; ps. „Krzysiek”, zamieszkałym
w Olsztynku, obsługiwany przez oficera KPMO por. Szerszenia; ps. „Zagończyk”, zamieszkałym w Olsztynku, prowadzonym przez Szerszenia, „Lalka” zamieszkały w Stębarku, obsługiwany przez Graczyka; „Zbyszek” zatrudniony przy budowie hotelu, mieszkaniec Stębarka; „Bolek” znający niemiecki mieszkaniec Stębarka, zatrudniony przy budowie szkoły
tysiąclecia; „Maciej” mieszkaniec Stębarka zatrudniony przy budowie pomnika Grunwaldzkiego; „Pominik” mieszkaniec
Stębarka zatrudniony przy budowie pomnika Grunwaldzkiego; „Kierownik” mieszkaniec Stębarka zatrudniony przy budowie pomnika Grunwaldzkiego; „B” mieszkaniec Stębarka zatrudniony przy budowie pomnika Grunwaldzkiego; „Baranowski” mieszkaniec Durąga? zatrudniony przy budowie pomnika Grunwaldzkiego; „Franek” mieszkaniec Durąga?
zatrudniony przy budowie drogi. Agentami spoza rejonu Grunwaldu, a znającymi języki obce, a więc zatem mogącymi się
przydać w rozpoznaniu obcokrajowców, byli informatorzy: ps. „Sokołowski”, zamieszkały w Ostródzie, obsługiwany przez
Graczyka; ps. „Ptak”, zamieszkały w Ostródzie, obsługiwany przez Graczyka; ps. „Marszałek”, zamieszkały w Ostródzie,
obsługiwany przez Graczyka; ps. „Malik”, zamieszkały w Ostródzie, obsługiwany przez Graczyka; ps. „Miś”, zamieszkały
w Ostródzie, obsługiwany przez Graczyka; ps. „Rybak”, zamieszkały w Parwółce, obsługiwany przez Raudewe; ps. „Dąb”,
zamieszkały w Ostródzie, prowadzony przez Raudewe; ps. „Otto”, zamieszkały w Łukcie, prowadzony przez Raudewe; ps.
„Iskra”, zamieszkały w Wysokiej Wsi, prowadzony przez Raudewe. Prócz tego policja polityczna dysponowała w rejonie
Grunwaldu rzeszą kontaktów poufnych. Zachował się w materiałach SB pełny wykaz osób traktowanych przez aparat represji, jako źródło informacji, określane mianem kontaktu poufnego. Była to niższa, często nie rejestrowana forma współpracy. Niemniej w materiałach operacyjnych odnajdujemy nazwiska tych osób, względnie inicjały lub pseudonimy, miejsce
zamieszkania i miejsce pracy. Należy podkreślić, iż nierzadko osoby te nie miały świadomości tego, iż są wykorzystywane
przez funkcjonariuszy SB w charakterze źródeł informacji. Mieliby to być zatem: w Olsztynku: Leon Andrunas, K. Bielański – urzędnik, Jerzy Pikoluk – pracownik PKP, Edmund Domagalski – urzędnik PMRN, Maria Falkowska – bufetowa
w restauracji, Koszaliński – prezes spółdzielni, Tadeusz Buczkowski – kierownik poczty, „J.B.”, Jan Miciukiewicz – taksówkarz, „K.L.” – sekretarz handlu, „O.B.” – pracownik stacji benzynowej, Julian Rejch; w Mielnie: Jan Stalmach – kierownik
PGR, Jan Sajan; w Zybultowie: „D” – pracownik w PGR, Józef Grzegorczyk, Roman Wróblewski, Hieronim Graniec;
w Stębarku: Władysław Pstrągowski – rolnik, Jan Dziekoński – rolnik, Ryszard Lech – rolnik, Bartnicka – sklepowa,
Zygmunt Tarasiewicz – sklepowy, Alfons Zastawny – rolnik, Henryk Zbrzeźny – rolnik, Stefan Konalski – rolnik; we Frygnowie: Stanisław Góralski – rolnik, Aleksander Wielgosz – rolnik, Haluszczyński – rolnik, Władysław Cegiełka – rolnik,
Wyrostek – rolnik; w Saminie: Czesław Wrzos – rolnik, Leon Nowicki – rolnik, Zygmunt Marchewka – rolnik, Zygmunt
Jadnczak? – rolnik, Marian Zalewski – rolnik; w Łodwigowie: Stefan Fajka – rolnik, Jan Siwczyk – rolnik; w Ulinowie:
Stefan Lisiak – rolnik, Jan Sipulski – rolnik; w Pacultowie: były informator „Grzella” – robotnik PGR, były informator „Jarząbek” – robotnik PGR; w Grunwaldzie: Pogorzelski – kierownik PGR-u, Bandurski – przewodniczący GRN, kierownik
poczty, Kalembasiak – zastępca kierownika budowy pomnika, Marian Czapliński – rolnik, Stefan Ginisiński? – rolnik;
Walter Sęk – rolnik, w Dąbrównie: Albin Kosmala – rolnik, „Sz.H.” – pracownik GS, Edmund Wojciechowski – rolnik,
Bronisław Kleca – rolnik, Tadeusz Dąbrowski – rolnik, Jan Głodek – rolnik; w Pierzwałdzie: Marian Czapliński – kierownik PGR, Lewandowski – księgowy w GS, „O.B.” – pracownik PGR, Kowalewski – rolnik, Gabriel Idzich – rolnik,
Edmund Młynarek – palacz w gorzelni; w Szyldaku: Waleria Połowa – pracownica GRN, Pych – pracownik PGR, „Z.W.”
– kierownik PGR, „B.G.„ – kierownik gorzelni; w Grabinie: były informator „Kula” – rolnik, „M.G.” – księgowy w PGR,
„Z.G.” – kierownik PGR; w miejscowości Tułodziad: Krajewski – rolnik; w Marwałdzie: Marzowski – rolnik, Grubski
– rolnik; w Wygodzie: Franciszek Ebent – rolnik; w Szczepankowie: Dąbrowski – kierownik PGR-u, Zalewski – pracownik PGR-u, Stachoń – magazynier w PGR; w Klonowie: „M.M.” – magazynier w PGR, Krawiec – magazynier w PGR.
Wreszcie osoby traktowane przez SB jako kontakty poufne, z racji obowiązków służbowych lub innych, przebywające
na terenie budowy pomnika, hotelu, szkoły i dróg: T. Pawlak – inżynier budownictwa, zatrudniony przy budowie pomnika grunwaldzkiego, Stefan Król – brygadzista ciesielski, zatrudniony przy budowie pomnika grunwaldzkiego, Tadeusz Lech – dozorca, zatrudniony przy budowie pomnika grunwaldzkiego. Wł. Pstragowski – dozorca, zatrudniony przy
budowie pomnika grunwaldzkiego, Stefan Zwoliński – zatrudniony przy budowie pomnika grunwaldzkiego, Stanisław
Wrocławski – zatrudniony przy budowie pomnika grunwaldzkiego, Stanisław Marciniak – zatrudniony przy budowie pomnika grunwaldzkiego, niejaki Rydel – pochodzący ze Stębarka, majster zatrudniony przy budowie hotelu, Pszczółkowski
J. – pochodzący ze Stębarka, elektryk zatrudniony przy budowie hotelu, „K.B.” pochodzący ze Stębarka kierownik budowy
hotelu, Wł. Studziński i Paweł Filipiak – pochodzący z Napromu rolnicy, Jan Jakimienko i Józef Paradowski – pochodzący
z Pietrzwałdu, rolnicy, niejaki Greściak – rolnik z Wysokiej Wsi, Zygfryd Hanneberg – kierownik poczty z Elanowa?, Emil
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najbardziej wartościowe jednostki. W miejscowościach położonych w obrębie Łańska,
spotkania funkcjonariuszy bezpieki z agenturą w okresie przygotowań, jak i samych
uroczystości, odbywały się częściej niż zazwyczaj, nawet kilka razy dziennie. Informatorzy prócz docierania do wskazanych im przez bezpiekę osób, wykazać się mieli inicjatywą, samodzielnie rozeznając sytuację. Szczególnie przy tym liczono na informatorów kryjących się za takimi pseudonimami jak: „Znajomy” i „Władek”, wywodzących się
z ludności miejscowego pochodzenia, posiadających ponadto, co wówczas było istotne,
własne środki lokomocji109.
Ustalone zostały wszelkie dane dotyczące tak samego Łańska, jak i miejscowości
okalających „obiekt specjalny”. Miejscowością sąsiadującą były Pluski, które określano
właśnie jako główny obszar prowadzenia wśród miejscowej ludności tzw. działalności
rewizjonistycznej. Jeszcze przed rozpoczęciem przygotowań do uroczystości grunwaldzkich Samodzielna Sekcja Śledcza SB aresztowała w Pluskach sześć osób za nielegalne
posiadanie broni110. Miejscowość wymagała pieczołowitej kontroli, którą wspomagały osobowe źródła informacji, obserwując i nasłuchując, szczególnie to, „co zamierzają rodziny aresztowanych”111. Przy okazji również inne przylegające do Łańska wsie
znalazły się pod obserwacją służb specjalnych, szczególnie tzw. obiekty infrastruktury,
np. znajdująca się w Gągławkach stacja PKP. W miejscowym PGR-ze przeszkolony był
w związku ze zbliżającymi się uroczystościami kontakt poufny ps. „G.A.”112, któremu
nie uszedł przykładowo uwadze tzw. wrogi stosunek do władz takich osób jak: Alfonsa
Hanowskiego i Herberta Paula z terenu Rusi113.
6. Młodzieżowy Zlot Grunwaldzki i jego zabezpieczenie
Pieczołowicie organizowane zloty i obozy młodzieżowe, w zamyśle władz, miały
zwiększyć atrakcyjność państwowych obchodów grunwaldzkiej rocznicy114. Były one
też okazją do poddawania młodych ludzi kontroli służb, przy jednocześnie prowadzonej planowej indoktrynacji, za którą przykładowo w obozie studenckim odpowiedzialni
byli wykładowcy Katedry Ekonomii Politycznej WSR115: „Być przygotowanym [do obchodów], to znaczy przede wszystkim pojąć głęboko ideowy i patriotyczny sens wielkiej
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Frąckowski – rolnik z Elanowa, „M.W.” – kierownik gospody z Wierzbicy, Władysław Ruciński – księgowy z Wierzbicy,
B. Hercyk – kierownik szkoły z Wadzynia, Jan Ruciński – rolnik z Wadzynia, Tadeusz Kilinowski – robotnik ze Stębarka,
Mikołajczyk – kierownik PGR w Ameryce, Jerzy Zaremba – robotnik z PGR Ameryka, Aleksander Cytruk – robotnik
z Lichtajn, Piotr Pietras – sołtys z Ameryki, Józef
Podzielny – sołtys z Drwęcka, Zygmunt Mazurowski – kierownik szkoły z Drwęcka, Jan Trockim – pracownik GS z Królikowa, Antoni Janiszewski rolnik z Królikowa. Oficerami
prowadzącymi te kontakty byli: Wasilewski, Raudewa, Graczyk i Czermiński, AIPN Bi 087/67/1, k. 45–57.
AIPN Bi 087/67/1, Plan operacyjnych przedsięwzięć w celu zabezpieczenia terenu w okresie przygotowania uroczystości
grunwaldzkich, Barczewo 22 kwietnia 1960, k. 67.
Byli to m.in. Paweł Bant, Ewald Bant, Jan Jędrzejewski, Paweł Jędrzejewski i inni; ibidem, k. 63, t. 1.
Ibidem, k. 63.
Ibidem, k. 64.
Ibidem. W 1959 r. w lecie w pobliżu Rusi, wykryto stary bunkier wyposażony materiałami wybuchowymi, których większość zlikwidowano.
Por. R. Traba, op. cit., s. 516.
W obozie studenckim, „Głos Olsztyński”, Nr 166 (2701), Czwartek 14 lipca 1960 r., R. X, s. 1–2.
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historycznej rocznicy”116. To właśnie na takich organizowanych przez „ludową ojczyznę” imprezach realizowała się „intensywność ideowa partii”117. Manifestowane podczas
Zlotu Grunwaldzkiego przywiązanie młodzieży do socjalizmu i ówczesnych sojuszy,
wynikać miało nie tyle z logiki dziejów, ile z codzienności: „Nasz Zlot i złożone na nim
ślubowanie wyrosło z codziennej praktyki, będzie on wskazaniem do praktycznej realizacji i w przyszłości tego, co jest podstawą naszej siły – jedności młodzieży polskiej,
opartej o wspólnotę celów, zadań i ideałów”118. Zorganizowano zatem obozy, mające być
– w zamyśle władz – „karnawałem młodości oraz radości wynikającej ze zwycięstwa
i przyjaźni”119 zgromadziły w promieniu 40 km od samego Grunwaldu około 30 tys.
osób120: „Te sprawy historyczne i wzniosłe tradycje ożyć powinny na nowo w różnych
formach pracy naszych obozów. Wiele okazji ku temu dostarczą obozowe ogniska i gawędy, dyskusje, wieczory pytań i odpowiedzi, konkursy i spotkania”121. „Wypoczynkowo-szkoleniowym” obozom młodzieżowym towarzyszył szereg zabezpieczanych,
co oczywiste, przez SB dalszych imprez: marszy, rajdów pieszych i motorowych122. Każdy z obozów wpisywał się jednocześnie w centralny program zlotu123, który z kolei miał
inaugurować „tak doniosłe – jak deklarowano – dla naszego kraju obchody Tysiąclecia
Państwa Polskiego”124, co z kolei było kolejnym powodem zakrojonych na szeroką skalę zabezpieczeń. Naczelnym nakazem wszystkich biorących udział w imprezach było
staranne przygotowanie się do udziału w obchodach 17 lipca, które otwarcie nazywano
w materiałach szkoleniowych, przeznaczonych dla ideowych instruktorów młodzieżowych, „manifestacją” poparcia dla komunistycznych władz. Dlatego pomimo, włączenia się w przebieg obchodów różnych organizacji, wszystkie one pracować miały pod
„ideowym kierownictwem partii”125. Pod specjalnym nadzorem Służby Bezpieczeństwa,
znajdował się zwłaszcza odbywający się w dniach 4–18 lipca – „Obóz Czterech Organizacji” (OCO), skoncentrowany w rejonie Mielna, w odległości 6 km od Grunwaldu,
zorganizowany dla około 4 tys. młodzieży. Powodem szczególnego zainteresowania się
służb tym wyposażonym i kierowanym przez Komendę Główną Zlotu126 kampusem
był udział w nim aktywu politycznego, rekrutującego się ze wszystkich organizacji młodzieżowych ówczesnej PRL: ZMS, ZMW, ZHP czy ZSP127: „Przyjeżdżamy na Zlot
116
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Nasz obozowy dzień na zlocie, [w:] Grunwald 1960. Materiały szkoleniowe, Warszawa 1960, s. 8.
Podstawą naszej siły – jedność, [w:] Grunwald 1960…, s. 71.
Ibidem, s. 75.
Ostatnie dni przed Zlotem Grunwaldzkim, „Życie Warszawy”, środa, 29 czerwca 1960 r., Nr 154, s. 1. O święcie młodości zob.
Z. Mor, Młodość pod Grunwaldem, „Słowo na Warmii i Mazurach, Rok IX Nr 29 (388), 23–24 lipca 1960 r., s. 3. Ponadto
[w:] Dzień solidarności młodego pokolenia, „Głos Olsztyński”, Nr 160 (2695), Czwartek 7 lipca 1960 r., R. X, s. 1–2.
Ostatnie dni przed Zlotem…
Nasz obozowy dzień na zlocie, [w:] Grunwald 1960…, s. 10.
Tezy Towarzystwa Rozwoju Ziem Zachodnich w związku 550 rocznicą Grunwaldu (15 lipca 1410 r.), [w:] J. Zaborowski, Grunwald. Geneza i sens wydarzeń, Warszawa 1960, s. 135.
Nasz obozowy dzień na zlocie…, s. 8.
Ibidem.
Podstawą naszej siły – jedność, [w:] Grunwald 1960. Materiały szkoleniowe, Warszawa 1960, s. 70.
AIPN Bi 087/67/1, Harcerska akcja Grunwald, Warszawa 28 marca 1960, k. 14.
Na uroczystości 17 lipca młodzież z obozu OCO dotarła pieszo. Obozy były budowane przez samą młodzież. Pomocy
w sprzęcie i transporcie udzieliło im wojsko. Zob. [w:] Nasz obozowy dzień na zlocie, [w:] Grunwald 1960. Materiały szkole-
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Grunwaldzki z różnych krańców naszego kraju, z różnych środowisk – spotkamy się:
członkowie. Na wielu wspólnych imprezach zlotowych, będziemy żyć tą samą gorącą atmosferą zlotu; wspólnie spędzimy kilkanaście zlotowych dni”128. Pozostałe obozy
skoncentrowane były w promieniu 50–60 km od miejsca historycznej batalii, licząc
po około 300–350 uczestników każdy i organizowane przez poszczególne związki młodzieżowe z niemal każdego z województw. Łącznie pod „ochroną” i kontrolą SB znajdowało się w ramach obchodów grunwaldzkich około 50 obozów!
Uroczystości grunwaldzkie były okazją do przeprowadzenia szeregu pomniejszych
akcji harcerskich. Przykładowo Chorągiew Warszawa-Miasto, której komenda znajdowała się w Barczewie, w ramach akcji „Warmia i Mazury” zorganizowała na terenach
powiatów olsztyńskiego, szczycieńskiego, mrągowskiego i giżyckiego obozy, w których
łącznie brało udział 1500 osób129. Sama Komenda Akcji130 rozlokowana wraz z drużynami dowodzenia w rejonie Dąbrówna, spełniająca rolę siedziby poszczególnych korpusów, zgrupowań i obozów liczyła 170 osób 131. ZHP dysponował własnym sprzętem,
od wojska otrzymano jedynie pomoc w formie żywności, transportu i łączności. SB wiedziała, i operacyjnie zabezpieczała każdą z harcerskich imprez: Akcja „Tysiąclecie” – polegająca na poszukiwaniu starych pamiątek, które następnie miałyby być umieszczane
w muzealnych kącikach szkolnych. Akcja „Olimpiada” mająca na celu zainteresowanie
młodzieży, zwłaszcza wiejskiej sportem. W ramach większego przedsięwzięcia, jakim
był „Klub Niewidzialnej ręki”, organizowano akcję o kryptonimie „Praca” polegającą
na niesieniu pomocy osobom starszym, inwalidom i emerytom132. 11 lipca uczestnicy większości obozów harcerskich wyruszyli pod Grunwald. Pochód ich – połączony

128
129

130

131

132

niowe, Warszawa 1960, s. 7.
Ibidem.
Ponadto brały też udział: Chorągiew Olsztyn, w ramach akcji „Perkoz” na obszarze powiatów: iławskiego, ostródzkiego,
nowomiejskiego, olsztyńskiego zorganizowała obozy, w których brało udział 200 osób. Olsztyn wystawiał oprócz tego
dwa zgrupowania: „Kormoran”, z komendą w Piszu, gdzie w obozach na terenie powiatów mrągowskiego, węgorzewskiego, kętrzyńskiego, giżyckiego i Piskiego wzięło udział 300 osób, oraz „Bezdroża”, z komendą w Lidzbarku Warmińskim,
gdzie w obozach na obszarze powiatów: nowomiejskiego, działdowskiego, nidzickiego było 200 osób. Chorągiew Białystok
w obozach na terenie powiatów gołdapskiego, oleckiego, ełckiego i piskiego zorganizowała obozy w których brało udział
1000 osób. Chorągiew „Mazowsze” na terenie powiatu brodnickiego zorganizowała obozy dla 2000 osób. W zlocie młodzieżowym brały też udział korpusy chorągwiane z: Katowic lokalizacja w rejonie Kurki, Szwaderki 2000 osób, Koszalina
w rejonie Rybna i Terczyna około 1000 osób, Chorągiew Olsztyn zorganizowała obóz w rejonie Lidzbarka Welskiego 300,
Chorągiew Gdańska w rejonie Iławy kilka obozów liczących razem 1.500 osób, Lublin liczący 1300 zajął miejsce w rejonie
Radomna, Chorągiew Białystok 35 w rejonie Łajs zgromadził 300 osób, Chorągiew Kraków w rejonie Tynwałdu zgromadziła 500 osób. Zgrupowania chorągwiane, takie jak Bydgoszcz w rejonie Jerzwałdu licząca 200 osób, Kielce w rejonie Katarzynek i Smolnik liczyły 150 osób, Łódź Miasto rozbiły obóz w rejonie Zimnej Wody na 150, Łódź Województwo rozbiło
liczący 200 osób obóz w rejonie Jabłonki, Opole w rejonie Rusi obóz liczący 130 osób, Poznań w rejonie Dąbrówna liczący
200, Szczecin w rejonie Wielowsi liczący 150 osób, Wrocław w rejonie Prośna liczący 300 osób, Zielona Góra w rejonie
Siemian liczący 150 osób. Był też specjalny obóz wodny „Mazowsze” w rejonie Wielowsi gdzie brało udział 150 osób. Zob.
[w:] AIPN Bi 087/67/1, Harcerska akcja Grunwald, Warszawa 28 marca 1960, k. 14. Zob. ponadto [w:] Młodzieżowy
Zlot Grunwaldzki Na Warmii i Mazurach Lipiec 1960 r., Warszawa 28 marca 1960 r. k. 10.
Komenda liczyła 170 osób: 50 członków Komendy, czyli instruktorów służb i personelu pomocniczego, 90 członków drużyn dowodzenia, 30 osób z obozu służby zdrowia, AIPN Bi 087/67/1, Harcerska akcja Grunwald, Warszawa 28 marca
1960, k. 11.
Młodzież do punktów koncentracji, docierała przeważnie koleją i pieszo; zob. [w:] AIPN Bi 087/67/1, Harcerska akcja
Grunwald, Warszawa 28 marca 1960, k. 14.
Zlot Grunwaldzki, „Słowo na Warmii i Mazurach”, Rok IX, Nr 28 (385), 2–3 Lipca 1960, s. 4.
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ze zwiedzaniem zabytków – wiódł po specjalnie wytoczonych trasach133, o czym SB
wiedziała i które również odpowiednio zabezpieczyła. Zamierzeniem organizatorów
pochodu było poznanie przez młodzież „piękna ludowego folkloru i zabytków… na niejednym starym cmentarzu można odczytać ryte gotykiem na nagrobkach rdzennie polskie nazwiska”134. Trasa była tak wyliczona, by w ciągu czterech do pięciu dni pieszej
wędrówki dojść, tzw. systemem rajdowym135 na pola, gdzie 550 lat wcześniej Jagiełło pokonał Krzyżaków. Tak naprawdę wytoczone były dwie trasy wędrówki i obie SB zabezpieczała: zachodnia i wschodnia, obie zakończone wspólnym biwakiem z 15 na 16 lipca
w rejonie Dąbrówna. W obu wyprawach brało udział ponad 5.400 osób136.
Masowy udział organizacji młodzieżowych w uroczystościach grunwaldzkich
– w zamyśle władz – był doskonałą okazją, aby nie tylko przypomnieć młodemu pokoleniu „tak poważne w dziejach narodu wydarzenie”, jakim bez wątpienia była bitwa, lecz
również wyeksponowania „tradycji późniejszych z Grunwaldem i jego pamięcią [jakoby] związanych”, zwłaszcza poskromienie w jedynie słusznym sojuszu ze Związkiem
Sowieckim III Rzeszy podczas ostatniej wojny137. Pod szczególną opieką operacyjną SB
znajdowała się budowa pomnika grunwaldzkiego – tzw. Obelisku Rycerskiego, projektu
J. Bandury i W. Cęckiewicza138. Dlatego automatycznie, młodzież – która wedle hasła: „Do roboty młodzi! ”139, włączyła się w budowę obiektu, automatycznie poddana
została kontroli140. Oficjalnie, młodzieży miały być stworzone szczególne okoliczności,
o czym świadczy treść zawarta w pozostawionej po rocznicowych obchodach literaturze, by „w tych dniach” mogła podczas obozów snuć wspomnienia „o walce z zakonem
krzyżackim”, „o sojuszu zjednoczonej Słowiańszczyzny przeciw grabieżczym najeźdźcom z Zachodu”141, w rzeczywistości większość uwagi władz zwrócona była na zapew133
134
135
136

137
138

139
140

141

Harcerze maszerują do Grunwaldu, „Głos Olsztyński”, Nr 168 (2703) 28 (114), 16–17 VII 1960 r., R. X, s. 3.
Nasz obozowy dzień na zlocie, [w:] Grunwald 1960. Materiały szkoleniowe, Warszawa 1960, s. 12–13.
AIPN Bi 087/67/1, Notatka w sprawie obchodów 550 rocznicy bitwy pod Grunwaldem, k. 5.
Trasą zachodnią podążyły zgrupowania z akcji: „Perkoz”, „Bezdroża”, „Mazowsze I”, „Mazowsze II”, Korpus „Koszalin”, Korpus „Olsztyn”, Korpus „Gdańsk”, Korpus „Lublin”, Korpus „Kraków”, Zgrupowanie „Bydgoszcz”, Zgrupowanie „Kielce”, Zgrupowanie „Opole”, Zgrupowanie „Poznań”, Zgrupowanie „Szczecin”, Zgrupowanie „Wrocław”, Zgrupowanie Zielona Góra,
Zgrupowanie „Mazowsze” jako obóz wodny, razem 8.230 osób. Trasą wschodnią ruszyły zgrupowania biorące udział w akcjach: „Warmia i Mazury”, „Kormorany”, „Białystok”, Korpusy: „Katowice” i „Białystok” oraz Zgrupowania „Łódź” miasto,
„Łódź” województwo, „Rzeszów”, AIPN Bi 087/67/1, Harcerska akcja Grunwald, Warszawa 28 marca 1960, k. 12–13.
Tezy Towarzystwa Rozwoju Ziem Zachodnich…, s. 136.
Kurier Wojskowy (Wydanie grunwaldzkie), „Grunwald. Dodatek specjalny »Żołnierza Polskiego«”, R. 1987, s. 24. Zob. też
[w:] L. Wernic, Grunwald. Pomnik zwycięstwa wolności, „Słowo na Warmii i Mazurach, Rok IX Nr 26 (385), 2–3 VII
1960 r., s. 1. Pomnik nazywany był też „Światowidem” przez co widać odniesienia do pogańskości, zob.: J. Jantar, Śnieg
na polach Grunwaldu, „Panorama Północy”, 28 lutego 1960, R. IV, Nr 9 (135), s. 3.
W. Ogrodziński, Wielkość Grunwaldu…, s. 57.
Zwłaszcza jednak porządkowania terenu. „Uporządkowanie Wybrzeża Drwęckiego w Ostródzie, plaży w Mielnie, prace
w Stębarku przy szkole 1000-lecia”, pomoc przy budowie Domu Ludowego w Olsztynku. Zob. [w:] Młodość pod Grunwaldem, „Słowo na Warmii i Mazurach”, R. IX Nr 29 (388), 23–24 lipca 1960, s. 8. Odbywało się to zgodnie z dyrektorową
Wydziału Propagandy i Agitacji KC: „Czyny społeczne winny zmierzać do uporządkowania i upiększenia miast, osiedli
i wsi, do przeprowadzenia dobrowolnych prac przy remoncie i budowie drugi obiektów społecznych, kulturalnych i sportowych”, AAN, KC PZPR, 2220, Dyrektywa Wydziału Propagandy i Agitacji Komitetu Centralnego PZPR „w sprawie
obchodów Święta Odrodzenia 1960 r. i 550. Rocznicy Bitwy pod Grunwaldem”, określająca rolę Frontu Jedności Narodu,
Warszawa 1960, k. 343–344.
Nasz obozowy dzień na zlocie, [w:] Grunwald 1960. Materiały szkoleniowe, Warszawa 1960, s. 14. Zob. też [w:] J. Rogowski,
Podboje krzyżackie, „Słowo na Warmii i Mazurach, Rok IX Nr 28 (387), 16–17 VII 1960 r., s. 2, gdzie autor odnosił się
do krzyżaków i Konrada Adenauera.
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nienie wzajemnej wymiany informacji pomiędzy szefami komend SB w powiatowych
olsztyńskim, ostródzkim, nidzickim, działdowskim, czy iławskim a kierownictwem akcji „Grunwald”142. SB zapewniła sobie dopływ informacji z obozów młodzieżowych przy
pomocy jednostek agenturalnych: „Marek”, „Żagiel”, „Ewa”, „Pokój”, „KG”, postaciami tymi
byli kierownicy poszczególnych obozów. Dodatkowo poddano sprawdzeniu wszystkich uczestników zlotu z terenu olsztyńskiego, tak aby nie dopuścić do udziału w imprezach – mówiąc językiem SB – „elementu niepowołanego”143. W rejonach obozów
wykorzystywano też każdego dnia posiadaną agenturę. W celu pozyskania informacji
o próbach docierania do młodzieży przez duchownych lub inny „wrogi element”, Wydział III olsztyńskiej SB zorganizował dodatkowo poza agenturalne źródła informacji
wśród młodzieży z Olsztyna144. Obawiano się w czasie trwania uroczystości, zwłaszcza
na obozach, wszelkiego rodzaju prowokacji, czy też nie przewidzianych trudności mogących zakłócić przebieg obchodów145. Najmniejszy przypadek nieprawidłowości zwracał uwagę służb. Przykładowo, z terenu Barczewa 4 lipca oficer odpowiedzialny za łączność w tym rejonie informował, że 14-letni chłopiec zerwał linie telefoniczną. Podobny
wypadek wydarzył się w lesie nad jeziorem Pluszne, gdzie rolnik ściął drzewo, na którym wisiał przewód146. Za istotne uznano wydarzenie z 5 lipca, kiedy studenci obozu
ZSP w Wymoju147 spotkali w lesie dwie kobiety w wieku około 25–28 lat oraz trzech
kilkunastoletnich chłopców, którzy oświadczyli studentom, „że tu były, są i będą Niemcy”. Najstarszy z chłopców miał powiedzieć „że na bosaka poszedłby z Polski do NRF,
gdyby go tylko puścili”. Tego samego dnia w pobliżu obozu nr 11, na mało uczęszczanym
miejscu nad jeziorem, na skraju lasu wycięte zostały dwie swastyki o wymiarach 4 cm,
a niżej napisy „Niech żyje neofaszyzm”148. 7 lipca w trakcie dekorowania Powiatowego
Domu Kultury w Ostródzie znaleziono kartkę papieru z wyrysowaną na niej swastyką
o rozmiarach 15x10 cm149. Domyślano się też często nieświadomych działań biorących
udział w imprezach studentów, na których dodatkowo często skarżyli się okoliczni
mieszkańcy, narzekając na ich niemoralne prowadzenie się. Przylądowo w obozie nad

142
143
144
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AIPN Bi 087/67/3, Plan operacyjnego zabezpieczenia uroczystości grunwaldzkich w dniach 17 lipca 1960 r., k. 2.
AIPN Bi 087/67/3, Dane z realizacji planu Wydziału III-go w sprawie zabezpieczenia uroczystości grunwaldzkich, k. 21.
AIPN Bi 087/67/3, Plan operacyjnego zabezpieczenia uroczystości grunwaldzkich w dniach 17 lipca 1960 r., k. 2.
7 lipca w pobliżu jednego z obozów w powiecie iławskim, odnotowano nawet przypadek zachorowania przez pewną miejscową kobietę na tyfus. Dom jej wydezynfekowano a kobietę odizolowano od otoczenia. Zob. [w:] AIPN Bi 087/67/3,
Informacja o sytuacji na obozach zlotowych, Olsztyn 11 lipca 1960 r., k. 5.
Dodatkowo zniknęło 150 m kabla. Odnaleziony przez Żandarmerię Wojskową sprawca kradzież drzewa i przewodu miał
sprawę „zatuszować”, a wojskowi nie ujawnili nazwiska rolnika. W powiecie działdowskim odnotowano 8 i 9 lipca dwa
wypadki przecięcia nożem przewodu elektrycznego na linii Kurojady-Lidzbark Welski. Zob. [w:] AIPN Bi 087/67/3,
Informacja o sytuacji na obozach zlotowych, Olsztyn 11 lipca 1960 r., k. 5.
Nie wyraźnie zapisane
Dodatkowo jeszcze 7 lipca na terenie obozu Wymój przepędzony został przez studentów pewien Niemiec robiący zdjęcia
namiotów obozowych, zob. [w:] AIPN Bi 087/67/3, Informacja o sytuacji na obozach zlotowych, Olsztyn 11 lipca 1960 r.,
k. 4. Pojawiały się napisy takie po zlocie ziomkostw, zob. [w:] AIPN Bi 084/16, Sprawozdanie z pracy Służby Bezpieczeństwa Komendy Wojewódzkiej Milicji Obywatelskiej w Olsztynie, za okres od 1 lipca do 31 września 1960 r., Olsztyn 15
października 1960 r., k, 43–45.
Notowano też przypadki pojawiających się swastyk na drzewach i murach. Tak było m.in. na obozach ZSP Poznań, Toruń
i Olsztyn. Zob. [w:] AIPN Bi 087/67/3, Informacja o sytuacji na obozach zlotowych, Olsztyn 11 lipca 1960 r., k. 5–6.
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jeziorem150 Pluszne, studenci chodzić spożywać mieli alkohol, co powodować miało powstawanie licznych melin handlujących alkoholem151.
W tym samym stopniu, co do obyczajowości panującej wśród młodzieży, SB przykładała wagę do zagadnień związanych ze sprawami religii, nie dopuszczając do publicznego eksponowania wyznawanej przez uczestników młodzieżowych zlotów wiary.
Przykładowo w obozie nr 7 ZMW–Warszawa uczestniczka zlotu zawiesiła w namiocie
krzyż – „emblemat kultu religijnego”, który to „emblemat” kierownictwo obozu, po sugestiach władz, musiało zdjąć. 4 lipca problem krzyża pojawił się też na terenie obozu
hufca ZHP Białogard, gdzie uczestnicy nad każdym łóżkiem wywiesili wspomniane
„emblematy”, część z nich udało się kadrze obozowej zdjąć. Nie udało się jednak 3 lipca
kierownictwu obozu ZHP komendy hufca Słupsk zapobiec wybraniu się szeregu osób
na mszę do kościoła. Kiedy wiadomość o tym „niepokojącym fakcie” dotarła do najbliższej SB rozpoczęto sprawdzanie, czy do młodzieży nie ma dotarcia przypadkiem,
któryś z miejscowych duchownych. Tym bardziej, że na obozie ZHP komendy Koszalin
równie spora grupa uczestników wyrażała pragnienie udania się do kościoła. W tym
przypadku, po reakcji kierownictwa obozu, które zabroniło, nie wyrażając zgody, większość zrezygnowała, uznając decyzję przełożonych za polecenie służbowe152. Ponadto
w podobozie żeńskim „Gdańsk” kilka osób proponowało wspólne odmawianie modlitw, jednakże pouczeni odpowiednio wcześniej przez swych oficerów prowadzących
informatorzy nie dopuścili, by podobne „wypadki” miały miejsce153. Niemniej Służba
Bezpieczeństwa w szczególności zwracała uwagę na postawę i zachowanie się w czasie
zlotu duchownych katolickich. Dlatego z niepokojem obserwowano zachowanie, zbierającego informacje o rozmieszczeniu okolicznych obozów, księdza Surmana z parafii
Gryźliny154, który dążył do zorganizowania obozu dla sprowadzonych z Warszawy studentów. SB nie dopuściła do powstania takiego obozu. 5 lipca w Orzechowie w powicie
ostródzkim zlikwidowano też obóz alumnów, gdzie organizatorem był profesor Seminarium Duchownego ks. Henryk Gulbinowicz. Ukarany został przez Kolegium Karno-Administracyjne grzywna w wysokości 1500 zł. Dziś wiemy, że karę nałożono na wniosek kierownictwa wojewódzkiej bezpieki155. Taki sam los spotkał obóz zorganizowany
dla samych duchownych. Sukcesem SB zakończyła się również próba założenia przez
władze kościelne innego obozu kleryckiego we wsi Kaplityny156. Było to konsekwencją
150
151

152
153
154
155
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Zob. [w:] AIPN Bi 087/67/3, Informacja o sytuacji na obozach zlotowych, Olsztyn 11 lipca 1960 r., k. 4.
7 lipca Stanisław Włodarski i Bolesław Woniec, członkom ZMS i ZMW obozującym na terenie powiatu morąskiego
sprzedawali wódkę po 100 zł za litr. Sprawą zajmował się posterunek MO w Borecznie, gdzie wszczęto dochodzenie.
We wspomnianym obozie ZMW, na skutek pijaństwa i braku dyscypliny 5 uczestników zlotu zostało usuniętych z obozu.
6 lipca z obozu nr 29 ZMW Wrocław, za pijaństwo i awantury usunięto uczestnik zlotu nazwiskiem Wolski. Wymieniony
systematycznie uchylał się od „zajęć programowych”, łamał dyscyplinę spijając się do nieprzytomności. Z obozu nr 26 ZSP
usunięto 6 osobową orkiestrę gliwicką za brak dyscypliny i rozróbki wśród uczestników zlotu. Zob. [w:] ibidem, k. 5, 7.
Ibidem, k. 5.
Ibidem, k. 8.
Ibidem, k. 5.
AIPN Bi 084/16, Sprawozdanie z pracy Służby Bezpieczeństwa Komendy Wojewódzkiej Milicji Obywatelskiej w Olsztynie, za okres od 1 lipca do 31 września 1960 r., Olsztyn 15 października 1960 r., k. 54.
Na terenie prywatnym. Zob. [w:] AIPN Bi 087/67/3, Informacja o sytuacji na obozach zlotowych, Olsztyn 11 lipca
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porozumień Kuźmy Romaniuka157 – wojewódzkiego szefa SB z Wydziałem Wyznań
Wojewódzkiej Rady Narodowej, które przewidywały, że w czasie rocznicowych obchodów, w rejonie objętym obozami młodzieży, nie będą wydawane zezwolenia na organizowanie obozów kleryckich158. Bezpieka odnotowywała jednak coraz częściej przypadki
docierania do społeczeństwa informacji o przemocą likwidowanych przez władzę obozach kościelnych, co odbierano, jako poważne szykanowania ze strony władz159. Przykładem takim może być obóz ministrancki w Leginach w ówczesnym powiecie biskupieckim organizowany przez Jezuitów dla młodzieży szkolnej z Kalisza. Po dwudziestu
czterech godzinach funkcjonowania został rozwiązany a przeciwko jego organizatorom
prokurator powiatowy wszczął dochodzenie160. Odnotowywano też przypadki niezadowolenia wśród ludności miejscowej wynikające z niszczenia przez rządzących elementów niemieckiej przeszłości byłych Prus. Tak było chociażby w przypadku przewiezienia ze Stawigudy przez kierownictwo budowy pomnika grunwaldzkiego, dwu
głazów – poniemieckich obiektów pamiątkowych, ustawionych po plebiscycie z 1920 r.,
które następnie wykorzystano przy prowadzonych pracach budowlanych161.
Pomimo zatem tego, że władze życzyły sobie, co oznajmiały, by „przyjemne i wesołe były nasze dni na Zlocie… Dzień Dziewcząt powinien przynieść nam szczególnie wiele radości, dobrej zabawy i szczerej przyjaźni”162, to ich zaufanie względem
uczestników tak uczestników kampusów, jak też okolicznej ludności było znacząco
ograniczone. Wystarczy co nieco więcej powiedzieć na temat zasygnalizowanej tylko
procedurze perlustracji, czyli kontroli prasy, płynącej spod Grunwaldu, we wszystkie
zakątki kraju. 11 lipca Maria Czerwiańska uczestniczka obozu ZHP Koszalin w Kurojadach w powiecie działdowskim, która w liście do domu, opisując zastałą na obozie
sytuacje, tj. panujący głód i zimno, błagała rodziców o zabranie jej, jednocześnie grożąc
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1960 r., k. 5. Tzw. akcja obozowa kleru była wielkim problemem władz, tym bardziej, że wysiłek pacyfikacyjny zbiegł się
z zaplanowaną przez władze akcją kontroli biblioteki Warmińskiego Seminarium Duchownego w Olsztynie; zob. też [w:]
AIPN Bi 084/16, Sprawozdanie z pracy Służby Bezpieczeństwa Komendy Wojewódzkiej Milicji Obywatelskiej w Olsztynie, za okres od 1 lipca do 31 września 1960 r., Olsztyn 15 października 1960 r., k. 53.
Kuźma Romaniuk, s. Leona – od 31 III 1957 r. do 1 IX 1962 r. I zastępca komendanta ds. SB w KW MO w Olsztynie, zob.
[w:] Aparat bezpieczeństwa w Polsce. Kadra kierownicza, T. II, red. P. Piotrowskiego, Warszawa 2006, s. 112.
AIPN Bi 087/67/1, Notatka z odbytej w dniu 26 kwietnia 1960 r. narady dot. przygotowania zabezpieczenia uroczystości
grunwaldzkich, k. 22. W między czasie Wydział III wojewódzkiej SB nie dopuścił do zorganizowania kilku obozów kleryckich w okolicach Grunwaldu. Specjalnie w tym celu zorganizowano pod przewodnictwem ks. Kantorskiego w Orzechowie
pod Ostródą obóz ministrantów z Warszawy. Ponieważ bp Drzazga nakazał, w związku z uroczystościami grunwaldzkimi wznowienie osobowe duchownych w parafiach w Stębarku, Dąbrównie i Olsztynku, bezpieka również postanowiła
wzmocnić w tych rejonach swoją obserwację. Zanotowano, iż w związku z tym tuż przed 15 lipca widziano w wymienionych parafiach w ostatnich bpa Józefa Drzazgę i ks. Wojciecha Zinka. W sprawie uzgodnień, współdziałania między
SB a Wojewódzkim Wydziałem Kościelnym. Zob. [w:] AIPN Bi 084/16, Sprawozdanie z pracy Służby Bezpieczeństwa
Komendy Wojewódzkiej Milicji Obywatelskiej w Olsztynie, za okres od 1 lipca do 31 września 1960 r., Olsztyn 15 października 1960 r., k. 53. Nie pozwalano również na organizowanie obozów w innych częściach województwa; przykładowo
w Białej Piskiej, proboszcz miejscowej parafii przy pomocy kleryków zorganizował obóz ministrancki, za co został administracyjnie ukarany; zob. [w:] ibidem, k. 54.
Bezpieka zwracała uwagę na sytuacje społeczną, zob. [w:] AIPN Bi 087/67/3, Informacja o sytuacji na obozach zlotowych,
Olsztyn 11 lipca 1960 r., k. 6.
AIPN Bi 084/16, Sprawozdanie z pracy Służby Bezpieczeństwa Komendy Wojewódzkiej Milicji Obywatelskiej w Olsztynie, za okres od 1 lipca do 31 września 1960 r., Olsztyn 15 października 1960 r., k. 54.
AIPN Bi 087/67/3, Informacja o sytuacji na obozach zlotowych, Olsztyn 11 lipca 1960 r., k. 5.
Nasz obozowy dzień na zlocie, [w:] Grunwald 1960. Materiały szkoleniowe, Warszawa 1960, s. 12.
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samobójstwem. SB poleciła komendantom hufca przeprowadzić z Czerwiańską rozmowę i nakłonić ją do pozostania na obozie. Harcerka obiecała, co prawda, wytrzymać
do końca uroczystości, ale to przedsięwzięcie służb odniosło odwrotny od zamierzonego skutek, ponieważ dziewczyna rozpuściła wśród kolegów wiadomość, że wysyłane do rodziców listy są przechwytywane, nawołując jednocześnie, by nie pisać listów
z obozu163. Był to jeden z licznych notowanych przez SB przypadków prób opuszczania
obozów, często były one jednak udane164. Dochodziło też do przypadków, kiedy to sami
organizatorzy zmuszali do opuszczenia uroczystości przez „nieposłuszną” – nie poddającą się indoktrynacji młodzież. 8 lipca w trakcie „Dnia Dziewcząt”165 na bramie obozu
ZSP–Warszawa–Opole, zlokalizowanym w powicie nidzickim, wymalowano białego
orła z koroną. Ponadto na jednym z namiotów zarysowana była karykatura ówczesnego
Ministra Obrony Narodowej gen. Mariana Spychalskiego, a do tego jeszcze na gazetce ściennej kampusu pojawiła się szubienica z zamieszczonym podpisem poniżej: „nasi
aktywiści”. Dwóch winnych tej zniewagi studentów zostało ujętych166. W obozie nr 11
ZSP–Poznań – w czasie wizyty wspomnianego już ministra Spychalskiego na jednym
z namiotów wywieszono męskie kalesony, a w innym na żarówkę nałożono nadmuchaną prezerwatywę. Również w podobozie męskim „Gdańsk” liczącym około stu pięćdziesięciu osób rozpowszechniać miano tzw. wrogą propagandę w formie „wulgarnego szkalowania rządu PRL i partii”. Na obozie doszło ze strony części uczestników do odmowy
udziału w naradach i odprawach. SB 6 lipca ustaliła, że inspiratorem powyższego był
Krzysztof Tucholski, syn dyrektora jednego z pomorskich przedsiębiorstw. Nie w każdym przypadku pomagały deklaracje, iż „codzienne posunięcia władzy ludowej zaspokajają aktualne potrzeby młodego pokolenia”167. W wyniku konsultacji z komendantem obozu następnego dnia o świcie Tucholskiego wydalono, podając jako przyczynę
wyłamywanie się z pod dyscypliny, nie omieszkano dodać też informacji o nadmiernym spożywaniu alkoholu168. Dochodziło też do przypadków pozbywania się z obozów
samych przełożonych, jak chociażby w przypadku zajść, jakie miały miejsce w hufcu
ZHP–Szczecinek, gdzie kwatermistrz obozu nazwiskiem Kasprowicz „szerzyć miał
wrogą antyradziecką propagandę. Wrogo wypowiadając się pod adresem partii i rządu”. Po sugestywnej uwadze funkcjonariuszy SB udzielonej organizatorom obóz opuścił.
Podobnie postąpiono z biorącą udział w obozie żeńskim hufca Białogard, dziennikarką
„Głosu Koszalińskiego”, o której służby wiedziały – dzięki działalności informatorów,

163

164
165
166
167
168

Przez co odbierała SB jedno ze źródeł informacji o nastrojach wśród młodzieży, zob. [w:] AIPN Bi 087/67/3, Informacja
o sytuacji na obozach zlotowych, Olsztyn 11 lipca 1960 r., k. 5.
Przykładowo z obozu nr 33 ZMW Olsztyn 5 lipca z powrotem wyjechały 4 osoby, zob. [w:] ibidem.
Nasz obozowy dzień na zlocie…, s. 11–12.
AIPN Bi 087/67/3, Informacja o sytuacji na obozach zlotowych, Olsztyn 11 lipca 1960 r., k. 6.
Podstawą naszej siły – jedność, [w:] Grunwald 1960. Materiały szkoleniowe, Warszawa 1960, s. 68.
W obozie nr 23 zorganizowanym przez ZMW Poznań, komendant obozu członek prezydium ZSW wiceprzewodniczący
związku a jednocześnie jeden z uczestników, którego SB już wcześniej zwracała uwagę, czyniąc go figurantem sprawy operacyjnej, występować miał „prowokacyjnie” w stosunku do innych jego uczestników, członków ZMW, sprzeciwiając się wywieszaniu czerwonych flag, AIPN Bi 087/67/3, Informacja o sytuacji na obozach zlotowych, Olsztyn 11 lipca 1960 r., k. 8.
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że w czasie spotkania z członkami rządu, pragnie zadać pytanie: „Co robią nasi oficerowie w Związku Radzieckim? ”169.
8. Uroczystości na polach grunwaldzkich
15 lipca o godzinie 21 w głównym miejscu uroczystości przedstawiciele Wydziału
Architektury i Nadzoru Budowlanego (WAiNB) Urzędu Wojewódzkiego – inż. Henryk Kaczorowski i inż. Zdzisław Jaroszewski, autorzy projektu – inż. Józef Karzel
i inż. Henryk Stankiewicz oraz kierownik budowy inż. Stanisław Pawlak w obecności
przedstawiciela Komendy Wojewódzkiej MO kpt. Szczepaniaka, przekazali do użytku
trybunę honorową. Wcześniej jeszcze sprawdzono jej wykonanie, dokonując próbnego
obciążenia przez wprowadzenie na trybunę 180 osób, w tym 144 żołnierzy w pełnym
rynsztunku. Dodatkowo sprawdzono wytrzymałość przez zbiorowe skakanie „na komendę”. Zgodnie stwierdzono, że trybuna została wybudowana według zatwierdzonym
przez WAiNB projektu. Wyjątkiem był daszek na środku trybuny, z którego zrezygnowano na poleceni Komitetu Wojewódzkiego. Do czasu uroczystości obiekt przekazano
pod opiekę MO170.
W przeddzień uroczystości 16 lipca w godzinach wieczornych oraz powtórnie
17 lipca ranno skontrolowane zostały wszystkie trasy przejazdów. Zwrócono szczególną uwagę na napisy i ulotki oraz plakaty. Co cztery godziny docierały do Komendy Wojewódzkiej w Olsztynie informacje na temat sytuacji171. Tuż przed rozpoczęciem uroczystości nastąpił ostatni już dokonany przez saperów przegląd trybun i pomników172.
Do ostatnich chwil rozpoczynających uroczystości na polach Grunwaldu, komunistyczne służby specjalne zajęte były zabezpieczaniem operacyjnym, monitorując sytuację panującą w województwie. Sztab Dowodzenia173, zabezpieczony grupą pracowników operacyjnych składająca się z 11 funkcjonariuszy SB i 40 MO174, umiejscowiony był
nieopodal lasu, obok drogi wiodącej do szosy Stębark-Samin – do „Kamienia”. Dysponowali oni radiostacją stacyjną typu RSB, dodatkowo mając do dyspozycji radiowóz marki
GAZ175. Prace Sztabu Zabezpieczanie przerwano dopiero o godzinie 23176. Przez cały
czas liczono się z mogącym wystąpić zagrożeniem ze strony osób wrogo ustosunkowanych do ówczesnej rzeczywistości. Obawiano się prób prowokacji, manifestacji, a także
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Ibidem.
AIPN Bi 087/67/3, Protokół w sprawie wybudowania i sprawdzenia trybuny rządowej na polach Grunwaldu, Grunwald
15 lipca 1960 r., k. 23.
AIPN Bi 087/67/1, Zadania Służby Bezpieczeństwa województwa olsztyńskiego w okresie przygotowania uroczystości
grunwaldzkich, Olsztyn 1 kwietnia 1960, k. 17, t. 1. Nachórski w dniu uroczystości zabezpieczał Kościół w Olsztynku,
uzyskując informacje o wystąpieniach księdza na kazaniu.
Ibidem.
A. Kurzyński – zastępca dowódcy, J. Najder – zastępca dowódcy oraz M. Kuźnica, K. Zieliński, E. Sorczyński, A. Szymczak, zob. [w:] AIPN Bi 087/67/2, Plan zabezpieczenia uroczystości grunwaldzkich w dniu 15 lipca 1960 związanych
z 550 rocznicą zwycięstwa pod Grunwaldem, Olsztyn 20 maja 1960 r., k. 33.
AIPN Bi 087/67/2, Plan zabezpieczenia uroczystości grunwaldzkich w dniu 15 lipca 1960 związanych z 550 rocznicą
zwycięstwa pod Grunwaldem, Olsztyn 20 maja 1960 r., k. 32.
Ibidem, k. 33.
Ibidem, k. 34.

~ 104 ~

Artykuły i rozprawy

ataków terrorystycznych. Ze szczególną podejrzliwością traktowano byłych żołnierzy
podziemia niepodległościowego, dawnych działaczy PSL, a także ludność miejscową177.
Na moment przed uroczystościami poważny problem stanowiły doniesienia kierownictwa wiezienia w Barczewie, które informowało SB o pogarszającej się sytuacji wśród
więźniów, gdzie wśród nastrojów dominować miało rozgoryczenie, ze względu na nie
brak informacji o amnestii, której w związku z obchodami rocznicy wiktorii grunwaldzkiej się spodziewano. Docierały do naczelnika więzienia sygnały, o więźniach organizujących właśnie na 17 lipca bunt178. Do pogłosek o planowanym buncie, dołączyły też
znacząco niepokojące wieści, krążące zwłaszcza wśród miejscowej ludności, o mającym
nastąpić w chwili zebrania się publiczności pod pomnikiem grunwaldzkim wybuchu179.
W związku z tym na terenie każdego z obozowisk działały wyspecjalizowane grupy,
badające teren saperów180. Rozsiewane wśród – jak to wówczas mówiono – ludności
pogłoski o mających wystąpić nieokreślonego rodzaju niepokojach, z atakami terrorystycznymi włącznie, zagrażały tak istotnej podczas obchodów frekwencji. A z każda
godziną doniesień, w których pojawiały się świadczące o niepokojach społecznych wypowiedzi, przybywało. Jako przykład można podać doniesienie zarejestrowane w Lubawie, gdzie informator SB ps. „Mór” w rozmowie z „figurantem” ps. „E”, a zarazem pracownikiem spółdzielni „Jedność” dowiedział się o zaniechaniu przez rozmówcę wyjazdu
do Grunwaldu, gdyż – jak podał – „w tym tygodniu pod pomnik została podłożona
bomba zegarowa, która ma wybuchnąć w niedziele o 12 [godzinie] ”181. Inny przykład:
pewna zakonnica, pochodząca z Lubawy Antonina Sznajder w rozmowie z informatorem Służby Bezpieczeństwa zdradziła, iż obawia udania się „na Grunwald”, gdyż spodziewa się tam „zamieszania”, odradzając to samo – nie będąc świadomą z kim rozmawia – informatorowi SB. Tym bardziej, że siostra żywo pamiętała jeszcze 500 rocznicę
177
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AIPN Bi 087/67/3, Notatka informacyjna dot. sytuacji w woj. olsztyńskim na dzień dzisiejszy, Olsztyn 16 lipca 1960 r.,
k. 19. W Kolonii Gryźliny Karpiński podejrzany o posiadanie pistoletu, odgrażać miał się, „że musi sprzątnąć mjr Doskoczyńskiego”. Zamierzano zastosować areszt w stosunku do Karpińskiego, sprzeciwił się temu sam. Karpiński był jednak
pod ścisłą obserwacja, zob. [w:] ibidem. Przykładowo Józef Zaraza nieopodal zabezpieczanego przez SB i WSW obiektu
wojskowego w Marcinkowie szydzić miał z ludności polskiej i przedstawicieli rządu. Na wszelki wypadek został zatrzymany na 48 godzin i zwolniony po uroczystościach, zob. [w:] ibidem. SB dysponowała dowodami świadczącymi o winie
Zarazy, dlatego sprawę skierowano do Wydziału Śledczego. Zatrzymany został też August Kwiatkowski z Unieszewa,
za nielegalnie posiadany karabinu, zob. [w:] ibidem. Posiadano tak dobre rozpoznanie ponieważ od lat miano tych ludzi
na widoku; zob. [w:] AIPN Bi 084/15, Sprawozdanie z pracy Służby Bezpieczeństwa Komendy Wojewódzkiej Milicji
Obywatelskiej w Olsztynie, za okres od 1 stycznia do 31 marca 1959 r., Olsztyn 14 kwietnia 1959 r., k. 17–18.
AIPN Bi 087/67/3, Notatka informacyjna dot. sytuacji w woj. olsztyńskim na dzień dzisiejszy, Olsztyn 16 lipca 1960 r., k. 19.
„Podobna wersja rozpowszechniania jest w seminarium duchownym w Olsztynie z tym, że to nie ma mowy o mini, lecz
mówi się, że coś się stanie”. Na terenie Marwałdu krążyła wersja, że pomnik jest zaminowany i w chwili uroczystości wyleci
w powietrze. AIPN Bi 087/67/3, Informacja o sytuacji na obozach zlotowych, Olsztyn 11 lipca 1960 r., k. 6.
7 lipca nieopodal obozu w Zimnej Wodzie w powicie nidzickim znaleziono dwa pociski artyleryjskie z czasów II wojny
światowej, które zostały zabezpieczone przez saperów, ibidem.
AIPN Bi 087/67/3, Notatka informacyjna dot. sytuacji w woj. olsztyńskim na dzień dzisiejszy, Olsztyn 16 lipca 1960 r.,
k. 20. Społeczeństwo narzekało na ograniczoną ilość środków transportu umożliwiających dojazd do Grunwaldu. Zwracano uwagę na panującą opinię, jakoby krąży wyjada do Grunwaldu nie powrócą, miał tam bowiem być teren podminowany i wysadzony 17 lipca. Miało o tym mówić również radio zachodnie. Również w Browinie i Turowej w powiecie
nidzickim oraz w Lubawie ludność miejscowa wypowiadać się miała, iż nie przybędzie pod Grunwald „ponieważ tereny te
są obstawione wojskiem i może coś wyniknąć”. Działający na terenie powiatu nowomiejskiego informator ps. „Mór” podał,
że w rozmowie z „E.” pracownikiem PSS dowiedział się, o zrzucanych podobno nad Polską przez niemieckie samoloty
ulotkach o treści „pomniki wasze, a ziemie nasze”, ibidem.

~ 105 ~

NOWE STUDIA GRUNWALDZKIE – TOM II

bitwy, kiedy to zebranych na polu Polaków, rozgoniła niemiecka żandarmeria. Obecnie
to samo mogli przecież zrobić autochtoni182. Wszelkie tego rodzaju informacje, świadczące o występujących, ale i usprawiedliwionych niepokojach, dowodzą jednocześnie
o zakrojonych na szeroką skalę pracach agentury, którą SB posiadała w każdym, istotnym dla niej środowisku. Byli to informatorzy posługujący się językami obcymi, tak
by w razie potrzeby neutralizować działania obcokrajowców183; dysponujący własnymi
– co wówczas było nie do przecenienia – środkami lokomocji. W celu obsługi tej agentury działała czteroosobowa grupa funkcjonariuszy, operując z „Domu Grunwaldzkiego”. Dodatkowo podobna grupa działała przy komisariacie grunwaldzkim184. Zadaniem
obu grup było rejestrowanie ewentualnych zajść, i podejmowanie odpowiednio neutralizujących działań185.
Uroczystości grunwaldzkie, w zamyśle organizatorów, mające przyćmić te
z 1910 r.:186, zgromadziły 17 lipca 1960 r., na polach grunwaldzkich jak podawali to reżimowi badacze blisko 200 tys. uczestników187. O wyższości obecnych obchodów nad
tymi sprzed pół wieku, świadczyć miał m.in. fakt organizacji ich w miejscu historycznej bitwy, co też zawdzięczać mieliśmy lepszej sytuacji geopolitycznej oraz korzystnym
warunkom politycznym, gdyż „organizatorzy obchodów liczyć mogą na poparcie społeczeństwa i Państwa Polskiego”, z jednej strony, a bezpiecznym sojuszom z drugiej188.
Bogaty program grunwaldzkiego święta, wymagał od SB odpowiedniego zabezpieczenia zgromadzonych na polach grunwaldzkich przedstawicieli centralnych władz
partyjnych i państwowych, stronnictw satelickich, Ogólnopolskiego Komitetu FJN,
korpusu dyplomatycznego, a ponadto szeroką reprezentację Ludowego Wojska Polskiego z oddziałami wszystkich rodzajów broni, z pocztami sztandarowymi, uczestników zlotu młodzieży oraz przedstawicieli Polonii zagranicznej z dziewiętnastu krajów
włącznie189. Delegacja gości zza granicy, zakwaterowana uprzednio na terenie Olsztyna,
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Był to informator ps. „Mór”, ibidem.
Celem zabezpieczenia przed penetracją obcokrajowców włączono agenturę znająca języki obce, zwłaszcza niemiecki lub
angielski. Byli to informatorzy: „Radio”, „Piątek”, „Jaskółka”, „Sosnowski”, „Stanisław”, „Robert”, „Ewa”, „R”, „Jurek”, „Cebulka”,
„Majewski”. Ponadto cały czas już działali agenci i KP na odcinku klerykalizmu i rewizjonizmu jak ci o pseudonimach:
„G.A.”, „Janek”, „Działacz”, „D.B.”, „BK”, „WW”, „SK”. Zob. [w:] AIPN Bi 087/67/3, Dane z realizacji planu Wydziału III-go
w sprawie zabezpieczenia uroczystości grunwaldzkich, Olsztyn 16 lipca 1960 r., k. 21–22.
AIPN Bi 087/67/2, Plan operacyjnego zabezpieczenia uroczystości grunwaldzkich w dniach 17 lipca 1960 r., Olsztyn
10 lipca 1960 r., k. 72.
AIPN Bi 087/67/3, Dane z realizacji planu Wydziału III-go w sprawie zabezpieczenia uroczystości grunwaldzkich, Olsztyn 16 lipca 1960 r., k. 21.
„należy uznać, że obchód naszych czasów znalazł wyraz w większych osiągnięciach niż poprzedni”, zob. [w:] S. M. Kuczyński, Pokłosie Grunwaldu, „Rocznik Olsztyński”, T. IV, 1961/1962, s. 398
550 rocznica bitwy pod Grunwaldem, Grunwald 17 lipca 1960, Warszawa 1960, s. 3–4. Ponadto [w:] Wielka manifestacja siły
i zwartości narodu polskiego, „Głos Olsztyński, Nr 169 (2704), Poniedziałek 18 lipca 1960 r., R. X, s. 1, 3’ gdzie szczególnie
podkreślony jest udział ponad 200 tys. osób.
W. Kapusto (fotoreportaż), Dni grunwaldzkiej budowy, „Panorama Północy”, 15 lipca 1960, Nr 29 (155), Rok IV, s. 3. S. M.
Kuczyński, Pokłosie Grunwaldu, „Rocznik Olsztyński”, T. IV, 1961/1962, s. 398
Notatka w sprawie obchodów 550 rocznicy bitwy pod Grunwaldem K. 3, t. 1. Na historycznym polu, „Panorama Północy”, 15 lipca 1960, Nr 29 (155), Rok IV, s. 10. Kronika olsztyńska, „Warmia i mazury”, Rok VI, wrzesień 1960, Nr 9 (114),
s. 31. Ponadto zob.: Wspomniała o Polonii: Na historycznym polu, „Panorama Północy”, 15 lipca 1960, Nr 29 (155), Rok IV,
s. 9–10.
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na uroczystości przybyła specjalnie przygotowanymi przez Orbis autokarami190. Mieszkańcy okolicznych miast i wsi przybyli pod Grunwald własnymi środkami transportu, przede wszystkim autobusami PKS-u, ciężarówkami, pojazdami z zakładów pracy,
motorami, rowerami, również pieszo. Każda z delegacji wojewódzkich przybyła własnym transportem, co sugerowali organizatorzy uroczystości. Jedynie reprezentanci
najdalszych województw jechali pociągami191. Dla podkreślenia, iż rocznica zwycięstwa
grunwaldzkiego, wpisuje się w obchody 1000-lecia państwa polskiego, jeszcze przed
głównymi uroczystościami, 16 lipca nastąpiło, otwarcie z udziałem Czesława Wycecha – marszałka Sejmu szkoły w Stębarku – pierwszej „Tysiąclatki” w województwie
olsztyńskim192. Na samym Polu Grunwaldzkim inaugurowano wystawę historyczną,
której ważnym elementem była znajdująca się przed amfiteatrem olbrzymia mapa
bitwy193. Dodatkowego zabezpieczenia dokonano przy urnach z ziemią z pobojowisk
walk narodu polskiego z Niemcami194. 17 lipca do godziny 10.00 następowało gromadzenie się uczestników uroczystości. Służby specjalne szacowała dokładnie ilu uczestników i z jakich środowisk mogą zgromadzić obchody rocznicy195. Posiadając zatem
dokładne rozpoznanie, wiedziano jakimi to szlakami, którymi przed wiekami podążały
chorągwie Władysława Jagiełły, wyruszyły – tym razem – motorowe i kolarskie zorganizowane przez Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze i Ludowe Zespoły
Sportowe sztafety. Każda z nich zabezpieczana operacyjnie była przez odpowiednio instruowanych informatorów SB. Podobnie wielką uwagę przykładano do organizowanego nieopodal Grunwaldu, na lotnisku w Gryźlinach, gwiaździstego zlotu aeroklubów196.
Młodzież została dowieziona z obozów 600 samochodami wojskowymi. Młodzież
z oddalonego o 6 km „obozu centralnego” w Mielnie dotarła pieszo. Harcerze przybyli
również piechotą z oddalonego o 4 km obozu nad jeziorem Dąbrówno. Delegacje z kraju przybyły w ramach organizowanych przez Komitet Frontu Jedności Narodu grup,
samochodami ciężarowymi i autobusami, których przybyło około 2.500 tys. Uczestnicy rajdów i zlotów motocyklowych i kolarskich PTTK, LPŻ, LS przybyli własnymi
190
191
192

193
194

195

196

Zob. R. Rogucki, Z dalekiego świata, „Panorama Północy”, 14 sierpnia 1960, Nr 33 (159), Rok IV, s. 10–11.
AIPN Bi 087/67/1, Notatka w sprawie obchodów 550 rocznicy bitwy pod Grunwaldem, k. 6.
Pierwsza w województwie olsztyńskim Szkoła Tysiąclecia – otwarta, „Głos Olsztyński”, Nr 169 (2704), Poniedziałek 18 lipca
1960 r., R. X, s. 5.
Z. Mor, Spotkanie z historią, „Słowo na Warmii i Mazurach, Rok IX Nr 28 (387), 16–17 VII 1960 r., s. 1
Ziemia z pobojowisk Pomorza na Polu Grunwaldu, „Zycie Warszawy”, Nr 155, czwartek, 30 czerwca 1960 r., s. 1. Ponadto [w:]
Uroczyste złożenie Urny Narodowej w Mauzoleum Grunwaldzkim, „Głos Olsztyński”, Nr 169 (2704), Poniedziałek 18 lipca
1960 r., R. X, s. 5.
17 lipca o godzinie 4 rano saperzy sprawdzili pomieszczenia teatru oraz sale kina, AIPN Bi 087/67/2, Plan operacyjnego
zabezpieczenia uroczystości grunwaldzkich w dniach 17 lipca 1960 r., Olsztyn 10 lipca 1960 r., k. 72. Sam zlot młodzieży
zgromadził grupę około 40 tys. osób. Następnie 3 tys. wojska, uczestnicy sztafet LZS, PTTK – 3 tys. Delegacje z kraju
– 5 tys., delegacje Polonii – 2 tys. Do tego doszła jeszcze rzesza około 20 tys. mieszkańców z najbliższych powiatów z województw olsztyńskiego, gdańskiego i warszawskiego. 550 rocznica bitwy pod Grunwaldem, Grunwald 17 lipca 1960, Warszawa 1960, s. 3–4. Zob. też [w:] AIPN Bi 087/67/1, Notatka w sprawie obchodów 550 rocznicy bitwy pod Grunwaldem,
k. 4, (w tym członkowie ZMS – 9 tys., ZMW – 5 tys., ZHP – 10 tys.).
Swego rodzaju próbą generalną służb specjalnych było zabezpieczenie 15 lipca, będącej punktem kulminacyjnym Zlotu
Młodzieży, a mającej zapewnić, w ocenie władz „lepszą integrację młodzieży”, a w rzeczywistości dokładniejszą jej kontrolę, wielkiej manifestacji na polach grunwaldzkich, „zacieśnienie jedności jej działania »w służbie socjalistycznej Ojczyzny«”,
AIPN Bi 087/67/1, Notatka w sprawie obchodów 550 rocznicy bitwy pod Grunwaldem, k. 4, (w tym członkowie ZMS
– 9 tys., ZMW – 5 tys., ZHP – 10 tys.).
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środkami lokomocji, tj. 3.800 motocykli 2.000 rowerów197. Indywidualni posiadacze
motocykli, rowerów i samochodów mieli dojazd otwarty od godziny 8.00.
Pod szczególną pieczą znajdowała się droga przejazdu delegacji partyjno-rządowej
od wsi Stębark do stałego parkingu nr 6198. Mimo, iż na kronikach filmowych Władysława Gomułkę przedstawiono w towarzystwie młodzieży, w słomkowym kapeluszu199
– tzw. święto młodości – to w rzeczywistości SB miała za zadanie nie dopuszczenie
do delegacji żadnych osób postronnych, lub nie powołanych, również dzieci200.
O godzinie 10.20 nastąpił przelot nad Polami Grunwaldzkimi samolotów sportowych Aeroklubu PRL. W tym czasie przeleciał nad polem samolot reprezentujący
aeroklub regionalny, zrzucając wiązankę kwiatów obok pomnika201. O godzinie 10.50
kierownictwo partii i rządu przybyło na pole202. Przy szerokiej akcji propagandowej
a nawet zapowiedzi zgotowania odwetowcom z Bonn czwartego Grunwaldu, rozpoczęły się o godzinie 11oficjalne uroczystości203. Głównym zadaniem służb na miejscu średniowiecznej batalii było niedopuszczenie napływającej publiczności w kierunku trybun oraz namiotów delegacji partyjno-rządowych. Oprócz tego zwracano szczególną
uwagę na zachowanie i wypowiedzi poszczególnych osób z tłumu. Obawiano się wszelkich zorganizowanych wystąpień. Reagowano na najmniejsze nawet przejawy zakłócania porządku i spokoju. Oprócz pomnika, szczególną uwagę zwracano na rejon stoisk
i mogący tam wystąpić „element przestępczy i podejrzany, a zwłaszcza na szopenfeldziarzy i kieszonkowców”204, nie dopuszczając do spekulacji w handlu205. Pod kontrolą
197
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200
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Liczba samochodów i motocykli była zapewne większa, nie notowana. Jak podał „Głos Olsztyński” „Na Pola Grunwaldzkie
przybyło ponad 12.000 samochodów i dwa razy tyle motocykli”, zob. [w:] St. Moroz, Grunwaldzkie migawki, „Głos Olsztyński”, Nr 169 (2704), Poniedziałek 18 lipca 1960 r., R. X, s. 2.
Przed przejazdem delegacji wnikliwemu sprawdzeniu poddano nawierzchnię drogi oraz pobocze, zob. [w:] AIPN Bi
087/67/2, Plan zabezpieczenia uroczystości grunwaldzkich w dniu 15 lipca 1960 r. związanych z 550 rocznicą zwycięstwa
na polach Grunwaldu, Olsztyn 20 maja 1960 r., k. 25.
Władysław Gomułka wśród młodzieży na Zlocie Grunwaldzkim, „Głos Olsztyński”, Nr 169 (2704), Poniedziałek 18 lipca
1960 r., R. X, s. 5.
Służba MO i SB miała być pełniona od chwili jej rozpoczęcia do momentu otrzymania rozkazu o jej zakończeniu. Ochroną
została objęta droga przejścia delegacji od parkingu nr 6 do trybuny honorowej. Szczególnej kontroli i zabezpieczenia zostali poddani uczestnicy w rejonie głównej koncentracji na Polach Grunwaldu, byli to oprócz delegacji partyjno-rządowej
– żołnierze i publiczności. Łącznie koło 70 tys. osób do zabezpieczenia. Zob. [w:] AIPN Bi 087/67/2, Plan zabezpieczenia
uroczystości grunwaldzkich w dniu 15 lipca 1960 r. związanych z 550 rocznicą zwycięstwa na polach Grunwaldu, Olsztyn
20 maja 1960 r., k. 26.
AIPN Bi 087/67/3, Program obchodu rocznicy grunwaldzkiej, 15 lipca 1960 r., k. 13.
Ibidem, k. 14.
Kuba spod Grunwaldu gada, „Słowo na Warmii i Mazurach, Rok IX Nr 28 (387), 16–17 VII 1960 r., s. 2. „Radość z Grunwaldu nie była ani w 1410 r. ani obecnie tryumfem z ujarzmienia innych ludów, lecz poczucia przezwyciężenia śmiertelnego niebezpieczeństwa ocalenia prawa do życia i do wolności swego narodu i ludów z nami zbratanych. „Nasze uroczyste
ślubowanie, jakie złożymy na zakończenie Zlotu będzie zobowiązaniem nie tylko jego uczestników, ale całego młodego
pokolenia wobec socjalistycznej Ojczyzny, manifestacją jej jedności” Podstawą naszej siły – jedność, [w:] Grunwald 1960. Materiały szkoleniowe, Warszawa 1960, s. 67. Szczegółowy przebieg uroczystości [w:] Program obchodu 550 rocznicy bitwy pod
Grunwaldem, „Głos Olsztyński”, Nr 168 (2703) 28 (114), 16–17 VII 1960 r., R. X, s. 11. Całość była zabezpieczana przez
funkcjonariuszy mundurowych oraz pracowników operacyjnych SB. zgodnie z zatwierdzonym przez SB w Olsztynie
30 maja Ramowym Planem Użycia Sił i Środków Operacyjno-Fizycznego Zabezpieczenia. Zob. [w:] AIPN Bi 087/67/2,
Plan zabezpieczenia uroczystości grunwaldzkich w dniu 15 lipca 1960 r. związanych z 550 rocznicą zwycięstwa na polach
Grunwaldu, Olsztyn 20 maja 1960 r., k. 25.
AIPN Bi 087/67/2, Plan zabezpieczenia uroczystości grunwaldzkich w dniu 15 lipca 1960 r. związanych z 550 rocznicą
zwycięstwa na polach Grunwaldu, Olsztyn 20 maja 1960 r., k. 27–28.
Specjalnie oddelegowani mieli zostać olsztyńscy księgarze; zob. [w:] Nalepisz księgarze wydelegowani zostaną do Grunwaldu,
„Głos Olsztyński”, Nr 160 (2695), Czwartek 7 lipca 1960 r., R. X, s. 5.
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znajdował się też rejon estrady, gdzie po części oficjalnej odbyły się występy artystyczne. Około godziny 13.15 oficjalna delegacja udała się do Olsztyna206, gdzie w godzinach
15.50–19.00 w specjalnie zabezpieczanych przez SB salach kina „Polonia”, odbyła się
światowa premiera „dramatu rodziny Juranda ze Spychowa na tle zmagań Polski i Litwy z Zakonem Krzyżackim”207 – czyli uroczysty pokaz filmów: „Krzyżacy” i „Grunwald”. Oprócz kina, kontroli poddano też Teatr im. Stefana Jaracza i olsztyński zamek208,
jako kolejne miejsca spotkań oficjeli państwowych z przedstawicielami miejscowej władzy209. W sumie stałej obserwacji wymienionych miejsc prowadziło 76 funkcjonariuszy, z czego 14 z Wydziału „B”210, 12 z Wydział „T”211, 30 funkcjonariuszy Samodzielnej
Sekcji „W”212 oraz 4 funkcjonariuszy Samodzielnej Sekcji Śledczej. Poza tym w pełnym
pogotowiu znajdowali się: 2 funkcjonariusze dyżurni rekrutujący się z samego kierownictwa, 4 dyżurni z Wydziału II i III Komendy Wojewódzkiej oraz cała licząca 10 funkcjonariuszy tzw. grupa rezerwy Komendy Wojewódzkiej213.
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AIPN Bi 087/67/3, Program obchodu rocznicy grunwaldzkiej, 15 lipca 1960 r., k. 15. W międzyczasie od godziny 14
na Polach Grunwaldzkich na 3 estradach i amfiteatrze trwały występy 7 chórów i 19 młodzieżowych zespołów artystycznych, który trwał do 22. Na zakończenie reflektorami umieszczonymi w różnych punktach pola oświetlony został pomnik
grunwaldzki, już dobro kultury narodowej i nastąpił pokaz sztucznych ogni. Dla chętnych do godziny 24 zorganizowane
były tańce na pozostawionej po występach estradzie; zob. [w:] ibidem.
Ogółem funkcjonariuszy zabezpieczających teren uroczystości było 351. SB posiadała 138 osób, z czego z Olsztyna oddelegowanych było 96 osób a z poszczególnych powiatów biorących udział w zabezpieczeniu 42 osoby. Resztę, tj. 213 stanowili milicjanci. Zob. [w:] AIPN Bi 087/67/2, Ramowy plan użycia sił i środków operacyjno-fizycznego zabezpieczenia
uroczystości grunwaldzkich prze przez prac. Sł. [użby] Bezp. [ieczeństwa] KW MO w Olsztynie, Olsztyn 30 maja 1960 r.,
k. 42. W samym rejonie zlotu, tj. Pola Grunwaldzkiego, trybun i amfiteatru przebywało 40 funkcjonariuszy. W rejon
zlotu młodzieży kolejnych 40 funkcjonariuszy. W rejonie uczestników nie zorganizowanych 40 funkcjonariuszy, w rejonie
namiotów delegacji rządowej, parkingów, w tym rządowych i parkingu rajdu, drogi na trybunę 34 funkcjonariuszy, w rejonie kamienia, sztabu i komisariatu 22 funkcjonariuszy oraz fotograficy operacyjni 4. Oprócz tego przygotowana była
jeszcze rezerwowa grupa obserwacyjna. do tego należy jeszcze doliczyć funkcjonariuszy zajmujących się zabezpieczeniem
trasy dojazdów delegacji partyjno-rządowej, poprzez obsługę agentów na trasach, czym zajmowało się 8 funkcjonariuszy,
pracowników użytych do fizycznego zabezpieczania tras 46 funkcjonariuszy, do obsługi agentów w terenie 31 funkcjonariuszy, do obsługi agentów wśród młodzieży 12 funkcjonariuszy, do zabezpieczenia przyjęcia w teatrze i polonii było
oddelegowanych 21 funkcjonariuszy. Ogółem 108 funkcjonariuszy. Zob. [w:] AIPN Bi 087/67/2, Plan operacyjnego zabezpieczenia uroczystości grunwaldzkich w dniach 17 lipca 1960 r., k. 70.
Jak okreslił to: S. M. Kuczyński, Pokłosie Grunwaldu, „Rocznik Olsztyński”, T. IV, 1961/1962, s. 424–425
AIPN Bi 087/67/2, Ramowy plan użycia sił i środków operacyjno-fizycznego zabezpieczenia uroczystości grunwaldzkich
prze przez prac. Sł. [użby] Bezp. [ieczeństwa] KW MO w Olsztynie, Olsztyn 30 maja 1960 r., k. 41. Do przyjazdu gości,
zabezpieczano gmach teatru i kina. Zob. [w:] AIPN Bi 087/67/2, Plan operacyjnego zabezpieczenia uroczystości grunwaldzkich w dniach 17 lipca 1960 r., k. 72.
W czasie przyjęcia w „Jaraczu” oraz wyświetlenia filmu, zorganizowano wewnętrzną i zewnętrzną ochronę. Kontrolowano zaproszenia. Zabezpieczano wejścia zapasowe do teatru i kina. Rozstawione zostały posterunki wewnątrz obydwu
gmachów. Obserwowano w budynkach przyległych klatki schodowe i okna szczególnie te wychodzące na stronę sali,
w której odbyło się przyjęcie. Wcześniej sprawdzeniu poddani zostali pracownicy olsztyńskich zakładów gastronomicznych, obsługujących przyjęcie, Zob. [w:] AIPN Bi 087/67/2, Plan operacyjnego zabezpieczenia uroczystości grunwaldzkich w dniach 17 lipca 1960 r., k. 72.
Wydział „B”, dział zajmujący się śledzeniem obywateli na zlecenie innych działów SB, zob. [w:] I. Dojka, Zakłamany słownik…, s. 219.
Wydział „T”, zajmował się wykonywaniem, montowaniem i obsługą urządzeń technicznych do nagrywania rozmów i podglądania kogoś, fałszowania dokumentów potrzebnych funkcjonariuszom, zob. [w:] ibidem, k. 220.
Sekcja „W”, zajmująca się kontrolą korespondencji i rejestracją jej treści, zob. [w:] ibidem.
AIPN Bi 087/67/2, Ramowy plan użycia sił i środków operacyjno-fizycznego zabezpieczenia uroczystości grunwaldzkich
prze przez prac. Sł. [użby] Bezp. [ieczeństwa] KW MO w Olsztynie, Olsztyn 30 maja 1960 r., k. 42.
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Zakończenie
Obchody 550 rocznicy zwycięstwa pod Grunwaldem przypadły niestety na okres
ponury w dziejach Polski. Podległość względem Związku Sowieckiego, obecność w narzuconych sojuszach, wyznaczały sposób, w jaki rocznica grunwaldzkiej wiktorii miała
być obchodzona. Dzięki archiwom IPN i zgromadzonych w nich dokumentom byłej
Służby Bezpieczeństwa, wiemy, że przedsięwzięte przez policję polityczną w związku
z 550 rocznicą wielkiej bitwy środki, zmierzające do zabezpieczenia przebiegu uroczystości państwowych były więcej niż znaczne. Karkołomną dziś wydaje się być sprawa
tzw. operacyjnego zabezpieczenia osób, których SB podejrzewała o wrogi stosunek
do komunistycznych władz i ustroju. Z analizy akt wynika, że władza obawiała się „własnego” społeczeństwa. Każdy fragment przygotowywanych uroczystości, każda impreza wymagała odpowiedniego, wcześniej zaplanowanego postępowania sprawdzającego.
Zabezpieczeniu poddano drogi dojazdowe, a nawet miejsca parkingowe. Uaktywniono kontakty z licznymi osobowymi źródłami informacji. Szczególną kontrolą opięto
przybywających na uroczystościach gości, zwłaszcza zagranicznych. W każdej chwili
spodziewano się mniej lub bardziej zorganizowanej „prowokacji”, w postaci chociażby
jakiejś bliżej nieokreślonej manifestacji społecznego niezadowolenia. Zaangażowanie
w zabezpieczenie przez SB uroczystości grunwaldzkich sporej liczby funkcjonariuszy,
poza wojewódzką SB, jednostek terenowych bezpieki, wzmożenie pracy z agenturą,
pokazuje też słabą wydolność tamtego sytemu, a nawet wręcz jego nieekonomiczność.
Przez pryzmat nie publikowanych dotychczas dokumentów SB, uroczystości rocznicowe 1960 r. pod Grunwaldem, jawią się nie jako radość z obchodów zwycięstwa, którymi
miały szansę być, ale raczej jako miejsce strachu, niepewności, wszechogarniającej inwigilacji, a nade wszystko podejrzliwości.
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SPRAWOZDANIA

Piotr A. Nowakowski (MBpG, Stębark)

Czy tu powinien być jakiś
tytuł rozdziału?
W lutym 2014 roku zostało podpisane porozumienie między Towarzystwem
Archeologicznym Harja (Dania) i Muzeum Bitwy pod Grunwaldem w sprawie
przeprowadzenia wspólnych prac badawczych na Polach Grunwaldu. Poszukiwania
przeprowadzono we wrześniu 2014 r. Po ich zakończeniu stwierdzono, że wskutek uzyskania ciekawych wyników, badania powinny być powtórzone w 2015 roku.
Prace archeologiczne na terenie Pól Grunwaldu, w roku 2015, prowadzone były
między miejscowościami Stębark, Łodwigowo, Grunwald gmina Dąbrówno, powiat
Ostróda i przebiegały na mocy pozwolenia Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków
w Olsztynie, delegatura w Elblągu nr 82/205 z dnia 24.03.2015 (IZAR.5161.16.2015.)
Badania prowadzone były przez Muzeum Bitwy pod Grunwaldem, Stębark 1,
14–107 Gierzwałd a kierownikiem prac archeologicznych był kierownik działu
archeologiczno-historycznego Muzeum dr Piotr A. Nowakowski.
Tegoroczne poszukiwania, ze względów technicznych i organizacyjnych, miały miejsce od 16–22 sierpnia 2015. Koncentrowały się przede wszystkim na obszarze
na zachód i południe od terenów muzealnych i kaplicy pobitewnej. Obszary do poszukiwania zostały wybrane na podstawie teorii Svena Ekdahla, mówiącej, że do głównego
starcia bitwy grunwaldzkiej miało dojść dalej w kierunku południowo-zachodnim niż
uważają polscy historycy. Ponadto celem badań była weryfikacja teorii mówiącej, iż dzisiajsza kaplica pobitwena znajduje się w miejscu, na którym zlokalizowany był obóz
krzyżacki w czasie bitwy pod Grunwaldem.
W badaniach wzięło udział 45 osób: 15 z Towarzystwa Archeologicznego Harja
(Dania), 8 z PHEC Thesaurus (Wielka Brytania), 4 z PHEC Thesaurus (Norwegia),
8 z Mazowieckiego Stowarzyszenia Historyczno Eksploracyjnego Exploratorzy.pl
(Polska), 3 z firmy „Mocny Sygnał” (Polska), 10 archeologów i studentów z Uniwersytetu Łódzkiego, Uniwersytetu Wrocławskiego i Uniwersytetu Gdańskiego oraz pracownicy Muzeum Bitwy pod Grunwaldem.
Poszukiwacze biorący udział w pracach byli wyposażeni w GPS. To umożliwiło
nagrywanie ścieżek wyszukiwania każdego detektorysty, podczas wyszukiwania. Należy zauważyć, że zapisy GPS wyszukiwania pokazują jedynie obszary przeszukiwane
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w ciągu 16–22 sierpnia. Niektóre obszary w kierunku południa i wschodu pod Grunwaldem, nie mogły być przeszukiwane w podanym wyżej okresie, z powodu upraw
na polach.
Ze względu na fakt, iż nie wszyscy uczestnicy byli wyposażeni w odbiorniki GPS
mogące śledzić ich ruchy pojawiły się luki w wynikach zapisów GPS. Nie jest to wynikiem nierównomiernego podziału poszukiwaczy podczas wyszukiwania, lecz tylko
wspomnianego powyżej braku wyposażenia uczestników w odpowiedni sprzęt.
W toku badań przeszukano powierzchnię 102,5 hektara.
W wyniku poszukiwań pozyskano bogaty zbiór ruchomych zabytków archeologicznych zawierających militaria, części rzędu końskiego i oporządzenia jeździeckiego,
numizmaty, drobne przedmioty codziennego użytku. Do najciekawszych, niewątpliwie,
należy 89 podków, 4 fragmenty ostróg, 3 żeleźca toporów/siekier, 43 groty strzał i bełtów, 2 fragmenty mieczy, 8 fragmentów rękawicy pancernej i 39 monet. Ramy chronologiczne zbioru zamykają się od średniowiecza do nowożytności.
Ponadto udało się ustalić, iż w rejonie kaplicy pobitewnej występuje znaczna koncentracja militariów – głównie grotów strzał i bełtów, co może świadczyć o toczących się w tym miejscu zaciętych walkach, najpewniej związanych ze zdobywaniem
krzyżackiego obozu. Teoria ta będzie weryfikowana w roku 2016.
Ciekawym znaleziskiem odkrytym na działce położonej na zachód od ruin kaplicy jest bryłka przetopionego srebra – podobny przedmiot odsłonięto w czasie badań
grobu w prezbiterium kaplicy1. Odnalezienie go poza terenem ruin może wskazywać
na odkrycie miejsca, gdzie kremowane były zwłoki poległych przed zdeponowaneim
ich w grobie2.

1
2

R. Odoj, Sprawozdanie z badań na stanowisku 1 (Kaplica), Rocznik Olsztyński 4, 1964, s. 236 – 237; 241 – 242
Idem, s. 228
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Pola na południowy wschód od kaplicy pobitewnej
Data: 16–17/8/2015
Uczestnicy: 26 poszukiwaczy (zapisy GPS zebrane od 19)
Łączny czas poszukiwań: 5 h 30 min * 26 = 138 h
Powierzchnia: Ok. 19 ha
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Sprawozdania

Pola na południe od kaplicy pobitewnej
Data: 17/8/2015
Uczestnicy: 25 poszukiwaczy (zapisy GPS zebrane od 20)
Łączny czas poszukiwań: 2 h 30min * 25 = 65 hours
Powierzchnia: Ok. 7 ha
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Pola na wschód od drogi Grunwald – Łodwigowo
Data: 18/8/2015
Uczestnicy: 26 poszukiwaczy (zapisy GPS zebrane od 16)
Łączny czas poszukiwań: 5 h 30min * 26 = 143 h
Powierzchnia: Ok. 30 ha.

~ 119 ~

NOWE STUDIA GRUNWALDZKIE – TOM II

~ 120 ~

Sprawozdania

Pola na zachód od Łodwigowa i południowy wschód od Grunwaldu
Data: 19/8/2015
Uczestnicy: 26 poszukiwaczy (zapisy GPS zebrane od 16)
Łączny czas poszukiwań: 5 h * 26 = 130 h
Powierzchnia: Ok. 23 ha

~ 121 ~

NOWE STUDIA GRUNWALDZKIE – TOM II

~ 122 ~

Sprawozdania

Pola na północny zachód od Łodwigowa
Data: 20/8/2015
Uczestnicy: 26 poszukiwaczy (zapisy GPS zebrine od 15)
Łączny czas poszukiwań: 2 h 30 min * 26 = 65 h
Powierzchnia: Ok. 11 ha
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Sprawozdania

Pola na południowy zachód od Grunwaldu
Data: 20/8/2015
Uczestnicy: 26 poszukiwaczy (zapisy GPS zebrane od 15)
Łączny czas poszukiwań: 1 h 15 min * 26 = 33 h
Powierzchnia: Ok. 6 ha
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Sprawozdania

Pola na północ od drogi Stębark – Grunwald
Data: 21/8/2015
Uczestnicy: 22 poszukiwaczy (zapisy GPS zebrane od 12)
Łączny czas poszukiwań: 3 h 30 min * 22 = 77 h
Powierzchnia: Ok. 23 ha

~ 127 ~

NOWE STUDIA GRUNWALDZKIE – TOM II

~ 128 ~

Sprawozdania

Pola wokół kaplicy pobitewnej (przeszukiwane wcześniej 18/8)
Data: 22/8/2015
Uczestnicy: 12 poszukiwaczy (zapisy GPS zebrine od 4)
Łączny czas poszukiwań: 2 h 30 min * 12 = 30 h
Powierzchnia: Ok. 1.5 ha
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Teren przebadany w dniach 16–22 sierpnia 2015
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Sprawozdania

Teren przebadany w 2014 r. (jasnoniebieski) i 2015 r. (czerwony)
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Groty bełtów
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Sprawozdania

Groty strzał
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Żeleźce topora
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Sprawozdania

Żeleźca toporów
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Jelec miecza/koncerza

Sztych głowni miecza

Fragment głowni noża
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Sprawozdania

Fragment ostrogi

Bryłka przetopionego srebra
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Monety
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Sprawozdania

Monety
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Zasady dla autorów

Zasady przygotowania prac naukowych do czasopisma „Nowe Studia Grunwaldzkie”
Czasopismo „Nowe Studia Grunwaldzkie” składa się z działów: ARTYKUŁY I ROZPRAWY, DOKUMENTY I MATERIAŁY, PROBLEMY I DYSKUSJE, POLEMIKI,
RECENZJE I OMÓWIENIA, BIBLIOGRAFIE, KRONIKA NAUKOWA, SPRAWOZDANIA, LISTY DO REDAKCJI.
Wymogi edytorskie
1.1. Autor dostarcza do Redakcji czasopisma:
–– pracę na nośniku elektronicznym plikiem tekstowym: tekst z przypisami lub tożsamy pocztą elektroniczną na wskazany adres redakcji MSH. Wydruk powinien
być wykonany na papierze formatu A-4, zadrukowanym jednostronnie: preferowany edytor tekstu Word, czcionka: Times New Roman, wielkość czcionki 12,
interlinia 1,5. Przypisy: czcionka 10. Marginesy każdej kartki wydruku powinny
mieć wymiary: górny i dolny 25 mm, lewy 35 mm. Formatowanie tekstu należy
ograniczyć do minimum: wcięcia akapitowe, środkowanie, kursywa. Objętość
artykułów i rozpraw nie powinna przekraczać 30 stron znormalizowanego wydruku (30 wierszy po około 60 znaków), recenzji i omówień do 5 stron.
–– na pierwszej stronie w lewym górnym rogu wydruku autor podaje imię i nazwisko oraz instytucję naukową, którą reprezentuje (afiliację),
–– abstrakt (w języku polskim i angielskim) zawierający nazwisko i imię autora
(-ów), tytuł artykułu, słowa kluczowe oraz streszczenie artykułu. Abstrakt powinien zawierać od 150 do 300 słów.
–– na końcu każdego wydania rocznika zostaną zamieszczone krótkie notki o autorach (z afiliacjami, adresem do kontaktu, numerem telefonu) – objętość do jednego akapitu, do 300 znaków; autorzy zobowiązani są dostarczyć notkę w formie elektronicznej.
Redakcja „Nowych Studiów Grunwaldzkich” przyjmuje do druku jedynie
1.2.	
teksty dotychczas nigdzie nie publikowane. Redakcja nie zwraca materiałów
niezamówionych.
2.	W tekstach zasadniczych stosujemy ogólnie przyjęte skróty (np. itd., m. in.), a także
z reguły: r. (rok) i w. (wiek), inne zaś – w miarę potrzeby.
2.1.	W recenzji najpierw podajemy pełne imię i nazwisko autora recenzowanej pracy,
a następnie tytuł, podtytuł; w pracy zbiorowej – imię i nazwisko redaktora; w pracy wielotomowej – liczbę tomów (części); następnie podajemy nazwę wydawcy,
miejsce i rok wydania, liczbę stron, ilustracji, map. Imię i nazwisko autora recenzji
zapisujemy z prawej strony na końcu tekstu.
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3.1.	Numery przypisów należy umieszczać na dole strony, stosując numerację ciągłą.
Numery przypisów wpisujemy we frakcji górnej przed kropką kończącą zdanie.
Odnośniki do przypisów w tekście powinny być umieszczone przed kropką kończącą zdanie (z wyjątkiem, gdy kończy je skrót: w. – wiek lub r. – rok), albo przed
przecinkiem wewnątrz zdania). W przypisach stosujemy skróty jak pkt. 2; dopuszczalne są inne skróty, przyjęte w historycznych opracowaniach specjalistycznych,
jednak z wyjaśnieniem ich znaczenia przy pierwszych przypadku zastosowania.
Tytuły czasopism ujmujemy w cudzysłów, zaś tytuły serii wydawniczych podajemy
tekstem prostym; po tytule publikacji zamieszczonej w opracowaniu zbiorowym
piszemy po przecinku – w: (bez nawiasów kwadratowych). Tomy, roczniki, zeszyty, numery i części periodyków i innych publikacji podajemy cyframi arabskimi.
3.2.	Opis publikacji zwartej (książki) powinien zawierać następujące elementy: inicjał
imienia, nazwisko (-a) autora (-ów) bez spacji, tytuł dzieła, podtytuł (oddzielony
kropką), miejsce i rok wydania, wykaz cytowanych stron. Tytuł dzieła zaznaczamy
kursywą – bez cudzysłowów.
3.3.	W przypisach stosujemy oznaczenia łacińskie, zatem przypis, który bezpośrednio się powtarza, powinien być zapisany tak: ibidem, s. … lub tylko ibidem. Dzieło
wcześniej cytowane zapisujemy: inicjał imienia i nazwisko autora, op. cit., s … Jeżeli
w jednym przypisie następują bezpośrednio po sobie więcej niż jedno dzieło tego
samego autora, to przy cytowaniu drugiego dzieła (i następnych) zamiast inicjału
imienia i nazwiska autora piszemy: idem, tytuł lub skrót tytułu, s. ….
3.4.	Brak miejsca lub brak roku wydania książki cytowanej oznacza się skrótem [b.m.],
[b.r.], [b.m.r.], w nawiasie kwadratowym
4.	Podpisy pod materiałem ilustracyjnym (ryciny, wykresy, fotografie) umieszczamy
pod rysunkiem, stosując numerację ciągłą (Ryc. 1.) i tytułem. Należy również podać źródło pochodzenia zamieszczonego materiału. Materiał ilustracyjny należy
dołączyć w postaci osobnych plików zapisanych w formacie „jpg” lub „pdf ” (rozdzielczość co najmniej 300 dpi).
5.	Redakcja zastrzega sobie prawo do zamieszczenia w wersji on-line tekstów publikowanych w czasopiśmie.
6.	Redakcja czasopisma zastrzega sobie prawo do wprowadzenia poprawek oraz niedopuszczenia publikacji artykułu w przypadku stwierdzenia plagiatu.
7.	Redakcja czasopisma przyjmuje zamówienia na reklamy, które mogą być umieszczane na dodatkowych kartach sąsiadujących z trzecią stroną okładki.
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