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Niemieckie dziedzictwo na Warmii i Mazurach po roku 1945 

 

Historia Prus Wschodnich kończyła się w klimacie dramatycznej ucieczki jej mieszkańców 

i niepewnością losu tych, którzy na niej pozostali. Klimat niepewności i obcości towarzyszył także 

tym, którzy tu przybyli – osadnikom z każdego zakątka Polski, także z tych terenów, które Polska 

utraciła na mocy postanowień konferencji w Jałcie i Poczdamie. Ruchy migracyjne w powojennej 

Europie, doprowadziły do intensywnej akcji osiedleńczej na Ziemiach Zachodnich i Północnych. 

Nowi mieszkańcy Warmii i Mazur przybywali tu z różnych powodów. Na „Ziemiach Odzyskanych” 

większość z nich szukała poprawy statusu materialnego i społecznego. Po cywilizacyjnym 

kataklizmie i w klimacie etycznej anomii na terenach dawnych Prus Wschodnich rodziło się nowe. 

W tej części Prus Wschodnich, która została włączona w granice polskiej państwowości, Olsztyn 

jako największe miasto pełnił funkcję stolicy regionu. Miasto, jeszcze jako niemieckie Allenstein, 

zostało niemal w połowie spalone przez Armię Czerwoną. Wkraczający tu 22 stycznia 1945 roku 

czerwonoarmiści niszczyli z zamysłem miasto, zdewastowali również jego infrastrukturę. Prusy 

Wschodnie (Ostpreußen) były pierwszym skrawkiem ziem niemieckich, na które wkroczyły wojska 

sowieckie. Ich odwetowe akty za zbrodnie popełniane przez wojska niemieckie przyjęły tu 

napawający zgrozą wymiar. Grabieże, gwałty, wywózka ludności miejscowej w głąb Związku 

Radzieckiego to znamiona pobytu czerwonoarmistów. Rzeczą oczywistą było wywożenie 

zdobycznego mienia w głąb Związku Radzieckiego. Trofiejne bataliony przeczesywały cały region 

w poszukiwaniu cennych zdobyczy. Z średniego, jak na przedwojenne standardy miasta 

europejskiego, stało się miejscem wyludnionym, gdzie 60% zabudowy miasta było zniszczone. 

Rekonstruując tworzenie nowej państwowości koniecznym jest odwołanie się do kwestii 

politycznych i historycznych. Na tej części terenu byłych Prus Wschodnich, które przypadły Polsce 

(stolica Prus Wschodnich weszła jako Kaliningrad w skład obwodu kaliningradzkiego), tuż  

po zakończeniu wojny współegzystowały następujące grupy ludności:  

- ludność dawnych Prus Wschodnich- w ramach tej grupy byli Niemcy, którzy nie uciekli 

przed wkraczającą tu w styczniu 1945 roku Armią Czerwoną. W roku 1945 oszacowano tę grupę 

na 131 tys., w roku 1948 było to już zaledwie 5,8 tysiąca. Do tej grupy należeli Warmiacy (rok 1950 

– 40 tys.) i Mazurzy (rok 1950 – 80 tys.) Starowiercy, którzy tu przybyli, należeli również do tej 

grupy. W roku 1950 grupa autochtoniczna stanowiła 18,5% mieszkańców ówczesnego 

województwa olsztyńskiego; 

- osadnicy z Polski centralnej (46% ogółu mieszkańców); 

- wysiedleńcy z Kresów Wschodnich II Rzeczypospolitej stanowili 26% mieszkańców 

ówczesnego województwa olsztyńskiego; 
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- Ukraińcy wysiedleni w ramach akcji „Wisła” w roku 1947 (stanowili 7,5% ogółu 

mieszkańców w roku 1948); 

- Białorusini, Litwini, Romowie, Żydzi, Rosjanie, reemigranci z krajów Europy Zachodniej 

(2% obywateli w roku 1950)1.  

W takiej sytuacji oczywiste było zderzenie kultur i wynikające stąd niezrozumienie, poczucie 

krzywdy, wyizolowanie poszczególnych grup. Oczywisty brak integracji sprzyjał władzom  

w antagonizowaniu różnych grup narodowościowych, budzeniu wzajemnej nieufności,  

a w stosunku do ludności mieszkającej tu od pokoleń, do jawnej niechęci, czy wręcz nienawiści. 

Obszar ten był szczególnie inwigilowany przez UB. Mieczysław Moczar, od roku 1948 wojewoda 

olsztyński odpowiedzialny za weryfikacje organizował w stylu stalinowskim procesy przeciwko 

Mazurom i Warmiakom, odmawiającym przyjęcia obywatelstwa polskiego. Jak napisał po latach 

Erwin Kruk, poeta i pisarz, rodowity Mazur, nieuszanowanie tradycji tych grup etnicznych, 

zmuszanie ich do przyjęcia polskiego obywatelstwa, a także różne formy dyskryminacji wobec nich 

stosowane sprawiły, że poczuli się oni nagle tak, jakby byli cudzoziemcami w swej siedemsetletniej 

ojczyźnie2. Grupa Warmiaków i Mazurów, którzy reprezentowali opcję propolską jeszcze przed 

wojną, była w powojennej historii eksponowana, a oni sami określani jako bojownicy o polskość 

Warmii i Mazur. Na początku lat pięćdziesiątych władze kreowały nowe elity, wyszukując wśród 

Mazurów, Warmiaków i osiedlonych tu Ukraińców kandydatów, którzy rokowali lojalność wobec 

władz w zamian za awans społeczny. Andrzej Sakson porównuje te działania do sposobu tworzenia 

nowych elit w okresie narodowego socjalizmu, które odcięte od własnych korzeni były oddane 

hitlerowskiej ideologii3. Eksponowanie obecności Warmiaków i Mazurów w wydaniu ówczesnych 

władz nosiło znamiona manipulacji historycznej, bowiem kreowany wizerunek wspomnianych grup 

etnicznych, czy jak zwykło się mówić „autochtonów”, był przykładem instrumentalizacji; 

zanegowano bowiem ich związek z niemiecką kulturą, eksponując przede wszystkim ich gwarę  

i trwanie w tradycji polskiej kultury. Przypomnijmy, Warmia miała w swej historii okres 

przynależności do Korony Polskiej (1466-1772), natomiast Mazury, oprócz ich południowego 

skrawka Działdowszczyzny, włączonego w roku 1919 do w obszar państwa polskiego, nigdy  

do roku 1945 do Polski nie należały. Na potrzeby czasu stworzono wizję ich życia odcinającego 

się od wpływów życia zewnętrznego i procesów cywilizacyjnych. Trwanie w kulturze polskiej 

wspomnianych grup, ujawniało się, jak sugerowano, w warmińskiej i mazurskiej kulturze ludowej. 

Kultura ta na początku XX wieku nie tworzyła już tożsamości ani Mazurów ani Warmiaków, a więc 

powojenne jej reaktywowanie było przykładem tworzenia folkloryzmu wykorzystywanego do celów 

politycznych. Z dzisiejszej perspektywy można uznać powojenne propagandowe podkreślanie 

zasług dla utrzymania polskiej kultury przez Warmiaków i Mazurów również jako sposób na 

ukształtowanie przychylnego stosunku przybyszy wobec rodzimej ludności. Czas zresztą pokazał, 

że nie uchroniło to ich od represji i masowych wyjazdów do Niemiec. Obecność Mazurów  

                                                 
1 Dane za A. Sakson, Stosunki narodowościowe na Warmii i Mazurach 1945-1997, Poznań 1998, s. 48. 
2 E. Kruk, Kronika z Mazur, Warszawa 1989, s. 299. 
3 A. Sakson, op.cit., s. 229. 
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i Warmiaków była utwierdzeniem post factum legitymizacji polskiej państwowości na tym terenie. 

Na kulturze ludowej wymienionych grup budowano podstawy polityki kulturalnej regionu. Uznano, 

że w warmińskiej i mazurskiej kulturze ludowej znaleźć można nitki potwierdzające związek  

z kulturą polską. Fakt ten był eksponowany w realizacjach wystawienniczych – np. na Wystawie 

Ziem Odzyskanych we Wrocławiu w roku1948 jedynie sztuka ludowa była obrazem kultury regionu. 

Jak była ona ważna w kreowaniu, „odwiecznej” obecności polskiej kultury na tych ziemiach niech 

świadczy fakt, że na temat przynależności narodowej wschodniopruskich dywanów ludowych 

toczyli po wojnie boje polscy historycy sztuki. Odrzucając tezę Konrada Hahma, znawcy tematu, 

który przypisywał ich pochodzenie kręgowi bałtyjsko-skandynawskiemu, w większości uznawali je 

za dywany o polskiej proweniencji4. 

Osiedleńcy przybywający tu z każdego zakątka Polski, również z tych jej części, które  

w już powojennym świecie do Polski nie należały, mieli czuć, że przybyli – jak wyrażano to w języku 

publicystyki – na ziemie, na które powróciła Polska. Przybywająca tu ludność pochodziła  

w większości ze wsi, oprócz grupy inteligencji przybyłej na te tereny z Wilna. Charakter osadnictwa 

polskiego w pierwszych latach powojennych, prowadzona tu polityka kulturalna zaważyła 

długofalowo na wizerunku regionu, któremu nadano wiejski charakter w sensie historycznym,  

ale również taki wizerunek miał być podstawą dla tworzącego się tu nowego państwa. Miasta Ziem 

Zachodnich i Północnych były zniszczone w znacznie większym stopniu niż miasta centralnej 

Polski. Ten stan rzeczy utrudniał życie polskim osadnikom, z drugiej strony był pożądanym 

punktem wyjścia dla budowania nowej tożsamości miasta, w której nie było miejsca  

na przedwojenną historię miasta, a w akcję osiedleńczą wpisane było zmywanie „osadu 

niemczyzny” na „prastarych ziemiach piastowskich”, jak zapewniali publicyści. Określenie polska 

polityka kulturalna wobec Ziem Odzyskanych, sugeruje przemyślaną i perspektywicznie zakrojoną 

koncepcję, często ujednolicając ją jako działanie uniwersalne, sprawdzające się w równym stopniu 

w traktowaniu Śląska, Pomorza, Warmii i Mazur, Opolszczyzny. Biorąc pod uwagę powojenny 

chaos, nieświadomość historycznego krajobrazu kulturowego raczej należałoby uznać, że były to 

działania odpowiadające wymogom czasu niepewności, gdzie starano się przede wszystkim 

udowodnić polską rację stanu, a więc przyjmując wyższość interesu państwa nad innymi normami. 

Każdy region, który znalazł się w pojałtańskiej Polsce, miał różną specyfikę, swą odmienność  

i należałoby mówić, że ogólne zasady owej polityki przyjmowały lokalne odcienie. Dokumenty z lat 

czterdziestych wskazują stosunek do zastanego dziedzictwa na Ziemiach Północnych  

i Zachodnich. Jednym z pierwszych zaleceń jest wydana 10 marca 1945 roku instrukcja 

opracowana przez Naczelną Dyrekcję Muzeów i Ochrony Zabytków, określona jako „Instrukcja dla 

formacji Wojsk Polskich wkraczających na tereny przywrócone Polsce, dotycząca ochrony  

i zabezpieczenia zabytków ruchomych i nieruchomych na terenach między granicą zachodnią 

                                                 
4 Więcej na temat roli sztuki ludowej w budowaniu powojennej rzeczywistości na Warmii i Mazurach zob. 

E. Gładkowska, Zrozumieć czas. Obecność wielokulturowej tradycji Warmii i Mazur na przykładzie działalności 
społeczno-kulturalnej i twórczości Hieronima Skurpskiego, Olsztyn 2003. 
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Polski w roku 1939, a rzekami Odrą i Nysa Łużycką oraz granicą z Czechosłowacją”5. Następstwem 

wspomnianej instrukcji był proces wywożenia ruchomej substancji zabytkowej ze wspomnianych 

terenów do Warszawy. Decyzją Ministra Kultury i Sztuki z Warmii i Mazur przekazano 

Uniwersytetowi Warszawskiemu 564 wydawnictwa historyczne. Odnosząc się do zalecenia tych 

samych władz wysłano 16 zabytkowych mebli z pałaców junkrów pruskich do siedziby Związku 

Literatów Polskich. Do Muzeum Narodowego przewieziono m.in. inskrypcje hellenistyczne i cenne 

eksponaty archeologiczne pochodzące ze Staatliche Akademie w Braniewie (przedwojenne 

Braunsberg). Zbiór cennej ceramiki seklerskiej, będącej własnością olsztyńskiej rodziny Suckow, 

przekazano do Muzeum Ziemi (Muzeum Etnograficzne) w Warszawie. Zubożeniu zabudowy miast 

i miasteczek na terenie obecnego województwa Warmii i Mazur przysłużyło się wydane w połowie 

roku 1945 Zarządzenie Ministra Ziem Odzyskanych, Władysława Gomułki „w sprawie 

gospodarowania materiałami z rozbiórki budynków w miastach i osiedlach”. Doprowadziło ono  

do dewastacji zabytkowych zespołów architektonicznych także na Warmii i Mazurach. Zniszczeniu 

uległy wówczas kompleksy staromiejskie miast i miasteczek jak Kętrzyn, Dobre Miasto, Pieniężno, 

Braniewo, Lidzbark Warmiński, Frombork, Bisztynek, Górowo, Nidzica. Proces usuwania śladów 

kultury niemieckiej oznaczał usuwanie pomników, nazw, symboli, napisów niemieckich, niszczenie 

nekropolii. Wcielano w życie postulaty odniemczania regionu, które zostały przedłożone PKWN  

w roku 1944 przez Związek Mazurów (związek ów tworzyli Mazurzy działdowscy. 

Działdowszczyznę jako jedyną część Mazur włączono na mocy postanowień traktatu wersalskiego, 

bez plebiscytu w roku 1919 do Polski). Czytamy w we wspomnianym dokumencie: „Wszystkie 

zabytki, pomniki i pamiątki panowania Niemców na terenie Ziemi Mazurskiej usunie się radykalnie 

i bezapelacyjnie. Nie wolno ich pozostawiać mimo ich wartości artystycznych, architektonicznych 

czy też naukowych. Muszą zniknąć bezpowrotnie. Zniknąć musi dąb Bismarcka w lasach 

napiwodzkich. Zniknąć musi każdy zamek krzyżacki stojący na kościach robotnika polskiego i wiele 

innych. Ziemia mazurska i jej mieszkaniec Mazur – musi natychmiast przyjąć czyste oblicze 

mazursko-polskie”6. Latem 1945 roku, zgodnie z okólnikiem Jakuba Prawina, nakazującym 

niszczenie śladów kultury niemieckiej, znikały niemieckie nazwy ulic, pomniki związane z historią 

Niemiec, dewastacji ulegały nekropolie. W roku 1949 rozebrano resztki Mauzoleum Hindenburga 

(Tannenberg-Denkmal). Granitowe płyty powędrowały do Warszawy, gdzie zostały użyte  

do budowy schodów między poziomem ulicy a gmachem KCPZPR. Reszta posłużyła jako budulec 

do wzniesionego w Olsztynie w roku 1954 Pomnika Wdzięczności Armii Czerwonej (dziś Pomnik 

Wyzwolenia Ziemi Warmińsko-Mazurskiej). W Olsztynie usunięto pomnik upamiętniający zwycięski 

plebiscyt roku 1920. Niszczono pomniki i tablice poświęcone Niemcom związanym z Prusami 

Wschodnimi. Zapał oczyszczania był tak wielki, że we Fromborku rozbito nawet pomnik Kopernika. 

                                                 
5 M. Rutowska, Kilka dokumentów z lat czterdziestych, w: Wokół niemieckiego dziedzictwa kulturowego 

na Ziemiach Zachodnich i Północnych, (red.) Z. Mazur, Poznań 1997, s. 257-261. 
6 Cyt. za J. Jasiński, Polska wobec historycznego dziedzictwa Prus Wschodnich po 1945r., w: Wspólne 

dziedzictwo? Ze studiów nad stosunkiem do spuścizny  kulturowej na Ziemiach Zachodnich i Północnych, (red.)  
Z. Mazur, s. 31. 
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Były to działania witane z entuzjazmem przez nowych mieszkańców regionu, traktowane  

w czasach, gdy słowo Niemiec pisane było małą literą, jako akty patriotyzmu.  

Zabytkowa architektura dawnych Prus Wschodnich budziła niechęć nawet pracowników 

służb konserwatorskich. Niechlubnym przykładem takiej postawy są działania pierwszego 

powojennego konserwatora tego regionu, Zbigniewa Rewskiego. Stosunek do zastanego 

niemieckiego dziedzictwa wyraził na ogólnopolskiej konferencji konserwatorów zabytków  

w Łańcucie w roku 1948, w wygłoszonym referacie O odprusaczanie architektury ziem zachodnich. 

W tekście referatu wydrukowanym w rok później w „Odrze” czytamy: „Nie mogąc zniszczyć ani 

usunąć tej zabudowy, choć teoretycznie byłoby to jedyne skuteczne rozwiązanie, winniśmy dążyć 

do złagodzenia jej najbardziej jaskrawego ostrza. Stan wojennego zniszczenia znacznej części 

tego rodzaju zabudowy daje znakomitą sposobność do stuszowania jaskrawizn pruskiej zabudowy 

miast i wsi”7. Nazywając architekturę pruską „orgią brzydoty i złego smaku” ujawniał swój stosunek 

do obowiązków konserwatora na powierzonym mu terenie. Dramatyczny był los pałaców i dworów 

junkrów pruskich. Obiekty te, projektowane często przez wybitnych niemieckich i francuskich 

architektów, traktowano jako zabytki podwójnie wrogie. Na niepożądaną i oczywistą ich niemiecką 

proweniencję nałożył się wymóg czasu historycznego, który negatywnie odnosił się do świadectw 

wielkiej własności ziemskiej. W wyniku takiego traktowania historyczne siedziby rodów 

zasłużonych dla historii regionu i Europy takich, jak m.in. Dönhoff, zu Dohna, Eulenburg, są  

w większości w stanie ruiny. Niektóre z nich szczęśliwie przetrwały wojnę, lecz wyposażenie 

pałaców szlachty pruskiej zostało ogołocone przez ludność z drugiej strony dawnej granicy  

i niewielką tylko część udało się zabezpieczyć w Muzeum Mazurskim. Zabezpieczenie ocalałej 

ruchomej substancji zabytkowej nie oznaczało jednak jej ogólnego udostępnienia. Kustoszem 

Muzeum Mazurskiego, jak w owym czasie nazwana była największa placówka muzealna 

województwa, był Hieronim Skurpski, Mazur urodzony w wilhelmińskich Niemczech we wsi 

Skurpien, nieopodal miasta Soldau (Działdowo) w roku 1914 jako Herman Karl Schmidt.  

Po włączeniu tego obszaru do Polski w roku 1920 zdobywa wykształcenie artystyczne w Krakowie 

i w Warszawie, a jego biografia staje się przykładem konwersji narodowej. Jest on 

przedstawicielem pierwszej polskiej formacji inteligencji mazurskiej. Był jednym z Mazurów 

działdowskich, którzy przedłożyli PKWN wspomniane już dotyczące przyszłości regionu. Polska 

racja stanu była wartością nadrzędną w jego działaniach jako muzealnika. Stąd działalność 

wystawiennicza Muzeum Mazurskiego skupiona była na eksponowaniu kultury ludowej. Do roku 

1955 dział etnograficzny był głównym działem tej placówki, udowadniającym polskie prawo do tego 

terenu. Mówiąc o powojennej strategii przyswajania obcego dziedzictwa należy brać pod uwagę 

dokumenty dotyczące Ziem Północnych i Zachodnich. Pamiętajmy jednak, że regionalne odcienie 

tej strategii były zależne od miejscowych luminarzy kultury. W tym sensie możemy mówić  

o zregionalizowaniu wspomnianej strategii. W pierwszym powojennym dziesięcioleciu  

w województwie olsztyńskim to właśnie grupa Mazurów działdowskich, wśród nich wspomniany 

                                                 
7 Z. Rewski, O odprusaczenie architektury ziem zachodnich, „Odra” 1949, nr 7, s.2. 
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Hieronim Skurpski, tworzyła wyobrażenie o kulturze regionu. W tej wizji skupiono się  

na eksponowaniu kultury mazurskiej. W Olsztynie, stolicy województwa, mieście leżącym  

na Warmii powstały, zgodnie z treścią memoriału przedłożonego PKWN w 1944, powstało Muzeum 

Mazurskie oraz Instytut Mazurski, a samo województwo przez jakiś czas nazwane było 

województwem mazurskim. Zanegowano jakiekolwiek związki miasta z kulturą niemiecką, a nawet 

usunięto w cień jego warmińskość. Oficjalne Niemców już nie było, Olsztyn i pozostałe miasta 

stawały się miejscami o jednoznacznej tożsamości, bez przeszłości, a cały region obszarem, gdzie 

– używając określenia Adama Labudy – stosowano archeologię polskości, tak jak w innych 

częściach Ziem Zachodnich i Północnych. Wydobywano z zastanej kultury przede wszystkim  

te wątki, które miały świadczyć o powiązaniu z polską kulturą i gdzie często kryterium zachowania 

zabytku była jego przynależność narodowa. To, co było dominantą krajobrazu kulturowego Prus 

Wschodnich; gotyckie zamki krzyżackie, junkierskie siedziby rodowe, architektura municypalna,  

a także inne zwyczaje i religia Mazurów i Warmiaków były ignorowane. Przedstawiana wizja 

regionu jako wyłącznie ruralistycznego, związanego z polską kulturą ludową, rzutuje do dziś  

na wyobrażenie województwa, a stopień zniszczenia nieruchomej substancji zabytkowej regionu 

sprzyja takiemu myśleniu. W owym czasie nie było mowy o przedstawianiu historii Warmii i Mazur 

jako części Prus Wschodnich. Zafałszowana historia pozwalała na umniejszanie dorobku 

cywilizacyjnego całego regionu. Przedwojenny Olsztyn przedstawiany był jako prowincjonalne 

miasto, któremu dopiero powojenna rzeczywistość dała szansę rozwoju.  

Przedstawione, tu w ogromnym skrócie, działania sprawiły, że po wojnie doszło na Warmii 

i Mazurach do znacznego ubytku zabytków nieruchomych. Tak, jak na całych „Ziemiach 

Odzyskanych”, zgodnie z strategią kulturalną wobec nich stosowaną, nie odbudowywano  

ani nie zabezpieczano zabytków nie wpisujących się w koncepcję państwa jednonarodowego.  

W tym miejscu należy jednak podkreślić, że często pracownicy służb konserwatorskich,  

nie bacząc na swoje uprzedzenia, z ogromnym poświęceniem ratowali substancję zabytkową.  

Nie były to działania planowane, często sygnał z tzw. terenu był powodem wyprawy w odległe 

krańce województwa. Częstokroć były to wyprawy niebezpieczne, bowiem mimo że  

po zakończeniu działań wojennych stopniowo przekazywano władzę w ręce administracji polskiej, 

to jak pisze Witold Gieszczyński: „Jednak w praktyce nie oznaczało to ani faktycznego przejęcia 

władzy przez administrację polską, ani też zakończenia grabieży tych ziem przez wojska 

sowieckie”8. W regionie buszowały także uzbrojone bandy szabrowników. Hieronim Skurpski,  

po latach, na początku XXI wieku, oceniając swoje działania i innych muzealników, w rozmowie  

z autorką tekstu powie: „zbieraliśmy wszystko, ale nie wszystko pokazywaliśmy”. 

Na fali październikowych przemian roku 1956 można zauważyć zwiększenie swobody  

w życiu kulturalnym Warmii i Mazur. Zaczęto poruszać tematy dotąd uznane za tabu, wyszły  

na jaw manipulacje polityczne stosowane wobec ludności rodzimej, która dopominała się  

                                                 
8 W. Gieszczyński, Armia Sowiecka na Warmii i Mazurach w latach 1945-1948 – szkic do monografii, 

„Zeszyty Naukowe Ostrołeckiego Towarzystwa Naukowego”, 2013, nr 27, s. 63. 
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o możliwość wpływania na losy regionu. Fenomenem w skali kraju była działalność olsztyńskiego 

Stowarzyszenia Społeczno-Kulturalnego „Pojezierze”, powstałego w listopadzie roku 1956. Celem 

organizacji była szeroko rozumiana aktywizacja kulturalna i gospodarcza regionu. Prężnie 

działające stowarzyszenie z jego prezesem Skurpskim było organizacją regionalną, oczywiście 

sterowaną odgórnie, ale biorąc pod uwagę czas i możliwości, które on dawał, „Pojezierze” miało 

swoje sukcesy. Środki finansowe uzyskane ze sprzedaży pisma „Panorama Północy” organizacja 

przeznaczała na częściowe remonty gotyckich zamków w Giżycku, Lidzbarku Warmińskim, Reszlu. 

W zamku w Reszlu artystka-tkaczka, Barbara Hulanicka odtworzyła stare wzory 

wschodniopruskich dywanów strzyżonych i kilimów. Zasługą wspomnianej organizacji było 

podjęcie badań regionalnych. Temu celowi służyło powstanie Ośrodka Badań Naukowych  

im. Wojciecha Kętrzyńskiego w Olsztynie. Wojciech Wrzesiński oceniając badania jako przedmiot 

manipulacji politycznej i obarczając pokolenie Skurpskiego za działania kulturalno-polityczne 

tamtych lat, jednocześnie docenił wysiłki tej generacji w uczynieniu z miasta ośrodka 

promieniującego na cały region9. Natomiast wspomniany już wcześniej, Erwin Kruk ocenił 

pesymistycznie nadzieje, które wzbudzone zostały przez zmiany polityczne roku 1956, mówiąc: 

„Październikowe nadzieje, żywione w połowie lat pięćdziesiątych, dość szybko odeszły  

w przeszłość. Życie toczyło się tak, jakby już rozwiązano problem Warmiaków i Mazurów”10. 

Wystąpiły, według niego, procesy integracyjne, które można nazwać „integracją przez eliminację”, 

doprowadzające do rozproszenia grup etnicznych. Niezwykle trafnie ocenił ten czas pod kątem 

stosunku do rodzimej tradycji i jej zmanipulowania: „W ten sposób, przez przemilczenie nie tylko 

zatraciło się w społeczności lokalnej poczucie ciągłości dziejów, ale z całej historii tej ziemi 

pozostali tylko bojownicy o polskość Warmii i Mazur, o jej społeczne i narodowe wyzwolenie  

oraz nowi mieszkańcy socjalistycznego państwa, przybyli po wojnie, ale na skutek tego, że nie 

mogli pielęgnować swych tradycji – jakoby bez własnych tradycji i kultury”11. 

Mniejszość ukraińska mieszkająca na Warmii i Mazurach w roku 1952 otrzymała 

przyzwolenie na naukę ojczystego języka, październikowa odwilż umożliwiła powstanie klas 

ukraińskich w liceum w Bartoszycach. Takiej możliwości nie miała ludność niemiecka. Jako jedyna 

mniejszość narodowa na tym terenie nie miała możliwości pielęgnowania swojej tradycji  

do przełomu lat 1989/1990. 

Okres 1956-1989 możemy określić jako korzystniejszy dla zastanej kultury, aniżeli pierwsze 

dziesięć powojennych lat. Nadal jednak panował nastrój niechęci wobec wciąż widocznych śladów 

kultury niemieckiej. Wciąż istniejąca wrogość w stosunku do niemieckiej kultury pozwalała  

na niszczenie jej śladów. W Olsztynie tego czasu bezceremonialnie nadal usuwane były znaki 

przeszłości. W roku 1964 z olsztyńskiego ratusza zwanego nowym, skute zostały płaskorzeźby 

zdobiące tzw. wykusz rosyjski. Przedstawiały one sceny związane z dwudniową okupacją miasta 

                                                 
9 W. Wrzesiński, Badania regionalne wobec wyzwań współczesności, w: Regionalizm, tradycja, 

współczesność. Materiały sesji popularnonaukowej, Olsztyn 10-12 czerwca 1994, Olsztyn 1995, s. 13.  
10 E. Kruk, Widok z połowy lat pięćdziesiątych, „Gazeta Olsztyńska”, 30.03./1.04.2001, s. 9. 
11 Ibidem. 
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przez Rosjan w sierpniu 1914 roku. Byli tu przedstawieni dowódcy, których wojska przepędziły 

wojska wroga z Olsztyna i jego okolic. Rzeźbiarz Max Krause przedstawił feldmarszałka Paula  

von Hindenburga, po jego bokach widniały podobizny generałów Otto von Belowa i Friedricha  

von Scholtza. Zamieszczone poniżej sceny wielofiguralne zawierały epizody z działań, zarówno 

dotyczących okupacji rosyjskiej, jak i sceny z działań wojennych. Podobny los spotkał olsztyński 

cmentarz żydowski, który przetrwał czasy nazizmu (ostatni pochówek miał miejsce w roku 1940), 

na przełomie lat 1969/1970 został zlikwidowany za zgodą konserwatora zabytków. Część macew 

wykorzystano jako materiał kamieniarski, część wzmocniła skarpę parku zamkowego. Na ulicach 

miast i miasteczek nie słyszało się języka niemieckiego (chyba, że mówili nim turyści przybywający 

z Niemiec). Niemcy tu mieszkający mieli w pamięci dotkliwe represje, które ich spotykały po wojnie 

za posługiwanie się swoim językiem we miejscach publicznych, czy też za modlitwy i śpiewy  

w języku niemieckim w kościele. W ramach procesu łączenia rodzin w latach siedemdziesiątych 

wsie, miasta i miasteczka zupełnie zmieniały swój skład narodowościowy, stawały się „miejscami 

o wymienionej krwi”. To określenie będące parafrazą określenia Marii Lewickiej w stosunku  

do miast Ziem Zachodnich i Północnych, użyte w jej książce Psychologia miejsca, oddaje klimat lat 

siedemdziesiątych na Warmii i Mazurach. 

Rok 1989, rok transformacji politycznej, na Warmii i Mazurach, tak jak w innych częściach 

Ziem Północnych i Zachodnich obudził potrzebę odkrywania przeszłości regionu. Intensywność 

odzyskiwania pamięci miejsca w Olsztynie wynikała z zanikania w życiu społecznym miasta 

pamięci spontanicznej, na wyrugowaniu z narracji nowego życia w Olsztynie jego przeszłości. 

Powstała w roku 1990 Wspólnota Kulturowa „Borussia” podjęła trud odzyskiwania pamięci regionu. 

Oznaczało to odzyskanie krajobrazu kulturowego Olsztyna i całego regionu w wyniku procesu 

odideologizowania. Krajobraz kulturowy tak potraktowany stawał się odzyskanym dla pierwszego 

pokolenia urodzonego na tych ziemiach, nie tylko jako spuścizna kultury Prus Wschodnich,  

ale także w kategorii „naszego”, chociaż przesiąkniętego obcą tradycją12. Działalność olszyńskiej 

organizacji, bodajże najbardziej radykalnej wśród innych, powstających w owym czasie 

stowarzyszeń regionalnych, podważyła cały sposób tworzenia kultury pamięci przez działaczy 

społeczno-kulturalnych, muzealników czasu przed transformacją polityczną. Poeta Kazimierz 

Brakoniecki definitywnie określił wartość blisko pięćdziesięcioletniej pracy regionalnych 

muzealników na powojennej Warmii i Mazurach nazywając ją działalnością ideologiczną, która 

miała służyć zafałszowaniu historii13. Tworzenie niepełnej i folklorystycznej wersji kultury 

przedwojennych mieszkańców było, według Brakonieckiego, szukaniem tradycji, która zanikła  

tu dawno przed II wojną światową. Podważając więc najważniejszy mit, na którym opierało się 

budowanie polskiej tożsamości kulturowej w stolicy regionu, przekreślił wiarygodność działań 

kulturalno-społecznych Olsztyna. Domagając się, by przestano fałszować przeszłość w imię 

ideologii narodowej czy społecznej, „Borussia” tworzyła nową kulturę dziedziczenia, korzystając 

                                                 
12 Zob. R. Traba, Dehistoryzacja krajobrazu? Refleksje osobiste o kontynuacji i trwaniu w kulturze, 

„Borussia”, 1999, nr 18/19, s. 321. 
13 K. Brakoniecki, Muzeum jako imperatyw moralny, „Borussia” 1992, nr 1, s. 103. 
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oczywiście z możliwości jakie dawała transformacja ustrojowa. W sposób jednoznaczny 

organizacja uznała niemieckie dziedzictwo Warmii i Mazur, którego świadomość, jak to określił 

Traba „dojrzewała wraz z tym, co robiliśmy”14. Brakoniecki w charakterystyczny dla siebie sposób 

ujął sposób traktowania niemieckiego dziedzictwa przez luminarzy kultury miasta i regionu: 

„Dziedzictwo to nie mogło stać się tradycją ani tożsamością polskiej Warmii czy Mazur, chyba że 

poddano je weryfikacji, oderwano od niemieckiego czy pruskiego podłoża i jako takie 

spreparowane dekorum służyło za kolejną tezę o doniosłości pierwiastka polskiego na Mazurach 

czy Prusach Wschodnich”15. Olsztyńska organizacja, odkrywając wielokulturowość miejsca i dążąc 

do stworzenia regionalizmu otwartego, w swej małej ojczyźnie dokonała przewrotu w myśleniu  

o tożsamości kulturowej. Seminaria, konferencje, wystawy, działalność wydawnicza, programy 

edukacyjne i warsztaty, wśród których podkreślenia warta jest akcja porządkowania cmentarzy 

wojennych przez wolontariuszy, także spoza Polski, są działaniami skierowanymi głównie do ludzi 

młodych. „Borussia” dziś obsypana za swą działalność nagrodami, doceniona w Europie,  

na początku swego istnienia w mieszkańcach miasta budziła skrajne uczucia, z oskarżeniem  

o germanizację Olsztyna włącznie. Taki los prorokował borussianom, Tadeusz Chrzanowski, 

mówiąc, że będą mieli ciężkie życie, bowiem polaryzacja nastrojów w naszym społeczeństwie 

wydobywa wszystko to, co z wysławianą polską tolerancją nie ma nic wspólnego. Zachęcał jednak 

do dalszego działania, mówiąc, że: „Najwyższy czas budować Polskę realną: to znaczy taką, która 

jest zakorzeniona i w przeszłości, i w teraźniejszości, boć to przecież już naprawdę nasza 

Polska”16. Także w Czesławie Miłoszu „Borussia” znalazła swego sprzymierzeńca, który uznał jej 

działalność za początek trudnego i długiego procesu17. Głównymi adwersarzami byli ludzie 

poprzedniego pokolenia, którzy tworzyli w Olsztynie zręby polskiej państwowości, prezentujący 

zgoła odmienną wizję miasta i regionu. Niewielka grupa ludzi, tworząca w roku 1990 „Borrusię”,  

to pierwsze pokolenie ludzi urodzonych już w powojennym Olsztynie lub jego okolicach, 

domagające się odzyskania dla świadomości zbiorowej w kategorii „naszego” krajobrazu kultury 

materialnej i duchowej Prus Wschodnich. Po raz pierwszy w Olsztynie w formie wizualnej można 

było się z nim zapoznać na wystawie „Atlantyda Północy”. Zorganizowana w olsztyńskim Biurze 

Wystaw Artystycznych w roku 1993 wystaw ukazała utrwalone na fotografiach różnorodne i bogate 

dziedzictwo Prus Wschodnich. Zdjęcia stanowiące zespół przedwojennego Konserwatora 

Prowincji ukazały olsztynianom wielkomiejski Królewiec, kurorty nadbałtyckie, niezwykły krajobraz 

Mierzei Kurońskiej, teren tzw. pruskiej Litwy, bogactwo substancji zabytkowej dzisiejszych 

obszarów Warmii i Mazur. Współautor katalogu i wystawy, Brakoniecki świadom był znaczenia 

ekspozycji w procesie odzyskiwania pamięci, pisząc, że przywraca ona ciągłość historyczną  

                                                 
14 Otwarty regionalizm. Z Robertem Trabą rozmawiał Basil Kerski, „Kultura”, Paryż 1996, nr 9, s. 102. 
15 K. Brakoniecki, Tożsamość Warmii i Mazur w kulturze. Referat przedstawiony na Kongresie Kultury 

Mazur, Warmii i Powiśla w Olsztynie 14 października 2000, s.2, ( mps. Biblioteka Muzeum Warmii i Mazur  
w Olsztynie). 

16 T. Chrzanowski, Kresy i dziedzictwa, „Tygodnik Powszechny”, 1991, nr 36, s. 10. 
17 „Musicie być użyteczni”. Z Czesławem Miloszem rozmawiają Wojciech Marek Darski i Robert Traba, 

„Borussia”1994, nr 9, s. 223-224. 
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i prywatną tej krainie i jej dzisiejszym mieszkańcom, zaznaczając jednocześnie,  

że prezentacja nie mogła mieć miejsca przed rokiem 198918. Mit Atlantydy, kreowany w poezji 

Brakonieckiego, jest wyrazem fascynacji odkrywanym miejscem. 

Historyk amator, Rafał Bętkowski przybliżył przeszłość Olsztyna z wielkim 

zaangażowaniem w wydanej w 2003 roku książce Olsztyn jakiego nie znacie. Zbiór starych 

pocztówek z kolekcji autora i jego komentarze sprawiły, że powstał ciekawy przewodnik  

po przeszłości miasta. Publikacja okazała się odpowiedzią na zapotrzebowanie społeczne. 

Wspomniany autor ratując pamięć miasta przypomina w kolejnych publikacjach  

o olszyńskich Żydach, dragonach z Olsztyna, o nowoczesności Olsztyna u progu XX wieku.  

O kulturze mieszczańskiej miasta pisał już 1995 roku Andrzej Wakar, historyk przybyły  

do miasta wiosną 1945. Przedstawiając zasobność zniszczonego przecież miasta, wyrażał swoje 

zdziwienie jego stanem posiadania: „Meble, dywany, żyrandole, sprzęt kuchenny, wyposażenie 

łazienek – w tym gatunku w Polsce widziane jedynie w wyjątkowo zamożnych domach – ilustrowały 

panujący tu powszechnie dostatek […] Takiego nagromadzenia zbytku mieszkaniowego  

nie widzieliśmy w Polsce nie tylko w miastach rzędu Olsztyna, jak Płock, Siedlce czy Kielce,  

ale w ogóle nigdzie”19. Autor cyklicznych felietonów przypomina swoje zdziwienie bogatymi 

księgozbiorami przedwojennych mieszkańców miasta. Wśród książek znaleźć można było nawet, 

te które w okresie III Rzeszy były zakazane: powieści Tomasza i Heinricha Mannów, Remarque’a, 

Feuchtwangera, a nawet Od Machiavellego do Lenina Vorlandera. Powoli przenikał  

do świadomości mieszkańców Olsztyna fakt, że nowoczesność miasta miała swoje początki  

nie w powojennej rzeczywistości, a znacznie wcześniej. Miasto od końca wieku XIX posiadające 

połączenie kolejowe, wodociąg, kanalizację, gazownię, na początku wieku XX otrzymało 

elektryczność, a wraz z nią tramwaje, o których dzisiejsi olsztynianie mówią z dumą, że pojawiły 

się one wcześniej niż w Warszawie. Olsztyn posiadał także niewielkie lotnisko. Dynamiczny rozwój 

miasta na początku XX wieku ukazała wystawa pod tytułem „Olsztyn 1900-2000”, zorganizowana 

2001 roku w Domu Gazety Olsztyńskiej. Wyrazem nowego spojrzenia na dzieje miasta, 

ujawniającego się w stosunku do jego zabytków, jest projekt nazwany roboczo „Domem 

Mendelsohna”. Bet Tahra, dom przedpogrzebowy, pierwszy zrealizowany projekt Ericha 

Mendelsohna, architekta o światowej sławie, urodzonego w Olsztynie w roku 1887, jest 

znakomitym przykładem trudnego procesu odzyskiwania pamięci miasta. Funkcjonujący przez lata 

obiekt jako magazyn Archiwum Państwowego, niszczejący i zatracający swą specyfikę 

architektoniczną,  przejęty wraz ze zdewastowanym cmentarzem w dzierżawę w roku 2005  

od Gminy Żydowskiej przez olsztyńską „Borussię”, dziś jest miejscem o odzyskanym pierwotnym 

wyglądzie i funkcjonuje jako Centrum Dialogu Międzykulturowego. Od roku 2009 Fundacja 

Borussia jest podmiotem dzierżawiącym dom przedpogrzebowy i uporządkowany cmentarz  

                                                 
18 K. Brakoniecki, Atlantyda Północy/Die Atlantis des Nordens, w: K. Brakoniecki, K. Nawrocki, Atlantyda 

Północy. Dawne Prusy Wschodnie w fotografii/Die Atlantis des Nordens. Das ehemalige Ostpreussen  
in der Fotografie, Olsztyn 1993, s. 41. 

19  A. Wakar, Przed pięćdziesięciu laty (2), Pierwsze dni w Olsztynie, „Gazeta Olsztyńska”, 1995, nr 69,  
s. 5. 
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od Fundacji Ochrony Mienia Żydowskiego. Dzięki zaangażowaniu dawnych olsztynian, 

Towarzystwa Miłośników Olsztyna, wolontariuszy, władz miasta, Urzędu Konserwatora Miejskiego, 

berlińskiej Fundacji „Pamięć, Odpowiedzialność i Przyszłość”, wspierających inicjatywę Borussii, 

miasto odzyskuje także historię Żydów olsztyńskich. I w tym wypadku sztuka jest nośnikiem 

pamięci miasta. Ujawnienie jej na początku wzbudzało agresywne reakcje. Na mniej lub bardziej 

znaną niemiecką przeszłość miasta nałożyła się niej znana pamięć o istnieniu w nim społeczności 

żydowskiej. Na ścianie budynku zaprojektowanego przez Mendelsohna pojawiały się symbole 

nazistowskie, tak jak wcześniej na tablicy upamiętniającej jego miejsce urodzenia. Szeroko 

zakrojona akcja informacyjna, spotkania w ramach Salonu Mendelsohna z mieszkańcami osiedli 

przyległych do Bet Tahara, uświadomiła wartość zabytku. Maria Karkowska uznała sposób 

włączania postaci Ericha Mendelsohna w pamięć kulturową miasta, jako przykład promowania jego 

osoby symbolicznie łączącej trzy kultury: polską, niemiecką i żydowską. Zaznacza,  

że te powiązania nie mają odniesień do znaczeń20. Istotnie, w przedstawianiu postaci nie akcentuje 

się jego wschodniopruskiego i żydowskiego pochodzenia. Tak przedstawiana postać architekta 

wpisuje się w promowaną przez olsztyńską prasę i publicystykę wizję miasta wieku XIX  

i pierwszych dziesięcioleci XX jako miasta współistnienia trzech kultur. Wizja przeszłości miast  

i miasteczek oraz wsi Warmii i Mazur zmienia się, ale stosunek do niej nie jest stabilny. Polaryzacja 

nastrojów w polskim społeczeństwie sprawia, że po fascynacji „odkrywaniem” niemieckiej 

przeszłości zdecydowana jego część chce ponownie podkreślania polskich wątków w przeszłości 

Zachodnich i Północnych. Uhonorowanie przedwojennych mieszkańców miast budzi często ostry 

sprzeciw, jak np. w Olsztynie propozycja uhonorowania przedwojennego burmistrza Oskara 

Beliana. 

W roku 1991 powstało „Olsztyńskie Stowarzyszenie Mniejszości Niemieckiej”,  

co początkowo wzbudziło zaskoczenie części społeczności miasta, bowiem jak oficjalnie głoszono 

„Niemców już nie było na Warmii i Mazurach”, a publicyści już w latach czterdziestych obwieszczali, 

że „fala wojny zmyła osad niemczyzny na Mazurach tak, że nieliczne jej wysepki zostały”.  

Brak wiedzy o tym, że mieszkają tu Niemcy, wynikał między  innymi z faktu, że nie mieli oni do roku 

1989 prawa do ujawniania swojej tożsamości i pielęgnowania swoich tradycji. 
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