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SPRAWOZDANIE Z SESJI Z CYKLU ,,ŻYCIE CODZIENNE 
NA DAWNYCH ZIEMIACH PRUSKICH”

W Salonie Wystawowym Muzeum Budownictwa Ludowego w Olsztynku 
27 października 2015 r. odbyła się konferencja naukowa z cyklu ,,Życie codzienne 
na dawnych ziemiach pruskich”. Ośrodek Badań Naukowych, Towarzystwo Na-
ukowe im. W. Kętrzyńskiego w Olsztynie oraz Muzeum Budownictwa Ludowe-
go – Park Etnograficzny w Olsztynku zorganizowały sesję naukową pod hasłem
,,Wierni i duchowni”. O godz. 10.00 konferencję otworzył prof. dr hab. Stanisław 
Achremczyk, który przywitał przybyłych gości, wprowadzając ich w tematykę 
związaną z obrzędowością i religijnością mieszkańców ziem pruskich. 

Referaty zgłosiło siedemnaście osób związanych z ośrodkami: olsztyń-
skim, warszawskim, toruńskim i olsztyneckim. Niestety, kilkoro referentów nie 
mogło stawić się osobiście, przesłali jednak swoje referaty, które zostaną prze-
znaczone do druku w materiałach z sesji. Podczas obrad swoje wystąpienia za-
prezentowało dwunastu prelegentów: prof. dr hab. Dariusz Makiłła (UKSW), 
prof. dr hab. Stanisław Achremczyk (OBN), dr hab. Janusz Hochleitner (UWM), 
dr Jerzy Kiełbik (OBN), mgr Robert Klimek (Olsztyn), mgr Grażyna Czerniak 
(UWM), mgr Sylwia Skiendziul (UWM), dr Danuta Bogdan (OBN), mgr Danu-
ta Syrwid (MWiM), dr Jan Chłosta (TN im. W. Kętrzyńskiego), mgr Marta Że-
browska (MBL-PE),  mgr Wiesława Chodkowska (MBL-PE). 

Konferencja składała się z trzech części oddzielonych krótkimi przerwami. 
Spotkanie miało na celu przybliżenie tematyki związanej z religijnością ludności 
zamieszkującej tereny pruskie oraz pokazanie jej różnorodności wyznaniowej.

Pierwsza część sesji była poświęcona zagadnieniu religijności w różnych 
jej aspektach, związanych z prawnymi wymogami, które regulowały życie spo-
łeczności. Obrady w pierwszej części konferencji rozpoczęły się pod przewod-
nictwem dr. Jana Chłosty. Pierwsze wystąpienie, zatytułowane ,,Religijność usta-
nowiona ustawą. Z dziejów kościoła w księstwie pruskim za rządów księcia
Albrechta (1525–1568)”, wygłosił prof. dr hab. D. Makiłła. Przedstawił pierwsze 
luterańskie państwo w Europie, którego funkcjonowanie związane było z zaan-
gażowaniem Albrechta Hohenzollerna. Większość poddanych księcia stanowili 

Magdalena Szeląg



547Kronika naukowa

Mazurzy, którzy przyjęli nową wiarę. Za odstępstwa przewidziane były kary, gdyż 
nie tolerowano katolicyzmu. Podkreślono, że książę Albrecht był inicjatorem wielu 
przedsięwzięć mających na celu umocnienie luteranizmu na tym terenie. Referent 
przedstawił regulacje prawne, których intencją było wzmocnienie nowego wyzna-
nia na ziemiach pruskich.

Kolejny referat, ,,Wierni i parafie w świetle wizytacji biskupa Krzyszto-
fa Szembeka”, wygłosił prof. dr hab. S. Achremczyk. Podkreślał niezwykłą poboż-
ność ludności zamieszkującej Warmię. Zwyczaje związane z obchodami świąt były 
bardzo okazałe. Wizytowanie parafii należało do obowiązków biskupa i było wy-
darzeniem dla miejscowej ludności. Prelegent opisał przebieg wizytacji biskupa 
Szembeka.

Dr hab. J. Hochleitner w wystąpieniu ,,Warmińskie pielgrzymki w perspek-
tywie aktywności parafialnej świeckich” przedstawił pielgrzymowanie oraz prze-
jawy religijności Warmiaków. Podkreślił coraz większą rolę świeckich w społecz-
ności parafialnej i miejskiej, szczególnie wzmożoną w XIX w. Referent omówił 
różne rodzaje pielgrzymek. Procesje przedstawione zostały jako rozbudowane 
formy wyrażania religijności i sposób na jej manifestowanie.

Ostatnie wystąpienie przed przerwą wygłosił dr J. Kiełbik. Swój refe-
rat zatutułował: ,,Religijność a prawo, z dziejów pruskich przepisów miejskich
w XVI–XVIII w.”  Życie społeczności związane było ściśle z kalendarzem rolni-
czym i kościelnym, które wyznaczały tryb życia. Prawo związane było z określo-
nym wyznaniem, zawierało nakazy związane z kultem, np. dotyczące uczestnictwa
w życiu religijnym parafii. Prelegent zwrócił szczególną uwagę na przewidywa-
ne kary za nieprzestrzeganie obowiązków religijnych, wynikających z przepi-
sów miejskich.

Po piętnastominutowej przerwie obrady rozpoczęły się pod przewod-
nictwem dr. Jerzego Kiełbika. Ta część spotkania poświęcona została kultowi
i jego odbiorowi, ale też relacji duchownych ze świeckimi i strukturze parafial-
nej. Pierwszy referat, noszący tytuł ,,Miejsca kultu Prusów na obszarze Warmii 
biskupiej”, wygłosił mgr R. Klimek. Wyjaśniał pochodzenie nazw wielu miejsc 
uznawanych za magiczne, które występowały w źródłach średniowiecznej War-
mii biskupiej. Pokrótce omówił wybrane obiekty kultu Prusów. Opisał znacze-
nie różnych miejsc dla ówczesnej ludności. Wykorzystując slajdy przedstawił
topografię miejsc poświęconych kultowi Prusów.

Następny referat, ,,Pogaństwo na Żmudzi w oczach biskupa Macieja Wo-
łonczewskiego”, wygłosiła mgr Grażyna Czerniak. Przedstawiono w nim staro-
dawne wierzenia ludności żmudzkiej oraz stosunek władzy kościelnej do nich. 
Referentka wyjaśniła słuchaczom znaczenie poszczególnych wierzeń dotyczą-
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cych sił przyrody. Zjawiskom tym nadawano szczególne znaczenia, które utoż-
samiano z siłą nadprzyrodzoną. Biskup Wołonczewski zrelacjonował wierzenia 
Żmudzinów przed i po chrystianizacji tego terenu, zwracając uwagę na specy-
fikę ich wiary.

Mgr Sylwia Skiendziul przedstawiła swoje rozważania na temat ,,Znani 
średniowieczni duchowni a kobiety”. Przybliżyła słuchaczom stosunek ducho-
wieństwa do kobiet oraz omówiła kilka przykładów ich wzajemnych relacji. Wy-
jaśniła, jak duchowieństwo postrzegało kobiety i jaki obraz kobiet kształtowało.
Podane zostały przykłady kapłanów, którzy zachwycali się  pięknem i mądro-
ścią niewiast, ale też często obawiali się problemów wynikających z ich natury. 
W czasach średniowiecznych często powtarzano bowiem nieprawdziwe infor-
macje o kobietach.

Ostatnie wystąpienie przed kolejna przerwą zaprezentowała dr Danuta Bog-
dan. Jej referat nosił tytuł: ,,Parafia jako element samorządu warmińskiego w cza-
sach nowożytnych”. Przedstawiona została struktura parafialna, w której istotną 
rolę odgrywał proboszcz. Był on również ważną postacią życia społecznego i sa-
morządowego ówczesnej Warmii. Referentka opisała samorządowe działania pa-
rafii oraz prace na rzecz lokalnej społeczności. Podkreślono także ważną rolę, jaką 
spełniały bractwa religijne, kształtujące m.in. samorząd warmiński. 

Po krótkiej przerwie obrady wznowił prof. dr hab. Stanisław Achremczyk. 
Ta część była omówieniem działalności katolików na ziemiach pruskich oraz 
przybliżeniem zagadnień związanych z Kościołem ewangelickim. Wystąpienia 
rozpoczęto referatem ,,Statut Towarzystwa Wstrzemięźliwości od Palonych Na-
pojów w Diecezji Warmińskiej z 1852 roku” wygłoszonym przez mgr D. Syrwid, 
która przedstawiła badania nad ruchem trzeźwości oraz krótki rys historyczny 
Towarzystwa. Podkreśliła, że idea wstrzemięźliwości szybko szerzyła się na War-
mii. Członek Towarzystwa składał przysięgę na rok oraz odprawiał odpowiednie 
modlitwy, mające na celu wspomaganie w wytrwaniu w postanowieniu. Prele-
gentka omówiła broszurę, napisaną przez ks. Walentego Tolsdorfa, który był ini-
cjatorem powstania Towarzystwa.

Dr J. Chłosta zaprezentował rozważania na temat ,,Katolicy na Mazurach 
przed 1945 rokiem”. Przedstawiona została problematyka misji katolickiej na Ma-
zurach w XIX w., dla której ewangelicy nie mieli zrozumienia. Katolicy zakładali 
szkoły, fundowali instytucje, budowali kościoły, wydawali prasę, by rozprzestrze-
nić swoje wyznanie na terenach mazurskich. Prelegent zwrócił uwagę na fakt po-
wstania w tamtych czasach na Mazurach około czterdziestu nowych parafii.

Następny referat, ,,Mazurska plebania ewangelicka z początku XX wieku”, 
ilustrowany licznymi slajdami, przedstawiła mgr M. Żebrowska. Było to zapre-
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zentowanie wystroju i urządzenia domu proboszcza ewangelickiego na przykła-
dzie stworzonej wystawy i rekonstrukcji wyposażenia plebanii w chałupie z Bar-
tężka, znajdującej się w Muzeum Budownictwa Ludowego – Park Etnograficzny
w Olsztynku. Lewa strona chałupy przeznaczona została na izbę dla gości, nato-
miast prawa na prywatne pokoje duchownego. W ekspozycji izby parafialnej znaj-
duje się bogata biblioteczka, wystawa kilku najważniejszych dzieł protestanckich, 
toga w kancelarii, obrazy, w tym portret Lutra, świadectwo konfirmacji, krzyże
z lichtarzami, róża Lutra. Po przedstawieniu wyglądu plebanii ewangelickiej, prele-
gentka zaprosiła zebranych gości do odwiedzenia i zobaczenia na własne oczy od-
tworzonego wyglądu domu pastora.

Ostatnie wystąpienie sesji to referat mgr W. Chodkowskiej, pt. ,,Postać Anio-
ła Chrzciciela w kościele ewangelickim”. Autorka również wzbogaciła go przed-
stawieniami rzeźb aniołów oraz innymi ilustracjami. Omówiła przedstawieniea 
aniołów na chrzcielnicach, wyjaśniła symbolikę i znaczenie na przykładach kon-
kretnych rzeźb z kościołów ewangelickich z terenów pruskich. Chrzcielnice naj-
częściej umieszczane były w nawie bocznej kościoła ewangelickiego, w zależności 
od przyjętej religijnej interpretacji zawierały dodatkowe detale. 

Ostatnim punktem obrad była krótka dyskusja, która wzbogaciła wiedzę 
słuchaczy dodatkowa refleksją nad wystąpieniami poszczególnych prelegentów. 
Pojawiły się  pytania o lokalne miejsca kultu na Warmii i Maurach.  Pielgrzymo-
wanie było wyrazem rozwoju świadomości religijnej i coraz większej aktywno-
ści świeckich związanych z tym regionem w XIX w. Przytoczono jako przykład 
Gietrzwałd, gdzie powstało sanktuarium. Wymiana myśli dotyczyła także dzia-
łalności katolików na Mazurach. Przedstawiono pracę księży, którzy prowadzi-
li akcję katolicką na Mazurach, przyczyniając się dodatkowo do propagowania 
swoją postawą polskości. Przykładem może tu być ks. Walenty Tolsdorf. Wyra-
żono nadzieję na kontynuowanie podjętej podczas sesji tematyki, bowiem wie-
lu tematów dotyczących innych wyznań na terenach dawnych ziem pruskich nie 
podjęto z uwagi na brak czasu. 

Cała sesję podsumował prof. Achremczyk, dziękując referentom oraz 
przybyłym słuchaczom. Podkreślił znaczenie tegorocznej konferencji dla przy-
bliżenia tematyki związanej z religijnością społeczności zamieszkującej tereny
dawnych Prus. Wyraził nadzieję na pogłębianie badań związanych z tym zagad-
nieniem w przyszłości.


