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OD REDAKTORA 

„Bibliotekarz Warmińsko-Mazurski" jako kwartalnik jest kontynuacją  ukazu-
jącego  się od 1983 r. „Bibliotekarza Olsztyńskiego". 

Od początku  roku 2003 wydawany jest wyłącznie  w formie  elektronicznej na 
stronie www.wbp.olsztyn.pl/bwm. Nie zmienił się profil  pisma, od wielu lat jest 
ono źródłem wiedzy na temat szeroko traktowanego bibliotekarstwa warmińsko-
-mazurskiego i platformą  prezentacji naszych myśli i poglądów. 

Jubileusz sześćsetlecia największej bitwy średniowiecznej Europy stał się pre-
tekstem do wydania numeru specjalnego w wersji drukowanej. Piszą  w nim za-
równo bibliotekarze, jak również goście - specjaliści, zajmujący  się z obowiązku 
lub zamiłowania sprawami grunwaldzkimi. 

Jeśli chcecie się Państwo dowiedzieć, gdzie naprawdę odbyła się bitwa, czy 
Wielki Mistrz poległ przypadkowo - i znaleźć odpowiedzi na wiele innych cie-
kawych pytań, zachęcam do lektury artykułu Romualda Odoja Tajemnice  bitwy 
grunwaldzkiej:  Grunwald  w świetle  źródeł  historycznych  i archeologicznych.  Autor pra-
cował na polach grunwaldzkich kilkadziesiąt  lat i jest chodzącą  skarbnicą  wiedzy 
archeologicznej i historycznej. 

Bibliotekarze z WBP dość wyczerpująco  omawiają  polsko i niemieckojęzycz-
ne publikacje o wydarzeniach grunwaldzkich - zarówno drukowane, jak też wir-
tualne. 

Ciekawym i nieczęsto poruszanym okołogrunwaldzkim tematem jest świa-
domość historyczna młodzieży, związana  z hasłami „Grunwald" i „Tannenberg". 
Badania takie prowadziła Izabela Lewandowska z Instytutu Historii i Stosunków 
Międżynarodowych UWM w Olsztynie i dzieli się z nami ich wynikami. 

O tych i o wielu innych równie ciekawych sprawach przeczytacie Państwo 
w naszym numerze specjalnym. Kierujemy go nie tylko do bibliotekarzy i nauczy-
cieli. Chcemy, by był on przydatny każdemu, kto chce poszerzyć swoją  wiedzę. 

Wydawnictwo powstało dzięki wsparciu finansowemu  Narodowego Cen-
trum Kultury, a patronat honorowy nad wydarzeniami objął  Sekretarz Stanu 
w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego pan Piotr Żuchowski. 

Andrzej  Marcinkiewicz 
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GRUNWALD 1410-2010 - PEJZAŻ MENTALNY 

Czym jest Grunwald w roku jubileuszowym? Miejscem do świętowania czy 
kluczem do patriotyzmu dla przyszłych pokoleń? Omszałym stuletnim kamie-
niem, osadzonym na niepodległościowej tradycji obchodów 1910 roku, czy słu-
pem z syntetycznego kamienia, wyciosanym rękami współczesnych? Czyje to 
mogą  być ręce? Rzemieślników, którym zlecono robotę, czy peregrynów, corocz-
nie odwiedzających  podgrunwaldzkie błonia? 

Dzisiejszy Grunwald to pomnik. Tak o tym miejscu myślą  potocznie wszyscy 
Polacy. Jednak „Ruszamy na Grunwald!" to już nie zawołanie, wzywające  do bi-
twy, a raczej zachęta do zabawy. Do igrców i harcowania! Mimo nabożnego sza-
cunku, jakim obdarzamy pole bitwy, nikogo nie razi ów swawolny obchód, ten 
rytuał ze znanym z góry zakończeniem. Przypomina to trochę odnawianie mitu 
wiecznego początku,  ciągłą  potrzebę podążania  do źródła in illo  tempore.  Źródła 
tkwiącego  w pejzażu. 

Pejzaż to inaczej krajobraz. Nazwany bardziej poetycko i artystycznie, malar-
sko nawet, ale to ten sam przestwór, rozciągający  się przed oczami każdego, który 
patrzy. Czy na pewno? Dość często powtarza się, że patrzeć to niekoniecznie to 
samo, co widzieć. Spostrzeżenie to jest prawdziwe, ale już trochę wytarte. Także 
w odniesieniu do tych, którzy peregrynują  do Grunwaldu. Najczęściej podróż 
taka odbywa się samochodem, ale w czasie corocznych obchodów wielu ich bez-
pośrednich uczestników - bractwa rycerskie, grupy rekonstrukcyjne - podróżuje 
tradycyjnie, pieszo i w taborach zaprzężonych w konie. Tacy peregryni po prostu 
„widzą",  nie muszą  patrzeć, by „widzieć". 

„Widzenie" pejzażu nie jest angażowaniem tylko organu wzroku. „Widzenie" 
pejzażu to doznawanie go całym ciałem, wystawianie się na podmuchy wiatru 
i gorąco  słońca, na deszcz i inne zjawiska atmosferyczne,  to brodzenie w pyle 
drogi i kałużach, to także poczucie wspólnoty podróżujących.  To ostatnie w przy-
padku Grunwaldu jest szczególnie ważne, gdy chcemy „widzieć" pole bitwy 
w okresie corocznych obchodów. Bitwa grunwaldzka była wydarzeniem, w któ-
rym brały udział tysiące  ludzi. Dwie zbiorowości, które stanęły przeciw sobie, ale 
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w bitewnych zmaganiach w jakimś sensie zjednoczyły się, połączyły.  Nie jest to 
prawda historyczna, czy polityczna, a raczej metafizyczna  konstatacja. 

Ale choć konstatacja jest metafizyczna,  to coroczne spotkania zawsze będą 
miały w sobie coś nad wyraz ludycznego, siermiężnie Bruegelowskiego nawet. 
I w tej przaśności tkwi chyba największa siła obchodów grunwaldzkich. Kulty-
wuje się wszak wydarzenia, które miały miejsce w średniowieczu, w okresie dzie-
jów, który naznaczony był specyficzną  kulturą  sakralno-rycersko-wieśniaczą. 

* * * 

Skoro mówimy o pejzażu grunwaldzkim, posiadającym  swoje odmiejscowe 
miano, pejzaż ten powinien zacząć  się wraz z powstaniem wsi Grunwald. Tak jest 
jednak tylko w historiografii  polskiej, dla Niemców pejzaż grunwaldzki zaczynał-
by się wraz z powstaniem wsi Stębark i byłby pejzażem stębarskim/tannenber-
skim, dla Litwinów zaś pejzażem żalgiriskim. 

Pejzaż „grunwaldzki"1 jest inny. Scena pola bitwy pozostaje ciągle  ta sama, ale 
„światy" tam zawieszone zmieniały się i nadal nieustannie się zmieniają.  Trudno 
też odnaleźć początek  pejzażu grunwaldzkiego. Czy zaczął  się on w lipcu 1410 
roku, gdy stanęły naprzeciw siebie dwie armie? Czy stało się to znacznie wcze-
śniej? Ale kiedy - w okresie Państwa Zakonnego czy w czasach staropruskich, 
a może i dawniej? Podjęta tu refleksja  odnosi się do czasowego początku  pejzażu, 
a trzeba jeszcze zapytać o jego początek  przestrzenny. A potem także o jego trwa-
nie i zmienność w czasie i materii. 

Pofałdowana  przestrzeń Pól Grunwaldzkich wiele lat była badana przez ar-
cheologów. Poza dość ograniczonymi pozostałościami po bitwie nie odnaleziono 
tu żadnych śladów wcześniejszej aktywności ludzkiej. Brak jest reliktów osad, 
czy też cmentarzysk. Musiała tu być zatem - jak to określają  archeolodzy - pust-
ka osadnicza. Być może rósł las, a ludzie zapuszczali się w te okolice jedynie na 
polowanie. 

Czy taki zalesiony krajobraz był już pejzażem „grunwaldzkim"? Kiedy pa-
trzymy na obraz, ukazujący  jakiś fragment  przestrzeni, przedstawiający  pierw-
szy, drugi i kolejne plany, z widoczną  lub odczuwalną  głębią,  staramy się sięgnąć 
swym „widzeniem" poza ramy obrazu i poza jego ostatni plan. Mieści się w tym 
staraniu nie tylko ciekawość, ale i potrzeba odnalezienia swojego punktu odnie-
sienia do poznawanego/odkrywanego „świata". Podobnie jest z pejzażem „grun-
waldzkim". Wprawdzie nie ma on ram, jak obraz wiszący  na ścianie, ale ramy 
istnieją  w nas samych, a my nie zdajemy sobie sprawy z ich istnienia. Paradok-

1 Pejzaż grunwaldzki to pomnikowy pejzaż jubileuszowy, zaś pejzaż „grunwaldzki" to pejzaż głęboko 
mentalny. 
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salnie, aby pozbyć się ich z pola „widzenia" Grunwaldu, należy je sobie najpierw 
wyobrazić. To trudne w odniesieniu do wizualnego oglądu  pejzażu, dlatego na 
początek  łatwiej zapytać o to, kiedy zaczął  się pejzaż „grunwaldzki", niż skonsta-
tować, jaki on „jest". 

Wróćmy do pytania: czy zalesiony krajobraz był już pejzażem „grunwaldz-
kim"? Z całą  pewnością  był pejzażem. Wiemy także z naszej perspektywy cza-
sowej, że w przyszłości otrzyma określenie grunwaldzki. Nikt nie rozważa dziś 
kontekstu czasowego pejzażu, który w pewnym momencie stał się znany jako 
grunwaldzki. Nawet naukowcy badają  jedynie fizjografię  Pól Grunwaldzkich 
w okresie okołobitewnym, tak jakby krajobraz ten pojawił się nagle w przestrzeni 
na podobieństwo scenografii  teatralnej. 

Z nauk geomorfologicznych  wiadomo, że powierzchnia ziemi ulega zmia-
nom, zarówno w wyniku procesów przyrodniczych, jak też tych zainicjowanych 
przez człowieka, które nazywane są  antropopresją.  Na ogólnych przesłankach 
założyliśmy wstępnie, że pejzaż grunwaldzki w pradziejach nie był zasiedlony, 
a jedynie eksploatowany przez ludzi, zatem naturalny, pocięty ścieżkami wydep-
tanymi przez zwierzęta. 

Niewielki wpływ człowieka na jego ukształtowanie rozpoczął  się już pewnie 
we wczesnym średniowieczu, w czasach staropruskich, ale największe zmiany 
dokonały się zapewne - tak jak na większości naszych ziem - w okresie kolo-
nizacji krzyżackiej, począwszy  od drugiego dziesięciolecia XIV wieku. Nastąpił 
znaczny wyrąb  lasów do celów budowlanych, spiętrzono rzeki, by mogły napę-
dzać koła młyńskie. Pejzaż zmienił swoje oblicze, obnażył się. Geologia historycz-
na mówi, że w wyniku znacznego wyrębu lasów i zmian stosunków wodnych 
w średniowieczu doszło do dużych zmian fizjograficznych  powierzchni ziemi. 
Odsłonięte stoki dolin rzecznych i jeziornych, pozbawione trzymających  je korze-
ni drzew, zaczęły „spływać", niesione wodami opadowymi i innymi zjawiskami 
atmosferycznymi.  Jędrna przedtem powierzchnia ziemi zwiotczała, osunęła się 
ku toniom wodnym, zamieniając  je w bagna i podmokłe kotliny. Jeśli tak właśnie 
było, to pejzaż znajdował się wtedy w fazie  swego nowego początku,  był u progu 
tego, by stać się pejzażem grunwaldzkim. Grunwaldzkim, najpierw bitewnym, 
a potem pomnikowym. Tragicznym przez ludzką  ofiarę  poległych w krwawych 
zmaganiach, czy pięknoduchowo szlachetnym przez waleczność i rycerski etos 
wojowników? Dla pejzażu nie miało to i nie ma znaczenia. Krew poległych i ich 
pogrzebane szczątki  nie użyźniły ziemi, nie stały się obietnicą  jej ponownego 
ujędrnienia. Jedynym znakiem ich obecności w pejzażu stała się pobitewna kapli-
ca. Jak karb nacięty na giętkim i gładkim leszczynowym pręcie, utrwaliła pamięć 
bitwy. Jej ruina przechowała do dzisiaj pamięć pejzażu z czasów, gdy zaistniały 
przesłanki do tego, by stał się „grunwaldzkim". 

A czy kaplica jest źródłem pejzażu pomnikowego? Skoro stanowi sacrum, 
powinna przechowywać hierofaniczną  moc, uświęcającą  pole bitwy, i być takim 
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źródłem. Nie jest nim jednak. Nie jest nim, bo pejzaż pomnikowy jest pejzażem 
grunwaldzkim, a nie stębarskim/tannenberskim. Rozumowanie to nadzwyczaj 
poprawne, ale z gruntu fałszywe.  Sacrum wszak jest jedno i uświęca pejzaż bez-
przymiotnikowy. Ale czy wówczas jest to nadal pomnikowy pejzaż grunwaldzki? 
Być może należałoby „odciąć"  ruinę kaplicy od pejzażu, wtedy bez wątpienia 
byłby czysto grunwaldzki. Pomnikowy pejzaż grunwaldzki z masztami sztanda-
rowymi jako axis mundi. 

Pejzaż pomnikowy to pejzaż triumfu,  panoramiczna epopeja zwycięskiej bi-
twy, którą  odświeża się każdego roku w połowie lipca. Jak mógł wyglądać  ów 
pejzaż/scena? Opisany językiem wprost, na wskroś, jak sztychem miecza? Może 
tak?: 

[ Wojownicy obu armii w wyczekiwaniu na starcie spoglądali  zapewne na 
pole przyszłej bitwy. Możliwy obraz tej przestrzeni opisał Maciej Stryjkowski 
w swej Kronice  polskiej,  litewskiej,  żmudzkiej  i wszystkiej  Rusi: 

„Było pole szerokie, dąbrowami  w koło 
Opasane, pagórki zielone wesoło 
Stały, krzywymi w srzodku rowy rozdwojone. 
Na tym obozy Polskie były położone. 

Zaś przeciw role stały, które przedtym były 
Gęstym lassem i krzewim w koło się okryły, 
A nizina zielona na pięć mil patrzała. 
Gdzie kiedyś żyzne bydłu pastwiska dawała". 

Krajobraz urozmaicony, pagórkowaty, dolinny, porośnięty kępami lasu i za-
rośli. Z całą  pewnością  nie było to takie otwarte pole, jakie możemy oglądać  dzisiaj. 
Na mapie Schróttera z przełomu XVIII/XIX w. w okolicy Łodwigowa zaznaczono 
dwie smolarnie. Zapewne za ich przyczyną,  jak też innych ośrodków rzemiosła 
leśnego, które od czasów bitwy w okolicznych lasach powstały i zaginęły, połacie 
leśne bardzo się skurczyły. 

Lasy znajdowały się nie tylko w okolicy Łodwigowa. Zarówno w kronice Dłu-
gosza, jak też w tzw. Kronice  konfliktu,  dwóch najwcześniejszych źródłach do dzie-
jów Wielkiej Wojny 1409-1411, wspomina się o silva  parva (pol. Mały Lasek), lesie 
położonym na wzniesieniu kilkaset metrów na wschód od Grunwaldu. Lasek ów 
oddzielał pole przyszłej bitwy od obozu wojsk krzyżackich. 

W pagórkowatym terenie znajdowały się także nieduże bagienka, porośnięte 
gęstymi zaroślami - rozgradzały one pole przyszłej bitwy, dzieląc  je na mniejsze 
polany połączone  przesmykami. 
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W rozmaitych opracowaniach przyjmowano, że bitwa rozegrała się w dolinie 
tzw. „Wielkiego Strumienia", mimo iż we wspomnianych źródłach (Kronika  Dłu-
gosza, Kronika  konfliktu)  mowa jest jedynie o rozległej dolinie - vallis.  Określenie 
to może dotyczyć zarówno zwykłej doliny (niem. Tal),  jak też dość głębokiego 
obniżenia (niem. Senke),  jednakże nie wskazuje, że dolina jest wypełniona wodą. 
Mimo to polscy historycy i archeolodzy lokalizowali tę dolinę we wschodniej czę-
ści Pól Grunwaldzkich, w rejonie cieku, przecinającego  ukośnie drogę Stębark-
-Łodwigowo. Pasowało to do przyjętego tradycyjnie przedbitewnego rozlokowa-
nia obu armii. 

Szwedzki uczony Sven Ekdahl, posiłkując  się analizą  map historycznych 
i bezpośrednim oglądem  terenu, doszedł do wniosku, że opisywana dolina znaj-
duje się na południe od wsi Grunwald. Przy zachodnim krańcu obniżenia, na 
południe od drogi Samin-Grunwald, wznosi się wysokie wzgórze, ze szczytu któ-
rego jest bardzo dobry widok w kierunku północno-wschodnim, sięgający  drogi 
Frygnowo-Stębark. Z tego wzgórza Jagiełło mógł obserwować nadciągające  od 
Frygnowa oddziały krzyżackie, a potem kierować działaniami swoich wojsk pod-
czas bitwy.] 

Taki opis brzmi jak część instrukcji do nowoczesnej gry strategicznej. Ale wła-
śnie przez to pejzaż jest grunwaldzki, gwarny i barwny, tłumny i hałaśliwy. 

A czy istnieje pejzaż „grunwaldzki" w odbiorze pojedynczego człowieka? 
Jeśli tak, to czym jest? Obrazem czy pamięcią?  Nie może być pamięcią,  bo ta -
choćby i indywidualna - należy do zbiorowości, jest częścią  pamięci zbiorowej. 
A zatem jeśli pejzaż „grunwaldzki" istnieje w odbiorze pojedynczego człowieka, 
to jest „obrazem", „światem" zawieszonym w pejzażu grunwaldzkim. I trzeba go 
doświadczyć w wędrówce. 

Każdy wędrowiec, doświadczający  przestrzeni, porusza się na granicy dwóch 
horyzontów percepcyjnych: wewnętrznego i zewnętrznego. Oba horyzonty są  ru-
chome, ich wzajemne oddziaływanie wytwarza potencjał, dzięki któremu wędro-
wiec może „zamieszkać" w pejzażu „grunwaldzkim". „Zamieszkiwanie" to ro-
dzaj dynamicznej harmonii, jaka powstaje między wędrowcem a jego zmiennym 
otoczeniem. „Zamieszkiwanie" to nie stan, to raczej ciągła  dążność  do oswojenia 
horyzontu zewnętrznego, zamiany obcości w swojskość. 

Wędrowanie bowiem nie jest nastawione na określony cel i to je różni od piel-
grzymowania. Na tym właśnie polega różnica między peregrynami, zdążającymi 
na obchody grunwaldzkie, a wędrowcem, oswajającym  pejzaż „grunwaldzki". 
Oni i on są  w ruchu, ale ich drogi ku pejzażowi są  odmienne. 

Peregryni podążają  we wspólnocie do pejzażu grunwaldzkiego, a potem na 
krótko zatrzymują  się w nim. Owo zatrzymanie to czas, gdy mają  możliwość „wi-
dzieć" pejzaż „grunwaldzki". Mimo trudu pielgrzymowania i przygotowań do 
rytuału odtwarzania bitwy, kontakt peregrynów z pejzażem „grunwaldzkim" 
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ma charakter pasywny, bo jest to jednorazowy obchód doroczny Ważny rytu-
ał wspólnotowy, ale przez swoją  Bruegelowską  istotę „zewnętrzny", należący 
do horyzontu zewnętrznego. Peregryni nie są  w stanie przez swój horyzont we-
wnętrzny „zamieszkać" w pejzażu „grunwaldzkim", bo w ich „widzeniu" braku-
je harmonii, podmiotowe horyzonty wewnętrzne nie tworzą  jedności, przylegają 
jedynie do siebie, zachowując  swoje granice. Czas zatrzymania jest krótki i uwa-
runkowany percepcyjnie zaangażowaniem w pejzaż grunwaldzki. Nie ma w tym 
nic negatywnego, ale te właśnie korelaty odróżniają  peregrynów od wędrowca. 

Wędrowiec nie musi przechodzić „przez" pejzaż grunwaldzki, żeby dotrzeć 
do pejzażu „grunwaldzkiego", dla wędrowca nie istnieje bowiem portal przej-
ścia. Fizyczna obecność wędrowca w pejzażu grunwaldzkim jest jego obecnością 
w pejzażu „grunwaldzkim". 

Wędrowanie uruchamia uwagę percepcyjną,  wizualność przekształca w „wi-
dzenie". 

Wędrówkę najprościej rozpocząć  od szosy łączącej  Stębark z Grunwaldem. To 
naturalny początek,  wspólny dla peregrynów i wędrowca. Ta szosa to swego ro-
dzaju rubież, dzieląca  północną  przestrzeń przedbitewną  od południowej bitew-
nej. Tu powstaje kompleks muzealny i turystyczny - portal dla peregrynów. Wę-
drowiec nie musi przezeń przechodzić, dobrą  drogą  dla niego jest nieutwardzona 
aleja prowadząca  do ruin kaplicy. Wybierając  ją,  jednak godzi się na konieczność 
wyboru i ryzyko niewiadomego, nie wie bowiem, co czeka go na wzgórzu ka-
plicznym. Podąża  wprawdzie swoją  drogą,  met-hodos,  ale równolegle do szlaku 
peregrynów, a na jego ścieżkę pada cień masztów sztandarowych, axis mundi  pej-
zażu grunwaldzkiego. Idąc  drogą,  która „odcina" ruiny kaplicy od reszty Pola 
Bitwy, ingeruje w integralność przestrzeni, ponieważ jest w niej aktywny inaczej 
niż peregryni. Z drugiej strony nie powinien doświadczać pejzażu w warunkach 
samotności, bo budowanie swojej swojskości może wtedy bezwiednie przekształ-
cić w obcość wobec peregrynów, a zadaniem wędrowca jest działanie na rzecz 
intersubiektywności, nie zaś przeciwko niej. I dlatego wędrowcowi najdogodniej 
rozpocząć  wędrówkę od bezdroża między drogą  do ruin kaplicy a szosą  Grun-
wald-Łodwigowo. Dzikie łąki  i spłachetki uprawnych pól na stykach tworzą 
ścieżki met-hodos,  które są  bezpieczne dla wędrowca. Poruszając  się po ich liniach 
może dotrzeć do ruin kaplicy, nie ingerując  w przestrzeń pejzażu grunwaldzkie-
go, który jest udziałem peregrynów. Dotarłszy na wzgórze kapliczce, wędrowiec 
uzyskuje wizualny kontakt z pejzażem grunwaldzkim bez uprzedniej ingerencji 
w jego integralność. 

Sacrum miejsca udostępnia mu „widzenie" pejzażu „grunwaldzkiego", jed-
nak ruina kaplicy zachowuje nadal cechy portalu przejścia. Aby ją  tego pozbawić, 
wędrowiec musi wykonać „obejście" przez axis mundi  pejzażu „grunwaldzkie-
go", kilkadziesiąt  metrów na południowy zachód od ruiny kaplicy. Miejscem tym 
jest wyschnięty już prawie staw, który przez kilkaset lat znany był jako Heilige 
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Teich,  Święty Staw. Wodę w stawie uznawano za ozdrowieńczą  i zbiornik był ce-
lem pielgrzymek. Tradycja obumarła, ale sacrum, zawarte w hierofanicznej  po-
zostałości stawu, trwa nadal. Miejsce to stanowi axis mundi  pejzażu „grunwaldz-
kiego", ponieważ jest „trans-pozycją"  sacrum pobitewnej kaplicy, udostępnioną 
w przeszłości przybyszom z bliska i z daleka, czyli historycznym peregrynom. 
„Obejście" przez pozostałość Świętego Stawu jest gestem egzystencjalnym, uczy-
nionym w kierunku peregrynów, ma charakter intersubiektywny i umożliwia 
wędrowcowi zniesienie portalowości ruin kaplicy. 

„Obejście" nie byłoby potrzebne, gdyby przestrzeń porastał las. Wówczas 
wystarczyłoby odszukanie „prześwitu" Lichtung,  by podjąć  intersubiektywność, 
ponieważ „prześwit" z samej swej istoty jest okolicą  zrozumienia i porozumienia. 
Pejzaż „grunwaldzki" jest jednak zbyt istotny intersubiektywnie, by go doświad-
czać w intymności „prześwitu". „Obejście" jest konieczne jako czytelny rytuał. 
Wędrowiec dokonuje go i przez to unaocznia, że pejzaż grunwaldzki jest dla nie-
go pejzażem „grunwaldzkim". 

Wędrowanie to działanie podmiotu, służące  zrozumieniu i porozumieniu. 
Spotkanie i wzajemne „rozpoznanie" wędrowca i peregryna jest zatem możliwe, 
wędrowiec bywa bowiem pielgrzymem nieskończoności. 

* * * 

Pola Grunwaldzkie są  fizycznie  jednoznaczne i niezmienne, pomnikowe, na-
rodowe, doroczne i odświętne. Teraz będą  może bardziej turystyczne i promo-
cyjne. A jak jest z pejzażem? Istnieje pejzaż grunwaldzki i pejzaż „grunwaldzki"? 
Aby to „widzieć", trzeba spróbować być i peregrynem, i wędrowcem. 

Wiesław  Skrobot 
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GRUNWALD 1410 - TANNENBERG 1914 
W HISTORYCZNEJ ŚWIADOMOŚCI MŁODZIEŻY 

Z WARMII I MAZUR 

Pod pojęciem świadomości historycznej rozumiemy funkcjonujący  w spo-
łeczeństwie zbiór faktów,  opinii, przekonań, wartości i ocen, a także wynikające 
z nich zachowania i działania. Jest to świadomość potoczna, utrwalona w pamięci 
zbiorowej, kultywowana przy okazji rocznic i obchodów świąt  narodowych, prze-
kazywana z pokolenia na pokolenie. Innym rodzajem świadomości historycznej 
jest świadomość naukowa (normatywna, postulowana). Tu fakty,  opinie i oceny 
ustalone są  odgórnie w ustawach, dokumentach, programach szkolnych czy par-
tyjnych, przewodnikach, poradnikach, podręcznikach, artykułach naukowych 
i popularnonaukowych, telewizyjnych programach edukacyjnych. Są  zapisane 
i „głoszone z trybun" z myślą  o przekazaniu pewnych prawd (lub półprawd!), 
idei i wartości, z nadzieją,  że taka wiedza i ocena będzie funkqonować  w umy-
słach ludzi1. 

Świadomość naukowa tylko częściowo wpływa na świadomość potocz-
ną.  W tej ostatniej szczególną  rolę odgrywa tradyqa ustna i nieofiqalne  źródła 
informaqi.  Wymienić tu można przede wszystkim rozmowy z dziadkami i rodzi-
cami, oddziaływanie Kościoła, niektóre programy telewizyjne i radiowe, artykuły 
w czasopismach i gazetach, filmy  fabularne,  beletrystykę, turystykę i krajoznaw-
stwo, a w dobie obecnej - Internet. 

Przeciwstawiając  sobie Grunwald 1410 r. i Tannenberg 1914 r., z góry za-
kładałam, że potoczna wiedza społeczeństwa na ich temat jest skrajnie różna. Wy-
nika to właśnie z kultywowania polskiej tradyqi grunwaldzkiej przy jednocze-
snym pomijaniu przez władze i środki masowego przekazu zwycięstwa Niemców 
w bitwie tannenberskiej. Na temat samej bitwy i tradyqi grunwaldzkiej w polskiej 
literaturze powstało wiele prac, które mają  już oddzielną  bibliografię,  natomiast 
o tradycji tannenberskiej pisze się dużo, ale w literaturze niemieckiej. 

Artykuł oparty został na porównaniu wyników badań z 2000 i 2005 roku. 
Pierwsze przeprowadziłam na grupie 511 uczniów klas trzecich licealnych w kil-

1 Tematowi świadomości historycznej poświęciłam jeden z rozdziałów książki  I. Lewandowska, Histo-
ryczna świadomość  regionalna.  Z  badań  nad  młodzieżą  licealną  Warmii  i Mazur,  Olsztyn, 2003. Tam też obszerna 
bibliografia,  dotycząca  świadomości. 
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kunastu miastach regionu i stanowiły one część mojej pracy doktorskiej, przy 
czym pytanie o bitwę grunwaldzką  było jedynie jednym z wielu pytań stawianych 
uczniom. Drugie badanie zorganizowane zostało celowo dla uzyskania odpowie-
dzi na temat bitwy pod Tannenbergiem. Badana grupa młodzieży (łącznie  312 re-
spondentów) to uczniowie klasy I i II liceum ogólnokształcącego  w Olsztynie (104 
badanych) oraz studenci I i II roku studiów na Uniwersytecie Warmińsko-Mazur-
skim w Olsztynie (Historia - 80 badanych oraz Stosunki Międzynarodowe - 88 
badanych), a także Wszechnicy Mazurskiej w Olecku (różne roczniki i kierunki -
40 badanych). Ponieważ studenci pochodzili z różnych miast i wsi województwa 
warmińsko-mazurskiego, wybrana próba badawcza może być uznana za repre-
zentatywną  dla uczącej  się młodzieży Warmii i Mazur. Po wstępnej selekcji, dla 
przejrzystości wyników badań, przyjęto do analizy 300 wypowiedzi. Wyniki tych 
badań były prezentowane na Ogólnopolskiej Konferencji  Naukowej „Stan badań 
nad działaniami militarnymi w Prusach Wschodnich w okresie I wojny świato-
wej", organizowanej przez Instytut Historii i Stosunków Międzynarodowych 
UWM w dniach 28-29 września 2005 r. w Olsztynie. Niestety do dnia dzisiejszego 
nie ukazały się materiały pokonferencyjne. 

Zanalizujmy najpierw świadomość bitwy grunwaldzkiej z 1410 roku. 
W ankiecie celowo nie pytałam o daty i nazwiska, przebieg wydarzeń, przyczy-
ny i skutki, bowiem cała ta wiedza wchodzi w zakres podstawy programowej 
kształcenia ogólnego na wszystkich poziomach nauczania, tj. w szkole podsta-
wowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej. W każdym podręczniku do historii jest 
odrębna lekcja poświęcona wielkiej wojnie z Krzyżakami 1409-1411 lub nawet 
samej bitwie pod Grunwaldem. Przyczyny, przebieg i skutki wojny, a szczególnie 
bitwy, są  dobrze omówione, najczęściej ilustrowane obrazami i mapkami z trasą 
przemarszu wojsk oraz etapami samego starcia zbrojnego. Inne źródła wiedzy 
uczniów to lektura szkolna Henryka Sienkiewicza Krzyżacy  i film  Aleksandra For-
da pod tym samym tytułem. Co prawda film  nie jest już wyświetlany w kinach, 
ale młodzież wypożycza go z bibliotek multimedialnych lub wypożyczalni, gdy 
nie chce czytać lektury. Co roku uroczyście obchodzona jest rocznica bitwy i w lip-
cowy weekend tysiące  młodych ludzi zjeżdża na pola Grunwaldu, by oglądać  in-
scenizację lub w niej uczestniczyć. Mnożą  się bowiem bractwa rycerskie, które nie 
tylko szyją  dla siebie stroje i przygotowują  uzbrojenie, ale też uzupełniają  swoją 
wiedzę historyczną.  Wszystko to powoduje, że odsetek Polaków, znających  tę bi-
twę, jest naprawdę spory. 

Moim celem nie było więc zbadanie wiedzy, ale sposobu wartościowania 
bitwy, umiejętności oceny jej znaczenia i uzasadnienia wyboru. Jedno z zadań 
w kwestionariuszu ankiety dotyczyło oceny wydarzeń, które uczniowie określali 
jako przełomowe dla historii Warmii i Mazur. 
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Tab. 1. Ocena wydarzeń przełomowych dla dziejów Warmii i Mazur (n = 511) 

Wydarzenie 
Uznano za przełomowe Wskazano datę (choć nie 

zawsze poprawnie) Wydarzenie 
L % L % 

Bitwa pod Grunwaldem 230 45,0 290 56,7 
Sprowadzenie Krzyżaków 162 31,7 161 31,5 
Plebiscyt 160 31,3 96 18,8 
Misja św. Wojciecha do Prus 105 20,5 130 25,4 
Hołd pruski 92 18,0 171 33,5 
Traktaty welawsko-bydgoskie 22 4,3 39 7,6 

Rozwiązując  to zadanie, uczniowie mieli wybrać jedno lub kilka spośród za-
proponowanych przeze mnie wydarzeń i - jeżeli znali - dopisać datę (rok). Stąd 
też liczba uczniów (L) nie sumuje się do ogólnej liczby badanych (n=511). Pole-
ceniem uzupełniającym  było uzasadnienie swojego wyboru. Celem tego pytania 
było określenie, na ile ważne wydarzenia funkcjonują  w pamięci i systemie war-
tości badanych. 

Okazało się, że prawie połowa ankietowanych za przełomowe wydarzenie 
uznaje bitwę pod Grunwaldem, a ponad połowa wskazuje poprawną  datę - 1410 
r. Zastanowić się jednak należy, na ile bitwa ta miała zasadnicze i przełomowe 
znaczenie dla dziejów tej krainy. W literaturze znany jest już pogląd,  że zwycię-
stwo pod Grunwaldem miało charakter symboliczny i nieco tylko osłabiło potę-
gę Zakonu. W dziejach Warmii i Mazur nie zmieniło się zupełnie nic. Dopiero 
na mocy II pokoju toruńskiego (1466) włączono  terytorium Warmii, w ramach 
Prus Królewskich, do Polski. Bitwa pod Grunwaldem ma jednak w świadomości 
polskiego społeczeństwa wydźwięk prestiżowy. Gruntowne badania historycz-
ne (mediewistyczne), historyczno-dydaktyczne (badające  ocenę bitwy przedsta-
wianą  np. w podręcznikach historii), socjologiczne (badające  świadomość tego 
wydarzenia wśród współczesnych Polaków), a także włączenie  bitwy w tradycję 
państwa polskiego, wpływa właśnie na taką  a nie inną  ocenę zwycięstwa przez 
uczącą  się młodzież. 

Dzięki uzasadnieniom wyboru tego wydarzenia możemy wyłowić przesłanki, 
którymi kierowali się badani. Wybierali oni bitwę pod Grunwaldem, ponieważ: 
„jest najbardziej znana", „była rozstrzygnięciem sporu między Polską  a Zako-
nem", „dzięki niej choć na krótki okres czasu wyjaśniły się stosunki z Krzyża-
kami", „udowodniliśmy, że jesteśmy lepsi od Krzyżaków", „Krzyżacy zostali 
zmiażdżeni, ich siła nigdy nie wzrosła", „ziemie te zyskały sławę", „Polacy poko-
nali Krzyżaków, wzrosły ich notowania w Europie, byli uważani za pogromców 
Zakonu", „to wydarzenie miało wpływ na istnienie całego państwa polskiego", 
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„potrafiliśmy  walczyć, podbudować tożsamość narodową",  „była największą 
i jednocześnie w Europie najsłynniejszą  bitwą  swoich czasów, najmniej wykorzy-
staną  w stosunku do swego znaczenia", „jej echa były dużą  podporą  dla Polaków 
w okresie późniejszych wydarzeń historycznych", „miała poważny wpływ na 
późniejsze losy Polski"2. 

Z bitwą  grunwaldzką  łączą  się osoby króla Władysława Jagiełły, księcia Witol-
da czy wielkiego mistrza Ulricha von Jungingena. Co prawda nie pytałam o zna-
jomość tych postaci, ale o osoby, które zdaniem uczniów miały największy wpływ 
na dzieje naszego regionu. Biorąc  pod uwagę badania ogólne, żadna z tych postaci 
nie pojawiła się wśród dziesięciu najbardziej cenionych osób. Inaczej to wygląda, 
gdy rozdzielimy głosy na uczniów zamieszkujących  Warmię i zamieszkujących 
Mazury. Oto wyniki wyborów w tabelach: 

Tab. 2. Kanon wybitnych postaci dla uczniów Warmii (n = 133) 

Nazwisko L % ranga Dziedzina i okres działalności 

Kopernik 95 49,2 1 astronom, lekarz, kanonik warm., 1 poł. 
XV w. 

Krasicki 55 28,5 2 poeta, biskup warm., XVIII/XIX w. 

Kętrzyński 28 14,5 3 historyk, badacz dziejów Warmii i Mazur, 
XIX/XX w. 

Mrongowiusz 17 8,8 4 pastor, obrońca jęz. polskiego, tłumacz, 
1 poł. XIX w. 

Zientara-Malewska 16 8,3 5 pisarka, walczyła o polskość Warmii, XX 
w. 

Kajka 14 7,2 6 poeta lud., cieśla, obrońca jęz. polskiego, 
XIX/XX w. 

Kwinto 14 7,2 6 pisarka z Lidzb. Warm., działaczka społ., 
2 poł. XX w. 

Nowowiejski 12 6,2 7 kompozytor, dyrygent, organista, 1 poł. 
XX w. 

Gałczyński 11 5,7 8 poeta, przebywał w Praniu na Mazurach, 
XX w. 

Kromer 9 4,7 9 kronikarz, pisarz, biskup warm., 2 poł. 
XVI w. 

21. Lewandowska, Historyczna  świadomość  regionalna...,  op. cit., s. 95-96. Uwagi olsztyńskich studentów 
na temat bitwy i tradycji grunwaldzkiej mają  podobny wydźwięk. Por. A. Moździerz, Grunwald  w świado-
mości młodzieży  studenckiej,  w: Świadomość  i edukacja  historyczna,  pod red. S. Kawuli, Olsztyn, 1991, s. 61-88. 
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Nazwisko L % ranga Dziedzina i okres działalności 

Św. Wojciech 7 3,6 10 misjonarz, nawracał na chrześcijaństwo 
Prusów, X w. 

Hozjusz 7 3,6 10 pisarz, przywódca kontrreformaqi,  bp 
warm., XVI w. 

Tab. 3. Kanon wybitnych postaci dla uczniów Mazur (n = 187) 

Nazwisko L % ranga Dziedzina i okres działalności 

Mrongowiusz 67 21,1 1 pastor, obrońca jęz. polskiego, tłumacz, 1 poł. 
XIX w. 

Kopernik 54 17,0 2 astronom, lekarz, kanonik warm., 1 poł. XV w. 

Kętrzyński 53 16,7 3 historyk, badacz dziejów Warmii i Mazur, XIX/ 
XX w. 

Gizewiusz 44 13,8 4 pastor, etnograf,  obrońca jęz. polskiego, 1 poł. 
XIX w. 

Św. Wojciech 16 5,0 5 misjonarz, nawracał na chrześcijaństwo Prusów, 
X w. 

Behring 16 5,0 5 lekarz, bakteriolog, laureat nagrody Nobla, XIX/ 
XX w. 

Jagiełło 14 4,4 6 król polski, zwycięzca spod Grunwaldu, XIV/XV 
w. 

Kajka 12 3,8 7 poeta lud., cieśla, obrońca jęz. polskiego, XIX/XX 
w. 

Klikowicz 12 3,8 7 lekarz z Olsztynka, działacz społeczny, 2 poł. XX 
w. 

Krasicki 9 2,8 8 poeta, biskup warm., XVIII/XIX w. 
Nowowiejski 8 2,5 9 kompozytor, dyrygent, organista, 1 poł. XX w. 

Konopnicka 7 2,2 10 poetka, autorka „Roty" - muzyka Nowowiejski, 
XIX/XX w. 

W trakcie analizy powyższych tabel wyłaniają  się różnice między wskazania-
mi uczniów, mieszkających  na Warmii (Olsztyn, Lidzbark Warmiński, Dobre Mia-
sto), a wskazaniami uczniów, mieszkających  na Mazurach (Olecko, Olsztynek, 
Giżycko, Górowo Iławeckie, Mrągowo,  Nidzica, Ostróda)3. Analiza dotyczy 193 
uczniów z Warmii, spośród których 60 nie dało żadnej odpowiedzi, i 318 uczniów 
z Mazur, spośród których 131 nie wykonało tego polecenia. Młodzież warmińska 

31. Lewandowska, Historyczna  świadomość  regionalna...,  op. cit., s. 101. 
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wśród 10 najbardziej cenionych postaci wymieniła 6 duchownych, w tym 3 bisku-
pów warmińskich. Co prawda uczniowie z Mazur wymienili 5 duchownych, ale 
tylko 1 biskupa warmińskiego - Krasickiego - i to na miejscu 8. Wysokie miejsca 
na Mazurach zajmują  postaci, od których nazwisk pochodzą  nazwy miast - Mron-
gowiusz (1 miejsce) i Gizewiusz (4 miejsce). Władysław Jagiełło znalazł uznanie 
tylko wśród uczniów z Mazur. Być może dlatego, że Grunwald leży właśnie na 
Mazurach, a może spowodowane to było faktem,  iż jedna z badanych szkół w Ni-
dzicy leży przy ulicy Władysława Jagiełły? 

Drugą  - zasadniczą  i równoległą  do sondażu diagnostycznego - metodą  ba-
dawczą  w określeniu świadomości historycznej był eksperyment pedagogicz-
ny. Wybrane zostały do niego cztery klasy trzecie z dwóch olsztyńskich liceów 
ogólnokształcących.  Klasami eksperymentalnymi zostały dwie równoległe klasy 
trzecie o profilu  ogólnym, natomiast klasami kontrolnymi obrano klasę III o pro-
filu  humanistycznym oraz klasę III o profilu  matematyczno-informatycznym. 
Na początku  eksperymentu, we wrześniu 2000 r., i na końcu, tj. w czerwcu 2001 
r., została przeprowadzona ankieta, w której brało udział 119 uczniów (badania 
wstępne) oraz 84 uczniów (badania końcowe). Eksperyment polegał na wprowa-
dzeniu kilku lekcji regionalnych w oparciu o specjalnie przygotowaną  literatu-
rę4. Wyniki końcowe pokazały, iż uczniowie byli bardziej zainteresowani historią 
Warmii i Mazur i zaczęli lepiej rozumieć jej problemy. Całoroczne nauczanie dzie-
jów regionu wpłynęło również na wybory przełomowych wydarzeń historycz-
nych, rozgrywających  się na terenach dzisiejszej Warmii i Mazur. Zdecydowanie 
wzrósł odsetek uczniów wybierających  wydarzenie, o którym uczyli się w roku 
eksperymentu - czyli plebiscyt na Warmii, Mazurach i Powiślu z 1920 roku (bad. 
I - 8,1%, bad. II - 51,1%). Spadło zaś znaczenie wszystkich pozostałych wydarzeń. 
Największy odsetek uczniów - bez względu na profil  klasy i termin badania - za 
wydarzenie przełomowe uważał bitwę pod Grunwaldem. Najmniej uczniów za 
takie wydarzenie uznało traktaty welawsko-bydgoskie. 

Tab. 4. Wydarzenia przełomowe dla dziejów Warmii i Mazur w opinii uczniów 
(dane w %) 

Wydarzenie 
Badanie I, n = 119 Badanie II, n = 84 

Wydarzenie 
KLE. K1.K. KLE. K1.K. 

Misja św. Wojciecha do Prus 16,1 21,1 8,9 15,4 
Sprowadzenie Krzyżaków 25,8 22,8 24,4 28,2 
Bitwa pod Grunwaldem 67,7 57,9 57,8 46,1 

4 Wybór  źródeł  i literatury  do  dziejów  Warmii  i Mazur  (1806-1920),  zebrały i opracowały I. Lewandowska 
i M. Jastrzębska, Olsztyn, 2000. 
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Wydarzenie 
Badanie I, n = 119 Badanie II, n = 84 

Wydarzenie 
KLE. K1.K. KLE. Kl.K. 

Hołd Pruski 12,9 17,5 8,9 15,4 
Traktaty welawsko-bydgoskie 3,2 1,8 0 10,3 
Plebiscyt 8,1 15,8 51,1 25,6 

Dobra znajomość bitwy pod Grunwaldem uwidoczniła się w bezbłędnym 
podaniu jej daty rocznej. Co prawda nie uczynili tego wszyscy uczniowie, ale ci, 
którzy datę wpisali, nie popełnili błędu. Wybór bitwy pod Grunwaldem został 
uzasadniony przez największą  liczbę uczniów (16 z klas eksperymentalnych i 6 
z klas kontrolnych), z tym że były to wypowiedzi płytkie, krótkie i nie wskazujące 
na głębsze przemyślenia. Pisano przede wszystkim, iż było to „zwycięstwo Polski 
nad Krzyżakami (Niemcami)", „bitwa była jedną  z najważniejszych dla całej Pol-
ski", „wsławiła nasz region", „Polacy udowodnili swą  potęgę i poskromili Zakon 
Krzyżacki", „bitwa wielu Polakom uświadomiła, że Polska to kraj, który zawsze 
musi być w Europie", „staliśmy się bardziej zauważeni przez kraje Europy", „roz-
począł  się okres świetności Polski", a także błędnie, że „dzięki temu należymy do 
Polski"5. 

Analizując  w 2005 roku znajomość i wartościowanie bitwy pod Tannen-
bergiem, musiałam najpierw zastanowić się, skąd  uczniowie i studenci czerpią 
wiedzę na jej temat. Nie było to bowiem tak oczywiste, jak w przypadku bitwy 
z 1410 roku. W tym celu przeanalizowałam trzynaście podręczników do gimna-
zjum i liceum, obejmujących  chronologicznie okres I wojny światowej6. Tylko 

5 I. Lewandowska, Historyczna  świadomość  regionalna...,  op. cit., s. 177-178. 
6 T. Makowski, J. Rześniowiecki, Historia  III.  Podręcznik  dla  klasy  III  gimnazjum, Gdańsk, 2000; G. Szy-

manowski przy współpracy W. Bobińskiego, Historia  Ludzi.  2 klasa  gimnazjum. Od  renesansu do  rewolucji 
październikowej,  Kraków, 2001; M. Jastrzębska, J. Żurawski, Historia  III.  Podręcznik  dla  klasy  trzeciej gimnazjum, 
Wrocław, 2001; G. Kucharczyk, P. Milcarek, M. Robak, Przez tysiąclecia  i wieki.  Cywilizacje  XIX  i XX  wieku. KI. 
3, Warszawa, 2004; W. Mędrzecki, R. Szuchta, Historia  3. Podręcznik  dla  gimnazjum. U  źródeł  współczesności. 
Dzieje nowożytne i najnowsze, Warszawa, 2001; R. Tusiewicz, Nasze  dziedzictwo.  Historia  3. XX  wiek. Podręcznik 
dla  III  klasy  gimnazjum, Warszawa, 2001; G. Wojciechowski, Historia  III.  Podręcznik  do  gimnazjum. Razem przez 
wieki.  Zrozumieć  przeszłość,  Poznań, 2001; J. Wendt, Historia  III.  Podręcznik  do  gimnazjum, Gdańsk 2000; G. 
Szelągowska,  Ludzie,  społeczeństwa,  cywilizacje. Historia  XIX  i XX  wieku. Część III.  Podręcznik  dla  liceum ogól-
nokształcącego,  liceum profilowanego  i technikum,  Warszawa, 2003; M. Kosznicki, S. Kotarski, J. Pudliszewski, 
Historia  2. Podręcznik  dla  liceum ogólnokształcącego,  profilowanego  i technikum  - zakres  podstawowy  i rozszerzony, 
Wrocław, 2003; J. Wróbel, Odnaleźć  przeszłość.  Historia  od  1815 roku  do  współczesności.  Podręcznik  dla  klasy  2. Li-
ceum ogólnokształcące,  liceum profilowane,  technikum,  Warszawa, 2003; G. Szymanowski, P. Trojański, Historia 
kl.  3. Ludzie  i epoki.  Podręcznik  do  historii obejmujący kształcenie  w zakresie  podstawowym  w liceum ogólnokształcą-
cym, liceum profilowanym  i technikum  oraz w zakresie  rozszerzonym w liceum ogólnokształcącym  i liceum profilowa-
nym, Kraków, 2003; M. Gładysz, Historia  II.  Podręcznik  dla  klasy  drugiej  liceum i technikum.  Zakres  podstawowy 
i rozszerzony,  Gdańsk, 2003. 
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w siedmiu w tekście autorskim była mowa o bitwie pod Tannenbergiem, przy 
czym w niektórych miesiące,  w innych zaś nazwiska lub miejsce bitwy napisano 
pogrubioną  czcionką.  W ośmiu podręcznikach zamieszczono mapkę ukazującą 
przebieg działań wojennych I wojny światowej i zaznaczono na niej Tannenberg, 
określając  bitwę jako jedną  z najważniejszych, czasami podając  rok lub - w jed-
nym przypadku - określając  miejsce jako Stębark. W czterech podręcznikach bi-
twa pod Tannenbergiem została umieszczona w tabelach lub kalendariach. Nale-
ży jednak zaznaczyć, że dla uczniów obowiązującym  jest tekst autorski, jedynie 
na wyraźne polecenie nauczyciela, korzystają  oni z innych materiałów dydak-
tycznych, umieszczanych w podręczniku, a więc z map, ilustraqi, tabel czy ka-
lendariów. 

Poza podręcznikami, które są  podstawowym źródłem wiedzy dla mło-
dzieży, uczniowie i studenci czytali być może literaturę popularnonaukową  i na-
ukową 7. Jest to jednak mało prawdopodobne. Bardziej prawdopodobne było, że 
młodzież czytała lokalne i regionalne gazety, dotyczące  śmierci gen. Samsono-
wa czy pomnika tannenberskiego8. Do powyżej zaprezentowanych materiałów 
pisanych należy doliczyć sporą  grupę informaqi  wirtualnych, zawartych w sieci 
Internet9. 

Zdając  sobie sprawę, że wiedza uczniów na temat tej bitwy jest znikoma, 
nie chciałam młodzieży w żaden sposób ukierunkowywać. Wobec tego zasto-
sowałam metodę sondażu, polegającą  na dowolnej, samodzielnej wypowiedzi, 
której temat brzmiał: „Tannenberg 1914 - moje skojarzenia: fakty,  opinie, wnio-
ski". W niektórych wypadkach pozwoliłam sobie tylko na sugestię, że chodzi mi 
o bitwę. W związku  z tym informację  o tym, że pod Tannenbergiem odbyła się bi-
twa, bez podania jakiejkolwiek innych danych, potraktowałam jako uzupełnienie 
zapisanego na tablicy tematu wypowiedzi. Okazało się, że 44,3% badanych nic 
nie wie o bitwie z 1914 roku, nie ma żadnych skojarzeń z nazwą  Tannenberg i co 
za tym idzie, nie może wyrazić swoich ocen ani poglądów.  Przy dalszej analizie 
odrzuciłam owe 44,3%, czyli 133 respondentów. Uogólnione i możliwie najbar-

7 K. Małłek, Z Mazur  do  Verdun.  Wspomnienia  1890-1919, Warszawa, 1967, s. 183-186; B. W. Tuchmann, 
Sierpniowe  salwy, Warszawa, 1984, s. 389-412; M. Biskup, Grunwaldzka  bitwa. Geneza - przebieg - znaczenie -
tradycje,  Warszawa, 1991, s. 178-182; S. Achremczyk, Historia  Warmii  i Mazur,  wyd. 1, Olsztyn, 1992, s. 239-
240; wyd. 2, Olsztyn, 1997, s. 235-236; P. Szlanta, Mazurskie  Kanny.  Tannenberg  1914, „Mówią  Wieki" 1998, nr 
10, s. 29-34; „Mazurskie  rany".  Węgobork  w obliczu I  wojny światowej. Materiały  z konferencji  Węgorzewo-Kalskie 
Nowiny,  9 czerwca 2004 r., Węgorzewo 2004, „Studia Angerburgica", T. 10, (2004) (cały numer poświęcony 
bitwie i wojnie z 1914 roku); K. D. E. Showalter, Tannenberg  1914. Zderzenie  imperiów, Warszawa, 2005. 

8 Artykuły S. Mierzyńskiego z „Gazety Olsztyńskiej", np. z dnia: 30 X-2 XI 1997, 19-21 XI 1999, 3-5 
XII 1999, 21-23 I 2000,10-12 III 2000,14-16IV 2000,12-14 V 2000, 6-8 XII 2002, 2 I 2004, 712005 lub B. Kuź-
niewskiego w „ALBO. Aktualności Lokalne Biuletyn Olsztynecki" m.in. w nr 6/2004; nr 5/2002; a także 
w wydaniu specjalnym gazety, w całości poświęconym Tannenbergowi, nr 7/1997. 

9 Po wpisaniu słowa „Tannenberg" w wyszukiwarkę Google we wrześniu 2005 roku ukazało się 5 300 
stron. Przejrzałam 250 z nich, z czego tylko część dotyczyła bezpośrednio bitwy z 1914 r., ewentualnie jej 
legendy i tradycji. 

23 



IZABELA LEWANDOWSKA 

dziej ujednolicone fakty,  skojarzenia i opinie przedstawia poniższa tabela. Ilość 
wskazań jest większa od ilości badanych, bowiem jedna osoba mogła użyć wielu 
określeń. W związku  z tym odsetek liczony jest w stosunku do ilości wskazań, 
a nie do wielkości badanej grupy. 

Tab. 5. „Tannenberg 1914 r. - fakty,  skojarzenia, opinie" (skategoryzowane, ujedno-
licone wypowiedzi badanych) 

Kategorie Ilość wska-
zań 

% z sumy 
wskazań 

Poprawne określenie miejsca i stron walczących 184 43,1 
Jednoznaczne skojarzenie z Grunwaldem 53 12,4 
Poprawne podanie nazwisk głównodowodzących 34 8,0 
Błędne podanie miejsca i stron walczących 22 5,1 
Skojarzenie z nazwą  jakieś nieznanej miejscowości 21 4,9 
Odwołanie do tradycji tannenberskiej i propagandy 
niemieckiej 18 4,2 

Potępienie wojny, wskazanie na straty ludzkie 17 4,0 
Skojarzenie ze skarbem Samsonowa 12 2,8 
Inne* 66 15,4 
Razem 427 100 

* Inne to (cytuję wybrane): „dosłowne tłumaczenie to Stębark"; „data bitwy 27-30 sierpnia 1914 r"; 
„data bitwy 28-30 lipca 1914 r."; „Tannenberg to siedziba Niemców"; „straty rosyjskie wyniosły 200 000 
żołnierzy"; „pierwsza udana bitwa okrążająca";  „obrona Warmii"; „Niemcy to mściwy naród"; „osłabiony 
został front  zachodni"; „teren bitwy bardzo trudny - lasy jeziora, bagna"; „rewoluqoniści rosyjscy nawią-
zywali do rzezi pod Tannenbergiem"; „dowódcy armii rosyjskich nie współpracowali i dlatego ponieśli klę-
skę"; „armia rosyjska była potężna, ale słabo zorganizowana i wyposażona"; „nie ma o tym mowy w pod-
ręcznikach szkolnych"; „groby tych żołnierzy są  na cmentarzu w Olecku"; „Tannenbaum = choinka". 

Na podstawie wypowiedzi respondentów można stwierdzić, że Tannen-
berg kojarzy się młodemu pokoleniu z Warmii i Mazur przede wszystkim z bitwą 
z czasów I wojny światowej. Poprawne miejsce bitwy podało 43,1%, z tym że naj-
częściej padały określenia: „front  wschodni", „na terytorium Niemiec", „w Pru-
sach Wschodnich", „na Wielkich Jeziorach Mazurskich". Tylko kilku chłopców 
podało dość precyzyjnie, że bitwa rozegrała się „między Olsztynkiem, Nidzicą, 
Wielbarkiem a Szczytnem". Taki sam odsetek badanych (43,1%) potrafił  popraw-
nie wymienić walczące  strony, tj. Niemcy i Rosję. Niektórzy podawali, że „wal-
czyli Niemcy" lub „walczyli Rosjanie", bez uszczegółowienia, z kim walczyli. 

Na drugim miejscu uplasowało się skojarzenie z Grunwaldem, jednak 
rozbieżność wypowiedzi była tu znaczna. Niektórzy z badanych podawali sam 
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wyraz „Grunwald" bez jakichkolwiek wyjaśnień, czy chodzi im o bitwę z 1410 r., 
czy o tak zwany „drugi Grunwald" z 1914 r. Inni natomiast dosłownie tłumaczyli 
wyraz „Tannenberg" jako Grunwald. Tylko 23 osoby potrafiły  ocenić propagando-
we znaczenie bitwy tannenberskiej, używając  sformułowań  „odwet", „rewanż", 
„zemsta za Grunwald" czy też „odegranie się na narodzie słowiańskim". 

Na trzecim miejscu wśród skojarzeń z Tannenbergiem uczniowie i stu-
denci wypisywali nazwiska głównodowodzących:  gen. Aleksandra Samsonowa 
(12 osób), gen. Paula von Hindenburga (13 osób) i gen. Ericha von Ludendorfa 
(9 osób). Oczywiście tylko w pojedynczych przypadkach pojawiało się imię i na-
zwisko, pozostali pisali jedynie nazwisko. W 12 przypadkach (2,8%) pojawiło się 
skojarzenie ze skarbem gen. Samsonowa. 

„Druga bitwa pod Grunwaldem", jak i głównodowodzący  armii niemiec-
kiej - P. Hindenburg - powinny się młodzieży kojarzyć z mauzoleum i pomni-
kiem tannenberskim. Takie skojarzenie miało 18 osób, czyli tylko 4,2% badanych. 
Dalszych 19 wiedziało, że Tannenberg miał coś wspólnego z Olsztynkiem, jednak 
zdecydowana większość pisała, że pod Olsztynkiem rozegrała się bitwa lub że 
„Tannenberg" to dosłownie znaczy Olsztynek. Kilka osób podało, że w okolicach 
tego miasta Niemcy postawili pomnik ku czci poległych żołnierzy. 

Ciekawie prezentuje się kolejna tabela (Tab. 6), zawierająca  wyniki zbioro-
we. Zacytowane w niej zostały wypowiedzi uczniów i studentów z rozbiciem na 
poszczególne zagadnienia i zbiorowość badanych. Najwięcej wiedzy, własnych 
przemyśleń i skojarzeń mają  studenci Historii z UWM w Olsztynie, najmniej 
studenci Wszechnicy Mazurskiej w Olecku. Niestety i wśród studentów Historii 
zdarzały się karygodne błędy merytoryczne, np. że pod Tannenbergiem użyto 
gazów bojowych i czołgów, jak też że była to bitwa między Niemcami a bolsze-
wikami. Studenci Stosunków Międzynarodowych stosunkowo dobrze kojarzyli 
głównodowodzącego  8 armią  niemiecką  gen. P. Hindenburga (10 wskazań, przy 
2 wskazaniach studentów z Historii), a także poprawnie podali tłumaczenie nie-
mieckiej nazwy „Tannenberg" jako Stębark (8 wskazań przy 2 wskazaniach stu-
dentów z Historii). Interesujący  jest fakt,  że uczniowie liceum w ogóle nie kojarzą 
Tannenberga z Grunwaldem, a raczej z Olsztynkiem (0 wskazań na Grunwald, 10 
wskazań na Olsztynek). Najczęściej też spośród wszystkich grup respondentów 
wypowiadali się przeciwko wojnie. 

Po przeanalizowaniu kwestionariuszy dowolnych wypowiedzi nasuwa 
się wniosek, że bitwą  pod Tannenbergiem interesuje się znikoma grupa osób. 
Wciąż  brakuje rzetelnych, popularyzatorskich opracowań (np. regionalnego pod-
ręcznika szkolnego), w których przystępnie i ciekawie mówiono by o historii 
Warmii i Mazur. I mimo że o bitwie grunwaldzkiej uczniowie wiedzą  zapewne 
więcej, to i tak ich wiedza jest płytka i szablonowa, a opiera się głównie na pod-
ręcznikach lub zakorzenionych w społeczeństwie stereotypach. Potencjał leżący 
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w młodym pokoleniu jest ogromny, istnieje zainteresowanie regionem, jego histo-
rią  i dziedzictwem, jednak wciąż  nie ma systematycznej edukacji szkolnej, która 
wpoiłaby młodemu pokoleniu nie tylko wiedzę o regionie, ale nauczyła szacunku 
do przeszłości, wskazując  jednocześnie szanse na rozwój regionu w przyszłości. 

Kształtowanie tożsamości, świadomości regionalnej jest sprawą  niesłycha-
nie trudną,  wymagającą  wielu lat i wysiłku wielu instytucji oraz ludzi. Dobrze, że 
coraz więcej osób jest świadomych potrzeby krzewienia wiedzy o regionie i coraz 
więcej jest jej zwolenników. Życzylibyśmy sobie, aby za lat kilkanaście, a może 
nawet kilkadziesiąt,  wiedza i ocena obu bitew była dużo większa i rzetelniejsza. 
Aby tak się stało, należy przy każdej sprzyjającej  okazji odwoływać się do historii 
Warmii i Mazur, a szczególnie zadbać o edukację regionalną  młodego pokolenia, 
bowiem w nim leży nadzieja na lepszą  przyszłość naszego regionu10. 

Izabela  Lewandowska 

1 0 O potrzebie edukacji regionalnej pisałam już wielokrotnie. Por. np.: Nauczanie  regionalne  w szkole. 
Wskazówki  bibliograficzne,  „Wiadomości Historyczne", 2001, nr 2, s. 97-104; Dzieje regionu w edukacji  społe-
czeństwa na Warmii  i Mazurach  w drugiej  połowie XX  wieku. Bibliografia  w wyborze, „Bibliotekarz Warmińsko-
Mazurski", 2002, nr 3-4, s. 220-231; Czym jest edukacja  regionalna?  Rozważania na przykładzie  Warmii  i Mazur, 
w: Edukacja  wobec ładu  globalnego,  pod red. T. Lewowickiego, J. Nikitorowicza, T. Pilcha i S. Tomiuka, War-
szawa, 2002, s. 306-315; Historia  regionalna  w nauczaniu szkolnym  na Warmii  i Mazurach  w drugiej  połowie XX 
wieku,  „Szkice Humanistyczne", t. II, nr 3-4, Olsztyn 2002, s. 141-154; Regionalizm jako sposób na aktywizację 
młodzieży,  w: Edukacja  historyczna i obywatelska  w szkolnictwie  ponadgimnazjalnym,  pod red. G. Pańko i J. Woj-
don, Toruń, 2003, s. 389-402; Kształtowanie  tożsamości europejskiej  poprzez edukację  regionalną  i międzykulturową, 
w: Edukacja  w procesie integracji  europejskiej,  pod red. H. Konopki, Białystok, 2003, s. 340-354; Historia  i kultura 
regionu w działalności  edukacyjnej  Muzeum  Warmii  i Mazur  w okresie  powojennym, w: Muzea  i archiwa w edukacji 
historycznej.  IV  Toruńskie  Spotkania  Dydaktyczne,  red. S. Roszak i M. Strzelecka, Toruń, 2007, s. 95-104. 
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BITWA GRUNWALDZKA I JEJ TAJEMNICE 
(O ŹRÓDŁACH PISANYCH I ARCHEOLOGICZNYCH) 

Miejsce bitwy 

Wiele z interesujących  nas faktów,  dotyczących  największej bitwy średnio-
wiecznej Europy, bitwy pod Grunwaldem, można znaleźć w nielicznych źródłach 
pisanych i wykopaliskowych - archeologicznych. Źródła pisane zostały już do-
tychczas dokładnie opracowane, natomiast kilka szczegółów na temat archeolo-
gicznych (zwłaszcza tych związanych  z pracami wykopaliskowymi na terenie pól 
grunwaldzkich) można by dopowiedzieć, tym bardziej, że ta potencjalna księga 
źródłowa jeszcze wiele faktów  zazdrośnie ukrywa w ziemi! 

Dzięki źródłom pisanym, jak też dzięki wykopaliskom, oczywiście wiado-
mo, jaki w przybliżeniu teren był miejscem pola bitwy. Sprawę trochę utrudnia 
fakt,  że bitwa miała charakter starcia kawaleryjskiego (tu należy dobitnie pod-
kreślić, iż pod Grunwaldem nie było żadnej piechoty tak po jednej, jak i drugiej 
stronie!) - w rezultacie była stosunkowo dynamiczna. Trudno więc dokładnie 
określić, gdzie wydarzyło się to lub inne konkretne, ważne zdarzenie. Poza tym 
bitwa kawaleryjska - zderzenie wojowników konnych - nie pozostawiła na po-
wierzchni ziemi żadnych naziemnych (poza śladami końskich kopyt) ani pod-
ziemnych śladów (poza pochówkami). Czy więc jesteśmy w stanie określić bliżej 
pole bitwy? 

Długosz pisze, że w trakcie pochodu wojennego spod Dąbrówna  wojska 
Sprzymierzonych zostały zaskoczone przez oddziały krzyżackie, patrolujące  dro-
gę w tym samym kierunku - w kierunku pochodu wojsk polskich i litewskich. 
Jagiełło, zapewne zdając  sobie sprawę, że wkrótce dojdzie do walnej rozprawy, 
zarządził  zatrzymanie pochodu i przygotowania do bitwy. Obóz królewski, czyli 
namiot mieszkalny oraz namiot-kaplicę, rozbito na polach Grunwaldu i Stębar-
ka w kierunku jeziora Lubień - nie nad jeziorem, jak to przedstawiały dawne 
przekłady Długosza. Po bitwie tam właśnie zmęczony Jagiełło - bo przez dwie 
mile (około 15 km) brał udział w pościgu za uciekającymi  wojskami krzyżackimi 
- odpoczywa na posłaniu z gałązek  jaworowych, cały ochrypły od wydawanych 
rozkazów - i czeka. W tym czasie przeniesiono jego namiot oraz namiot-kapli-
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cę o jedną  czwartą  mili (czyli około 2 km) nad jezioro - zapewne nad wcześniej 
wzmiankowane jezioro Lubień. Gdy więc nakreślimy łukiem obszar 2 km na za-
chód i na południe od jeziora, zlokalizujemy namiot królewski w czasie bitwy 
- pamiętając  przy tym, iż był on w odpowiedniej odległości od bezpośredniego 
pola bitwy. 

Listy pisane w następnym dniu po bitwie, m.in. pismo Jagiełły do królowej 
Anny, oraz innych adresatów, datowane były „na polu bitwy za Dąbrównem". 
Za to wystawione przez kancelarię królewską  nadanie wsi pewnemu Iwanowi 
Suszikowi z Romanowej koło Halicza za zasługi w bitwie datowane jest (w tym 
samym dniu) „na polu bitwy u wsi Stębarka i Grunwaldu". Jagiełło w liście do 
biskupa pomezańskiego Jana II Rymana, datowanym na 16 września 1410 r. spod 
obleganego Malborka, donosi o zamiarze ufundowania  klasztoru według reguł 
św. Brygidy i kościoła „(...) na miejscu naszej bitwy, którą  tu z Krzyżakami pru-
skimi mieliśmy, a zwanym Grunnenvelt (...)". Fundacja ta była „(...) za zbawienie 
dusz tych, co w pomienionej bitwie odeszli (...)". Tu dodać należy, że wieś (aż do 
stycznia 1945 r.) nazywała się Grunfelde,  co znaczy „zielone pole", ale jeszcze 
pod koniec 1410 r. w kancelarii królewskiej została zniekształcona na Grunwald 
(„zielony las", litewskie Żalgiris). I tak zostało - strona polska i litewska bliżej nie 
sprecyzowały pola bitwy, gdyż nie było takiej potrzeby - aż do naszych czasów. 
Generalnie przyjęto, że pole bitwy to obszar w trójkącie  miejscowości Grunwald-
-Stębark-Łodwigowo. Teraz zaś historycy, a także duża grupa amatorów, na pod-
stawie wyżej przedstawionych źródeł precyzyjnie określa ustawienie wojsk oraz 
lokalizację poszczególnych zdarzeń bitewnych - ich fantazja  nie ma granic!... Ru-
chy armii kreślone zza biurka rozwiązują  na mapach wszystkie wątpliwości  i za-
pytania... Przykładem tego może być wybór około pięćdziesięciu planów bitwy ze 
zgromadzonych mniej więcej stu, dokonany przez prof.  Svena Ekdahla. Profesor 
pokazał w ten sposób, iż nie ma dwu identycznych koncepcji ustawienia wojsk. 
Naturalnie w konsekwencji podał też swoją  sto i pierwszą  koncepcję, na tyle od-
mienną  od pozostałych, że nawet nie miał odwagi jej przedstawić graficznie. 

Wspominam rozmowy z prof.  Stefanem  M. Kuczyńskim, odbyte po lotach 
helikopterem nad polami grunwaldzkimi oraz po pieszych wędrówkach po po-
bojowisku i okolicy, a także gorące  dyskusje przy ognisku, w 1958 r., podczas 
przygotowań do badań archeologicznych. Jego świeżo wydana książka  pt. Wiel-
ka wojna z Zakonem  Krzyżackim  w latach  1409-1411 (Warszawa,,  1980) była dla nas 
podstawowym źródłem wiedzy o Grunwaldzie. Wówczas profesor  powiedział, 
że gdyby przed napisaniem tego dzieła wcześniej poznał teren, gdyby mógł zwie-
dzić pole bitwy, to ruchy wojsk, które przedstawił na mapach w swojej książce, 
wyglądałyby  całkowicie inaczej. Ubolewać jedynie należy, że w następnych pię-
ciu wydaniach niczego nie zmienił... 

Po stronie krzyżackiej sprawa lokalizacji pola bitwy była prostsza. W maju 
i czerwcu 1411 r. odnotowano w księdze wydatków komtura malborskiego, że 
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z zasobów tegoż komtura dano do kaplicy na pobojowisku koło Stębarka (Tan-
nenberg) sporo różnego rodzaju sprzętu liturgicznego. Z tego zapisu płynie też 
wniosek, że kaplica wówczas już stała lub właśnie kończono jej budowę, przygo-
towując  się jednocześnie do planowanych w niej nabożeństw oraz mszy świętych. 
Niewykluczone, że na rocznicę bitwy - 15 lipca. Naturalnie ta pierwsza kaplica 
była drewniana - bo nikt nie byłby w stanie w tak krótkim czasie pobudować 
murowaną.  Do jej dziejów jeszcze wrócę, tym bardziej, że to koło niej skupiły się 
nasze badania archeologiczne, prowadzone od 1958 (z przerwami) do 1990 r. Ze 
zrozumiałych dla nas względów ustalenie miejsca boju, czyli pobojowiska, dla 
Krzyżaków nie stanowiło wówczas żadnego problemu. Byli przecież u siebie! 

Strategia, taktyka i planowanie! 

Wiemy, że pod koniec listopada i na początku  grudnia 1409 r. w Brześciu 
Litewskim odbyła się tajna, poufna  narada króla Władysława z Wielkim Księciem 
Witoldem. Wiemy też, iż na pewno brał w niej udział podsekretarz królestwa, 
biskup Mikołaj Trąba.  O ewentualnych innych uczestnikach nic nie wiemy. Na 
tym spotkaniu ustalono pewne istotne sprawy strategiczne przyszłej wyprawy, 
a i zapewne różne posunięcia taktyczne. Jednym słowem zaplanowano wojnę. Są-
dząc  z późniejszych przebiegów zdarzeń, na pewno postanowiono, że planowana 
wyprawa na Krzyżaków będzie wspólną  akcją  wojsk Królestwa oraz Wielkiego 
Księstwa. Ustalono możliwą  liczbę wojowników oraz cel wyprawy wojennej, czy-
li Malbork, stolicę państwa krzyżackiego, a ewentualną  walną  rozprawę - na tere-
nie tegoż państwa, by uniknąć  pustoszenia własnych ziem. Wybrano też miejsca 
koncentracji wojsk: dla ziem południowej Polski pod Wolborzem na 24 czerwca 
1410 r., w ostatnim dniu rozejmu z Krzyżakami, natomiast dla wojsk północnej 
Polski, Wielkopolski, Mazowsza i Litwy - na 30 czerwca pod Czerwińskiem. Tam 
zamierzano przekroczyć Wisłę, aby skierować się prosto na Malbork. Zlecono 
więc budowę mostu pontonowego w puszczy kozienickiej. 

Ruszyły przygotowania. Poszły wici do poszczególnych ziem i wojewodów. 
Rozpoczęto wielkie polowania w celu zgromadzenia zapasów solonego mięsa 
oraz masowy wypiek sucharów. Wyprawiono też werbowników po wojowników 
najemnych. Mało znanym faktem  jest, iż Wielki Książę  Witold sam wyasygnował 
20 tysięcy grzywien w srebrze na wynajem wojowników zaciężnych również do 
swojej armii. Pieniądze  natomiast przekazał werbownikom polskim, gdyż sam 
nie miał korzystnej pozycji politycznej w Europie, a i opinia o nim wcale nie była 
taka jednoznaczna. „Dokładali" mu też Krzyżacy. Wprawdzie jeden z czterech 
chrztów Witolda odbył się na zamku malborskim, ale propaganda krzyżacka wy-
korzystywała na Zachodzie jego późniejsze poparcie buntu przeciw Zakonowi 
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na Żmudzi oraz sprzymierzenie się z Jagiełłą  jako argumenty do charakterystyki 
księcia dzikiego niby poganin. 

Już od 24 czerwca 1410 r., gdy wojska ruszyły spod Wolborza, można obser-
wować, jak cała logistyka wyprawy była dobrze zaplanowana. Zwróćmy uwagę 
na przykład, że wszystkie miejsca biwaków - postojów w czasie pochodu - za-
wsze odbywały się nad jeziorami lub rzekami. To było zrozumiałe, jeśli wziąć  pod 
uwagę, że wojskom polskim towarzyszyły olbrzymie tabory, czyli wozy cztero-
konne. Wszak każdy wojownik musiał mieć własną  żywność, broń, namiot i jed-
nego lub kilku pachołków do powożenia wozem, przygotowywania posiłków 
i rozstawiania namiotu. Oblicza się więc, że samym wojskom polskim towarzy-
szyło około 10 tysięcy wozów - i gdyby je ustawić w jednym ciągu,  to rozwinę-
łyby się na przestrzeni ponad 80 km. Z tego płynie pierwszy wniosek, iż pochód 
przemieszczał się nie jedną,  przejezdną  dla wozów drogą,  ale kilkoma równole-
gle. Zresztą  każdy wojownik czy rycerz jechał na koniu podjezdku (konie bojowe 
były zbyt cenne, więc po jednym lub kilka - plus konie zapasowe dla każdego 
rycerza - były prowadzone osobno). Owi konni nie potrzebowali trzymać się dro-
gi, gdyż mogli jechać - i zapewne jechali - poboczem, polami, czy łąką.  W su-
mie ocenia się, że na wyprawie samych koni po stronie polskiej było co najmniej 
60-70 tysięcy, a doliczyć należy jeszcze Litwę z Tatarami. Zresztą  postoju nad 
wodą  potrzebowali również ludzie... Wobec tego możemy również zrozumieć, 
dlaczego po bitwie Jagiełło poleca przenosić obóz nad jezioro. O poranku został 
wszak w pochodzie zaskoczony przez obecnych na polach grunwaldzkich Krzy-
żaków, więc obóz swój „pośród zagajników i kęp drzewiastych" wyznaczył. 

Ile w końcu było tych obozów? Na pewno samodzielny „obóz królewski" 
z niezbędną  „obstawą".  Można też przypuszczać, że każda „Ziemia" miała wła-
sny obóz... Zwracano już uwagę, że nawet światli historycy, kreśląc  zza biurka 
sytuację na polu grunwaldzkiej bitwy, wyznaczają  najczęściej jeden obóz polski 
o rozmiarach 100 x 200 m. A przecież weźmy pod uwagę, że nawet jakikolwiek 
współczesny obóz harcerski, przewidziany na stu uczestników, miewa większe 
rozmiary! - to gdzież te tysiące  wozów, które były istotną  częścią  każdego obozu 
wojennego?... Opisy wyposażenia znamy z relacji zdobywania obozów krzyżac-
kich w końcowej fazie  bitwy - były bronione właśnie przez wał-zaporę uformo-
waną  z wozów! Pewien ślad o ilości owych obozów może wskazać nam relacja, 
według której Krzyżacy, spiesząc  pod Grunwald, musieli przekroczyć Drwęcę, 
więc zbudowali aż 11 mostów pod Bratianem - w ten sposób każda komturia 
ze swoim taborem i obozem przenosiła się w pochodzie. To zaś, że cały pochód 
wojenny przemieszczał się kilkoma drogami, wnioskować można też z faktu,  iż 
kiedy wojska Sprzymierzonych zostały zatrzymane na polach Grunwaldu i Stę-
barka, Jagiełło spokojnie zaczął  zlecać przygotowania do bitwy. Wysłuchał mszy 
świętej, pasował co najmniej tysiąc  wojowników pasem rycerskim i ostrogami, 
spokojnie też przyjął  prowokacyjne poselstwo krzyżackie z dwoma mieczami... 
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- a wszystko po to, by tabory dotarły na pole bitwy. Ale i tak nie dotarły tabory 
z działami - czyli z artylerią  - Krzyżacy oddali więc dwie salwy, a polska artyleria 
nie zdążyła  na pole bitwy... 

Wielkie pobicie... 

Samą  bitwę grunwaldzką  opisywano już wielokrotnie - raz z większą  - raz 
z mniejszą  fantazją,  właściwie w oparciu jedynie o dwa źródła (anonimową  Kroni-
kę Konfliktu  oraz relacje Jana Długosza), obydwa zresztą  bardzo skąpe  w analizie 
szczegółów przebiegu samej bitwy. Może w tym mają  podstawy liczne fantazje 
oraz dywagacje niektórych - nie tylko amatorów, ale nawet „patentowanych" 
- historyków. Ogólnie można podzielić owe poglądy  - na przykład dotyczące 
ustawienia szyku wojsk przed bitwą  - na trzy, różniące  się znacznie, koncepcje. 
Większość (98 %) opiera się na błędnym tłumaczeniu tekstu Długosza o miejscu 
postawienia namiotu królewskiego „na wyniosłym wzgórzu nad jeziorem Lu-
bień" - zamiast poprawnego „na wyniosłym wzgórzu w kierunku (albo od stro-
ny) jeziora Lubień". Wersja „nad jeziorem" również pozwoliła pierwszemu, który 
bliżej opisywał bitwę grunwaldzką,  przedstawić graficznie  rozstawienie frontów 
wojsk przed bitwą  na przestrzeni ponad 3 km od Stębarka aż za Łodwigowo. Tym 
„pierwszym" był Johannes Voigt w VII tomie swojej Historii  Prus  z 1837 r. Zadzi-
wiającym  jest, że wszyscy następni powtarzają  owo rozwiązanie,  uzasadniając 
je kierunkiem drogi wojsk polsko-litewskich z południowego krańca jeziora Dą-
browy Wielkiej przez Gardyny nad jezioro Lubień. Trudno zrozumieć natomiast, 
że nawet ci nieliczni historycy, którzy przyjmują,  iż bitwa toczyła się w szyku 
uformowanych  kolumn - chorągwi,  a nie w szyku „w płot" lub „kupą,  mości pa-
nowie" (jak na przykład w filmie  „Krzyżacy" Aleksandra Forda), rozciągają  front 
wojsk również na długość 3 km. W rzeczywistości mógł on wynosić zaledwie od 
350 do 500 m. Taki obraz początku  bitwy - z podobnie uformowanymi  Krzyżaka-
mi, uderzającymi  od zachodu, z linią  frontów  przebiegającą  mniej więcej wzdłuż 
osi drogi Stębark-Łodwigowo, widzimy na większości mapek nawet w najnow-
szych publikacjach. 

Pojedyncza koncepcja (1 %), przedstawiona przez Bronisława Ceterę w VIII 
tomie (1968) „Rocznika Olsztyńskiego", zakłada, że wojska Sprzymierzonych 
przybyły pod Grunwald od południa. Front zaś przebiegał po linii wschód-
-zachód, z Krzyżakami od północy, od strony Stębarka. Ten pomysł został „zdru-
zgotany" przez znanego ze swojego ciętego języka w mowie i piśmie - swego 
czasu bez wątpienia  „autorytetu grunwaldzkiego" - wspomnianego już prof.  Ku-
czyńskiego. Inni historycy zwyczajnie „bali się" przyjąć  pomysł Cetery. 

Trzeci wariant (też 1 %) przedstawił prof.  Sven Ekdahl (Krajobraz  Grun-
waldzki,  Olsztyn, 2009, s. 31 i nast.), uważając  za najsłuszniejszy. Według niego 
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wojska polskie i litewskie miały przyjść pod Grunwald od zachodu, przez Sarnin. 
Linia frontu  przebiegałaby od północy na południe, z Krzyżakami po wschodniej 
stronie tej linii - zaś całość widowiska bitewnego znajdowałaby się ogólnie bliżej 
Grunwaldu. Ekdahl przywołuje w ten sposób już dawno podniesioną  przez prof. 
Andrzeja Nadolskiergo kwestię, dlaczego Polacy uparli się nazywać bitwę - „pod 
Grunwaldem", skoro miała się toczyć pod Łodwigowem, Stębarkiem, czy nawet 
Ulnowem?... Na razie Ekdahl to jedyny wyznawca owej teorii, której rozwinięcie 
jest dosyć obszerne. 

Wszystkie trzy koncepqe grzeszą  jednym podstawowym błędem, zakłada-
jąc,  że wojska polsko-litewskie przyszły na pole zapowiadającej  się bitwy jedną 
drogą.  Już wskazaliśmy, że tylko tabory z czterokonnych wozów zajmowałyby 
szlak jednej drogi na długości ponad 100 km! Na taki „ciężar" nie pozwoliłby 
sobie nawet pośledni dowodzący,  a cóż dopiero Jagiełło ze swoim sztabem do-
wodzenia, czyli Radą  Wojenną,  złożoną  z bardzo doświadczonych wojewodów 
(wtedy to znaczyło „wojów wiodących" do bitwy, a nie „przymurowanych" do 
biurka urzędników). Przekonani jesteśmy, że wojska w pochodzie wojennym 
przechodziły co najmniej trzema równoległymi szlakami - spod Dąbrówna  na 
przyszłe pole bitwy też. 

Sam przebieg bitwy był wielokrotnie opisywany, rekonstruowany oraz in-
terpretowany, jednak pośród wielu zdarzeń bitewnych, a właściwie przedbitew-
nych, zachowało się pewne tajemnicze zdarzenie. Otóż kiedy posłowie krzyżaccy 
wręczają  Jagielle i Witoldowi dwa miecze, prowokując  ich, żeby „nie chowali się 
po chaszczach i gajach, lecz stawali do bitwy - a gdyby im mało było pola do star-
cia, to Krzyżacy odstąpią  tegoż pola" - w tym samym czasie kolumny krzyżackie 
cofnęły  się o jedną  staję, to jest około 100 m. Takiego manewru nijak nie potrafią 
wytłumaczyć najlepsi nawet znawcy grunwaldzkiej bitwy. Jak to? - kolumny ka-
waleryjskie - zwarte na bojowych koniach - już podnieconych, niespokojnych, 
ciętych przez gzy we wzmagającym  się lipcowym upale - nagle cofają  się! Jeśli 
ktoś kiedykolwiek próbował cofać  choćby pojedynczego konia luzem lub w za-
przęgu, to dobrze wie, że jest to manewr ciężki i skuteczny na odcinku kilku 
metrów. Również doświadczeni „koniarze" uważają  taki ruch za prawie cyrkowy. 
A cofnąć  konia o całą  staję?! Najprościej byłoby nawrócić, ale kiedy wojska już 
uszykowane do boju stoją  naprzeciw siebie („na odległość strzały łuku" - około 
300 m), to taki manewr jest bardzo ryzykowny - i niezrozumiały. Prof.  Kuczyń-
ski próbował ów ruch wojsk krzyżackich w ten sposób tłumaczyć, iż Krzyżacy 
wcześniej przygotowali na przyszłym polu bitwy przeszkody ziemne pod osłoną 
swoich kolumn, tzw. „wilcze doły". Te - zamaskowane - po cofnięciu  się wojow-
ników miały się stać pułapką  dla atakujących.  Taką  też wersję znajdujemy w fil-
mie „Krzyżacy" Forda (zresztą  profesor  był głównym konsultantem reżysera). 

Były w tej bitwie, jak zresztą  w każdej, i zdarzenia dramatyczne. Weźmy 
na przykład sprawę ucieczki Litwinów, jednoznacznie u Długosza opisaną  - iż 

34 



BITWA GRUNWALDZKA I JEJ TAJEMNICE 

nie strzymali uderzenia chorągwi  krzyżackich i uciekli z pola bitwy. Niektórzy 
oparli się dopiero w Wilnie, głosząc  śmierć wszystkich. W archiwach znaleziono 
(prof.  Ekdahl!) list pewnego znacznego dowódcy wojowników najemnych (nie-
znanego z imienia i nazwiska), który w parę lat po bitwie pisze do Wielkiego 
Mistrza, ostrzegając  przed taktyką  wojsk wschodnich. Armia ta, kiedy nie może 
pokonać przeciwnika w pierwszym uderzeniu, udaje pozorną  ucieczkę, by go-
niący  rozerwali zwarte szyki - a wtedy, uderzając  z boku, zadaje duże straty go-
niącym.  I znamienne zdanie: „(...) i tak się też stało podczas wielkiej bitwy (...)" 
(„ais ouch geschach in dem grossen streythe"). Jednym słowem odwrót Litwinów 
mógł początkowo  rzeczywiście być pewnym manewrem taktycznym, potem zaś 
przerodzić się w ucieczkę - być może z braku odpowiednio uzgodnionych wcze-
śniej znaków-rozkazów. To zdarzenie krwawo okupiły pułki smoleńskie, które 
nie wzięły udziału w tym ryzykownym manewrze pozornej ucieczki, a które za-
bezpieczały prawe skrzydło polskie na styku z litewskim. 

Kroniki wspominają  też o upadku Wielkiej Chorągwi  Krakowskiej, czyli 
sztandaru królewskiego, pod którym walczyli ówcześni najlepsi rycerze. Każda 
ówczesna chorągiew  w boju, broniona przez przedchorągiewnych,  była znakiem 
noszonym przez chorążego  na przedzie kolumny - obok dowódcy. Pod takim 
znakiem gromadzili się wojownicy jednego rodu, z jednej ziemi, spod jednego 
pana feudalnego.  Chorągwią  również dawano podczas natarcia znaki taktyczne 
całej kolumnie, której przewodziła (pamiętajmy, że nie było wówczas żadnych 
innych środków przekazu poza głosem dowódcy przenoszonym na ruchy cho-
rągwi.  Zresztą  głos w zgiełku bitewnym również mógł być niesłyszalny). Chorą-
giew Krakowska ostatecznie została podniesiona, ale katastrofa  była blisko. 

Wiele emocji budzi też pogląd,  że król Władysław, płaczliwy nabożniś cią-
gle pogrążony  w modłach, tak naprawdę nie dowodził bitwą,  skoro nie brał w niej 
czynnego udziału. Stał z boku - jak to Matejko uwiecznił gdzieś tam na skraju 
swego słynnego płótna. A kto może być nazwany prawdziwym bohaterem? - ten, 
kto w środku zgiełku bitewnego mieczem walczy i dowodzi! Jagielle za to nawet 
konie rozstawne przygotowano aż do samej granicy na wypadek konieczności 
ucieczki. A jednak... Długosz, który miał tyle zastrzeżeń do króla, pisze, iż po 
bitwie Jagiełło, odpoczywając,  cały jest ochrypły od wydawania rozkazów (goń-
com), wcześniej zaś, kiedy w „punkcie dowodzenia" zaatakował go harcownik 
Lupold von Kokeritz, król przyjął  wyzwanie do pojedynku rycerskiego i zabił 
krzyżackiego „gościa" z Miśni. W swoim liście do królowej Anny w drugim dniu 
po bitwie władca pisze, iż przez 2 mile (około 16 km) osobiście brał udział w po-
ścigu za rozbitym wrogiem. Wszystkie te fakty  poświadczają,  iż król zdecydowa-
nie brał czynny udział w bitwie - ale zgodnie z taktyką  uznaną  wtedy za najsłusz-
niejszą.  Dowodzący  bitwą  wszak nigdy nie brał w niej bezpośredniego udziału, 
ale z pewnej odległości, najlepiej ze wzgórza, posyłał gońców z rozkazami ustny-
mi wykrzyczanymi w zgiełku. Tak samo zresztą  dowodził i Wielki Mistrz Ulrich 
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von Jungingen. Dopiero, kiedy wyprowadził do boju ostatnie piętnaście chorągwi 
rezerwy, nie zdołał się w porę wycofać,  został okrążony  i poległ w końcowych 
walkach tegoż wielkiego pobicia Krzyżaków. 

Na Malbork 

Po bitwie Jagiełło nie przebywał zwyczajowych trzech dni na pobojowisku, 
ale na drugi dzień po odesłaniu zidentyfikowanych  zwłok Wielkiego Mistrza oraz 
pięciu innych dostojników krzyżackich pojechał do Malborka. Polecił też spisać 
jeńców i odesłać ich do ojczyzny - po przyjęciu przyrzeczenia o wykupie lub sta-
wieniu się do odbycia niewoli. Król i całe wojsko wysłuchali też odpowiednich 
nabożeństw dziękczynnych, na końcu zaś wydano wielkie „przyjęcie". Na tę 
ucztę władca zaprosił również swoich znakomitych jeńców, m.in. Kazimierza V, 
księcia szczecińskiego (którego i tak potem osadził w pewnej polskiej twierdzy na 
okres co najmniej do czerwca następnego roku, kiedy to został wykupiony przez 
ojca, księcia Świętobora I) oraz Konrada VII Białego, księcia oleśnickiego i koziel-
skiego (który potem tkwił w lochu na zamku w Wilnie i został wykupiony przez 
Krzyżaków w lipcu 1411 roku). 

Trzeciego dnia, to jest 17 lipca, pochód wojenny prowadzony przez prze-
wodników ruszył zaplanowaną  drogą  na Malbork, obchodząc  źródliska Drwęcy 
- na północ od Mielna i dalej przez Olsztynek oraz Morąg.  Pod krzyżacką  stolicę 
dotarł 25 lipca, zaś oblężenie trwało aż do 19 września. Malbork nie padł, król od-
stąpił  od oblężenia i tak skończyła się cała wyprawa wojenna. Długosz, relaqonu-
jąc  całość poczynań Jagiełły, pozwala sobie jednak na duże pretensje wobec króla, 
iż się pod Malbork nie pospieszył i nie zdobył stolicy krzyżackiej. Zadziwiającym 
jest, że różni współcześni historycy-amatorzy, jak też poważni naukowcy, rozwa-
żają  te stawiane królowi zarzuty - że nie zrealizował swego celu strategicznego 
i nie zdobył Malborka, jak też nie zlikwidował Państwa Krzyżackiego. Znalazł 
się też historyk (trochę mi wstyd go tu cytować), który twierdzi, iż celem Jagiełły 
było zdobycie Malborka, aby zrabować skarbiec krzyżacki i w ten sposób opłacić 
należności wojskom najemnym z Moraw, Czech i Śląska.  Ów naukowiec przypi-
sywał też władcy inne podłe cechy charakteru... Czyż nie jest zastanawiające,  że tę 
kiepską  hipotezę szybko przejęli niektórzy historycy niemieccy, wprowadzając  ją 
do oficjalnego  obiegu naukowego? (vide  Klaus Militzer, Historia  Zakonu  Krzyżackie-
go, Kraków, 2007, s.208-209: „(...) Polski król nakazał zniszczyć miasto Dąbrówno* 
zabić jego mieszkańców, a następnie przedarł się do późniejszego pola bitwy pod 
Grunwaldem. (...) Nie udało mu się zdobycie grodu (Malborka) i pozyskanie dla 
siebie skarbu zakonnego, którym mógłby opłacić najemników, a tym samym nie 
udało mu się osiągnąć  ważnego celu wojennego..." [podkreślenia R.O.]). Nie mu-
szę dodawać, że ta hipoteza nie ma najmniejszego oparcia w źródłach, a jedyny 
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jej cel to udowodnienie, jak kiepskim władcą  z podłym charakterem był Jagiełło! 
Wszystko jednak zaczęło się od Długosza (który, co prawda, może być częścio-
wo usprawiedliwiony, gdyż nie wiedział wszystkiego, co my, o całej wyprawie 
grunwaldzkiej). Otóż przed paru laty prof.  Marian Biskup odkrył w archiwach 
na Zachodzie listy, które pisał Henryk von Plauen. Komtur, który zabezpieczał 
Pomorze pod Świeciem, na wieść o klęsce grunwaldzkiej (mogło to być 16 lipca 
koło południa) natychmiast pospieszył ze swoimi chorągwiami  (co najmniej 3-4 
tysiące  wojowników), już 17 lipca obsadzając  Malbork. Tam przygarnął  uciekinie-
rów z pola bitwy, głownie zaciężnych. Przysposobił też twierdzę do spodziewa-
nego oblężenia - na przykład nakazał spalenie miasta Malborka, by oblegający 
nie mieli możliwości ukrywania się przed ostrzałem z twierdzy. Napisał też kilka 
listów na Zachód z prośbą  o pilną  pomoc, bo „Malbork już jest oblegany przez 
wrogów". Listy datowano na 19 i 21 lipca. Wniosek jest prosty: Jagiełło nie był ta-
kim nieudacznikiem dowódczym, jak go niektórzy malują,  gdyż zaraz po bitwie 
- zdając  sobie sprawę, że główna armia krzyżacka z wszystkimi największymi 
dostojnikami i Wielkim Mistrzem została pokonana - „pchnął"  jakieś chorągwie 
rezerwowe, „gończe", mniej zmęczone w bitwie, bez ciężkiego uzbrojenia i bez ta-
borów na Malbork. Mieli szanse tam dotrzeć (około 100-120 km) w nocy z 17 na 18 
lipca. Ale Malbork był już obsadzony przez Henryka von Plauen i jego bezpośred-
nie zdobycie przez wojska konne było niemożliwe. Pełne oblężenie rozpoczęło się 
dopiero 25 lipca, w chwili przybycia głównych sił polsko-litewskich. 

Zdobycie takiej warowni jak Malbork - w tamtych warunkach, przy użyciu 
ówczesnych środków technicznych - było niemożliwe. Artyleria na kule kamien-
ne nie mogła skruszyć grubych, trzymetrowych murów, głębokie fosy  uniemoż-
liwiały podejście jakichkolwiek ciężkich maszyn oblężniczych, zaś podkopy nie 
wchodziły w grę, gdyż poziom wód gruntowych oraz fal  Nogatu zalałby sku-
tecznie każdy kopany ganek. Prócz tego w twierdzy było co najmniej osiem stud-
ni, w magazynach kilka ton zmagazynowanego zboża, kilkaset beczek solonego 
mięsiwa i wiele innych środków spożywczych, co zapewniało załodze - jak to 
obliczają  fachowcy  - możliwość przetrwania co najmniej rocznego oblężenia. 

Zamek podczas swojej 700-letniej historii (został ukończony w 1307 r.) nigdy 
nie padł i nie został zdobyty. Nie dokonał więc tego i Jagiełło w 1410 r. Uczynił to 
„sposobem" jego syn, Kazimierz Jagiellończyk, podczas wojny 13-letniej, kiedy 
odkupił twierdzę od broniących  zamku zaciężników czeskich, którym Krzyżacy 
nie zapłacili należnego żołdu. Król więc zajął  zamek bez oblegania. Natomiast 
kiedy w 1945 r. Armia Czerwona przez dwa miesiące  oblegała zamek, ostrzeliwu-
jąc  go artyleryjskimi pociskami burzącymi  (skutki tego widzimy na fotografiach 
dokumentalnych), zamku bronił zaledwie batalion - czyli oddział około trzystu 
SS-manów. Niemcy którejś ciemnej nocy, zabrawszy rannych, przeprawili się ło-
dziami przez Nogat, a puste ruiny zamku jeszcze przez trzy dni były ostrzeliwane, 
zanim radzieccy bojcy weszli na zamek. Malbork więc znowu nie został zdobyty 
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i nie został poddany - został opuszczony. Ale poważnym dyskusjom i zarzutom, 
dlaczego Jagiełło nie zdobył zamku malborskiego w 1410 r., nie ma końca. 

Wieści spod łopaty... 

Archeolodzy, przystępując  w 1958 r. do badań na Polach Grunwaldu, mieli 
na celu przede wszystkim wcześniejsze sprawdzenie miejsc, gdzie miał wkrótce 
stanąć  zespół pomnikowy (w tym czasie dopiero w fazie  projektowania). Należa-
ło sprawdzić, czy nie ma tu, podobnie jak w najbliższym otoczeniu, śladów bitwy. 
Zaplanowano też badania w ruinie kaplicy pobitewnej. 

Jak już pisałem, grunwaldzka bitwa była walką  kawaleryjską,  czyli nie było 
tam żadnej piechoty (jakichkolwiek wojowników walczących  pieszo) - i to zarów-
no po jednej, jak i po drugiej stronie - a przynajmniej brakuje choćby najmniejszej 
wzmianki w źródłach na ten temat. (Obraz piechoty pod Grunwaldem niestety 
skutecznie utrwalił film  „Krzyżacy" Aleksandra Forda według powieści Henryka 
Sienkiewicza). Jedynymi pozostałościami po bitwie kawaleryjskiej mogą  być śla-
dy końskich kopyt na powierzchni ziemi... - ale też zagubiona broń, ciała pole-
głych oraz zabitych koni (ewentualnie w miejscach obozów coś więcej). Niektórzy 
historycy w swoich opracowaniach wspominają  co prawda o możliwości istnie-
nia „wilczych dołów" jako „śladów bitewnych", gdyby jednak udało się owym 
znawcom bitwy zgodnie, choć w przybliżeniu, określić, gdzie na tym terenie paru 
kilometrów kwadratowych mogła znajdować się linia frontu  wojsk krzyżackich... 
Do dziś, jak już wspomniałem, powstało około stu takich propozycji - a każda 
inna! Tak więc ostatecznie jedynym „śladem" po bitwie pozostały tylko pochów-
ki, czyli groby poległych - a to dużo. Czy wiadomo dokładnie, ilu poległo? Bulla 
papieska z 1412 r., wystosowana „dla kaplicy", tworzona zapewne w oparciu o li-
sty intencyjne Henryka von Plauen, wspomina o 18 tysiącach  poległych. Raport 
posłów węgierskich wymienia 8 tysięcy. Krakowskim targiem - na pewno więc 
poległych było wiele tysięcy... 

Przed rozpoczęciem naszych badań rozmaici publicyści i dziennikarze 
snuli imponujące  wizje, jak to w grobach znajdziemy wspaniałe hełmy, zbroje, 
miecze oraz inny rynsztunek - przyszłe muzeum będzie bogate... Nie zwracano 
uwagi, że już Długosz wspomina, jak to poległych obdzierano ze wszystkiego, 
a szczególnie z broni. (Przecież każdy wezwany na wojnę wojownik, czy pasowa-
ny rycerz, musiał na własny koszt się uzbroić - i to w dobrą  broń, gdyż od tego 
zależało jego przeżycie. Musiał też zabrać odpowiednią  ilość żywności, pałatkę, 
a także pachołków z wozem do obsługi). Tak więc po wygranej bitwie każdy, co 
ją  przeżył, nie miał skrupułów, by się choć trochę „odkuć" za poniesione wydatki 
- a właściwie robili to słudzy w imieniu swoich panów. To przecież rycerz Msz-
czuj ze Skrzyńska przyniósł odpoczywającemu  po bitwie Jagielle złoty relikwiarz, 
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który jego sługa, Jurga, zdarł z pewnego zabitego. Ograbionym nieboszczykiem 
był sam Wielki Mistrz, Ulrich von Jungingen. Długosz wspomina też, że kiedy Ja-
giełło w pojedynku rycerskim zabił Lupolda von Kockeritza z Miśni, a Zbigniew 
Oleśnicki dołożył Krzyżakowi ziomkiem kopii, powaliwszy go z konia - piesi 
pachołkowie, co przytrzymywali wierzchowce grupie królewskiej „ochrony", 
„zbroję mu zdarli i z łupów obrali". To wszystko można podsumować zdaniem, 
iż podczas badań archeologicznych w miejscu, gdzie miał stanąć  zespół pomni-
kowy, nie odkryto niczego związanego  z bitwą,  jak również w setkach metrów 
bieżących  rowów sondażowych wzdłuż i poprzek pól grunwaldzkich. Podobne 
wyniki uzyskano także podczas nadzoru archeologicznego prac ziemnych, pro-
wadzonych na polach grunwaldzkich w latach 2009-2010. 

Pozostały ruiny kaplicy... Na szczycie gruzowiska stał niegdyś dziesięcio-
tonowy kamień. Spoczywał tam od czasów lodowca - około 400 m od ruin kaplicy. 
Od wieków w ludowych gadkach mazurskich nazywano go Kamieniem Jagiełły 
albo Kamieniem Królewskim. Tego kamienia - właśnie tego! - w 1901 r. użyto na 
pomnik poświęcony Wielkiemu Mistrzowi Ulrichowi von Jungingenowi, z wy-
kutym wymownym napisem, iż poległ tu śmiercią  bohatera za niemieckie prawo 
i niemieckie istnienie (fur  deutsches  Recht und deutsches  Wesen).  Ponieważ podczas 
zakładania wykopów badawczych kamień groził przewróceniem, został przenie-
siony obok ruiny i dziś - opatrzony odpowiednim napisem - znowu jest pomni-
kiem Jagiełły - Kamieniem Królewskim. 

W skrócie dzieje kaplicy przedstawiają  się następująco:  w maju lub czerw-
cu 1411 r. przywieziono tu - „do kaplicy na pobojowisku koło Stębarka" - sporo 
różnego rodzaju sprzętu liturgicznego z zasobów komtura malborskiego. Zapew-
ne miały być użyte podczas przygotowywanych nabożeństw w rocznicę 15 lip-
ca. Można więc wnioskować, iż budowla już wtedy była gotowa lub kończono 
jej budowę. W badaniach archeologicznych udało się nam w dużej mierze po-
twierdzić, iż późniejsza kaplica murowana stoi na miejscu pierwotnej drewnia-
nej, samo miejsce zaś było czymś od początku  określonym. W 1411 r. zawieziono 
jeszcze do kaplicy dzwon oraz cudami słynący  obraz Matki Boskiej „Naszej Pani" 
z Malborka. W październiku 1412 r. kaplica uzyskała bullę papieską  z odpusta-
mi dla tych, co ją  nawiedzą  i wspomogą,  w kwietniu 1413 r. została poświęcona 
przez biskupa pomezańskiego Jana II Rymana, jednak już w lipcu 1414 r., pod-
czas kolejnej wojny polsko-krzyżackiej, zwanej „głodową"  - jak notuje krzyżacki 
kronikarz, została przez wrogów (to jest - Polaków) „spalona ze wszystkim, co 
do niej należało". Wnet odbudowana - murowana - stała się celem licznych piel-
grzymek, gdyż obraz Matki Boskiej dokonywał tam cudownych uzdrowień pąt-
ników, korzystających  z łask nadanych przez papieża odpustów (pośród owych 
pielgrzymów przybywało też, jak zapisano, „dużo zwyczajnego ludu z Polski"). 
Kaplica otrzymała ponadto wiele nadań, m.in. należało „do niej" około 750 ha 
okolicznych pól - było tam więc całe gospodarstwo z końmi, bydłem, świniami 

39 



ROMUALD ODOJ 

i całym inwentarzem. Pozostałości zabudowań gospodarczych, ale też budynków 
mieszkalnych księży, odkryliśmy w badaniach archeologicznych w niewielkiej 
odległości od ruin kaplicy. Reformacja  spowodowała opuszczenie budowli przez 
księży katolickich, a papieskie odpusty stały się nieaktualne. Opustoszała kaplica 
zaczęła popadać w ruinę, jednak w niektóre święta kościelne oraz 15 lipca (!) -
„na odpust" - nadal przybywali tam pielgrzymi, składając,  jak niegdyś, drobny 
pieniądz  na ofiarę.  Monety rzucano przy ścianach kaplicy - również w podzię-
kowaniu za cudowne uzdrowienia, które w dalszym ciągu  miały miejsce (jak po-
świadczały różne „donosy" do władz kościelnych). „Odpustom" towarzyszyły, 
jak zawsze w takich wypadkach, kramy jarmarczne - ze sprzedażą  piwa, miodu 
i wódki. Władzom pruskim, a także konsystorzowi, nie podobały się te bałwo-
chwalcze  praktyki,  które odbywały się pod bokiem pastora stębarskiego. W 1720 
r. polecono zburzyć mury ruiny kaplicy (ów stan ruiny odnotowano już w 1595 
r.!). To jednak również nie zapobiegło przybywaniu pątników  - jeszcze w 1866 r. 
notuje się pielgrzymki do tego miejsca (wkrótce zakazane administracyjnie). My 
zaś podczas - wspomnianych wcześniej - badań archeologicznych odkryliśmy 
ślady po owych pielgrzymach, czyli sporo monet ofiarnych  - średniowiecznych 
pieniążków  krzyżackich, polskich (z czasów Władysława Jagiełły i Kazimierza Ja-
giellończyka) oraz tych z połowy 19 w. 

Kaplica pobitewna była budowlą  halową  o wymiarach 9 x 23 m - z zakrystią 
od strony wschodniej. Około 15 w. została powiększona. O jej bogatym wystroju 
mogą  świadczyć m.in. odkryte liczne szkiełka witrażowe, oprawiane w ołów -
zapewne zdobiły ówczesne okna. Kaplica stanęła na pobojowisku Wielkiej Bitwy 
- ale dokładnie na jakim obszarze tego placu boju? Tradycja, iż była to miejsce 
śmierci Wielkiego Mistrza Ulricha von Jungingen, powstała dopiero na początku 
16 w., już po sekularyzacji Zakonu, kiedy kaplica przestała oficjalnie  funkcjono-
wać. Bardzo interesujący  jednak jest fakt,  iż mury wybudowano na stoku małego 
wzniesienia (15% spadku) - w miejscu bardzo niekorzystnym dla celów budow-
lanych. A przecież wystarczyło postawić ją  około 50-60 m w którąkolwiek  stronę 
dalej, gdzie był równy grunt po stokroć ku temu sposobniejszy. Przypuszczamy 
więc, że musiała być jakaś ważna - poważna - intencja postawienia kaplicy wła-
śnie w tym, a nie innym, miejscu pobojowiska. Mogło to być miejsce śmierci Wiel-
kiego Mistrza - niezależnie, czy było ono faktyczne,  czy też tylko domniemane. 

Badania archeologiczne ruiny kaplicy i jej najbliższego otoczenia przynio-
sły też w pełni potwierdzenie, że kaplicę postawiono na pobojowisku - odkryli-
śmy bowiem pochówki poległych w „trzech rodzajach". Pierwszym z nich był 
pochówek pierwotny w kolistym dole - wrzucone bezładnie zwłoki kilkunastu 
poległych. Antropologicznie potwierdzono, że pochowani to wyłącznie  mężczyź-
ni w wieku 25-45 lat. Na ich kościach widoczne były ślady zranień, zaś w jednym 
szkielecie tkwił grot bełtu z kuszy. Poza tym w grobie nie było żadnych innych 
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przedmiotów - zwłoki zostały obdarte ze wszystkiego, wszak zmarłym już nic 
nie było potrzebne! Ponadto cały grób „przecięto" w połowie murem kaplicy. 

W drugim z odkrytych pochówków, a znajdującym  się nieco poza mura-
mi kaplicy, wykopaliśmy w nieregularnej jamie kilku poległych - również wrzu-
conych do grobu bezładnie. Jak wyżej - byli to wyłącznie  mężczyźni w wieku 
„poborowym". Groty bełtów z kuszy tkwiły w dwóch szkieletach - w kościach 
kręgosłupa jednego z zabitych oraz w kościach miednicy drugiego. Na szczątkach 
również można było dostrzec ślady zranień. 

Pomiędzy przyporami kaplicy I fazy  (czyli pierwotnie na zewnątrz  budyn-
ku) odkryliśmy pochówek innego rodzaju. Tu złożono większą  ilość spalonych 
kości ludzkich, zaś pomiędzy nimi zachowało się dużo grudek i „sopli" stopione-
go srebra (lichego - według analizy być może pochodzącego  z monet). Cennym 
znaleziskiem w tym miejscu był również fragment  średniowiecznej żelaznej rę-
kawicy pancernej (też przepalony). Interpretacja tego pochówku jest trudniejsza. 
Przypuszczamy, iż w trakcie użytkowania pól uprawnych na pobojowisku mogiły 
poległych stanowiły jakieś utrudnienie, więc postanowiono je przenieść w jedno 
poświęcone miejsce. Groby ekshumowano, ale szczątki  jeszcze się nie rozłożyły, 
więc je spalono na stosie. Była to jedyna dopuszczalna przez Kościół w tamtych 
czasach możliwość palenia ludzkich zwłok - w wypadku groźby zarazy. Owe 
spalone szczątki  około dwustu poległych złożono z poszanowaniem w poświęco-
nej ziemi przy kaplicznym murze. 

Trzecim rodzajem pochówku, również wtórnego, były szczątki  poległych 
- nie spalonych - odkryte przy murach kaplicy w trzech różnych miejscach. Za-
pewne, podobnie jak poprzednio omówione, przeszkadzały w uprawie gruntu, 
więc wydobyto je z grobów na pobojowisku i złożono w poświęconej ziemi. Po-
śród tych kości odkryliśmy, luzem leżący,  grot bełtu z kuszy oraz część rękawicy 
pancernej. W innym miejscu - kości konia, co trafił  do wspólnego grobu za swoim 
panem. Owe szczątki  - podobnie jak w poprzednich grobach - należały do męż-
czyzn w wieku 25-45 lat. Analizy antropologiczne przyniosły też bogate materiały 
urazów bitewnych, szczególnie na czaszkach. Ich obserwaqa umożliwiła ponadto 
zbadanie starych, zabliźnionych ran u kombatantów tej bitwy. Ogółem antropolo-
dzy naliczyli w tych grobach szczątki  ponad dwustu poległych. 

W nawarstwieniach gruntu koło kaplicy odkryliśmy większą  ilość grotów 
bełtów z kuszy oraz groty strzał z łuku, części miecza oraz ostrogę - luźno rzuco-
ne. I to wszystko1. Poległych obdarto, a to, co jeszcze pozostało na powierzchni, 

1 Badaniami archeologicznymi objęto też najbliższy teren kościoła w Stębarku - gdyż pa-
miętaliśmy, że Jagiełło polecił co znakomitszych poległych - zarówno ze strony krzyżackiej, 
jak i polskiej - pochować w drewnianym  kościele  parafialnym  w Stębarku.  We wnętrzu kościoła nie 
kopaliśmy, zaś badania na zewnątrz  budowli zlokalizowały jedynie pochówki cmentarza przy-
kościelnego z 15-18 w. W najbliższym sąsiedztwie  odkryto też resztki plebanii ze średniowiecz-
nym ceglanym piecem akumulacyjnym (na ciepłe powietrze). Podobny piec zresztą  odkryliśmy 
w zabudowaniach mieszkalnych przy kaplicy pobitewnej. 
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a przedstawiało jakąkolwiek  wartość, też zabrano. Pamiętajmy, że jedynie wino, 
zdobyte w taborach krzyżackich, zostało na łąkach  stębarskich wylane... 

Po badaniach archeologicznych ruiny zostały zakonserwowane i udostęp-
nione zwiedzającym.  Są  jedyną  materialną  pamiątką  bitwy - postawiona kaplica 
po bitwie na pobojowisku. 

Romuald  Odoj 

Fot.-rys.l  - czaszka ze śladami  cięcia mieczem (?) 
(pola  Grunwaldu,  kaplica  pobitewna,  grób zbioro-
wy) 

Fot.-rys.2  - czaszka ze śladami  cięcia mieczem (?) 
oraz zabliźnioną  raną (pola  Grunwaldu,  kaplica  po-
bitewna,  grób zbiorowy) 
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OBRAZ RYCERZY ZAKONU KRZYŻACKIEGO 
W BAŚNIACH, LEGENDACH I PODANIACH 

Z WARMII I MAZUR 

Legendy, podania, pieśni, opowieści i baśnie stanowią  niewątpliwie  spuści-
znę duchową  ludów, które je pozostawiły i pielęgnowały przez pokolenia. Ich 
uroda, magia oraz silne odwołania do życia codziennego, pragnień i lęków często 
dają  złudzenie prawdy o przeszłości - jednak nie mogą  one bezkrytycznie słu-
żyć badaniu świadomości historycznej ani być świadectwem konkretnych wyda-
rzeń. Bo jak przypomina Erwin Kruk, „jak zwykle, gdy chodzi o przeszłość, wciąż 
otwarty pozostaje problem, które z przekazów są  autentyczne, a które powstały 
pod wpływem konkretnej wiedzy, zdobyte głównie z późniejszych źródeł"1. 

Niezwykłe opowieści i oryginalne wierzenia pozostawiła po sobie także et-
nicznie zróżnicowana kraina pruska. Przez stulecia ludność tych ziem bogaciła 
swój lokalny folklor,  który zapisany w tradycji ustnej z czasem stał się częścią  kul-
tury obecnego regionu Warmii i Mazur. I choć - jak pisze Rafał  Wolski - „ciężkie 
koła wozu Historii nie oszczędzały tych ziem, przez co utraciły one bezpośrednie 
zakorzenienie w swej wielowiekowej tradycji (...), to jednak współcześni miesz-
kańcy tego regionu identyfikują  się z nim coraz silniej"2. Dowodem tego są  liczne 
zbiory podań i legend mazurskich, warmińskich czy ogólnie wschodniopruskich, 
zachowane przez historyków, etnografów  i badaczy folkloru 3. 

Po raz pierwszy badaniem ludowej wizji przeszłości danego terenu w oparciu 
o analizę podań ludowych zajął  się Jerzy Marek Łapo. Autor sięgnął  do utworów 
folklorystycznych  dotyczących  Mazur, kierując  się ich najbardziej prawdopodob-
ną  autentycznością 4. W swojej pracy jednak podkreśla, że zachowane informacje 
0 najstarszych wydarzeniach (najdalej z okresu wczesnego średniowiecza) nazna-

1 E. Kruk, Dzieje legendy,  „Gazeta Olsztyńska", 1999, nr 107, dod. „Magazyn", nr 107, s. 9. 
2 Ze wstępu do: Kobieta  o bursztynowych włosach. Mazurskie  legendy  i baśnie, według Maxa Toeppena na 

nowo opracował Herbert Somplatzki, Olsztyn, 1999, s. 7, 9. 
3 Autor, obok zbiorów zebranych od końca XVIII do XX wieku (opublikowanych w gwarze warmiń-

skiej, mazurskiej, w języku niemieckim i polskim) wskazuje na kroniki średniowieczne jako źródła legend 
1 baśni. Ibidem,  s. 9-17. Por. J. Trupinda, Ideologia  krucjatowa  w Kronice  Piotra z Dusburga, Gdańsk, 1999. 

4 J. M. Łapo, Ludowa  wizja przeszłości  Mazur.  Stanowiska  archeologiczne  i miejsca o znaczeniu historycznym 
na dawnym  pograniczu galindzko-jaćwieskim  w świadomości  Mazurów  (XVI  w.-I  połowa XX  w.), Olsztyn, 2008, 
s. 19-20. 
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czone są  jednostronną  interpretacją  oraz wymogami propagandowymi danych 
czasów5. Dokonując  periodyzacji dziejów Mazur w świetle podań ludowych, lo-
kuje początki  swoich analiz w czasach pogańskich - przedchrześcijańskich. Wraz 
z pojawieniem się pierwszych chrześcijańskich osadników, zakładających  wsie 
z nadań krzyżackich, rozpoczyna autor okres rycerski - katolicki, którego koniec 
przypada na 1525 rok. Sekularyzacja Zakonu staje się wówczas początkiem  cza-
sów luterańskich, uwzględniających  zarówno zmiany dynastyczne, jak i znaczące 
wydarzenia historyczne. 

Z chronologicznego porządku  prac badawczych wyłania się również syste-
matyka dostępnych źródeł twórczości ludowej. Według J.M. Łapo tematy zwią-
zane z okresem rycerskim, badane w oparciu o podania zachowane w języku 
niemieckim, to: bitwy oraz wydarzenia wojenne, walki Krzyżaków z Prusami, 
Litwinami i Polakami oraz miejsca pobojowisk, a także zagadnienia budowy pań-
stwa zakonnego w Prusach6. Źródła polskojęzyczne jak dotychczas zaowocowały 
nielicznymi studiami7. Zaś sama bitwa pod Grunwaldem doczekała się opraco-
wań jako przełomowe wydarzenie w dziejach średniowiecznej Europy opisane 
w powieściach historycznych dla dorosłych i w twórczości dla dzieci i młodzie-
ży8. W jednym z nich Gertruda Skotnicka, analizując  kategorie bohatera, podkre-
śla, że „stosunek do postaci z obozu antagonistycznego przybiera na ogół kształt 
zgodny z zakorzenionym stereotypem. Uzewnętrznia się on skupianiem w ich 
sylwetkach możliwie największej liczby cech negatywnych. Dotyczy to zwłaszcza 
Niemców jako reprezentantów narodu, uważanego powszechnie za odwiecznego 
wroga o najbardziej zaborczym wobec Polski charakterze"9. W baśniach, legen-
dach i podaniach z terenu Warmii i Mazur, odnoszących  się w warstwie tematycz-
nej do czasów rycerskich - obraz Krzyżaka, członka wspólnoty zakonnej, wydaje 
się ten wizerunek potwierdzać. Lecz czy zawsze słusznie? 

Obraz rycerza Zakonu Krzyżackiego w tradycji ludowej przede wszystkim 
wiąże  się z jego charakterystycznym, wręcz symbolicznym atrybutem - białym 
płaszczem z czarnym krzyżem. Zakon Krzyżacki najpóźniej ze wszystkich zgro-
madzeń rycerskich opracował własne przepisy i normy regulujące  życie we-

5 Ibidem,  s. 158-159. 
6 Ibidem,  s. 31. 
7 Por. E. Sukertowa-Biedrawina, Bibliografia  Mazur  i Warmii  w okresie  dziesięciolecia  1945-1955, Olsztyn, 

1960; i nast. w latach 1961-2009. Na temat miejsca bitwy tannenberskiej w tradycji ustnej: E. Kruk, op. cit., 
s. 9; zob. też: B. Kuźniewski, Grunwaldzkie  legendy,  „Albo", 2000, nr 9, s. 6. 

8 Por. J. Maciszewska, Władysław  ]agiełło  dla  młodzieży?  - „Grunwaldzkie  miecze" Włodzimierza  Barta, 
w: Polska  powieść historyczna XX  wieku,  pod red. Lecha Ludorowskiego, Lublin, 1990, s. 73-85; T. Zienkie-
wicz, Treści  regionalne  w nauczaniu języka polskiego  na Warmii  i Mazurach,  Olsztyn, 1985, s. 85-92; M. Kosman, 
W cieniu arcydzieła.  Wizje  grunwaldzkie  w polskiej  powieści historycznej,  w: W kręgu  arcydzieł  literatury  młodzieżo-
wej. Interpretacje  - przekłady  - adaptacje,  pod red. Lecha Ludorowskiego, Lublin, 1998, s. 77-90. 

9 G. Skotnicka, Bohaterowie historycznych powieści młodzieżowych  z okresu  Młodej  Polski  i XX-lecia  między-
wojennego, w: Polska  powieść historyczna...,  op. cit., s. 245. 
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wnętrzne. Dopiero na początku  XIII wieku, wraz z zatwierdzeniem przez papieża 
Innocentego III reguły zakonnej (opartej w sferze  działalności duchowej i wojsko-
wej na zasadach reguły templariuszy), otrzymali oni zezwolenie na noszenie bia-
łych płaszczy z czarnym krzyżem10. Legendy wykorzystują  ów symbol do identy-
fikacji  wszystkich postaci na różnych szczeblach hierarchii zakonnej. W utworze 
Klemensa Oleksika czytamy: „Przed chatą  zjawił się jeździec w białym płaszczu 
z czarnym krzyżem na piersiach"11, zaś w lidzbarskiej legendzie Ireny Kwinto 
„Zaklęty w kamień" znak krzyża widnieje na długim, białym płaszczu spływają-
cym z ramion12. 

Podania opisują  także rycerza-zakonnika z perspektywy przynależności do 
wyraźnie zakreślonej wojskowej struktury Zakonu Krzyżackiego. W opisie syl-
wetki zewnętrznej bohatera podkreślone zostają  wówczas elementy uzbrojenia, 
jak również miejsce w szyku bojowym. Wielu Krzyżaków przedstawianych jest 
w kontekście załogi uczestniczącej  w wyprawie lub bezpośredniej walce. Stąd  le-
gendy donoszą  o oddziałach ciężkozbrojnych, w których rycerze stoją  w zwar-
tym szyku „zakuci w srebrną  stal"13. Jeźdźcy na koniach „wspaniale przyodziani 
w białe płaszcze", poza hełmem na głowie dysponują  mieczem i tarczą 14, dowodzi 
nimi natomiast „rycerz w hełmie z czubem z pawich piór"15. 

Uroda i przepych krzyżackiego uzbrojenia w tradycji ustnej stoją  z reguły 
w opozycji do prymitywnego uzbrojenia Prusów16. Służy to podkreśleniu roli, 
jaką  odgrywać miały w obronie podbijanych ziem odwaga, sprawność i poświę-
cenie pogańskich wojowników oraz znajomość własnego terytorium. To, co dla 
wojsk krzyżackich, zasiadających  na koniach bojowych, stanowiło przeszkodę 
nie do przebycia, stawało się sprzymierzeńcem rodzimej ludności. Zachowały się 
liczne przekazy o całych drużynach czy taborach rycerzy Zakonu pochłoniętych 
przez moczary, wiry rzeczne, a głównie bagna, jak to „w dolinie porosłej krze-
wami i trzciną,  czekające  na jeźdźców, które dziś nazywa się Tałckim Bagnem 
albo Krzyżacką  Topielą" 17. Opisy wojsk krzyżackich na koniach rosłych i silnych, 
które „nieprzywykłe do trudnych warunków bytowania w puszczy, nie na wiele 
mogły się przydać", miały podkreślać sprawność bojową  i skuteczność koników 
pruskich. Jak pisze Teresa Bratek w jednej z bartoszyckich legend: 

1 0 M. Biskup, G. Labuda, Dzieje zakonu krzyżackiego  w Prusach. Gospodarka-społeczeństwo-państwo-ideolo-
gia, Gdańsk, 1986, s. 162. 

11 K. Oleksik, Opowieść o Tałckim  Bagnie, w: Nowy  kiermasz  bajek,  Warszawa, 1976, s. 191. 
121. Kwinto, Zaklęty  w kamień,  w: Pierścień orlicy,  Olsztyn, 1976, s. 30. 
1 3 K. Oleksik, O królewiczu,  który  szczęście rozdawał,  w: Nowy  kiermasz  bajek,  op. cit., s. 189. 
1 4 G. Schiwy, jeździec  widmo  nad  Krzyżami,  w: Wielki  skarbiec  mazurskich  bajek,  legend  i podań,  Olsztyn, 

2007, s. 37-38. 
151. Kwinto, Zaklęty  w kamień, op. cit., s. 30. 
1 6 Na temat wojskowości krzyżackiej w średniowiecznych Prusach oraz sztuce wojennej plemion po-

gańskich zob. także: A. Sypek, R. Sypek, Krzyżacy.  Podbój  Prus - dzieje  militarne,  Warszawa, [2009]. 
1 7 K. Oleksik, Opowieść o Tałckim  Bagnie, w: Czarownica  znad  Bełdan,  Olsztyn, 1968, s. 125. 
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„Konie te, choć nie takie urodziwe, były jednak niezastąpione  w warunkach 
leśnego oddziału"18. 

Faktem jest natomiast, że Prusom, korzystającym  z przewagi miejsca oraz li-
czebności wojsk, nie udało się zorganizować jednolitego dowództwa, które po-
prowadziłoby rozproszone plemiona do walki. I choć legendy donoszą  o łatwym 
dozbrajaniu się „na błędnych rycerzach", to jednak brak organizacji sił zbrojnych 
stał się jedną  z przyczyn ich porażki19. 

Portretu rycerza zakonu krzyżackiego w przekazach ludowych dopełniają 
również ściśle określone walory fizyczne  bohatera. Krzyżak jest nieodmiennie 
wysokiego wzrostu, o szerokich ramionach, potężnym głosie, srogim obliczu 
i „złych błyszczących  oczach, budzących  wokoło siebie atmosferę  nieufności,  od-
razy i lęku"20. Pojawiającym  się wielokrotnie atrybutem jest ponadto długa broda, 
często „ruda, lśniąca  w słońcu jak pochodnia"21. W „Legendach grunwaldzkich" 
Emilii Sukertowej-Biedrawiny pojawia się określenie „krzyżowi brodacze"22. 

Gerard Labuda, opisując  ideologię, kulturę i obyczaje krzyżackie, przestrzega, 
iż w kontekście badań historycznych niemożliwe jest mówienie o jednym, ogólnie 
obowiązującym  „modelu Krzyżaka". Bo chociaż, „typ idealny" przedstawiony 
został w statutach Zakonu Krzyżackiego, skąd  najczęściej czerpie się jego obraz, 
to już same zapisy źródłowe różnicują  postać rycerza zakonnego na wiele typów. 
Jednym z nich jest Krzyżak pruski, który także utrwalił się w świadomości lu-
dowej w wielu wariantach23. Analiza treści legend, podań oraz bajek ludowych 
umożliwia natomiast wyłonienie dominujących  cech postaci, które ukształtowało 
dane środowisko. 

XIII-wieczne podboje ziem pruskich przez rycerzy Zakonu Krzyżackiego, 
zgodne z ich regułą,  obiecywały chwałę nawracania pogan na prawdziwą  wiarę. 
W rzeczywistości realizowały jednak cele przede wszystkim polityczne. Krucjaty 
na północy miały bowiem usprawiedliwić i umożliwić dalsze istnienie zakonu, 
spowodować dalszy jego rozwój24. O misji, która przyświecała rycerzom zakon-
nym, mówią  wyraźnie ludowe przekazy, zdradzając  przy tym świeckie intencje, 
obudowane silnie ideą  krzewienia „jedynej prawdziwej religii". Jak czytamy 
w jednym z podań z okolic Ełku: 

1 8 T. Bratek, Syn miodu,  w: Siedem  bartoszyckich  legend,  Suwałki, 2009, s. 25. 
1 9 Por. M. Biskup, G. Labuda, Dzieje zakonu krzyżackiego  w Prusach..., op. cit., s. 156-161. 
2 0 T. Ruczyński, Dobra pani z działdowskiego  zamku,  w: Nowy  kiermasz...,  op. cit., s. 248. 
211. Kwinto, Zaklęty  w kamień, op. cit., s. 30. 
2 2 E. Sukertowa-Biedrawina, Legendy  grunwaldzkie,  w: Baśnie krainy  tysiąca jezior, Olsztyn, 1989, 

s. 56. 
2 3 M. Biskup, G. Labuda, op. cit., s. 221-225. 
2 4 R. Barber, Rycerze i rycerskość,  Warszawa, 2000, s. 344. 
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„Z biblią  i krucyfiksem  w ręku Krzyżak zbliżył się do miejsca ofiarnego  [Pru-
sów] czyniąc  znak krzyża, po czym podrzucił wielki głaz niczym piłkę i cisnął 
nim o ziemię. [Ten rozłupany na dwie części upadł do rzeki i na wzgórze]. Gdy 
poganie ujrzeli ten cud, rozgniewali się na swojego boga i z miejsca kazali się 
ochrzcić"25. 

Jest to jeden z rzadkich przykładów nawróceń. Jak dowodzą  źródła historio-
graficzne 26, wysiłki misjonarzy jednak nie były owocne. Nawet konwertyci w do-
godnej sytuacji powracali do wiary ojców. Ślady tego odnajdujemy np. w legendzie 
„O świętym dębie", gdzie czytamy: 

„Starzy Prusowie do tradycji ojców swoich niezwykle byli przywiązani.  Kie-
dy rycerze krzyżowi ostrzami swych mieczy chrztu dopełniali, kiedy zatknięte 
zostało godło krzyża na rozstajach dróg - we wnętrzu świętych gajów, w cieniu 
prastarych dębów, długo chroniły się jeszcze rodzime bogi, a ochrzczeni Pruso-
wie w ciągu  wielu dziesiątków  lat słali ku nim gorące  modły i składali całopalne 
ofiary" 27. 

Klemens Oleksik w baśni „O Smętku, dobrym duchu krainy jezior"28 pod-
kreśla wręcz brutalny charakter misji chrystianizacyjnej. Kreuje on postać pogań-
skiego bożyca, wypieranego z krainy świętych dębów przez czarnych mnichów 
siłą,  gdyż nieśli poganom oświecenie i Dobrą  Nowinę razem z groźbą  spalenia na 
stosie. 

Stosunki pomiędzy Zakonem Krzyżackim a społeczeństwem zamieszkującym 
jego państwo w Prusach można analizować na różnych płaszczyznach ówczesnej 
rzeczywistości. Poza oczywistym wpływem na życie religijne, wynikającym  z mi-
sji krucjatowej, należą  do nich kwestie budowy państwa krzyżackiego. Rycerze 
zakonni organizując  własne struktury na nowo pozyskanych ziemiach, podej-
mowali działania mające  na celu przede wszystkim ustalenie ich zwierzchnictwa 
według zasad feudalnych.  Zakon Krzyżacki decydował wówczas o kierunkach 
przeobrażeń gospodarczych, rozwoju handlu, polityce skarbowej, administracji, 
prawie czy budownictwie. W podaniach i legendach regionu Warmii i Mazur do 

2 5 Jak podaje w komentarzu do tego podania J. M. Łapo, wieś Juchy założono przed 1454 rokiem. Od 
1473 roku nazywana Starymi Juchami. Parafię  założono w 1478 roku. Nazwa Juchy wskazuje na krew z gła-
zu ofiarnego.  Tradycja przedchrześcijańska sięga zatem I połowy XV wieku. Zob. Ofiarny  kamień,  w: Tragarz 
duchów.  Zbiór  podań  ludowych  z Mazur,  oprać. Jerzy Marek Łapo, Dąbrówno,  2007, s. 109-110. 

2 6 Por. R. Barber, op. cit, s. 329. 
2 7 E. Sukertowa-Biedrawina, Legenda  o świętym dębie,  w: Jak  Konopka  diabła  wypędzał.  Bajki  mazurskie, 

Olsztyn, 1994, s. 54. 
2 8 K. Oleksik, O Smętku,  dobrym  duchu  krainy  jezior, w: Czarownica  znad  Bełdan,  op. cit., s. 109. W ludo-

wych bajkach mazurskich zachowały się również sygnały na temat karania śmiercią  za sprzeniewierzenie 
się własnej wierze. Zob. E. Sukertowa-Biedrawina, Olbrzym Milidego,  w: Jak  Konopka...,  op. cit., s. 81. 
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dziś przetrwały informacje  o wyraźnych regulacjach dotyczących  połowów ryb, 
zakładania barci, korzystania z dóbr leśnych, płaceniu danin, podatków, uprawy 
ziemi, hodowli bydła. Zwraca w nich uwagę stosunek gospodarujących  obywateli 
do zakonnego zwierzchnictwa - poczucie krzywdy i niesprawiedliwości to jed-
nocześnie negatywne świadectwo wystawiane administratorom państwa krzy-
żackiego. Motyw łamania prawa w stosunku do uprzywilejowanych gospodarzy, 
czy nakładania coraz większych danin i obowiązków,  pojawia się głównie w po-
daniach z terenu Mazur29. Czytamy więc o chciwych namiestnikach, zdziercach, 
łamiących  starodawne przywileje „starannie na pergaminie wypisane, czerwoną 
pieczęcią  zaopatrzone"30, a także o dotkliwych karach za protesty czy nieposłu-
szeństwo. 

Prawa i obowiązki  ludności wiejskiej i miejskiej, osadzonej na prawie cheł-
mińskim, regulowały przywileje lokacyjne. Zakon, który zastrzegł sobie prawo 
do sądzenia  ludności polskiej i pruskiej za przestępstwa popełnione w mieście (za 
wyjątkiem  porządkowych  i cywilnych)31, dawał Krzyżakom narzędzie egzekucji 
nowych postanowień. Według podań każdemu oskarżonemu obywatelowi od-
bierano cały dobytek, więziono, zobowiązywano  do ciężkich prac na rzecz zamku 
krzyżackiego, a także wymierzano karę chłosty, choć - jak w ludowym przekazie 
z Nidzicy - zdarzały się i egzekucje bez sądu 32. 

W świetle folkloru  czasy rycerskie to - obok intensywnych podbojów ziem 
pogańskich Prusów - również okres nowych zasiedleń. Wraz z pojawieniem się 
pierwszych chrześcijańskich osadników, którzy zakładali wsie z nadań krzyżac-
kich, wzrastała nowa rola Krzyżaków jako budowniczych miast i założycieli wsi. 
Zwiększył się ich udział w podejmowaniu kolejnych inicjatyw budowlanych, 
a także w organizowaniu oraz finansowaniu  tych przedsięwzięć. Jak podkreśla 
Marian Arszyński, miało to wynikać z przysługującego  rycerzom zakonnym pra-
wa patronatu nad powstającymi  obiektami, choć nie mogło jednocześnie świad-
czyć o udziale w samej budowie33. W bartoszycką  legendę wpisały się owe czasy, 
kiedy: 

„(...) kraj spustoszony wojnami, o osadach zamieszkałych z rzadka przez 
pokonanych i niechętnych Krzyżakom Prusów, trzeba [było] zasiedlić. Powstają 

2 9 Dot. legend i baśni z okolic Pisza, Pasymia, Bartoszyc, Ostródy. Zob. T. Oracki, Chciwiec, w: Jak  Ma-
zurowi diabeł  matkę  dał.  Bajki  Warmii  i Mazur,  Gdańsk, 1995, s. 169-170; E. Sukertowa-Biedrawina, Tajemnice 
Leleskiego  Jeziora,  w: Jak  Konopka...,  op. cit., s. 48; K. Oleksik, Opowieść o Tałckim  Bagnie, op. cit., s. 125; T. Bratek, 
Syn miodu,  op. cit., s. 23. 

3 0 E. Sukertowa-Biedrawina, O jeziorze Szeląg,  w: Jak  Konopka...,  op. cit., s. 106. 
3 1 Por. M. Biskup, G. Labuda, op. cit., s. 209-213. 
3 2 Z. Płoska, Odezwij  się, legendo,  w: Nowy  kiermasz...,  op. cit., s. 227. 
3 3 M. Arszyński, Stosunki  między  zakonem krzyżackim  a społeczeństwem  w świetle rozważań nad  organiza-

cją budowy  kościołów  parafialnych  w Prusach, w: Zakon  krzyżacki  a społeczeństwo  państwa w Prusach, pod red. 
Z.H. Nowaka, Toruń, 1995, s. 165-183. 
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pierwsze wsie na prawie niemieckim: Wirwilty, Spytajny, Minty. Coraz więcej 
jest też ludności na podzamczu. Krzyżacy sprowadzają  osadników, by założyć 
podległe sobie miasto i w ten sposób jeszcze wzmocnić swą  potęgę (...). Niedługo 
potem zaczęli krzątać  się przy wytyczaniu placu pod całe miasto i swoje domy 
(...). Krzyżacy byli zadowoleni, że osiedleńcy nie sprawiają  im żadnych kłopotów. 
Z człowiekiem starszym, zasadźcą,  pouzgadniali, co i jak będzie"34. 

W podaniu z okolic Węgorzowa, dotyczącym  założenia wsi Węgielsztyn, za-
chował się ślad owego współżycia: „zasadźca wziął  w dzierżawę od Krzyżaków 
kawałek lasu do zagospodarowania"35. 

Warto zaznaczyć, że w akcji kolonizacyjnej Zakonu, która trwała już od końca 
XIII aż do XVI wieku, zasiedlono ludnością  niemiecką,  polską,  a także słowiańską 
liczne ziemie odebrane Prusom, co znalazło swój oddźwięk w ewolucji kultury 
ludowej tych terenów, w tym tradycji ustnej36. 

W legendach i podaniach z Warmii i Mazur, wśród zapisów dotyczących  or-
ganizacji miast i wsi, najliczniejsze są  jednak te dotyczące  wznoszenia zamków 
zakonnych, które były „o wiele silniejsze od prymitywnych umocnień pruskich". 
I tak na przykład: 

„zamek Bartenstein, najpotężniejsza na tej ziemi krzyżacka warownia. (...) ro-
biła imponujące  wrażenie. (...) zamienioną  w gruzy Krzyżacy znów odbudowali 
jeszcze potężniejszą.  Tworzyli też Krzyżacy kolejne mniejsze zamki lub strażnice, 
m.in. te w Bezledach, Sępopolu i Reszlu"37. 

Jak podaje J.M. Łapo, dbali oni również o umocnienia obronne miasteczek38. 
Działania rycerzy krzyżackich w ramach struktur Zakonu, przytaczane w lu-

dowych przekazach, przynoszą  obraz ludzi z jednej strony silnie zaangażowa-
nych w sprawę niesienia nowej wiary na tereny pogańskie, z drugiej zaś kreują 
wizerunek sprawnych budowniczych państwa zakonnego, organizatorów życia 
osadniczego oraz skutecznych administratorów. Jednak zarówno w legendach, 
jak i baśniach, dominują  postaci Krzyżaków o wyraźnie negatywnych cechach 
osobowych. 

Stereotypowy europejski portret literacki średniowiecznego rycerza mieści 
się w ramach etosu rycerskiego. W podaniach ludowych jednoznacznie przybiera 

3 4 T. Bratek, Dolina Róż, w: Siedem  bartoszyckich  legend,  op. cit., s. 7,10. 
35 Świątynia  w puszczy, w: W  cieniu Zamkowej  Góry. Zbiór  podań  ludowych  z Mazur  Wschodnich,  oprać. 

Jerzy Marek Łapo, Dąbrówno,  2006, s. 70. 
3 6 Por. A. Szyfer,  Zwyczaje,  obrzędy  i wierzenia Mazurów  i Warmiaków,  Olsztyn, 1975, s. 169; więcej na 

temat kolonizacji wsi na prawie niemieckim w: M. Biskup, G. Labuda, op. cit., s. 288-295. 
3 7 T. Bratek, Dolina Róż, op. cit., s. 9. 
3 8 J. M. Łapo, Ludowa  wizja..., op. cit., s. 147. 
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on jednak wymiar sprzeczny z ideą,  gdyż ujawnia głównie wady i słabości, za-
równo w postawach, jak i działaniu. O ile w baśniach postać dzielnego, prawego 
i pełnego cnót bohatera stanowi wzór męskiej doskonałości, o tyle pierwiastek hi-
storii w legendach oraz podaniach ludowych nie pozwala na jego idealizowanie. 
Stąd  w folklorze  Warmii i Mazur rzadko spotyka się wzór rycerza. Wyjątkiem  są 
legendy Teofila  Ruczyńskiego, w których zachowały się widoczne postawy zwią-
zane z ideałem średniowiecznej miłości, wyrażane obroną  czci i honoru damy, 
wspierane świadomym, uszlachetnionym cierpieniem w imię wzniosłego uczu-
cia. Bogaty kodeks postępowania wobec wybranki serca, który zakładał istnie-
nie kobiety jako istoty niemal ponadludzkiej, wymagającej  całkowitego oddania 
i poświęcenia - obiektu uczuć pozamałżeńskich, pozwala poznać cechy rycerza 
zakonnego w czasach jego świeckiego umiłowania podróży, udziału w turniejach 
oraz stawania w bitewne szranki. W legendzie o „Dobrej pani z działdowskiego 
zamku" czytamy o: 

„potomku jakichś grafów  niemieckich, średniowiecznym rycerzu Zachodu, 
który długo wędrował po świecie, bywał w różnych krajach i w wielu zamkach, 
często brał udział w turniejach i krwawych wyprawach. W Hiszpanii kochał się 
w córce jednego z tamtejszych książąt,  aż zdobył jej serce. Ciężka choroba i śmierć 
pięknej księżniczki rzuciła go znowu na drogę wędrowca, którą  doszedł do Za-
konu Krzyżackiego"39. 

Oryginalny jest także obraz rycerza-zakonnika z kurzętnickiego zamku, pie-
lęgnującego  reguły dworskiego życia, „którego umiłowanym zajęciem była gra na 
lutni"40. 

Bardziej pospolitym jednak jest wizerunek Krzyżaka, z jakim spotykamy 
się w ludowej spuściźnie, czyli ten charakterystyczny dla okresu schyłku Zako-
nu. Moralny upadek zgromadzenia, który wzmógł się po klęsce grunwaldzkiej, 
przyniósł powszechne narzekania na rycerstwo tak świeckie, jak i zakonne. Jak 
podkreśla Richard Barber - zarzuty te dotyczyły głównie braku pobożności, pi-
jaństwa, łamania ślubów zakonnych, wystawności, przepychu oraz skupienia się 
na sprawach świata doczesnego. Pogrążające  były także oskarżenia o prześlado-
wania i ucisk poddanych. Jednocześnie autor przypomina, iż w budowaniu tego 
typu opinii uczestniczyli między innymi ambitni kupcy gdańscy, którzy sprzeci-
wiali się odsuwaniu ich od wpływów i zysków41. 

Na tak surową  ocenę potomnych niewątpliwie  wpłynęła sprzeczność tkwiąca 
w regule zakonnej. Z jednej strony cnota ubóstwa i skromności, z drugiej zaś wy-

3 9 T. Ruczyński, Dobra pani z działdowskiego  zamku,  w: Nowy  kiermasz...,  op. cit., s. 248. 
4 0 T. Ruczyński, O zaklętej  księżniczce  z kurzętnickiego  zamku,  w: Biała pani na zamku lubawskim,  Olsztyn, 

1978, s. 10. 
4 1 R. Barber, op. cit., s. 344. 
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jątkowa  dbałość o zapewnienie instytucji zasobów materialnych. Podobnie idea 
pełnienia posług szpitalnych i opiekuńczych, stojąca  w opozycji do czynności ry-
cerskich. Owa dwoistość wzmagała krytyczną  ocenę, rodząc  opowieści, w któ-
rych koncentrowano cechy negatywne członków Zakonu - na przykład chciwość. 
W jednej z legend bratiańskich poznajemy rycerza 

„imieniem Reinhold, przebywającego  na zamku w czasie największego roz-
kwitu państwa krzyżackiego, a więc w okresie przedgrunwaldzkim. (...) Uczest-
niczył on w wielu wyprawach wojennych. Wszystkie zdobyte łupy wysyłał do 
swej rodzinnej Hesji. Jednak im więcej zbierał łupów, tym większa ogarniała go 
żądza  bogacenia się. Wreszcie postanowił zabrać zrabowane drogocenne przed-
mioty, które znajdowały się w zamku, i potajemnie uciec w rodzinne strony"42. 

W legendach i podaniach ludowych z Warmii i Mazur nie brak również prze-
kazów „sławiących"  rozpustę Krzyżaków. Jak dowiadujemy się z historii o „Do-
brej pani z działdowskiego zamku", pijany pan - rycerz krzyżacki - „pochwycił 
miecz i utopił go w piersi bezbronnego jeńca"43. Inne opowieści przynoszą  na-
tomiast opisy rozpasania jednoznacznie sprzeczne ze ślubowanym ubóstwem 
i skromnością  mnichów. Czytamy w nich: 

„Po zwycięstwie nad wodzem Bartów Garssau wyprawił wielką  ucztę, w cza-
sie której wino lało się strumieniami. Przez trzy noce płonęły światła w oknach 
i na dziedzińcu, jak również na podzamczu. Ucztowano bez opamiętania"44. 

Według historyków - mimo tych nie pozbawionych uprzedzeń relacji - kry-
tyka wystawnego stylu życia Krzyżaków była usprawiedliwiona. Osiągnięcia  go-
spodarcze należy bowiem przypisywać tylko własnym umiejętnościom i pracy 
rycerzy zakonu krzyżackiego45 Sukcesy Zakonu w ogromnej mierze opierały się 
na dobrej organizacji i sposobie kierowania jego życiem, okazały się też wyjątko-
wo skuteczne. Przypadki nadużyć bowiem prawie w ogóle nie miały miejsca, zaś 
związane  z finansami  struktury Zakonu dbały o oszczędne i efektywne  gospoda-
rowanie dochodami. Celem tego było przede wszystkim zapewnienie środków 
na prowadzenie kampanii wojennych - czego potwierdzenie znajdujemy w jed-
nej z legend ze zbioru „Nowy kiermasz bajek": 

„Znaleźli się w wielkiej wędzarni [na zamku krzyżackim], w której w czasie 
łowów wędziły się szynki żubrze, łosie, dzicze i jelenie, gdzie wisiały niezliczone 

4 2 T. Ruczyński, Legendy  z Bratiana, w: Biała pani..., op. cit., s. 14. 
4 3 T. Ruczyński, Dobra pani z działdowskiego  zamku,  op. cit., s. 251. 
4 4 T. Bratek, Syn miodu,  op. cit., s. 29-30. 
4 5 Por. R. Barber, op. cit., s. 344. 
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połcie słoniny oraz całe sznury ogromnych ryb z pobliskich jezior. Teraz wędzar-
nia była pusta. Zapasy, w oczekiwaniu wojny zostały wysłane według rozkazu 
Mistrza do Malborka, resztę schowano w zasobnych spiżarniach"46. 

Faktem jest także, że wydatki na dobra luksusowe wzrosły dopiero pod ko-
niec XIII wieku. Wykorzystywano je jednak nie na potrzeby braci zakonnych, lecz 
w związku  z wizytami gości47 - od początku  XIV wieku Prusy stały się bowiem 
ważnym celem wypraw rycerzy z całej Europy. Łatwość zorganizowania niewiel-
kiej wyprawy do Prus i wzięcie udziału w dorocznej letniej bądź  zimowej „rajzie" 
przeciw poganom (trwającej  od dwóch do dziesięciu tygodni) sprzyjała wizytom 
na zamkach krzyżackich. Zaczęto je nawet traktować jak swoiste poszukiwanie 
przygód48. Zapisy tych praktyk rozpoznajemy w nidzickiej legendzie: 

„Dostojny gość Zakonu, młody rycerz z dalekich stron (...), przybył tu ze 
swego słonecznego kraju, by zażyć rycerskiej przygody i zdobyć zasługę i sławę 
w walce z poganami. (...) Czasy niespokojne wróżyły wojnę z sąsiednią  Polską, 
mógłby się odznaczyć męstwem"49. 

O wizycie w Prusach „znacznego rycerza z dalekiego kraju (...), królewicza 
w złotym płaszczu", pisze także Witold Piechocki w bajce ludowej „Złoty war-
kocz"50. 

Szereg zarzutów kierowanych w stronę Krzyżaków opierał się przede wszyst-
kim na łamaniu wyraźnych i twardych zasad ujętych w regule zakonnej. Należało 
do nich także unikanie pokus cielesnych, szczególnie tych związanych  z kobieta-
mi (miały bowiem wówczas miejsce także kontakty homoseksualne). W regula-
minie zakonu krzyżackiego ujęto sposoby postępowania w takich przypadkach, 
a zakres kar za pogwałcenie tego typu reguł był szeroki: od trzydniowej pokuty, 
przez ciężkie roboty, po kary wieloletnie lub dożywotni loch w przypadku po-
ważniejszych przestępstw. Przy oskarżeniach o homoseksualizm obowiązywało 
natychmiastowe usunięcie z zakonu51. W jednej z lidzbarskich legend pojawia się 
wątek  branki52, zaś w zbeletryzowanym podaniu ze wsi Krzyże w powiecie pi-
skim odnajdujemy motyw nieszczęśliwej oblubienicy rycerza krzyżackiego53. Jak 
podaje J.M. Łapo - istnieją  również ślady historii o parze kochanków z Węgorze-

4 6 Z. Płoska, op. cit., s. 231. 
4 7 R. Barber, op. cit., s. 340. 
48 Ibidem,  s. 329-330. 
4 9 Z. Płoska, op. cit., s. 229. 
5 0 W. Piechocki, Złoty  warkocz,  w: Nowy  kiermasz...,  op. cit., s. 212. 
5 1 R. Barber, op. cit., s. 343. 
521. Kwinto, Zaklęty  w kamień, op. cit., s. 32. 
5 3 G. Schiwy, Mazurska  wieś Krzyże  w dawnych  bajkach i sagach ludowych,  „Znad Pisy", 1997, nr 6, s. 121. 
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wa - rycerzu zakonnym i pewnej dziewczynie, którzy w ramach kary za grzeszną 
miłość zostali zamurowani w kaplicy obok Bramy Polskiej54. 

Do szeregu zarzutów kierowanych wobec wiarołomnych rycerzy zakonnych 
ludowe przekazy włączają  również uprawianie hazardu czy niesumienne wywią-
zywanie się z powinności duchowych. Mówi o nich m.in. legenda o „Komturze 
dzierzgońskim", której różne warianty zaprezentowali Emilia Sukertowa-Biedra-
wina, Maryna Okęcka-Bromkowa i Tadeusz Oracki55. 

W kategoriach cech negatywnych niewątpliwie  ujmowana jest również posta-
wa Krzyżaków wobec wrogich wojsk. Przypisuje się im nadmierną  butę oraz brak 
pokory wobec przeciwników. W legendach relacjonujących  przebieg bitwy na po-
lach grunwaldzkich w 1410 roku dominuje narracja, której bezpośrednim efektem 
jest z jednej strony gloryfikacja  działań Jagiełły i wojsk sprzymierzonych, z dru-
giej zaś - ośmieszenie oraz zminimalizowanie znaczenia sił rycerstwa zakonnego, 
włącznie  z aktami tchórzostwa. Działdowska legenda „Gałązka  jemioły" zawiera 
taką  oto charakterystykę wojsk polskich z perspektywy krzyżackiej: 

„ - Może i mają  z pięciu wojów z królewskiej drużyny na pokaz i to wszystko. 
Przecież to dziki naród, a sam król podobno nawet pisać nie umie (...), śmiechu 
warte to ich rycerstwo... 

- Bić to oni się będą,  bo Polacy naród zawzięty, ale i tak do ostatniego rycerza 
się wytracą" 56. 

Biorąc  pod uwagę ogół przekazów dotyczących  Krzyżaków oraz czasów 
krzyżackich, zachowanych w regionalnej tradyqi ludowej, łatwo zauważyć jed-
nostronność w budowaniu ich wizerunku. Ów stereotypowy obraz nie ujmuje 
bowiem podstawowych cech całego rycerstwa zakonnego, a mianowicie dumy 
z przynależności do zakonu oraz pewności siebie, wynikającej  z wiary w siłę 
zgromadzenia. Szczególnie, gdy weźmiemy pod uwagę specyfikę  psychologicz-
ną  rycerza średniowiecznego, który - jako człowiek przeważnie niewykształcony, 
o naturze uległej wobec lokalnej społeczności, uzależniony w odczuwaniu, myśle-
niu i działaniu od autorytetów, tradycji i norm społecznych - silnie utożsamiał się 
z wartościami oraz organizacją  życia w danych strukturach. Taką  też więź z wła-
snym Zakonem wykazywali Krzyżacy, co być może nakazywałoby butę interpre-
tować raczej jako dumę. 

5 4 A. Wakar, B. Wilamowski, Węgorzewo.  Z  dziejów  miasta i powiatu, Olsztyn, 1968, s. 37-38, za: 
J.M. Łapo, Ludowa  wizja..., op. cit., s. 147. 

55 O Rycerzu spod  Grunwaldu,  w: Maryna Okęcka-Bromkowa, Nad  jeziorem bajka śpi, op. cit., s. 114; 
T. Oracki, Komtur  dzierzgoński,  w: Jak  Mazurowi...,  op. cit., s. 168-169; E. Sukertowa-Biedrawina, Legendy  grun-
waldzkie,  w: Baśnie krainy  tysiąca jezior, op. cit., s. 58. 

5 6 J. Wichracka-Suwła, Gałązka  jemioły. Legenda  o Działdowie  - napisano 15 lipca 2001 roku  w 591 rocznicę 
bitwy pod  Grunwaldem.  Część I, „Panorama Działdowska", 2001, nr 13, s. 25. 
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W tym miejscu warto podkreślić kolejną  cechę typową  dla rycerzy epoki śre-
dniowiecza, a w szczególności rycerzy zakonnych - mianowicie religijność po-
łączoną  z uległością  wobec sfery  mitów i wierzeń. Jak podaje w swoim artykule 
Maciej Dymkowski: „tak jak inni ludzie z tamtych czasów, żył rycerz w fanta-
stycznym świece złudzeń, wśród których wiele było swoistych dla jego stanu. 
Przygoda rycerska wypełniona była wyobrażeniami smoków i potworów, wró-
żek i zaczarowanych zamków"57. Legendy i baśnie z regionu Warmii i Mazur wy-
dają  się potwierdzać tę cechę w stosunku do Krzyżaków. W jednej z bartoszyc-
kich legend: 

„Grassau był przesądny.  (...) Jakiś wróżbita, którego potajemnie wezwał, wy-
wróżył mu, że zginie (...). Rozwścieczony namiestnik kazał służalcom wróżbitę 
powiesić"58. 

W podaniach ludowych również rycerze zakonni o wysokich funkcjach,  jak 
komtur czy marszałek, pomimo swego przywiązania  do Kościoła nie byli wol-
ni od zabobonów. Przerażały ich pioruny, niezwykłe zachowania zwierząt,  czy 
zbiegi okoliczności, odczytywane jako „złe znaki". Wiara w obecność sił pozabo-
skich musiała rodzić jednocześnie przekonanie o istnieniu mocy diabelskich, jak 
w przypadku czartowskiego pasa, który rzekomo posiadał Ulrich von Jungingen 
w bitwie pod Grunwaldem, a którego potem nigdy nie odnaleziono. Według le-
gendy ów kosztowny, wysadzany rubinami i złotem pas „miał wielki mistrz od 
samego czorta, który mu przyrzekł, że ten talizman nosząc  każdą  bitwę wygra!"59. 
Von Jungingen miał także ulegać przesądom,  czego dowód stanowi legendarna 
gałązka  jemioły, symbol, który, „jak gadali Mazurzy, przynosi szczęście temu, kto 
ją  ma i wypowie do niej swoje życzenie"60. 

Wiara w diabły i demony, która przenikała swobodnie do twórczości ludo-
wej, mieszała się zatem z istotnymi bądź  spektakularnymi wydarzeniami w życiu 
miejscowej ludności, rodząc  legendy i baśnie. Na niektórych obszarach Warmii 
i Mazur wierzenia te przetrwały w mało zmienionej formie  jako relikty czasów 
pogańskich. Jednak, co znamienne w kontekście krzewienia chrześcijaństwa 
przez rycerzy krzyżackich, część świata fantazji  uległa przetworzeniu. Nowa re-
ligia odcisnęła swoje piętno na dawnych wierzeniach, usiłując  je wyrugować lub 
przystosować do swoich potrzeb. Tak też się stało z wieloma istotami demonolo-

5 7 Por. M. Dymkowski, Rycerz - portret  psychologiczny,  „1410 Grunwald. Poradnik Historyczny", 2010, 
nr 4, s. 23-25. 

5 8 T. Bratek, Syn miodu,  op. cit., s. 28. 
5 9 J. Wichracka-Suwła, Część I, op. cit., s. 25. 
6 0 J. Wichracka-Suwła, Część III, op. cit., s. 16. 
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gicznymi, których źródłem były wierzenia ludowe - przeniknęły one do świata 
zawieszonego między piekłem a niebem61. 

Podbój ziem pruskich, czas budowania państwa krzyżackiego, spektakularna 
bitwa pod Grunwaldem - to okres, kiedy rycerze zakonni intensywnie „praco-
wali" na swój wizerunek w nowym, podporządkowanym  świecie. Ich działania 
zapisały się w przekazach ludowych, bezlitośnie obnażających  słabości, wady 
i podłości Krzyżaków - utwierdzając  ich złą  sławę. Stąd  w legendach z Warmii 
i Mazur wiele określeń, przezwisk czy wręcz przekleństw odnoszących  się do 
rycerzy zakonnych - okrutnicy, upiory spod Grunwaldu, krzywdziciele i krwio-
pijcy. Musiał więc z czasem pojawić się w baśniach również obraz symboliczny 
Krzyżaka. Przybrał on postać diabła „ze szkaplerzem i w pelerynie, na której był 
czarny krzyż niemieckiego zakonu krzyżackiego"62, a czasem topnika, zamiesz-
kującego  jeziora, wciągającego  ludzi do wody Te ślady są  jednocześnie dowodem 
na próby sprowadzania wszystkich reliktów wierzeń ludowych do działania sił 
nieczystych. Postać demona wodnego stanowi jednocześnie odbicie wiary w nie-
rozerwalność kary i winy - szczególnie za ciężkie przewinienia. Stąd  w podaniu 
z okolic Ostródy topnikami, duchami pokutującymi  - są  „Krzyżaki, co tak ludzi 
męczyły"63. 

Niewątpliwie  jedną  z dominujących  w ustnej tradyqi ludowej cech rycerza-
-zakonnika jest przypisywane mu okrucieństwo. W czasie podbojów ziem pru-
skich, kiedy obie strony dopuszczały się czynów barbarzyńskich, w świadomości 
potomnych to jednak do Krzyżaka przylgnął  obraz sadystycznego tyrana, mające-
go za nic ludzkie życie. Gdy tymczasem - jak podkreśla Richard Barber - naduży-
cia władzy ze strony Zakonu Krzyżackiego nie zdarzały się aż tak często wobec 
pogan64. William Urban nawet usprawiedliwia rycerzy Zakonu stwierdzeniem: 
„Okrutne czasy - okrutne metody!". Akty gwałtu i zastraszania charakteryzowały 
bowiem stosunki obustronne65. 

Tymczasem legenda niesie ze sobą  osąd,  który jest wobec Krzyżaków jedno-
znaczny - brutalne podboje ziem pruskich, polityka „spalonej ziemi", porwania, 
zniewolenia, katowanie jeńców, wyzyskiwanie, obarczanie nieludzką  pracą,  kra-

6 1 Jak podkreśla A. Szyfer,  wpływ zakonnej, krzyżackiej administracji kościelnej nie był jed-
nak dominujący.  Ważnym czynnikiem utrzymania się na Mazurach i Warmii dawnych wierzeń 
była silna więź społeczna plemion pogańskich oraz udział polskich osadników na terenach pru-
skich, ich wymieszanie się z ludnością  rodzimą,  co spowodowało przenikanie się elementów ich 
kultury i wierzeń. Por. A. Szyfer,  op. cit., s. 96. 

6 2 G. Schiwy, O diable  i kelnerce  z karczmy  w Krzyżach,  w: Wielki  skarbiec...,  op. cit., s. 37-38. 
6 3 A. Szyfer,  op. cit., s. 120. 
6 4 R. Barber, op. cit., s. 344. 
6 5 Problem oceny zadanych strat, traktowania jeńców, charakteru prowadzonych działań wojennych 

szerzej omawiają:  W. Urban, Krzyżacy.  Historia  działań  militarnych,  Warszawa, 2005, s. 97; M. Biskup, G. La-
buda, op. cit., s. 224. Na temat Zakonu Krzyżackiego w historiografii  i świadomości historycznej XIX i XX w. 
pisze: H. Boockmann, Zakon  Krzyżacki.  Dwanaście rozdziałów  jego historii, Warszawa, 1998, s. 275-299. Autor 
konfrontuje  obraz działań zakonu krzyżackiego w historiografii  polskiej i niemieckiej. 
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dzieże, zbójectwo. W legendzie „Zaklęty kamień" autorka odwołuje się do pod-
bojów plemion warmińskich: 

„Przed wiekami ciągnęły  się tu, na tej ziemi lasy nieprzebyte, bagna rozległe. 
Wśród tych bagien na wzgórzu stało grodziszcze staropruskie. Warowny to był 
gród pogańskich Prusów (...). To oni, to ci z czarnymi krzyżami zrównali go z zie-
mią!  Wszystkich żyjących  w pień wycięli. Rodziców moich, braci, załogę całą.  (...) 
Na miejscu, starego grodziszcza wzniesiono potężną  twierdzę. Okrutne tam były 
rządy" 66. 

Tadeusz Willan natomiast w legendzie mazurskiej z okolic Krutyni pisze 
0 zamku, 

„w którym dawnymi czasy żyli w dostatku źli, słynący  z okrucieństwa i chy-
trości Krzyżacy. [Mieszkańcy wsi, nazywając  ich z przerażeniem »czarne dziady«, 
uciekali do lasu, lecz po powrocie] często nie znajdowali w komorze ani kawałka 
chleba, ani okruszyny suszonej ryby. Bywało i tak, że z chat pozostawały tylko 
popioły"67. 

Według przekazów ludowych rycerze zakonni, podbijając  ludność Prus, na-
rzucali jej trudne warunki egzystencji. Na skutek zaciętego oporu stawianego 
przez Prusów wprowadzili jeden z najczęściej stosowanych środków ujarzmienia 
miejscowej ludności - niszczenie ich podstaw gospodarczych. Dewastowano pola 
1 osady, burzono grody, zagrabiano bydło, mordowano ludzi. W najlepszym wy-
padku przesiedlano ich w pobliże i pod nadzór własnych grodów68. W licznych 
utworach, podkreślających  również, „jaką  straszną  rzeczą  było dostać się do nie-
woli krzyżackiej", zachował się więc zbudowany na tej podstawie stereotypowy 
obraz przepełnionych nienawiścią  sadystów69. 

W dzieje obecnych Warmii i Mazur wpisały się także nie mniej dramatyczne 
działania rycerzy Zakonu Krzyżackiego wobec nowych osadników w Prusach. 
Dzięki przekazom folklorystycznym  były niesione przez pokolenia, wzmacnia-
jąc  przez wieki obraz Krzyżaka-okrutnika. Znaleźć więc można w baśniach i po-
daniach historie o osadnikach z Mazowsza, którym „czarne płaszcze" porywały 
dzieci, by potem „młode i zdrowe słowiańskie szczenięta" zaprzęgać do niewol-
niczej pracy. Spotyka również się opowieści o szubienicach, lochach i toporach 

661. Kwinto, Zaklęty  w kamień, op. cit., s. 31. 
6 7 T. Willan, Krzyżacki  miecz, w: Nowy  kiermasz...,  op. cit., s. 314. 
6 8 M. Biskup, G. Labuda, op. cit., s. 189. 
6 9 Por. T. Ruczyński, Biedasz,  w: Biała pani..., op. cit., s. 32-33; T. Bratek, Syn miodu,  op. cit., s. 21; Idem, 

Dolina Róż, op. cit., s. 11-12. 
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katowskich, czekających  na „opornych", czy też zbuntowanych, mieszczan, lub 
o Mazurach nękanych nieludzkimi daninami70. 

Legendy, baśnie i podania ludowe, pozostając  niewątpliwie  bogatym źródłem 
wiedzy o duchowej kondycji ludności, która, przechodząc  różne koleje losu, ujęła 
w świat fantazji  oraz życzeń własne lęki i utyskiwania, są  tym samym swoistym 
portretem danych czasów. Popularny wizerunek rycerza zakonu krzyżackiego 
jako przykładu bohatera, wokół którego narosły przez pokolenia kolejne warstwy 
niechęci, to tak naprawdę obraz zniekształcony, którego pełny wymiar można 
poznać tylko wówczas, jeśli zapomni się o stereotypie Krzyżaka-wroga. Wtedy 
to, kiedy wyjdzie się poza wciąż  mocno zakorzenione w folklorze  Warmii i Mazur 
ramy stereotypu, możliwe będzie dostrzeżenie w postaciach rycerzy-zakonników 
przede wszystkim barwnych reprezentantów swojej epoki. 

Anita  Romulewicz 
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GRUNWALDIANA 
DOKUMENTY ŻYCIA SPOŁECZNEGO O TEMATYCE GRUNWALDZKIEJ 
ZE ZBIORÓW WOJEWÓDZKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W OLSZTYNIE 

GRUNWALD oneŁpiSiffii.  S ! S f f i ®  tvpCESS 

Czy można zapomnieć o Grunwaldzie? Chyba każdy z nas niemal widzi dra-
matis  personae i pole bitwy, zna wypowiedziane tam słowa - jakby tam był. Nie tyle 
wyobrażamy sobie, ale niemal wiemy, jak wyglądał  Jagiełło, co powiedział Ulryk, 
jak brzmiała „Bogurodzica", wyśpiewana grzmiącym  chórem z tysięcy rycerskich 
gardeł. Piękna to była bitwa... Wszystko dzięki książkom,  filmom,  obrazom, po-
mnikom, rzeźbom... Już nie umiemy opisywać tego starcia bez zaangażowania, 
jako ważny - ale suchy i miniony fakt  historyczny. Zresztą  hasło „Grunwald '1410" 
to nie tylko kolejna barwna data historyczna, ale kamień milowy polskiej histo-
rii - a więc i polskiej kultury. Ta jedna z największych bitew średniowiecznego 
świata stanowiła bowiem finał  zrodzo-
nego w 11 wieku systemu wartości oraz 
misji zbrojnych, wypraw krzyżowych 
i zakonów rycerskich, z drugiej strony 
zaś - zainiqowała poniekąd  zrodzenie 
nowej kultury Polski 15-16 w. Sprawa 
czysto militarna stała się więc nie tyl-
ko zaczątkiem  zmian politycznych, ale 
przede wszystkim - sozologicznych 
i mentalnych, czyli kulturalnych. Trzeba 
też dodać, że wielowiekowe już obchody 
tej rocznicy, które przybierały zazwyczaj 
charakter manifestacji  patriotycznych, 
były ważnym elementem nieoficjalnej 
lub ofiqalnej  polskiej kultury politycznej 
- częstokroć o wymiarze narodowym. 
Legenda Grunwaldu ma też swoje trwałe 
miejsce w polskiej sztuce... Cóż więc, jak 
nie druki, których istotą  jest świadectwo 
minionego i współczesnego życia społe-
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czeństwa - jak nie dokumenty życia społecznego - powinny rejestrować fakty 
związane  z Wielką  Bitwą,  jej obchodami i kultem? 

O dokumentach życia społecznego - dżs-ach, jak się pieszczotliwie mówi w bi-
bliotece - można pisać długo, gdyż są  tajemnicze, ciekawe i niesłychanie kształ-
cące.  Istnieją  i otaczają  ludzi od stuleci. Mają  narodowość, gdyż bytują  w każdym 
kraju, oraz bardzo ważną  funkcję  - przekazywanie informacji.  Przed wiekami 
dżs-ami były paszkwile na rządzących,  rozrzucane w gawiedź, ogłoszenia wy-
wieszane w bramach, zaproszenia, wizytówki i blankiety. Nawet karta z tezami 
Marcina Lutra była w pierwszej fazie  dżs-em. Obecnie dokumenty życia społecz-
nego to: katalogi wystaw artystycznych, muzealnych i targów, programy teatral-
ne, programy imprez i wystąpień,  zaproszenia, zdjęcia, afisze  i plakaty (teatralne, 
muzyczne, artystyczne), sprawozdania z działalności stowarzyszeń i organizacji, 
prospekty, informatory,  druki reklamowe, czasopisma wewnętrzne i bezpłatne 
organizacji i stowarzyszeń oraz ogólnoregionalne, gazetki szkolne, apele, ankiety, 
biuletyny, broszury propagandowe i informacyjne,  cenniki, bilety, druki firmowe, 
formularze,  dyplomy, ekslibrisy, jadłospisy i kalendarze, klepsydry, legitymacje, 
odezwy, nalepki, medale, pocztówki, kartki świąteczne,  prospekty, świadectwa, 
wizytówki, zaproszenia, zaświadczenia oraz zbiory audiowizualne. A wśród 
nich chyba najważniejsze są  fotografie  - tak „oficjalne",  jak i osobiste konkret-
nych osób. Dżs-y więc to nie są  „śmieci", jak często pogardliwie mówi się o tego 
typu drukach, ale przyszły cenny materiał socjologiczny. Dżs-y bywają  piękne 
i dość przaśne. Mają  jednak duszę, gdyż w każdy z takich świstków jakiś grafik, 
projektant, artysta włożył cząstkę  swojego talentu. W każdy z plakatów, w każde 
zaproszenie, folder  i ulotkę ktoś zakodował siebie, a jednocześnie - fragment  rze-
czywistości - przeszłej lub obecnej. Wiele bibliotek posiada w swoich zbiorach te 
nietypowe treścią  i formą  materiały, gdyż stanowią  dokumentację życia regionu. 
Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Olsztynie systematycznie gromadzi dżs-y 
od 1972 r. - początkowo  w dziale Zbiorów Specjalnych, a od 1999 r. - w Informa-
cyjno-Bibliograficznym.  Obok książek  i czasopism stanowią  one część zbiorów 
regionalnych i ważne uzupełnienie materiałów o Olsztynie i województwie - są 
więc archiwizowane oraz bibliograf  o wane w bazie elektronicznej. Ich zbiór sta-
le i dynamicznie się powiększa dzięki współpracy z największymi placówkami 
Olsztyna i regionu, takimi jak: Urząd  Miasta Olsztyn, Miejski Ośrodek Kultury, 
Biuro Wystaw Artystycznych w Olsztynie, Archiwum Państwowe, biblioteki, pa-
rafie,  galerie sztuki, kluby, partie, organizacje i wiele innych. Zbiory pozyskiwane 
są  również dzięki współpracy z osobami prywatnymi, które ofiarowują  bibliotece 
cząstkę  swojej przeszłości: dyplomy, świadectwa, zdjęcia, dokumenty, przecho-
wywane w domu pocztówki, programy... - tak pozyskane dżs-y są  szczególnie 
cenne. Sporadycznie któryś z druków bywa zakupiony. Zbiór dżs-ów w styczniu 
2010 r. wynosił 47.297 jednostek. Znaczącą  kwestią  w takim razie staje się fakt,  iż 
w tym całym zbiorze Grunwaldiana (dżsy związane  z bitwą  lub jej obchodami) 
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stanowią  dość niewielki fragment  zasobów... Jest ich zaledwie około pięćdziesię-
ciu. Najczęściej są  to zaproszenia, druki bardzo łatwe w opisie: zwyczajne, nie-
specjalnie atrakcyjne kartki mniejszego formatu,  zazwyczaj biało-czarne, złożone 
na pół. Wygodne i skrótowe zawiadomienia, że w mieście „Takim" odbywa się 
kolejny obchód „en-tej" rocznicy, połączony  z odsłonięciem tablicy, poświęconej 
„Owemu Bohaterowi"... Ze zbiorów olsztyńskich dżs-ów w tej kategorii mieści-
łoby się przykładowe zaproszenie z 1960 r. na obchody 550. rocznicy bitwy, wy-
dane przez olsztyński Front Jedności Narodu. Albo to wydane przez olsztyński 
sztab wojskowy na otwarcie (15 lipca 1972 r.) nowej ekspozycji w Muzeum Grun-
waldzkim... Skrótowa forma  przekazu, zero grafiki  - po prostu zapisana infor-
macja. Podobnie nieatrakcyjna jest zwykła, biała, sztywna karta jako zaproszenie 
„na otwarcie ekspozyqi obrazu »Bitwa pod Grunwaldem« Tadeusza Rozwadow-
skiego i Tadeusza Popiela w olsztyńskim zamku" (8 lipca 1992 r.) - w dzisiej-
szych, krzyczących  kolorem, wyzywającym  sloganem czasach tak powściągli-
we druki ulotne nie mają  łatwego bytu.... Owa skromność graficzna  zaproszeń 
z 1. 60-90-tych 20 wieku jest zrozumiała - wynika ze specyfiki  rynku poligraficz-
nego Polski socjalistycznej... Oczywiście nie wszystkie druki ulotne tamtych cza-
sów były tak lapidarne graficznie  - ich spora część epatuje rzeczywiście wysokim 
poziomem artystycznym i cieszy 
oko. Zresztą,  jak niektórzy by po-
wiedzieli - najważniejsza wszak 
jest treść. Owszem, przekaz oraz 
informacja  dla przyszłych poko-
leń pozostały. M.in. dzięki zacho-
wanemu w olsztyńskich zbiorach 
dżs-ów zaproszeniu, wydanym 
przez Muzeum Warmii i Mazur, 
przyszły poszukujący  wszelkich 
informaqi  o Piotrze Obarku na-
ukowiec lub pasjonat sztuki odkryje, że artysta prezentował w zamkowej „Ga-
lerii Jednego Obrazu" swoje dzieło pt. „Reminiscencje grunwaldzkie" (wernisaż 
11.04.2000 r.)... 

Dzięki zbiorowi za-
proszeń z olsztyńskich 
dżs-ów można też prze-
analizować, jaką  tematykę 
podjęły w latach w okresie 
2009 i 2010 poszczególne 
placówki Warmii i Mazur 
podczas swoich imprez 
w ramach obchodów 
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grunwaldzkich. Muzeum Warmii i Mazur w tym czasie prezentowało, na przy-
kład, cykl interesujących  wykładów historycznych pod wspólnym tytułem „Oni 
walczyli pod Grunwaldem". Tematyka bardzo ciekawa, choć jednostronnie ry-
cerska... - zaproszeni goście przedstawiali bowiem sylwetki poszczególnych po-
staci historycznych, związanych  z bitwą.  Imprezy przybliżały postaci: Luppolda 
von Kockritza (20.10.2009), Długoszów (10.11.2009), księcia litewskiego Semena 
Lingwena (08.12.2009), Juranda z Grabia oraz rycerstwo kujawskie i dobrzyńskie 
(19.01.2010), Dżelaleddina i Tatarów (16.02.2010), Księcia Witolda (14.03.2010), 
Heinricha von Plauena i Michaela Kuchmeistra (13.04.2010). Z tej też okazji wy-
dano serię zaproszeń o jednorodnej szacie graficznej  - oszczędnych w kolorystyce 
i ornamentyce, z powtarzającym  się motywem graficznym  dwóch ścierających  się 
konno rycerzy w obfitych  szatach. 

O wiele bardziej atrakcyjne pod względem estetycznym są  grunwaldia-
na-ulotki. Ze względów treściowych można je podzielić na „turystyczne" oraz 
„ideologiczne". Do pierwszych należą  te z planami zagospodarowania pól grun-
waldzkich (1 egz. z 1960 r. wraz z planem i programem uroczystości). Do drugich 
zaś, na przykład, „Grunwald w pamięci Polaków" (wyd. przez Społeczny Komi-
tet Zagospodarowania Pola Bitwy i Tras Grunwaldzkich w 1981 r.) - prezentujący 
krótki rys bitwy oraz jej reminiscencje w polskiej kulturze. Perełkę tego druku 
stanowi prośba o wsparcie konta krajowego lub zagranicznego Komitetu... W tej 
kategorii ma również swoje miejsce wydana przez olsztyński Wojewódzki Dom 

Inscenizacja 

Bitwy pod 
Grunwaldem 
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Kultury (1980) mini-książeczka  (nakł. 40 egz.) autorstwa Stefana  Połoma „Grun-
wald '80: 570. rocznica bitwy: wiersze i pieśni oraz fragmenty  prozy i komentarze 
Stefana  Połoma, a także fragmenty  kronik historycznych". 

Można zauważyć, iż ulotki z początku  21 w. w pełni przystosowano do po-
trzeb dzisiejszego rynku reklamy. Charakteryzują  się atrakcyjną  grafiką,  krzyczą-
cą  czcionką  napisów, przyciągają  oko widza kolorystyką  i nie da się ukryć - ewi-
dentnie służą  celowi marketingowemu, podkreślając  zwłaszcza logo sponsora, 
(np. druk wydany przez Grupę Żywiec S.A., promujący  przede wszystkim najpo-
pularniejszy produkt zakładu - ten „z procentami" - nie zaś imprezę grunwaldz-
ką  z 13-15 lipca 2007 r...). Dodatkowo niektórych może szokować, że na jednej 
z takich ulotek datę grunwaldzką  ułożono z wypełnionych alkoholem butelek. 
Niemniej, pod względem graficznym  owe druki są  bardzo atrakcyjne. W kolej-
nych latach obchodów grunwaldzkich ukazały się dokumenty w podobnej styli-
styce „komiksowej" oraz kolorystyce (np. w 2008 r. jako tło posłużył widok pola 
osnutego złocistym światłem). Hasła tych druków rocznicowych są  wzniosłe, 
wręcz poważne, z nutą  patriotyczną  - nieodmiennie jednak nadal otaczają  wy-
eksponowany na dokumencie wyżej wymieniony produkt „żywiecki"...: „Wśród 
swoich" (2008), „Nasza duma. Nasze miejsce" (2009), „Przed nami kolejne wiel-
kie zwycięstwo... 2009 - Grunwald 1410 Wielka bitwa. Historyczne zwycięstwo. 
Historyczne miejsce ponownie osnuje magia legendarnej bitwy" (dłoń z kuflem 
pełnym napoju). Niech więc przykładem „jednoznacznie pozytywnego" dżs z 21 
w. - z bieżącego  roku obchodów grunwaldzkich - będzie kalendarz jubileuszowy 
„Grunwald 1410-2010" z fotografiami  Adama Bujaka, wydany przez wydawnic-
two „Biały Kruk". Owych 12 stronic zawiera prócz terminarza zdjęcia z insceni-
zacji Wielkiej Bitwy, które unaoczniają  oraz zbliżają  paradne i niedzisiejsze piękno 
słynnej potyczki narodów. Taka forma  zachęca do zainteresowania się średnio-
wieczem i jego kulturą,  stanowiąc  jednocześnie świetny materiał marketingowy 
Muzeum Pola Grunwaldzkiego i jego imprez. 

Kunsztowną  osobliwo-
ścią  olsztyńskiego zasobu 
dżs o tematyce grunwaldz-
kiej jest okazjonalny exlibris 
olsztyńskiego Państwowe-
go Domu Książki  (obecnej 
Książnicy  Polskiej), wyda-
ny w 1985 r. To niewielki 
dokument na kredowym 
papierze, z wysmakowa-
ną  jednobarwną  grafiką, 
przedstawiającą  pomnik 
na polach grunwaldzkich, 

grunwald  1410-2010 
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i złoconym napisem „Ex libris księgarni w Grunwaldzie". Elementy chorągwi 
również pozłocono (użycie złotej farby  na dżs-ach jest niezwykle rzadkie - z pew-
nością  ze względu na koszt), co jednocześnie podnosi wartość estetyczną  doku-

mentu. Opisywany exlibris stanowi jedną 
z cząstek  dużego cyklu tego typu druków, 
wydawanych okazjonalnie przez Olsztyń-
ski Dom Książki,  a których Wojewódzka 
Biblioteka Publiczna w Olsztynie posiada 
znaczący  i chwalebny zbiór. 

Inne nietypowe Grunwaldiana 
z olsztyńskiej biblioteki to wydane przez 
Biuro Funduszu Grunwaldzkiego dwie ko-
perty Społecznego Komitetu Grunwaldz-
kiego (1980). Ich wartość podnosi fakt,  że 
zawierają  adres Hieronima Skurpskiego, 
jednego z najsłynniejszych artystów-plasty-
ków Olsztyna. Zbiór „specyficznych"  dru-
ków o tematyce grunwaldzkiej dopełniają 
zakładki: jubileuszowa, wydana w 1960 r. 
przez Wojewódzką  i Miejską  (obecnie - Wo-
jewódzką)  Bibliotekę Publiczną  w Olszty-
nie (biało-czarny druk z motywem dwóch 
mieczy oraz mini-bibliografią  „Przeszłość 
regionu w literaturze" - jako grunwaldzką 
ciekawostką  o aspekcie kształcącym),  druga 
- wydana przez Stowarzyszenie Społeczno-
Kulturalne „Pojezierze" oraz Dom Książki 

w Olsztynie („550 - Grunwald 1410" z interesującą  grafiką  stylizowaną  na ludo-
wo - z motywem staropolskich wojów), oraz z 2010 r., wydana przez Muzeum 
Warmii i Mazur - z reprodukcjami fragmentów  obrazu Jana Matejki. 

Wśród wszelkich dżs-ów najcenniejszy i najbardziej atrakcyjny zbiór stano-
wią  zazwyczaj zdjęcia - gdyż to nie tylko dokumenty konkretnego stanu rzeczy, 
czyli zobrazowanie rzeczywistości, ale częstokroć niepowtarzalne i cenne pamiąt-
ki, przekazane wielkodusznie bibliotece. (Czasem takie darowizny łączą  się też 
z osamotnieniem lub chęcią  pozostawienia po sobie jakichkolwiek materialnych 
śladów). Olsztyńskie zbiory dżs zawierają  imponujący  zbiór fotografii,  jednak 
wśród nich tych o tematyce grunwaldzkiej jest stosunkowo niewiele. Co praw-
da większość mieszkańców Olsztyna była w którymś momencie swego życia na 
polach grunwaldzkich - z wycieczką  szkolną,  czy też prywatnie - jednak spo-
śród przekazanych nam egzemplarzy zaledwie pojedyncze stanowią  wizerunki 
miejsca pobitewnego. W 2009 r. Ryszard Sternik, mieszkaniec Olsztyna, przekazał 
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Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej kolekcję 
prywatnych fotografii  - i wśród nich znaj-
dowały się dwa zdjęcia z rodzinnych wy-
praw do Muzeum w Grunwaldzie (powsta-
ły w latach 70-tych 20 wieku). Wojewódzka 
Biblioteka Publiczna posiada też cenną  serię 
czarno-białych zdjęć autorstwa Eugeniusza 
Rudzkiego - trzynaście odbitek o formacie 
13 x 18 cm, datowanych orientacyjnie na 
1984 r. Osiem z nich rejestruje inscenizację 
bitwy - rycerzy, tłum widzów, harcerskie 
poczty sztandarowe, zawody kuszników, 
przemarsz młodzieży przebranej w stroje 
historyczne... Cztery z kolei ukazują  powią-
zane z obchodami uroczystości samorządo-
we w Grunwaldzie. Ostatnia z fotografii  na-
tomiast posiada wartość nie tylko ikoniczną 
- jako przedstawienie miejsca bitwy - ale 
i dokumentacyjno-obyczajową.  To zdjęcie 
z (niestety bliżej nieokreślonej) wycieczki 
szkolnej, które, uwieczniając  ubrania dzieci oraz nauczycielki, jak też ich fryzury 
i wyposażenie podróżne, stanowi ciekawy materiał socjologiczny. 

Osobno należy wspomnieć o innej fotografii  - co prawda również autorstwa 
Rudzkiego, lecz o zupełnie innym formacie  i rozdzielczości - przedstawiającej 
bliżej niezidentyfikowaną  ekspozycję z 1984 r. Uwiecznia ona skromną  wystawkę 
(prawdopodobnie szkolną):  tablicę z napisem „Szkoła Grunwaldu", plakat przed-
stawiający  białego orła z tarczą  krzyżacką  w szponach, pod spodem zaś - miniatu-
rowy model przestrzenny pomnika grunwaldzkiego oraz 13 cienkich publikacji. 
Za to (dla kontrastu) kolejny z olsztyńskich dżs-ów fotograficznych,  zdjęcie wy-
konane przez Stanisława Moroza (pieczęć z tyłu dokumentu) z 1986 r., przedsta-
wia wystawę innego przeznaczenia i rozmachu. To wizerunek wnętrza muzeum 
grunwaldzkiego oraz wyeksponowanych w nim przedmiotów przygotowanych 
(jak głosi napis) przez Muzeum Obwodowe w Kaliningradzie: fotografii,  listów 
z frontu,  dzienników bohaterów Związku  Radzieckiego... Tytuł wystawy - „Oni 
powtórzyli Grunwald". Znak czasów. 

Kolejną  częścią  Grunwaldianów, zachowanych w zbiorach Wojewódzkiej 
Biblioteki Publicznej, którym warto poświęcić więcej uwagi, jest zbiór gazet, 
czasopism, jednodniówek oraz biuletynów o tematyce grunwaldzkiej - przede 
wszystkim ze względu na czas publikacji owych wydawnictw. Większość z nich 
opublikowano bowiem w „najlepszych latach" PRL - 60-tych i 70-tych - mogą 
więc stanowić dla znawców tego okresu nie lada materiał badawczy. Za najcen-
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niejszą  spośród tego zbioru można uznać gazetę okazjonalną  o długim tytule 
„Jednodniówka Wydana przez Polski Związek  Zachodni w Olsztynie z Okazji 
Zwycięstwa Polskiego Oręża nad Krzyżakami pod Grunwaldem" (1945 [nr] 15 
lipca). Czasopismo przedstawia zestaw artykułów z zakresu historii osadnictwa 
na dzisiejszym terenie Mazur - nie jest więc stricte  związane  z tematem Wielkiej 
Bitwy. Za to „Goniec Grunwaldzki", czyli dodatek specjalny „Archipelagu" z 1960 
r. ([nr] 15 lipca), przed pięćdziesięciu laty „donosił o Wiekopomnym Zwycięstwie 
Odniesionym 550 Lat Temu nad Krzyżakami", prezentując  w konwencji prasy 
bulwarowej artykuły na temat bitwy. Czytelników z pewnością  rozbawiły żarto-
bliwe tytuły: „Jagiełło nie zasypie gruszek w popiele", „Zawisza Czarny udziela 
przedstawicielowi »Gońca Grunwaldzkiego« informacji",  „Polska nie przyjmuje 
wyroku rozjemczego - Wielki Książę  ogłoszony »wodzem niewiernych«", przy 
tym uzyskali jednocześnie dość znaczący  zestaw rzeczowych informacji  histo-
rycznych. „Goniec Grunwaldzki" niespodziewanie więc okazał się gazetą  popu-
larnonaukową! 

Z kolei „Grunwaldzki Znicz", czyli jednodniówka Komitetu Organizacyjnego 
Ogólnopolskiej Inauguracji Tygodnia Sportu Szkolnego (wyd. przez Wojewódzki 
Komitet Organizacyjny Sztafety  Olimpijskiej „Moskwa 80" w Olsztynie, z lat 1976 
- 1 egz. - oraz 1980 - 1 egz.) prezentuje nie tylko obchody bitwy kultywowane 
w olsztyńskich szkołach podstawowych, ale i biogramy ludzi zasłużonych dla 
Ojczyzny - przodowników kultury fizycznej,  harcmistrzów - oraz działania dru-
żyn harcerskich. Jednodniówki te prezentują  więc główną  tendencję ideologiczną 
minionej epoki - cele edukacyjno-patriotyczno-rekreacyjne w kontekście i niejako 
„pod pretekstem" ogólnopolskich obchodów - plus garść wiadomości niezwykle 
cennych dla lokalnej społeczności (artykuły opisujące  m.in. Liceum Ogólnokształ-
cące  w Iławie, Szkołę Podstawową  im. J. Kusocińskiego w Olsztynie, Zbiorczą 
Szkołę Gminną  w Barczewie i in.). 

Z tytułów zasilających  Grunwaldiana warto też wymienić „Biuletyn Grun-
waldzki" z 1980 r. (wyd. przez Społeczny Komitet Zagospodarowania Pola Bitwy 
i Tras Grunwaldzkich), przedstawiający  do dziś aktualny temat rewitalizacji pól 
grunwaldzkich, oraz „Kurier Grunwaldzki" (wydany w 1985 r. przez Społecz-
ny Komitet Grunwaldzki oraz Olsztyńskie Wydawnictwo Prasowe RSW „Prasa-
-Książka-Ruch"  - 2 egz.) - który przybliża artykuły z zakresu historii oraz prze-
gląd  bieżących  obchodów grunwaldzkich. Z pewnością  badaczy PRL najbardziej 
zainteresuje „Drużyna", czyli wydawany w Warszawie tygodnik Instruktorów 
Związku  Harcerstwa Polskiego (z 1966 r. - 1 egz.). Czasopismo przedstawia ini-
cjatywy związane  z obchodami rocznicy grunwaldzkiej, podejmowane przez 
lokalne ZHP. „Drużyna" daje więc studiującym  działalność ruchu harcerskiego 
na Warmii i Mazurach możliwość uzyskania nieoczekiwanych i bardzo interesu-
jących  informacji.  Podobną  tematykę podejmują  „Grunwaldzkie Wici - Instruk-
tażowy Biuletyn Akqi »Grunwald '71« Komendy Chorągwi  Olsztyn", wydane 
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przez Związek  Harcerstwa Polskiego (3 egzemplarze z 1971 r.). To wyjątkowy 
rarytas dla znawców, artykuły przedstawiają  bowiem regionalnych działaczy, 
związanych  z ruchem harcerskim, oraz konkretne zaangażowanie harcerzy w ak-
cję rewitalizacji pola grunwaldzkiego. Dziś wartości przez niektórych uważane za 
anachroniczne... 
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Ze związanych  z omawianą  tematyką  zbiorów czasopiśmiennych olsztyńskich 

dżs-ów można wymienić jeszcze „Grunwald", czyli dodatek specjalny ogólnopol-
skiego „Żołnierza Polskiego" (1987) - w całości poświęcony faktom  historycznym 
- oraz tytuł stosunkowo (na tym tle) nowy - czyli samodzielny dodatek związany 
z gazetą  „Rzeczpospolita". W 2006 r. wydała ona we współpracy z „Mówią  Wie-
ki" serię zeszytów pod wspólnym tytułem „Historia Rzeczypospolitej: Zwycię-
stwa oręża polskiego" i właśnie w tym cyklu ukazała się jako numer 3. „Bitwa pod 
Grunwaldem" („Rzeczpospolita" z 18 marca 2006 r.). To staranne pod względem 
edytorskim wydanie przedstawia skrótowo acz kompetentnie fakty  i ciekawostki 
związane  z najsłynniejszym polsko-krzyżackim starciem. 

Ważną  częścią  dżs-ów są  katalogi wystaw. Olsztyński zbiór nie zawiera ich 
wiele - zaledwie trzy1, rejestrujące  działania artystyczne malarzy podczas Mię-
dzynarodowych Plenerów Malarskich „Grunwald", które organizowano w ośrod-
kach Funduszu Wczasowego w Zalesiu i Mielnie. Powstałe wówczas obrazy nie 

1 Grunwald  '83,  pod red. Zofii  Łupkowskiej i Janusza Wierzyńskiego, Olsztyn, Biuro Wystaw Arty-
stycznych, 1983; V  Ogólnopolski  Plener  Malarski  Grunwald  '87, pod red. Kazimierza Brakonieckiego, Olsztyn, 
Biuro Wystaw Artystycznych, 1987; VI  Ogólnopolski  Plener  Malarski  Grunwald  '88, pod red. Kazimierza Bra-
konieckiego, Olsztyn, Biuro Wystaw Artystycznych, 1988. 
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można określić jako stricte  „grunwaldzkie", a raczej osnute „na motywach", mimo 
to widzowie wreszcie mogą  ujrzeć Grunwald '1410 „inny" - nie-matejkowski... 
Podczas plenerów temat grunwaldzki w swoisty sposób uwiecznili m.in. Andrzej 
Samulowski (olejne „Grunwald" oraz „Krajobraz po bitwie"), Maria Ługowa 
(akwarelowa „Kompozycja"), Jan Wojciech Malik (olejny bez tytułu), czy Wiesław 
Szamborski (akrylowa „Bitwa"). 

grunwald 88Jk Ciii 
\ ry A lo p /SS\ M i H i 11 grunwald 83 

mmmMMmarn Nietypowym dżs-em związanym  ze sztuką  jest folder  wystawy (ekspono-
wanej w listopadzie-grudniu 1976 r.) w olsztyńskim Muzeum Warmii i Mazur 
pt. „Chwała oręża polskiego: batalistyczne obrazy i rysunki Jana Matejki 1838-
-1893". To sztywna, złożona na trzy okładka z reprodukcjami szkiców Matejki. 
Owe szkice świetnie obrazują  zmiany koncepcji oraz fazy  powstawania słynnej 
„Bitwy pod Grunwaldem" (prócz tego wewnątrz  owej barwnej okładki znajduje 
się książeczka  z wstępem Barbary Kuczały nt. historii tych rysunków). Osobli-
wością  dokumentu jest nietypowy wizerunek martwego Ulryka von Jungingen. 
Innego klasyka - choć niestety mało znanego - „Bitwę pod Grunwaldem" pędzla 
Kossaka, przedstawia druk harmonijkowy „Zamek w Olsztynie", czyli książecz-
ka z kart pocztowych (przypisana orientacyjnie do 1986 r.). Komentarz na jednej 
z kart opisuje ów znajdujący  się w zbiorach olsztyńskiego muzeum obraz. Innym 
tego typu dokumentem (wydanym w 1992 r. przez radomskie Muzeum Okrę-
gowe) jest folder  „»Grunwald«, obraz zapomniany". Ów druk stanowi pokłosie 
radomskiej ekspozycji dzieła Zygmunta Rozwadowskiego i Tadeusza Popiela. Jak 
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widać, dżs-y mogą  więc stanowić przechowalnię zapomnianych informacji,  ko-
palnię zapomnianej, wartościowej ikonografii,  węzełki dla pamięci pokoleń. 

„Klasycznymi" dokumentami życia społecznego są  afisze,  obwieszczenia 
i plakaty. W zbiorach olsztyńskiej Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej wspaniały 
relikt minionej epoki stanowi afisz  z 1961 r. „Ziemie Warmii i Mazur piękne, go-
spodarne i kulturalne". Druk dokumentuje obchody 551. rocznicy bitwy oraz 17. 
- Odrodzenia Polski Ludowej (15 lipca 1961). Program przedstawiony na afiszu 
jest typowy dla większości tego typu uroczystości patriotyczno-propagandowych 
tamtych czasów: sesja Miejskiej Rady Narodowej w Olsztynie, otwarcie wystawy 
osiągnięć  gospodarczych powiatu, uroczyste zapalenie znicza grunwaldzkiego 
na placu przed zamkiem, odsłonięcie pomnika przez I sekretarza Komitetu Woje-
wódzkiego, defilada  i pokaz lotniczy, występ Orkiestry Wojska Polskiego na tere-
nie parku miejskiego... Dla kontrastu można w tym miejscu przedstawić plakat 
wydany w 2009 r. przez olsztyńskie Muzeum Warmii i Mazur - program imprezy 
z cyklu „Niedziela w Muzeum" pod nazwą  „Którędy na Grunwald?" (12 lipca). 
Na owym druku do udziału w zabawie zachęca kolorowa fotografia  walki rycer-
skiej, program zaś przedstawia następujące  punkty: odczyty historyczne, pokazy 
walk rycerskich i łucznictwa, gry terenowe, konkursy plastyczne dla dzieci oraz 
inscenizację „Rycerze w mieście". Druk z 1961 r. jest płachtą  cienkiego papieru 
z napisami - nie zawiera żadnego elementu zdobniczego, plakat z 21 w. - przy-
ciąga  widza kolorami i ruchem na fotografii.  Znowu różnice w grafice  świadczą 
o specyfice  czasów, programy imprez również... 

MpH*^^*^  jarand  z Grabia  oraz rycerstwo 
^Af^J  A | ^TTYTT^^H^^^  kujawdąe  i dobrzyńskie  w bitwie  pod Grunwaldem 

grunwald F ° f - d r W - Sobiesław  Szybkowsfo 

CniJNWAU> 

olsztm - zamek.  Sale  Kopernikowskie 
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Zbiory dżs Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej zawierają  stosunkowo niewie-
le pocztówek o tematyce grunwaldzkiej - to zazwyczaj standardowe widoczki 
z pola grunwaldzkiego oraz wizerunki znanych wszystkim pomników kamiennych 
drzewców z chorągwiami  oraz zastygłych w czujności wojów. Najstarsze z wido-
kówek są  jeszcze czarno-białe - to zdjęcia z nadrukowanymi na rewersie liniami 
przeznaczonymi na zapis oraz miejscem na naklejenie znaczka. Jedną  z takich jest 
wydana w 1974 r. przez olsztyńskie Biuro Wydawnicze „Ruch". Widokówka za-
wiera fotografię  autorstwa J. Uklejewskiego, przedstawiającą  płaskorzeźbę na jednej 
ze ścian muzeum - tarczę z napisem „Grunwald-Berlin", dwoma mieczami i luźno 
zwieszoną  polską  flagą.  W takich symbolach widać specyfikę  minionej epoki: silne 
podkreślanie związków  między poszczególnymi wydarzeniami w polskiej historii. 
Zbiór późniejszych, już kolorowych, pocztówek z lat 70-tych 20 wieku liczy kilka-
naście sztuk. 

Kolekcję Grunwaldianów dopełniają  dokumenty życia społecznego ściągane 
z sieci Web - z placówek kulturalnych innych województw. Przykładem tego jest 
Newsletter  wydawany przez Muzeum Zamkowe w Malborku - wydawnictwo oka-
zjonalne, rejestrujące  lokalne obchody Roku Grunwaldzkiego. Olsztyński zbiór dżs-
-ów posiada komplet, czyli pięć kolejnych numerów tego czasopisma. Ewidentnie 
klasyfikują  się one do kategorii druków ulotnych: nie posiadają  ISSN, ich objętość 
nie przekracza 4 stron, a treść stanowi rejestracja bieżących  wydarzeń kulturalnych. 
Newslettery  malborskie nie stanowią  co prawda rejestracji życia kulturalnego instytu-
cji województwa warmińsko-mazurskiego, wchodzą  jednak w skład zasobów olsz-
tyńskiej biblioteki z racji opisywania przebiegu Roku Grunwaldzkiego - obchodów 
związanych  jak najbardziej z historią  interesującego  nas terenu topograficznego. 
Jest to też swoista ciekawostka zbiorów (mimo iż tak współczesna), gdyż niezwykle 
rzadko się zdarza, aby jakaś instytucja poświęciła wszystkie numery wydawnictwa 
ciągłego  obchodom wydarzenia szczególnie ważnego w innym województwie. Fakt, 
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iż w tym wypadku korelaqe między placówkami są  oczywiste z racji wspólnoty 
historii, nie umniejsza rangi pozyskanych dżs-ów Dzięki Internetowi olsztyński 
zbiór druków ulotnych wzbogacił się ponadto w małą  serię logotypów Roku Grun-
waldzkiego - również związanych  ze wspomnianym powyżej Muzeum Zamkowym 
w Malborku. Całość wieńczy dokument-program wydarzeń kulturalnych, jakimi 
placówka czci tę rocznicę. 

Oczywiście zbiór Grunwaldianów w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej jest 
większy - w powyższym tekście nie przedstawiono bowiem całości „zasobu grun-
waldzkiego". Ktoś mógłby też uznać, iż opisane wcale nie są  tymi najbardziej godny-
mi uwagi. Ogólnie jednak, jak już wspomniano na początku,  jest to zbiór stosunkowo 
niewielki. Czy skromność Grunwaldianów tak ilościowa, jak i jakościowa, nie stanowi 
ogólnej wskazówki, że ten tak wdzięczny i widowiskowy wątek  oraz związane  z tym 
motywy są  w dzisiejszych czasach trochę niewykorzystane? Sam fakt  historyczny 
nie został zapomniany, wszak obchody grunwaldzkie celebruje się co roku, a w całej 
Polsce stoi niejeden pomnik poświęcony zwycięstwu - ale i tak temat zwycięstwa jest 
mało wyeksploatowany. Nawet współczesne druki okolicznościowe, powstałe w ra-
mach obchodów 600-lecia bitwy, nie epatują  na przykład tak piękną  wszak estetyką 
rycerską  czy średniowieczną.  Jakby naszą  wyobraźnię rzeczywiście zdominowała 
„Bitwa pod Grunwaldem" Matejki oraz film  w reżyserii Forda... 

Cóż jeszcze w dżs-ach-Grunwaldianach pozostało? Kilka dokumentów opisują-
cych Muzeum Bitwy Grunwaldzkiej w Stębarku. Jak na wagę i historię tego miejsca 
- naprawdę niewiele: ulotka ksero z 1. 80-tych 20 w. z zestawieniem atrakcji tury-
stycznych i wystaw, kolorowy mini-przewodnik po placówce i polach wydany przez 
społeczny Komitet Grunwaldzki, folder  z serii „Co zwiedzać na Warmii i Mazurach" 
z 1976 r. z tekstem Romualda Odoja, ulotka z planem zagospodarowania pól grun-
waldzkich - „stan na dzień 17 lipca 1960". Nic takiego: plany miejsc, na rewersach 
- programy uroczystości, jakieś adresy... Czy to warto trzymać? Warto. Ważną  infor-
macją  jest też zestawienie o noclegach i dojazdach oraz mapki przedstawiające,  któ-
rędy jeżdżono - wszak część linii zlikwidowano, większość hoteli przestała istnieć. 
Tylko na dżs-ach pozostały ślady przeszłości. Mimo tego więc, że kalendarze szybko 
tracą  aktualność, zdjęcia blakną,  dokumenty żółkną  i strzępią  się - istnieje głęboki 
i mądry  sens w zbieraniu oraz przechowywaniu tych starych druków ulotnych. Z na-
wet najbardziej standardowych, wręcz banalnych, lekko nadgryzionych zębem cza-
su, zalanych, trochę zatęchłych kart, ze zmiętych niecierpliwą  ręką  papierów można 
wyczytać żywe i do dziś poruszające  fragmenty  dawnego istnienia. Widokówka wy-
słana „na szybko" z wycieczki w 1966 r. zawiera zapisaną  na odwrocie wzruszającą 
notkę - „Teraz robimy II śniadanie" - i koniec. Od tego radosnego zapisu minęło 54 
lata. Czy ręka, która to pisała, jest jeszcze żywa? Zapis pozostał (znaczek oznaczony 
pieczęcią  - 15.07.66). Taka jest właśnie rola dżs-ów - rejestrować życie, pozostawiać 
pamięć po tych, co odchodzą.  Nawet tych z 1410 r. 

Anna Rau 
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NIEMIECKOJĘZYCZNE ŹRÓDŁA WIEDZY 
O BITWIE POD GRUNWALDEM 

PRZEGLĄD PUBLIKACJI DRUKOWANYCH I ZASOBÓW INTERNETOWYCH 

W poszukiwaniu niemieckojęzycznych publikacji, dotyczących  bitwy pod 
Grunwaldem, bibliografie  wydane w Polscel okazują  się niewystarczające.  Oczy-
wiście rejestrują  one piśmiennictwo niemieckie, jednak (nawet jeśli są  dostępne dla 
badacza niemieckojęzycznego) najnowsze z nich ukazały się w 1990 r., dlatego pró-
ba zgromadzenia źródeł i opracowań niemieckojęzycznych oznacza żmudne poszu-
kiwania w bibliografiach  o szerszym zasięgu tematycznym i chronologicznym oraz 
w katalogach internetowych i elektronicznych bazach danych. Poniższy artykuł 
prezentuje najważniejsze z nich i ich możliwości wyszukiwawcze oraz biblioteki 
i archiwa cyfrowe,  które umożliwiają  dotarcie do tekstu źródła lub opracowania. 

Do tradycyjnego warsztatu pracy bibliografa  i badacza należą  oczywiście bibliografie 
drukowane. Wśród opracowań niemieckojęzycznych wymienić trzeba bibliografie  historii 
Zakonu Krzyżackiego: Kurze  Bibliographie  zur Geschichte des  Deutschen Ordens 2 i Bi-
bliographie  des  Deutschen Ordens  bis 19593 oraz wielotomową  bibliografię  historii Prus 
Wschodnich4, ukazującą  się najpierw w Kónigsbergu, następnie w Marburgu - wydawaną 
przez Herder-Institut i opracowywaną  w przeciągu  wielu lat przez Ernesta Wermke. 

1 W. Mierzwa, Bibliografia  grunwaldzka,  Olsztyn, cop. 1990 ; Bibliografia  bitwy pod  Grunwaldem  i jej tradycji, 
Henryk Baranowski, Ireneusz Czarciński; pod red. Mariana Biskupa, Toruń, 1990. 

2 R. ten Haaf,  Kurze  Bibliographie  zur Geschichte des  Deutschen Ordens,  Kitzingen am Main, 1949. 
3 Bibliographie  des  Deutschen Ordens  bis 1959, Karl H. Lampe ; bearbeitet von Klemens Wieser, Bonn-Godes-

berg, [s.a.]. 
4 E. von Wermke, Altpreufiische  Bibliographie  : jur das  Jahr  ... ; nebst Nachtragen  zu den  friiheren  Jahren, 

Kónigsberg, 1866-1930; Bibliographie  der  Geschichte von Ost- und  Westpreufien  : Jur  die  Jahre...  : [Primarstufe], 
bearbeitet im Auftrag  der Historischen Kommission fur  Ost- und WestpreuBische Landesforschung  von Ernst Wermke, 
Marburg/Lahn, 1931-1972; Bibliographie  der  Geschichte von Ost- und  Westpreussen,  in Zusammenarbeit mit dem 
Towarzystwo Naukowe w Toruniu und der Biblioteka Uniwersytecka Toruń und in Verbindung mit der Historischen 
Kommission fur  Ost- und WestpreuBische Landesforschung  hrsg. vom Herder-Institut, Marburg, 1933-1996; Biblio-
graphie zur Geschichte Ost- und  Westpreufiens  = Bibliografia  historii Pomorza Gdańskiego  i Prus Wschodnich,  in 
Zusammenarbeit mit dem Towarzystwo Naukowe w Toruniu und der Biblioteka Uniwersytecka w Toruniu und in Ver-
bindung mit der Historischen Kommission fur  Ost- und WestpreuBische Landesforschung  hrsg. vom Herder-Institut, 
Marburg, 1999-. 
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Wraz z nastaniem ery Internetu i coraz dalej idącą  komputeryzacją  bibliotek 
wiele instytucji badawczych oraz bibliotek zaczęło rejestrować bibliografie  w po-
staci elektronicznych baz danych, bardzo często dostępnych online. Taką  właśnie 
elektroniczną  bibliografię  stworzył wspomniany już Herder-Institut. Baza danych 
Literaturdokumentation zur Geschichte Ostmitteleuropas (LitDok Osteuropa)5 

umożliwia przegląd  publikacji naukowych, dotyczących  historii Europy Środko-
wo-Wschodniej, oraz prac bibliograficznych  Herder-Institut, wydanych drukiem. 
Bazę danych przygotowuje instytut we współpracy z instytucjami z Niemiec, 
Polski, Czech, Słowacji i Węgier. Rejestrowane są  materiały wydawane zarówno 
w Europie Środkowej oraz Wschodniej, jak i w Europie Zachodniej i Ameryce 
Północnej (ok. 1500 tytułów). Baza danych jest udostępniana również za pomocą 
portali fachowych,  które omówię poniżej6. 

Baza piśmiennictwa LitDok Osteuropa pozwala na przeszukiwanie piśmien-
nictwa w zakładce „Literaturdatenbank" za pomocą  indeksów: osobowego, ty-
tułowego, haseł przedmiotowych i geograficznych,  wydawnictwa i instytucji 
sprawczej, tytułu serii lub czasopisma, numeru ISBN i ISSN. Do selekcji materia-
łów wykorzystać można dodatkowe filtry  i w ten sposób zawęzić wyszukiwanie 
do określonego typu dokumentu. Wyszukiwarka umożliwia również przegląda-
nie tekstów w określonym języku lub wydanych w konkretnym roku. Poprzez 
zakładkę „Systematyk" możliwe jest przeglądanie  materiałów pogrupowanych 
w działy. W zakładce „Periodika" można przeglądać  opracowywane tytuły za 
pomocą  indeksów: tytułowego (cały tytuł lub słowo w tytule), miejsca wydania, 
instytucji opracowującej,  regionu i języka (kod języka). 

Dodatkową  zaletą  bazy jest fakt,  że jest ona skonfigurowana  nie tylko z ka-
talogiem biblioteki Herder-Institut, ale również z katalogami online innych bi-
bliotek. Dzięki temu można uzyskać informację  o dostępności tytułu. W opisach 
wielu publikacji znajdują  się również linki do elektronicznej wersji spisu treści lub 
noty od wydawcy. 

Badacz bitwy pod Grunwaldem może korzystać z innych internetowych baz danych 
i bibliografii  poświęconych studiom nad Europą  Środkową  i Wschodnią,  np. z udostęp-
nianej przez portal Virtuelle Fachbibliothek Osteuropa bibliografii  Europaische Bibliogra-
phie zur Osteuropaforschung\  która rejestruje książki,  artykuły i dysertacje naukowe pu-
blikowane w latach 1991-2007 w Belgii, Niemczech, Finlandii, Francji, Wielkiej Brytanii, 
Holandii, Austrii i Szwajcarii. Na tym samym portalu znajduje się baza Literaturdatenbank 
Ostmitteleuropa8. Obydwa źródła informacji  wyposażone są  w taki sam system wyszuki-
wania - możliwość wyboru indeksów i łączenia  ich za pomocą  operatorów Boole'a. 

5 http://www.litdok.de/. 
6 Informacje  pochodzą  ze strony internetowej Herder-Institut http://www.herder-institut.de/startseite/literaturdo-

kumentation.htm 1/ [dostęp: 30.05.2010]. 
7 http://www.vifaost.de/fachdatenbanken/ebsees  1 /. 
8 http://www.vifaost.de/zeitschriften/litdb-ome/ . 
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NIEMIECKOJĘZYCZNE ŹRÓDŁA.. 

Inną  bibliografią  dostępną  za pośrednictwem Internetu jest Historische Bibliogra-
phie Online9, w której znajduje się blisko 300 00010 zapisów bibliograficznych  naukowych 
publikacji historycznych: monografii  oraz artykułów z czasopism i wydawnictw zwar-
tych. Poprzez połączenie  z Jahrbuch der historischen Forschung baza umożliwia również 
śledzenie projektów naukowych, powstających  i planowanych prac. Historische Biblio-
graphie Online jest wyposażona w wyszukiwarkę, która pozwala na połączenie  dwóch 
strategii wyszukiwawczych, czyli przeszukiwania i przeglądania  określonego terminu, np. 
„Tannenberg" możemy szukać tylko w interesującym  nas dziale, np. „Kultur und Kunst". 
Wynikiem będą  tylko te publikacje związane  z Grunwaldem, które zostały sklasyfikowa-
ne w dziale „kultura i sztuka". Dodatkowo możliwa jest selekcja listy wyników poprzez 
wybór roku wydania oraz konkretnego przedziału chronologicznego (na poziomie Glie-
derungsebene wybrać można nie tylko dział rzeczowy, ale również zakres chronologiczny 
poszukiwanych materiałów). Możemy także określić sposób prezentacji listy wyników 
- z opisami skróconymi (autor, tytuł) lub kompletnymi opisami bibliograficznymi.  Bi-
bliografia  ta jest wyposażona również w indeksy - autorski oraz podmiotowe (osobowy 
i geograficzny).  Możliwe jest też wyszukiwanie instytucji współtworzących  bazę oraz śle-
dzenie najnowszych opisów bibliograficznych. 

Do bibliografii  poświęconych historii Niemiec należą  również Jahresberichte fur 
deutsche Geschichte11, które rejestrują  dokumenty drukowane i elektroniczne, publikacje 
samodzielne i artykuły. Wyszukiwarka pozwala łączyć  indeksy (osobowy, tytułowy, rze-
czowy, tytuł serii i czasopisma) za pomocą  operatorów Boole'a oraz zawężać listę wyni-
ków przez wybór rodzaju i języka publikacji, jej zakres chronologiczny i tematykę oraz 
rok wydania. 

Kolejną  internetową  bibliografią,  o węższym od poprzednich zakresie chronologicz-
nym, jest baza zamieszczona na portalu Regesta Imperii - Akademie der Wissenschaften 
und der Literatur Mainz w zakładce „Literatursuche"12. Rejestruje ona piśmiennictwo 
związane  z Europą  średniowieczną,  zarówno historyczne, jak i nauk pokrewnych - ar-
cheologii, literatury, historii muzyki i sztuki, filozofii  oraz teologii. System oferuje  wy-
szukiwanie proste, czyli słowa lub słów w całości opisu, lub zaawansowane - za pomocą 
indeksów: osobowego, tytułowego i rzeczowego. Do opisu rzeczowego zastosowano ha-
sła geograficzne,  rzeczowe i chronologiczne, zebrane w Tezaurusie, który również można 
przeglądać.  Listę wyników można zawężać, stosując  dodatkowe kryteria: język dokumen-
tu i rodzaj dokumentu (artykuły, książki,  wydawnictwa wielotomowe, czasopisma). Przez 
zaznaczenie opcji „Eintrage mit Online-Text" ograniczamy wybór do materiałów dostęp-
nych w Internecie. Baza ta nie jest jednak skonfigurowana  z katalogami bibliotecznymi 
i nie informuje  o dostępności tytułów w bibliotekach. 

9 http://www.oldenbourg.de/verlag/ahf/ . 
1 0 Informacja  ze strony internetowej Oldenburg Wissenschaftsverlag http://www.oldenbourg.de/verlag/ahf/  

[dostęp: 30.05.2010]. 
11 http://jdgdb.bbaw.de/cgi-bin/jdg/cgi-bin/jdg/. 
12 http://opac.regesta-imperii.de/lang_de/. 
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Informacji  bibliograficznych  dostarczają  również katalogi biblioteczne. Jednym 
z nich jest Deutsche Nationalbibliografie 13 - katalog niemieckiej biblioteki narodowej. 
Rejestruje on głównie publikacje wydane w Niemczech od 1913 r.: publikacje zwarte, 
czasopisma, prace doktorskie i habilitacyjne (drukowane i w formie  elektronicznej), ger-
manica zagraniczne i tłumaczenia literatury niemieckiej na inne języki oraz zbiory specjal-
ne (karty, atlasy, muzykalia). W odróżnieniu od polskiej bibliografii  narodowej Deutsche 
Nationalbibliografie  nie rejestruje artykułów z czasopism. Artykuły i fragmenty  książek 
również nie mają  samodzielnych opisów, jednak spisy treści wielu książek  zostały już 
zdigitalizowane i są  udostępniane w postaci dokumentów elektronicznych, dzięki czemu 
można przeglądać  prace zbiorowe i wyszukiwać fragmenty,  dotyczące  interesujących  nas 
zagadnień nawet w monografiach  o szerokim zakresie tematycznym, np. rozdziały o bi-
twie pod Grunwaldem w publikacjach poświęconych Zakonowi Krzyżackiemu autorstwa 
Klausa Militzera14, czy Rudigera Greifa 15. 

Deutsche Nationalbibliografie  poza wyszukiwaniem prostym umożliwia również 
szukanie zaawansowane z wykorzystaniem indeksów: autorskiego, tytułowego (tytuł lub 
słowo w tytule), rzeczowego, wydawcy oraz Uniwersalnego Klasyfikacji  Dziesiętnej, któ-
re można dodatkowo łączyć  za pomocą  operatorów Boole'a. Możliwe jest też wyszuki-
wanie słowa lub słów w zdigitalizowanych spisach treści książek.  Listę wyników można 
zawęzić poprzez wybór rodzaju dokumentu oraz dział UKD. Można też przeglądać  po-
szczególne działy katalogu (według UKD) lub przeszukiwać tylko określone kolekcje. 

Kolejnym katalogiem wartym polecenia jest katalog online Staatsbibliothek zu Ber-
lin - PreuBischer Kulturbesitz16, posiadającej  w swoich zbiorach wiele cennych publikacji. 
Katalog poza wyszukiwaniem prostym słowa lub słów w całym opisie dokumentu bądź 
tylko w wybranym indeksie pozwala również na wyszukiwanie złożone przez łączenie 
indeksów za pomocą  operatorów logicznych i stosowanie dodatkowych ograniczeń - wy-
bór konkretnego rodzaju lub rodzajów dokumentu, określenie roku lub okresu wydania 
poszukiwanej publikacji, języka publikacji. Listę wyników można analizować, a w opisie 
pojawia się informacja,  czy dany dokument ma załączniki  elektroniczne, np. spis treści 
lub notę od wydawcy, które przeglądać  można jako pliki w formacie  PDF. Podobne możli-
wości wyszukiwawcze oferują  katalogi berlińskich bibliotek uniwersyteckich Humboldt-
Universitat zu Berlin17 i Freie Universitat Berlin18. 

Chcąc  przeszukać zbiory wielu bibliotek berlińskich i brandenburskich, można 
skorzystać z multiwyszukiwarki Kooperativer Bibliotheksverbund Berlin-Brandenburg 

1 3 https://portal.d-nb.de/. 
1 4 K. Militzer, Die Geschichte des  Deutschen Ordens,  Stuttgart, 2005. Spis treści dostępny w Internecie http://d-

-nb.info/974469440/04/  [dostęp: 30.05.2010]. 
1 5 R. Greif,  Der Deutsche Ritterorden,  Augsburg, 2008. Spis treści dostępny w Internecie http://d-nb. 

info/987097091/04/  [dostęp: 30.05.2010]. 
1 6 http://stabikat.de/. 
1 7 http://opac.hu-berlin.de/. 
1 8 http://sf4.ub.fu-berlin.de/ . 
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(KO-BV)19. Jednak ma ona dużo mniejsze możliwości wyszukiwawcze, niż wymienione 
wyżej katalogi - pozwala na wyszukiwanie proste słowa lub słów w całym dokumen-
cie, ewentualnie w wybranych polach, ale w wyszukiwaniu zaawansowanym na połącze-
nie tylko dwóch indeksów, ewentualnie zmianę operatora logicznego. Zaletą  KOBV jest 
jednak możliwość wyboru katalogów, które chcemy przeszukiwać, oraz pełnotekstowa 
wyszukiwarka zasobów elektronicznych20, do których należą  publikacje samodzielne i ar-
tykuły z czasopism. 

Inne multiwyszukiwarki katalogów bibliotek niemieckich to: Gemeinsamer Ver-
bundkatalog (GVK)21, Hessischer Verbundkatalog (HeBIS)22, Bibliotheksverbund 
Bayern23, Verbundkatalog der Hochschulbibliotheken Nordrhein-Westfalens 24 oraz Sudwe-
stdeutscher Bibliotheksverbund (SWB)25. 

Gemeinsamer Verbundkatalog pozwala na przeszukiwanie katalogów bibliotek 
krajów związkowych:  Bremy, Hamburga, Meklemburgii-Pomorza Przedniego, Dolnej 
Saksonii, Saksonii-Anhalt, Szlezwika-Holsztynu, Turyngii oraz Fundacji Pruskiego Dzie-
dzictwa Kultury (Stiftung  PreuBischer Kulturbesitz). Funkcjonuje jednocześnie jako baza 
danych, jako że rejestruje się w nim również artykuły z czasopism, fragmenty  książek  oraz 
dokumenty elektroniczne. W GVK możliwe jest wyszukiwanie proste - szukanie okre-
ślonego słowa lub słów w całym dokumencie, również w tekście spisów treści - i wyszu-
kiwanie zaawansowane: wybór indeksu przeszukiwanego, łączenie  indeksów za pomocą 
operatorów logicznych, określenie języka i rodzaju dokumentu oraz roku wydania. Ikony, 
wyświetlające  się przy tytułach, informują  o rodzaju dokumentów, zaś opisy skrócone po-
dają  od razu, czy pełny opis woluminu zawiera linki do spisów treści, not wydawniczych 
lub recenzji. System umożliwia również analizę wyników oraz zapisanie listy wyników 
w formie  dokumentu tekstowego. 

Podobne możliwości wyszukiwawcze charakteryzują  pozostałe z wymienionych 
wyżej multiwyszukiwarek: Hessischer Verbundkatalog, łączący  katalogi bibliotek Hesji 
i Nadrenii, Sudwestdeutscher Bibliotheksverbund, pozwalający  na przeszukiwanie kata-
logów bibliotek Saary, Badenii-Wirtembergii i Saksonii oraz wielu innych bibliotek facho-
wych na terenie całego kraju, Bibliotheksverbund Bayem, prezentujący  zasoby bibliotek 
bawarskich, oraz Verbundkatalog der Hochschulbibliotheken Nordrhein-Westfalens  -
multiwyszukiwarka katalogów bibliotek uniwersyteckich Nadrenii Północnej-Westfalii. 

Bazy danych, multiwyszukiwarki, zdigitalizowane i elektroniczne publikacje, które 
dotyczą  bitwy pod Grunwaldem, są  dostępne na portalach fachowych.  Wspomniany już 
wcześniej portal Regesta Imperii - Akademie der Wissenschaften  und der Literatur Ma-

1 9 http://vsl3.kobv.de/. 
2 0 http://volltexte.kobv.de/. 
2 1 http://gso.gbv.de. 
2 2 http://cbsopac.rz.uni-frankfurt.de/ . 
2 3 www.gateway-bayern.de/. 
2 4 http://okeanos-www.hbz-nrw.de/F/. 
2 5 http://swb.bsz-bw.de/. 
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inz26 oferuje  nie tylko bibliograficzną  bazę danych, ale również bazę regestów w wersji 
elektronicznej z możliwością  wyszukiwania pełnotekstowego. 

Innymi portalami dla historyków są  Clio27 i Chronikon28. Portal Chronikon umożli-
wia przeszukiwanie wielu źródeł informacji:  baz danych, bibliografii,  katalogów biblio-
tecznych oraz zasobów cyfrowych.  Możliwe jest wyszukiwanie proste oraz zaawansowa-
ne (przeszukiwanie za pomocą  indeksów oraz/lub łączenie  ich przez operatory logiczne), 
które można połączyć  z przeglądaniem  indeksów oraz wyborem baz danych. Podając  listę 
wyników, system informuje,  w których bazach znaleziono odpowiedź na zadane zapytanie 
i w których było to niemożliwe. 

Bardziej rozbudowanym portalem jest Clio, który poza wyszukiwarką  literatury fa-
chowej oferuje  również informacje  o projektach naukowych, stypendiach i instytucjach 
badawczych, fachowych  stronach internetowych i bazach danych, możliwości publikacji 
i archiwizacji oraz komunikacji. Umieszczona w zakładce „Datenbanken" multiwyszuki-
warka umożliwia wyszukiwanie proste (odnalezienia terminu wyszukiwawczego w wy-
branym typie baz danych) lub złożone (wyszukiwanie za pomocą  indeksów w wybranych 
bazach danych). 

Portalem skierowanym nie tylko do historyków jest Internetportal fur  wissenscha-
ftliche  Information 29, który umożliwia wyszukanie literatury naukowej w wielu różnorod-
nych tematycznie bazach danych. Opcja wyszukiwania prostego umożliwia odnalezienie 
poszukiwanego terminu lub frazy  w bazach danych, dotyczących  wybranych dziedzin na-
uki. Wyszukiwanie zaawansowane pozwala na bardziej szczegółowe określenie dziedzi-
ny oraz łączenie  indeksów za pomocą  operatorów logicznych. Przy każdym znalezionym 
dokumencie widoczna jest informacja,  z jakiej bazy pochodzi zapis. Obok listy wyników 
prezentowana jest ich analiza pod względem tematycznym, chronologicznym, typu oraz 
języka publikacji, co umożliwia dodatkową  selekcję wyników. 

Wyżej omówione bazy danych, katalogi i portale pozwolą  zgromadzić obszerny 
i szczegółowy materiał bibliograficzny,  jednak badaczowi potrzebny jest dostęp do od-
nalezionych materiałów. Z wielu z nich korzystać można tylko w bibliotekach, ale są  też 
materiały dostępne online - zdigitalizowane (dotyczy to szczególnie publikacji starszych) 
lub publikowane w wersji elektronicznej (współczesne dysertacje, czasopisma elektro-
niczne, strony internetowe). 

Najbardziej znaną,  choć cieszącą  się złą  sławą,  biblioteką  cyfrową  jest GoogleBo-
oks. Znaleźć tu można Geschichte Preufiens 30 Johannesa Voigta, w której znajduje się 

2 6 http://www.regesta-imperii.de/. 
2 7 http://www.clio-online.de/. 
2 8 http://elektra.bsb-muenchen.de/servlet/Top/searchadvanced#fach_gesch/ . 
2 9 http://www.vascoda.de/. 
3 0 J. Voigt,Geschichte Preussens, von den  dltesten  Zeiten  bis zum Untergange  der  Herrschaft  des  deutschen 

Ordens.  Bd. 7: Die Zeit  vom Hochmeister  Ulrich  von Jungingen  1407 bis zum Tode  des  Hochmeisters  Paul von 
Rufidorf  1441, Kónigsberg, 1836. Dostępny w Internecie http://books.google.pl/books?id=rYOCAAAAcAAJ&p-
g=PA85&dq=geschichte+preussens+t+6&h^&as_brr=l&a 
d=6#v=onepage&q&f=false/  [dostęp: 31.05.2010]. 
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obszerny fragment  poświęcony bitwie, oraz Scriptores  Rerum Prussicarum31 z licznymi 
wzmiankami kronikarzy niemieckich, dotyczącymi  bitwy pod Grunwaldem. Inne źródła 
odnaleźć można w cyfrowej  edycji Monumenta  Germaniae Historica 32. 

Przeglądanie  źródeł internetowych umożliwia portal Virtuelle Fachbibliothek Osteu-
ropa33. W zakładce „Internetressourcen" znajduje się wyszukiwarka materiałów interne-
towych o charakterze naukowym, dotyczących  historii, kultury, zagadnień politycznych 
i społecznych krajów Europy Wschodniej. Wyszukiwarka umożliwia różne strategie wy-
szukiwawcze: wybór indeksów i łączenie  indeksów za pomocą  operatorów logicznych. 

Wiele czasopism jest obecnie digitalizowanych i udostępnianych w Internecie. Do 
odnalezienia interesującego  nas tytułu, np. Altpreussische  Monatsschrift,  użyjemy bazy 
czasopism Zeitschrifitendatenbank  ZDB34 lub podobnej do niej Elektronische Zeitschri-
fitenbibliothek 35. Katalogi te rejestrują  czasopisma drukowane i elektroniczne, informując 
jednocześnie o ich dostępności w bibliotekach niemieckich oraz w Internecie. Za pośred-
nictwem tych baz możliwe jest więc odnalezienie czasopisma, z którym jako dodatek spe-
cjalny drukowana była bibliografia  Altpreufiische  Bibliographie 36 Waltera Meyera. 

Internet stanowi dla bibliografa  i badacza bitwy grunwaldzkiej bogate źródło infor-
macji. Istnieje wiele bibliografii  i baz danych o różnym zasięgu chronologicznym i te-
matycznym, dostępnych online, które można przeszukiwać za pomocą  profesjonalnych 
wyszukiwarek. Katalogi bibliotek dostarczają  informacji  o dostępności tytułów, rejestrują 
spisy treści, recenzje i noty wydawnicze w formie  elektronicznej. Ponadto trzeba zazna-
czyć, iż liczne materiały zostały zdigitalizowane i są  udostępniane w bibliotekach cyfro-
wych. Dodatkową  pomocą  są  portale fachowe,  które informują  nie tylko o publikacjach, 
ale również o projektach badawczych i instytutach naukowych. Obiecującą  grupą  zaso-
bów są  również bazy prac naukowych, rozpraw doktorskich i habilitacji w formie  elektro-
nicznej, np.: Online-Publikationen in Deutschland37 i Digitale Dissertationen im Internet38. 
Takie bazy udostępniają  zresztą  biblioteki niemal wszystkich uniwersytetów niemieckich 

31 Scriptores  rerum Prussicarum: die  Geschichtąuellen  der  preufiischen  Yorzeit  bis zum Untergange  der  Ordens-
herrschaft,  hrsg. von Theodor Hirsch, Max Toeppen und Ernst Strehlke. Bd. 3, Leipzig, 1866. Dostępny w Internecie 
http://books.google.pl/books?id=-4AOAAAAYAAJ&printsec= 
i=HhwBTICEIYuezgTZpJvDA&cd=2#v=onepage&q&f=false/  [dostęp: 29.05.2010]. 

3 2 http://bsbdmgh.bsb.lrz-muenchen.de/dmgh_new/. 
3 3 http://www.vifaost.de/ . 
3 4 http://dispatch.opac.d-nb.de/. 
3 5 http://rzblx 1 .uni-regensburg.de/ezeit/index.phtml?bibid=AAAAA&colors=7&lang=de/. 
36 Altpreussische  Bibliographie  fur  die  Jahren  1896-1900 : im Auftrag  des  Yereins  fur  die  Geschichte von Ost-

und  Westpreussen,  Kónigsberg, 1898-1901. T. 1: 1896 und  1897, „Altpreussische Monatsschrift",  Bd. 35, (1898), H. 
7/8 ; T. 2: 1898 : nebst Nachtragen  zu 1896 und  1897, „Altpreussische Monatsschrift",  Bd. 36, (1899), H. 5/6 ; T. 3: 
1899: nebst Nachtragen  zu 1896-98, „Altpreussische Monatsschrift",  Bd. 37, (1900), H. 5/6 ; T. 4:1899: nebst Nach-
tragen  zu den  fruheren  Jahren,  „Altpreussische Monatsschrift",  Bd. 38, (1901), H. 5/6. Dostępne w Internecie http:// 
www.mgh-bibliothek.de/bibliothek/altpreussischemonatsschrift.html/  [dostęp: 31.05.2010]. 

3 7 http://edoc.hu-berlin.de/e_suche/oai.php/. 
3 8 http://www.dissonline.de/index.htm/. 
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i choć obecnie zawierają  one nieliczne publikacje, dotyczące  pośrednio Grunwaldu, jed-
nak można przypuszczać, iż w przyszłości będą  stanowić cenne źródło informacji. 

Sylwia  Białecka 

Niemieckojęzyczne źródła wiedzy o bitwie pod Grunwaldem (wybór) 

Bibliografie 

Altpreussische  Bibliographie  fur  die  Jahren  1896-1900 : im Auftrag  des  Vereins  fur  die  Geschichte 
von Ost- und Westpreussen  / zsgst. von Bibliothekar Dr. Walter Meyer. - Kónigsberg : 
F. Beyer, 1898-1901. 
T. 1:1896 und 1897  // „Altpreussische Monatsschrift".  - Bd. 35 (1898), H. 7/8. 
T. 2:1898 : nebst Nachtriigen  zu 1896 und 1897  // „Altpreussische Monatsschrift".  - Bd. 

36, (1899), H. 5/6. 
T. 3: 1899 : nebst Nachtriigen  zu 1896-98 // „Altpreussische Monatsschrift".  - Bd. 37, 

(1900), H. 5/6. 
T. 4:1899 : nebst Nachtriigen  zu denfriiheren  Jahren  // „Altpreussische Monatsschrift".  -

Bd. 38, (1901), H. 5/6. 
Bibliographie  der  Geschichte  von Ost- und Westpreuflen  : fur  die  Jahre...  : [Primarstufe]  / bear-

beitet im Auftrag  der Historischen Kommission fur  Ost- und Westpreufiische  Lan-
desforschung  von Ernst Wermke. - Marburg/Lahn : Johann Gottfried  Herder-Institut, 
1931-1972. 

Bibliographie  der  Geschichte  von Ost- und Westpreussen  / in Zusammenarbeit mit dem Towa-
rzystwo Naukowe w Toruniu und der Biblioteka Uniwersytecka Toruń und in Ver-
bindung mit der Historischen Kommission fur  Ost- und Westpreufiische  Landesfor-
schung hrsg. vom Herder-Institut. - Marburg : Verlag Herder-Institut, 1933-1996. 

Bibliographie  zur Geschichte  Ost- und Westpreufiens  = Bibliografia  historii  Pomorza  Gdańskiego 
i Prus Wschodnich  / in Zusammenarbeit mit dem Towarzystwo Naukowe w Toruniu 
und der Biblioteka Uniwersytecka w Toruniu und in Verbindung mit der Histori-
schen Kommission fur  Ost- und Westpreufiische  Landesforschung  hrsg. vom Herder-
-Institut. - Marburg : Yerlag Herder-Institut, 1999-. 
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Haaf,  Rudolf  ten: Kurze  Bibliographie  zur Geschichte  des  Deutschen Ordens  / von Rudolf  ten 
Haaf.  - Kitzingen am Main : Holzner, 1949. 

Lampe, Karl H.: Bibliographie  des  Deutschen Ordens  bis 1959 / Karl H. Lampe; bearbeitet von 
Klemens Wieser. - Bonn-Godesberg: Verlag Wissenschaftliches  Archiv, [s.a.]. - (Quel-
len und Studien zur Geschichte des Deutschen Ordens; 3). 

Wermke, Ernst: Altpreufiische  Bibliographie  :fiir  das  Jahr...;  nebst Nachtragen  zu denfriihe-
ren Jahren  /  von Ernst  Wermke.  - Kónigsberg : Grafe  & Unzer, 1866-1930. 

Katalogi  biblioteczne: 

www.gateway-bayern.de/ - Bibliotheksverbund Bayern 
https://portal.d-nb.de/ - Deutsche Nationalbibliografie 
http://gso.gbv.de/DB=2.138/ - Fachkatalog Baltische Lander 
http://gso.gbv.de/ - Gemeinsamer Verbundkatalog 
http://cbsopac.rz.uni-frankfurt.de/  - Hessischer Verbundkatalog 
http://opac.hu-berlin.de/ - HU Berlin Katalog 
http://www.ubka.uni-karlsruhe.de/kvk.html/  - Karlsruher Virtueller Katalog 
http://vsl3.kobv.de/ - Kooperativer Bibliotheksverbund Berlin-Brandenburg 
http://sf4.ub.fu-berlin.de/  - Online-Katalog der Freien Universitat Berlin 
http://stabikat.de/ - Online-Katalog der Staatsbibliothek zu Berlin 
http://swb.bsz-bw.de/ - Online-Katalog des Siidwestdeutschen Bibliotheksverbundes 
http://www.ub.hu-berlin.de/ - Universitatsbibliothek der Humboldt-Universitat zu Ber-

lin 
http://okeanos-www.hbz-nrw.de/FZ - Verbundkatalog der Hochschulbibliotheken Nor-

drhein-Westfalens 

Bazy danych: 

http://www.oldenbourg.de/verlag/ahf  - Historische Bibliographie Online 
http://jdgdb.bbaw.de/cgi-bin/jdg/cgi-bin/jdg/ - Jahresberichte fur  deutsche Geschichte. 

Kumulierte Bibliografie 
http://www.litdok.de/ - Literaturdokumentation zur Geschichte Ostmitteleuropas - Lit-

Dok Ostmitteleuropa 
http://dispatch.opac.d-nb.de/ - Zeitschriftendatenbank  ZDB 
http://mdzl.bib-bvb.de/~zs/ - Zeitschriftenschau  Geschichte 

Biblioteki  cyfrowe: 

http://www.digizeitschriften.de/  - Das deutsche digitale Zeitschriftenarchiv  - DigiZeit-
schriften 

http://www.dissonline.de/index.htm/ - Digitale Dissertationen im Internet 
http://rzblxl.uni-regensburg.de/ezeit/ - Elektronische Zeitschriftenbibliothek 
http://books.google.de/ - Google Books 
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http://www.manuscripta-mediaevalia.de/ - Manuscripta Mediaevalia 
http://bsbdmgh.bsb.lrz-muenchen.de/dmgh_new/ - Monumenta Germaniae Historica 
http://edoc.hu-berlin.de/e_suche/oai.php/ - Online-Publikationen in Deutschland 

Portale  fachowe: 

http://elektra.bsb-muenchen.de/servlet/Top/searchadvanced#£ach_gesch/-Fachportal 
fur  Geschichtswissenschaften  - Chronikon 

http://www.clio-online.de - Fachportal fur  Geschichtswissenschaften  - Clio 
http://www.historicum.net/ - Geschichtswissenschaften  im Internet - historicum.net 
http://www.vascoda.de/ - Das Internetportal fur  wissenschaftliche  Information  - vasco-

da 
http://www.nfhdata.de/  - Nachrichtendienst fur  Historiker 
http://www.regesta-imperii.de/ - Regesta Imperii - Akademie der Wissenschaften  und 

der Literatur Mainz 
http://www.vifanord.de/  - Virtuelle Fachbibliothek fur  Nordeuropa und Ostseeraum - vi-

fanord 
http://www.vifaost.de/  - Yirtuelle Fachbibliothek Osteuropa 
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BITWA POD GRUNWALDEM 
W ZASOBACH INTERNETU 

Wstęp 

Zasoby WWW można podzielić zasadniczo na dwie grupy: strony publiko-
wane przez organizacje oraz osoby prywatne. W przypadku witryn firmowanych 
przez organizacje należy się spodziewać, iż treści tam zamieszczone będą  charak-
teryzowały się odpowiednią  strukturą,  wyposażoną  dodatkowo w rzetelny aparat 
informacyjno-naukowy.  Natomiast praktyka kontaktu ze stronami stworzonymi 
przez osoby prywatne pokazuje, że struktura informaqi  tam zamieszczanych naj-
częściej ma charakter luźny i dodatkowo wymaga daleko idącej  weryfikacji  pod 
kątem  wartości. W przypadku grup dyskusyjnych sytuaqa wygląda  inaczej. Już 
z samej niejako definicji  fora  służą  wymianie informacji,  wszyscy zatem użytkow-
nicy Usenetu są  traktowani jednakowo. Nie istnieje bowiem mechanizm, który 
posłużyłby ich weryfikacji  - jak w przypadku stron WWW. 

Uważa się, że Internet jest największym światowym repozytorium wiedzy1. 
Każdy temat, a w tym także i bitwa pod Grunwaldem, występuje w jego zasobach 
zarówno w postaci oryginalnych opracowań naukowych, jak i zmultiplikowanej 
(wielokrotnie powielonej) wersji dokumentów wtórnych i pochodnych. Oczywi-
ście znaczenie pierwszorzędne mają  te informacje  i te dokumenty, które znajdą 
się w ustrukturyzowanym systemie, jakim są  głównie serwisy. 

Portale (serwisy) internetowe 

Portale internetowe to bardzo rozbudowane serwisy informacyjne,  oferu-
jące  oprócz własnego katalogu także szereg dodatkowych usług, takich jak: konta 
pocztowe, miejsce na stronę WWW, chat, zbiory bezpłatnego oprogramowania, 

1 Według badań z 2001 r. w sieci WWW (łącznie  z Deep Web) istniało ponad 550 miliardów dokumen-
tów internetowych, zaś już na początku  roku 2005 zaindeksowano ponad 11 miliardów publicznych stron. 
W marcu 2009 indeksowanych stron było już ponad 25 miliardów. W 2008 r. funkcjonowało  w Internecie 
bilion unikalnych adresów URL. Zob. http://pl.wikipedia.org/wikiAVorld_Wide_Web . 
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itp.2. Oprócz tego każdy z portali ma wbudowany mechanizm do wyszukiwania 
informacji  zarówno w samym serwisie, jak i w zewnętrznych zasobach Interne-
tu. 

Bardzo interesującym  projektem takiego wszechstronnego serwisu jest 
„Historia.org.pr. Portal ten dostarcza szerokie spektrum wiadomości z zakresu 
historii - począwszy  od wiadomości podstawowych aż po specjalistyczne teksty, 
dotyczące  nieznanych szerokiemu gronu wycinków historii. Poza tym serwis rok-
rocznie realizuje liczne projekty edukacyjne oraz patronuje najważniejszym im-
prezom historycznym w kraju. Działa od 2004 roku. Portal udostępnia artykuły, 
w tym także i recenzje pozycji historycznych, z zakresu historii powszechnej, 
historii Polski (w dziale m.in. opracowanie Wielka  Wojna  z Zakonem  Krzyżac-
kim 1409-1411). Ten tworzony przez prawdziwych pasjonatów historii serwis 
jest w polskim Internecie jednym z najważniejszych mediów historycznych 
zarówno pod względem jakości dostarczanych informacji  jak i liczby odwie-
dzających. 

HISTORIA 
1 1 . O R G . P L 

£ 2 G | W A D O M O F C L K U L T U R A 1 S Z T U K A P U B U C Y 5 T Y X A P R Z E G L Ą D Y R E C E N Z J E P R O J E K T Y K O N K U R S Y E D U K A C J A F O R U M 

R E D A K C J A 

NAJW AŻNIEJSZE WIADOMOŚCI „ « » D |CONKl%&: NAPISZ O SAMORZ.V>Zff  IZGARNU 
^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ NETBOOKA? 
P — — ^ Konkurs plastyczny na projekt 
B I znaczka pocztowego 600 lecie ^ ^ A ^ ^ ^ ^ ^ H 

Q I I Bitwy pod Grunwaldem - flnal 

I I ŁaH 
• • SOOJocio twwy OOÓ Grunw«Mo«n. 

B "**"" •••••'**' J Konkurs ogtoazony w 
• • • • • • • • • • HISTORIA POWSZECHNA SONDA 

PrahMoria Europejska Stolicą 
... • r . . . . - - . .— S t a r o w i 

Wynik wyszukiwani* EpoU «apoi«rt»a O Katowic* 
HAtonaWwMta Ol»Mr 

1 Zapowiedz rekoastnkcfl  "Bllwy pod Cranwaldem" Jau Matejki w technice i wô a »«aio»a O I M 
stereoskopowe! ^ ^ Q Poa>ar1 

W ^ * * " ! . - - * * ! * * u wo,ni .watowa O ^ T " 

HISTORIA POL SU 
2 Mamra z historii 2010: arkasz* mataralo* - ktecz odpoirt*<tó portom 

Innym, równie bogatym w istotne z punktu widzenia historii doku-
menty oraz możliwości korzystania z zasobów, jest pierwszy polski portal hi-
storyczny „Histmag.org" (działa od 2001 roku), w którym publikuje się około 
stu artykułów, recenzji i newsów miesięcznie. Portal współpracuje z wydawcami 
książek  historycznych, instytucjami kultury, uniwersytetami oraz stowarzysze-
niami i grupami, zajmującymi  się rekonstrukcjami najważniejszych wydarzeń 
historycznych. Co ważne, portal zajmuje się także propagowaniem badań nauko-
wych i popularyzacją  rzetelnej wiedzy historycznej, jak również działa na rynku 

2 B. Boryczka, Praktyczny  przewodnik  po Internecie  dla  bibliotekarzy,  Bydgoszcz-Warszawa, 2003, s. 32. 
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wydawniczym, a od 2006 roku - funkjonuje  jako tytuł prasowy („Magazyn Hi-
storyczno-Społeczno-Kulturalny »Histmag.org«"). Portal oraz jego magazyn jest 
rekomendowany przez Polskie Towarzystwo Historyczne. 

r| pierwszy polski 
> ' portal historyczny 

Artykuły Recenzjo Forum Społeczność Redakcja Inicjatywy Konkursy Hełdema SkWp 

Źródła nienawiści 
G r u n w a l d z k i e m i e c z e 

11 Szwajcaria. Polaka, 

2008 09 19 22:40 | Marcin 

Jakie) broni używali Krzyżacy pod O 
dwa wręczone JagłeHe? Czy zgodnie z tradycyjnym w 
prymitywną  bronią,  ubrane w skóry? 

O bitwie grunwaldzkiej pisano już wiele. W niniejszym artykule zajmę 

Należy zwrócić uwagę przede wszystkim na laka różnic wynikających z odmiennego sposobu 
organizowania armn. W »rm« krzyżackiej walczy! bowiem me tylko bracia zakonni i rycerze pruscy, ale 
znaczny byl też udział oddziałów najemnych i gołci. Jak stwierdza Długosz „pięćdziesiąta rycerzy 
zaciążnych, mająca cztery pola, dwa czerwono, a dwu niebieskie, w szachownicę, ułożone"', „ludzi 
rozmaitego rodu i języka*2 z zachodniej Europy, których to rocznie przybywało do tywąca, 
„reprezentujących najwyższy w swoen czasie poziom uzbrojenia i sprawności bojowej'1. 

ZICDOWY 

W dniu 15 marca 2010 roku, przy okazji podpisania przez rządy  Polski i Li-
twy listu intencyjnego, dotyczącego  rocznicy Grunwaldu, została po raz pierwszy 
zaprezentowana oficjalna  strona obchodów 600. rocznicy bitwy. Serwis firmowa-
ny przez Narodowe Centrum Kultury jest dostępny w aż siedmiu językach. Uwa-
gę przyciągają  głównie prezentacje multimedialne przebiegu bitwy oraz bardzo 

ÓOOr™'" BITWY POD GRUNWALDEM 

I gil . to 1410 

Historia HISTOMA 

DO ROCZNICY POZOSTAŁO: 

j j Spca 1410 r. M polach Grunwaldu  starty  się dwk 
największe  armie średniowiecznej  Europy : pdsko-Btewska 

(środkowoeuropejska)  i zakonu krzyżackiego 
(zachodnioeuropejska).  Po trwającej  niemal  pól  doby  bitwie 

zwyciężyło  rycerstwo  polsko-litewskie. 

Dziś  wieki  zadaje  sobie pytanie,  czy jest  sens wracać  do 
wydarzeń  sprzed  600 lat?  Sit  mam najmniejszej 

wotpBwości,  że naszym narodowym  obowiązkiem  jest 
zachować pamięć  tego wielkiego  zwycięstwa,  w wyniku 
którego  Polska  staia  się sOnym i niezależnym  państwem 

43 23 34 

2010 

Rocznica 
wtoczrsToSa 
CtHTKALM£ 
OłCHOOVHA 
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interesujące  eseje, wśród których Bogurodzica  dr. hab. Krzysztofa  Kohlera oraz 
tekst, odnoszący  się do znaczenia bitwy pod Grunwaldem dla Polski i Europy, 
prof.  Henryka Samsonowicza zasługują  na szczególną  uwagę. Ponadto na stronie 
zaprezentowano witryny organizacji współuczestniczących  w obchodach oraz 
uczestników nagrodzonych projektów w ramach Programu „Grunwald". Serwis 
obchodów (dostępny pod adresem: www.grunwald600.pl) zawiera także naj-
świeższe informacje  związane  z centralnymi uroczystościami w Polsce i na Li-
twie. 

Godnym szczególnego polecenia jest portal „Polska.pl", przygotowany 
i zarządzany  przez Naukową  i Akademicką  Sieć Komputerową  (NASK). Moduł 
„Dziedzictwo Narodowe" zapewnia dostęp do najcenniejszych zasobów polskich 
archiwów, bibliotek i muzeów. Wśród publikowanych materiałów znajdujemy 
rękopisy, starodruki, pieczęcie ryciny i obrazy z różnych epok. Zbiór można prze-
glądać  przy wykorzystaniu specjalistycznych katalogów, natomiast wyszukiwa-
nie ułatwia wykorzystanie wyboru dostępnych indeksów. Dodatkowo każdy 
obiekt został przedstawiony za pomocą  wysokiej jakości zdjęć oraz zaopatrzony 
w szczegółowy komentarz, objaśniający  kontekst historyczny danego dokumentu 
lub wydarzenia. 

3olecamy 

Polska.pl Dziedzictwo Narodowe m Przyroda 

Święto Soli 2010 
Ogólnopolska impreza „święto 
Soli" łączy  formę  rodzinnego 
festynu  i pokazu plenerowego z 
różnorodnymi działaniami 
muzealnymi 

więcej 

Imieniny: Gracjany, Hortensji, Jakuba 

zaawansowane 

Następne: Skarby literatury polskiej 

Dziedzictwo Narodowe 
S k a r b y ^Miasta w dokumencie f  Literatura 

Zamki państwa krzyżackiego 
Muzeum Warmii i Mazur w 
Olsztynie zaprasza do 
zwiedzania fortograficzno  -
malarskiej wystawy Potęga i 
upadek - zamki pańs twa 
krzyżackiego. 

więcej > 

Obejrzyj cały film 

yfisteBtf Btf1ty"? i rî -jiftiiâ iiiMBfe 
• Dzień Dziecka 
1564 - Incydent podczas procesji Bożego Ciała 

w 1564 r. w Lublinie 
więcej 

3rzyroda 
Skarby Ptaki F Drzewa 
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Jednym ze szczególnie polecanych przez Polskie Towarzystwo Historycz-
ne portali jest serwis ruchu rekonstrukcyjnego i odtwórczego „Wielkie Spisywa-
nie Roberta Bagrita,, (www.bagrit.pl). Serwis udostępniono w pięciu językach 
i w jego strukturze można wyróżnić: dział publikacji historycznych, kompletny 
(jedyny taki w Internecie) spis polskich bractw rycerskich (w tym jedenastu grup 
z Olsztyna) oraz czternastu europejskich (w sumie 629 grup — w tym 48 zagranicz-
nych), katalog rzemieślników, zajmujących  się rekonstrukqami broni, ubiorów, 
zbroi i przedmiotów codziennego użytku, herbarze oraz informacje  na temat pla-
nowanych imprez, turniejów rycerskich, itp. 

Jf  |fe  W i cl Ić i e S pi s ip wci nic J&fc  f  W t • 
^̂mŴjKEjj&lPk. JO <. Rołwrto Dacji ito Hŵ' i' I 

•taj n l m i t e H B A L K 

K 8332 |g|l W p W 
Hj ' łn "Herówne szanse* ffiJ^^S  Ź /!- « 

.'spraszamy na stroni; ̂ ĤĤK ., ' 'fii>  ĵHH^̂ ^̂ JraL:' - • 
powsU«cego ftrtu:  [flfefr  W.^.j: -.* &f  • • st̂ -iLfrsi.trtiiSiaiMfl̂^ 

• •DaumotemuwHry-. Aktualności 
• JeS chcede być na OłOS-JOlO I oitkaj 

H g bieżąco  2 Hfbrmacjam  o f  oficjalny  począut  .Koro,. ZiprMzar, do og^dan* p^r.- B||| i i || m i i — 
postępach nad fiknem  w 
zerkajcie do bioga Robert Baorit H . ^ ^ H 

• —. .„ „..„ 
^ H aocryltym i r ^ k i ^ a o r o n y ^ t ^ i r r y * ^ koraumartón? Mota *« I 
• paystyr, «ku troł*v KorcStTp™ k&a dni : wt*^ H MS . Cbôwltycmfaatt*  MdąU!>  i ' ' 

Rohe^^H. | ^ H I ^ H l Interesujący,  a co ważne - bardzo bogaty pod względem informacyjnym 
- jest serwis przygotowany przez Urząd  Marszałkowski w Olsztynie. Obok aktu-
alności związanych  z obchodami rocznicy grunwaldzkiej zawiera publikacje na 
temat historii stosunków polsko-krzyżackich, wydawnictwa Ośrodka Badań Na-
ukowych w Olsztynie, przygotowane z okazji obchodów - w ramach „Bibliotecz-
ki Grunwaldzkiej", oraz informaqe,  służące  jako przewodnik dla potencjalnych 
widzów-uczestników obchodów rocznicowych i rekonstrukcji bitwy na polach 
grunwaldzkich. 

15 LIPCA 1410 - BITWA POD #>9PPMHHH| f̂ ^ l̂ 
Grunwald o r u n w a l o e m l i i i i i 

M 6ocuciE9('WYP°° I T MII JÎ  

Zakon Krzyiackl wraz 2 rycerzami 1 cale) Europy. ^ ' i - P * ^ 

^ l^poju bitwy lącznto  łtarwHo 15 lipca I W otolô SO luda, a ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 

^ ^ ^ K » M ówczesnej Europy. Wyprana Polaków ni* tylko oozwotta na (rokazanie 
^ • e u i ł W K M W k . . . . . potwi dynastw Jao»«on«w, ale także przyczyniła s** do upadku Zakonu 

' - Krzyżackiego. To natomiast powstrzymało na kilka wieków dalsze d M M M M M M M M h 

• - - , wspafre  łwyagstwo 1 j YiMii fiTfjrtijWr  IH 
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Wortale 

Są  serwisami wertykalnymi, tzn. takimi, które dostarczają  szczegółowych 
informacji  z zakresu jednej, konkretnej dziedziny, często bywają  też wyposażone 
w odpowiednie do ich funkcjonowania  narzędzia (np. te poświęcone finansom  lub 
inwestowaniu zawierają  kalkulatory, przeliczniki walut, itp.). Generalnie wortale 
stanowią  rodzaj portali - jednak o większym stopniu specjalizacji tematycznie do 
siebie zbliżonych. Sama nazwa (vertical  portal)  miała stanowić kontrast w stosun-
ku do „zwykłego" portalu i przy okazji podkreślać wyższą  jakość udostępnianych 
zasobów3. W praktyce jednak miano to nie do końca się przyjęło. W omawianym 
przypadku za wortale należy uznać strony (portale) poświęcone w całości rycer-
stwu, wojnie polsko-krzyżackiej czy też samej bitwie pod Grunwaldem. Z cieka-
wych przykładów można przytoczyć „Album Grunwaldzki" - portal prowadzo-
ny już od lat dziesięciu, a dostępny na stronie www.album-grunwaldzki.iq.pl. 
Został on uznany za jeden z najlepszych w tej kategorii i znalazł się na tzw. Top-
liście „Najlepszych stron historycznych". W „Albumie..." można znaleźć bogato 
udokumentowane materiały na temat rycerstwa krzyżackiego, oblężenia zamku 
w Malborku, jego historii, a także bitwy pod Grunwaldem i opisów jej corocznych 
inscenizaqi. Portal proponuje także zapoznanie się z powieścią  Henryka Sienkie-
wicza „Krzyżacy" w wersji elektronicznej oraz dokumentacją  fotograficzną  z re-
alizacji filmowych. 

Afcum  Grunwaldzki - www.afcwn-grunwjrfdzki.tq.pl 

t album grunwaldzki 
www.album-grunwaldzki.iq.pf 

bŁlrJEŁE Strona Wstępna 
Zakon krzyżacki 

-Zd jęc ia 

Opis bitwy 
Sienkiewicz 

Zdjęcia 

Opis bitwy -tróóia 
Zdjęcia 

Opis inscenizacji 
bitwy w roku: 

- W 9 » - Zdjęcia 
-2000- Zdjęcia 
-2001- -Zdjęcia-
-2002- -Zdftcto-
-2003- Zdjęcia 
-2004- - Zdjęcia -
-2005- -Zdjęcia-
2006- - Zdjęcia -

Oblęienie 

III 1 0 l a t A l b u m u G r u n w a l d z k i e g o III 

Wita)ci« na oficjalnych  stronach Atbumu Grunwaldzkiego! Znajdują 
się tutaj informacje  i ciekawostki związane z Zakonem Krzyżackim, 
Malborkiem, Bitwą pod Grunwaldem, Uzbrojeniem XV wiecznych 
rycerzy, malarstwem nawiązującym do Grunwaldu, filmem  pt. 
Krzyżacy' różnych reżyserów, sprawozdania z corocznych imprez na 
polach Grunwaldu i w Malborku, kilka humorystycznych działów i 
wiele innych, bardzo cennych ciekawostek. Dostępne są też 
ilustracje oraz zdjęcia prezentujące odpowiednie działy. 
Zmieniła się zasada kopiowania i wykorzystywania tekstów zawartym 
w tym serwisie. Aby się dowiedzieć więcej na ten temat co można 
wykorzystać bez łamania praw autorskich, zajrzyj do Pomocy 
Serwis ten będzie często uaktualniany i stopniowo rozbudowywany. 
Jeżełi chciałbyś zdobyć dodatkowe mforacje,  przeszukaj Linki 
umieszczone w serwisie. 

Webmasterze dodaj mój baner do swojej strony! 

IstatEfl 
Statystyki strony 

-NAGRODA 

historii i tonbotop jHaltiorfca  uj^g. 
-2000- Zdjęcia 
2001- - Zdjęcia -

-2002- Zdjęcia-
-2003- Zdjęcia 
- 2004- -Zdjęcia-
-2005- -Zdjęcia-
-2006- -Zdjęcia 

Webring Polskie Strony Historyczne 

S I 
powered by Gougjlr 

i Poprzednia | Przypadkowa I Lista stron I Następna ] 
[ Dodaj stronę I O Webringu ] 

3 http://pl.wikipedia.org/wiki/Portal_internetowy/ . 
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BITWA POD GRUNWALDEM W ZASOBACH INTERNETU 

Typowym przykładem portalu jednodziedzinowego jest wortal dostępny 
pod adresem http://www.zakonkrzyzacki.x.wp.pl, a poświęcony w całości hi-
storii Zakonu Krzyżackiego od jego powstania aż do czasów współczesnych. Au-
torem serwisu jest Ryszard Pilarczyk, który - co trzeba przyznać - z wyjątkową 
pieczołowitością  podchodzi zarówno do strony wizualnej swojego projektu jak 
i zawartości dokumentacyjnej. 

Zakon Krzyżacki powstał około roku U90 (według Opowieści o pierwocinach Zakonu Wemedoego-J, podczas oblężenia Akkony 
(dzisiejsza Syna, Początek  tw<4j bież* ze szp*ala założonego przei mieszczan z Bramy i Lubski w calu opieki nad wojskami 
chrześcijańskimi. Mieszczanie ci, wracał* do ojczyzny, przekazał szpital kapelanów Konradowi i komom*owi Burchardowi z otoczenia 
księcia szwabskiego Fryderyka Przyjmując  regule zakonny, nazwali ów szpeal imieniem Bogurodzicy Mani, w nawiązaniu  do szpitala 
niemieckiego pod wezwanym Najświętszej Mani Panny w Jerozolimie {mając  nadziei* na przywrócenie tego miasta chrześcijanom) 
r̂MOirrw od roto, tl$7  byU  w rętaO  Papież KUmWW III w roku 1191 zatwierdził regutę szpitalików , od tego roku atak się 

odrębnym bractwem refcgrjno-charytatywnym  Po zdobyciu Akkony (Akki), szpitalnicy otrzyma), duze darowizny w meśbe i okolcy. 
Bractwo zatwierdził na nowo papież Celestyn III, zwalniając  dodatkowo jego ziemie z podatku koioc" * — ' ~ 
placówkami Krzyżaków w Europie byty darowizny cesarza Henryka VI w południowych Włoszech, który 
wiązał  z nimi szerokie plany ekspansji memiedoej na Bkskśn Wschodzie. Przełomową  datą  n dziejach 
Krzyżaków jest rok 1198, kiedy to bractwo szpitalne, zostało zmienione w zakon rycerski. Jednakże 
w tez kilkanaście następnych lat nowy zakon rycerski byl organizacją  słabą,  zwłaszcza, ze w Niemczech 
po śmierci promotora zakonu, cesarza Henryka VI, rozgorzała długoletnia wojna domowa, toteż 
możno władcy niemieccy nie interesowali się zbytnio sprawami cesarstwa na Wschodzie. Radykalną 
znsanę, przyniosło wybranie czwartego mstrza zakonu Hermana »on Satza (1209-1239). Człowiek ten, 

>ergczny. wytrawny i bezwzględny poktyk, potrafił  wykorzystać każdą  okazie aby uzyskać 
11 przywileje dU Zakonu. Za jeoo rządów  Krzyżacy rozszerzy* swoje wpływy 
wa zakonnego nad Bałtykiem. Papież Honoriusz 111 w stu trzynastu bulach 

yt Zakon wszystkimi zwolnieniami i prawami, które posiadały dwa starsze zakony rycerskie 
..^.rH<nusze I joannid). A byty to między mnymi: wyłączenie  spod władzy miejscowej hierarchii 
kościelnej i bezpośrednie podporządkowanie  papieżowi, swoboda zarządu  wewnętrznego. Zakon 
cieszył się także potężną  protekcją  cesarza Fryderyka II (1211-1250). Krzyżackie posiadłoto w 

— '— * " : lynosiy im duze dochody i stanowiły podstawę finansową  <to ich dziaMności politycznej i 
•ełe większe niż dotychczasowa działalność w Ziem Świętej. Chcieli własnego państwa, a 
e panowanie łacmnfców  w Syt» nie będzie trwałe, sz«*ał więc ziem, które byty celem 
zamteresowari. Pierwszą  próbą  stworzenia własnego państwa, Krzyżacy podjęli w 
" 1211, gdzie sprowadził ich król węgierski Andrzej II 

ednak, kiedy próbowali wyłamać się 
_ — , _ — papieżowi, Andrzej II wypędził ich z 

Siedmiogrodu w roku 1225. w niecały rok później propozycja księcia Konrada Mązowiecfcieog  data 
yżakom nową  możkwość stworzenia państwa zakonnego nad Bałtykiem. Tym razem przygotowak 
staranniej. Cesara Fryderyk II poparł ich plan i w dokumencie wydanym w Rjmmi w roku 1226 

** « 1. -• - i — — —podbitych Pr * * — ^ 
prawach z innymi księstwami Rzeszy. Grzeaorz IX zatwierdził to w roku 1234, biorąc'nowe  państwo 
zakonne w opiekę papieską.W  ten sposób zaczęła sie historia Zakonu Krzyżackiego w Prusach. 

ich, Wydawnictwo Morskie; Gdańsk 1986 
.Antoni Frananek. Kazimierz Solik. Zamik  .WaftorskL  wyd. Mu»m Zamkowe: Malbork 19 

W sieci znajdujemy także wortale przygotowane przez prawdziwych pasjo-
natów, tak jak ów poświęcony największym bitwom naszej cywilizacji. Na stronie 
dostępnej pod adresem http://historycznebitwy.info/index.php  prezentowane są 
więc opisy bitew - począwszy  od starożytności aż do II wojny światowej. Opisy te 
zaopatrzono w bibliografię,  mogą  więc służyć za wiarygodne źródła informacji. 

Strona (dostępna pod adresem: http://www.bitwapodgrunwaldem.pl/) w ca-
łości została poświęcona insce-
nizacji bitwy pod Grunwaldem. 
Z ciekawostek należy odnotować 
wirtualną  symulację bitwy, udo-
stępnioną  za pomocą  serwisu 
YouTube, oraz film  dokumental-
ny Bogusława Wołoszańskiego na 
temat przebiegu bitwy Na stro-
nie umieszczono także informacje 
związane  z tegoroczną  inscenizacją 
- łącznie  z trasą  dojazdu (Google 
maps) do Grunwaldu i aktualnym 
programem. 

I P ^ I l l B I T W Y 
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GRUNWALD 

Snom GlOwiii Program Impter* Dla ucwsnnków DU turystów Sponsorzy Organizatorzy Galera Archiwum Loki Kontakt 

• • nizaćięAnalwiekszyki t^y 
Dla uczestników Dziękujemy pasjonatom Bitwy pod Grunwaldem. 

Strona organizatorów historycznej części -Bitwy pod Grunwaldem" oraz odtwórców 
Dowódcy Chorągwi  Grunwaldzki h histoiycznyit. funkcjonuje  dzięki bezintetesownej pracy pasjonatów, którzy pomagają 
Turnieje i konkuriy • nam w thjrnaczeniu oi az administrowaniu strony 

Dziękujemy naszym zaprzyjaźnionym przewodniczkom i pilotkom turystycznym 
Regulaminy > Paniom: Katarzynie Czaykowsłaej k.cr<ivkowska««mail.com i Agnieszce Syroka 
Chorągwie  > asyroka^micrij.pl z Gdariska za tłumaczenie na j. angielski. 

' 3ta!-u Rzemieślników . Opracowaniem graficznym  oraz administracją  naszej strony zajmuje się firma  Infoman 

Dziękujemy 

Q l j Równocześnie polecamy Państwu ich usIugL 
I I . . . M N I F O R U M C H O R Ą G W I Z a p r a s z a m y d c w s p ó ł p r a c y o s o b y m o g ą c e  p o m ó c n a m w ttimaczenw n a j . n i e m i e c k i 

KUj W A t p GRUNWALDZKICH oraz rosyjski. 

Wśród portali poświęconych tematowi bitwy pod Grunwaldem na szcze-
gólne wyróżnienie zasługuje strona prowadzona przez głównych organizatorów 
inscenizacji historycznej bitwy pod Grunwaldem - Krzysztofa  Góreckiego i Jacka 
Szymańskiego. W 2009 roku zostali oni uhonorowani nagrodą  „Piękniejszej Pol-
ski" za tworzenie pozytywnego wizerunku Polski. Omawiany portal, firmowany 
przez Fundację „Grunwald", głównego organizatora „Dni Grunwaldu", dostęp-
ny jest pod adresem http://www.grunwaldl410.pl/index.php7caM, i przedstawia 
w sposób bardzo wyrazisty ogrom podejmowanych przez nią  działań. Funkcjonal-
na i przejrzysta nawigacja w obrębie strony pozwala na dotarcie do dokumentacji, 
służącej  logistyce całego przedsięwzięcia, trzeba też zaznaczyć, iż komunikacja 
pomiędzy podstronami sterowana jest przez tradycyjne menu („Dla uczestni-
ków") i górny pasek z wyborem działów dla pozostałych adresatów. Z dodatków 
warta odnotowania jest bogata galeria inscenizacji bitwy od roku 2003. 

Grunwald 2DID 

Swgl 
M M M - s k 

Grunwald 2010 już 

Bitwa pod Grunwaldem 
2010 

ZAPRASZAMY ha obchody bitwy pod 

JAK DOJECHAC NA GRUNWALD 
W tym artykuł* znajduj* i* mapa Coojl. która pwnwe Państwu dojechać 
na tajcenizarlt Bitwy pod GmnwaMfia.  \ a mapie zamaarlitay dla 
Paastua dokładne pctóeuie poła na który m odt* 
Pad Grunwaldem Do«B tej mapie n»£j ft»t 
dowolnego miejaca dokładnie na pola Grunwattrf 

Szukaj 
Wpwz ftaę  i McUaij Entw 

0 9 
emploj.pl 
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BITWA POD GRUNWALDEM W ZASOBACH INTERNETU 

Fora dyskusyjne 

Forum dyskusyjne to według powszechnie wyrażanych poglądów  miejsce, 
gdzie można wymieniać z innymi osobami poglądy  i informacje  na określone te-
maty. Ogólnie więc takim punktem zazwyczaj jest Internet, natomiast kontakt 
pomiędzy osobami o podobnych zainteresowaniach odbywa się przy użyciu 
przeglądarki  internetowej4. Z forami  dyskusyjnymi stykamy się praktycznie na 
każdym portalu, prowadzą  je też niektóre wortale. Co prawda, jak na początku 
artykułu zaznaczono, nie można tej formy  wymiany informacji  do końca zwery-
fikować  w zakresie rzetelności informacyjnej,  jednak ze względu na poruszane 
tematy, przedstawiane poglądy  oraz problematykę zasługuje niewątpliwie  na 
uwagę. Specyfika  forów  dyskusyjnych powoduje, że w sieci trudno jest spotkać 
takie, które poświęcono tylko jednemu zagadnieniu. Z jednej strony monotema-
tyzm nadaje forum  charakter nieco elitarny (co w zasadzie nie stanowi zjawiska 
negatywnego), z drugiej natomiast - wymusza obecność kompetentnego mode-
ratora do jego prowadzenia. Spośród forów,  zajmujących  się tematyką  bitwy pod 
Grunwaldem, na uwagę zasługuje w pierwszej kolejności strona „Historycy.org", 
zamieszczona na serwerze Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. 
Przekrój tematyczny tego forum  jest imponujący,  gdyż obejmuje sześć działów: 
historię powszechną,  historię Polski, historię sztuki, wybrane speqalizacje histo-
ryczne, bibliotekę cyfrową „historycy.org" oraz tzw. wolne forum  historyczne. 
W każdym z działów funkqonuje  w postaci zhierarchizowanej od sześciu do je-
denastu wiodących  tematów, które z kolei dzielą  się na dziesiątki  grup tematycz-
nych, te zaś na setki-tysiące  postów. Przykładowo „konflikt  polsko-krzyżacki" 

1 H i s t o n y c y . O R g 

I Twoja mmm^m^m^m.  0 * * . n , a 

[ SUUMłŻrTNOłĆ 
[ Histeria od TV tysiądeaa  p.M. do 47Sr. n*. W rtfotytnota  cywilizacja poczyniła znaczn* potopy, 
k u*»ztaltowe»y s* podstaw/ europejskiej kultury. Powstało cłwrescnaństwo. w cugu ponad czterech tysiący  lat 
1 , powstały 1 uoadty tonę paóstwa i kultury, m.o\: Sumer, BaWcraa, Asyna, E5.pt, Persja, Sreęja, Rrym. 

2.274 

2.211 31.197 

Oziwj. 12tł6 ^ I 
Przez: WW77 ] 

[ * ReltOfe  starożytne flcya  starożytna, Spol. i aoso. w starożytności. 

1 ŚREDNIOWIECZE 
[ Od <?*r. do czaau odkrycia Ameryki przez Kolumba. Średruo»i*<ae stworzyło bardzo aekawą  kultu-, 
| przeplatającą  elementy starożytnej kultury Rzymian, kultur ludów "barbarzyńskich- (Germanów, Słowian 1 

2.274 

2.211 31.197 W: Tio^e 0 iednei ZNaiwsoani... 1 

[ Forjm  prowadzone  przez:  yictor.  Kar>-dzia 

2.274 

2.211 31.197 

f  vv tych sekcjach bądzi«my  omawiać pozostałe cywilizacja, płówni* pozaeuropejski*, które wart* są 
I zainteresowania. 8*dą  wiec to np. Cluny, imperia stepowe, laporaa, Indie pod rządami  Muzułmanów, tatóe 
i cywilizacje obu Ameryk, Af-yici  oraz Australii z Oceanu. 

526 S.9M 

F ^ t ™ tóore przez:  Jsasu 
NOWOŹTTWOŚĆ 
Nowożytno*;: jej hutcr.a od ta92r. do polowy XVIII wieku. Następujące  okresy: 

f  Barok • od kortea XVI wieku do początków  XVIII «i*ku 
I "* Sjbfw^Odk' 1*11 T ^ ref 

526 S.9M 
Dzulaj, M,03 

Przez: rafranrótynski 
j S ^ m ŵ S, Sooł. • 

526 S.9M 

! HISTORIA UX WIEKU 
I w XIX wieku miał/ mi*jsce wałn* procesy taki* jak: ! wądzynanodówki,  IB styczni 1871 Zjednoczeń* 
f  Wieniec, Podboje kolomałne... 
| , Zaczniemy rozpatrywać wiek XIX od pcwatama Stanów Zjednoczonych Ameryki stantaymy na 1914 roku • 1 ... 

4 Zob. http://pl.wikipedia.org/wiki/Forum_dyskusyjne/ . 
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jest jednym z podtematów zagadnienia „Polska Jagiellonów" i liczy około stu te-
matycznie powiązanych  motywów, z których największą  liczbę postów (ponad 
33 tysiące)  zanotowano przy haśle „Jak to było z Grunwaldem", gdzie dyskuto-
wano na temat dwóch wersji bitwy (w oparciu o relację Długosza i teorię prof. 
Kuczyńskiego). 

Zdecydowanie uboższym zarówno pod względem podejmowanych tematów, 
jak i atrakcyjnego interfejsu,  jest „forum  rekreaqi historycznych FREHA" (dostęp-
ne pod adresem www.freha.pl ). Pomimo tych zastrzeżeń owo forum  wymienia 
się na liście Polskiego Towarzystwa Historycznego. 

Witaj Goiciu ( Z a o j u j | Rejestru] ) 

> ReguSamfi  forom! 
Pomoc [S/ufcęjj  Użytkownicy KeknSari  Grupy 

Witryny polecane przez FREHA 

U BAGRITON 
:: HtSTMAG.ORG 
:: HE5TCRlA.CRG.Pt 
:: HtSTORYCY.ORG 

Nazwa u=vtkonnika •• 

. Ogoitte kategorie (bei: podziału na epoki} 

Ta mat ów Odpowiedzi Ostatni poit 

t 
Ogłoszeni* 
Oęteszcroa ** siefaej  maki. TU postaw s*oje pierwsze kr cła... 
Fenm prowadzone  przez: ssra 4Mb Frshy,  PtetrOant*,  SeMcem 

141 
* 0 DZBWS, 13:40 

3 125 W: UWAGA NIEUCZCIWI UJOZE 
Autor: tMttk 

t 

Szermierka 
Dyskusje rsa tematy poświęcone fet*tankowi  broną.  401 
fvnjm  prowadzone  przez: frthy,  Nrc  Sordci  Owyr> 

< 3 Wczoraj, 19:38 
11356 W: trening nyw 

Autor: sgres»vaS6 

Łaanctwo 

Foam polecone wszv«toerou, oo jest zwązane  z luartctwem na przestrzeni 

fonjrt  prowadzone  przez: Smm ftob  Fnhy, 

355 
«Q0ztM3, 00:44 

9038 w.Tumłe)«iuartcaevBheaady... 
Autor Cmjn 

ft 
Muzyk* d t w M , tańce i pieśni 
Dwł <& muryfcentew«nic  tyk®... 
Foeum prowadzone  przez: SanJtMb&ahy,  Ano żuJk,  BąS****** 

118 
#Q06:58 21.05.2010 

3 343 mMnmjcrycsęśpK^aćpKśn... 
Autor: Marek Htgundorf 

4 

Kuchów 
Potrawy, przepisy, składhkt,.. Jednym atawem wszystko, co z-Mązane  jest z 
wypcNarwn metodam zaprzeszłym. 
Form  prowadzone  przez: Sstm Xads  fithy,  v&v 

147 
#013:02 26.05.2)10 

2480 W:{Hapoje] Sziisam przepisu rui ru... 
Anton €f* 

Z tematów wiodących  najbardziej chyba interesujące  są  dyskusje o historii 
uzbrojenia oraz codziennych ubiorów i dodatków galanteryjnych. Poza tym pa-
sjonaci tematu mogą  tam znaleźć wiele informaqi  związanych  z inscenizacjami 
bitew, rycerstwem oraz grami-symulacjami działań bitewnych (tym także z bitwy 
pod Grunwaldem). 

92 

http://www.freha.pl


BITWA POD GRUNWALDEM W ZASOBACH INTERNETU 

Historia Oleśnicy 
Forum pasjonatów historii Oleśnicy 

SlAlbom ®fAQ  ® Stuka) ffllttytkownicy  Sorupy 0«*je»racj* 
B Profil  ®Zeloflu)*.e,  by *>r*wd»i wiadomość, ©Załogo; 

CHORĄGIEW KSIĘCIA OLEŚNICKIEGO - KONRADA BIAŁEGO 

lii do .lra»y 

w ze strony Polski* flagi  są podobne <f> 
me © . czy ktoś teź zauważa podobieństwo ® 

Interesującym  można także nazwać forum  poświęcone historii Oleśnicy 
(http://olesnica.mojeforum.net/ ), choćby ze względu na to, iż w wątkach  związa-
nych z bitwą  pod Grunwaldem rozważa się tak zajmujące  szczegóły, jak kwestię 
uczestnictwa Konrada VII Białego w bitwie pod Grunwaldem po stronie Zakonu 
Krzyżackiego. 

Zakończenie 

W wyszukiwarce Google poszukiwania tematów związanych  z bitwą  grun-
waldzką  przy zastosowaniu instrukcji wyszukiwawczej o najprostszej konstrukcji 
(„Bitwa pod Grunwaldem") dały 154.000 wyniki - z czego temat ten pojawił się 
748 razy na stronach o unikalnym adresie. Oczywiście kontekst związany  z tema-
tem bitwy był stosunkowo szeroki, co najlepiej widać podczas korzystania z na-
rzędzia, jakim jest koło informaqi  Google, zbudowane na bazie słów kluczowych 
(tagów). Lista przeszukanych na potrzeby artykułu serwisów nie jest wyczerpują-
ca (vide  748 stron przytoczonych powyżej), jednak przy założeniu metodologicz-
nym, że pod uwagę będą  brane jedynie indeksowane strony najwyższej jakości 
(PageRank),  czyli te, o których była mowa w artykule, należy przyjąć  za najbar-
dziej reprezentatywne. 
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