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HANS TISKA - SZCZYCIENSKINAUCZYCIEL,

OPIEKUN ZABYTKOW I MUZEALNIK

Na temat zycia i dzialalnosci Hansa Tiski wiadomo dzisbardzo niewiele'. Nieposwiq-
cila mu nawet wzmianki monumentalna Altpreussische Biographic, zas wschodniopruska
bibliografia histoi-yczna Wemikego wyinienila go jedynie jako autora trzech przyczynkow z
dziedziny prahistorii-. Nawet Kartei Quassowski - publikacja, ktorej zatozeniem byte reje-
strowanie wszystkich (sic!) wzmianek pisanych na temat mieszkancovv Prus Wschodnich-
odnotowala go tylko raz (i w dodatku z biqdem) przy okazji znaleziska (miecza) ze Smolanki
w pow. bartoszyckini^. Mozna wi^c rzec, ze bohater artykulu popadi juz w zapomnienie, a
szkoda - by) bowiem postaci^ na pewno nietuzinkowt^, interesujticii i wazn^zarazem. Szcze-
golnie dla historii Szczytna, z ktorym zwi^za) siq na ponad dwadziescia lat.

Hans Tiska przyszedl na swiat 2 kwietnia 1892 roku w Cierzpiqtach, \v dawnym po-
wiecie mr^owskim, jako szoste z dziesiqciorga dzieci swoich rodzicow. Jeszcze przed \vy-
buchem I wojny swiatowej zdobyt wyksztalcenie pedagogiczne, najpierw przygotowawcze
w Piszu, uwienczone dyplomem seminarium nauczycielskiego w Szczytnie. W dzialaniach
wojennych uczestniczyl jako sanitariusz, zas po demobilizacji nauczal w kilku wiejskich
szkolach povvszechnych, miqdzy innymi w Opalencu, a nastqpnie osiadl w Szczytnie, gdzie
pracowal jako nauczyciel historii. W wieku 42 lat, ozenil siq z Hedwig Karoline Rogowski
ze Szczytna, z ktorego to zwitizku urodzilo siq dwoje dzieci - syn i corka. Tiskowie zamie-
szkiwali wowczas przy Feierabendstrasse (obecnie ul. Niepodleglosci), pod numerem 35.

Z literatiiry przedwojennej Hansa Tisk^ znamy przede wszystkim jako spolecznego
opiekuna zabytkow archeologicznych na teren dawnego powiatu Szczytno"*, notabene

'  Povvstanic arlykutu nic bytoby niozliwc bcz zyczliwcj pomocy wiclu osob, sposrod ktorych na
picrwszyni niicjscu pragiiQ wymicnic corkQ Hansa Tiski, za udziclcnic mi ccnnych infomacji na temat ojca
oraz p. Edclfricda Baginskicgo - przcwodniczticcgo Krcisgcmcinschaft Ortclsburg z Home - za iaskawym po-
srcdnictwcm ktorego informacjc tc do mnie dotarty. Szczegoln^ wdziQeznosc winien jeslem dr. Grzegorzowi Ja-
sinskicniu - „cichcniu wspolnikowi" tcgo artykuht - za wskazowki na temat nicznanych mi aspektow dzialalnosei
Tiski oraz poszukiwania bibliograf'icznc, ktorych wynikami tak chqtnic siq ze mn^ podzielit. Dziqkujq rowniez
dr. Miroslawowi J. Hoffmannowi, za udostqpnicnie nie pubiikowanych wynikow wiasnych badah, a takze
wszcchstronnii pomoc zrodiown.

^ E. Wcmikc, Bibliographic der Geschichte von Ost- und Wesipreussen, Konigsberg 1933, nrpoz. 1079,
1198,1607 (por. H. Tiska: Die Ostprcuficn imd die Vorgeschichle Hirer Heimatprovinz, LehrerzeilungJiir Pro-
vinz Osl- und Westpeufien, 1924, t. 55, s. 451—453; Sehieksal unserer ostpreufiischen Altertiimer, [1925], Bd.
56, s. 46—48 oraz Heiniatschutz und Bodcnforschungcn, s. 16—28, 1927; Osipreufien in der romischer Kaiserze-
it, ibidcni,[1924], Bd. 55, s. 241-251.

^ Die Kartei Quasxowski. Bitchsiabe T, Hamburg 1990.
** Jako Lchrcr Pflcgcr Tiska wyinieniany jest systematycznie w ,Jleue Bodenfunde", na lamach krole-

wicckiego kwartalnika ,,AltprcuBcn"; por. takze: W. La Baume, Die Bodendenhnalpjlege in OslpreiiJSen, Alt-
prcuCscn, 1942, r. 7, s. 29.
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bardzo energicznego i zaangazowanego — jednego z najlepszych na terenie Prus Wscho-
dnich. Swoisty fenomen stanowi niespozyta energia tego czlovvieka, ktory procz peinienia
funkcji nauczyciela historii, rektora gimnazjum w Szczytnie, a nastqpnie radcy szkolnego,
procz obowi^zkow spotecznego opiekuna zabytkow, byi rowniez zalozycielem (w 1924
r.) i kierownikiem (do 1942 r.) Heimatinuseum w Szczytnie. Swoje szerokie zainteresowa-
nia humanistyczne realizowal takze na polu etnografii, zajmujcic sIq zachowaniem dla po-
tomnosci dziedzictwa kultury mazurskiej; zbieral miqdzy innymi bajki i podania ludowe.
Zajmowal siq takze publicystyk^ na lamach szczycienskiego dziennika „Ortelsbiii-ger Ze-

a niezaleznie od tego prowadzil archeologiczne badania powierzchniowe, sonda-
zowe oraz regulame wykopaliska na wielu stanowiskach pra- i wczesnodziejowych.

Pasja archeologiczna owladnqla nim chyba stosunkowo wczesnie. Prawdopodob-
nie bezposrednio po zakonczeniu I wojny, a najpozniej we wczesnych latach dwudzie-
stych, brai udziai w wykopaliskach profesora Maxa Eberta z Krolewca'^. W zwi^^zku z tym,
iz nastqpnie prowadzil ozywione badania terenowe, w tym samodzielne wykopaliska,
przypuszczac nalezy ze by! rowniez uczestnikiem seminarium prahistorycznego dla nau-
czycieli, prowadzonego na krolewieckiej Albertynie^. W swoich badaniach, jako archeo-
log i muzealnik, zwi^zany by! z ziemi^ szczyciensk^ ale nie tylko. Poszukiwania prowa
dzil rowniez na terenie powiatow osciennych: olsztynskiego, nidzickiego, mrggowskiego,
biskupieckiego i piskiego, a nawet lidzbarskiego, bartoszyckiego czy gizyckiego. Przeba-
dal ogromn^ zwlaszcza jak na czlowieka nie paraj^cego siq prahistori^ zawodowo, liczba
stanowisk archeologicznych, najbardziej intensywne prace prowadz^c na przelomie lat
dwudziestych i trzydziestyctf. Na podstawie wzmianek, odnotowanych w literaturze
przedmiotu, udalo siq stworzyc lakoniczny spis cz^sci tych przedsiqwziqc, dajq^cy niejakie
wyobrazenie o skali zaangazowania Tiski w poszukiwania terenowe.

W kwietniu 1926 roku, na gruntach wsi Grom', pow. Szczytno, prowadzil badania
ratownicze kurhanu z wczesnej epoki zelaza.

21 kwietnia 1927 roku lustrowal grodzisko w Parlezie Malej'°, na skraju pow.
Szczytno i Biskupiec, 25 kwietnia badal sondazowo cmentarzysko plaskie z okresu wply-
w6w rzymskich w rejonie wsi Tylkowo", pow. Szczytno. 11 maja tego roku sondowal wy-
kopaliskowo cmentarzysko plaskie z okresu wplywow rzymskich w Jagielkach'^, pow.
Szczytno, zas tydziehpdzniej kurhan z wczesnej epoki zelazaw Elganowie'^, pow. Szczyt
no. W lipcu dokonal lustracji grobow szkieletowych (jak siq okazalo nowozytnych) we

Por. np. Galinden und Galindenfrage, Ortclsburgcr Zcitung, 1925, nr 278 z 27 XI.5

® Na przyktad w Tylkowic, d. pow Szczytno - por. H. Tiska, Das bronzezeitlicbe Hiigelgrab von
Scheufelsdorf, Hcimatstimmcn (dodatck do ..Ortclsburgcr Zcitung"). 1928. nr 2.

^ B. V. Richthofcn. Die Vor- und Friihgeschichte an der Albertsuniveristdt, Dcr Student in dcr Ost-
mark. Breslau 1937. nr 6/7. s. 97-100.

^ Por, J. Tiska. Das Kreisheimatmuseum, w: Der Kreis Orlelsburg. Ein oslpreufiisches Heimalbueh,
Ostdcutsche Bcitragc aus dcm Gottingcr Arbcitskrcis. Wiirzburg. Bd. 4. s. 287 n.

' H. Tiska, Das Hiigelgrab von Grammen, Hcimatstimmcn (dod. do Ortclsburgcr Zcitung). 1928. nr 8.
W. Gacitc. M. Toschkc, Ausgrabungen und Besichtigungen imJahre 1927, Prussia. 1927. Bd. 27. s. 295.

'' Ibidem, s. 298.
Ibidem.

Ibidem.
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wsi Danowo'"', pow. Pisz oraz badal (22-30 VII) cmentarzysko z okresu wplywow rzym-
skich \v Taltach", pow. Mritgowo. W sieqDniu (15-17) prowadzil badania cmentarzyska
plaskiego z III-VIII wieku naszej ery w Smolance"', pow. Bartoszyce, dwoch kurhanow z
wczesnej epoki zelaza w Wysokiej Dtibrowie'^, pow. Biskupiec (19-24 VIII), a takze (od
25 sierpnia do 2 wrzesnia) kurhanu z wczesnej epoki zelaza w Krekolach'^, pow. Lidz-
bark. W dniach 5-7 wrzesnia badal cmentarzysko ptaskie z wczesnej epoki zelaza w Z^-
biu'^,.pow. Olsztyn. W 1927 roku odkryl rowniez niewielki grob skrzynkowy w Szcze-
pankowie-°, ktorego wnqtrze, oprocz kosci, zawieralo trzy naczynia gliniane, paciorki z
bursztynu oraz dwie krzemienne siekiery.

Rye. 1. Hans Tiska podczas wykopalisk w powiecie Szczytno

16 maja 1928 roku lustrowal osadq o nieokreslonej chronologii we wsi Witowo-',
pow. Nidzica, pomiqdzy 21 i 23 maja prowadzil badania grobu skrzynkowego z miodszej
epoki kamienia w Romanach^^, pow. Szczytno, z ktorego wnqtrza wydobyto osiem calych
naczyn oraz trzy „noze" i odlupki krzemienne. 15 czerwca lustrowal zniszczony grob
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Bd. 35, s.
21

22

Ibidem, s. 297.

Ibidem, s. 299.

Ibidem, s. 296.

Ibidem, s. 298.

Ibidem, s. 297.

Ibidem, s. 295.

W. La Baumc, Die juugsteinzeitliche Kugelamphoren-KuUur in Ost- tmd Westpreufien, Prussia, 1943,

69-70.

J. Crome, Ausgrahungen iincl Besichtigtmgen im Jahre 192S, Pmssia, 1928, Bd. 28, s. 382.

C. Engel, Aus ostpreufiischer Vorzeit, 1935, s. 80; W. La Baumc, Diejungsteinzeilliche, s. 67-69.
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neolityczny we wsi Trelkowo-^ pow. Szczytno, 20 czerwca „p6znopoganskie" osiedle
nawodne (?) w S^drowie^", pow. Szczytno. 1 lipca lustrowal inne osiedle nawodne w Wi-
lamowie^^, pow. Szczytno, 5 czerwca osiedle nawodne z wczesnej epoki zelaza w Lc^ce
Dymerskiej2^ pow. Szczytno. Pomiqdzy 13 a 14 lipca - ponownie w Wysokiej Dctbro-

pow. Biskupiec — przeprowadzil sondaz na domniemanym cnientarzysku, a w
dniach 14-17 lipca prowadzil badania wykopaliskowe trzech stanowisk na gruntach podol-
sztynskiej wsi Jaroty^^: sondaz na osiedlu z „epoki zelaza przed Chrystusem", sondaz do-
mniemanego grobu wczesnosredniowiecznego (ktory okazal si^ bye piecem gamcarskim)
oraz badania na osiedlu z poznego okresu wqdrowek ludow. W dniach 23—27 lipca badal
cmentarzysko z okresu wplywow rzymskich w miejscowosci Knis-', pow. Gizycko. Row-
niez w lipcu 1928 roku badal osad? z poznego okresu wqdrowek ludow w Wieknie^° (rejon
lesny w pow. Szczytno), zas pomiqdzy 4 a 11 sierpnia — ponownie - kurhan w miejscowosci
Krekole, pow. Lidzbark WarmihskP'. 18 sierpnia, w Pozortach^^ pow. Olsztyn, badal son-
dazowo osiedle „pradzieJowe" i inne - o nieokreslonej chronologii. Pomiqdzy 20 i 21 sierp
nia kopalna osiedlu z okresu wplywow rzymskich wL^ajnach'^, pow. Olsztyn, apomiqdzy
22 a 27 sierpnia-nacmentarzysku plaskim w Bartoltach Wielkich, pow. Olsztyn (25 sierp
nia — sondazowo - badal takze cmentarzysko z okresu wqdrowek ludow w tej miejscowo
sci)^"*. Od 28 do 31 sierpnia badal cmentarzysko z okresu wqdrowek ludow w Tumia-
nach^^, pow. Olsztyn, 8 wrzesnia lustrowal osadq i grob szkieletowy z wczesnej epoki br^-
zu w Rybitwach^^, pow. Pisz. W 1928 roku badal ponadto, zlokalizowane na cyplu jeziora
Sasek Wielki, osiedle z wczesnej epoki zelaza i wczesnego sredniowiecza, niszczone pod-
czas budowy drogi w D^browie^^, pow. Szczytno. Prowadzil rowniez badania weryfika-
cyjne i wykopaliskowe dwoch innych kurhanow we wspomnianym juz wyzej Elgano-
wie^®, pow. Szczytno, badania sondazowe osiedla nawodnego z wczesnej epoki zelaza w
miejscowosci Grom^', pow. Szczytno, lustrowal kurhany w J^czniku'"', pow. Szczytno, oraz

J. Cromc, op. cit., s. 375.

Ibidem, s. 382.

Ibidem.

Ibidem.

Ibidem, s. 375.

Ibidem.

Ibidem, s. 380.

Ibidem, s. 382.

Ibidem, s. 379.

Ibidem, s. 375.

Ibidem.

Ibidem, s. 375-376.

Ibidem, s. 376.

Ibidem, s. 379; H. Tiska, Altertumsfunde bei Ribittwen, KrJolianisbiirg, Unsere Heimat,
(Konigsberg) 1929, nr 30, s. 244.

H. Tiska, Eine vorgeschichtliche Siedlung in Dainerau, Heimatstimmen, 1928, nr 19.
H. Tiska, Die bronzezeilliche Hiigelgrdber bei Gilgenau, Heimatstimmen, 1928, nr 41/42.
H. Tiska, Eine vorgeschichtliche Siediung atif der grofien Insel im Grammer See, Heimatstimmen,

1928, nr 30.

H. Tiska, Das Hiigelgrab von Davidshof, Heimatstimmen, 1928, nr 19.
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badal dvva kurhany z wczesnej epoki zelaza w Nowych Kiejkutach'", povv. Szczytno. Po-
nadto provvadzil badania powierzchniowe osiedla z wczesnej epoki zelaza w Rozogach'*^,
pow. Szczytno (zapevvne by! rowniez odkryvvc^ tego stanowiska).

W 1929 roku przebadal pierwszy z dwoch neolitycznych grobow skrzynkowych w
Ransku"*^, ktory kryl w sobie cztery naczynia, siekierq kamienn^ oraz zdobiony krzyzem
wisior i inne ozdoby z bursztynu. Odkryl rowniez trzy kurhany polozone w okolicach
miejscovvosci Romany, pow. Szczytno"'''.

Na terenie Szczytna''^ w 1931 r. zostal zniszczony neolityczny grob kamienny, we-
dlug lustrujctcego znalezisko Hansa Tiski, zawieraj^cy fragmenty kosci oraz cztery naczy
nia, siekierq krzemiennci i bursztynowe paciorki. W tym sainym roku przebadal rowniez
dwa podobne - zniszczone skutkiem niewiedzy wlasciciela gruntow - groby skrzynkowe
w Trelkowie'"', zawierajq^ce Ic^cznie 15 naczyii, dwie siekiery krzemienne i pozostalosci
rurkowatych paciorkow z bursztynu.

W 1934 r., w Malszewku"", Hans Tiska odkryl, a nastqpnie przebadal, kolejny czq-
sciowo zniszczony neolityczny grob skrzynkowy.

W 1935 roku (od 18 do 22 listopada) prowadzil ratownicze badania zniszczonego
grobu skrzynkowego z mlodszej epoki kamienia w Gromie, pow. Szczytno, zglosil ponad-
to znalezisko czekana typu Nortycken z Wawroch, pow. Szczytno"®.

Na przelomie kwietnia i maja 1936 r. badal Tiska drugi grob na wspomnianym juz
cmentarzysku ze schylku epoki kamienia w Rahsku"", ktorego pozostalosci wyposazenia
skladaly siq z szesciu naczyn oraz kosci swini. Od 1 do 5 czerwca prowadzil rdwniez wy-
kopaliska na osadzie z okresu wplywow rzymskich w Opalehcu, pow. Szczytno. Rok 1936
przyniosl ponadto odkrycie (i dziqki Tisce takze publikacjo) datowanego na wczesnq. epo-
kq zelaza skarbu wyrobow br^zowych z miejscowosci Borki Wielkie'", pow. Szczytno.

We wrzesniu 1938 roku, na gmntach wsi Budy®', pow. Szczytno, prowadzil badania
cmentarzyska cialopalnego ze schylku epoki brtjzu, na ktdrym zbadano bruk kamienny z po-
pielnicami.

Zestawienie powyzsze dalekie Jest od kompletnosci. Z cal^pewnosci^wymieniaje-
dynie ulamek rzeczywistej liczby przeprowadzonych przez Tiskq badah, sporz^dzone zo-
stalo bowiem glownie na podstawie sprawozdah z wykopalisk Prussia-Museum w Krolewcu
(wykazy te publikowane bylyjedynie za 1. 1927-1928). Sam Hans Tiska zkolei, na temat
wlasnych odkryc i prac publikowal bardzo niewieleiprzewazniewlokalnychperiodykach
— ,^eimatstimmeni'\ sobotnio-niedzielnym dodatku do „Ortelsbiirger Zeitung", oraz w
„Unsere Heimat". Lakoniczne jedynie „meldunki" na temat jego dzialalnosci ukazywaly

H. Tiska, Untersuchungen tuid Eingiinge des Heimatmusewtts Ortelsburg, Hclmatstimmcn, 1928, nr 22.
H. Tiska, Eine vorgeschichtliche Siedhmgstelle in Friedrichshof, Hcimatstimmcn, 1928, nr 11.
W. La Baumc, Die jungsteinzeitliche, s. 66-67.

H. Tiska, Wie nnsere heimadichen Allerluinsjiinde entdeckt mirden?, Unscrc Heimat, 1929, nr 18, s. 143-144.
W. La Baumc, Die jungsteinzeitliche, s. 63-64.

Ibidem, s. 58-60.

Ibidem, s. 61.

Neue Bodenfunde, AltprcuBcn, 1936, Bd. I, s. 236.

W. La Baumc, Die Jungsteinzeitliche, s. 66—67.

For. Neue Bodenfunde, AltprcuBcn, 1937, Bd. 2, s. 131.

" D. Bohnsack, Neue Bodenfunde, AltprcuBcn, 1939, Bd. 4, s. 61.
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siq w krolewieckim ,^ltpreufien". Trudno tQ powsci^liwosc wytlumaczyc, bionic pod
uwagqjak wielu innych, zpewnosci^mniej przygotowanych amatorow, drukovvato swoje
sprawozdania i artykuly w wiodq,cych wowczas czasopismach fachowych.

Niew^tpliw^ zashig<| Tiski bylo odkrycie i wprowadzenie do literatury — posrednio,
jako ze wynikami prac dzielil si^ chqtnie z zawodowymi archeologami'", lub bezposre-
dnio — znacznej liczby stanovvisk nie znanych dot^d nauce. Mozna sposrod nich wymienic
chocby szczycienskie skupienie grobow megalitycznych z mlodszej epoki kamienia'^,
cmentarzysko ze schylku epoki brsizu i wczesnej epoki zelaza w Mojtynach, czy skarb z
Borkow Wielkich^''. Liczne znaieziska poczynione przy okazji penetracji terenovvych, jak
i te, ktore pozyskal podczas pracy pedagogicznej lub jako muzealnik, staiy siq zaczcpkiem
bogatej kolekcji szczycienskiego Heimatmuseum. W tej liczbie rowniez obiekty (pozor-
nie) nieruchome — na przypomnienie zasiuguje bowiem fakt, iz najbardziej spcktakulame
groby z badan Tiski (z Trelkowa, Ranska i Szczepankowa) zostaly zrekonstruowane dla
zwiedzaj^cych na dziedzincu szczycienskiego muzeum". Nie zachowai siq niestety orygi-
nalny inwentarz zabytkow tej placowki, a o jej randze mozemy wnioskowac jedynie na
podstawie wzmianek w literaturze" i ocalonej po wojnie zawartosci". Wyjc^tkowo cenne
zrodlo, bqditce jednoczesnie w miarq pelnym zapisem poszukiwan Hansa Tiski na terenie
powiatu szczycienskiego i poniek^d opisujc^ce kolekcjq muzeum, stanowi natomiast ocala-
la do naszych czasow mapa scienna „Kreis Ortelsburg mit Eintragung der vorgeschichtli-
chen Fundstellen"^®. Kreslona w skali 1:50 000 przez W. Kuschela - szczycienskiego na-
uczyciela rysunku, wedlug wskazowek Tiski, powstaia zapewne pomiqdzy 1935 a 1937
rokiem, z dose prozaicznym przeznaczeniem - jako pomoc naukowa dla szkol powiatu
szczycienskiego. W chwili obecnej stanowi jednak dokument zupeinie unikalny, zawiera
bowiem lokalizacje 175 stanowisk archeologicznych i miejsc znalezisk zabytkow lu-
znych, sposrod ktorych zdecydowanzi wiqkszosc stanowi^), obiekty nieznane z literatury.
Jest wiqc dla nich jedynt). fonnq dokumentacji, a przy tym najbardziej szczegolowq. spo
srod znanych obecnie map tego typu z terenu dawnych Prus Wschodnich.

Intensywnct dzialalnosc terenow^ Hansa Tiski przerwal dopiero awans na radcq szkol-
nego (1940) i przeprowadzka do Olsztyna (1942). Rodzina Tiskow zamieszkala wowczas
przy Roonstrasse 89 (obecnie ul. Kosciuszki). Pozniejsze informacje pochodz^ juz z kohca
wojny - 21 stycznia 1945 roku, jednym z ostatnich transportow jakie opuscily Olsztyn,
Hans Tiska wyprawil swoj% rodzinq do zachodnich Niemiec. Sam, wcielony do Volksstunnu,

Jak chocby z Carlcm Englcm, Wolfgangicm La Baumc czy Wilhclmcm Gacrtc.
Per. J. Sobicraj, Grobowce megalilyczne poltidniowej czqsci Pojezierza Mazurskiego, Rocznik Ma-

zurski, (Szczytno) 1998, t. 3, s. 3-13.

Per. M. J. Hoffmann, Ziemia szczycienska wprcidziejach i wczesnym sredniowieczu, Rocznik Mazur-
ski, (Szczytno) 1997, t. 2, s. 3-16.

Por. C. Engcl, Worgeschichle der Altpreufiischen Sldmine, (Konigsbcrg) 1935, Bd. 1, tab!. 40a;
E. Weisc (oprac.), Handbuch der historischen Stdllen. Ost- wul Westpreufien, Stuttgart 1981, s.164.

Por. J. Tiska, Das Kreisheimatmusewn, op. cit.
Por. J. Antoniewicz, Stan zachowania zbiorow prehislorycznych na PVarmii, polnocnym Mazowszu

i Dolnym Powistii, Z otchlani wickow, 1946, R. 15, z. 11-12, s. 92-96.

Por. J. Sobicraj, ,,Kreis Ortelsburg mit Eintragung der vorgeschichtlichen Fundstellen". Mapa ar-
cheologiczno-histotyczna H. Tiski i W, Kuschela, 1:50 000, w: Archeologia zietn pruskich. Nieznane zbiory
i materialy archiwalne, Olsztyn 1999, s. 183-190.
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pozostal na terenie Pais Wschodnich. W maju 1945 roku udalo mu siq przeprawic drogq.
morskq z Pillau (ob. Baltijsk, rej. Zielonogradsk) do Danii, gdzie do listopada 1946 roku po-
zostawal internowany. W grudniu tego samego roku odnalazi swojq. rodzinq w Steddorf kolo
Zeven, w Dolnej Saksonii. W 1952 roku osiedlil siq w Bollschweil niedaleko Freiburga, w
Badenii-Wirtembergii, gdzie - ponownie jako radca szkolny - przeszedi na wczesniejsz^
emeryturq^'. W 1963 roku przeprowadzil siq do Freiburga, gdzie zmarl 24 listopada 1969
roku. Miejscem jego ostatniego spoczynku jest tarntejszy cmentarz Bergacker.

I
.  ...-niLBtAair

Rye. 2. Hans Tiska jako eineryt w okolicach Freiburga

59 Na tamach monografii Krcis Ortclsburg, wydancj w 1957 r., wyslqpujc jut jako radca szkolny w sta-

nic spoczynku.
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W polskiej literaturze historycznej Hans Tiska znany jest jako jeden z najbardziej aktyw-
nych pracownikow Bund Deutscher Osten, zatozonego w 1933 roku z inicjatywy Alfreda Rosen-
berga-jednego z ideologow ruchu nazistowskiego. Zwi^ek ten jednoczyi najwamiejsze organi-
zacje niemieckie, prowadz^ce dziatalnosc antypolsk^ dla podejmowania zadan, ,dctorych ani
partia ani panstwo [oficjalnie] robic nie powinny". Zgodnie z zaiozeniami, grupowac miai najbar
dziej ofiamych bojownikow o „niemiecki Wschod" w ruchu hitlerowskim, wspolpracujcic blisko
z NSDAP i innymi organizacjami, w tym militamymi, oraz tajn^policj^ III Rzeszy*"".

O dzialaniach EDO w okresie miqdzywojennym na Warrnii i Mazurach vviemy stosun-
kowo duzo, trochq dziqki zbiegowi okolicznoki: w czerwcu 1945 roku Emilia Sukertowa-Bie-
drawina, przedwojenna dzialaczka mazurska, doslownie na ulicy, znalazla poniewicrajrice si^
materialy z archiwum EDO, w tym wiele sygnowanych osobiscie przez Hansa Tiskq. Opubli-
kowala pozniej kilkadziesi^t tych dokumentow®', wiele z nich wykorzystal takze Pavvel Sowa
-jeden z rozdzialow tytuhijgc wrqcz ,dlaporty Petrikowskiego i Tiski". W stnikturach EDO
Hans Tiska kierowal przez kilka lat grup^szczyciehsk% nastqpnie zostal kierownikiein oddzia-
lu w Olsztynie, zas przed wybuchem wojny podlegala mu juz tzw. Untergiuppe Ostpreussen
Slid, obejmujcicapohidniow^czqsc Pms Wschodnich (teren rejencji olsztyhskiej). W zaciiovva-
nych raportach i pismach Tiski widac jak z typowego pracownika operacyjnego, zajmujqcego
siq konkretnymi dziaianiami, sprawami czy osobami, przeradza siq w analityka prowadzqcego
caie kompleksy spraw, doradzaj^cego wladzom politycznym i policyjnym w sprawach j^zyka
i ruchu polskiego, poczynan z ludnoscici, Kosciolem czy ruchem gromadkarskim. Aktywnie
zaangazowal si^ w proces germanizacji nazw miejscowych w Prusach Wschodnich, postulo-
wai tez germanizacjq polskobrzmiricych nazwisk®^. W opublikowanym na lamach Komunika-
tow Mazursko-Warmihskich - „nieuszminkowanym", jak go nazwano - memoriale z lutego
1940 roku"^, zwracal uwagq prezydentowi rejencji olsztyhskiej na wyst^pujq^ce nadal uzywa-
nie jqzyka polskiego, przyjazny stosunek ludnosci mazurskiej do jehcow wojennych itp., zgla-
szaj^c w tych sprawach konkretne postulaty. Z jednej strony wystqpowal przeciwko represjo-
nowaniu osob publicznie mowi^cych po polsku (sugerowai raczej akcj? uswiadamiajric^
wskazuj^c^Mazurom na obcosc, wrqcz wrogosc, tego j^zyka), z dmgiej strony - pisal - istnie-
j^ca sytuacja nasuwa koniecznosc wzmocnienia szczegolnego nadzoru nad miejscow£}_ ludno
sci^. Proponowal przy tym, aby po (zakohczonej oczywistym zwyci^stwem Niemiec) wojnie
wysiedlic niepewny narodowo element z Wamrii i Mazur. Uczestniczyl tez osobiscie w akcji
ostatecznego usuniQcia j^zyka polskiego z Koscioia ewangelickiego.

Historycy polscy uznali Tiskq za jednego z „najbardziej mchliwych dzialaczy EDO w Pm-
sach Wschodnich", podkreMaj^c bardzo dobr^ znajomosc spraw, ktorymi siq zajmowal, stosun-
kowo wysoki poziom raportow, pracowitosc oraz silne zaangazowanie w wykonywan^ pracq i
jednoczesnie bezpardonow^ wrogosc wykazywan^przedstawicielom mchu polskiego®^.
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