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Dzieje dawnych ziem pruskich są jednym z najbardziej intrygujących

wy i nie troszczyli się o zajmowane budynki, sprzęt i ziemię, a tym bardziej

i wartych poznania wątków historii europejskiej. Przez wieki Polska, Li-

o historyczne lub ważne gospodarczo obiekty, jak zamki, pałace, kościoły

twa i zakon krzyżacki prowadziły boje o przejęcie panowania nad obsza-

czy gmachy dawnych instytucji i urzędów, które niszczały albo w najlep-

rem zamieszkałym pierwotnie przez plemiona pruskie. Na zgliszczach

szym przypadku zmieniały swoje przeznaczenie. Pierwsze powojenne

ich dawnych osad lokowano krzyżackie miasta i wsie, budowano drogi

władze zacierały ślady przeszłości, które nie były świadectwem polskości

i mosty, wprowadzano nową kulturę, religię i porządek. W 1525 r. pań-

tych ziem, i nie dążyły do ochrony dziedzictwa kulturowego. Tworzące

stwo zakonu krzyżackiego upadło, a w jego granicach powstało nowe

się tu wówczas społeczności potrzebowały ponad sześćdziesięciu lat, by

państwo świeckie – Prusy Książęce, władane przez ostatniego wielkiego

zlepek wielu odmiennych kultur i tradycji, które pojawiły się na tym ob-

mistrza zakonu krzyżackiego Albrechta Hohenzollerna. Prusy Książęce

szarze wraz z powojennymi osadnikami, zaczął się na powrót jednoczyć.

stały się wówczas lennem króla polskiego, ale na przestrzeni wieków ro-

Działo się tak nie tylko po polskiej stronie granicy. Trudniejsza w tej kwe-

sły w siłę – z księstwa stały się królestwem Prus, a w XVIII w. u boku Rosji

stii była sytuacja na terenie obecnego obwodu kaliningradzkiego, gdzie

i Austrii uczestniczyły w rozbiorach Polski. Od tego momentu aż do końca

utrzymywany przez długie lata militarny charakter i polityka ZSRR, w tym

II wojny światowej cały obszar dawnych ziem pruskich należał do pań-

wrogi stosunek do Niemiec, nie sprzyjały próbom zrozumienienia historii

stwa niemieckiego. W 1945 r. na mocy traktatu poczdamskiego dawne

tych ziem i wzięcia odpowiedzialności za ich dziedzictwo kulturowe.

Prusy Wschodnie podzielono między ówczesny Związek Socjalistycznych

Szczęśliwie proces głębokich zmian politycznych i społecznych

Republik Radzieckich i Polskę. Po rozpadzie Związku Radzieckiego i pro-

z początku lat dziewięćdziesiątych ubiegłego wieku umożliwił większą

klamacji niepodległej Republiki Litewskiej ziemie te znalazły się w obec-

swobodę myśli i zgłębiania wiedzy o dziejach dawnych ziem pruskich.

nych granicach Polski, Rosji (obwód kaliningradzki) i Litwy.

W dobie otwierania granic, swobodnej wymiany turystycznej, kulturowej

Ustanowienie nowego ładu politycznego sprawiło, że przerwana

i gospodarczej, budowania pozytywnych relacji między współczesnymi

została kulturowa i historyczna jedność Prus, a wyznaczona granica ad-

włodarzami dawnych ziem pruskich – zarówno na szczeblu władz pań-

ministracyjna przez lata stanowiła nie tylko izolację polityczną, ale tak-

stwowych, jak i między zwykłymi obywatelami Polski, Rosji i Litwy – na-

że etniczną i kulturową przepaść. Brzemienne w skutkach stało się też

biera to szczególnego znaczenia. Powstałe warunki do „odkrycia” historii

wysiedlenie w latach powojennych dotychczasowych mieszkańców Prus

regionu i budowy tożsamości mieszkańców tych ziem sprzyjają nowym

Wschodnich. Była to druga, od czasów podboju plemion pruskich, niemal

pokoleniom, dla których dawne podziały stają się coraz częściej tylko od-

całkowita wymiana ludności na tym obszarze. Na miejsce wysiedlanych

ległą przeszłością i którzy chcą się czuć prawowitymi mieszkańcami tych

lub dobrowolnie opuszczających swe gospodarstwa przybywali nowi

ziem, myśleć pozytywnie o swojej przyszłości i perspektywach rozwoju.

mieszkańcy, z różnych, często odległych regionów, osiedlający się tu nie

Niezbędna jest ku temu świadomość własnej tożsamości i przynależno-

zawsze z własnej woli. Przybysze nie czuli się związani z dziedzictwem

ści społecznej, czemu sprzyja poznanie i zrozumienie historii małej Ojczy-

kulturowym i historią swojej nowej ojczyzny, często nie potrafili zżyć się

zny. Naprzeciw tym właśnie potrzebom wychodzi niniejsza publikacja, do

z tym, co tu zastali, nierzadko traktowali swój pobyt jako stan tymczaso-

której lektury serdecznie zapraszamy.

PEŁNY EKRAN / WYJŚCIE Z PEŁNEGO EKRANU

SPIS TREŚCI

ANEKS

ROZDZIAŁ I – PRADZIEJE ZIEM PRUSKICH

4

spis treści
Mirosław Janusz
Hoffmann

Rozdział I

Iwona Gancewska
Jan Gancewski

Rozdział II

Stowarzyszenie gmin
„Polskie zamki gotyckie”

Rozdział III

Janusz Hochleitner

Rozdział IV

Pradzieje ziem pruskich

Średniowiecze na ziemiach pruskich (wieki X–XV)

Szlakiem zamków gotyckich

Prusy w epoce nowożytnej (1525–1772)

Joanna Ulatowska-Letko

Rozdział V
Prusy Wschodnie w XIX wieku (1772–1914)

Paweł Letko

Rozdział VI
Prusy Wschodnie w czasie wojen i między wojnami

Iwona Jóźwiak

Rozdział VII
Dawne Prusy Wschodnie po II wojnie światowej
Aneks

PEŁNY EKRAN / WYJŚCIE Z PEŁNEGO EKRANU

SPIS TREŚCI

ANEKS

4

R

o

z

d

z

i

a

ł

1

Pradzieje
ziem
pruskich

SPIS TREŚCI

6

ROZDZIAŁ 1. Pradzieje ziem pruskich

1.1.

Ziemie pruskie
w czasach od paleolitu
do epoki Żelaza

się nad obfitującymi w ryby jeziorami i rzekami, znajdując możliwości uprawiania myślistwa i zbioru pożywienia roślinnego w lasach. Powszechnie stosowano wówczas narzędzia krzemienne – bardzo małe, nieprzekraczające
kilku centymetrów, zwane zbrojnikami, które mocowano za pomocą żywicy
w kościanych oprawach, tworząc strzały i ostrza. Używano też kamiennych
siekier i ciosaków oraz wykonanych z kości poroża motyk, sztyletów, szydeł
i haczyków do wędek. Na ziemiach pruskich odkryto liczne miejsca poby-

Krzemienne groty strzał

tu człowieka z okresu mezolitu, m.in. w Gilu Wielkim, Kieźlinach, Olsztynie,
Łęgnie oraz w Mędrzynach, gdzie na wydmowym obozowisku nad jeziorem Kośno znaleziono pięknie zdobiony sztylet kościany. Jednym z najlepiej
przebadanych mezolitycznych obiektów archeologicznych jest stanowisko
w Tłokowie, gdzie znaleziono ornamentowane ostrze kościane z VIII tysiąclecia p.n.e. zbrojone wkładkami krzemiennymi. Dużą wartość poznawczą przyniosły też badania obozowisk z VIII tysiąclecia p.n.e. w Miłukach k. Ełku, gdzie
odkryto pozostałości szałasu i przedmioty codziennego użytku oraz w Barkwedzie k. Olsztyna, w której znaleziono ślady obozowiska, a w nim topory
z poroża jelenia, czaszkę młodego tura i liczny zbiór zbrojników.
W połowie V tysiąclecia p.n.e. południowo-wschodnia strefa nabałtycZdobycie pożywienia było warunkiem przetrwania. Na polowania
wyruszały gromady mężczyzn,
którym za broń służyły oszczepy
zakończone grotami wykonanymi
m.in. z poroży reniferów

Pierwsze ślady pobytu człowieka na ziemiach pruskich pochodzą ze schył-

ka wkroczyła w tzw. subneolit – przedział czasowy zwiastujący na tych

kowego paleolitu, z czasów między XIV a IX tysiącleciem p.n.e. Należą one

ziemiach neolit właściwy. W panującym wówczas klimacie atlantyckim,

do łowców reniferów, którzy przybyli na te pokryte wówczas tundrą tereny

który charakteryzował się wysokimi temperaturami rocznymi i większą niż

z dorzecza Wisły w ślad za stadami tych zwierząt.

obecnie wilgotnością, ludność żyła w rozległych puszczach liściastych, ob-

Dalsze ocieplanie się klimatu w środkowej epoce kamienia, czyli

fitujących w naturalne pożywienie. Nad brzegami rzek i jezior powstawały

mezolicie, sprawiło, że w VIII tysiącleciu p.n.e. w miejsce tundry

osady. Zmienił się rodzaj używanych narzędzi, sprzętu gospodarczego i bro-

zaczęły pojawiać się lasy, początkowo brzozowe, a potem

ni myśliwskiej. Na przełomie V i VI tysiąclecia p.n.e. pojawiły się też pierwsze

brzozowo-sosnowe. Do nowych warunków względnie szyb-

naczynia z gliny. Umiejętność ich lepienia zapożyczona została zapewne

ko przystosował się człowiek, którego podstawę utrzymania

z Kujaw i ziemi chełmińskiej, które to wpływy cywilizacyjne na terenach

stanowiło myślistwo, wspierane zbieractwem i rybołówstwem.

ziem pruskich zaznaczyły się na począt-

W okresie tym – podobnie jak w paleolicie – zamieszkiwano w se-

ku IV tysiąclecia p.n.e. nabyciem umie-

zonowych obozowiskach na wydmach, w pobliżu jezior i rzek.

Berło z poroża łosia polarnego,
które znaleziono w Olsztynie,
w okolicach dzisiejszego Kortowa

jętości uprawy ziemi i hodowli zwierząt.

U schyłku VIII tysiąclecia p.n.e. południowo-wschodnią strefę nadbałtyc-

Nastąpiły wyraźne zmiany w sposobie

ką porastały już lasy bogate w zwierzynę. Część epigonów łowców reniferów

życia – domostwa budowano solid-

w ślad za zwierzętami podążyła na północ i północny wschód, a pozostała

niej, a osady lepiej rozplanowywano.

na miejscu ludność wraz z nowymi, napływającymi tu przybyszami osiedlała

Widoczny był też postęp w sposobach
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Uprawy zbóż na terenach ziem
pruskich datuje się od początków
IV tysiąclecia p.n.e., umiejętność ta
upowszechniła się w epoce neolitu

Przykład budownictwa kultury
rzucewskiej – rekonstrukcja domu
z osady w Suchaczu k. Elbląga

Fragmenty naczyń
tzw. kultury ceramiki
sznurowej

Wydobywanie bursztynu na wybrzeżach Sambii (ryc. K. Hartknoch)

połowu ryb i myślistwie – zaczęto używać sieci. Nowe narzędzia w posta-

przybyszów napływających z obszarów dorzecza środkowej Wisły. Obsza-

ci wygładzonych krzemiennych i kamiennych siekierek, toporków, dłut

ry położone na wschód od Wielkich Jezior Mazurskich aż po dorzecze

i ciosaków, noży, skrobaczy, gładzików, ułatwiały obróbkę drewna i wyrób

górnej Narwi i Niemen przez całą epokę brązu były zasiedlone w stopniu

przedmiotów z poroża, kości, skór i włókien dzikich roślin.

marginalnym. Bytowały tu niewielkie grupy rybaków i myśliwych, potom-

Od tego momentu człowiek zaczął wytwarzać dobra konsumpcyjne

ków ludności subneolitycznej – rozproszone i izolowane od siebie rozle-

i systematycznie, z korzyścią dla siebie, oddziaływać na środowisko natu-

głymi bagnami i dużymi połaciami podmokłych puszcz, nie prowadziły

ralne. W III tysiącleciu p.n.e., czyli w epoce neolitu, na polach pozyskanych

osiadłego trybu życia.

przez karczowanie i wypalanie lasów ówczesne społeczności uprawiały już

We wczesnej epoce żelaza nastąpiły wyraźne zmiany w życiu społe-

jęczmień, pszenicę i żyto. Gdy uprawiana ziemia stawała się jałowa, przygo-

czeństw europejskich. Między VII a IV w. p.n.e. na całym obszarze Europy

towywano nowe tereny do celów rolniczych i tam przenoszono siedliska.

załamywały się kolejno stare układy osadniczo-kulturowe, a w ich miej-

Osiedla zakładano z reguły w obrębie jeziornych półwyspów i w zakolach

sce powstawały nowe. W centrum i na zachodzie Europy dawną mozaikę

rzek. W początkach neolitu na ziemiach pruskich dominowała społeczność

etniczną starła ekspansja celtycka, a nad środkową i dolną Łabą oraz

wytwarzająca ceramikę o spiczastych dnach i ornamentach w postaci doł-

na Półwyspie Jutlandzkim ukształtował się krąg germański. Na obszarze

ków, kresek i odcisków stempla grzebykowego. Pozwala to wiązać lud-

Polski grupy lokalne kręgu kultury łużyckiej po okresie rozkwitu przeżywa-

ność tych terenów z kulturą ceramiki grzebykowej. Na początku III

ły coraz wyraźniejszy regres. Do ostatecznego ich upadku w największym

tysiąclecia p.n.e. w południowej części obecnych Mazur osiedlili się przy-

stopniu przyczyniły się łupieżcze najazdy Scytów. „Na gruzach” kultury łu-

bysze z Kujaw – twórcy kultury amfor kulistych, a u schyłku tego tysiąc-

życkiej zaczęły formować się nowe centra kulturotwórcze. Istotną cechą

lecia w zachodniej i środkowej Europie pojawiły się plemiona pasterskie

wczesnej epoki żelaza był znaczny przyrost zaludnienia. Zamieszkiwano

kultury ceramiki sznurowej. Od początku III tysiąclecia p.n.e. w rejonie

wtedy w niedużych osiedlach obronnych – nawodnych, lokowanych

wybrzeży Bałtyku (Zatoka Pucka, Zalewy Wiślany i Kuroński) uformowała

na sztucznych wyspach (np. Mołtajny k. Kętrzyna, Orzysz i Szczecinowo

się kultura rzucewska, dla której charakterystyczne były duże osady lo-

pow. ełcki) oraz na izolowanych wzgórzach o naturalnie obronnych wa-

kowane na brzegach wysoczyzn. Ich mieszkańcy zajmowali się połowem

lorach (np. Jeziorko k. Giżycka, Łęcze k. Elbląga, Sząbruk k. Olsztyna). Osie-

ryb, polowaniem na ptactwo wodne, zwierzynę leśną i foki, a także uprawą

dli tych broniły przeważnie kamienno-ziemne wały lub palisady i suche

jęczmienia i pszenicy oraz chowem półdzikich świń i bydła. Na mierzejach

fosy. Ówczesną ludność wyróżniał przede wszystkim zwyczaj wyrobu

i plażach morskich zajmowano się także – a może przede wszystkim –

naczyń o kulistych dnach oraz pochówku zmarłych w grobowcach kur-

zbiorem bursztynu. Uważa się, że bursztyn był głównym powodem

hanowych, z którego to względu cywilizację wczesnej epoki żelaza na

tak dużej koncentracji osadnictwa kultury rzucewskiej nad Bałtykiem.

tym obszarze nazwano kulturą kurhanów zachodniobałtyjskich. Lud-

U schyłku neolitu (XVIII–XVII w. p.n.e.) osadnictwo tej kultury uległo za-

ność zajmowała się przede wszystkim hodowlą zwierząt, głównie bydła,

łamaniu i rozproszeniu; porzucono większość osad, a wybrzeża Bałtyku

owiec, kóz i koni, a także uprawą zbóż (pszenicy, jęczmienia, owsa i prosa)

w rejonie zalewów i mierzei ponownie opustoszały.

oraz roślin motylkowych (grochu i bobiku). Ważną rolę odgrywało też ło-

We wczesnej epoce brązu na Pojezierzu Mazurskim, Półwyspie

wiectwo, rybołówstwo i bartnictwo. Kwitł także handel z ludami zamiesz-

Sambijskim i nad dolną Pregołą, a ok. XIII–XII w. p.n.e. również na Warmii

kującymi południe Europy. Kultura kurhanów zachodniobałtyjskich na

i Mazurach zaczęły się formować nowe struktury osadnicze, zaliczane do

obszarze Warmii i Mazur przetrwała do schyłku II w. p.n.e., na Półwyspie

kręgu kultury łużyckiej. Składały się głównie z ludności miejscowej oraz

Sambijskim jej kres nastąpił dopiero w I w. n.e.
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1.2.

Ziemie pruskie w pierwszym
tysiącleciu naszej ery

Grot włóczni i miecz z okresu
wpływów rzymskich

z ich lokalizacją, według długości i szerokości geograficznej, a także nazwy większych i mniejszych ludów, rzek i gór. Z obszaru ziem pruskich
Ptolemeusz wymienił Galindów i Sudinów. Dzięki pisarzom rzymskim
odnotowano nazwy trzech ludów zachodniobałtyjskich, które identyfikuje się z późniejszymi Galindami, Sudowami oraz Estami.

Złoty medalion cesarza Konstantyna II
znaleziony w okolicach Braniewa

Kultury archeologiczne na ziemiach
zachodniobałtyjskich w pierwszych wiekach
po narodzinach Chrystusa
W I w. n.e. w południowo-wschodniej strefie nadbałtyckiej nastąpił
przewrót gospodarczy. Wynikał on z upowszechnienia hutnictwa żeTak mogły wyglądać wojska
Rzymian wkraczające na obszary
Barbaricum. Zdjęcie pochodzi
z katalogu wystawy Wandalowie –
strażnicy bursztynowego szlaku
zorganizowanej przez Muzeum
Archeologiczne w Warszawie

P oj ę cia :
Barbaricum – termin określający tereny pozostające
poza wpływami kultury
grecko-rzymskiej.

laza i narzędzi wyrabianych z tego surowca. Wyjątek stanowiła połu-

Relacje rzymskie

dniowo-zachodnia część Warmii i Mazur – rejon Iławy, Ostródy, Olsz-

W pierwszych wiekach po narodzinach Chrystusa szczególnie inten-

tyna i Nidzicy – gdzie przejawy nadchodzących przemian kulturowo-

sywnym zasiedleniem i bogactwem wyróżniała się północna część ziem

-osadniczych ujawniły się wcześniej, mianowicie już w II w. p.n.e. Było

pruskich, zwłaszcza Półwysep Sambijski. Zasobna w bursztyn Sambia

to wynikiem oddziaływań sąsiadującej od południa i południowego

znana była nawet w Rzymie, o czym świadczą przekazy pisane. Rzymski

zachodu kultury przeworskiej (nazwa od miejscowości Przeworsk

dziejopis Pliniusz Starszy (23–79 r.), opisując w swej Historiae naturalis

k. Przemyśla).

wyprawę nad Bałtyk urzędnika dworskiego za czasów cesarza Nerona,

W okresie wpływów rzymskich, zwłaszcza w II i III w. po narodzi-

wspomniał, że Rzymianin przywiózł tyle bursztynu, iż wystarczyło go do

nach Chrystusa, w południowo-zachodniej części ziem pruskich poja-

udekorowania całej areny cyrkowej.

wiła się w miejsce kultury przeworskiej kultura wielbarska (nazwa od

Tacyt, historyk rzymski (ok. 55–120 r.), w Germanii podał obszerne

cmentarzyska w Wielbarku k. Malborka). Ludność kultury wielbarskiej

informacje o Aestii i mieszkańcach bursztynodajnej krainy. Wymieniając

utożsamiana jest z Gotami – przybyszami ze Skandynawii, którzy przez

aestiorum gentes (plemiona estyjskie), zasugerował, że zasiedlających

Pomorze Wschodnie, południowo-zachodnią część ziem pruskich,

północną część ziem pruskich Estów stanowić mogło kilka plemion.

Mazowsze oraz Lubelszczyznę powędrowali do swojej nowej ojczy-

Dalsze informacje o terenach zachodniobałtyjskich podał Ptolemeusz

zny, na stepy nadczarnomorskie.

Klaudiusz (ok. 100–168 r.) w Geografii (dzieło powstało ok. 150 r.). Zawarł

W pierwszych wiekach naszej ery nastąpił niezwykły rozwój kul-

w niej m.in. zestawienie ok. 8 tys. miejscowości ówczesnego świata wraz

tury zachodniobałtyjskiej, również na Mazurach, zwłaszcza w rejonie

PEŁNY EKRAN / WYJŚCIE Z PEŁNEGO EKRANU
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Elementy wyposażenia grobowego
z cmentarzyska kultury wielbarskiej
w Olsztynie–Kortowie
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Bransolety z brązu z cmentarzyska
w Bargłowie
na Suwalszczyźnie

Giżycka, Kętrzyna, Mrągowa i Szczytna, gdzie archeolodzy wydzielili

bów złotych monet bizantyjskich oraz srebrnych i złotych ozdób odnale-

tzw. kulturę bogaczewską (nazwa od cmentarzyska w Bogaczewie

zionych m.in. pomiędzy Braniewem a Elblągiem. Kultura archeologiczna

k. Giżycka). Widoczny jest on szczególnie w wyposażeniu gro-

Pochówek koński z VI–VII w.
w Tumianach

na tym obszarze określona została jako tzw. grupa elbląska.

bów, w których znaleziono wiele bogatych ozdób, narzędzi

Równie bogata kultura wczesnopruska uformowała się w VI–VII w.

i broni. Szczątki zmarłych po spaleniu na stosie najczęściej

w okolicach Olsztyna, Szczytna i Mrągowa, stąd nazwana została grupą

składano do naczyń glinianych – popielnic lub wprost do

olsztyńską. Z terenu tego pochodzą dwa najbardziej znane i bogate

ziemi i grzebano w obrębie płaskich cmentarzysk. Jedynie

cmentarzyska – w Kielarach k. Olsztyna i Tumianach k. Barczewa, a także

na wschodnich rubieżach ziem pruskich groby umieszczano

najlepiej rozpoznane osiedla grupy olsztyńskiej w Ławnym Lasku i Pa-

w kamiennych kurhanach, z których największe zawierały na-

symiu. Źródłem pożywienia tej ludności była uprawa zbóż: jęczmienia,

wet do kilkunastu pochówków. Szczególnym zwyczajem za-

pszenicy i prosa oraz hodowla bydła, owiec, koni i świń. Osady zakładano

chodnich Bałtów, a potem Prusów, był zwyczaj składania koni

w miejscach o walorach obronnych. Chaty, zagłębione częściowo w zie-

do grobów. Konie, wyłącznie samce, grzebano niespalone,

mi, miały konstrukcję drewnianą, prawdopodobnie zrębową. Towarzy-

a niekiedy nawet zakopywano je żywcem. Zwierzęta te grze-

szyły im paleniska, wędzarnie i jamy zasobowe do przechowywania żyw-

bano oddzielnie lub wraz z wojownikiem. Czasem w jednej

ności. Grupa olsztyńska charakteryzowała się niespotykaną w tej części

jamie grobowej składano po kilka wierzchowców (np. Równina Dolna

Europy koncentracją elementów stroju i ozdób zachodnioeuropejskich,

k. Kętrzyna). Groby koni charakteryzują się z reguły bogatym wypo-

naddunajskich oraz nadczarnomorskich. Wymienić tu można licznie

sażeniem, którego częstym elementem były ozdobne rzędy, a także

znajdowane w wyposażeniach grobowych okazałe wyroby z brązu, sre-

przedmioty służące do pielęgnacji tych zwierząt, np. rogowe lub ko-

bra i złota, pochodzące z różnych stron Europy – znad Dniepru i Dunaju,

ściane grzebienie oraz żelazne nożyce.

z Bizancjum, warsztatów saskich, frankońskich i alemańskich oraz skan-

Zapinki grupy elbląskiej
z cmentarzyska w Nowince k. Elbląga

dynawskich. Szczególnie ciekawe zabytki to posrebrzane i pozłacane
zapinki płytowe, sprzączka z głową orła wysadzana półszlachetnymi ka-

PODZIAŁ PLEMION W POŁOWIE I TYSIĄCLECIA
NASZEJ ERY

Grzebień kościany z grobu końskiego
w Tumianach

mieniami, miecze w pochwach wykładanych srebrną i złotą blachą oraz

W połowie I tysiąclecia n.e. z trzech kompleksów osadniczych, zamieszkałych przez Estów, Galindów i Sudowów, wyodrębniło się kilka dalszych
grup plemiennych. W VI i VII w. wydzieliły się z nich trzy wspólnoty. Pierwsza
z nich to zespół estyjski (Sambowie, Skalowowie, Natangowie, Warmo-

PlemionaPodział
pruskie
w XIII w. n.e.
plemienny Prus w XII wieku
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Bogate kultury wczesnopruskie uformowały się już w V–VII w.
Świadczy o tym szczególna koncentracja znalezisk luźnych i skar-
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fragmenty wykładanych srebrem i złotem uprzęży końskich. Wraz z nimi
występowały zapinki i zawieszki produkowane w warsztatach sambijskich, oparte na tradycyjnych wzorach kultury bałtyjskiej.
Wśród zwyczajów pogrzebowych szczególnie in-

Znaleziska w Tumianach k. Barczewa.
Od góry: zapinki wielopalczaste
grupy olsztyńskiej i zapinka płytowa

teresujące było umieszczanie przepalonych szczątków zmarłego w glinianych naczyniach, tzw. popielnicach okienkowych, posiadających w górnej części okrągłe lub prostokątne otwory. Kontynuowano
również wprowadzony w wiekach poprzednich
zwyczaj grzebania koni. Zwierzęta te składano do
grobów żywe, wyposażając je w bogato zdobione rzędy, paradne elementy ogłowia oraz kościane grzebienie.
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1.3.

Prusowie w orbicie
handlu bałtyckiego

nież ziemie pruskie. Karolińska Europa także przeżywała kryzys handlu, wy-

P oj ę cia :

nikający z przerwania, na skutek ekspansji Islamu, połączeń ze Wschodem

Fryzowie – lud germański
zasiedlający południowe wybrzeża Morza Północnego,
osiadły w VI w. n.e. u ujścia Renu.

wiodących przez Morze Śródziemne. Nie osłabły jednak kontakty z Północą. Fryzyjscy kupcy, którzy już wcześniej obecni byli w Skandynawii, zaktywizowali się, penetrując bogate

a

c k
i e

Wiskiauten
Truso

a

Wolin

Dźwina
Niemen

państwo środkowoszwedzkie ze stolicą w Uppsali. W IX w. rozpoczęła się
również intensywna wymiana handlowa na szlakach łączących Morze
Bałtyckie ze Wschodem i Bizancjum, wiodących przez północne terytoria

gać wpływom kultury słowiańskiej z południa, co było widoczne zwłasz-

Rusi i Bułgarię nadwołżańską.

cza w formach naczyń glinianych. Archeolodzy odkryli na obszarze Ma-

Główne szlaki handlowe prowadziły z duńskich ośrodków, pośred-

zur typowe dla górnego i środkowego dorzecza Dniepru ozdoby z brą-

niczących w handlu z Zachodem, wzdłuż południowych i południowo-

zu, zdobione emalią, a także płytowe zapinki wielopalczaste z VI i VII w.

-wschodnich wybrzeży Bałtyku lub wprost ze Szwecji i Gotlandii przez Za-

Również pojawienie się w Barcji, Natangii, Galindii, Pomezanii i Sasinii

tokę Fińską nad jezioro Ładoga, gdzie powstało ważne centrum handlu

kamiennych posągów, zwanych „babami”, może pośrednio świadczyć

i rzemiosł – gród w Starej Ładodze. Ze Starej Ładogi jedno z ramion szlaku

o związkach Prusów ze Słowianami naddniestrzańskimi.

wiodło na południowy wschód do dużego grodu Bułgar nad środkową

Główne ośrodki oraz szlaki handlowe
w Europie Północnej w IX w.

Wołgą, potem nad Morze Kaspijskie i dalej do krajów arabskich, nato-

Zmiana szlaków handlowych

miast drugie odgałęzienie prowadziło ze Starej Ładogi na południe, przez

Na przełomie VII i VIII w. przestał funkcjonować szlak handlowy łączący Bał-

rejon Nowogrodu, na Smoleńszczyznę i Kijów.

tyk z Morzem Czarnym. Nowe szlaki wymiany towarowej między ludami

Kolejny ważny szlak wiódł od ujścia Dźwiny w górę tej rzeki i dalej ku

zamieszkującymi pobrzeża Bałtyku z dalszymi terytoriami przecinały rów-

Rusi. Szlakami tymi wędrowali wikingowie, a także kupcy fińscy, słowiań-

SPIS TREŚCI
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scy, niekiedy zapewne także arabscy. W wyniku powstania nowych tras

Styl życia i charak-

handlowych, prawie zupełnie zamarł ruch na starej trasie od ujścia Wisły

ter gospodarki wielo-

na południe.

etnicznych ośrodków
założonych przez skan-

Inscenizacja bitwy Słowian z wikingami
podczas jednej z największych
corocznych imprez plenerowych
w Polsce – Festiwalu Słowian
i Wikingów na wyspie Wolin

Osady handlowe Wikingów

dynawskich

Istotnym wydarzeniem dla ludu zasiedlającego obszar między dolną Wisłą

promieniował na ziemie

a Niemnem było pojawienie się w IX w. na wybrzeżu pruskim skandynaw-

pruskie położone w głę-

skich wikingów. Odegrali oni wiodącą rolę w wyznaczaniu nowych szla-

bi lądu, przyczyniając się do rozwoju gospodarki Prusów. Kwitły wówczas

ków oraz w organizacji handlu w strefie Bałtyku. Na wybrzeżu pruskim pro-

rozmaite rzemiosła – szklarstwo, złotnictwo, bursztyniarstwo, rogowiar-

wadzili przede wszystkim ożywioną działalność handlową, a w mniejszym

stwo, rozwijała się także wymiana i szkutnictwo. Wyraźny rozwój handlu

stopniu zajmowali się organizowaniem wypraw łupieżczych. Śladem ich

potwierdzają odkryte w Truso i Wiskiautach liczne monety arabskie, a także

pobytu na ziemiach pruskich jest rozległe osiedle handlowe – znane z re-

odważniki i fragmenty wag.

lacji anglosaskiego podróżnika Wulfstana – Truso, które na początku lat 80.

Biżuteria odnaleziona podczas prac archeologicznych
na terenie dawnego Truso

żeglarzy

XX w. zlokalizowano w Janowie Pomorskim k. Elbląga. Innym ośrodkiem,

Wyprawy morskie Prusów

w którego obrębie odnotowano ślady pobytu Skandynawów, jest osada

„Zaszczepiona” Prusom przez Skandynawów aktywność żeglarska i handlo-

oraz bardzo bogato wyposażone cmentarzysko w Wiskiautach, u nasady

wa nie została w kronikach wczesnośredniowiecznych opisana tak dokład-

Mierzei Kurońskiej. Trzeci ośrodek ożywionej działalności Skandynawów

nie jak w przypadku wikingów. Niemniej jednak zauważył ich w XI w. Adam

znajdował się na południowy wschód od delty Niemna, na terytorium ple-

z Bremy, który pisząc o szwedzkim porcie w Birce, wspomniał, że do tego

miennym Skalowów. Odkryto tu znaczną koncentrację stanowisk arche-

miejsca, które jest najbezpieczniejsze w nadmorskich okolicach Szwecji, mają

ologicznych z wyrobami pochodzenia skandynawskiego, w tym rozległe

zwyczaj przybywać w różnych sprawach handlowych wszystkie statki Danów,

cmentarzysko oraz osadę w Rżewskoje k. Tylży (obecnie Sowietsk).

bądź Normanów oraz Słowian i Sambów, jak też innych ludów Scytii. Potwier-

Muzeum Archeologiczno-Historyczne w Elblągu
wiele uwagi poświęca tematyce
Truso – oprócz wystaw prowadzi
atrakcyjne prezentacje o życiu
codziennym mieszkańców Truso

dzeniem źródeł pisanych są łodzie pruskie z masztami i resztkami ożaglowania odkryte w dolinie rzeki Dzierzgoni oraz we Fromborku.
Bardzo wątpliwe, by celem wypraw morskich Prusów miały być tylko
sprawy handlowe. Podobnie jak pozostali mieszkańcy wybrzeży Bałtyku, łączyli oni możliwość wymiany towarów z rozbójnictwem morskim.
Wspomina o tym zresztą Saga o Knytlingach, według której Estowie nie-

Interesujące znaleziska z Truso – kościane łyżwy i żelazne raki do butów z IX w.

pokoili Szwecję i zagrażali bezpieczeństwu szlaków handlowych wzdłuż
jej wybrzeży. Prusowie, wzorem skandynawskich żeglarzy, sami organizowali wyprawy morskie o charakterze łupieżczym na wschodniobałtyjskich i fińskich terytoriach. O ich obecności na głównym, wschodnim

Wyobrażenie Truso według jego
odkrywcy, Marka Jagodzińskiego (rys. A.Szwemiński)

PEŁNY EKRAN / WYJŚCIE Z PEŁNEGO EKRANU

szlaku handlowym świadczy istnienie ulicy Pruskiej w obrębie Nowogrodu – wielkiego, słowiańskiego zespołu wczesnomiejskiego na terytorium
ugrofińskim (dzisiejsza Rosja).
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1.4.

Prusy i Prusowie
we wczesnym
średniowieczu

świadczy to o ustroju rodowym. Król i możni odróżniali się od uboższych
warstw społecznych i niewolników tym, że pili kobyle mleko, tamci zaś
miód. W X w. niewiele się pod tym względem zmieniło. Hierarchia społeczna pozostała taka sama i w porównaniu z rozwijającymi się organizmami
państwowymi, chociażby sąsiednią Polską, była już wówczas zacofana i nie
rokowała wykształcenia form ponadplemiennych, niezbędnych do stworzenia silnego organizmu państwowego. W X w. Prusowie nie byli więc
zdolni do utworzenia jednolitego państwa, ale zagadką pozostaje, czy nie
byliby zdolni utworzyć własnej państwowości w późniejszym okresie.

Gródek stożkowaty w Szestnie
k. Mrągowa

Organizacja terytorialna
W źródłach krzyżackich jednostka osadnicza tworząca małą wspólnotę
terytorialną nosi nazwę campus lub feld, co odpowiada pojęciu „pole”
w sensie wiejskiej wspólnoty. W języku pruskim jednostka osadnicza najniższego rzędu nosiła miano lauks. Reliktem tej nazwy są liczne zachowane człony niemieckich nazw miejscowych -lauken, -lack i ich polskie
odpowiedniki -ławki (np. Gubławki/Gablauken, Wopławki/Woplauken,

Fragment wału i fosy grodziska
pruskiego w Rotajnach k. Ornety

Głamsławki/Glamslack, Pasławki/Passlack, Sterławki/Stürlack czy TarławGrodzisko pruskie w Bezledach

ki/Täberlack). Na ziemiach pruskich dość częste są też nazwy miejscowo-

Relacje wczesnośredniowieczne

ści z litewską końcówką -kaym (niem. -keim), co oznacza wieś (np. Kabi-

O Prusach wspominali i pisali w swoich przekazach podróżnicy i kupcy

kiejmy/Kapkeim, Workiejmy/Workeim).

z okresu wczesnego średniowiecza, jak Wulfstan, Ibrahim ibn Jakub,

Wsie pruskie, jak można w uproszczeniu nazwać podstawowe jednostki

Gall Anonim, natomiast Geograf Bawarski wspomina o niejakich Bru-

organizacji osadnictwa pruskiego, składały się z kilku lub kilkunastu gospo-

zi. Kronikarz krzyżacki Piotr z Dusburga w Kronice ziemi pruskiej zamieścił

darstw, które były lokowane najczęściej na obrzeżach leśnych lub zupełnie

informację, że Prusowie dzielili się na: Sambów, Skalowów, Nadrowów,

wśród lasów, bardzo często – ze względu na lepsze możliwości zaopatrzenia

Natangów, Warmów, Pomezanów, Pogezanów, Bartów oraz Galindów.

w żywność − nad jeziorami. Wewnątrz terytorium wspólnego dla przyle-

Nie zalicza do nich natomiast Jaćwięgów czy też Jadźwingów, jak zwie-

głych do siebie osad-wsi znajdował się (przeważnie na terytorium zalesio-

my inaczej ten lud zamieszkujący tereny dzisiejszej Suwalszczyzny i okolic.

nym) ośrodek religijny, pilnie strzeżony przed obcymi.

Piotr z Dusburga wymienił również jednostkę terytorialną Wohnsdorf, któ-

Jednostką osadniczą wyższego rzędu były włości. Pokrywały się one

ra znajdowała się na południe od środkowego biegu Pregoły. Przynależ-

najprawdopodobniej z organizacją grodową. W kronice Piotra z Dusbur-

ność plemienna tej ziemi jest nierozstrzygnięta, najpewniej jednak należy

ga terminy „włość” i „gród” są jednoznaczne. W źródłach pisanych zacho-

ją wiązać z Barcją. Według Wulfstana, kraj Prusów u schyłku IX w. posiadał

wały się nazwy prawie 60 pruskich włości. Na terenach niektórych włości

dużą liczbę grodów i umocnień drewniano-ziemnych, bądź też, jak to

– np. Glottowia, Lanzania, Passaluc, Rudencz i Woria – zachowały się jed-

określa autor – miast, w których siedzieli królowie. Nie ma wątpliwości, że

nodworcze osady i grodziska.
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Grodziska pruskie charakteryzowa-

ra, stajnia, stodoła, suszarnia do zboża oraz półziemianki, pełniące funkcję

ły się głównie usytuowaniem w miej-

łaźni oraz magazynów, gdzie w okresie letnim w bryłach lodu przecho-

scach o walorach naturalnie obronnych,

wywano mięso i ryby.

na kulminacjach wysoczyzn, cyplach

Replika osady pruskiej na terenie
Muzeum Budownictwa Ludowego
w Olsztynku. Inicjatorem projektu
było Towarzystwo Naukowe
„Pruthenia”, a celem popularyzacja
wiedzy o dziejach ziem pruskich

Wyobrażenie zamożnych Prusów
(ryc. K. Hartknoch)

położonych w zakolach i rozwidleniach

Organizacja plemienna

rzek oraz na wyraźnie eksponowanych

Władzę naczelników plemienia, grodu lub wsi ograniczał wiec, który

półwyspach jezior. Wśród nich wyróżnia

zwoływany był przez Prusów w sprawach najwyższej wagi dla wszyst-

się obiekty o powierzchni kilku hek-

kich osób wolnych. Sprawami tymi były: decyzja o wyprawie wojennej

tarów oraz osiedla mniejsze, niekiedy

przeciwko innemu plemieniu lub innemu ludowi, decyzja o zawarciu po-

dwuczłonowe. Duże grody były miej-

koju, wybór i przyjęcie naczelnika grodu, budowa bądź też rozbudowa

scem, gdzie w chwilach zewnętrznego

umocnień grodowych, a także decyzja o wybudowaniu nowego, bardziej

zagrożenia chroniła się okoliczna ludność wraz z dobytkiem w postaci

umocnionego grodu. Decyzje podjęte przez wiec jednej, tzw. małej zie-

inwentarza żywego. Grodziska mniejsze pełniły funkcje mieszkalne.

mi, nie obowiązywały na terytorium sąsiednim.

Na czele grodu stał naczelnik grodowy (plemienny), zwany w źró-

W społeczeństwie pruskim osobą prawnie wolną był tylko dorosły

dłach łacińskich primus, który zarządzał umocnionym osiedlem ludności

mężczyzna urodzony na tej ziemi. Kobiety nie posiadały żadnych praw;

pruskiej. Jego władza była jednak czasowa – najczęściej sprawował ją

najpierw dorastały pod opieką rodziców, a potem oddawano je mężom.

podczas wojny. Naczelnicy mieli najwyższą władzę nad pospolitym ru-

U Prusów obowiązywało prawo kupna żony oraz prawo sprzedaży w mał-

szeniem plemiennym oraz kierowali pracami nad rozbudową, a czasami

żeństwo własnych córek.
Prawa Prusów opierały się na zasadach rodowych, a na ich straży stał

naprawą umocnień grodowych.
Podstawową formą osadnictwa pruskiego były jednak

cały ród. Zgromadzenie ogólne mieszkańców lauksu miało za zadanie

jednodworcze gospodarstwa, zwane w języku pruskim

ochronę jednostki przed nadużyciami i występkami

buttan. Były one pozbawione bezpośredniego sąsiedz-

członków macierzystej wspólnoty. Ród dbał szcze-

twa innych gospodarstw, lecz związane ściśle więzią

gólnie o to, by dziedziczne posiadłości nie przecho-

rodowo-terytorialną z innymi siedliskami w obrębie

dziły w obce ręce. Pozwalało to zachować jednolitość

lauksu. Zwyczaj wznoszenia takich samotniczych

osadnictwa i niedopuszczać do wspólnoty ludzi z ze-

osiedli, nietworzących wsi (we współczesnym

wnątrz, którzy mogliby zagrozić wewnętrznej spoisto-

rozumieniu), lecz rozproszonych i pozbawionych

ści lauksu. Tak silnie akcentowana w źródłach pisanych

sąsiedztwa, był typowy dla wszystkich Bałtów.

odmienność prawa pruskiego od obowiązującego

Gospodarstwo takie składać się mogło nawet z 20

w świecie chrześcijańskim polegała w gruncie rzeczy

budynków rozmieszczonych blisko siebie i two-

na podporządkowaniu woli jednostek wspólnemu

rzących zamkniętą całość z rozległym dziedzińcem

dobru i przyznaniu równych praw wszystkim wolnym

pośrodku. Zabudowania miały różną konstrukcję

W wiecach zwoływanych w ważnych kwestiach mogli brać
udział wyłącznie mężczyźni

Prusom.

i przeznaczenie – oprócz domu mieszkalnego były

W związku z tym, że Prusowie nigdy nie wykształci-

też spichlerz, mały budynek do pieczenia chleba, obo-

li jednolitego systemu decyzyjnego (nie mieli jednego
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wspólnego wiecu), nie mogli bronić się wspólnie przed zorganizowany-

Najniższe miejsce w społecznej hierarchii Prusów zajmowała ludność

mi najazdami. Znane były przypadki wspólnego występowania dwóch

niewolna. W jej skład wchodzili jeńcy wojenni wzięci w niewolę podczas

lub trzech plemion przeciwko najeźdźcy, ale były one nader rzadkie.

wypraw łupieżczych, a także ich potomkowie. Skład etniczny tej grupy był
bardzo zróżnicowany. W niewolę popaść mogli zarówno Słowianie z Po-

Charakterystyczna tarcza pruska, zwana pawężą, z krukiem – znakiem bojowym Prusów (wg rys. W. I. Kułakowa)
Zbrojni Prusowie – fragment
płaskorzeźby z Drzwi Gnieźnieńskich

Organizacja społeczna

morza i Mazowsza, ludność fińska i skandynawska, jak również Prusowie

Społeczeństwo Prusów składało się z trzech warstw: nobilów, pospólstwa

pojmani w czasie wypadu zbrojnego zorganizowanego przez jedną ziemię

oraz niewolników. Warstwa nobiles, w porównaniu z pozostałą częścią lud-

przeciwko innej. W niewolę zabierano przede wszystkim kobiety i dzieci.

ności wolnej, czyli pospólstwem, stanowiła niewielki procent. Nobilowie

Z pojmanych kobiet zwycięzcy wybierali sobie nałożnice lub żony, a inne

wyróżniali się spośród ogółu mieszkańców majątkiem, funkcjami społecz-

wystawiali na sprzedaż. Dzieci brane w niewolę lub urodzone z nałożnic

nymi oraz trybem życia. Ich gospodarstwa były większe i bogatsze inwen-

wychowywane były w domu właściciela, zasilając potem szeregi czeladzi.

tarzem od innych gospodarstw. Z warstwy tej wywodzili się wodzowie,

Niewolnictwo u Prusów wynikało z ich zwyczajów wojennych, a jego tra-

którzy na podstawie decyzji wiecu organizowali działania zaczepno-obron-

dycje sięgały czasów bardziej odległych niż wieki średnie, zapewne okresu

ne swojej wspólnoty terytorialnej. Nobiles tworzyli doborowe oddziały nie-

wpływów rzymskich.

zwykle walecznej i świetnie uzbrojonej jazdy pruskiej. Byli też najczęściej
wybierani na naczelników grodów. Mimo że posiadali takie same prawa
i obowiązki wobec swojej społeczności jak pospólstwo, to jednak

Pokaz walki pruskich wojowników
(warsztaty w Muzeum Budownictwa
Ludowego w Olsztynku)

Wojsko
Związek terytorialny miał prawo powoływania pod broń wszystkich swoich współplemieńców. Decyzja o zwołaniu pospolitego ruszenia była

zajmowali w niej rolę przywódczą.
Pospólstwo pruskie nie było warstwą poddańczą, uzależnio-

ostateczna, a za jej niewykonanie, czyli niestawienie się na wojnę, groziła

ną gospodarczo i społecznie od nobilów, żyło we własnych, sa-

nawet kara śmierci. Podstawowym uzbrojeniem Prusów były prymityw-

modzielnych gospodarstwach. Człowiek wolny, niebędący no-

ne, jak na ówczesne czasy, pałki, piki oraz różnego rodzaju ociosane – do

bilem, wraz ze swoją rodziną uprawiał ziemię i zabiegał o środki

rozmiarów dłoni – kamienie. Czasami pojawiały się drewniane lub rzadziej

do życia, sam doglądał barci i zbierał płody przyrody. W okre-

skórzane tarcze. Pomimo że Prusom udawało się czasami zgromadzić

sach niepokojów i konfliktów zbrojnych pospólstwo tworzy-

całkiem pokaźną armię, liczącą nawet po kilkanaście tysięcy zbrojnych,

ło zbrojne szeregi pieszych, które stanowiły podstawową siłę

to nie przedstawiała ona – w porównaniu z oddziałami rycerstwa za-

wojskową każdej wspólnoty osadniczo-terytorialnej.

chodnioeuropejskiego – wartości militarnej, mogącej przeciwstawić

U Prusów nie wyodrębniła się warstwa możnowład-

się temu rycerstwu. Prusowie dysponowali również nieliczną jazdą,

cza w takim zakresie, jak np. u Słowian i Germanów.

która składała się z arystokracji rodowej i zamożniejszych członków ple-

Według anglosaskiego podróżnika Wulfstana u schył-

mienia. Ta część wojska pruskiego była wyposażona w miecze, hełmy,

ku IX w. jedyna wyraźna różnica między zamożnymi

a także włócznie z żelaznymi ostrzami.

a biednymi polegała na piciu przez tych pierwszych kobylego mleka, a przez drugich miodu. Sto lat później kronikarz Adam z Bremy odnotował, że Prusowie żywią się mięsem

Wyobrażenie pruskiego wojownika
uzbrojonego w charakterystyczną
maczugę (ryc. K. Hartknoch)

Prusowie żyli m.in. z łupieżczych wypraw wojennych. Najeżdżali pograniczne ziemie pomorskie i mazowieckie, by zdobyć jak najwięcej łupów, które dawały im możliwość wzbogacenia się.

koni. Mleko i krew tych zwierząt piją sfermentowane.
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1.5.

Gospodarka
i religia Prusów
w wiekach VII–XIII

łowiectwo nie było obwarowane żadnymi przepisami. Polować można było
prawie wszędzie (za wyjątkiem świętych
gajów), a zabita zwierzyna stawała się
własnością myśliwego. Oprócz mięsa,
nie mniej ważnym celem polowań były
skóry i futra, które stanowiły ekwiwalent
w wymianie towarowej prowadzonej
z bliższymi i dalszymi sąsiadami. Obcych
kupców i podróżników niezmiernie dziwiła zasobność Prusów w futra i skóry. Niektórzy kronikarze – m.in. Adam
z Bremy oraz Helmold – wyrażali zdziwienie, że Prusowie tak łatwo wyzbywają się skór i futer w zamian za niewiele warte tkaniny wełniane i lniane. Jak

Polowanie na grubego zwierza
było potwierdzeniem męstwa i odwagi myśliwych

podaje Latopis wołyński, za skóry bobrów, wiewiórek oraz kun Jaćwięgowie
w latach głodu kupowali od Rusów zboże. Ze źródła tego wiadomo również,
że nałożoną przez księcia Daniela Halickiego daninę Jaćwięgowie spłacali
skórkami wiewiórek i czarnych kun.

Okazałe dęby i lipy często były
czczone przez Prusów jako siedziby
bóstw. Przykładem może być pień
starej, kilkusetletniej lipy w Kandytach, która według legend była
jednym ze świętych drzew Prusów

Hodowla

Gospodarka

Wiosną Prusowie wyganiali na pastwiska stada, które pozostawały tam

Prusy w najdawniejszych czasach pokryte były lasami i borami, prze-

aż do późnej jesieni. Każda rodzina posiadała własne bydło, konie, kozy

dzielonymi jeziorami, rzekami oraz ogromnymi połaciami niezasiedlonej

i owce, ale wypasano je wspólnie na pastwiskach i łąkach

przez nikogo ziemi. Dawało to duże możliwości korzystania z naturalnych

będących własnością lauksu. W okresie letnim w gospo-

bogactw tej ziemi – zwierzyny leśnej, ryb oraz surowców naturalnych, jak

darstwie pozostawały tylko kaczki i kury oraz świnie, które

drewno i jego pochodne, np. węgiel drzewny. Rozwijało się więc bartnic-

żerowały w dębowych i bukowych zagajnikach położo-

two, hodowla bydła, rybołówstwo i łowiectwo. Zasoby naturalne Pruso-

nych opodal.

P oj ę cia :
Latopis – średniowieczna
księga dziejopisarska, ruski
odpowiednik zachodnioeuropejskich kronik i annałów.
Wyobrażenie pruskich gospodarzy
(ryc. K. Hartknoch)

wie wykorzystywali do budowy grodów i innych umocnień, a także na
własny użytek. Dopiero w okresie krzyżackim przeznaczali je częściowo

Rolnictwo

na zaopatrzenie państwa krzyżackiego, w tym stołów wielkiego mistrza

W rolnictwie stosowano dwupolowy system uprawy

w Malborku.

ziemi. Nie wymagał on zagospodarowywania zbyt dużych
areałów, zwłaszcza jeżeli stosowano przemienność uprawy

Myślistwo

zbóż jarych i ozimych. Pruskie gospodarstwo liczyło prze-

Odwieczną tradycję na ziemiach pruskich miały polowania na drobną zwie-

ciętnie ok. 1 łanu ziemi uprawnej, czyli prawie 17 ha. Orkę

rzynę i ptactwo, a także na grubego zwierza. Aż do pojawienia się Krzyżaków

wykonywano przy użyciu radła, a potem również sochy.
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Do orki częściej wykorzystywano konie niż woły. Prusowie uprawiali

P oj ę cia :

przede wszystkim owies, pszenicę, jęczmień oraz proso. W gospodarce

Król Wejdewuta – według
Kroniki Mistrzów Krzyżackich z XVI w. był to mityczny król Prusów, który zjednoczył
plemiona pruskie.

uprawowej dominowały wyraźnie siewy wiosenne nad ozimymi.

Inne zajęcia ludności
Kobiety zajmowały się uprawą warzyw i roślin oleistych na przydomowych poletkach. Oprócz lnu i konopi uprawiano m.in. groch, bób, buraki
i rzepę. Wydaje się jednak, że nie znano zbyt wielu warzyw. Z czasem przy
siedliskach zaczęto zakładać sady owocowe, w których sadzono śliwy, wiśnie, grusze i jabłonie. Ze względu na tutejszy surowy klimat uprawy drzew
owocowych nie były zbyt popularne. Innym zajęciem kobiet i dzieci było
zbieranie dziko rosnących roślin jadalnych i ziół, m.in. manny, pokrzyfunkcję sanktuariów. Wyjaśnienie nieufności Prusów do obcych odnaleźć

wy, lebiody, szczawiu, orzechów wodnych i laskowych oraz grzybów.

Kultura i obyczje Prusów to fascynujący
temat dla pasjonatów dziejów ziem
pruskich. Na zdjęciach, od góry: wnętrze
odtworzonej chaty i piec (Muzeum
Budownictwa Ludowego w Olsztynku)

Wiosna była okresem, kiedy Prusowie wychodzili do puszczy w celu

można w Żywocie św. Wojciecha. Z powodu obcych bowiem ziemia im

opatrzenia barci. Pszczoły hodowano początkowo w stanie dzikim, tzn.

wyjałowieje, drzewa się owocem nie pokryją, nowego przychówku nie będzie,

odnaleziona w puszczy barć stawała się własnością tego, kto ją znalazł,

a przestarzały dobytek nie umrze. Kronikarz z Bremy zanotował też, że są

i opatrzona przez niego pozostawała na swoim miejscu. Dopiero potem,

oni wyjątkowo ludzcy; chętnie przychodzą z pomocą tym, którzy znajdują się

prawdopodobnie już w wiekach średnich, opanowano umiejętność dzia-

w niebezpieczeństwie na morzu lub zostali napadnięci przez piratów.

nia barci, czyli wykonywania w drzewach dziupli do osadzenia w nich nowych rojów pszczół. Bartnictwo wymagało wielu zabiegów związanych

Religia

z porządkowaniem barci, doglądaniem rojów oraz podbieraniem miodu.

Prusowie oddawali cześć bóstwom kryjącym się pod

Wiedza i umiejętności bartników przekazywane były z pokolenia na po-

zjawiskami atmosferycznymi, które były dla nich niewy-

kolenie, podobnie jak drzewa bartne.

tłumaczalne i przed którymi odczuwali lęk. Czcili ciała
niebieskie (słońce, księżyc, gwiazdy) oraz zjawiska at-

Prusowie w kontaktach z innymi

Rekonstrukcja pieca w domostwie pruskim (Muzeum Kultury
Ludowej w Węgorzewie)

Dwa wyobrażenia kapłana pruskiego
zwanego wajdelotą – współczesne
zdjęcie, na którym w rolę tę wcielił
się prof. K. Grążawski, oraz wyobrażenie kapłana z kozłem ofiarnym
i czarą do krwi (ryc. K. Hartknoch)

mosferyczne (błyskawice, grzmoty), a także ogień

Liczne zabytki obcego pochodzenia znane z ziem pruskich wskazują na

rozpalany w miejscach kultu, na specjalnie wyzna-

to, że Prusowie nie stronili od obcych. Wprawdzie arabski kupiec i po-

czonym terytorium. O ogień mieli dbać powołani

dróżnik Ibrahim ibn Jakub zapisał, że mają oni odrębny język i nie znają

do tego kapłani. Prusowie czcili również niektóre

języka swoich sąsiadów, jednak zapewne chciał w ten sposób podkreślić

drzewa, szczególnie dorodne lipy i dęby, prze-

trudności w porozumiewaniu się z nimi. W kwestii kontaktów z ludami

wyższające inne drzewa swoimi rozmiarami, przez

sąsiednimi istotny jest również przekaz Adama z Bremy, że Prusowie bę-

co uważane były za siedziby bóstw. Szczegól-

dąc poganami, utrzymują kontakty z chrześcijanami, nie dopuszczając ich

nymi miejscami kultu były tzw. święte gaje,

tylko do uroczysk i potoków, które chronią przed nimi. Kronikarz z Bremy nie

czyli lasy, w których Prusowie oddawali cześć i Patoł. Poniżej na tarczy wspieranej przez dwa konie widać herb Wejdewuty – wyobrażenie człowieka z głową niedźwiedzia (ryc. K. Hartknoch)
swoim bogom.

wyjaśnił, że chodziło o święty charakter tych miejsc, pełniących nierzadko
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W wierzeniach, szczególnie staropruskich, dużą rolę odgrywały liczne
demony, które pochodziły – zdaniem Prusów – od osób zmarłych. Demony nie były przy tym utożsamiane ze złem. Stanowiły natomiast inne
wcielenie bóstw, które w pewnych rejonach traktowano na równi z bóstwami lokalnych kultów przyrody. Prusowie wierzyli w wędrówkę dusz
i odradzanie się ich w zwierzętach, a szczególnie w roślinach. Stąd też
ich szczególne skłonności do wierzeń naturalnych związanych z kultem
przyrody.
Prusowie wierzyli też we wróżby, wynikające z obserwacji życia
zwierząt i ich zachowania. Węże utożsamiali ze szczęściem, wilka ze złem
i nieszczęściem, ptaki, szczególnie jaskółki, zapowiadać miały nieszczęście. Wierzyli również w diabła, krasnoludki, boginki mieszkające w święTajemniczym reliktem obrzędów
pogańskich Prusów są tzw. baby pruskie.
Do naszych czasów przetrwało ich
kilkanaście. Na zdjęciu baba z Bartoszyc
Od lewej: baba z Barcian na dziedzińcu
olsztyńskiego zamku oraz kolekcja
bab pruskich z okolic Bronowa, Gałdowa, Mózgowa i Susza przed Muzeum
Archeologicznym w Gdańsku

tych gajach (łaumy), czarodziejki, zmory itp. Bardzo ważnym w panteonie
bóstw pruskich był Kurche, którego wyobrażenie stanowił snopek zboża.
Wierzono, że po śmierci istnieje życie podobne do doczesnego, dlatego zacniejszych Prusów chowano razem z potrzebnymi w przyszłym
świecie narzędziami, dobytkiem, niekiedy też ze służbą oraz niewolnikami. Następstwem tego było składanie zmarłym ofiar. W ten sposób
Prusowie starali się zapewnić sobie ich przychylność i poparcie w życiu
na ziemi.

Zwyczaje pogrzebowe
Nikt z dziejopisów nie przedstawił zasad wiary pruskiej. Wulfstan w swoich zapiskach zamieścił jedynie wyczerpujący opis uroczystości pogrzebowych: Estowie mają taki zwyczaj:
gdy umrze tam jakiś człowiek, niespalony leży
on w swym domu u rodziny i przyjaciół jeden
miesiąc lub niekiedy dwa; królowie zaś i wysoko
postawieni ludzie o tyle dłużej, o ile więcej mają
bogactw; a niekiedy przez pół roku nie są oni
spaleni i leżą na wierzchu w swych domach.
A przez cały ten czas, kiedy nieboszczyk jest w domu, piją tam i bawią się

Scena pochówku na Sambii

aż do dnia, w którym go spalą. Trudno znaleźć racjonalne wytłumaczenie
tego zwyczaju. Prawdopodobnie wiązał się on z wiarą, że każdy zmarły
członek rodziny uczestniczy w dalszym życiu i poczynaniach najbliższych, a od przychylności zmarłego zależał los osób przez niego opuszczonych oraz ich gospodarstw i dobytku. Nie wolno więc było zaniechać
żadnej powinności wobec zmarłego, by nie ściągnąć nieszczęścia na
dom i rodzinę.

Rekonstrukcja stosu pogrzebowego wykonana w ramach badań
interdyscyplinarnych Towarzystwa
Naukowego „Pruthenia”

Okres przetrzymywania zwłok w domu
− według świadectwa Wulfstana − uzależniony był od stanu majątkowego rodziny. Zmarły mógł tak długo pozostawać
w domu, dopóki nie wyczerpało się nagromadzone jadło i napoje, które służyły temu,
by godnie przyjąć wszystkich odwiedzających. Podczas długotrwałych biesiad i pijatyk całej wspólnoty trwoniono wszelkie
zapasy zboża, mięsa i ryb. Dziedziczyło się
tylko ziemię i zabudowania. Nietrudno sobie wyobrazić, jak ubogi pozostawał syn
po śmierci nawet najzamożniejszego ojca.
Ten zwyczaj przetrwał w rodzinach pruskich aż do XVI w.
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ROZDZIAŁ 2. Średniowiecze na ziemiach pruskich (wieki X–XV)

2.1.

Chrystianizacja
Prusów

nego od Polski. Dodatkowy atut − przyczynienie się do powstania ko-

1

lejnego chrześcijańskiego państwa – zostałby zapewne bardzo dobrze
odebrany w ówczesnej Europie, a Bolesławowi ewentualna męczeńska śmierć biskupa otworzyłaby drogę do koronacji.

Przebieg misji biskupa Wojciecha
Biskup Wojciech przybył do Polski wiosną 997 r., by podjąć wyprawę mi-

2

syjną do Prus. Wyruszył z Gniezna do Gdańska, skąd zamierzał przedostać
się na terytorium Prusów. Po drodze święcił kościoły na Pomorzu i Kujawach oraz udzielał chrztów. W połowie kwietnia wyruszył drogą wodną,
wzdłuż Zalewu Wiślanego, w kierunku Sambii, aby po ok. dwóch dniach
dotrzeć do miejscowości Truso. Biskupowi w podróży towarzyszył jego
brat przyrodni Radzim Gaudenty oraz zakonnik benedyktyński Bogusza.
Misjonarze nie mieli tłumacza i nie znali obyczajów ludności pruskiej. Od

3

samego początku misji spotkania z tubylcami w Prusach narażały Wojciecha na utratę życia. Może z wyjątkiem tego, podczas którego został
ugoszczony przez jednego z naczelników grodowych. Biskup Wojciech
przedstawił wówczas swoje zamiary ochrzczenia Prusów. Wódz pruski
zdecydował jednak, że Wojciech powinien opuścić ich terytorium, gdyż
W wierzeniach Prusów święty dąb
w Romowe czczony był jako siedlisko bogów. Na drzewie z ryciny
widnieją postaci trzech bogów,
a przed nim pali się ogień wieczny,
do którego podsycania służyły nagromadzone stosy drzewa. Przed
dębem mieszkał najstarszy kapłan
Prusów, a wokół inni kapłani.
Jedno z podań mówi, że dąb kazał
ściąć Bolesław Chrobry, inne zaś,
że ściął go komtur Piotr Nagel de
Sehr na rozkaz wielkiego mistrza
Winrycha von Kniprode
(ryc. K. Hartknoch)

4

obraża ich wierzenia. Misjonarze zostali wywiezieni z Truso.

Przyczyny wypraw chrystianizacyjnych do Prus
Prusy od połowy X w. stały się obszarem zainteresowania państw ościen-

Męczeńska śmierć – Święty gaj

nych. Głównymi przyczynami organizowania i prowadzenia tutaj misji

Po kilku dniach wahań, 23 kwietnia 997 r.,biskup postanowił powrócić

chrystianizacyjnych była z jednej strony chęć podporządkowania tego

do Prus. Wraz z towarzyszami Wojciech udał się na odpoczynek w Świę-

terytorium, a z drugiej potrzeba chrystianizacji zamieszkałych tu plemion

tym Gaju, czym zbeszcześcili świętość tego miejsca. Tam biskup i jego

pruskich. Do Prus wyprawił się biskup praski Wojciech z rodu Sławni-

towarzysze zostali zaskoczeni przez oddział Prusów. Wojciech zginął od

kowiców. Późniejszemu królowi polskiemu Bolesławowi Chrobremu za-

ciosów włóczni. Prusowie odcięli mu głowę i zatknęli na palu, ku przestro-

leżało na wykorzystaniu zagwarantowanej jeszcze przez Mieszka I szan-

dze tym, którzy zechcieliby naruszać ustanowione przez nich prawa. Gdy

sy, dotyczącej podziału strefy wpływów na niemiecką i polską. Bolesław

dowiedział się o tym książę Bolesław Chrobry, wykupił ciało męczennika za

Chrobry, który był bezpośrednim inicjatorem tej misji, chciał zapewnić

tyle złota, ile ważyło. Jak mówi legenda, uboga kobieta dołożyła do oku-

bezpieczeństwo państwa polskiego i uchronić je przed ewentualnymi

pu złoty grosz, który przeważył szalę wagi. Zwłoki późniejszego świętego

najazdami Prusów w przyszłości. Stworzyłoby to jednocześnie możliwość

sprowadzono do Wielkopolski przez Susz i ziemię chełmińską. Początkowo

powstania chrześcijańskiego państwa Prusów, w jakiś sposób uzależnio-

złożono je w Trzemesznie, a następnie w Gnieźnie.
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B

w 1000 r., co było bezpośrednią przyczyną powstania w Polsce samo-

Symbolem tego procesu było ochrzczenie dwóch książąt: Surwabuna

dzielnej organizacji kościelnej z arcybiskupstwem w Gnieźnie i trzema

i Warpody, którzy wraz z Chrystianem prowadzili następnie misje

biskupstwami: w Krakowie, Wrocławiu i Kołobrzegu. Polska stała się dzięki

na wschód od Wisły, w głąb terytorium pruskiego. Niestety,

temu ważnym ogniwem w koncepcji Ottona III, która polegała na stwo-

do zahamowania sukcesów misji cysterskiej przyczynił się

rzeniu uniwersalistycznej monarchii chrześcijańskiej w „zjednoczonej”

zarówno sam biskup Chrystian, jak i Prusowie, którzy nie

Europie, z samodzielnym Królestwem Polskim jako jej częścią. Ponadto

chcieli przyjąć nowej wiary i organizowali wyprawy od-

książę Polski Bolesław Chrobry został pierwszym koronowanym władcą

wetowe na północne Mazowsze oraz na Pomorze Gdań-

Polski, której to koronacji dokonał w 1025 r. arcybiskup gnieźnieński.

skie. Chrystian, nie mogąc poradzić sobie z najazdami

Herb joannitów

odwetowymi z terytorium Prus, zwrócił się o pomoc do

Mozaika na fasadzie sanktuarium
w Giżycku przedstawiająca
św. Brunona atakowanego przez
wojowników pruskich (M. Pieczarko
wg projektu Z. Konarzewskiego)

Misja Brunona z Kwerfurtu

papieża Honoriusza III, który zalecił m.in. wykorzystanie

Bolesław Chrobry nie podjął próby zbrojnego opanowania Prusów, uza-

do dalszego prowadzenia misji rycerstwa zachodnio-

leżniając od swoich wpływów jedynie kilku pogranicznych naczelników

europejskiego i polskiego. W ten sposób misja cy-

grodowych i książąt. Nie zrezygnował jednak z prowadzenia misji chrystia-

sterska przerodziła się od 1219 r. w krucjatę rycer-

nizacyjnej wśród plemion pruskich i zdecydował się na zorganizowanie

ską, co doprowadziło w konsekwencji do wrogiej

w 1009 r. kolejnej wyprawy, tym razem z udziałem niemieckiego mnicha

postawy Prusów wobec chrześcijan oraz do zanie-

Brunona z Kwerfurtu. Brunon już wcześniej z powodzeniem działał jako mi-

chania praktyk nowej religii wśród neofitów.
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2.2.

Ekspansja terytorialna
zakonu krzyżackiego

książę Świętopełk ulokował na Pomorzu Gdańskim filię cysterskiego zakonu rycerskiego kalatrawensów z Hiszpanii. Osadzenie zakonów rycerskich
na granicy z Prusami niosło ze sobą nowe działania. Nie organizowano już
misji, lecz regularne wyprawy zbrojne, których celem był podbój terytorium
pruskiego, a następnie jego chrystianizacja. Sprzyjał temu właściwy rozwój
posiadłości krzyżackich od 1230 r., kiedy to biskup Chrystian odstąpił Krzyżakom wszystkie swoje ziemie otrzymane od księcia Konrada w 1222 r. oraz
od biskupa płockiego Güntera. Później umowa ta została uszczegółowiona
w ten sposób, że Krzyżacy po zdobyciu terytorium Prusów mieli zatrzymywać dla siebie 1/3 ich posiadłości. Potwierdzono także nadrzędną rolę Chry-

Herb wielkiego mistrza Zakonu
Szpitala Najświętszej Marii Panny Domu
Niemieckiego w Jerozolimie z XII w.

stiana jako biskupa pruskiego. Stan ten zmienił się w następnych latach na
korzyść Krzyżaków. Ich działania popierał zarówno papież, jak i cesarz niemiecki. Pozycję Zakonu w Prusach umocniło połączenie się w 1237 r. z zakonem kawalerów mieczowych, osadzonym w Inflantach w 1202 r.

Podbój Prus w latach 1228–1283
Krzyżacy już od pierwszych lat obecności na ziemi chełmińskiej umacniali

Herb zakonu kawalerów mieczowych

swoją pozycję, aby od 1234 r. rozpocząć zorganizowaną akcję zbrojną przeciwko Prusom. W tym roku zajęli zachodniopruską Pomezanię wraz z Kwidzynem. W późniejszym czasie zdobyli Prusy Zachodnie, od Dzierzgonia po
Elbląg, gdzie zaczęli wznosić pierwsze umocnienia, m.in. Radzyń. W 1239 r.,
dzięki wyprawie niemieckiego księcia Ottona z Brunszwiku, podbili Warmów
Obraz Przybycie Krzyżaków
na ziemię chełmińską (1713 r.)
nawiązuje do tekstu
XIV-wiecznej Kroniki ziemi pruskiej
Piotra z Dusburga i przedstawia
pierwszą twierdzę Krzyżaków
założoną według legendy na
dębie i jej obronę przed Prusami.
Nieopodal wzniesiono później
miasto Toruń

i pobliskie plemiona. Po długich bojach, toczonych w latach 1242–1249, do-

Zakony rycerskie na ziemiach pruskich

szło do podpisania w 1249 r. umowy krzyżacko-pruskiej w Dzierzgoniu,

Sprowadzenie przez księcia mazowieckiego Konrada zakonu krzyżackiego na

która jest niekiedy nazywana pokojem dzierzgońskim. Gwarantowała ona

ziemię chełmińską miało wesprzeć misję chrystianizacyjną biskupa Chrystia-

Prusom wolność we wszystkich sprawach dotyczących ustroju wewnętrznego

Fragment fryzu z ok. 1300 r. z zamku
w Malborku, przedstawiający
walkę Prusów z Krzyżakami

na. Dla rycerstwa niemieckiego wyprawy krzyżowe przeciwko plemionom
pruskim były o wiele bezpieczniejsze niż długie i uciążliwe wyprawy zbrojne
do Ziemi Świętej. Sprowadzenie Krzyżaków − w zamyśle księcia Konrada −
miało być o wiele bardziej pożyteczne oraz efektywniejsze niż dotychczasowe działania. Prawie w tym samym czasie, czyli w 1228 r., przybyli do Dobrzynia rycerze, których nazwano później zakonem dobrzyńskim. W 1235 r.
połączyli się oni z Krzyżakami w jeden zakon. Natomiast w latach 1228–1230
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Zajęcie Gdańska

B

kom brakowało jeszcze Pomorza Gdańskiego, będącego w rękach książąt
pomorskich. Krzyżacy zajęli je w 1308 r. po odebraniu go Brandenburgii,

Nabytki terytorialne zakonu
krzyżackiego w latach 1226–1455

która najechała tę ziemię oraz zdobyła ją przekupstwem (tzw. zdrada Święców, rodu wielmożów z Pomorza Gdańskiego). Cała sprawa do dzisiaj budzi kontrowersje i spory wśród historyków. Wiadomo, że w połowie 1308 r.
margrabiowie brandenburscy, Waldemar i Otton, najechali na Pomorze oraz
Gdańsk. W najeździe tym najprawdopodobniej uczestniczyli również Święcowie. Obrońcy Gdańska wezwali na pomoc księcia Władysława Łokietka,
który zajęty tłumieniem lokalnych buntów wielmożów małopolskich (wójta
Alberta), odesłał ich prośbę do budzących zaufanie zakonników krzyżackich. Oddziały pod dowództwem Güntera von Schwarzburg, komtura zie-

Fragment obrazu Rzeź Gdańska
(mal. P. Budziszewski, 1988 r.)

mi chełmińskiej, przybyły na odsiecz miastu i po ponad
miesiącu walk z Brandenburczykami zdobyły Gdańsk.
Od tej pory Krzyżacy zaczęli działać wyłącznie na swoją
korzyść i rozpoczęli regularny podbój Pomorza Gdańskiego. W 1309 r. Władysław Łokietek spotkał się z dostojnikami krzyżackimi w celu odzyskania utraconych
ziem w drodze negocjacji. Te zabiegi nie przyniosły
jednak żadnych rezultatów i Pomorze Gdańskie zostało
w rękach Zakonu. Pod koniec tego samego roku Krzyżacy porozumieli się ze swoim dotychczasowym przeciw-
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Znaczenie rozejmów i traktatów pokojowych dla państwa krzyżackiego w Prusach

nikiem, Brandenburgią, i dokonali podziału Pomorza Gdańskiego na dwie
części: wschodnią (krzyżacką) i zachodnią (brandenburską). W ten sposób
państwo polskie na długie dziesięciolecia straciło panowanie nad ziemią
i miastem łączącymi kraj z Bałtykiem.

Wojny z Polską i Litwą
Od czasu, gdy zakonnicy krzyżaccy przybyli na ziemię chełmińską,
Walki wojowniczych plemion pruskich
stały się tematem rycin
i płaskorzeźb umieszczanych na ścianach kościołów i zamków. Na zdjęciu
– sceny bitewne na głowicy kolumny
zamku w Radzyniu (XIII/XIV w.)

Rozejm lub pokój

Znaczenie

Rozejm kończący wojnę
o Pomorze Gdańskie z Polską
w 1332 r. w Brześciu Kujawskim

Po nieudanych próbach zawarcia porozumienia z Królestwem Polskim

Pokój wieczysty w Kaliszu w 1343 r.
(zawarty bez wojny)

Polska zrzekła się ziemi chełmińskiej, michałowskiej i Pomorza Gdańskiego na rzecz Zakonu. Krzyżacy zwrócili Polsce Kujawy i ziemię dobrzyńską. Pomorze Gdańskie miało być rodzajem darowizny na rzecz zakonu
krzyżackiego, dokonanej przez Kazimierza Wielkiego.

I pokój toruński w 1411 r.

Żmudź wróciła do Litwy na czas liczony do dnia śmierci Jagiełły i jego
brata Witolda. Zamki i miasta chełmińskie wróciły do Zakonu, a ziemia
dobrzyńska do Polski. Zakon musiał wypłacić Polsce 100 tys. kop praskich
groszy jako zadośćuczynienie i tytułem wykupu jeńców.

Rozejm brodnicki w 1414 r.

Rozejm, zawarty na dwa lata, przerywał wojnę głodową. W tym czasie spór
polsko-krzyżacki miał rozpatrzyć sobór oraz cesarz; w celu wypracowania
podstaw do zawarcia trwałego pokoju.

Pokój mełneński w 1422 r.

Do Polski wróciły Nieszawa i część Kujaw w jej bezpośrednim sąsiedztwie oraz wsie pograniczne Orłowo i Murzynowo. Zakon zrezygnował
ze Żmudzi. Strona polska zgodziła się na pozostawienie reszty ziem przy
zakonie krzyżackim.

Rozejm łęczycki z 1433 r.

Zawarty na 12 lat, w czasie których obie strony miały dążyć do wypracowania pokoju. Zakon miał zerwać kontakty z księciem litewskim Świdrygiełłą.

Pokój w Brześciu Kujawskim
w 1435 r.

Zakon wyrzekł się jakichkolwiek powiązań z księciem litewskim Świdrygiełłą i uznał Zygmunta Kiejstutowicza jako księcia Litwy. Zakon nie mógł
zatem mieszać się dalej w sprawy polsko-litewskie. Pod względem terytorialnym powtarzał warunki traktatu z 1422 r.

II pokój toruński w 1466 r.

Polsce zostały przyznane: Warmia, Prusy Zachodnie z Elblągiem i Malborkiem, ziemia chełmińska i Pomorze Gdańskie z Gdańskiem pod nazwą
Prus Królewskich. Pozostała część, tzw. Prusy Zakonne lub Krzyżackie,
pozostały przy Krzyżakach. Każdy nowo wybrany wielki mistrz musiał
składać hołd lenny z tej części Prus królowi polskiemu. Jeżeli Polska zostałaby napadnięta, wojska krzyżackie miały uczestniczyć w walkach po
stronie króla polskiego.

Rozejm kończący wojnę popią
w 1479 r.

Dotychczasowy zwolennik zakonu, biskup warmiński Tungen, złożył
hołd królowi polskiemu i obiecał nie występować przeciwko niemu.

Rozejm w Toruniu w 1521 r.

Stan posiadania ziem jak sprzed wojny. Do Polski należały wówczas
m.in.: Kwidzyn, Morąg i Pasłęk, a do Zakonu Braniewo i Nowe Miasto
Lubawskie.

a także później, gdy rozszerzyli swoją działalność na obszar pobliskich Prus
i Pomorza Gdańskiego, cały czas dążyli do rozszerzenia stanu posiadania.
W tym celu prowadzili wojny zaczepne i obronne, które pozwalały im realizować zamierzenia polityki zagranicznej. Kolejne wojny prowadzone przez
Zakon z Królestwem Polskim oraz Litwą obrazuje poniższa tabela.

Wojny zakonu krzyżackiego z Królestwem Polskim i Litwą od XIV do XVI w.
Wojna (nazwa)

Lata

Główne bitwy

Zakończenie (pokój, rozejm)

Wojna o Pomorze
Gdańskie

1327–1332

Radziejów–Płowce w 1331 r.

Rozejm w Brześciu Kujawskim
w 1332 r.

Wielka Wojna

1409–1411

Grunwald w 1410 r.

I pokój w Toruniu w 1411 r.

Wojna głodowa

1414

Brodnica w 1414 r.

Rozejm brodnicki w 1414 r.

Wyprawa odwrotowa 1419–1421
Polski i Litwy do Prus

Brak bitew. Przedłużenie rozejmu
i odwrót armii polskiej

Przedłużenie rozejmu z 1414 r.

Wojna golubska

1422

Rejon umocnień krzyżackich nad
Drwęcą

Pokój mełneński w 1422 r.

Wojna kujawska

1431–1435

Dąbki w 1431 r.

Pokój w Brześciu Kujawskim
w 1435 r.

Wojna trzynastoletnia

1454–1466

Chojnice, Zalew Wiślany, Łasin,
Malbork, Świecino, Gniew

II pokój w Toruniu w 1466 r.

Wojna o obsadę
biskupstwa warmińskiego (zwana popią
lub księżą)

1479

Brak bitew. Przemarsze wojsk
polskich

Złożenie przysięgi wierności przez
biskupa warmińskiego Tungena
królowi polskiemu

Wojna pruska

1519–1521

Działania militarne m.in. w okolicach Królewca i na wodach Zalewu Wiślanego

Rozejm w Toruniu w 1521 r.

Źródło: M. Biskup, Wojny Polski z Zakonem Krzyżackim 1308–1521, Gdańsk 1993.

Źródło: M. Biskup, Wojny Polski z Zakonem Krzyżackim 1308–1521, Gdańsk 1993.
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2.3.

Wielka Wojna zakonu
Wierzbica
krzyżackiego
z Królestwem Polskim.
Bitwa pod Grunwaldem

Frygnowo

miejsca obozowania

kierunek marszu wojsk krzyżackich
kierunek marszu wojsk koronnych

Stębark (Tannenberg)

Grunwald
Samin

Elgnowo
Stare Miasto

jez. Łubień

Łodwigowo
Ostrowite

jez

.D

Jedna z największych bitew
średniowiecza – bitwa pod
Grunwaldem – była motywem
twórczości wielkich malarzy
polskich, m.in. W. Kossaka
i J. Matejki. Monumentalny obraz
Jana Matejki Bitwa pod Grunwaldem
stał się powszechnym wyobrażeniem tego bitewnego wydarzenia

ła

a Ma

ąbrow

jez. D

Dąbrówno

Wojna z Zakonem (zwana Wielką Wojną), prowadzona w latach

ąb

Ulnowo

Ługdowo

Browina

row

aW

iel

Osiekowo

ka

Turowo

1409–1411, której apogeum stanowiła bitwa grunwaldzka (15 lipca
1410 r.), nie była wynikiem krótkiego zatargu czy konfliktu granicznego

Leszcz

pomiędzy Królestwem Polskim a państwem zakonu krzyżackiego w Pru-

Kalbornia

sach, lecz efektem długotrwałego napięcia politycznego i militarnego

Jankowice

Gardyny

pomiędzy tymi państwami. Sięgało ono XIV w., a na pewno okresu po
1385 r., kiedy to Polska i Litwa zawarły pierwszą unię w Krewie. Zakon

twinów, przede wszystkim zaś Żmudzinów, doprowadziła do wybuchu

krzyżacki poczuł się wtedy zagrożony i starał się zrekompensować sobie

powstania antykrzyżackiego na Żmudzi, które poparł król Władysław Ja-

ewentualne straty na Wschodzie, m.in. poprzez aneksję części państwa li-

giełło, realizując w ten sposób postanowienia unii w Krewie. Stało się to

tewskiego – Żmudzi. Agresja poczynań zakonnych narastała szczególnie

bezpośrednią przyczyną wypowiedzenia Polsce 6 sierpnia 1409 r. wojny

wyraźnie od początku XV w. Wzmogła się zwłaszcza po latach 1405–1407,

przez zakon krzyżacki. Prawie niezwłocznie Krzyżacy rozpoczęli zaczep-

kiedy to polityka Zakonu prowadziła bezpośrednio do konfrontacji

ne działania wojenne przeciwko Królestwu Polskiemu poprzez ziemię

z państwem polskim. Właśnie sprawa Żmudzi stała się bezpośrednią

dobrzyńską oraz pograniczną kujawską. Król polski nie pozostał dłużny

przyczyną wybuchu Wielkiej Wojny. Niezdecydowana polityka Litwy

wielkiemu mistrzowi zakonu krzyżackiego i postanowił przedsięwziąć

wobec Polski po zawarciu unii w Krewie spowodowała przyłączenie

kontruderzenie skierowane poprzez ziemię lubawską na stolicę państwa

Żmudzi do państwa krzyżackiego w Prusach. Później jednak postawa Li-

krzyżackiego w Prusach – Malbork. Koncentracja wojska nastąpiła pod
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Herb wielkiego mistrza zakonu
krzyżackiego z pocz. XV w.

Chorągiew biskupstwa
warmińskiego zdobyta
przez wojska polskie
w bitwie pod Grunwaldem
W 1960 r., w 550. rocznicę
wielkiej bitwy, na Polach Grunwaldzkich odsłonięto Pomnik
Zwycięstwa Grunwaldzkiego,
składający się z trzech części:
granitowego obelisku, jedenastu
30-metrowych masztów
symbolizujących sztandary
polskich i litewskich i ruskich
chorągwi oraz amfiteatru
z pomieszczeniami Muzeum
Bitwy pod Grunwaldem, kinem
i mapą plastyczną z kamieni,
pokazującą ustawienie wojsk
przed bitwą. Co roku na Polach
Grunwaldzkich odbywa się
inscenizacja bitwy w wykonaniu
bractw rycerskich
z Polski i zagranicy

Czerwińskiem, gdzie oddziały przeszły na drugą stronę Wisły po moście

wym zwycięstwie w wojnie. Wojska polskie i litewskie przemieściły się

pontonowym i skierowały się pod Kurzętnik. Plany króla polskiego po-

z pola bitwy pod Malbork, zdobywając po drodze liczne miasta i zam-

krzyżował manewr wojsk krzyżackich, które nagle wycofały się z okolic

ki (niektóre przeszły na stronę króla polskiego dobrowolnie). W obozie

Świecia nad Wisłą w rejon ziemi lubawskiej.

pod Malborkiem nie zawsze panowała zgoda. Dotychczasowy sojusznik,

Do spotkania obu armii doszło 15 lipca 1410 r. w okolicach wsi

książę Witold, poprosił króla, aby część jego wojsk mogła – ze względu

Grunwald, Łodwigowo i Stębark. W tym dniu rozegrała się jedna

na zły stan zdrowia – wrócić na Litwę. Władysław Jagiełło przystał na to.

z największych bitew średniowiecza. Wojska krzyżackie i sprzymierzo-

Armia króla Jagiełły i księcia Witolda nie mogła z powodu braku

ne z nimi oddziały rycerstwa z Zachodu zostały pokonane przez armię

odpowiedniego uzbrojenia, przede wszystkim machin oblężniczych,

polsko-litewską. Stało się tak dzięki zastosowaniu przez Władysława Ja-

zdobyć doskonale ufortyfikowanego stołecznego zamku krzyżackiego

giełłę doskonałej taktyki, polegającej na systematycznym i „powolnym”

w Malborku i doprowadzić do ostatecznej klęski Krzyżaków. Fakt ten miał

wykorzystywaniu w czasie bitwy coraz to nowych i świeżych oddziałów,

kolosalny wpływ na dalsze stosunki polsko-krzyżackie, w tym na powsta-

podczas gdy jazda krzyżacka, zmęczona na polu bitwy, szybko traciła

nie kolejnych konfliktów i kontynuowanie wojny.

swoje siły. Zwycięstwo grunwaldzkie nie przesądziło jednak o końco-
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2.4.

Wojna trzynastoletnia
1454–1466

ne z Prus do króla Kazimierza Jagiellończyka do Krakowa stanął Jan Bażyński,
przedstawiciel rycerstwa pomorskiego
i chełmińskiego oraz miast pruskich.
Stany pruskie pragnęły również wywalczyć sobie dalsze przywileje, których
nie posiadały pod zwierzchnością Zakonu, dlatego pertraktacje w Krakowie
trwały prawie miesiąc. Po przybyciu
króla polskiego do Prus stany pruskie
złożyły hołd władcy polskiemu w Toruniu
i Elblągu. Inkorporacja ziem pruskich do Królestwa Polskiego stała się rzeczywistością.
Działania militarne w tej wojnie możemy podzielić na dwa etapy: lata 1454–1461 oraz 1462–1466. Pierwszy

Akt erekcyjny Związku Pruskiego

etap był niekorzystny dla strony polskiej, która poniosła w nim wiele klęsk,
a pospolite ruszenie nie było w stanie sprostać siłom wojsk krzyżackich,
w szczególności opłaconym przez Zakon wojskom zaciężnym. Drugi etap
to przede wszystkim zmiana taktyki wojennej stosowanej przez króla Kazimierza Jagiellończyka. Od tej pory zaczął on opierać się w walce również
na wojskach zaciężnych, niejednokrotnie „podkupując” walczące po stroDzięki dużemu zainteresowaniu
historią średniowiecza i ówczesnym
uzbrojeniem powstają liczne bractwa
rycerskie i odbywa się coraz więcej
inscenizacji ważnych bitew. Na
zdjęciu: rycerze krzyżaccy w ataku
podczas inscenizacji bitwy o Malbork

Była to niewątpliwie najdłuższa i najbardziej zacięta z wojen między

nie przeciwnika oddziały, chociażby czeskie, dowodzone przez Bernarda

Polską a zakonem krzyżackim. Była to również wojna, która przyniosła od

Szumborskiego. Strona polska

dawna oczekiwane przez królów polskich pozytywne dla Polski skutki.

dysponowała wówczas więk-

Wybuch konfliktu zapowiadało narastające niezadowolenie społecz-

szym potencjałem finansowym

ności wielkich miast pruskich i rycerstwa ziemi chełmińskiej, skupionego

niż zadłużeni Krzyżacy, którzy nie

w powstałym w 1440 r. Związku Pruskim. Było ono spowodowane przede

byli w stanie wywiązać się nawet

wszystkim polityką fiskalną zakonu krzyżackiego i łamaniem przez niego

z obowiązku płacenia żołdu woj-

prawa, które wcześniej sam gwarantował, m.in. w licznie wydanych przywi-

skom zaciężnym. Potęga krzyżac-

lejach lokacyjnych dla miast, wsi i dóbr rycerskich na terytorium swojego

ka zaczęła wówczas podupadać,

państwa w Prusach. Poddanie się stanów pruskich królowi polskiemu i póź-

a jej możliwości prowadzenia sku-

niejsza inkorporacja Prus do Królestwa Polskiego – 6 marca 1454 r.

tecznych działań wojennych sta-

– doprowadziły do wybuchu wojny. Na czele poselstwa, które zostało wysła-

wały się coraz bardziej wątpliwe.
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żaków. Z jednej strony udawało się w ten sposób ograniczyć pomoc,

Flotę kaperską utworzono w 1456 r.
do walki z Krzyżakami. Jej najbardziej
znany okręt to przedstawiona na
obrazie karaka (trzymasztowy statek
żaglowy) o nazwie „Piotr z Gdańska”
(mal. A. Bock, 1949 r.)

z drugiej zaś zyskać przewagę militarną na Morzu Bałtyckim, co w konsekwencji okazało się bardzo istotne dla Polski. W 1457 r. stołeczny Malbork
przeszedł w ręce Polaków, którzy odkupili go z rąk zaciężnych walczących
po stronie krzyżackiej. Później zamek malborski przechodził jeszcze kilkakrotnie z rąk do rąk, chociażby w latach 1457–1459.
Drugi etap wojny obfitował już w zwycięstwa oręża polskiego.
Jednym z najsprawniejszych dowódców wojsk zaciężnych walczących
po stronie polskiej okazał się Piotr Dunin. Momentem przełomowym
była bitwa stoczona pod Świecinem 17 września 1462 r., pogrom
wojsk krzyżackich oraz śmierć dowódcy floty krzyżackiej, Fritza Rawe-

Pierwsza pieczęć Elbląga z 1242 r.
z wizerunkiem kogi (dużego żaglowca
handlowego) oraz krzyżem zakonnym

Obraz Traktat toruński
(mal. M. Jaroczyński, 1870–1873)
przedstawia scenę zawarcia
II pokoju toruńskiego w 1466 r.

W trakcie wojny doszło do wielu bitew, z których należy wymienić

necka. Ostatecznie w latach 1464–1465 Polska odzyskała większość

choć kilka najważniejszych. Pod Chojnicami w 1454 r. pospolite ruszenie

miast portowych i innych leżących na Pomorzu. Zakon zaczął rów-

szlacheckie poniosło sromotną klęskę, uciekając z pola bitwy. W 1455 r.

nież tracić zamki w głębi lądu. To jeszcze bardziej podłamało jego

Krzyżacy przeprowadzili udaną ofensywę w Prusach Dolnych i ponownie

potęgę militarną. W konsekwencji Polacy przejęli główne ośrodki mi-

zawładnęli zbuntowanym wcześniej Królewcem. Dwa lata po rozpoczę-

litarne Krzyżaków na Pomorzu i Warmii, co stało się główną przyczyną

ciu wojny obie strony konfliktu wprowadziły do walki flotę. Te począt-

zakończenia wojny z wynikiem korzystnym dla Polski. Pertraktacje

kowo niepozorne działania przyniosły później Królestwu Polskiemu duże

pokojowe rozpoczęły się 8 września 1466 r. w Toruniu, a zakoń-

korzyści zarówno strategiczne, jak i ekonomiczne. Kaprowie gdańscy

czyły podpisaniem traktatu pokojowego (tzw. II pokój toruński)

zajmowali statki z Europy Zachodniej, które płynęły z towarami dla Krzy-

19 października tego samego roku.
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2.5.

Sytuacja polityczna
Warmii i Prus Krzyżackich
w latach 1466–1525

Kazimierz Jagiellończyk chciał sam wskazywać kandydata na to stanowisko,
a ówczesny biskup nie zgadzał się z taką procedurą, mając poparcie Prus
Zakonnych. Król nie pozwolił również na objęcie biskupstwa warmińskiego
zaprzysięgłemu wówczas stronnikowi Krzyżaków, Enaeszowi Sylwiuszowi
Piccolominiemu, późniejszemu papieżowi Piusowi II.
Nieporozumienia te doprowadziły do konfliktu zbrojnego. Wojska
polskie wkroczyły na Warmię i rozpoczęły okupację zamków i miasteczek, co przyczyniło się do kapitulacji biskupa. Po krótkim zawieszeniu
broni konflikt odżył z całą mocą w 1477 r. Biskup wypowiedział posłuszeństwo królowi, ponieważ znalazł poparcie nie tylko wielkiego mistrza
krzyżackiego, ale również wroga Jagiellonów, króla węgierskiego Macieja
Korwina. Wojna, która przeszła do historii jako wojna księża (popia), to-

W zbiorach Muzeum Warmii i Mazur
w Olsztynie znajduje się zwornik
z wizerunkiem herbu biskupstwa
warmińskiego, który pochodzi ze sklepienia w kościele św. Katarzyny w Braniewie

czyła się w latach 1478–1479 i zakończyła sukcesem polskiego władcy.
Układ, który zawarto na sejmie w Piotrkowie, potwierdził inkorporację
Warmii do Korony i zwierzchnictwo nad nią króla polskiego.
Konflikt ten ostatecznie zażegnano w 1512 r., gdy ordynariuszem
warmińskim był wuj Mikołaja Kopernika – Łukasz Watzenrode. Zawarty
wtedy układ, zwany piotrkowskim, zatwierdzony przez Stolicę Apostolską, obowiązywał aż do 1772 r. W myśl jego postanowień biskupa wybierała kapituła katedralna spośród czterech kandydatów. Od tej pory
Frombork – siedziba kapituły
warmińskiej (ryc. F. von Quast)

Warmia po II pokoju toruńskim

związki Warmii z Rzecząpospolitą stawały się coraz mocniejsze, a biskupi

Traktat pokojowy z 1466 r. był wielkim sukcesem Polski. Podzielone zie-

stali się dobrymi ambasadorami kultury polskiej na Warmii.

mie krzyżackie w dużej części zostały przyznane królowi Kazimierzowi
chodnie z Malborkiem i Elblągiem oraz ziemia chełmińska) także Warmia,

Państwo krzyżackie
po II pokoju toruńskim

jako dominium biskupów warmińskich, na przeszło 300 lat znalazła się

Po zawarciu II pokoju w Toruniu (1466 r.) sytuacja państwa

pod panowaniem królów Polski. Warmia była bardzo małym państwem,

krzyżackiego nad Bałtykiem uległa radykalnej zmianie.

rządzącym się własnymi prawami, posiadającym własne wojsko i sejmik.

Przede wszystkim z części jego ziem (Warmii, Prus Za-

Warmia od czasów krzyżackich zdołała zachować dużą suwerenność.

chodnich z Elblągiem i Malborkiem, Pomorza Gdańskie-

Atrybutem tej suwerenności był herb biskupi (z charakterystycznym ba-

go oraz ziemi chełmińskiej) zostały utworzone tzw. Prusy

rankiem) i herb kapitulny (ze złamanym krzyżem) oraz własne nieduże

Królewskie, które na mocy traktatu toruńskiego włączo-

wojsko. Mimo szerokiej autonomii między królem a biskupem Mikołajem

no do Królestwa Polskiego. Osłabiło to znacznie nie tylko

Tungenem doszło do zatargu na tle sposobu wyboru kolejnych biskupów.

siłę militarną, ale i potencjał gospodarczy państwa krzy-

Jagiellończykowi. Oprócz Prus Królewskich (Pomorze Gdańskie, Prusy Za-
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cia w całej Europie, wysyłając swoich dyplomatów nawet do

świetności, czyli z końca XIV i początku XV w.

Moskwy. W końcu grudnia 1519 r. zebrał 160 konnych i grupę

Każdy nowo wybrany wielki mistrz musiał składać królowi polskiemu

pieszych, wspartych artylerią, i zorganizował wypad na War-

hołd lenny z pozostałej przy Krzyżakach części Prus (tzw. Prusy Zakon-

mię. Najpierw zajął Braniewo, a następnie splądrował From-

ne lub Krzyżackie), a wojska krzyżackie miały obowiązek uczestnictwa

bork. Zachowała się jedynie katedra, obroniona przez polskie

w wyprawach wojennych króla polskiego (tylko obronnych). Jednak

oddziały. W następnym roku wojska krzyżackie zdobyły Dobre

wielki mistrz Henryk von Richtenberg odmówił królowi Kazimierzowi

Miasto, Pieniężno i Ornetę. Krzyżacy próbowali bezskutecznie

Jagiellończykowi w 1476 r. pomocy zbrojnej w prowadzonej przez Polskę

zdobyć Lidzbark Warmiński i Olsztyn. Zawarty w kwietniu 1521 r.

wojnie z biskupem warmińskim Tungenem, a w roku następnym oddał

rozejm nie przerwał okupacji czterech miast. Powróciły one pod władzę

się w wieczystą opiekę królowi węgierskiemu Maciejowi Korwinowi. Po-

biskupów dopiero na mocy traktatu krakowskiego, zawartego 8 kwiet-

dobnie poczynał sobie jego następca, doprowadzając do wspomnianej

nia 1525 r. Traktat przywracał status quo ante bellum (stan sprzed wojny)

już wojny księżej. Dopiero poniesiona w niej klęska spowodowała, że

w odniesieniu do terytorium państwa krzyżackiego w Prusach oraz Kró-

wielcy mistrzowie krzyżaccy ulegli królowi polskiemu. Sytuacja zmieniła

lestwa Polskiego. Wyraźnie podkreślono w nim lenny stosunek państwa

się ponownie, kiedy w 1497 r. na wielkiego mistrza krzyżackiego wybrany

zakonnego do Królestwa Polskiego. Albrecht musiał ostatecznie wyrzec

został energiczny i sprawny polityk – książę saski Fryderyk. Nowy mistrz

się wszelkich sprzecznych z traktatem roszczeń Zakonu, które w przyszło-

odmówił złożenia hołdu lennego królowi i zaczął szukać sprzymierzeń-

ści mogłyby zagrozić ustalonemu porządkowi lub też doprowadzić do

ców wśród innych monarchów. W 1510 r. prosił na sejmie Rzeszy o po-

ponowienia żądań zwrotu Prus Królewskich przez Polskę.

zu
ra

W isła

Warta

żackiego. Zakon nigdy więcej nie zdołał odzyskać potęgi z czasów swojej

B

Traktat krakowski z 8 IV 1525 r.

Hołd pruski (mal. J. Matejko, 1882)

P oj ę cia :
Sekularyzacja – zeświecczenie, przejęcie dóbr kościelnych
przez nowych, świeckich właścicieli oraz przejście osób duchownych do stanu świeckiego.

moc dyplomatyczną przeciw Polsce i otrzymał ją.
Jednak okrojone państwo krzyżackie, pomimo wielu prób, nie mogło zreformować się na tyle, aby sprostać nowym zadaniom. Dodatkowo

Po podpisaniu traktatu, na krakowskim rynku 10 kwietnia 1525 r. od-

przeżywało problemy związane z postępującym wśród członków Zakonu

była się ceremonia złożenia hołdu lennego przez świeckiego już księcia

procesem zeświecczenia oraz borykało się z problemami natury gospo-

w Prusach, Albrechta Hohenzollerna, królowi polskiemu Zygmuntowi

darczej i finansowej. Próby reform, szczególnie wojskowych, administra-

I Staremu. Na mocy traktatu Albrecht, dotychczasowy wielki mistrz, stał

cyjnych i wewnętrznych, napotykały na silny sprzeciw.

się dziedzicznym księciem Prus (zwanych odtąd Prusami Książęcymi),

Prusowie, którzy zamieszkiwali te ziemie, albo ginęli na skutek prowa-

a jako wasal króla polskiego zobowiązał się do pomocy zbrojnej w woj-

dzonych tutaj wojen, albo asymilowali się z napływającą ludnością. Tylko

nach toczonych przez Koronę. Książę Pruski jako lennik otrzymał nowy

nieliczni znaleźli swoje miejsce w Zakonie, niewielu też udało się prze-

herb – był to czarny orzeł (dawny herb państwa krzyżackiego w Prusach)

trwać ten burzliwy okres dziejów.

z literą S, oznaczającą króla Zygmunta, i koroną królewską na szyi. Od tej

Ostatnia wojna z zakonem Krzyżackim (1519–1521)
Albrecht Hohenzollern von Brandenburg-Ansbach – ostatni wielki
mistrz Zakonu przed sekularyzacją
(ryc. K. Hartknoch)

Hołd Pruski w 1525 roku

pory świecki książę panował w Prusach Książęcych jako poddany króla
polskiego. Państwo krzyżackie przestało istnieć, a rycerze zakonni stali się

Krzyżacy nigdy nie pogodzili się z postanowieniami II pokoju toruńskiego.

świeckimi. Jednocześnie książę Albrecht, zwolennik luteranizmu, zaczął

Po wyborze na wielkiego mistrza zakonu ambitnego Albrechta Hohen-

dbać o szerzenie nowego wyznania na terytorium swojego księstwa,

zollerna konflikt militarny był już przesądzony. Nowy mistrz szukał wspar-

pierwszego księstwa luterańskiego w ówczesnej Europie.
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2.6.

Organizacja państwa
krzyżackiego
w Prusach

stwa. Bardzo duże znaczenie, szczególnie
na początku tworzenia państwa, miały
komturstwa w Elblągu (siedziba mistrza
krajowego w XIII w.), Dzierzgoniu (siedziba
wielkiego szpitalnika i wielkiego szatnego),
Królewcu (siedziba wielkiego marszałka)

Pilkały

DIECEZJA SAMBĲSK A

oraz w Zantyrze, miejscowości nieopodal
późniejszego Malborka (przyszłej siedziby
DI

wielkiego mistrza, od 1309 r.). Oprócz komturstw w strukturze państwa krzyżackiego

DI

istniały mniejsze jednostki administracyj-

ZJ

ne: wójtostwa, prokuratorstwa, urzędy leśne i rybackie oraz komornictwa. Te ostatnie były szczególnie istotne dla podziału
administracyjnego i funkcjonowania pań-
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stwa krzyżackiego po zawarciu II pokoju
w Toruniu w 1466 r.

Podział państwa zakonnego w XIII w.

Ostatecznie w latach 1308–1454 władztwo krzyżackie rozciągało się
na następujące terytoria: ziemię chełmińską, Pomorze Gdańskie, Prusy
właściwe oraz posiadłości zakonu kawalerów mieczowych w Inflantach.
Na przełomie wieków XIV i XV, przed rozpoczęciem Wielkiej Wojny
pomiędzy zakonem krzyżackim a Królestwem Polskim, Krzyżacy posiadali, w dłuższym lub krótszym władaniu, oprócz wyżej wymienionych,
Zamek krzyżacki w Królewcu.
Miasto zostało założone na miejscu
pruskiego grodu Tuwangste, którego
nazwa pochodzi od słowa wangus
oznaczającego ścinanie dębu,
symbolu Perkuna. Krzyżacy nazwali
miasto Regiomontium (Królewska
Góra). Od 1457 r. zamek był siedzibą
wielkiego mistrza zakonu krzyżackiego, a od 1525 r. siedzibą książąt
pruskich. Został zniszczony w czasie
II wojny światowej, a pozostałości
wysadzono w powietrze w 1968 r.

Podział kościelny i administracyjny

następujące ziemie: na Mazowszu − ziemię wiską, zawkrzańską; ziemie

Podstawą organizacji kościelnej państwa krzyżackiego w Prusach był do-

wchodzące w skład Nowej Marchii lub położone nieopodal niej − zie-

konany w 1243 r. podział na cztery diecezje: warmińską, chełmińską,

mię świdwińską, drawską, nowomarchijską; a na Pomorzu Zachodnim

pomezańską oraz sambijską. Kończył on ostatecznie rządy biskupa Chry-

− słupską, bytowską, lęborską, tuchomską. Oprócz tego Kujawy, ziemię

stiana i rozpoczynał epokę władztwa zakonnego w Prusach. Od początku

dobrzyńską i michałowską, Gotlandię i Żmudź. Posiadłości krzyżackie

Krzyżacy budowali na ziemi pruskiej rządy oparte z jednej strony na orga-

były bardzo rozległe, co stwarzało duże możliwości rozwoju państwa,

nizacji kościelnej, a z drugiej na administracji nowo tworzonego, własnego

przede wszystkim pod względem gospodarczym, a co za tym idzie tak-

państwa. Dążyli również do podporządkowania sobie wszystkich kapituł

że obronnym i militarnym.

biskupich, najmniej warmińskiej, ze względu na jej specyficzny, najbar-

Państwo krzyżackie w Prusach było państwem feudalnym, zorga-

dziej świecki charakter. Podstawą administracji krzyżackiej były komtur-

nizowanym przez korporację kościelną, gdyż strukturę administracyjną
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ska krzyżowe lub pomocnicze). Dowódcą całej armii zakonnej

WIELKI MISTRZ

był wielki mistrz. Duże znaczenie i uprawnienia dowódcze
miał też komtur. W związku z tym, że komturstw w państwie
krzyżackim było wiele, również ich zwierzchnicy (komturowie) stanowili poważną siłę administracyjno-wojskową. Byli
oni zwierzchnikami nie tylko rycerzy zgromadzonych w kon-

WIELKI SZPITALNIK

wencie (załodze zamkowej), ale także ludności zamieszkują-

WIELKI KOMTUR

WIELKI MARSZAŁEK

WIELKI SKARBNIK

WIELKI SZATNY

cej terytorium komturstwa. Na ludności tej ciążyły obowiązki
wojskowe, uzależnione od posiadnej ziemi.
Służba wojskowa dzieliła się na lekkozbrojną (posiadacze
mniejszych gospodarstw) i ciężkozbrojną (posiadacze więk-

WIELKI SZAFARZ
MALBORSKI

WIELKI SZAFARZ
KRÓLEWIECKI

szych gospodarstw, przeważnie liczących ponad 40 łanów, tj. ok. 672 ha).
Do służby powoływano również wolnych Prusów. Do wystawiania zbrojnych zobowiązani byli także chłopi, karczmarze i sołtysi oraz ludność mieszkająca w dobrach biskupich.
DZIERZGOŃ

Biskupstwo i dominium warmińskie
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Nazwa „Warmia” związana jest ściśle z pruskim plemieniem Warmów, które osiedliło się w północno-zachodniej części Prus, między Braniewem
a Fromborkiem. Wywodzi się ona ze staropruskiego „wormyan”, „wurman”

KOMTUR KRAJOWY POMORSKI*

i oznacza „czerwony”, co tłumaczyć można jako „czerwona ziemia”. Głów-

* urzędy czasowe, w XV w. wygasłe

Schemat organizacyjny zakonu krzyżackiego w Prusach w XIV w.
(wg M. Haftki Zamki krzyżackie w Polsce)

Pomniki wielkich mistrzów zakonu
krzyżackiego na zamku w Malborku:
Hermann von Salza, Siegfried
von Feuchtwangen, Winrich von
Kniprode i Albrecht Hohenzollern
von Brandenburg-Ansbach

tworzyli zakonnicy krzyżaccy. Wielki mistrz, stojący na czele państwa,
pełnił zarazem najwyższe godności świeckie i duchowne. Takie państwo
można nazwać teokratycznym. Spełniało ono takie same zadania, jak
każde inne państwo w średniowieczu, z tym że miało bardziej scentralizowaną strukturę administracyjną i militarną.

ny ośrodek plemienny Warmów znajdował się najprawdopodobniej we
Fromborku. Jeszcze w XVII w. gród ten określano mianem Warmia.
Biskupstwo warmińskie powstało na skutek podziału
władztwa biskupa Prus, Chrystiana. Granice historycznego regionu warmińskiego kształtowały się przez dłuższy
czas. Podstawą prawną był dokument, ustanawiający trzy
diecezje pruskie, w tym warmińską, wydany przez legata

Organizacja wojskowa

papieskiego Wilhelma, biskupa Modeny w 1243 r. Obszar

Wojsko krzyżackie składało się z kilku podstawowych rodzajów: głównie

tego dominium biskupów pokazuje mapa sporządzo-

z ciężkiej jazdy rycerskiej, jazdy lekkozbrojnej, piechoty, artylerii (począwszy

na przez Fryderyka Enderscha w 1755 r. Granice Warmii

od lat 80. XIV w.), a także wojsk zaciężnych i tzw. gości (rycerstwa zachod-

zgodnie z dokumentami stanowiły: od Zachodu Zalew Wi-

nioeuropejskiego przybywającego na tereny zakonne, najczęściej jako woj-

ślany, od północy rzeka Pregoła, od południa jezioro Drużno,
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Kościół w Ornecie
(poł. XIX w., ryc. F. von Quast)

a stąd rzeką Passaluk [Pasłęką] w kierunku wschodnim, aż

Głównymi ośrodkami struktury kościelnej na Warmii stały się siedziby

do granicy litewskiej. W wyżej wymienionym dokumencie

archiprezbiteratów, będące jednocześnie ważnymi ośrodkami miejskimi

brak nazwy „Warmia”. Spotykamy się jedynie z określe-

− wspomniane już Frombork i Braniewo, a także Pieniężno, Orneta, Lidz-

niem „trzeciej diecezji”. Określenia „diecezja warmińska”

bark Warmiński, Dobre Miasto, Jeziorany, Reszel, Barczewo i Olsztyn. Jed-

użył po raz pierwszy papież Innocenty IV w dokumencie

nocześnie bardzo istotny stał się podział Warmii na własność biskupa i ka-

nominacyjnym biskupa Anzelma z 1250 r.

pituły katedralnej we Fromborku (powołanej w 1260 r.) oraz kolegiackiej

Ponieważ zakon krzyżacki został przez Kościół uzna-

w Dobrym Mieście. Spowodowało to faktyczne istnienie dwóch ośrod-

ny zwierzchnikiem zdobytych ziem pruskich i na nim

ków władzy. Sprawował ją z jednej strony urzędujący biskup, a z drugiej

spoczywał obowiązek dalszej chrystianizacji kraju, ko-

członkowie kapituł.

lonizowania go i utrzymywania w nim ładu, papież wydzielił Zakonowi

Siedzibą biskupów warmińskich od początku powstania biskupstwa

z terytorium każdej diecezji (oprócz chełmińskiej, gdzie stosunki ułożyły

aż do 1341 r. było Braniewo, później na krótko Orneta, aż w końcu – od

się inaczej) 2/3 ziemi. Pozostała część stała się własnością biskupów jako

ok. 1350 r. do końca I Rzeczypospolitej (1795 r.) – Lidzbark Warmiński.

podstawa ich utrzymania. Tak więc nie terytorium całej diecezji warmiń-

Przeniesienie siedziby wynikało z chęci zdobycia większej suwerenności

skiej, ale jedynie jej trzecia część przeszła do historii pod nazwą Warmia.

w podejmowaniu decyzji i uniezależnienia się pod tym względem od

Pierwszym biskupem został brat duchowny zakonu krzyżackiego − An-

kapituły rezydującej we Fromborku. Biskupi warmińscy, jako włodarze

zelm. Jego następcy nie byli już zakonnikami krzyżackimi i nie zawsze

dominium, budowali zamki – swoje siedziby i rezydencje (Lidzbark War-

pochodzili z Warmii.

miński, Braniewo). Natomiast w Reszlu od 1254 r. istniał gród biskupi,

P oj ę cia :
Prezbiter – duchowny, który
ma prawo odprawiania mszy
świętej; starszy w zgromadzeniu
duchownym.
Wikariusz – ksiądz będący bezpośrednim pomocnikiem proboszcza w parafii, a także prałat
sprawujący władzę biskupią na
terenach nieposiadających zorganizowanej struktury administracyjnej Kościoła.
Oficjał – duchowny urzędnik
wykonujący prace biskupie,
przede wszystkim o charakterze
prawnym.
Ordynariusz – zwierzchnik kościelny w prowincji kościelnej
(np. biskupstwie); najczęściej biskup zarządzający diecezją.

odkupiony od zakonu krzyżackiego, jednak jego dokładnej lokalizacji nie
zdołano ustalić.
Pieczęć pierwszego biskupa
warmińskiego, Anzelma (1250–1278)

Duchowieństwo na Warmii, podobnie jak w innych diecezjach, dzieliło się na wyższe, czyli biskupie (składające się z biskupa i jego dworu)
i kolegialne (członkowie kapituł), oraz niższe (księża w prezbiteratach
i parafiach). Najbardziej liczną grupę stanowiło duchowieństwo skupione
w parafiach – proboszczowie oraz wikariusze. Zarówno biskup, jak i kapituła odgrywali na ziemi warmińskiej bardzo istotną rolę. Nie ograniczała
się ona tylko do organizacji życia religijnego na Warmii, ale również przy-

W 1350 r. biskup Eberhard z Nysy
uczynił z Lidzbarka Warmińskiego
swoją stałą siedzibę. Zbudował zamek,
mury obronne i warownie miejskie
oraz cały dwór biskupi. Jego następcy
rozbudowywali i upiększali zamek,
zwłaszcza biskupi Watzenrode, Batory,
Wydżga, Szembek i Grabowski
(ryc. F. von Quast)

czyniała się do rozwoju kultury, m.in. poprzez fundowanie szkół i nadzór
nad nimi, lokowanie miejscowości i posiadłości rycerskich oraz pośrednie
lub bezpośrednie zarządzanie tymi dobrami. Do głównych zadań kapituły
Pieczęć Hermana z Pragi – biskupa
warmińskiego w latach 1338–1349

Mapa Warmii sporządzona przez
Fryderyka Enderscha w 1755 r.
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2.7.

Gospodarka
w państwie krzyżackim

Inicjatywa lokacyjna należała do zakonu krzyżackiego,
jako włodarza feudalnego. Na tereny Prus, wyludnionych
po powstaniach przeciwko Krzyżakom, zaczęli napływać
coraz chętniej osadnicy z Niemiec oraz z innych krajów
Europy Zachodniej. Do połowy XIV w. Zakon założył
93 miasta oraz ok. 1,5 tys. wsi. W pierwszej akcji osadniczej, trwającej do początku XIV w., założono m.in. Frombork, Kwidzyn, Elbląg, Braniewo i Malbork. Osadnictwo
postępowało w kierunkach zgodnych z podbojem Prus
− najpierw od strony Wisły i zachodnich Prus w kierunku
wschodnim – w głąb ziemi pruskiej, a także od północy w kierunku połu-

Przywilej chełmiński z 1 X 1251 r.,

dniowym. Widać w tym działaniu pewien schemat i porządek wynikający
z uwarunkowań geograficznych.
Kolejna akcja osadnicza rozpoczęła się po 1310 r. Objęła ona tereny
między Wisłą, Łyną i Drwęcą. Lokacje miały miejsce przede wszystkim na
ziemi lubawskiej oraz biskupiej Warmii. Założono wtedy takie miasta, jak:
Bartoszyce, Lubawa, Morąg, Ostróda, Działdowo, Pieniężno, Dobre Miasto,
Jeziorany i Welawa. Następna duża akcja osadnicza rozpoczęła się w 2.
połowie XIV w., skolonizowano wtedy tereny w rejonie Kętrzyna, powstał
również Olsztyn (1353 r.). Pod koniec XIV i na początku XV w. lokowano
Elbląg został założony przez
Krzyżaków w 1237 r. Dokument
lokacyjny na prawie lubeckim miasto
otrzymało w 1246 r. od wielkiego
mistrza zakonu krzyżackiego Heinricha
von Hohenlohe. W 1337 r. spisano
nowy dokument lokacyjny Elbląga na
prawie chełmińskim
(ryc. C. Hennenberger, XVI w.)

Miasta i mieszczanie

miejscowości w rejonie Mrągowa, Biskupca oraz Pasymia. Najpóźniej sko-

Miasta w państwie zakonu krzyżackiego w Prusach powstawały najszybciej

lonizowano Prusy południowe, w tym pruską Galindię, objęte później, bo

tam, gdzie Krzyżacy najwcześniej się osiedlili oraz rozpoczęli lokację, czyli

dopiero w XV w., tzw. osadnictwem mazurskim (na tereny te przybywali

P oj ę cia :
Lokacja – nadanie praw ośrodkowi,
w którym istniało już osadnictwo.
Akcje osadnicze – polegały na
lokowaniu kilku lub kilkunastu
miejscowości w krótkim czasie i na
podobnych zasadach.
W pierwszym etapie kolonizacji ziem
pruskich założone zostały m.in. osady
w północnej części państwa krzyżackiego, np. w Polessku i Niemanie. Poniżej
ryciny C. Hennenbergera z XVI w.

na ziemi chełmińskiej. W Prusach właściwych akcja ta rozpoczęła się pod
koniec XIII i na początku XIV w. Lokowano nie tylko miasta, ale również wsie.
Lokacja odbywała się według różnych wzorów. Ich nazwa własna pochodziła od nazwy miasta, w którym dany wzorzec zastosowano po raz pierwszy,
np. prawo chełmińskie (od Chełmna k. Torunia) − najczęściej stosowane
przez zakon krzyżacki; prawo lubeckie (od Lubeki w północnych Niemczech, leżącej nad morzem, gdzie duża część mieszczan trudniła się handlem morskim i rzemiosłami związanymi z morzem, np. bednarze, szkutnicy,
cieśle) − szczególnie chętnie nadawane miastom nadmorskim; prawo polskie oraz magdeburskie (inaczej zwane niemieckim właściwym).
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Wybrane lokacje miast na prawie
chełmińskim od XIII do XVI w.
Nazwa miasta
Malbork

Rok lokacji

1276
1288

osadnicy z Mazowsza, szukając na nowych ziemiach lepszych warunków

na uzbrojenie rycerzy oraz opła-

życia). Ostatnia z większych akcji osadniczych w średniowiecznych Prusach

cenie wojsk obcych (zaciężnych)

miała miejsce w latach 70. i 80. XV stulecia.

w przypadku przewidywanej lub

W XIV w. zaczęło rozwijać się życie miejskie. Mieszczanie, podobnie jak

toczącej się już wojny.

w innych państwach Europy, trudnili się rzemiosłem oraz handlem. Bogaci

Gospodarka krzyżacka jest

Pasłęk

kupcy stawali się najbogatszą warstwą ludności miejskiej, tworząc tzw. patry-

czasami określana mianem

Iława

cjat. Rzemieślnicy należeli do pospólstwa. Pozostała ludność miejska, w prze-

gospodarki zbożowej. Nastąpił

ważającej mierze, tworzyła plebs, czyli najuboższą warstwę mieszczańską.

bowiem wówczas intensywny,

Licznie powstawały rzemieślnicze cechy i kupieckie gildie. Cechy tkaczy, mły-

jak na tamte czasy, wzrost licz-

narzy, piwowarów, szewców, nożowników, iglarzy, piekarzy, rzeźników i łazieb-

by folwarków, przez co wzro-

ników przeważały w krajobrazie miejskich korporacji cechowych.

sła również ilość hodowanych

Dzierzgoń

1297
1305
Lidzbark Warmiński
1308
Orneta
1312
Pieniężno
1312
Morąg
1327
Ostróda
1327–1330
Dobre Miasto
1329
Reszel
1337
Olsztyn
1353
Kętrzyn
1357
Olsztynek
1359
Mrągowo
1404–1407
Węgorzewo
1571
Giżycko
1573
Źródło: M. Gołembiowski, Lokacje miast
na prawie chełmińskim. Księga pamiątkowa 750-lecia prawa chełmińskiego,
red. Z. Zdrójkowski, Toruń 1990,
t. 1, s. 229–333.

W okresie tym nastąpił szybki rozwój handlu. Bardzo popularny stał

zwierząt i produkowanego

się szlak wiślany oraz kontakty handlowe z Mazowszem, Rusią, państwa-

zboża. Nadwyżki zboża, za po-

mi skandynawskimi i zachodem Europy (szczególnie Flandrią i Anglią).

średnictwem swoich przedstawicieli handlowych, Krzyżacy sprzeda-

Dzięki rozwojowi gospodarczemu miasta coraz częściej dążyły do pełnej

wali w innych krajach Europy. Eksportowali nie tylko pszenicę i żyto

samodzielności. Widać to szczególnie w tzw. wielkich miastach należą-

(główne uprawiane zboża), ale również: owce, konie, mąkę i inne pro-

cych do związku miast hanzeatyckich, jak: Toruń, Chełmno, Elbląg, Branie-

dukty pochodzące z hodowli, bądź też pozyskiwane z naturalnych za-

wo, Gdańsk, a także w założonym w 1255 r. Królewcu.

sobów leśnych i wodnych.

Dochody państwa krzyżackiego
Wraz z powstawaniem kolejnych miast w Prusach zaczęła rozwijać się też

Gospodarcza rola
zamków krzyżackich

gospodarka, w tym handel. Ludność musiała wypełniać nałożone na nią

Zamki krzyżackie, a szczególnie przedzamcza i folwarki przyzamkowe,

powinności, wynikające z przywilejów nadawczych i lokacyjnych.

pełniły bardzo istotne funkcje gospodarcze. Były to swoiste ośrodki pro-

P oj ę cia :

Poddani byli zobowiązani wobec zakonu krzyżackiego, jako feudalnej

dukcyjne (rzemiosło), przetwórcze (młyny) i magazynowe zarazem. Fol-

władzy zwierzchniej, do zapłaty czynszu z zajmowanych gospodarstw,

wark pełnił przede wszystkim funkcje hodowlane. Cała jego struktura

składania różnego rodzaju daniny (np. płużnej) czy

gospodarcza miała za zadanie zabezpieczenie potrzeb załogi zamkowej

pełnienia stróży w rejonach nadgranicznych.

i ewentualnych wojsk zewnętrznych tam przebywających, a także gro-

Obowiązywały również powinności odrobko-

madzenie zapasów żywności (np. w celu wyrównania strat z klęski nie-

we, np. szarwark oraz dziesięcina składa-

urodzaju) i sprzedaż jej nadwyżek na wypadek wojny lub w celu zakupu

na w dobrach biskupich. Dochody płynące

innych produktów, np. wszelkiego rodzaju uzbrojenia. Zgromadzone

z handlu oraz z podatków i danin wzboga-

pieniądze Krzyżacy przeznaczali m.in. na budowę, rozbudowę i ewen-

cały skarb państwa krzyżackiego, które mogło

tualne remonty zamków, a także na import przypraw korzennych, soli,

Grosz elbląski z 1535 r.

PEŁNY EKRAN / WYJŚCIE Z PEŁNEGO EKRANU

dzięki temu przeznaczać duże sumy pieniędzy

Na statki transportujące towary
Krzyżacy werbowali zarówno marynarzy, jak i zbrojne załogi okrętów
kaperskich i korsarzy (ryc. A. Klein)

Danina płużna – podatek, którego wysokość była zależna od
areału uprawianego pola.
Stróże – obowiązek pilnowania
przez chłopów małych grodów
wartowniczych lub przejść granicznych.
Szarwark – obowiązek dostarczania ludzi i zaprzęgów zwierzęcych
do określonych robót w dobrach
pana feudalnego.
Dziesięcina – danina uiszczana
na rzecz najbliższego kościoła lub
klasztoru w postaci dziesiątej części zbiorów z pola oraz co dziesiątego wyhodowanego zwierza.

płótna, ryb morskich i win zachodnioeuropejskich.
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2.8.

Kultura średniowieczna
na ziemiach pruskich

Nauczycielami w szkołach byli najczęściej duchowni, rzadziej świeccy. Często łączyli oni swoje obowiązki w szkołach z pracą w kancelariach,
jako notariusze oraz pisarze, byli też organistami w pobliskich kościołach
parafialnych. W szkołach przyklasztornych uczyli zakonnicy z danego
klasztoru. W Elblągu nauczycielami byli przede wszystkim dominikanie,
w Braniewie, Welawie i Barczewie – franciszkanie. Augustianie prowadzili szkołę w Reszlu, a antonici we Fromborku. Istniały również szkoły
żeńskie, np. w Elblągu dziewczęta pobierały nauki u brygidek.
Nauczanie odbywało się w języku łacińskim. W zależności od rodzaju szkoły oraz jej szczebla stosowano różne metody nauczania, od prawie
bezmyślnego zapamiętywania w szkołach parafialnych do wykładów
oraz dyskusji na określone tematy w szkołach katedralnych i klasztornych.
Nie powiodła się próba założenia uniwersytetu krzyżackiego w Chełmnie (1386 r.) ani w Elblągu. Dla nielicznych zamożnych otworem stały natomiast uniwersytety zagraniczne. O wyborze uczelni decydowało przede
wszystkim pochodzenie społeczne, związane z zamożnością rodziców
lub opiekunów kandydata na studia. Na decyzję i wybór miejsca studiów
wpływały również wcześniejsze kontakty, chociażby gospodarcze z innymi miastami w Europie Zachodniej, poziom i charakter naukowy uczelni,
życzenie osób, które miały płacić za studia, a także odległość od miejsca

Braniewo było nie tylko ważnym
ośrodkiem gospodarczym.
Na rycinie opisano najważniesze obiekty w mieście: ratusz,
kościół parafialny i kolegium
jezuickie (K. Hartknoch, XVI w.)

zamieszkania. Nie bez znaczenia była także moda na daną uczelnię. Zawsze

Szkolnictwo
Szkolnictwo w Prusach, podobnie zresztą jak w innych państwach średniowiecznych, było wielostopniowe. Dzieliło się na szkoły niższe i wyższe. Najniższego szczebla były szkoły parafialne, które, jak sama nazwa

jednak studia otwierały ścieżkę kariery ich absolwentom.

Ideał rycerza krzyżackiego

wskazuje, istniały przy parafiach, najczęściej w bardziej rozwiniętych mia-

Kultura rycerstwa krzyżackiego nie odbiegała zbytnio od kultury rycer-

stach, np. Braniewie, Dobrym Mieście, Lidzbarku Warmińskim czy Elblągu.

stwa zachodnioeuropejskiego. Nie byli to jednak zwykli rycerze. Warun-

Funkcjonowały też szkoły katedralne, kolegiackie i przyklasztorne, odpo-

ki istnienia państwa krzyżackiego nad Bałtykiem nie ułatwiały im życia,

wiedniki dzisiejszych szkół średnich. Ich nazwy pochodzą od lokalizacji.

zmuszając niejednokrotnie do prowadzenia w krótkim czasie wielu wo-

Były także w państwie krzyżackim w Prusach szkoły prywatne (np. w El-

jen oraz do większego wysiłku umysłowego i fizycznego. Doprowadzi-

blągu i Braniewie), na ogół o charakterze świeckim. Zakładano je u schył-

ło to do tego, że jeszcze w XIII w. rycerze niechętnie podejmowali trudy

ku średniowiecza, jednak nie odegrały istotnej roli w kształceniu, gdyż

służby w zakonie krzyżackim, szczególnie w jego gałęzi inflanckiej. Ci,

były zbyt kosztowne nawet dla wielu przedstawicieli najzamożniejszej

którzy przybywali do Prus, liczyli na szybką karierę i awans społeczny oraz

części społeczeństwa.

wzbogacenie się kosztem ludności poddanej.
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Chociaż Krzyżacy, podobnie jak i inni zakonnicy, wraz z przywdzianiem

w Chełmży k. Torunia (katedra pw. Świętej Trój-

habitów składali również śluby zakonne, nie zawsze jednak ich postępowa-

Konwent – dwunastoosobowy
zespół rycerzy i duchownych, np.
krzyżackich, którzy mieli prawo
zabierania głosu na zebraniach.

cy) oraz w Gdańsku (kościół Mariacki) i w Elblą-

nie było zgodne z zapisami w statutach zakonnych. Było to szczególnie wi-

gu (kościół pw. Najświętszej Marii Panny).

Gdanisko – element architektoniczny średniowiecznych zamków,
mający formę wykusza lub baszty
usytuowanej poza linią murów
obronnych i połączonej z zamkiem krytym gankiem wspartym
na akardach. Pełniło funkcję wieży
ustępowej.

Język

nego (zbudowanego na planie czworoboku

Językiem urzędowym w państwie krzyżackim była odmiana niemieckiego,

foremnego) oraz o wiele większego, lecz gorzej

zwana wysoko-średnio-niemieckim. Do dziś możemy go odczytywać z kart

obwarowanego przedzamcza. Zamek główny

kronik krzyżackich, korespondencji oraz wszelkich dokumentów i rachun-

składał się z pomieszczeń mieszkalnych zakon-

ków, które były sporządzane w kancelariach urzędników krzyżackich. Języka

ników, rycerzy i księży oraz kaplicy zamkowej,

łacińskiego używano natomiast w kontaktach dyplomatycznych.

dormitorium (sypialni), refektarza (jadalni) i sal

doczne na początku XVI w., gdy w ich szeregi wkradało się zeświecczenie.

Zamek krzyżacki był budowlą złożoną
z dwóch podstawowych części: zamku głów-

Kościół w Elblągu pw. NMP (XIII w.)

posiedzeń konwentu. Były tam również pomieszczenia dla gości, piwnice z zapasami żyw-

Architektura sakralna i świecka
Architekturę krzyżacką w Prusach reprezentują budowle, które powstały
od końca XIII do XVI w. Są one głównie w stylu gotyckim, kilka w stylu
późnoromańskim. Krzyżacy, wznosząc budowle, wykorzystywali istniejące już umocnienia kamienne lub drewniane (np. dwory lub grody obronne). Rozbudowywali je lub w ich miejscu stawiali nowe, bardziej okazałe
budowle kamienne, a w późniejszym okresie kamienno-ceglane i ceglane. Obronne grody krzyżackie powstawały według założeń podobnych
Ratusz w Ornecie (poł. XIV w.)

do tych, które stosowali Prusowie. Do ich budowy używano materiałów
dostępnych w niedużej odległości od wznoszonej budowli, takich jak
drewno z pobliskich lasów czy kamienie. Krzyżacy w swoich budowlach
wykorzystywali różnorodne elementy architektoniczne, które nawiązywały przede wszystkim do wzorów zachodnioeuropejskich.
Budowle świeckie charakterystyczne dla miast to: ratusze, mury
obronne, spichlerze, kamienice mieszczańskie i zamki, w których rezydowali przede wszystkim komturowie krzyżaccy ze swoimi konwentami lub
urzędnicy niższego szczebla, tacy jak wójtowie i prokuratorzy. Natomiast
budowle sakralne to kościoły, w tym katedry i klasztory, pozostające pod
patronatem krzyżackim, jednak często wznoszone z inicjatywy biskupiej.

Dobre Miasto – mury obronne
i Baszta Bociania (XIV w.)

Do najstarszych i jednocześnie najbardziej okazałych zabytków sakralnych należą kościoły w Chełmnie (kościół pw. Najświętszej Marii Panny),

PEŁNY EKRAN / WYJŚCIE Z PEŁNEGO EKRANU

ności i napitków (piwa, win i miodów pitnych)
oraz arsenały ze zbrojami i z bronią (kuszami,
strzałami i nieliczną wówczas bronią palną, jak
hakownice). Przedzamcze (w kształcie wydłużonego wieloboku) pełniło funkcję gospodarczą. Mieściły się tam największe spichrze zbożowe, kuźnie, snycernie (warsztaty, w których
najczęściej wyrabiano kusze) i inne warsztaty rzemieślnicze oraz stajnie.

Zamek krzyżacki w Gniewie

W pobliżu kompleksu zamkowego znajdował się często folwark przyzamkowy, w którym hodowano zwierzęta: bydło, konie, owce i świnie, czasami też gęsi i rzadko kury.
Do najbardziej okazałych zabytków architektury i sztuki gotyckiej należały w państwie krzyżackim kompleksy tzw. starych miast (np. w Toruniu,
Gdańsku, Elblągu i Braniewie) oraz zamki krzyżackie. Te ostatnie spotkać
można zarówno w miastach, jak i poza nimi. Do najbardziej okazałych
budowli obronnych zakonu krzyżackiego w Prusach należały (zachowane w całości lub części) zamki w Malborku, Radzyniu, Kętrzynie, Golubiu,

Zamek w Kwidzynie

Brodnicy (ośmiokątna wieża obronna), Barcianach oraz Rynie. Z gotyckich
budowli sakralnych wyróżniają się zamki biskupie w Olsztynie, Lidzbarku
Warmińskim, Reszlu oraz założenie zamkowo-katedralne we Fromborku.
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ROZDZIAŁ 3.
II –Szlakiem
Sredniowiecze
zamków
nagotyckich
ziemiach pruskich (wieki X–XV)

3.1.

Szlakiem zamków
gotyckich

gmin „Polskie zamki gotyckie”, kierowały się przekonaniem,
że najlepszym wykorzystaniem walorów historycznych, kulturowych i przyrodniczych tego obszaru będzie włączenie zamków w jedną trasę tematyczną – Szlak Zamków Gotyckich.
Na bazie opracowanej trasy Stowarzyszenie wdrożyło szereg
przedsięwzięć promocyjnych, także z udziałem przedstawicieli
obwodu kaliningradzkiego, kierowanych zarówno do mieszkańców gmin Stowarzyszenia, jak i turystów zainteresowanych
historią miejsc powszechnie kojarzonych z funkcjonowaniem
państwa krzyżackiego. Przedstawiona na kolejnych stronach
prezentacja zamków, wskaże wiele związków historycznych
i kulturowych tych ziem, które od czasów Prusów aż do 1945 r.

Stowarzyszenie gmin
Polskie zamki gotyckie
10-006 Olsztyn
ul. Pieniężnego 10
Tel./Fax +48 89 535 32 76
E-Mail: info@zamkigotyckie.org.pl
www.zamkigotyckie.org.pl

stanowiły jeden region kulturowy.
Wszystkich zainteresowanych poznaniem zamków, jak również oferty kulturowej i turystycznej gmin członkowskich
Stowarzyszenia oraz obwodu kaliningradzkiego zapraszamy do odwiedzenia podanych stron internetowych.
Jedna z wielu inscenizacji bitew
rycerskich, często dziś prezentowanych w murach zamków naszego
regionu lub na polach historycznych
bitew – obecnie pokazy te stanowią
swego rodzaju lekcję histori, tradycji
i obyczajów średniowiecznych, a zarazem są wielką atrakcją turystyczną

Materialnym świadectwem burzliwej historii ziem pruskich są zabytki architek-

Bytów

Muzeum Zachodniokaszubskie w Bytowie – www.muzeumbytow.pl; Urząd Miejski w Bytowie – www.bytow.com.pl

tury obronnej i religijnej. Pomimo zmian politycznych, gospodarczych i licznych

Człuchów

Muzeum Regionalne w Człuchowie – http://zamekczluchow.pl; Urząd Miejski w Człuchowie – www.czluchow.eu

wojen w wielu miejscowościach dawnych Prus, które obecnie należą do Polski,

Działdowo

Interaktywne Muzeum Państwa Krzyżackiego – www.muzeum.dzialdowo.pl; Urząd Miasta Działdowo, www.dzialdowo.eu

Dzierzgoń

Dzierzgoński Dom Kultury – www.dokdzierzgon.pl; Urząd Miejski w Dzierzgoniu – www.dzierzgon.pl

Gniew

Hotel Zamek Gniew – www.zamek-gniew.pl; Urząd Miasta i Gminy Gniew – www.gniew.pl

Kętrzyn

Muzeum im. Wojciecha Kętrzyńskiego w Kętrzynie – www.muzeum.ketrzyn.pl; Punkt informacji turystycznej i promocji
miasta Kętrzyn – www.it.ketrzyn.pl; Urząd Miejski w Kętrzynie – www.miastoketrzyn.pl

Kwidzyn

Muzeum w Kwidzynie, Oddział Muzeum Zamkowego w Malborku – www.zamek.kwidzyn.pl;
Wirtualne Muzeum Kwidzyna – www.muzeum.kwidzyn.pl; Urząd Miejski w Kwidzynie – www.kwidzyn.pl

Lębork

Muzeum w Lęborku – www.muzeum.lebork.pl; Urząd Miejski w Lęborku – www.lebork.pl

zniszczeń i dewastacji, zostały w większości odrestaurowane. Nadano im nowe

Lidzbark
Warmiński

Muzeum w Lidzbarku Warmińskim, Oddział Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie – http://lidzbark.muzeum.olsztyn.pl;
Hotel Krasicki w Lidzbarku Warmińskim – www.hotelkrasicki.pl; Urząd Miejski w Lidzbarku Warmińskim – www.lidzbarkw.eu

funkcje. Mieszczą się w nich muzea, biblioteki, archiwa i domy kultury, a nawet

Malbork

hotele i restauracje. Dzięki temu obiekty te można podziwiać nie tylko jako archi-

Muzeum Zamkowe w Malborku – www.zamek.malbork.pl; Centrum Informacji Turystycznej – www.visitmalbork.pl;
Urząd Miasta Malborka – www.malbork.pl

Nidzica

Zamek Nidzica, www.zamek.nidzica.pl; Nidzicki Ośrodek Kultury – www.nok.nidzica.pl; Urząd Miejski w Nidzicy – www.nidzica.pl

tektoniczne zabytki, ale uczestniczyć w atrakcyjnych programach oferowanych

Nowe

Centrum Kultury Zamek – http://ckzamek-nowe.flog.pl; Urząd Gminy Nowe – www.gminanowe.pl

wszystkim zainteresowanym. Pokazy walk, inscenizacje historyczne, ścieżki edu-

Olsztyn

Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie – www.muzeum.olsztyn.pl; Urząd Miasta Olsztyna – www.olsztyn.eu

Ostróda

Informacja turystyczna – www.mazury-zachodnie.pl; Centrum Kultury w Ostródzie – www.ck.ostroda.pl;
Urząd Miejski w Ostródzie – www.ostroda.pl

hotelowo-gastronomiczną zaspokajają różny poziom wymagań. Wszystkie są

Ryn

Hotel Zamek Ryn – www.zamekryn.pl; Ryńskie Centrum Kultury – www.rck-ryn.pl

cząstką europejskiego dziedzictwa kulturowego regionu Morza Bałtyckiego.

Sztum

Sztumskie Centrum Kultury – www.scksztum.pl; Urząd Miasta i Gminy Sztum – www.sztum.pl

obwodu kaliningradzkiego Federacji Rosyjskiej oraz Litwy, pozostały zamki –
okazałe pomniki minionej świetności i szczególnego świadectwa historii tych
ziem. Przetrwały do naszych czasów w różnym stanie. Wiele z nich zostało całkowicie zniszczonych, po wielu pozostały tylko ruiny lub fragmenty – każda
z tych form stanowi jednak wartość historyczną. Te, które zachowały się mimo

kacyjne, koncerty, wystawy muzealne, galerie, pomniki – w połączeniu z bazą

Gminy północno-wschodniej Polski, na których terenie znajdują się zamki krzyżackie, biskupie i kapitulne, powołując w 1997 r. Stowarzyszenie
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ziemią bytowską pozostał we władaniu starostów polskich. Znacznie
zniszczony przez Szwedów w 1656 r., przeszedł wraz z całą ziemią lęborsko-bytowską (na mocy traktatów welawsko-bydgoskich z 1657 r.), w ręce
elektora brandenburskiego Fryderyka Wilhelma I. Zamek i miasto, a także
okoliczne wsie zastali Brandenburczycy zniszczone i ograbione przez stacjonujące tu wojska szwedzkie. Po wysadzeniu przez Szwedów w 1656 r.
Wieży Prochowej i spaleniu prawie wszystkich budowli z zamku pozostały

Bytów

tylko mury zewnętrzne. Mimo wysiłków nie udało się już nigdy przywró-

Zamek w Bytowie wybudowany został przez Krzyżaków w latach

cić zamku do dawnej świetności. Pozbawiony wcześniejszego znacze-

1398–1405. Główne prace nadzorował wielki budowniczy Zakonu Mi-

nia, wykorzystywany był m.in. na siedzibę sądu czy urzędu skarbowego.

kołaj Fellensteyn. Budowa zamku przypadła na kadencję prokuratora

Część budowli zamkowych przeznaczono na mieszkania dla urzędników,

bytowskiego Jakuba von Reinacha i wielkiego mistrza zakonu Konrada

część zamieniono na pomieszczenia gospodarcze i magazyny. Po 1930 r.

von Jungingen. Na lokalizację warowni wybrano górujące nad miastem

niemieckie władze państwowe przeznaczyły zamek bytowski na ośrodek

wzgórze o znakomitych, naturalnych warunkach obronnych. Nowocze-

szkoleniowy i schronisko dla młodzieży. Rozpoczęte wówczas prace re-

sny na tamte czasy zamek pełnił rolę siedziby administracji zakonnej,

montowo-budowlane przerwała II wojna światowa.

strażnicy granicznej i zajazdu dla rycerstwa zachodnioeuropejskiego, po-

Obecnie w kompleksie zamkowym swoją siedzibę mają: Muzeum Za-

dróżującego do Malborka. W siedzibie prokuratora bytowskiego na sta-

chodniokaszubskie, bractwo rycerskie, biblioteki, hotel i restaura-

łe przebywało zapewne od kilku do kilkunastu rycerzy zakonnych wraz

cja „W Zamku”, a także informacja turystyczna

z giermkami i knechtami. Pełna załoga zamku składała się z kilkudziesię-

oraz  kilka stowarzyszeń. Zamek budzi się do

ciu osób. W czasie wojny trzynastoletniej (1454–1466) zamek

życia w czasie licznych imprez kulturalnych

bytowski przeszedł za pośrednictwem gdańszczan w ręce króla

(wernisaże, koncerty, wystawy, warsztaty, bale

polskiego Kazimierza Jagiellończyka. Nadany przez króla w 1454

itp.), a najważniejsze z nich to: Jarmark Pomor-

r. księciu pomorskiemu Erykowi II, pozostał wraz z całą ziemią

ski, Dni Bytowa, BytOFFsky Festiwal, koncerty

bytowską w rękach Gryfitów do śmierci ostatniego przedstawi-

kameralne „Muzyka na Zamku”. Na Pojezierzu

ciela dynastii, Bogusława XIV. Rozbudowany w 2. połowie XVI w.,

Bytowskim turysta odnajdzie wiele urokliwych

w 1. połowie XVII w. pełnił m.in. rolę siedziby administracji i let-

zakątków, zwłaszcza że przyroda i mieszkańcy

niej rezydencji książęcej. W latach 1637–1657 zamek wraz z całą

Kaszub są znani ze swej gościnności.
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Człuchów
Już w średniowieczu istniała tu dobrze zorganizowana osada, która później, za pierwszych Piastów należała do kasztelanii szczytnieńskiej (siedzibą
jej było leżące 20 km na północny zachód od dzisiejszego Człuchowa nieistniejące już Szczytno). Około 1290 r. okolice Człuchowa zostały nadane
przez księcia gdańskiego Mściwoja II wojewodzie kaliskiemu Mikołajowi
z Ponieca. W 1312 r. jego synowie sprzedali Człuchów Krzyżakom, którzy
dostrzegli walory strategiczne wsi i postanowili wybudować tu potężny
zamek. Miejsce to było znaczące dla Zakonu, gdyż krzyżowały się tu szlaki
wiodące z Niemiec do Malborka, a poza tym leżało ono blisko granic z Polską i Pomorzem Zachodnim. Budowa zamku postępowała szybko i ok.
1365 r. powstał najpotężniejszy w posiadaniu krzyżackim, po Malborku,
zamek obronny. Człuchowska fortyfikacja składała się z zamku właściwego
(zwanego wysokim) i podzamczy: zachodniego, północnego, wschodniego. Otoczona była murami ceglanym z kamienną podmurówką. Zamek
w okresie swojej świetności posiadał 11 bram oraz 9 baszt (do naszych
czasów zachowały się jedynie fragmenty murów podzamczy, mur otaczający dziedziniec zamku oraz śladowe fragmenty 2 baszt – przy Bramie Luizy i Baszta Czarownic). Zamek posiadał również rozbudowany system fos,
mosty zwodzone oraz trzy rodzaje lochów – średniowiecznych więzień.
Dzięki zatrzymującym się tu rycerzom i oddziałom zaciężnym Człuchów
przekształcił się ze skromnej wsi w większą osadę, której 19 czerwca 1348 r.

wielki mistrz Henryk von Dusemer nadał w Malborku prawa miejskie. Obecność zamku spowodowała, że Człuchów nie posiadał własnych murów
obronnych. Z tego powodu miasto było wielokrotnie niszczone i palone.
W późniejszych latach król pruski Fryderyk Wilhelm II zezwolił na rozbiórkę
zamku, aby odbudować strawione pożarami (1786 i 1793) miasto. Nie potrafiono tylko rozebrać wieży, ze względu na jej wysokość i przekształcono
ją później na dzwonnicę, po uprzednim dobudowaniu w 1825 r. kościoła
ewangelickiego. Wiek XIX przyniósł miastu drobny przemysł, oświetlenie
olejowe, potem gazowe, wreszcie elektryczne, połączenia drogowe i kolejowe, piętrowe budynki urzędów i instytucji.
Człuchów wrócił do Polski 27 lutego 1945 r. W wyniku działań wojennych zniszczeniu uległo ok. 60% jego zabudowy. Miasto powoli odzyskiwało swoje dawne znaczenie: brukowano ulice, budowano kamienice,
powstawały zakłady, tartaki, szkoły, uruchomiono linię kolejową, zagospodarowano park i jego otoczenie.
Atrakcją turystyczną miasta, oprócz wieży, murów i niezbadanych
lochów, jest barokowy kościół pw. św. Jakuba Apostoła, wybudowany
w latach 1644–1647 z inicjatywy Jakuba Wejhera. Do dziś zachowała się
część wyposażenia z XVII w. (ołtarze boczne, ława, konfesjonał, ambona,
chrzcielnica i obraz św. Katarzyny). Warto także odwiedzić rynek i kamienicę „Pod Pannami” (przy ul. Królewskiej) – jej ozdobę stanowią dwie rzeźby: dziewczyna z owieczką oraz dziewczyna z koszem kwiatów i łopatą.
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Działdowo

Znacznych szkód zamek doznał w czasie wojen

Zamek krzyżacki jest najstarszym zabytkiem w Działdowie, który – choć

napoleońskich, kiedy to w 1806 r. zajęte zostały za-

poważnie zniszczony – przetrwał do naszych czasów. Pierwszy zamek

równo miasto, jak i zamek. Czasy świetności dział-

Krzyżacy zaczęli budować już w 1306 r., najprawdopodobniej w miejscu

dowskiego zamku zakończyły się w 2. poł. XVIII w.,

starego grodziszcza pochodzącego z czasów sasińskich. Obecną budow-

kiedy rozebrano skrzydło północno-wschodnie i na-

lę zaczęto wznosić w latach 30–40. XIV w. Zamek pobudowano na planie

rożną basztę. W 1868 r. po pożarze, który strawił więk-

kwadratu o boku 46 m.

szość pomieszczeń, rozebrano basztę przybramną,

Jako pierwszy stanął tzw. Duży Dom, jedyna część w całości zacho-

bramę i skrzydło południowo-zachodnie. Duży Dom

wana do chwili obecnej. W tamtym czasie był on niższy o jedną kon-

został uratowany przez działdowskich piwowarów,

dygnację, tzw. spichlerzową, która została dobudowana przed 1410 r.

magazynujących w jego piwnicach swoje trunki

Parter budynku spełniał funkcje mieszkalno-gospodarcze, natomiast

i przekonanych, że rozebranie górnych kondygnacji

piętro – funkcje reprezentacyjne, z refektarzem oraz kaplicą. Być może

zmieni temperaturę w piwnicach i zaszkodzi piwu.

tu przechowywane były relikwie św. Katarzyny Aleksandryjskiej, patronki

Zamek niszczał do lat 70. XX w., kiedy to rozpo-

miasta, przywiezione przez komtura ostródzkiego Güntera von Hohen-

częto jego stopniowe odbudowywanie. W począt-

steina około 1378 r. W kolejnych latach zarówno zamek, jak i przedzam-

kach XXI w. odbudowane zostały: południowo-za-

cze były wielokrotnie przebudowywane oraz rozbudowywane. Jeszcze

chodnie skrzydło, mury wokół dziedzińca i brama

przed wielką wojną polsko-krzyżacką w 1410 r. zakończono gotycką fazę

wejściowa. W odnowionej części zamku swoją sie-

rozbudowy. Całość założenia zamkowego stanowiły: budynek główny,

dzibę ma obecnie Urząd Miasta.

dwa boczne skrzydła, dwie baszty narożne, mur kurtynowy, od strony ze-

W 2017 r. na działdowskim zamku rozpoczęto realizację inwestycji pn.

wnętrznej zamykający dziedziniec, z bramą i mostem zwodzonym przez

„Zagospodarowanie gotyckiej części Zamku Krzyżackiego w Działdowie”.

fosę, oraz przedzamcze, posiadające również własną linię murów z basz-

Po jej zakończeniu, w sierpniu 2018 r., najstarszy działdowski zabytek bę-

tami i fosami, bramą i zwodzonym mostem łączącym zamek z miastem.

dzie dostępny dla zwiedzających.

Po 1525 r. zamek w Działowie był jedną z wielu

W pochodzącym z 1796 r. budynku działdowskiego ratusza znajduje

reprezentacyjnych siedzib księcia Albrechta Ho-

się Interaktywne Muzeum Państwa Krzyżackiego. W kolejnych salach zwie-

henzollerna, co stało się impulsem do jego przebu-

dzający, za pośrednictwem projekcji (w tym realizowanej w technice 3D),

dowy na wzór renesansowy. Zmiany w wyglądzie

multimedialnych ekranów dotykowych, animacji, makiet oraz tradycyj-

zewnętrznym dotyczyły głównie baszty bramnej,

nych eksponatów, zapoznawany jest z historią państwa krzyżackiego oraz

bramy wjazdowej oraz elewacji skrzydła północ-

różnymi aspektami życia codziennego epoki średniowiecza. Centralnym

no-wschodniego

wewnętrznych.

tematem ekspozycji pozostają dzieje Działdowszczyzny od momentu po-

W czasie potopu szwedzkiego w 1655 r. na zamku

jawienia się na tym terenie Krzyżaków oraz historia zamku działdowskiego.

działdowskim przez kilka miesięcy przebywał król

Interaktywne Muzeum Państwa Krzyżackiego w Działdowie jest lau-

szwedzki Karol X Gustaw, który tutaj przyjmował po-

reatem konkursu miesięcznika „National Geographic” 7 Nowych Cudów

selstwa rosyjskie, siedmiogrodzkie i tureckie.

Polski w 2014 r. Wstęp do muzeum jest bezpłatny.
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w latach 1233–1234 ruszyła pierwsza wspólna wyprawa do Pomezanii. Organizatorem wyprawy był
margrabia Burhard. Decydująca bitwa rozegrała się
nad rzeką Zirgune, która została uwieczniona na
malowidle ściennym w refektarzu wielkiego mistrza
zakonu na zamku w Malborku. Budowę zamku krzyżackiego w Dzierzgoniu rozpoczął w 1248 r. mistrz
krajowy Heinrich von Wida. Na lokalizację wybrano
wznoszące się nad okolicą wzgórze, na którym wcześniej istniał pruski gród warowny, chroniący osadę
leżącą u jego podnóża. Warownia była siedzibą komtura dzierzgońskiego, pełniącego także funkcję wielkiego szatnego w administracji zakonu krzyżackiego.
W czasach świetności Zakonu zamek dzierzgoński
uchodził za największy po Malborku arsenał broni

Dzierzgoń

i drugi po Brodnicy magazyn zbożowy. Po zakończo-

Dzierzgoń to bardzo stare miasteczko, leżące u podnóża urokliwych

nym pierwszym powstaniu Prusów, 7 lutego 1249 r.

wzgórz morenowych, przeciętych wijącą się rzeką o tej samej nazwie.

na zamku dzierzgońskim, w obecności legata pa-

W latach 90. ubiegłego wieku w rejonie wsi Bągart, Nowiny i Mokajny

pieskiego Jakuba z Leodium, późniejszego papieża

prowadzono badania archeologiczne. Efektem tych prac było odkrycie

Urbana IV, podpisana została ugoda dzierzgońska.

starożytnych pomostów. Dwa z nich znajdują się w okolicach Bągart

Prawa miejskie Dzierzgoń otrzymał 7 kwietnia 1288 r.

i są datowane na 1 tys. lat, trzeci biegnie na linii Nowiny–Mokajny, a jego

z rąk komtura Helwiga von Goldbach.

wiek określa się na ponad 2500 lat p.n.e. a więc sięga czasów rzymskich.

Obecnie Wzgórze Zamkowe w Dzierzgoniu peł-

Kolejny pomost to fragment szlaku bursztynowego, jeden z niewie-

ni funkcję parku miejskiego, założonego na przeło-

lu dowodów na kontakty miejscowej ludności z Imperium Rzymskim.

mie wieków XIX i XX. Odbywają się tu liczne imprezy

W 997 r. z misją chrystianizacyjną na tę ziemię przybył

miejskie, jak Noc Komtura, podczas której prezento-

biskup Wojciech. Misjonarz został zamordowany przez

wane są pojedynki rycerskie, a także Festiwal Trzech Kultur z licznymi

jedno z pruskich plemion. W X w. nad rzeką Zirgune

koncertami. Park miejski na przełomie lat 2009–2010 przeszedł gruntow-

(Dzierzgoń) istniał staropruski gród Pomezanów (dzi-

ną rewaloryzację, która przywróciła mu dawną świetność i atrakcyjność.

siejszy Dzierzgoń), leżący na szlaku handlowym pro-

Na terenie wzgórza odbudowano ciągi komunikacyjne wraz z nowocze-

wadzącym do Truso. Po sprowadzeniu do Polski przez

snym oświetleniem. Wybudowano amfiteatr oraz plac zabaw dla dzie-

Konrada Mazowieckiego Zakonu Szpitala Najświęt-

ci. Osoby zwiedzające Wzgórze Zamkowe mogą podziwiać panoramę

szej Marii Panny Domu Niemieckiego w Jerozolimie

Dzierzgonia z jednej z trzech platform widokowych.
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XIX w. nowe zastosowanie – jako spichlerz. Kolejna przebudowa zamku przypadła na lata 50. XIX w. Wówczas
zaadaptowano go na ciężkie pruskie więzienie dla recydywistów. W 1921 r. w niewyjaśnionych okolicznościach
wybuchł tu wielki pożar, który strawił doszczętnie trzy
skrzydła zamku. Odbudowa przebiegała w dwóch etapach. Pierwszy, w latach 1968–1974, oraz drugi, od roku
1992 i trwający do dnia dzisiejszego.
Od 2010 r. Wzgórze Zamkowe w Gniewie znajduje
się w rękach prywatnych. W murach warowni swoją siedzibę mają m.in.:
Fundacja „Europejski Park Historyczny w Zamku Gniew”, Oddział
Muzeum Archeologicznego w Gdańsku, Chór „Schola Cantorum Ge-

Gniew

nevensis”, Żółty Regiment Piechoty Gustawa II Adolfa, Chorągiew Hu-

Zamek w Gniewie to najpotężniejsza twierdza zakonu krzyżackiego na le-

sarska JMci Pana Mieczysława Struka. Na terenie Wzgórza Zamkowego

wym brzegu Wisły, zbudowana na przełomie wieków XIII i XIV jako siedziba

znajduje się też kompleks hotelowo-restauracyjny. Organizowane tutaj

konwentu i komtura. W czasach zakonnych zamek był głównym ośrodkiem

od 1992 r. spektakle i inscenizacje historyczne sprawiły, że zamek gniew-

politycznym i gospodarczym komturstwa. Strategiczne położenie, pozwa-

ski uznawany jest za jeden z głównych ośrodków upowszechniania hi-

lające na kontrolę szlaku wodnego i lądowego, wyznaczało wyjątkowe mi-

storii w Polsce. W okresie wakacyjnym w każdy weekend odbywają się

litarne cechy domu konwentu oraz systemu fortyfikacyjnego miasta i zam-

tu różnego rodzaju wydarzenia kulturalne, jak spektakle, turnieje, kon-

ku. Funkcja gospodarcza owej przestrzeni znalazła odbicie w spichlerzach,

certy. Przez cały rok na zlecenie firm i biur turystycznych zamek obsłu-

stajniach, folwarkach i browarach zlokalizowanych na obszarze miasta, por-

guje konferencje, zjazdy integracyjne, szkolenia, bankiety oraz biesiady

tu, podzamcza i przedmieściach. Za czasów panowania państwa polskiego

historyczne. Goście według wła-

(1466––1772) zamek był siedzibą starostów. Starostwo gniewskie należało

snych upodobań mogą odbyć

do Radziwiłłów, Zamojskich i Lubomirskich. Od 1667 r. starostą gniewskim

niezapomnianą „podróż w prze-

był przyszły król Polski, Jan III Sobieski, a po nim zamkiem zarządzała jego

szłość” do XV, XVII lub początku

żona, Maria Kazimiera. W wyniku I rozbioru Polski w 1772 r.

XX w. Zorganizowanym grupom

Gniew wraz z Pomorzem Gdańskim znalazł się w gra-

młodzieżowym zamek proponu-

nicach państwa pruskiego. Rząd pruski rozpoczął za-

je „Tygodnie edukacyjne”, jedno

krojoną na szeroką skalę rozbiórkę bądź w najlepszym

i kilkudniowe pobyty z „żywymi

wypadku gruntowną przebudowę większości dawnych

lekcjami historii” i wizytą „ducha

zamków krzyżackich. Los ten podzielił też zamek gniew-

zamku gniewskiego”, zimowiska

ski. Przeznaczony był najpierw na koszary, jednakże nie-

i kolonie letnie z magią i czarami

dostosowany zupełnie do tej funkcji, znalazł na początku

oraz wiele innych atrakcji.
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opanowali zamek. Uwięzili wtedy i następnie zgładzili ówczesnego prokuratora zakonnego Wolfganga Sauera. Po 1525 r. zamek stał się siedzibą starostów książęcych. W końcu stycznia 1945 r., po zajęciu miasta przez wojska
radzieckie, zamek i większą część staromiejskiej zabudowy miasta spalono.

Kętrzyn
Około 1329 r. na wzgórzu, nad rzeką Guber Krzyżacy wznieśli drewnianą
strażnicę, którą w latach 1360–1370 zastąpiono murowanym zamkiem. Zadaniem strażnicy i osadzonej w niej załogi była obrona tej części państwa
zakonnego przed licznymi wyprawami litewskimi, był to także punkt etapowy w krzyżackich wyprawach na Litwę. Strażnica, dwukrotnie zdobywana i palona przez wojska książąt Olgierda (w 1345 r.) i Kiejstuta (w 1347 r.),
była każdorazowo odbudowywana, a położona przy niej osada zaludniała
się nowymi mieszkańcami. Komtur Bałgi Johan Schindekopf nadał osadzie
11 listopada 1357 r. prawa miejskie. W tym też czasie rozpoczęto zapewne
budowę murowanego zamku w południowo-wschodnim narożniku murów miejskich. Zamek początkowo był budowlą trójskrzydłową, zamkniętą
od strony zachodniej murem z bramą wjazdową. W reprezentacyjnym skrzydle północnym mieścił się refektarz,
pomieszczenia mieszkalne krzyżackiego urzędnika (prokuratora) oraz kaplica. Zamek otoczono murem z trzema
basztami w narożnikach i przejazdem bramnym od strony miasta. W zamku i przylegającym do niego folwarku
mieściły się: kuchnia, browar, młyn, piekarnia, spichlerz,
spiżarnia, zbrojownia, prochownia, kaplica i więzienie.
W czasie wojny trzynastoletniej, w 1454 r. mieszczanie
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Zamek odbudowano w latach 1962–1967. Zewnętrzny wygląd budowli
zrekonstruowano według XIX-wiecznych rysunków Conrada Steinbrechta,
odtwarzając gotycką bryłę budowli.
Obecną nazwę miasto otrzymało 7 maja 1946 r. na cześć
historyka i działacza polskiego na Mazurach – Wojciecha Kętrzyńskiego. W mieście zachowało się wiele zabytków, związanych ze średniowieczną historią regionu. W gotyckim zamku
mieści się biblioteka oraz muzeum, w którym eksponowane są
wystawy stałe i czasowe. Na zamku odbywają się również liczne koncerty i imprezy, wzbogacające życie kulturalne miasta.
Oprócz zamku unikalnymi zabytkami Kętrzyna są: gotycka bazylika kolegiacka św. Jerzego, kościół ewangelicko-augsburski
św. Jana, neogotycki kościół św. Katarzyny, budynek dawnej
loży masońskiej, eklektyczny ratusz oraz stajnia z 1877 r. Nieopodal Kętrzyna znajduje się wiele atrakcyjnych miejscowości
o wyjątkowych walorach turystycznych, tj. Gierłoż – Wilczy
Szaniec, gdzie w latach 1941–1944 mieściła się główna kwatera Hitlera, Święta Lipka z barokowym kościołem i klasztorem jezuitów, Reszel wraz z gotyckim zamkiem biskupim oraz
Owczarnia z Muzeum Mazurskim.
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wnętrznym dziedzińcem. Skrzydła zamkowe wzmocnione były
w narożnikach kwadratowymi wieżami.
Prezbiterium katedry zostało ukończone ok. 1330 r., na co
wskazuje przekaz o pochowaniu tam wielkiego mistrza krzyżackiego Wernera von Orseln. W 2006 r. odnalezione zostały również szczątki dwóch innych mistrzów – Henryka von Plauen oraz
Ludolfa König von Wattzau. Przez pewien czas istniało zarówno
nowe prezbiterium, jak i dawny kościół farny, na którego miejscu
stanęła następnie nawa główna katedry – trójnawowej, pięcioprzęsłowej pseudobazyliki. Jej wznoszenie rozpoczęto w 1343 r.
od rozbiórki kościoła. Świątyni dodano dwukondygnacyjny chór,
a od południowego zachodu dostawiono potężną dzwonnicę,
która była jednocześnie główną wieżą zamku. Tak powstał uni-

Kwidzyn

katowy zespół architektoniczny, którego ostateczny kształt jest

W 1243 r. legat papieski Wilhelm z Modeny dokonał podziału zdobytych

wynikiem połączenia klasztoru i twierdzy. Reprezentacyjne I pię-

przez Krzyżaków ziem na cztery diecezje: chełmińską, pomezańską, sam-

tro skrzydła wschodniego mieściło infirmerię (szpital) oraz praw-

bijską i warmińską. Pierwszym biskupem pomezańskim został domini-

dopodobnie mieszkanie prepozyta (przewodniczącego kapituły

kanin Ernest, który na stolicę biskupstwa wybrał Kwidzyn. Miasto pełni-

katedralnej). Tam zlokalizowano również archiwum i skarbiec kapituły.

ło funkcję dawnego grodu Prusów, który został zajęty przez Krzyżaków

Część południową, najdłuższą i najszerszą, zajmował kapitularz i refek-

w 1233 r. W tym samym roku otrzymał prawa miejskie. Był siedzibą zarów-

tarz letni, a także biblioteka oraz pomieszczenia scholarów ze szkoły

no biskupa (1285–1587), jak i kapituły pomezańskiej. W tym czasie na pół-

katedralnej. Skrzydło zachodnie mieściło dormitorium (sypialnię) i było

noc od miasta trwała już budowa kościoła farnego, ukończona w 1250 r.

połączone z gdaniskiem. W skrzydle północnym znajdowała się mała

Po 34 latach został on podniesiony do rangi katedry, a w 1284 r. powoła-

kaplica i refektarz zimowy. W przyziemiu skrzydła północnego umiesz-

no pomezańską kapitułę biskupią, której członków rekrutowano z Zako-

czono zachowany do dziś piec średniowiecznego systemu ogrzewania.

nu. Wówczas też zapewne podjęto decyzję o budowie

Przyziemie miało także charakter gospodarczy. Za-

rezydencji kanoników – zamku kapitulnego. Do dnia

mek kapituły pomezańskiej w Kwidzynie posiada

dzisiejszego zachował się tylko zamek kapituły kate-

najokazalsze gdanisko spośród wszystkich warow-

dralnej usytuowany w północno-zachodniej części

ni w dawnym państwie zakonnym. Zbudowano

miasta. Rezydencja kapituły wzniesiona została w la-

je w roku 1384 i znajdowało się u stóp wzgórza.

tach 1300–1330 w stylu gotyckim, z cegły, na kamien-

Ta charakterystyczna wieża pełniła funkcje sani-

nym podmurowaniu. Plan założenia był typowy dla

tarne (nieczystości wpadały do płynącego pod

zamków krzyżackich. Reprezentował tzw. typ domu

nią kanału) i obronne. Wieża gdaniskowa została

konwentu, który tworzył regularny czworobok z we-

wzniesiona na planie kwadratu w odległości 54 m
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od ściany skrzydła zachodniego zamku. Połączono ją z zamkiem krytym
pomostem arkadowym, wspartym na pięciu masywnych filarach. Pod
wieżą przepływał strumień, być może odnoga Wisły lub Starego Nogatu.
Przez kolejne stulecia zamek był wielokrotnie niszczony i przebudowywany. Członkowie kapituły pomezańskiej mieszkali w nim do czasu reformacji. Po sekularyzacji zamek przejęli biskupi protestanccy i mieszkali
w nim aż do połowy XVI w. Następnie zamek przeszedł w ręce księcia
pruskiego Albrechta Hohenzollerna. W jego imieniu zamkiem zarządzali naczelnicy powiatu. Po I rozbiorze Polski, w 1772 r., w południowym
i zachodnim skrzydle zamku zlokalizowano wyższy sąd dworski i ziemski. W 1798 r. władze pruskie podjęły niefortunną decyzję o wyburzeniu
południowego i wschodniego skrzydła zamku. Uzyskaną w ten sposób

łukowe otwory i strzelnice. Gmach przykryty był dwuspadowym dachem.

cegłę wykorzystano do budowy nowej siedziby sądu, tzw. rejencji za-

W ciągu minionych stuleci zamek był kilkakrotnie przebudowywany. Do-

chodniopruskiej. Celom administracji zamek służył aż do 1935 r. W latach

syć szybko podjęta została decyzja o budowie przyzamkowego młyna,

1935–1945 mieściła się tam szkoła i zakład wychowawczy dla młodzieży

który stanął przy wschodniej ścianie kamienicy. Aby zasilić koła młyńskie,

hitlerowskiej. W 1945 r. budowlę przejęło Ministerstwo Kultury i Sztuki. Po

przez środek dziedzińca przekopano kanał. Południowo-zachodnia baszta

przeprowadzeniu remontu wnętrza w 1950 r. kwidzyński zamek przezna-

zamkowa została wkrótce po wybudowaniu przekształcona na magazyn

czono na siedzibę muzeum.

zbożowy. Naprzeciw domu zakonnego stanął podłużny budynek mieszczący spichlerz i stajnie. W XV w. miasto przeszło we władanie książąt po-

Lębork

morskich. Zamek był kilkukrotnie restaurowany m.in. w 1496 r. i po pożarze

Na mocy dokumentów lokacyjnych z 1341 r. równolegle z budową murów

w 1503 r. W 1575 r. zamek został przebudowany w duchu renesansu. Wte-

miejskich w południowo-wschodniej części miasta rozpoczęto budowę

dy to zlikwidowano część drewnianych ganków i wybudowano przylega-

zamku, który stał się siedzibą krzyżackich wójtów. Miał on plan prostokąta

jącą do domu zakonnego czworokątną klatkę schodową, przebito większe

z niezależnymi zabudowaniami pozostającymi na jego obwodzie. Głów-

okna. W późniejszym czasie do zamku dostawiono nowy budynek, tzw.

PEŁNY EKRAN / WYJŚCIE Z PEŁNEGO EKRANU

nym budynkiem była przylegająca do południowej

Nowy Dom, zaś przy kanale postawiono kancelarię.

ściany miasta kamienica o wymiarach ok. 47 × 11 m,

Na zamku przebywali wielcy mistrzowie krzyżaccy

tzw. dom zakonny. Przy gmachu wyznaczono teren

m.in. Winrych von Kniprode, Urlik von Jungingen.

o bokach ok. 50 m i otoczono go murem oddziela-

Być może na zamku przebywała również matka

jącym zamek od miasta. Z poziomu dziedzińca do

Bogusława X, Zofia. W roku 1618 wybuchła wojna

piwnic domu zakonnego prowadziło kilka stromych

trzydziestoletnia. Pierwsze przygotowania obron-

korytarzy. Na wyższe kondygnacje, a także na mury

ne w starostwie lęborskim podjął Bogusław XIV

obronne dostawano się przez drewniany ganek. Na

w związku z działaniami wojsk szwedzkich w Pru-

zewnętrznej, obronnej ścianie znajdowały się ostro-

sach Królewskich. Nie spowodowały one jednak
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większych zniszczeń, podobnie jak przemarsze niewielkich

Lidzbark Warmiński

pododdziałów wojsk cesarskich w latach 1627–1629. Na

Zespół zamkowy, który obejmuje zamek i przedzamcze usytuowane od

początku 1634 r. ziemia lęborsko-bytowska została zajęta

południa, otoczony jest murami i fosą. Historyczna rezydencja biskupów

przez Szwedów, a następnie, po ich wycofaniu, przez Ja-

warmińskich, ośrodek ich władzy świeckiej i kościelnej na terenie die-

kuba Wejhera, który opuścił ten teren dopiero po zawarciu

cezji warmińskiej zbudowany został w latach 1350–1401 (odbudowa-

polsko-szwedzkiego rozejmu w 1635 r. Lębork wraz z zam-

ny po pożarze w 1497 r.) za rządów trzech kolejnych biskupów – Jana

kiem znalazł się w latach 1638–1657 przejściowo w rękach

z Miśni, Jana Stryprocka i Henryka III Sorboma. Zamek wzniesiono na

polskich, następnie został przekazany w lenno elektorowi

planie kwadratu z głównym wjazdem od południa. Cztery skrzydła ota-

brandenburskiemu Fryderykowi Wilhelmowi. W roku 1773,

czają wewnętrzny czworoboczny dziedziniec z piętrowymi arkadowymi

w wyniku I rozbioru Polski, miasto zostało wcielone do Prus

krużgankami – perła architektoniczna światowej klasy! W tym samym

i pozostawało ich częścią aż do 1777 r., kiedy włączono go do

czasie co zamek powstały również budynki na przedzamczu, w których

tzw. Pomorza Tylnego. W XIX w. cały zamek od zewnątrz był

mieściły się: stajnia, spichlerze, wozownia, młyn, tar-

pokryty warstwą tynku, usunięto chodnik strzelniczy, a także

tak, szlifiernia, kuźnia miedzi, folusz i garbarnia. Całość

zniszczone zostały odcinki murów łączące zamek z innymi

otoczono niezależnymi od miasta murami obronnymi

budynkami zespołu. Od roku 1935 mieści się tam sąd.

i fosami, zasilanymi z położonej wyżej Symsarny. Na

Historia Lęborka jest pasjonująca, a ślady przeszłości

mocy postanowień II pokoju toruńskiego (w 1466 r.)

zapisane zostały w okazałych obiektach zabytkowych,

Warmia została przyłączona do Korony. Od tej pory

które przetrwały do naszych czasów. Są to: kościół św. Ja-

aż do 1794 r. na zamku lidzbarskim rezydowali wy-

kuba z przełomu XIV i XV w., zamek krzyżacki z 2. poł. XIV

bitni przedstawiciele kultury europejskiej (np. Eneasz

w., młyn i tzw. Dom Młynarza z przełomu XIV i XV w., spi-

Sylwiusz Piccolomini) i polskiej (m.in. Marcin Kro-

chlerz solny z XVI w. Niezwykle ciekawe są średniowieczne

mer, Stanisław Hozjusz, Andrzej Chryzostom Załuski,

obwarowania miejskie z XIV w., które zostały w ostatnich
latach wraz z trzema basztami (nr 24, nr 32 i nr 27) zrekonstruowane. Interesujące są również: zachowana niemal
w pierwotnym kształcie Baszta Bluszczowa nr 25 oraz odbudowana Baszta Kwadratowa nr 1. Warto zobaczyć także
neogotyckie budowle: Ratusz z 1900 r., budynek poczty, kościół NMP
Królowej Polski oraz kamienice mieszczańskie z przełomu XIX i XX w.
przy ul. Staromiejskiej.
Lębork leży na trasie turystyczno-pielgrzymkowego szlaku Pomorska
Droga św. Jakuba, która jest częścią szerszej sieci europejskiej prowadzącej do Santiago de Compostela w Hiszpanii. W lęborskim Sanktuarium
św. Jakuba Apostoła znajdują się relikwie świętego patrona.
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Ignacy Krasicki). Stworzyli oni tutaj liczący się

ku pamięci Księcia Poetów organizowany jest najstarszy

w Europie ośrodek kulturalny, który wyznanio-

ogólnopolski konkurs kabaretowy – Lidzbarskie Wieczo-

wo i politycznie stał w opozycji do luterańskiego

ry Humoru i Satyry, który odbywa się w przyzamkowym

dworu książęcego w Królewcu. Jednym z bisku-

amfiteatrze. Od 1961 r. zamek jest siedzibą Muzeum War-

pów warmińskich był Łukasz Watzenrode, wuj

mińskiego, stanowiącego oddział Muzeum Warmii i Mazur

Mikołaja Kopernika, który roztoczył opiekę nad

w Olsztynie. Na zamku eksponowane są unikalne zbiory

swoim siostrzeńcem. Z uwagi na wuja Kopernik

sztuki dawnej z terenu Warmii i Prus Krzyżackich oraz wy-

swoje dojrzałe życie, działalność naukową i pu-

bitne dzieła malarstwa polskiego XX w. Można tu obejrzeć

bliczną związał z Warmią i zamkiem lidzbarskim.

m.in. sztukę gotycką, malarstwo religijne powstałe na Warmii w okresie

W tutejszych murach astronom przebywał stale

od XVII do XIX w., wizerunki biskupów warmińskich oraz przedmioty

przez osiem lat – najpierw po studiach w Krakowie na przełomie lat

związane z ich mecenatem.

1495–1496, a następnie po powrocie z uczelni włoskich w latach 1503–
1510. W lidzbarskim zamku Kopernik napisał zarys swojego dzieła pt.

W 2011 r. na przedzamczu zamku lidzbarskiego otwarto ekskluzywny
czterogwiazdkowy Hotel Krasicki.

Komentarzyk o hipotezach ruchów niebieskich. Przetłumaczył także z języka greckiego na łacinę Listy Teofilakta Symokatty ogłoszone drukiem

Malbork

w Krakowie w 1509 r. Od końca XVI w. rezydencja lidzbarska stopniowo

Na południowym krańcu Żuław Wiślanych, w zakolu Nogatu, w 1278 r.

zatracała charakter obronny i przekształciła się w dwór książęcy, wyposa-

Krzyżacy rozpoczęli budowę zamku i miasta, obu organizmom nada-

żony w wytworne sprzęty i dzieła sztuki. W tutejszym zamku znajdowała

jąc nazwę Marienburg – Gród Maryi. Budowę rozpoczęto od wytycze-

się również okazała i cenna biblioteka. Do nowych funkcji pomieszcze-

nia i wzniesienia muru obwodowego zamku konwentualnego, zapro-

nia zamkowe przystosowano, dzieląc je na mniejsze i ozdabiając bogato

jektowanego jako prostokąt o wymiarach ok. 52 × 61 m. W narożach

malowidłami. Kres świetności rezydencji biskupiej przyniósł zabór War-

umieszczono charakterystyczne dla zamków krzyżackich wieżyczki,

mii przez Prusy w 1772 r. Ostatnim biskupem mieszkającym w rezyden-

które wzniesione w końcowej fazie budowy powyżej ganków obron-

cji był poeta Ignacy Krasicki, który opuścił Heilsberg w 1794 r. Od 30. lat

nych akcentowały ozdobne szczyty poszczególnych skrzydeł zamku.
Dodatkowo stanowiły one element obronny,
umożliwiając ostrzał z czterech stron. W 1280 r.
do Malborka przeniesiono konwent. Od 1309 r.
mieściła się tu siedziba wielkiego mistrza zakonu krzyżackiego, przeniesiona z Wenecji. Zamek wysoki stanowił siedzibę konwentu, zamek
średni – z pałacem wielkich mistrzów – pełnił
funkcje reprezentacyjne stolicy państwa zakonnego (1309–1457). Na zamku niskim ulokowano
zaplecze gospodarcze. Obecnie wszystkie trzy
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odrestaurowany został wówczas pałac wielkich mistrzów.
Prace te stanowiły największy w ówczesnej Europie poligon doświadczalny dla metod konserwatorskich. Współpraca historyków z architektami stworzyła funkcjonujący
do dziś model interdyscyplinarnego zespołu badawczego
architektury. Prowadzone jednocześnie prace badawcze
pozwoliły na poznanie historii Zakonu i jego budownictwa obronnego. W tym czasie zamek stał się już obiektem
zainteresowania zorganizowanego ruchu turystycznego,
zaś liczba zwiedzających stale wzrastała.
Zamek malborski to nie tylko muzealne obiekty, ale
przede wszystkim miejsce edukacji młodzieży, koncertów, konferencji i prestiżowych imprez. W sezonie letnim
turyści mogą uczestniczyć w nocnym spektaklu z cyklu
Światło i Dźwięk. W czerwcu Malbork zaprasza na Międzynarodowy Festiwal Kultury Dawnej, kolorowy pokaz śreczłony krzyżackiej fortecy są administrowane przez Muzeum Zamko-

dniowiecznej muzyki, tańca, strojów i zwyczajów średnio-

we. Już w XVI w. zamek malborski funkcjonował w świadomości spo-

wiecznych. W drugiej połowie lipca odbywa się Oblężenie

łecznej jako ważny pomnik historii, a także jako atrakcja turystyczna dla

Malborka, a także spotkanie z rycerzami, rzemieślnikami

podróżujących. Zainteresowania te nie osłabły także w XVII w., kiedy to

i kupcami. Kulminacyjnym punktem imprezy jest wie-

dokonywano naukowej analizy cech formalnych architektury zamków

czorna bitwa – szturm na zamek, której scenariusz oparto

krzyżackich, w szczególności zaś zamku malborskiego. W XVIII w. zamek

na autentycznym wydarzeniu, które rozegrało się latem

stanowił cel licznych podróży miłośników „starożytności”, zaś na rosnącej

1410 r., po słynnej bitwie pod Grunwaldem. W jesien-

fali romantyzmu i historyzmu stał się obiektem kolejnych badań nad jego

ne i wiosenne wieczory uroki zamku można odkrywać,

PEŁNY EKRAN / WYJŚCIE Z PEŁNEGO EKRANU

historią i architekturą. Opracowano wówczas

przemierzając wraz z przewodnikiem trasę

pierwszą inwentaryzację zamku, mającą ce-

„nocnego zwiedzania” i podziwiając zamek

chy naukowe. Protestowano także przeciwko

w nocnej iluminacji.

prowadzonej na przełomie wieków XVIII i XIX

Zamek malborski – największy na terenie

rozbiórce zamku, którą wstrzymano w 1804 r.

Polski zamek gotycki, jeden z najwybitniej-

Po 1815 r. rozpoczęto zakrojone na szero-

szych przykładów gotyckiego budownictwa

ką skalę prace restauracyjne, nadzorowane

obronnego epoki średniowiecza – w 1997 r.

przez najwybitniejszych architektów Prus.

został wpisany na listę światowego dziedzic-

W wyniku ich interdyscyplinarnej współpracy

twa kulturalnego UNESCO.
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Obecnie w Muzeum Zamkowym w Mal-

z polnego kamienia i cegły wznosi się na rzucie pro-

borku eksponowanych jest przeszło 20 wy-

stokąta o wymiarach 62 × 44 m. Zamek był siedzi-

staw stałych i czasowych, które otwierają

bą urzędników krzyżackich zarówno komturów, jak

Wały von Plauena – zespół Bramy Nowej

i prokuratorów. Warownia, otoczona moczarami oraz

i budynek recepcyjny Muzeum Zamkowego.

rozległymi bagnami, była swoistą tarczą obronną

Do najważniejszych wystaw można zaliczyć:

południowej strony państwa zakonnego. Chroniła

Zespół Rezydencjonalny Wielkich Mistrzów,

liczne wsie założone przez Zakon w rejonie Dąbrów-

Wnętrza nowożytne w dawnej infirmerii krzy-

na, Olsztynka i Działdowa przed odwetowymi wy-

żackiej, Kuchnia konwentu krzyżackiego, Mo-

prawami Litwinów. Zabezpieczała także alternatyw-

nety mennicy malborskiej, Broń w dawnych wiekach, Broń i barwa w cza-

ny szlak z Mazowsza do Malborka. W historii miasta

sach krzyżackich, Kancelaria wielkich mistrzów i państwo zakonne w Pru-

zapisali swą obecność również Francuzi z marszał-

sach, Bursztynowe konteksty, Święci orędownicy. Gotycka rzeźba na zamku

kiem Neyem na czele, oddziały księcia Bernadotte’a,

w Malborku, a także Komnatki dostojników zakonu krzyżackiego, kaplicę

generałowie Augereau oraz Zajączek (który to na

grzebalną św. Anny czy główny kościół państwa krzyżackiego pw. NMP

zamku urządził lazaret). Druga wizyta wojsk Cesar-

na zamku wysokim.

stwa Francuskiego zakończyła się 18 sierpnia 1813 r.
Tuż po niej miasto zostało najechane przez kozaków

Nidzica

dońskich cara rosyjskiego. Okres ten przyczynił się

Nidzica, zwana bramą wjazdową na Mazury, leży przy trasie szybkiego ru-

do częściowego zniszczenia zamku. W 1830 r. radca

chu z Warszawy do Gdańska, a także Olsztyna. Otoczona pięknymi lasami

sądowy Ferdynand Tymoteusz Gregorovius przepro-

pełnymi skarbów runa leśnego i dzikiej zwierzyny, posiada również zamek

wadził odbudowę zamku, zagospodarowując go na

gotycki z XIV w. Potężna, malownicza sylwetka zamku usytuowanego na

siedzibę urzędów, mieszkań prywatnych oraz więzie-

wzgórzu widoczna jest z każdej drogi dojazdowej do miasta. Budowla

nie. W czasie II wojny światowej, podczas ofensywy
wojsk radzieckich, zamek uległ znacznemu zniszczeniu. Odrestaurowany został w latach 1959–1965.
Do dziś zachował się zamek główny, szyja bramna,
w której dawniej znajdowały się dwie furty, brona
i zwodzony most z suchą fosą, oddzielający dziedziniec od przedzamcza. Drugie, nieistniejące już przedzamcze spłonęło w 1784 r. Przestronny dziedziniec
otoczony czterema skrzydłami flankują od wschodu dwie wyniosłe wieże.
Najbardziej reprezentacyjne I piętro głównej części zamku z kaplicą i refektarzem kryje zachowane ślady gotyckich malowideł ściennych, przedstawiających św. Weronikę w adoracji aniołów.
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Nidzicki zamek na przełomie wieków zmie-

w grodzie nowskim urzędował kasztelan książęcy, samo

niał nie tylko swój wygląd, ale i przeznaczenie.

miasto stanowiło zaś własność prywatną Piotra z Nowe-

Obecnie jest siedzibą Nidzickiego Ośrodka Kul-

go. Krzyżacy niezwłocznie zaproponowali odkupienie

tury. W zamkowych murach znalazły się również

praw do Nowego i całego okręgu. Za cenę 1,2 grzywien

pomieszczenia książnicy miejskiej, Muzeum Zie-

Piotr Święca zrzekł się miasta, którym władał przez 12 lat.

mi Nidzickiej, nowoczesna sala konferencyjno-

Po 1308 r. miasto było zniszczone i wyludnione. Dopiero

-wystawowa, pracownia rzeźby, bractwo rycer-

w 1350 r. doczekało się nadania nowego przywileju loka-

skie, galeria malarstwa Hieronima Skurpskiego,

cyjnego przez wielkiego mistrza Henryka Dusemera von

biuro turystyczne, hotel oraz restauracja.

Arffberg. Budowę zamku w Nowem rozpoczęli Krzyżacy
najprawdopodobniej ok. połowy XIV w., na miejscu kasz-

Nowe

telańskiego grodu. Był to jeden z najmniejszych zamków

Nowe to nieduże miasto usytuowane na skarpie wiślanej, w połowie dro-

krzyżackich na Pomorzu. Składał się z trzykondygnacyj-

gi z Bydgoszczy do Gdańska. Na stromym zboczu skarpy, na przełomie

nego budynku mieszkalnego, budynku gospodarczego

wieków XII i XIII stanął potężny gród, który razem z grodami w Starogar-

i zamkniętego obwodu muru połączonego z obwarowa-

dzie i Świeciu kontrolował ruch statków na Wiśle. Znaczenie grodu pod-

niami miejskimi. Prawdopodobnie od strony miasta za-

kreślał wówczas fakt, że stanowił on siedzibę kasztelana księcia Mściwoja

mek oddzielała dodatkowo fosa. Najniższą kondygnację

II. Pod koniec XIII w. właścicielem Nowego został Aleksy z Lekinsteinu, do-

przeznaczono na pomieszczenia gospodarcze – kuchnię.

radca Władysława Łokietka. Wkrótce potem, w 1301 r., osada wraz z gro-

Na piętrze znajdowały się pokoje urzędnika zakonnego,

dem przeszła w ręce Piotra Święcy. Pierwszy przywilej lokacyjny Nowe

sprawującego pieczę nad zamkiem. Obok umieszczono

uzyskało w 1302 r. Jak podają kroniki, podczas podboju Pomorza Gdań-

refektarz, kaplicę zamkową i pokój gościnny. Najwyższą

skiego Krzyżacy zniszczyli miasta: Gdańsk, Tczew i Nowe. W tym czasie

kondygnację przeznaczono na spichlerze i magazyny, był
to też poziom obronny. Do Polski Nowe wróciło w 1466 r.
Wiek XVI to okres wielkiego rozkwitu miasta, za sprawą
położenia na szlaku handlowym wzdłuż Wisły. Na nizinach
osiedlano holenderskich mennonitów, którzy uciekali
przed prześladowaniami religijnymi. Zniszczeń i grabieży
doświadczył zamek wraz z miastem podczas XVII-wiecznych wojen ze Szwecją. Na mocy decyzji władz pruskich, które przejęły
zamek w 1772 r., rozpoczęto jego częściową rozbiórkę, zaś w budynku
głównym nowscy ewangelicy urządzili swój zbór. Potem przez wiele lat
był on strażacką remizą.
Obecnie jedynym częściowo zachowanym elementem zamku jest
budynek mieszkalny. Siedzibę w nim znalazł Miejski Dom Kultury.
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-krzyżackich. W 1410 r., po bitwie grunwaldzkiej
poddał się bez walki Polakom. W 1414 r. wojska
polskie zdobyły go po kilkudniowym oblężeniu.
W czasie wojny trzynastoletniej (1454–1466)
przechodził z rąk do rąk. W 1521 r. Krzyżacy ponownie zagrozili zamkowi i miastu. Dzięki obronie
przygotowanej przez Mikołaja Kopernika poprzestali na jednym nieudanym szturmie. W latach
1516–1519 i 1520–1521 na zamku w Olsztynie
obowiązki administratora dóbr kapituły pełnił
Mikołaj Kopernik. Zajmował dwie komnaty w północnym skrzydle zamku, w których na początku
XVI w. wykonano piękne, kryształowe sklepienia.
Okazały się one dość niskie, jednak dopiero cztery wieki później podwyższono je przez obniżenie
podłogi. Jako administrator Kopernik odbywał

Olsztyn

liczne podróże po dobrach kapituły, by regulo-

Olsztyn to miasto nowoczesne, ale mające przeszło 650-letnią historią.

wać sprawy osadnicze. Notatki wpisywał do księgi zatytułowanej Lokacje

Zachowało się tu wiele zabytków architektury świadczących o dawnych

łanów opuszczonych. Oryginał tej księgi, zawierający kilkadziesiąt własno-

mieszkańcach grodu nad Łyną. Nie brakuje tu budowli charakterystycz-

ręcznych wpisów Kopernika, znajduje się w olsztyńskim Archiwum Diece-

nych dla gotyku ceglanego, mieszczańskich i secesyjnych kamieniczek

zji Warmińskiej. Do głównych zadań wybitnego uczonego należała troska

z przełomu wieków XIX i XX oraz neogotyckich kościołów. Nad wszystkim

o właściwe zagospodarowanie dóbr kapitulnych, terminowe zbieranie

zaś góruje zbudowany w latach 1912–1915 Nowy Ratusz – monumental-

czynszów, pilnowanie gospodarki leśnej, dbanie o zarząd miastami. Rów-

ny, neobarokowy, będący siedzibą władz miejskich Olsztyna.

nocześnie Kopernik nie zaniechał kontynuacji pracy naukowej. Podczas

Najstarszą budowlą Olsztyna jest zamek z XIV w., który początkowo

pobytu w Olsztynie zajmował się sprawami reformy systemu monetar-

składał się z dwóch skrzydeł – północnego i południowego. W czasach

nego w Prusach Królewskich, czego efektem jest jego późniejszy Traktat

baroku dobudowano od strony miasta ostatnie, trzecie

o monecie. Tu dokonywał obserwacji ruchu planet, a olsztyńskie badania

skrzydło. Jak wynika z badań archeologicznych, zamek sta-

przyczyniły się też do napisania De revolutionibus, w którym astronom za-

nął na surowym korzeniu, tzn. w miejscu, gdzie nie ma śla-

warł heliocentryczną teorię budowy świata. Na zamku olsztyńskim została

dów wcześniejszego osadnictwa. Zamek należał do kapituły

napisana pierwsza księga dzieła. Wśród wielu unikalnych, oryginalnych pa-

warmińskiej, która wraz z biskupem warmińskim do 1454 r.

miątek znajdujących się w olsztyńskim zamku najważniejsza jest astrono-

podlegała wojskowej opiece zakonu krzyżackiego. Z tego

miczna tablica doświadczalna Mikołaja Kopernika z 1517 r. umieszczona

względu zamek odegrał sporą rolę podczas wojen polsko-

na ścianie krużganka. Służyła ona astronomowi do prowadzenia badań
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nad wytyczeniem linii równonocy i jest jedynym zachowanym przyrządem astronomicznym wykonanym przez niego
własnoręcznie. Stałą wystawę kopernikańską zlokalizowano
w dwóch pomieszczeniach zamkowych – na krużganku i sali
będącej niegdyś prywatnym mieszkaniem administratora.
Od wielu lat latem ulice olsztyńskiej starówki wypełniają się gwarem i muzyką, którą zapewnia najdłuższy letni festiwal rozrywki, jakim jest Olsztyńskie Lato Artystyczne. To imprezy wyjątkowe, trwające od połowy czerwca
do połowy września. Ich organizatorem jest Miejski Ośrodek Kultury. Są to liczne koncerty, wystawy, pokazy, targi regionalne odbywające się zarówno w olsztyńskim amfiteatrze, jak i na Starym Mieście.
To wyjątkowa uczta dla fanów muzyki – od jazzu przez rock aż do
muzyki folkowej i poważnej. Olsztyńskie Lato Artystyczne codziennie
zaskakuje mieszkańców i turystów nieszablonowymi imprezami, podczas których każdy znajdzie coś dla siebie. W 2005 r. festiwal otrzymał
Certyfikat Turystycznego Produktu Roku, przyznawany przez Polską
Organizację Turystyczną.

płomienie przedostały się do zamku, gdzie we wschodniej części magazynowane były zapasy prochu. Wybuch

Ostróda

zniszczył wschodnie skrzydło i dach. Zamek został odbu-

Budowę murowanego zamku z cegły na kamiennej podmurówce roz-

dowany w zredukowanym kształcie, bez wschodniego

począł ok. 1349 r. komtur Ostródy Günther von Hohenstein. W czasach

skrzydła i obniżony o jedną kondygnację. W XIX w. mury

państwa zakonnego zamek był siedzibą komtura. Zamek konwentual-

otynkowano i dostawiono do nich liczne przybudówki.

ny został zbudowany na rzucie kwadratu o wymiarach 44,7 × 45,2 m.

Od 21 lutego do 1 kwietnia 1807 r. w ostródzkim zamku

Początkowo był czteroskrzydłowy, z przejazdem bramnym w skrzydle

kwaterował Napoleon Bonaparte. Właśnie tutaj posta-

zachodnim. Został odrestaurowany w kształcie zbliżonym do tego, jaki

nowił odpocząć po wyczerpującej bitwie pod Pruską

nadano mu po pożarze z 1788 r. Zachowały się wówczas w niepełnej

Iławką, gdzie odniósł zwycięstwo, ponosząc jednak duże

wysokości (bez kondygnacji spichrzowo-obronnej) trzy skrzydła: połu-

straty. Jego krótki pobyt zaowocował wielokrotnym upa-

dniowe, zachodnie i północne. Po bitwie pod Grunwaldem ostródzkim

miętnieniem w dziełach sztuki. W ostródzkim muzeum

zamkiem przez dwa miesiące władał książę Janusz Mazowiecki, który

eksponowana jest m.in. reprodukcja obrazu Napoleon

otrzymał go od króla Władysława Jagiełły. We wrześniu 1410 r. zamek

zapewnia łaskę mieszkańcom Ostródy, którego oryginał

ponownie przejęli Krzyżacy. W 1629 r. w ostródzkim zamku kwaterował

autorstwa francuskiego malarza Marie Nicolasa Ponce-

król szwedzki Gustaw Adolf. W 1788 r., w czasie wielkiego pożaru miasta,

-Camus’a znajduje się obecnie w galerii historycznej
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pałacu w Wersalu. W ostródzkim muzeum obecny jest również srebrny

i zamki nad nią stojące, stąd być może wzięła się

medal Napoleon a Osterode, autorstwa francuskiego grawera Bertranda

nazwa Ryn. W latach 1393–1525 zamek był sie-

Andrieu. Zamek w XIX w. pełnił funkcję siedziby starostwa, sądu oraz słu-

dzibą komturii, której jednym z pierwszych kom-

żył jako mieszkania dla urzędników. W 1945 r. został ponownie spalony

turów był Konrad Wallenrod, późniejszy wielki

przez wojska rosyjskie i przez prawie 30. lat znajdował się w stanie trwa-

mistrz zakonu krzyżackiego, a także pierwowzór

łej ruiny. Odbudowę zamku rozpoczęto w 1974 r. i trwała ona aż do lat

tytułowego bohatera powieści poetyckiej Ada-

90. XX w. W chwili obecnej mieści się w nim muzeum, centrum kultury,

ma Mickiewicza. Za czasów państwa krzyżackie-

galeria oraz biblioteka.

go znaczenie zamku ryńskiego wyraźnie wzrosło.

Ostróda dzięki wspaniałemu położeniu nad Jeziorem Drwęckim jest

Oprócz funkcji militarnej zamek pełnił bowiem

uznanym centrum turystycznym, odwiedzanym każdego roku przez tysiące

również rolę administracyjno-gospodarczą, za-

turystów z kraju i zagranicy. Wśród atrakcji szczególne miejsce zajmuje roz-

opatrując Zakon m.in. w ryby, miód i mięso dzi-

gałęziony system żeglugowy Kanału Elbląskiego, unikalny w skali światowej

kiej zwierzyny.
Pomimo strategicznego położenia, grubych

szlak wodny z dwiema śluzami i pięcioma pochylniami.

murów i masywnej konstrukcji zamek nie oparł

Ryn

się oblężeniu powstańców Związku Pruskiego

Ryn to niewielkie, urokliwe mazurskie miasteczko położone na przesmy-

w połowie XV w. W krzyżackie władanie zamek

ku dwóch jezior: zamkniętego i objętego strefą ciszy jeziora Ołów oraz

powrócił po niespełna roku, odbity przez woj-

mającego połączenie ze szlakiem Wielkich Jezior Mazurskich Jeziora Ryń-

ska zaciężne. Wraz z zamkiem rozwijała się osada

skiego. Nad miastem góruje XIV-wieczny zamek krzyżacki. Zamek zbu-

(podzamcze), która dała początek przyszłemu miastu. W koń-

dowany został na wzgórzu, najprawdopodobniej w miejscu istniejącego

cu XV w. podzamcze otrzymało prawo osiedla targowego, co

wcześniej galindzkiego grodu. Według legendy zamek i jezioro Ołów,

w znacznym stopniu przyczyniło się do jego rozwoju. W XVI w.

stanowiące naturalną fosę, przypominały Krzyżakom rzekę Ren (Rhein)

Ryn stał się centrum administracyjno-osiedleńczym. Po likwidacji Zakonu utworzono tu starostwo Prus Książęcych. Niestety najazd Tatarów w połowie XVII w. rozwiał wszelkie marzenia
o jego dalszym rozwoju. Najeźdźcy część mieszkańców wzięli
w jasyr, resztę wymordowali, pustosząc i paląc osadę. Ocalał
jedynie zamek. Pół wieku później epidemia dżumy dokonała
wielkich spustoszeń w osadzie i regionie. W 1723 r. Ryn otrzymał prawa
miejskie. Miało to ułatwić odbudowę i stanowić bodziec do dalszego rozwoju. W 2. połowie XVIII w. zamek wystawiono na licytację. Od końca XVIII
do połowy XIX w. znajdował się w rękach różnych właścicieli prywatnych.
W XIX w. pełnił funkcję więzienia dla kobiet, a podczas II wojny światowej
przetrzymywano w nim jeńców rosyjskich, polskich i niemieckich.
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Od lipca 2006 r. na zamku funkcjonuje czterogwiazdkowy ekskluzyw-

dali Krzyżakom Skarszewy, na zawsze opuszczając Pomorze

ny Hotel Zamek Ryn, spełniający oczekiwania najbardziej wymagających

Gdańskie. Na miejscu drewnianej warowni Krzyżacy wybu-

gości. Okolice Rynu słyną z pięknej przyrody. Pofałdowany, pagórkowaty

dowali piętrowy zamek wysoki z dwiema basztami, połączo-

teren, malownicze jeziora, pełne uroczych zatok i półwyspów, z mnogo-

ny podziemnym tunelem z gotyckim kościołem. Założenie

ścią ciekawych zakątków – podkreślają wyjątkowość tego miejsca.

zamkowe wzmocnili bramą, murem i wieżami, odcinając się
od miasta suchą fosą. Do dziś zachował się charakterystycz-

Skarszewy

ny dla średniowiecznych założeń urbanistycznych układ ulic.

Wyjątkowość Skarszew wśród gmin posiadających zamki gotyckie polega

Za czasów krzyżackich miasto otoczono wysokim murem

na tym, że w średniowieczu ich właścicielami były kolejno aż dwa zakony

kamienno-ceglanym, z licznymi basztami. W 1433 r. zamek

rycerskie – joannici i Krzyżacy. W 1198 r. książę pomorski Grzymisław da-

w znacznej części zniszczyli husyci. Podczas wojny trzyna-

rował joannitom tereny, na których w 1320 r. lokowali Skarszewy – jedy-

stoletniej, w trakcie licznych ataków, Skarszewy przechodziły z rąk do rąk,

ne miasto tego zakonu na Pomorzu Gdańskim. Jego godłem była głowa

by ostatecznie w 1466 r. przejść pod polskie panowanie. Od 1613 r. mia-

św. Jana na misie, a nadana miastu przez joannitów nazwa Schoeneck

sto było stolicą województwa pomorskiego i siedzibą sądu grodzkiego,

oznacza „piękny zakątek”. Najprawdopodobniej dopiero między rokiem

w którym praktykował później Józef Wybicki, twórca polskiego hymnu

1321 a 1323 przeniesiono z Lubiszewa do Skarszew stolicę komturstwa.

narodowego. W 1629 r. wojsko szwedzkie spaliło zamek, który został od-

Wtedy na stromym cyplu wzgórza, otoczonego rozlewiskami Wietcisy,

budowany dopiero na przełomie wieków XVII i XVIII. Po przejęciu Skar-

joannici wznieśli warowny gród z drewnianą wieżą mieszkalno-obronną

szew przez Prusy w 1772 r. grożący zawaleniem zamek w znacznej części

i palisadą. Przypisuje się im też budowę małego kościoła z ciosów kamien-

rozebrano. Piwnice i połowę parteru gotyckiej budowli zaadaptowano na

nych lub rozpoczęcie wznoszenia obecnej fary. W 1370 r. joannici sprze-

Królewsko-Pruski Magazyn Solny. W 1807 r. doszło do ataku Prusaków na
stacjonujących w Skarszewach żołnierzy napoleońskich. Od 1920 r. Skarszewy znalazły się w granicach Polski, choć były próby przyłączenia ich
do Wolnego Miasta Gdańska. W 1939 r. miasto i okolice były największym
miejscem kaźni ludności polskiej i żydowskiej
w powiecie kościerskim. W ostatnim roku wojny
40% zabudowy Skarszew uległ zniszczeniu. Z ciekawszych zabytków przetrwały: parterowa część
gotyckiego zamku ze sklepionymi piwnicami,
średniowieczny kościół farny z gotycką figurą św.
Jerzego, ciąg murów miejskich od strony południowej z Basztą Skazańców i Basztą Wysoką,
fragmenty murów i baszt od ul. Rzecznej, obelisk
napoleoński przy ul. Kościerskiej oraz cmentarz
żydowski nad jeziorem Borówno Wielkie.
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nieudanym oblężeniu zakonnej stolicy w sztumskim zamku
jeszcze przez trzy tygodnie polska załoga odpierała krzyżackie szturmy, oddając warownię dopiero na rozkaz Władysława Jagiełły. Od 1416 r. po rozbudowie zamek stał się
letnią rezydencją wielkiego mistrza. W tym też roku na terenie folwarku krzyżackiego wielki mistrz Michał Küchmeister
ulokował miasto. W okresie XVII-wiecznych wojen ze Szwedami zamek i miasto poważnie ucierpiały w wyniku działań
wojennych oraz częstych przemarszów wojsk. Po przegranej bitwie z Polakami pod Trzcianą w zamku sztumskim
schronił się król Gustaw Adolf. Nieopodal, w Sztumskiej Wsi,
12 września 1635 r. podpisano rozejm między Polską
a Szwecją. Upamiętniający ten fakt kamień z tablicą znajduje się przy miejscowym kościele. Po I wojnie światowej,
11 lipca 1920 r. Powiśle z Warmią i Mazurami objęto plebi-

Sztum

scytem, w którego wyniku miasto znalazło się w granicach

Sztum znajduje się w województwie pomorskim, w odległości 14 km

Niemiec. W Sztumie za przynależnością do Polski opowie-

na południe od Malborka. Miasto leży na przesmyku między połączo-

działo się 26% biorących w plebiscycie mieszkańców, naj-

nymi niegdyś dwoma jeziorami – Sztumskim i Barlewickim. Na wyspie

więcej z całego obszaru głosowania.

Prusowie wznieśli warowne grodzisko. Ziemie te należały do włości

Na ziemi sztumskiej znajdują się liczne dworki i pałace szlacheckie.

Aliem, wchodzących w skład Pomezanii. W 1236 r. gród został zdobyty

W Waplewie Wielkim, w dawnej siedzibie rodziny Sierakowskich, zwa-

i zburzony przez Krzyżaków. Od ok. 1330 r. do końca wojny trzynasto-

nym „pomorskim Soplicowem”, znajduje się Muzeum Tradycji Szlachec-

letniej (1453–1466) zamek sztumski był siedzibą wójta krzyżackiego.

kiej – filia Muzeum Narodowego w Gdańsku.

Wcześniejszy obronny gród drewniano-ziemny przebudowano na po-

Okolice Sztumu obfitują w lasy, jeziora i rzeki. Można je zwiedzić,

czątku XIV w. z użyciem kamienia i cegły. Doskonale po-

korzystając np. z Rowerowego Szlaku Zamków Gotyckich na Powiślu

łożony i ufortyfikowany zamek stanowił bazę wypadową

o długości 170 km łączącego największe atrakcje turystyczne Powiśla

wojsk krzyżowych, udających się na wyprawy wojenne na

na terenie trzech sąsiadujących ze sobą powiatów – sztumskiego, mal-

Litwę. W 1377 r. na zamku przebywał arcyksiążę Albrecht

borskiego i kwidzyńskiego. Dla rowerzystów przygotowano na szlaku

Habsburg, pozostawiając w dowód wdzięczności swoje

kilkanaście miejsc do wypoczynku. Miasto znane jest z wielu działań

rodowe barwy wójtostwu sztumskiemu oraz budując wy-

kulturalnych i sportowych. Największe z nich to Międzynarodowy Bieg

niosłą wieżę zamkową zwaną odtąd Wieżą Albrechta. Pod-

Solidarności, Kajakowy Memoriał im. Jana Rabbe, Dni Ziemi Sztumskiej,

czas Wielkiej Wojny (1409–1411) Sztum został zajęty przez

Noc Bluesowa, Festiwal Teatrów Ulicznych, Międzynarodowy Przegląd

wojska polskie, ciągnące spod Grunwaldu na Malbork. Po

Sztuki Więziennej.
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Bagrationowsk (Preussisch Eylau, siedziba powiatu)
Zamek krzyżacki zbudowany w XIV w. był siedzibą szpitalników. Za czasów
państwa krzyżackiego zamek pełnił funkcję centrum administracyjnego,
jak również grodu warownego broniącego od południa dostępu do stolicy
regionu – Królewca. Obecnie zachowały się fundamenty zamku głównego
oraz w całości gotycki spichrz. W historiografii miasto kojarzone jest przede
wszystkim z wielką bitwą, która miała miejsce w jego okolicach. W odległości ok. 1 km na południowy wschód od miasta (w kierunku granicy) znajduje się pomnik bitwy, którą w dniach 7 i 8 lutego 1807 r. stoczyły armie
rosyjska i napoleońska.

Bałtijski okręg miejski (Lochstedt)
Zamek krzyżacki zlokalizowany na północnym odcinku Mierzei Wiślanej,

nierze korpusu marszałka Neya, a w 1812 r. sam cesarz Napoleon Bona-

w pobliżu miasta Primorsk (Rybaki), przy szosie na Bałtijsk (Piławę). Za cza-

parte, skąd udał się do Rosji, by dowodzić wojskami francuskimi. Obecnie

sów państwa krzyżackiego był siedzibą prokuratora, a następnie mistrza

w ocalałych zabudowaniach obiektu znajduje się muzeum.

bursztyniarskiego. Na zamku ostatnie lata swojego życia
spędził w odosobnieniu wielki mistrz Henryk von Plauen.

Gurjewsk (Neuhausen, siedziba powiatu)

Z początkiem XVI w. zamek stracił znaczenie strategiczne

Był własnością kapituły sambijskiej, która wybudowała tu zamek najpraw-

i stopniowo niszczał. W latach 1701–1702 została roze-

dopodobniej w pierwszych latach XIV w. Po sekularyzacji w 1525 r. zamek

brana wieża zamkowa i dwa skrzydła, a cegły przezna-

stał się własnością Albrechta Hohenzollerna, który warownię zamienił

czono na rozbudowę twierdzy w Piławie. Prowadzona

w podmiejski dworek myśliwski. W 1550 r. posiadłość została przekazana

w latach 30. XX w. odbudowa obiektu została zniweczo-

Annie Marii Brunszwickiej, narzeczonej Albrechta. W XVII w. Neuhausen

na przez działania wojenne, a także późniejsze poszuki-

stało się własnością elektora pruskie-

wania Bursztynowej Komnaty.

go Jerzego Wilhelma Hohenzollerna,
a potem jego syna Fryderyka Wil-

Czerniachowsk (Insterburg, siedziba powiatu)

helma I, zwanego Wielkim Elekto-

Zamek krzyżacki zbudowany w 1336 r. na miejscu pruskiej warowni był

rem. W 1814 r. Fryderyk Wilhelm III

siedzibą komturii, a od 1347 r. prokuratora. Na przestrzeni wieków twier-

za wybitne zasługi podarował zamek

dza była świadkiem wielu ważnych wydarzeń historycznych. W doku-

bohaterowi wojen napoleońskich,

mentach znajduje się wzmianka, że w 1390 r. na zamku gościł Henryk

generałowi Fryderykowi Wilhelmowi

von Derby, późniejszy król Anglii, Henryk IV Lancaster. W 1402 r. w zamku

von Bülow, gubernatorowi Królewca.

miało miejsce spotkanie litewskiego księcia Witolda z wielkim mistrzem

Zamek w znacznej części zachował się

Konradem von Jungingen. W 1807 r. na zamku kwaterowali francuscy żoł-

do czasów współczesnych.
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1457 r., Królewiec stał się siedzibą wielkiego mistrza krzyżackiego. Natomiast po sekularyzacji
zakonu krzyżackiego w 1525 r. miasto obrano
stolicą Prus Książęcych, stanowiącego lenno
Polski. Podczas II wojny światowej zamek został poważnie zniszczony, a w 1968 r. rozebrany jako „symbol faszyzmu i dominacji pruskiej”.
Z ocalałych i rekonstruowanych zabytków warto zobaczyć m.in.: Królewskie Wrota, Sobór Katedralny (XIV w.) z resztkami nagrobków i mauzoleum Immanuela Kanta.

Gwardiejsk (Tapiau, siedziba powiatu)
Zamek krzyżacki zbudowany w rozwidleniu rzek Pregoły oraz Dejmy,

Kamienskoje (Saalau, powiat Czerniachowsk)

w miejscu dawnego grodu pruskiego, był siedzibą komtura, a później

Zamek krzyżacki zbudowano w 1355 r. na miejscu pruskiej warowni.

prokuratora. Właśnie tutaj ok. 1385 r. został ochrzczony wielki książę li-

Nieduży zamek (42 x 46 m) położony na wzgórzu, na brzegu rzeki Pre-

tewski Witold. W Prusach Książęcych zamek pełnił funkcję rezydencji księ-

goły miał kształt prostokąta i otoczony był murami obronnymi. W cią-

cia Albrechta Hohenzollerna, który zmarł tu 20 marca 1568 r. oraz został

gu wieków zamek wielokrotnie palono i odbudowywano. Po sekula-

pochowany do czasu przygotowania grobowca w Królewcu. Rozwijająca

ryzacji Prus w 1525 r. stał się centrum administracyjnym. Po pożarze

się obok zamku osada prawa miejskie otrzymała dopiero w 1772 r. Nadał

w XVI w. część pomieszczeń obiektu rozebrano. Obecnie z twierdzy po-

je król pruski Fryderyk Wilhelm I. Zamek pod koniec XVIII w. przeznaczony

zostały tylko ruiny.

został na więzienie i taką funkcję pełni również obecnie.

Kaliningrad (Königsberg)
Miasto zostało założone przez Krzyżaków w 1255 r. u ujścia Pregoły,
w miejscu Tvangste, twierdzy Sambów. Miasto weszło w skład państwa
krzyżackiego, stając się stolicą diecezji sambijskiej. Kiedy w 1273 r. Zakon ostatecznie podbił
Prusów, przystąpiono do rozbudowy miasta.
Było to możliwe m.in. dzięki przekazaniu Zakonowi przez biskupa sambijskiego Henryka
von Streitberg swojej części miasta. W 1312 r.
zamek stał się rezydencją wielkiego marszałka
Zakonu. Podczas wojny trzynastoletniej, od
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Kurortnoje (Groβ Wohnsdorf, powiat Prawdinsk)
Zamek krzyżacki zbudowano w 1356 r. w miejsce grodu pruskiego. Do
czasów obecnych przetrwała jedynie jego wieża bramna. Na zamku
bywali wybitni goście. W 1450 r. twierdzę odwiedził m.in. wielki mistrz
krzyżacki Ludwik von Erlichshausen (1450–1467). W latach 1702–1945
należał do rodziny von Schrötter. W zamku mieszkał Fryderyk Leopold
von Schrötter, przyszły wybitny polityk, baron Rzeszy. Na zamku bywał
także wybitny gość i przyjaciel rodziny – Immanuel Kant. W 1830 r. pożar
zniszczył wiele zamkowych zabudowań, które już nigdy nie zostały odbu-

światowej słyneło ze stadniny koni rasowych. Zamek przetrwał działania

dowane. W latach 60. XIX w. ówcześni właściciele wznieśli nowe budyn-

wojenne, jednak brak koniecznych remontów oraz późniejsze niewłaści-

ki w stylu późnego klasycyzmu. Powstała także nowoczesna stajnia do

we użytkowanie doprowadziły go do ruiny.

hodowli koni rasowych. Po II wojnie światowej obiekt stopniowo ulegał
zniszczeniu.

Niekrasowo (Schaaken, powiat Gurjewsk)
Zamek krzyżacki został założony ok. 1270 r., jako siedziba prokuratorów.

Majowka (Georgenburg, powiat Czerniachowsk)

Był wyjątkiem od reguły, jeśli chodzi o budowę zamków krzyżackich –

Zamek biskupów sambijskich, wzniesiony zgodnie z ówczesną tradycją

zbudowany został na planie kolistym z wieżą na zewnątrz. Poważnych

(na planie prostokąta), otoczony był potężnym murem obronnym. Po se-

zniszczeń obiektu dokonał pożar w 1606 r. W 1711 r. zamek odwiedził car

kularyzacji Prus w 1525 r. stał się własnością księcia Albrechta Hohenzol-

Piotr Wielki wraz z małżonką Katarzyną. Obecnie zamek przekształcany

lerna. Na początku XIX w. przeszedł w prywatne ręce. Wtedy to nastąpiła

jest na obiekt turystyczny z interaktywnym programem zwiedzania. Na

jego przebudowa oraz rozwój ekonomiczny okolicznych miejscowości.

terenie obiektu zostało założone małe muzeum, prezentujące m.in. na-

Nowi właściciele zajęli się hodowlą koni. Miejsce to aż do końca II wojny

rzędzia kar i tortur oraz broń rycerską.
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drugiej żony księcia Albrechta Hohenzollerna. W 1858 r. zamek gruntownie

Nieman (Ragnit, siedziba powiatu)
Zamek krzyżacki zbudowany został w 1289 r. na miejscu pruskiego grodu,
który był centralnym ośrodkiem pruskiej krainy Skalowii. Na przełomie wie-

przekształcono w stylu neogotyckim. Obecnie nadal czyni silne wrażenie na
odwiedzających. W jego murach mieści się szkoła rolnicza.

ków XIII i XIV twierdza stała się najważniejszym punktem obronnym Krzyżaków w rejonie przygranicznym z Litwą i główną bazą w łańcuchu umocnień

Polessk (Labiau, siedziba powiatu)

(twierdz) broniących państwo krzyżackie. Budowa nowego zamku z kamie-

Założenie drewnianej twierdzy przez Krzyżaków przypada na koniec dru-

nia i cegły, nadzorowana przez wielkiego budowniczego Zakonu Mikołaja

giego powstania Prusów, czyli na 1274 r. Mieściła się ona u ujścia rzeki

Fellensteyn, prowadzona była w latach 1397–1409. W przededniu wojny

Diejmy do Zalewu Kurońskiego. Jej zadaniem było zabezpieczenie szlaku

polsko-krzyżackiej (1409–1411) Skalowię odwiedził wielki mistrz Ulrich von

wodnego. Budowę nowej twierdzy z cegły i kamienia rozpoczęto w 1360 r.

Jungingen. W czasie jego wizyty dokonano uroczystego wyświęcenia twier-

W 1525 r. obiekt przeszedł na własność Albrechta Hohenzollerna. Wtedy

dzy. Do czasów obecnych zachowały się ruiny twierdzy z basztą.

to rozpoczął się ogromny rozkwit zamku i pobliskiej osady.
W dniu 20 listopada 1656 r. wielki elektor Fryderyk Wielki

Nizowje (Waldau, powiat Gurjewsk)

i szwedzki król Karol Gustaw podpisali na zamku dokument

Początkowo właścicielami zamku byli pruscy rycerze Johann Brulant i Con-

o suwerenności Prus. Dzięki temu państwo pruskie unieza-

rad Dybel, którzy otrzymali okoliczne ziemie jako nagrodę za lojalność wo-

leżniło się od Polski, co Polska uznała w 1657 r. W latach 60.

bec Zakonu w czasie powstania pruskich Sambów (1260–1264). Pod koniec

XX w. zamek został spalony i częściowo zburzony, a w 1990 r.

XIII w. ród wspomnianych wcześniej właścicieli wygasł i twierdza z należący-

został przekazany samorządowi Polesska z przeznaczeniem

mi do niej ziemiami ponownie stała się własnością Zakonu. W 1309 r. podjęta

na ośrodek kulturalny. W sali z zachowanymi zabytkowymi

została decyzja o budowie nowego, murowanego zamku. Po 1550 r. zamek

sklepieniami urządzono skromne muzeum. Część pomiesz-

został przebudowany na letnią rezydencję księżny Anny Marii Brunszwickiej,

czeń zajmuje teatr młodzieżowy i instytucje komercyjne.
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ROZDZIAŁ 3.
II –Szlakiem
Sredniowiecze
zamków
nagotyckich
ziemiach pruskich (wieki X–XV)

Primorsk (Fischhausen, Bałtijski okręg miejski)
Zamek biskupów sambijskich został wzniesiony
w połowie XIII w. i do 1525 r. był siedzibą biskupstwa.
Ostatnim biskupem Sambii był Grzegorz von Polenc,
przyjaciel i doradca Albrechta Hohenzollerna. W czasie reformacji, 30 maja 1525 r. dobrowolnie przekazał
on swoje biskupstwo i władzę Albrechtowi. Odtąd rezydencja biskupia
stała się domeną książęcą. W 1526 r. na zamku odbyły się uroczystości
zaślubin księcia Albrechta z duńską księżniczką Dorotą. Syn Albrechta,
Albrecht Fryderyk, przebywał na zamku aż do swojej śmierci, tj. do 1618 r.
Pod koniec XVII w. zamek został rozebrany, a materiał z jego rozbiórki
został użyty do budowy twierdzy w Piławie.

Russkoje (Germau, powiat Zielenogradsk)
Zamek krzyżacki zbudowany w XIV w. był siedzibą komorników. Poważnie uszkodzony podczas wojny trzynastoletniej (1454–1466) utracił

pomieszczenia i urządzono szkołę, która funkcjonuje tutaj do czasów

funkcje obronne. Od 1581 r. był siedzibą mistrza bursztyniarskiego. Także

obecnych.

tutaj przeniesiono izbę bursztyniarską (zajmującą się wydobyciem, obróbką bursztynu i jego handlem), jak również sąd bursztyniarski. Kiedy

Sovietsk (Tilsit)

obiekt zaczął wymagać gruntownego remontu, izba opuściła zamek.

Murowany zamek krzyżacki został wzniesiony na początku XV w. w miej-

W XVIII w. w zachowanej oficynie przeprowadzono generalny remont.

sce wcześniejszego, drewnianego umocnienia. W 1552 r. prawa miejskie

Wtedy to budynek przebudowano na kościół, który istniał do końca

osadzie nadał Albrecht Hohenzollern. Miasto otrzymało przywilej orga-

II wojny światowej.

nizowania targów, tutaj krzyżowały się szlaki handlowe. Na karty historii
Sovietsk wpisał się dopiero dzięki Napoleonowi Bonaparte. W 1807 r.
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Saranskoje (Laukischen, powiat Polessk)

zostały zawarte dwa istotne porozumienia pomiędzy ce-

Zamek krzyżacki zbudowany w XIV w., był siedzibą

sarstwem Francji a Imperium Rosyjskim i królestwem Prus.

komornika. Za czasów Albrechta Hohenzollerna

Pierwszy traktat podpisany został 7 lipca 1807 r. przez cesa-

pełnił funkcję dworku myśliwskiego. Pod koniec

rza Napoleona Bonaparte z carem Aleksandrem I. Rozmowy

XVI w. w okolicy zamku w naturalnych warunkach

między nimi odbywały się na tratwie zacumowanej pośrodku

żyły żubry. Wielokrotnie przebudowywana i zmie-

nurtu Niemna tak, by żaden z władców nie musiał przybywać

niająca swoje funkcje warownia jako posiadłość

do drugiego. Obecnie główną atrakcją turystyczną miasta jest

istniała do końca II wojny światowej. Po wojnie

Most Królowej Luizy. Most ten został wzniesiony w 1907 r.

do ocalałego budynku dobudowano dodatkowe

w 100. rocznicę układu pokojowego.
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II –Szlakiem
Sredniowiecze
zamków
nagotyckich
ziemiach pruskich (wieki X–XV)

Tałpaki (Taplacken, powiat Gwardiejsk)

ne z jego rozbiórki w znacznej części wykorzystane zostały na moderni-

Budowę niedużej twierdzy obronnej przed częstymi atakami Litwinów

zację zamku w Malborku. W 1887 r. Conrad Steinbrecht odsłonił pozo-

rozpoczął w 1336 r. ówczesny dowódca wojsk krzyżackich Heinrich Du-

stałości głównej bryły zamku. Do czasów współczesnych zachowały się

semer von Arfberg. W 1376 r. zamek został zdobyty i spalony przez woj-

ruiny dwóch budynków przedzamcza.

ska litewskiego księcia Kiejstuta. Po wycofaniu się oddziałów litewskich,
w tym samym roku rozpoczęła się intensywna odbudowa obiektu. Nowy

Wiesiołoje (Balga, powiat Bagrationowsk)

zamek wybudowano na planie kwadratu (46 x 46 m) i otoczono murem.

Zamek krzyżacki założony w 1239 r. w miejscu grodu pruskiego był siedzi-

Za czasów Albrechta Hohenzollerna warownia została przebudowana,

bą komturii, a od 1525 r. rezydencją pierwszego ewangelickiego biskupa

przez co przypominała nieduży dwór. Pod koniec XIX w. na terenie zam-

Prus. Od 1674 r. rozpoczęła się planowa rozbiórka umocnień zamkowych.

ku pojawiły się nowe zabudowania w modnym wówczas stylu neogotyc-

W 1701 r. król pruski Fryderyk I rozkazał wykorzystać kamienie z rozbiórki

kim. Do 1945 r. Tałpaki były własnością trzech pokoleń rodziny Schmidtke.

do budowy fortecy w Piławie,

Obecnie z twierdzy pozostały tylko ruiny.

przez co miejsce to zostało
zamienione na kamieniołom.

Uszakowo (Brandenburg, powiat Gurjewsk)

Budynek konwentu został

Zamek krzyżacki został założony w 1266 r. przez mar-

rozebrany do fundamentów,

grabiego Ottona III Brandenburskiego i od tego czasu

zaś wiele jego części wraz

był siedzibą komtura. Uważany był za jeden z ważniej-

z inwentarzem

szych zamków komturskich. Od 1322 r. na jego terenie

zostało wywiezionych do Mal-

przechowywane były relikwie chrześcijańskie – frag-

borka, stając się eksponatami

ment św. Krzyża, na którym został ukrzyżowany Jezus.

w tamtejszym muzeum. Do

W latach 1467–1499 był siedzibą wielkiego szpitalnika.

końca XIX w. ruiny twierdzy

Zamek został rozebrany po 1776 r. Materiały budowla-

pokryły się trawą.
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nagotyckich
ziemiach pruskich (wieki X–XV)

Zareczje (Kaymen, powiat Gurjewsk)

Litwinów. Naprzeciw warowni pod koniec XIV w. powstała osada,

Zamek krzyżacki wzniesiony został przez Krzyżaków w miejscu pruskiej

której to wielki mistrz krzyżacki Ulrich von Jungingen nadał prawa

twierdzy (murowany zamek został zbudowany w latach 1330–1352). Był

miejskie w 1398 r. Wtedy też miasto otoczono murami, wybudo-

siedzibą komorników. W pobliżu zamku na początku XIV w. wybudowano

wano w nim kościół. Po II pokoju toruńskim z powodu proble-

kościół. Po wojnie trzynastoletniej zamek oddany za długi trafił w prywat-

mów finansowych państwa krzyżackiego miasto zostało oddane

ne ręce. Przebudowy obiektu w XVII i XIX w. spowodowały, że z czasów

w zastaw braciom von Schlieben (Georgowi i Christopherowi),

krzyżackich pozostał jedynie fragment parterowej budowli z krzyżowo-

którzy później stali się dziedzicznymi właścicielami miasta. Do

-żebrowymi sklepieniami. Do czasów obecnych zachowały się fragmenty

czasów współczesnych zachowały się relikty niewielkiego zamku

murów obronnych oraz piwnice.

krzyżackiego i ruiny gotyckiego kościoła z XV w.

Żeleznodorożnyj (Gerdauen, powiat Prawdinsk)
Zamek krzyżacki zbudowany w 1325 r. na miejscu grodu pruskiego był siedzibą komturii, stanowił także punkt obrony ziem Zakonu przed napadami
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ROZDZIAŁ II – Sredniowiecze na ziemiach pruskich (wieki X–XV)
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ROZDZIAŁ 4. Prusy w epoce nowożytnej (1525–1772)

Sytuacja polityczna
Warmii i Prus Książęcych
w latach 1525–1657

4.1.

szczegółowiej określała zadania administracji i funkcje poszczególnych
organów państwowych. Mimo to książę Albrecht był nieustannie zaangażowany w spory ze stanami pruskimi. Przede wszystkim wiele sprzeciwu budziła despotyczna, wręcz absolutystyczna postawa księcia w obsadzaniu urzędów państwowych ludźmi sobie oddanymi. Ponadto przez
długi czas Albrecht nie mógł doczekać się męskiego potomka. W 1553 r.
przyszedł na świat Albrecht Fryderyk, który miał być nie tylko następcą

EL

KSI

SKARSZEWY

ELBLĄG
MALBORK

Wda

Węgor
ap

w stosunku do Księstwa Pruskiego tzw. pruską politykę, polegającą na

wewnętrznych, nasilających się pod wpływem informacji o chorobie

unikaniu konfliktów, bez większego egzekwowania swoich praw lennych.
Taka sytuacja, poparta dużymi zdolnościami księcia Albrechta, sprzyjała
rozwojowi pruskiego partykularyzmu.
Śmierć Albrechta Hohenzollerna w 1568 r. rozpoczęła okres walk
umysłowej jego syna. Polski monarcha, Stefan Batory, w 1577 r. po-

CHEŁMNO
TORUŃ

wierzył opiekę nad chorym księciem margrabiemu Jerzemu Fryde-

KRÓLESTWO POLSKIE

rykowi. Decyzją tą głęboko podzielił elity polityczne księstwa na dwa
W 1525 r., kiedy wielki mistrz zakonu
krzyżackiego Albrecht Hohenzollern
złożył hołd królowi polskiemu Zygmuntowi I Staremu, dawne państwo
krzyżackie stało się polskim lennem
i zyskało nazwę Prus Książęcych
Warta

Partykularyzm – dążenie do zachowania odrębności politycznej, gospodarczej i kulturalnej.

nej postawie Zygmunta Starego. Kolejni polscy monarchowie realizowali

rywalizujące ze sobą obozy. Kolejny król Polski, Zygmunt III Waza, nie

Wewnętrzna sytuacja Prus Książęcych
w 1. połowie XVI wieku

a w obliczu konfliktu z Moskwą, chciał zyskać przychylność panującego

Po sekularyzacji zakonu krzyżackiego książę Albrecht Hohenzollern stop-

w Brandenburgii Joachima Fryderyka. Bez porozumienia z sejmem,

niowo zreorganizował aparat władzy i podzielił kraj na nowo. Dotych-

w 1605 r. przekazał mu (a potem jego następcy Janowi Zygmuntowi)

czasowe komturstwa stały się teraz mocno zależnymi od księcia staro-

administrację Prus i opiekę nad chorym psychicznie księciem Albrech-

stwami. W celu usprawnienia zarządzania 39 starostwami podzielono je

tem Fryderykiem. W 1611 r. Jan Zygmunt uzyskał zgodę sejmu pol-

na trzy duże okręgi: Sambię, Natangię i Górne Prusy. Ustawodawstwo

skiego na objęcie władzy w Prusach po śmierci Albrechta Fryderyka, co

księstwa było mocno wpisane w założenia religijne luteranizmu. Ogło-

nastąpiło w 1618 r. W ten sposób Hohenzollernowie panujący w Bran-

szona już latem 1525 r. ordynacja krajowa regulowała najważniejsze

denburgii zapanowali również w Prusach, co dla Rzeczypospolitej mia-

kwestie państwowe. Natomiast ustawa z 1542 r., zwana Regimentsnottel,

ło w przyszłości fatalne skutki.

B
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Albrecht Hohenzollern

zamierzał angażować się w wewnętrzne sprawy Księstwa Pruskiego,
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mające na celu regulację życia
społecznego i gospodarczego.
Zarządzenia regulowały m.in.
czas pracy, zasady zatrudniania
czy karania zbiegłych chłopów.
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Wojny polsko-szwedzkie w 1. połowie XVII wieku

ziem. Trwający od 1577 r. proces rozluźniania zwierzchnictwa polskiego

Od 2. połowy XVI w. Polska prowadziła ze Szwecją wojny o dominium Maris

nad Prusami uwidocznił się już wcześniej w zaniechaniu składania hoł-

Baltici. Po tzw. pierwszej wojnie północnej (1563–1570) i długoletnich wojnach o Inflanty (1600–1611; 1617–1622) kolejnym konfliktem była wojna
o ujście Wisły (1626–1629/35) zwana też wojną pruską. Rozpoczęła się
ona od zajęcia przez armię Gustawa II Adolfa Piławy, położonej na terenie
państwa pruskiego. Fakt ten w Polsce zinterpretowano jednoznacznie
− jako zdradę, choć faktycznie elektor brandenburski przyjął postawę
neutralną. Nie obroniło to jednak Prus Książęcych przed zniszczenia-

dów lennych przez elektorów brandenburskich. Ostatni taki hołd przed
królem polskim złożył w 1640 r. Fryderyk Wilhelm, zwany Wielkim Elektorem. Niestety, mimo obietnic Brandenburczycy nie zdołali obronić przed
wojskami szwedzkimi ani Warmii, ani Prus i szybko zostali przez nich pokonani. Obawiając się całkowitego pogromu swych wojsk, w styczniu
1656 r. elektor został sojusznikiem króla szwedzkiego, otrzymując w zamian władanie nad Warmią.

mi wojennymi.
Okres wojen szwedzkich to niewątpliwie najtrudniejsze czasy

Vasa – flagowy okręt
szwedzkiej floty z XVII w.

Szwedzka mapa wybrzeży Prus
Królewskich i Prus Książęcych z 1585 r.

Najazdy wojsk polskich i tatarskich

w dziejach Warmii. Bogate Braniewo z portem morskim leżało na

W okresie potopu szwedzkiego dali się poznać ze swojego okrucieństwa

szlaku grabieżczych wypraw Szwedów na Polskę. Stanowiło więc

polscy najemnicy – Tatarzy. O ich okrucieństwie mówiło wiele mazur-

doskonały punkt strategiczny, w którym można było założyć zimowe

skich opowiadań i legend. Tatarzy ci dowodzeni byli przez Subchana

kwatery, zdobyć pieniądze i żywność. Pierwsze oddziały szwedzkie idą-

Ghazi agi i przypisani do dywizji Wincentego Gosiewskiego. Trudno jest

ce bez większego oporu od strony Piławy już 10 lipca 1626 r. stanęły pod

dokładnie określić liczebność sił tatarskich. W relacjach wielu ówczesnych

murami miasta. Podpalając budynki gospodarcze, zarówno na zewnątrz,

obserwatorów dane są zawyżone. W rzeczywistości ordyńców tatarskich

jak i wewnątrz miasta, Szwedzi dokonali olbrzymiego spustoszenia i gra-

było ok. 1 tys. Do największej w okresie wojnen polsko-szwedzkich bitwy

bieży. Ich łupem padały dzieła sztuki, cenne sprzęty i meble oraz zbiory

na terytorium Prus Książęcych doszło 8 października 1656 r. pod Prost-

biblioteczne. Następnie wojska szwedzkie złupiły Frombork wraz z katedrą,

kami. Bitwa zakończyła się klęską Szwedów.

Ornetę, Dobre Miasto i Pieniężno. Kontratak polski doprowadził do tymcza-

Tuż po jej zakończeniu Tatarzy przystąpili do grabieży okolicznych

sowego wyzwolenia Ornety w sierpniu tegoż roku. Wojna i okupacja tych

ziem oraz brania w jasyr miejscowej ludności. W ciągu kilku dni wtargnę-

miast, oprócz Braniewa, zakończyły się po podpisaniu rozejmu w Starym

li do starostw: ełckiego, piskiego, oleckiego i ryńskiego. Łupem ich bru-

Targu (1629 r.). Braniewo wróciło do Polski dopiero sześć lat później, po

talnych ataków padły m.in. miasteczka Ełk i Olecko. W starostwie ełckim

podpisaniu kolejnego rozejmu w Sztumskiej Wsi.

zginęło 221 osób, a do niewoli wzięto 2 892. Aktywność Tatarów zmalała,

Oddziały piechoty szwedzkiej składały
się z muszkieterów i pikinierów

Jeździec tatarski

gdy nadeszły pierwsze mrozy. W połowie października Tatarzy opuścili

Pierwsze lata potopu szwedzkiego

dywizję Gosiewskiego. Osłabione polskie siły zbrojne zostały ostatecz-

Kiedy w 1655 r. Szwedzi pod wodzą Karola X Gusta-

nie wyparte z Prus Książęcych po kontrataku szwedzko-brandenburskim

wa ponownie najechali Polskę, elektor brandenbur-

pod Mieruniszkami-Filipowem 22 października 1656 r. W pamięci miesz-

ski Fryderyk Wilhelm wkroczył do Prus, aby bronić

kańców tych ziem najtrwalej zapisały się jednak spustoszenia tatarskie.

mieszkańców przed Szwedami. Jednocześnie chciał

Powtarzano informacje, często wyolbrzymione, o zniszczonych 13 mia-

wykorzystać tę wojnę, aby wzmocnić swoją pozycję

stach, 249 wsiach, 37 kościołach, wymordowaniu 23 tys. ludzi i porwaniu

w Prusach Książęcych i zrzucić lenno polskie z tych

w jasyr prawie 50 tys.
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4.2.

Usamodzielnienie się
państwa pruskiego

Od lewej: Kalkstein von Albrecht oraz
Kalkstein von Christian Ludwig

Te wiernopoddańcze zachowania utwierdziły większość społeczeństwa
o słuszności podjęcia działań opozycyjnych. Ich postawa wypływała
z ciężkiej sytuacji wewnętrznej: wysokich podatków, rekwizycji, rabunków i gwałtów dokonywanych na ludności. Królewiec i Bartoszyce zaW archiwach zachowały się
oryginały traktatów welawsko-bydgoskich. Po lewej pierwsza
strona dokumentu z Katalogu
Skarbów Dziedzictwa Polskiego.
Obok rycina przedstawiająca Welawę, w której podpisano pierwsze
porozumienia
(ryc. K. Hartknoch)

Traktaty welawsko-bydgoskie z 1657 roku

mknęły bramy przed wojskami elektorskimi. Opozycji mieszczańskiej

Dzięki interwencjom międzynarodowym elektor brandenburski skorzy-

w Królewcu przewodził Hieronim Roth, zaś na czele szlachty stała zasłu-

stał z okazji zerwania dotychczasowego sojuszu ze Szwecją, w zamian za

żona rodzina Kalksteinów. W 1662 r. opozycja parlamentarna odniosła

ustępstwa Polski. Jego sukces polityczny − zagwarantowanie suweren-

pewne sukcesy. W zamian za uznanie suwerenności elektor zgodził się

ności w Prusach Książęcych − został osiągnięty w traktacie podpisanym

ograniczyć podatki i zmniejszyć liczbę wojska. Równocześnie rozkazał

Scena zaprzysiężenia traktatów
welawsko-bydgoskich 6 listopada
1657 r. przez króla Jana Kazimierza
i elektora brandenburskiego
Fryderyka Wilhelma przed
kościołem św. Krzyża na rynku
w Bydgoszczy (mal. M. Rona)

najpierw w Welawie (19 września 1657 r.), a dwa miesiące później w Bydgoszczy. Układ ten znosił prawo apelacji (odwoływania się) poddanych

P oj ę cia :

elektora do króla polskiego za panowania elektorskiej linii Hohenzoller-

Absolutyzm – forma rządów
polegająca na skupieniu władzy w ręku monarchy, samowładztwo.

nów. Ponadto Jan Kazimierz zrzekł się na korzyść elektora ziem lęborskiej
i bytowskiej, Elbląga ze swoimi posiadłościami oraz zobowiązał się przez
10 lat wspierać go militarnie. Strona brandenburska zobowiązała się za to
udzielić Polsce pomocy w wojnie ze Szwedami.

Opozycja szlachty pruskiej
Elektor brandenburski Fryderyk Wilhelm z całą konsekwencją realizował
politykę umacniania państwa w kierunku absolutystycznym. Tylko mała
grupa szlachty zdecydowała się złożyć przysięgę wierności elektorowi.

PEŁNY EKRAN / WYJŚCIE Z PEŁNEGO EKRANU

SPIS TREŚCI

Hołd stanów pruskich w Królewcu
w 1663 r. (ryc. K. Hartknoch)
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Bogusławowi Radziwiłłowi uwięzienie Rotha, co doprowadziło

Skutki działań wojennych

szybko do uległości mieszczan królewieckich.

Warmia nie zdążyła jeszcze dźwignąć się z upadku spowodo-

Hołd mieszczan, złożony elektorowi w 1663 r., rozpoczął w dziejach księstwa okres rządów absolutystycznych. Ich przejawem
były rewizje starostw i wykup domen książęcych z rąk magnaterii.
W tym czasie Krystian Ludwik Kalkstein, syn znanego pruskiego
generała, zasłynął z jawnych wypowiedzi antyelektorskich, co doprowadziło do jego uwięzienia. Po pewnym czasie elektor przystał
na areszt domowy Kalksteina, z którego ten uciekł do Warszawy. Tu
młody oficer rozwinął antyelektorską propagandę. Tej aktywności
nie mógł zignorować elektor. Polecił porwać Kalksteina ze stolicy
Polski. W więzieniu poddano go torturom i ostatecznie skazano na
śmierć. Wyrok wykonano 8 listopada 1672 r.
Fryderyk III – syn Fryderyka Wilhelma,
książę elektor Brandenburgii i Prus,
który jako król w Prusach (w latach
1701–1713) przyjął imię Fryderyka I

P oj ę cia :
Kontrybucja – danina pieniężna nakładana na ludność okupowanego terytorium.

wanego szwedzkim potopem, kiedy dotknęły ją skutki przemarszów wojsk saskich, szwedzkich i rosyjskich w trakcie wojny północnej. Każda okupacja, oprócz ofiar śmiertelnych, przynosiła
grabieże dóbr kultury. Ludność ponosiła ogromne koszty w postaci kontrybucji i dostarczania prowiantu najeźdźcom. Wojska
plądrowały wsie, niszczyły zasiewy, a to, co udało się zebrać z pól,
rekwirowały jako zdobycz wojenną. Dewastacji uległy liczne
obiekty publiczne. Protestanccy Szwedzi profanowali świątynie
katolickie i rekwirowali sprzęty liturgiczne. Warmia, będąc często
areną działań zbrojnych, stała się mniej atrakcyjna dla chłopów,
którzy uciekali często z całym dobytkiem.
W 1708 r. ziemie pruskie nawiedziła śmiercionośna dżuma,

Ustanowienie królestwa w Prusach w 1701 roku

która w 1709 r. dotarła do Królewca. W całych Prusach poszu-

W 1688 r., po 48 latach rządów w Prusach Fryderyk Wilhelm zmarł. Następcą

kiwano różnych sposobów powstrzymania zarazy. Niewielu lekarzy, jak to

został jego syn Fryderyk III, który 18 stycznia 1701 r. koronował się na króla

słusznie zalecał w Węgorzewie Jerzy Andrzej Helwing, myło ręce spirytu-

w katedrze królewieckiej i przyjął imię Fryderyka I. Uroczystości koronacyj-

sem, wykorzystywało dziegć i zioła w leczeniu zarażonych. Przyjmuje się,

ne wywołały oburzenie w Rzeczypospolitej, która tytuł ten uznała dopiero

że w Prusach Książęcych zaraza pochłonęła trzecią część ludności. Równie

w 1764 r. Koronacja wzmacniała pozycję elektora brandenburskiego wśród

okrutne żniwo zebrała dżuma na Warmii. W jej wyniku niektóre wsie już

książąt Rzeszy i czyniła z Brandenburgii silną ostoję protestantyzmu w Europie.

nigdy nie zdołały się odbudować.

Król Fryderyk I szukał okazji do wzmocnienia swojej pozycji międzynarodowej. Działaniom tym sprzyjały wewnętrzne waśnie w Polsce (wojna o tron
między Stanisławem Leszczyńskim a Augustem II Mocnym) oraz konflikty

Fryderyk III – koronacja

międzynarodowe (wojna północna w latach 1700–1721). Chcąc rozszerzyć
swoje włości kosztem ziem polskich, w 1703 r. Fryde-

Fryderyk Wilhelm I – król w Prusach
w latach 1713–1740, zwany królem-żołnierzem lub królem-sierżantem.
Rozbudował aparat monarchii absolutnej, zreformował administrację i wojsko

P oj ę cia :
Dzięgć (dzięgieć) – dawna nazwa smoły powstałej w wyniku
destylacji rozkładowej drewna.
Stosowany jako środek leczniczy
na schorzenia skóry, a także smar
do osi i uszczelniacz do beczek.
W okresie XV–XIX w. był ważnym
produktem eksportowym.

ryk I zajął posiadłości ziemskie Elbląga, chociaż samego
miasta nie udało mu się przejąć. Na krótko wkroczył na
terytorium Warmii i próbował zająć Gdańsk. Śmierć króla w 1713 r. i koronacja jego syna, Fryderyka Wilhelma
I, oznaczała przesunięcie akcentów w polityce zagranicznej. Brandenburgia zbliżyła się do Rosji, co stanowiło
zapowiedź większego zagrożenia dla Rzeczypospolitej.
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4.3.

Reformacja i reforma
Kościoła na Warmii

skich, którzy często stanowiska proboszczów lub kanoników traktowali
wyłącznie jako źródło dochodów.
Na tereny Warmii i Prus Krzyżackich religijne pisma „nowinkarskie”
docierały za pośrednictwem wojsk zaciężnych, które przybyły z Saksonii i Frankonii, by wspierać wielkiego mistrza krzyżackiego Albrechta
w ostatniej wojnie z Polską. W dziesięciotysięcznej armii znajdowało się
wielu fanatycznych propagatorów nauki Marcina Lutra. Na granicy Prus
odłączali się oni od swoich oddziałów i udawali do pobliskich miast, by
szerzyć naukę Lutra. Natomiast w dominium warmińskim, od 1519 r. częściowo okupowanym, próbowali nauczać predykanci przybyli z ośrodka
królewieckiego. „Nowinkarstwo”, szerzące się głównie w Braniewie, Dobrym Mieście i Ornecie, było na tyle groźne dla Kościoła katolickiego, że
ostrzegał przed nim sam biskup Maurycy Ferber.

Marcin Luter (1483–1546) – reformator religijny, wybitny humanista, pisarz i filolog. Był autorem
Postylli Domowej, Małego i Dużego
Katechizmu, Artykułów szmalkaldzkich oraz wielu pieśni kościelnych,
w tym ewangelickiego hymnu
Warownym grodem jest nasz Bóg.
W 1534 r. przełożył na język niemiecki
Biblię (fot. po prawej). Przekład ten
zdobył ogromną popularność

Sekularyzacja państwa krzyżackiego w 1525 roku
Nauki głoszone przez Marcina Lutra musiały bardzo szybko zachwiać karnością zakonników krzyżackich, skoro już na początku 1523 r. przedłożyli
oni swoją regułę do zbadania głównemu reformatorowi w Niemczech.
Kwestie religijne zdeterminowały rozwój dziejowy naszych ziem w cza-

Ten, wraz z Filipem Melanchtonem, doradził, aby regułę odrzucić i założyć

sach nowożytnych. Do początku XVI w. w całym państwie krzyżackim

świeckie państwo. W Boże Narodzenie tegoż roku, gdy katolicki jeszcze

rozwijał się katolicyzm, który scalał mieszkańców tych ziem. Po przyjęciu

biskup Georg von Polentz odprawił pierwsze nabożeństwo protestanc-

nauki Marcina Lutra losy Warmii i Prus Książęcych potoczyły się innymi

kie, zakon oficjalnie opowiedział się za luteranizmem. Ta deklaracja miała

drogami. Doktryny religijne wpłynęły na życie mieszkańców, na świat ich

przełomowe znaczenie dla dalszej reformacji w tej części Europy. Ozna-

wierzeń i zwyczajów oraz działalność polityczną.

czało to także wymierne korzyści finansowe dla księstwa, zrujnowanego
gospodarczo po wojnie z Polską. Biskup Polentz stał się gorącym zwolen-

Napływ nowinek religijnych

nikiem nowej idei religijnej, organizując grupy emisariuszy, aby w nowym

Tendencje sekularyzacyjne pojawiły się wśród zakonników już na począt-

duchu nauczali mieszkańców sąsiednich ziem.

ku XVI w. Przejawiały się one w laicyzacji życia, rozluźnieniu dyscypliny

Głębokim duchowym przeżyciem dla Albrechta Hohenzollerna oka-

i nadużyciach w dziedzinie moralności. Znaczny wpływ na rycerzy za-

zały się kazania Andrzeja Osiandra. Pod jego wpływem katolicki mistrz

konnych wywierały także idee humanizmu. Hasła Marcina Lutra zainspi-

krzyżacki zaczął przychylać się do nauki Lutra. Albrecht zdecydował się

rowały biedotę duchowną, czyli wikarych i pomocników proboszczów,

ogłosić mandat reformacyjny 6 lipca 1525 r. W dokumencie tym zobo-

do krytyki Kościoła. Wyższe urzędy w hierarchii kościelnej były wówczas

wiązywał swoich poddanych, aby utrzymywali nadal własnych księży.

zarezerwowane dla przedstawicieli rodzin szlacheckich i patrycjuszow-

Było to równoznaczne z zachowaniem dziesięciny i innych świadczeń
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i przechowywania pism luterańskich,
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Predykant – nauczyciel nowej
religii; najczęściej kapłan ewangelicki w pierwszym okresie po
wystąpieniu Lutra.
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Owocem ich pracy było wydanie zarządzenia, w którym nakazano miesz-

W Braniewie, tak jak w innych
miastach pruskich, dochodziło do
zamieszek na tle religijnym wywoływanych przez zwolenników Lutra

czanom złożenie na ręce biskupa warmińskiego ksiąg i pism luterańskich.
Komisarze królewscy wraz z biskupem Ferberem w połowie sierpnia 1525 r.
przybyli do Braniewa. Werdykt komisji był łaskawy dla sprawców rewolty
– tylko dwaj zostali skazani na krótki pobyt w więzieniu.
Sprawy religijne regulował statut Zygmunta I (Statuta Sigismundi).
W dokumencie tym czytamy m.in.: Każdy, kto nie godzi się na wyznawanie
religii katolickiej, do dwóch tygodni musi opuścić miasto. Statut nakazywał
przestrzeganie zwyczajów i ceremonii katolickich, regulował sprawy
ustrojowe w interesie patrycjatu, ale jednocześnie legalizował i rozszerzał
z czasów katolickich. Ponadto Albrecht ostrzegał, iż w Księstwie nie będą
tolerowani niepożądani kaznodzieje oraz nieobyczajne zachowania, jak
pijaństwo, fałszywe zeznania i stosunki pozamałżeńskie.

skład reprezentacji pospólstwa w radzie miasta.

Powstanie chłopskie

O ile całe Prusy Książęce przeszły na luteranizm, o tyle Warmia pozo-

We wrześniu 1525 r. wybuchło powstanie chłopów, które stanowiło od-

stała katolicka. Na skutek reformacji terytorium ogromnej niegdyś diece-

powiedź na nauczanie społeczne Marcina Lutra. Chłopi, ciężko znoszący

zji warmińskiej uległo zmniejszeniu, bowiem aż 182 parafie zeświecczyły

skutki ostatniej wojny, zaczęli odmawiać ponoszenia zwiększanych wciąż

się i oderwały od Kościoła katolickiego, a ich mieszkańcy przyjęli lutera-

obciążeń pańszczyźnianych. Powstanie wybuchło na Sambii w nocy

nizm. We władaniu biskupa warmińskiego pozostało jedynie dominium

z 2 na 3 września i szybko rozprzestrzeniło się na Natangię. Chłopi po-

warmińskie oraz okręg tolkmicki i miasto Elbląg.

wołujący się na zasady Ewangelii ruszyli do walki ze szlachtą. Wielu
właścicieli ziemskich zostało uwięzionych, reszta schroniła się w miej-

Bunt biedoty miejskiej w Braniewie

scowych warowniach oraz w Królewcu. Kiedy książę Albrecht powrócił

W okresie szerzenia się wpływów reformacji doszło do wybuchu poważ-

z Niemiec do Prus Książęcych, szybko rozprawił się z liderami chłopskiego

nych zamieszek w Braniewie. Inspiracją tych wystąpień były modne wówZygmunt Stary

ruchu. W Królewcu i w innych miastach wielu z nich publicznie ścięto.

Waleczności chłopom pruskim
dodawały wieści o powstaniu
w Niemczech. Na miedziorycie
Sebala Behama wojsko chłopskie w 1525 r.– chorąży Klos
Wuczer i dobosz Acker Koncz

Wraz z upadkiem powstania
i ukaraniem jego przywódców chłopi
stracili nadzieję na poprawę swojego
położenia. Zarządzenia oraz ordynacja
z 1526 r., zabraniająca chłopom noszenia broni i opuszczania gospodarstw
bez zgody pana, ograniczyły znacznie
ich swobodę życia
(ryc. Petrarca-Meister)

czas radykalne hasła społeczne. Do 1523 r. duża część mieszczan zdążyła
już przejść na luteranizm. Przypisuje się to w dużej mierze patrycjatowi,
który wolał, aby niezadowolenie pospólstwa skierować ze spraw dotyczących zarządzania miastem w stronę duchowieństwa katolickiego. Braniewianie, biorąc przykład z dużych miast pruskich, obalili radę miejską,
powołując na jej miejsce nową, złożoną w większości ze zwolenników
nauki Lutra. Jednym z pierwszych posunięć nowej rady była rekwizycja
kosztowności braniewskich franciszkanów.
Zygmunt Stary postanowił uspokoić zamieszki w Prusach Królewskich. W tym celu mianował komisarzy do zbadania przyczyn rozruchów.
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Powstanie to nie odniosło zamierzonego rezultatu i w konsekwencji

Inne zgromadzenia zakonne na Warmii

przyczyniło się do pogorszenia sytuacji ludności chłopskiej.

U schyłku XVI w. na Warmii zaczęły pojawiać się nowe zgromadzenia zakonne. Jednym z nich byli bernardyni, należący do wielkiej rodziny fran-

Sprowadzenie jezuitów w 1564 roku

Portret biskupa warmińskiego
Stanisława Hozjusza znajdujący się
w kościele parafialnym w Ornecie
(powstał w 1570 r. za życia biskupa)

Fragment planu Braniewa
z 1635 r. przedstawiający m.in.
klasztor pofranciszkański

ciszkańskiej. Najpierw zostali oni osadzeni w opustoszałym klasztorze

Aby przeciwdziałać reformacji, dostojnicy Kościoła katolickiego obradowali

franciszkanów w Barczewie. Klasztor był stosunkowo niewielki, bo przezna-

w latach 1545–1563 na soborze w Trydencie. Jego efekty widoczne były

czony dla 8–12 zakonników. Z Barczewa część bernardyńskich mnichów

także na Warmii, gdzie orędownikiem reformy Kościoła stał się wybitny bi-

została przeniesiona do Stoczka Warmińskiego, w którym biskup Mikołaj

skup i humanista – Stanisław Hozjusz. Jego zamiarem było sprowadzenie

Szyszkowski ufundował nowy klasztor. Zakonnicy słynęli z bardzo surowe-

na Warmię jezuitów, którzy mieli przyczynić się do rozwoju miejscowego

go trybu życia, który wzruszył biskupa warmińskiego Andrzeja Batorego,

systemu oświatowego, a także do powrotu na łono Kościoła katolickiego

skłaniając go do opieki nad tym zgromadzeniem. Posiłki były skromne, bez

tych mieszkańców diecezji, którzy oficjalnie przyznawali się do luteranizmu.

wina. Spano na twardych łóżkach. W celach sporadycznie tylko można było

Starania zmierzające do sprowadzenia zakonników biskup Hozjusz podjął

spotkać piece, zazwyczaj przeznaczone dla starszych i zasłużonych ojców.

już w 1554 r. Pierwsi jezuici przybyli jednak do Lidzbarka Warmińskiego

Biskup Marcin Kromer w 1583 r. powołał do życia żeńskie zgro-

dopiero 10 lat później, jesienią 1564 r. Ostatecznie, co w 1565 r. oficjalnie

madzenie zakonne św. Katarzyny w Braniewie, powszechnie nazywane

potwierdził synod w Lidzbarku Warmińskim, na stałe miejsce ich pobytu

katarzynkami. Inicjatorką tego ruchu była córka miejscowego miesz-

wybrano Braniewo. Jezuici otrzymali klasztor pofranciszkański, którego

czanina – Regina Protmann (1552–1613), która znalazła sprzymierzeń-

bryłę znamy tylko z rysunku Pawła Stertzella i Konrada Götkego z 1635 r.,

ców wśród jezuitów. Pod kierunkiem energicznej Reginy w 1571 r. jesz-

zamieszczonego na planie Braniewa.

cze dwie inne młode kobiety rozpoczęły realizację swojego powołania

Działalność duszpasterska jezuitów w Braniewie zaczęła szybko przynosić

do bezżeństwa. W spisanym żywocie Reginy znajdujemy opis pierwsze-

wymierne efekty. Do katolickiego kościoła zaczęli udawać się także luteranie,

go domu, w którym siostry zaczęły nowe życie: Nie zastała [Regina] w tym

którzy swoje dzieci chętniej posyłali do jezuickich szkół. Właśnie w Branie-

domu żadnych zapasów; piwnica, spiżarnia i skrzynie były puste, ściany ogo-

wie zaczęto rejestrować wiele nawróceń. W 1590 r. na katolicyzm przeszło

łocone. Udziałem jej stało się wielkie ubóstwo, głód i zimno oraz opuszczenie

30 luteran, w 1594 r. – 32, w 1596 r.

przez wszystkich ludzi. Bieda była początkowo tak wielka, że przez dłuższy

– ok. 70, a w 1597 r. – 77.

czas, wraz ze swymi dwiema współsiostrami, z radością w sercu, z braku stołu,

PEŁNY EKRAN / WYJŚCIE Z PEŁNEGO EKRANU

Jezuici często głosili kazania

spożywały chleb na beczce. Taki był początek. Za główny cel swojej działal-

w kościele parafialnym w Braniewie,

ności zgromadzenie przyjęło opiekę nad chorymi i kształcenie dziewcząt.

a w okolicznych miejscowościach

Podstawą utrzymania sióstr były proste prace, jak szycie, tkanie na kro-

podejmowali się prowadzenia reko-

snach, przędzenie, wyrób świec do Grobu Pańskiego oraz na nabożeń-

lekcji. Jak zaznaczał biskup Mikołaj

stwa roratnie. Autor żywotu założycielki katarzynek podkreślał: Godnym

Szyszkowski w relacji wysłanej do

pochwały jest też zarządzenie przez Reginę i zlecenie swemu Zgromadzeniu

Rzymu w 1640 r., jezuici przez misje

tego, by wszystkie siostry bez wyjątku zajmowały się pracą ręczną i były goto-

ludowe spowodowali, że ok. 10 tys.

we zaopatrywać domy Boże w ornaty, albo obrusy ołtarzowe, korporały oraz

ludzi przystąpiło do spowiedzi.

troszczyć się o wszystko, co konieczne jest dla sprawowania służby Bożej.
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P oj ę cia :
Sobór trydencki – zjazd najważniejszych przedstawicieli
Kościoła powszechnego w Trydencie w latach 1545–1563, na
którym podjęto wiele decyzji
dotyczących kultu religijnego
oraz zdecydowanie opowiedziano się przeciw reformacji.

Błogosławiona Regina Protmann

Marcin Kromer – biskup warmiński
w latach 1579–1589
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4.4.

Życie umysłowe epoki
odrodzenia

terańskie postulowało prowadzenie akcji ewangelizacyjnych w językach
narodowych. Jednym z tłumaczy Pisma Świętego na język polski i autorem drobnych utworów dydaktyczno-moralizatorskich był Stanisław
Murzynowski. W pierwszych diecezjach luterańskich szybko zorganizowano powszechne nauczanie parafialne, a w 1544 r. podjęto inicjatywę
utworzenia uniwersytetu w Królewcu – Albertyny.

Szkolnictwo
Na terenie ziem pruskich istniało osiem kolegiów jezuickich, w tym dwa

P oj ę cia :
Alumnat papieski – uczelnia
przygotowująca do pracy duszpasterskiej w krajach ewangelickich.
Hosianum – potoczna nazwa
seminarium duchownego założonego przez biskupa warmińskiego Stanisława Hozjusza
w Braniewie.

na Warmii – w Braniewie i Reszlu. Do tych ośrodków przyjeżdżała na studia młodzież z całej Rzeczypospolitej, a nawet z zagranicy. Przybywała
tam bogata szlachta i magnateria, bowiem ukończenie najstarszego
w Polsce kolegium jezuickiego w Braniewie miało charakter prestiżowy. W Reszlu natomiast uczyła się głównie młodzież mieszczańska
i chłopska z południowej Warmii oraz szlachta średniozamożna. Działalność tych dwóch szkół spowodowała, że znaczna część społeczeństwa
warmińskiego miała średnie wykształcenie. Nie zabrakło w kolegiach na
Uniwersytet w Królewcu – słynna
Albertyna – powstał w 1541 r. dzięki
staraniom Albrechta Hohenzollerna jako szkoła wyższa Particular
Schule. Jej celem była edukacja
w zakresie języków łacińskiego, greki
i hebrajskiego oraz teologii, prawa
i medycyny. Książę Albrecht dążył
jednak do podniesienia rangi uczelni
i 20 lipca 1544 r. w miejsce szkoły
partykularnej uroczystym aktem
ufundowano uniwersytet, który mieścił się początkowo w Knipawie (wyspa, a zarazem dzielnica Królewca)

Odrodzenie w kulturze europejskiej kojarzy się przede wszystkim

Warmii szlachty z Prus Książęcych. Było ich jednak niewiele, gdyż elek-

z nowymi ideami. W centrum zainteresowania artystów i intelektualistów

tor zabraniał ewangelickiej szlachcie studiowania w kolegiach jezuickich.

znalazł się człowiek. Rozwój tego kierunku w sztuce i filozofii wiąże się

Jezuici braniewscy, oprócz gimnazjum liczącego ok. 300 uczniów, pro-

także z ruchem religijnym zapoczątkowanym przez Marcina Lutra. Prote-

wadzili jeszcze alumnat papieski i seminarium duchowne Hosianum.

stanci akcentowali potrzebę upowszechniania języków narodowych. Do

W seminarium papieskim nauki pobierało blisko 50 alumnów i to różnej

szerzenia treści swoich idei wykorzystywali nową sztukę drukarską oraz

narodowości. Uczyli się tu Polacy, Prusowie, Niemcy, Szwedzi, Norwe-

własne, nowoczesnego typu szkolnictwo. W podobny sposób nowe tre-

gowie, Duńczycy, Finowie, Rusini, Inflandczycy, Czesi, Węgrzy, Serbowie,

Gimnazjum jezuickie w Braniewie
na rycinie z Altes und neues Preussen
K. Hartknocha z 1684 r. oraz jego
stan obecny (po lewej)

ści trafiały na Warmię.

Aspiracje naukowe w Prusach
Wiedza w czasach odrodzenia stała się ważną wartością społeczną. Dążyły do niej coraz szersze kręgi mieszkańców Warmii i Prus Książęcych. To
przede wszystkim trudna sytuacja polityczna pierwszego na świecie państwa luterańskiego wymuszała inwestycje o charakterze edukacyjnym
i intelektualnym. Podjęto wiele cennych działań na rzecz określenia zasad
języka polskiego. Wynikało to z pobudek religijnych, gdyż nauczanie lu-
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W warmińskich kościołach do dziś
podziwiać można wyposażenie
i wiele dzieł sztuki, będących
darem zamożnego duchowieństwa.
W orneckim kościele parafialnym
zachwycają organy ufundowane
w 1738 r. przez biskupa warmińskiegio
Jana Szembeka (jego nazwisko i herb
widnieją na prospekcie organowym)

Szkoci, Irlandczycy, Włosi i Tatarzy. Przez długi czas (do 1626 r.) absolwen-

kim słynął jako wytrawny lekarz, z którego usług korzy-

tami tej papieskiej uczelni mogły być również osoby świeckie.

stali kanonicy fromborscy, biskupi warmińscy i stary
książę Albrecht Hohenzollern. Dał się także poznać jako

Mecenat kościelny na Warmii

uzdolniony kartograf i znawca spraw ekonomicznych.

Dzieła sztuki na Warmii najczęściej fundowali zamożni przedstawiciele wyż-

Był autorem pruskiej reformy monetarnej, w której sfor-

szego duchowieństwa. Przeciętne dochody biskupstwa warmińskiego

mułował prawa o wypieraniu z obiegu lepszej monety

w XVII–XVIII stuleciu wynosiły 17 tys. zł. W 1565 r. nuncjusz apostolski zauwa-

(o większej zawartości kruszcu) przez gorszą monetę o tej

żał: Biskup warmiński ma 12 [tys.] złotych dochodu, a mógłby mieć do 40 [tys.],

samej wartości nominalnej (o mniejszej zawartości krusz-

gdyby równie jak inni uciskał poddanych. Splendoru biskupowi dodawało spra-

cu) oraz zwrócił uwagę na złe skutki nadmiernej emisji pie-

wowanie funkcji prezesa ziem pruskich na sejmiku generalnym. Każdy ordy-

niądza. Kwestie ekonomiczne rozpatrywał w perspektywie

nariusz warmiński od 1569 r. był jednocześnie senatorem Rzeczypospolitej.

sprawiedliwości chrześcijańskiej. Wprowadzając taksę (opłatę) chlebową,

Obok biskupów głównymi mecenasami sztuki na Warmii byli kanonicy katedralni z Fromborka. Z 10 komornictw Warmii 3 należały do ka-

stał się obrońcą ceny, ustalonej na podstawie kursu zboża, która uwzględniała interes chłopów pruskich i drobnych rzemieślników miejskich.

pituły fromborskiej: olsztyńska, fromborska i melzacka (pieniężnieńska).

Kopernik, jako osoba duchowna, nie zajmował się naukowo teologią,

Dochody z tych komornictw umożliwiały tej wspólnocie kanonickiej fun-

pozostawiając tę dziedzinę innym swoim kolegom z kapituły katedralnej.

dowanie wybitnych dzieł sztuki. Kanonicy – w większości wybitni kone-

We wspólnocie kanonickiej był powołany do sprawowania funkcji admi-

serzy sztuki – wyróżniali się także dostojnym strojem. Na co dzień nosili

nistratora dóbr kapitularnych. W 1521 r. przygotowywał zamek olsztyński

długie sutanny bez kołnierzyka. Na wierzch wkładali bezrękawnik, który

do obrony przed najazdem krzyżackim. Okazało się wtedy, iż jest dobrym

w porze zimowej był obszyty futerkiem. Kanonicy zazwyczaj nie rozsta-

strategiem i człowiekiem o dużych zdolnościach organizacyjnych.
Nade wszystko jednak Kopernik przeszedł do historii światowej jako

wali się z mieczem u pasa, na co zwracano im uwagę w statutach, które

twórca rewolucyjnego dzieła O obrotach sfer niebieskich (De revolutioni-

zabraniały im wchodzić do kapitularza w uzbrojeniu.
Znacznie mniejszą rolę w strukturze organizacyjnej diecezji warmiń-

bus orbium coelestium). Księgę tę pisał ok. 15 lat i ukończył ją w 1532 r. Prze-

skiej odgrywała kapituła dobromiejska, bowiem nie sprawowała ona

straszył się jednak wyników swoich pomiarów i refleksji. Wynikało z nich, że

zwierzchniej władzy świeckiej. Do podstawowych jej zadań należało

wbrew dotychczasowym poglądom to Ziemia krąży wokół Słońca, i że na-

troszczenie się o kult liturgiczny, odbywanie modłów chórowych i wspól-

sza planeta ma kształt kuli. Poglądy Kopernika stały w opozycji do biblijnych

ne życie. W gronie tej wspólnoty kanonickiej także zdarzały się osoby zaj-

opowieści i oficjalnej nauki Kościoła. Za namową przyjaciela, niemieckiego

mujące się nauką oraz fundatorzy pięknych dzieł sztuki, które zachowały

matematyka i astronoma Georga Joachima Retyka, Kopernik zdecydował

się do naszych czasów w wielu warmińskich kościołach.

się jednak na publikację wyników swoich odkryć w ostatnich miesiącach
życia. Nie wiemy, czy wielkiemu astronomowi dane było zobaczyć ukończone dzieło, które ukazało się drukiem w roku jego śmierci. Retyk twierdził,

Mikołaj Kopernik
Postać twórcy teorii heliocentrycznej na stałe wpisała się w dzieje Warmii,
gdyż to tutaj ten wybitny astronom spędził kilkadziesiąt ostatnich lat życia, dzieląc się z mieszkańcami swoimi licznymi talentami. Przede wszyst-

PEŁNY EKRAN / WYJŚCIE Z PEŁNEGO EKRANU

Dzieło Kopernika
De revolutionibus orbium coelestium

że tak. Mikołaj Kopernik zmarł 21 maja 1543 r. i został pochowany w katedrze fromborskiej. Dopiero w 2005 r. odnaleziono jego grób, a w 2010 r.
urządzono powtórny pochówek astronoma.
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Kopernik sprawował powierzony mu
przez kapitułę urząd administratora
dóbr kościelnych w okręgach administracyjnych Olsztyna i Pieniężna. Jego
zadaniem było obsadzanie opuszczonych gospodarstw. Kopernik odwiedził
43 wsie czynszowe, czego rezultatem
były 72 zapisy lokacji łanów opuszczonych. Oryginalne notatki obejrzeć
można w Muzeum Warmii i Mazur
w Olsztynie. Działalność osadniczą
ilustruje również malowidło ścienne
w olsztyńskim Urzędzie Wojewódzkim
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4.5.

Gospodarka czasów
nowożytnych

w XVII w. z powodzeniem handlowali zbożem, chmielem i drewnem. Ich
sukcesy spowodowały, iż królewieccy kupcy podjęli działania mające doprowadzić do ruiny swoich konkurentów.

Rzemiosło
Rozwój rzemiosła był przedmiotem zainteresowania panów zwierzchnich.
W 1766 r. biskup Adam Stanisław Grabowski wprowadził ordynację krajową, która ujednoliciła system miar i wag, określiła stały poziom jakości pieczy-

Ze szlakiem wiślanym połączony był
także Elbląg (po prawej), leżący nad
rzeką Elbląg uchodzącą do Zalewu
Wiślanego. Królewiec (po lewej) również leżał nad Zalewem Wiślanym, lecz
u ujścia Pregoły, łączącej się z innymi
rzekami, co umożliwiało kontakty
handlowe z Polską i Litwą. Królewiec,
podobnie jak Gdańsk, Braniewo, Toruń,
Chełmno i Elbląg, należał do związku
miast hanzeatyckich

wa, piwa, wyrobów mięsnych i innych. Chętnym do pracy w rzemiośle ułatwiono zdawanie egzaminów czeladniczych oraz dokładnie sprecyzowano
Na początku XVII w. Gdańsk był
jednym z największych portów
europejskich i najbogatszym
miastem Polski. Swój rozwój gospodarczy zawdzięczał położeniu
nad otwartym morzem i połączeniu ze szlakiem wiślanym, które
umożliwiały kontakty handlowe
z innymi nadwiślańskimi miastami
i Mazowszem (mal. W. Gerson)

system wynagradzania służby oraz pracowników najemnych na całej Warmii.

Handel
Największym miastem pruskim w czasach nowożytnych był Królewiec.

W XVIII w. zaczęły pojawiać się duże manufaktury, stopniowo prze-

Miasta mazurskie były nieduże i często miały charakter bardziej rolniczy.

kształcające się w pierwsze fabryki. Przykładowo w Suszu powstała słynna

Podobnie sytuacja wyglądała na Warmii, która jednak mogła poszczycić

fabryka tabaki. Jednak w małych mazurskich miastach normę stanowiły

się Braniewem. Dzięki dogodnemu położeniu nad Zalewem Wiślanym

nadal niewielkie zakłady rzemieślnicze. W Ostródzie najlepiej powodziło

miasto to prowadziło dalekosiężną wymianę handlową. Większość dóbr

się krawcom i sukiennikom. W innych miasteczkach spotkać można było

wytwarzanych w Prusach Książęcych eksportowano przez port w Królew-

często szewców, kołodziejów, kowali, a czasami kapeluszników.

cu. Pregołą i Niemnem spławiano towary z Polski i Litwy, głównie zboże,
drewno, len, konopie i wosk. Z zachodniej Europy sprowadzano wino,

Struktura społeczna wsi

korzenie, cukier, śledzie, wapno, szkło i sól.

W okresie nowożytnym szlachta na Warmii była nieliczna – ok. 90 rodzin.

Kupców jednak było niewielu, gdyż gospodarka regionu została na-

W całym społeczeństwie warmińskim stanowiła ona zaledwie 0,6%, a pa-

stawiona bardziej na samowystarczalność niż produkcję ponad własne

nowie szlacheccy swoim skromnym trybem życia przypominali raczej bo-

potrzeby. Przykładowo w Szczytnie w połowie XVIII w. istniało tylko sie-

gatych chłopów. Poziom życia duchowieństwa wiejskich parafii zazwyczaj

dem kramów. Nieco lepiej powodziło się kupcom w Bartoszycach, którzy

także nie odstępował od warmińskiej „przeciętnej”. Podobnie było w sąsied-

PEŁNY EKRAN / WYJŚCIE Z PEŁNEGO EKRANU

SPIS TREŚCI
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jego polecenie Jerzy Fryderyk Endersch
opracował mapę Warmii (1755)
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Z czasem, gdy liczba zwierzyny coraz bardziej się zmniejszała, prawo do polowań zostało uznane za regale. Komturowie i prokuratorzy, urządzając wielkie łowy, potrzebowali do tego celu wielu ludzi, aprowizacji (zaopatrzenia
w żywność), usług. Chłopi musieli dostarczać wozy, konie, psy, a sami mieli

P oj ę cia :
Regale (regalia) – uprawnienie
przysługujące wyłacznie panującemu.

obowiązek brać udział w nagonce, poszukiwać rannej zwierzyny i odwozić
ubitą, transportować namioty, odnajdować zagubione psy. Również posiadacze ziemscy musieli pełnić pewne posługi na rzecz Zakonu podczas polowań, głównie przez dostarczenie po jednym koniu i jednym psie do nagonki.
Po sekularyzacji państwa zakonnego panujący książęta dążyli do
zmonopolizowania łowiectwa. Dostawy skór i mięsa w XVI w. nadal miały
Wilkierze, ordynacje i ustawy
krajowe regulowały niemal wszystkie
dziedziny życia – święta, pracę,
kwestie dotyczące bezpieczeństwa
publicznego, handlu, miar i wag.
Wilkierze określały m.in.: ilość cechów
skupiających rzemieślników, zasady
kształcenia czeladników, receptury
wypieku chleba i wytwarzania wyrobów z mięsa, należne podatki i inne

Wzorzec miary (powyżej) i wzorzec
korca (poniżej) – miary pojemności produktów sypkich

nich Prusach Książęcych, gdzie ludność wiejska stanowiła 80% społeczeń-

duże znaczenie i przynosiły znaczne korzyści finansowe. Wprowadzono

stwa. Tu jednak większe znaczenie odgrywała miejscowa szlachta pruska.

przymus udziału poddanych w polowaniu przez kilkanaście dni w roku

Uprawą ziemi zajmowali się przede wszystkim chłopi, którzy w znacznej części uprawiali len. Na Warmii większość ziem podlegała bezpośred-

i udawania się na polowanie w bardziej odległe tereny. Na mieszkańców,
którzy się temu nie podporządkowali, nakładano wysokie kary.

nio biskupowi i kapitule fromborskiej. Stosunkowo dużą grupę stano-

Wprowadzenie licznych ograniczeń w wolnym polowaniu spowodo-

wili w dominium warmińskim tzw. wolni chłopi, posiadający wolność

wało nasilenie się kłusownictwa, za które groziła kara pieniężna, a nawet

osobistą, nieprzypisani do ziemi i nieobciążeni żadnymi świadczeniami

śmierć. W Polsce karę śmierci za kłusownictwo zniósł król Zygmunt Au-

pańszczyźnianymi. Posiadali duże gospodarstwa, liczące często po kil-

gust w 1568 r., natomiast w Prusach w 1585 r. zamieniono ją na wysokie

kanaście łanów. Ciążyły na nich jedynie drobne zobowiązania wobec

kary pieniężne. Aby ograniczyć kłusownictwo, przesiedlano całe wsie,

pana zwierzchniego, tj. biskupa, w postaci obowiązku służby wojskowej,

dwory lub folwarki leżące zbyt blisko książęcych lasów.

czynszu i pewnych świadczeń szarwarkowych. Pozostała ludność wiejska

W 1775 r. łowiectwo zostało zreformowane. Odtąd prawo do polo-

miała ograniczone prawa. Najlepiej powodziło się w tej grupie społecznej

wania przysługiwało wszystkim właścicielom ziemskim posiadającym

młynarzom oraz licznym sołtysom. Często we wsiach warmińskich, któ-

więcej niż 75 ha gruntu, któ-

re na przestrzeni kilku stuleci przekształcały się terytorialnie, było po kilku

rym wolno było polować tylko

sołtysów. Większość ludności wiejskiej stanowili chłopi przypisani do

na własnym terenie. Mniejsi

ziemi, zobowiązani do płacenia czynszu i składania danin w naturze oraz

posiadacze mogli wspólnie za

obciążeni szarwarkiem i pańszczyzną. Ponadto na rzecz proboszcza chło-

opłatą wydzierżawić od pań-

pi składali dziesięcinę. Na wsi warmińskiej liczną grupę stanowili mniej

stwa obwód łowiecki, na któ-

zamożni zagrodnicy, chałupnicy oraz służba wiejska.

rym polowali. Pozostali mieli
prawo polować w lasach pań-

Łowiectwo

stwowych po uzyskaniu zgody

Jeszcze za czasów krzyżackich szlachta niemiecka, którą Zakon osadzał na

administracji leśnej i po wnie-

prawie lennym w Prusach, otrzymywała nieograniczone prawo łowieckie.

sieniu odpowiedniej opłaty.
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Grabowskiego regulowała m.in. sprawy
dotyczące łowiectwa. Ustawa ograniczała okres polowań i połowu ryb przez
wprowadzenie okresów ochronnych.
Karą za ich niedotrzymanie było więzienie (Polowanie na jelenie, 1529 r.,
mal. Lucas Cranach Starszy)
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4.6.

Znaczenie Prus
i Warmii w kulturze
europejskiej

żytnych, osiedlali się również Holendrzy, Czesi, Szkoci, Anglicy, Szwedzi
i Szwajcarzy, którzy przywozili tu swoją kulturę i język.
W przeciwieństwie do Rzeczypospolitej społeczność żydowska
była tu nieliczna. Wynikało to z zakazu osiedlania się żydów na obszarze
protestanckich Prus Książęcych. Nawet w konstytucji krajowej z 1567 r.
zapisano brak tolerancji dla żydów, arian i Cyganów. Na Warmii prawo pobytu żydów ograniczała ordynacja biskupa Maurycego Ferbera z 1526 r.,

Większość synagog w Prusach zniszczyli
naziści. Zbudowana w 1847 r. synagoga
w Barczewie (po lewej) szczęśliwie
uniknęła tego losu. Po wojnie budynek
pełnił różne funkcje. Obecnie znajduje
się tu Galeria Sztuki „Synagoga”. Powyżej, z prawej: synagoga w Dąbrównie,
wybudowana na przełomie XVIII i XIX w.
Obecnie opuszczony budynek niszczeje.

mimo to przybywali oni na tereny Prus i zajmowali się handlem. W 1720 r.
W Prusach Wschodnich (bez Warmii) mieszkały 103 rodziny żydowskie,
a największym skupiskiem tej ludności był Królewiec, gdzie w 1756 r. żyło
Cmentarz żydowski (kirkut)
w Szczytnie został założony
w 1815 r., do dziś zachowało się
tutaj ok. 50 nagrobków; najstarszy
pochodzi z 1833 r. Na macewach
z marmuru, granitu i piaskowca
widać typowe rzeźbione zdobienia
i inskrypcje w językach hebrajskim
i niemieckim. Podczas II wojny
światowej Niemcy zdewastowali
cmentarz, ale w 2. połowie lat 50.
został uporządkowany i ogrodzony

Sytuacja narodowościowa ludności Prus
w wiekach XVI–XVIII

ok. 300 żydów. Dopiero w XIX w. otrzymali oni prawo swobodnego osie-

Ludność pruska (staroprusowie) w wyniku długotrwałych wojen z Zako-

kultury żydowskiej w postaci cmentarzy (m.in. w Olsztynie, Szczytnie, Mi-

nem i późniejszych procesów asymilacyjnych zniknęła ostatecznie jako

łakowie, Morągu, Zalewie) oraz synagog (w Barczewie i Dąbrównie).

dlania się. Do dzisiaj na Warmii i Mazurach pozostały nieliczne pamiątki

nacja w latach 80. XVII w. Ta autochtoniczna ludność rozpłynęła się wśród

W Prusach Książęcych w czasach nowożytnych znaleźli się także

obcych przybyszów: Niemców, Polaków i Litwinów. Ich osadnictwo

Holendrzy i Fryzowie. Uciekali oni przed prześladowaniami religijnymi

trwało przez setki lat, tworząc swoistą mozaikę narodowościową i etnicz-

w swojej ojczyźnie; należeli do sekty religijnej anabaptystów. W Prusach

ną. Procesy migracyjne kolonistów z Niemiec, Polski i Litwy doprowadziły

Książęcych było ich ok. 2 tys. Osiedlili się głównie w okolicach Pasłęka

już na początku XVII w. do powstania trzech regionów zróżnicowanych

i Przezmarka. Jeden z przywódców tej grupy religijnej – Wilhelm Gna-

etnicznie, których wyróżnikiem było posługiwanie się przez większość

pheus – został pierwszym rektorem utworzonego w 1535 r. w Elblągu

mieszkańców odmiennym językiem: niemieckim – Górne Prusy i Sambia,

gimnazjum humanistycznego.

polskim – Mazury i południowa Warmia, litewskim – Pruska Litwa. Oprócz

Z podobnych przyczyn przybyło do księstwa pruskiego 15 tys. prote-

tych trzech podstawowych nacji, na terytorium Prus w czasach nowo-

stantów z biskupstwa w Salzburgu. Wielu z nich, wypędzonych z Austrii
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Wybitni ordynariusze diecezji warmińskiej
W dziejach nowożytnych Warmii spotykamy kilku wybitnych biskupów,
którzy na trwałe wpisali się w dzieje polskiej kultury. Na przełomie XV i XVI w.
diecezją warmińską zarządzał Łukasz Watzenrode, wuj i mecenas Mikołaja Kopernika, wytrawny polityk, dzięki któremu dominium warmińskie
zdobyło w państwie polskim dużą autonomię.
Od połowy XVI w. na tronie biskupim w Lidzbarku Warmińskim zasiadali politycy obsadzani przez króla polskiego m.in. w celu polonizacji
Samuel Przypkowski (1592–1670)

Fragment mapy Districtus Olecensis
Józefa Naronowicza-Narońskiego
prezenujący okolice Olecka. Józef
Naronowicz-Naroński (1610–1678) był
inżynierem wojskowym i kartografem.
W dziele Xięgi Nauk Mathematycznych
opisał m.in. technikę prowadzenia
pomiarów miast i terenów trudno
dostępnych. Jako pierwszy wykonał
na terenie Polski pomiary triangulacyjne; był autorem map ponad 40
powiatów w Prusach Książęcych,
a także mapy dóbr Radziwiłłów, jeziora
Drużno, Zalewu Wiślanego, Zalewu
Kurońskiego, projektów poprowadzenia kanałów łączących Wielkie
Jeziora Mazurskie oraz łączących
rzeki Dejmę i Pregołę z Niemnem

ze względu na swoją wiarę, podobnie jak hugenotów z Francji, osiedlano

tych ziem. Poczet wybitnych ordynariuszy związanych z polską literaturą

w Prusach jako chłopów w królewskich posiadłościach ziemskich. Dawa-

rozpoczyna Jan Dantyszek. Zasłynął on jako bardzo skuteczny dyploma-

no im do dyspozycji bydło i narzędzia, a ponieważ hugenoci byli bardzo

ta króla polskiego na dworze cesarskim. Posiadał rzeszę przyjaciół w całej

pracowici i twórczy, przyczynili się do rozwoju ziem pruskich zarówno

Europie, utrzymywał korespondencję m.in. z Erazmem z Rotterdamu oraz

w przemyśle, rzemiośle, jak i sztuce. Na przełomie wieków XVII i XVIII

Filipem Melanchtonem. Zdobył sławę jako wybitny poeta. Kolejną indy-

przybyło do Prus (w kilku etapach) także wiele rodzin ze Szwajcarii, które

widualnością był Stanisław Hozjusz, który zasłynął jako wybitny teolog

osiedliły się przede wszystkim w okolicach Wystruci. Sprowadzanie kolo-

broniący rzymskiego wyznania wiary. Prawdopodobnie był najsłynniej-

nistów z zachodniej Europy pomogło na nowo zaludnić tę ziemię, a także

szym Polakiem w XVI w. Jego Chrześcijańskie wyznanie wiary katolickiej

doprowadzić do dużego wzrostu gospodarczego.

doczekało się wielu wydań na świecie jeszcze za życia autora. Był naj-

W 1658 r. z Rzeczypospolitej wypędzeni zostali arianie. Ich przywódcą

większym autorytetem dla polskich katolików w czasach soboru trydenc-

duchowym w Prusach Książęcych był Samuel z Przypkowic Przypkowski.

kiego. Jego następcą został Marcin Kromer, który zapisał się w historii

Jego biograf w 1692 r. napisał, że był on światłem Polski i światłem Europy. Na-

polskiej kultury jako wybitny pisarz, autor wielu dzieł historycznych, jak

leżał do najbardziej utalentowanych pisarzy ariańskich. Piórem walczył o wol-

chociażby Polonia sive de situ, populis, magistratibus et Republica regni Po-

ność wyznania i sumienia. Bolał nad tym, że nietolerancja niszczy ojczyznę,

lonici, w skrócie nazywanego Geograficzną Polonią. W dziele tym Kromer

toteż jego nawoływania zawierały wiele pożytecznych i rozsądnych wskazó-

dokładnie określił położenie Zalewu Wiślanego, pisał o zbieractwie bursz-

Jan Dantyszek – biskup warmiński
w latach 1537–1548
Biskupi warmińscy zostawili po sobie
wiele cennych pamiątek. W Smolajnach
(fot. po prawej) znajduje się ich dawna
letnia rezydencja wybudowana w latach 1741–1743 z inicjatywy biskupa
Adama Stanisława Grabowskiego.
Było to ulubione miejsce pobytu
biskupa Ignacego Krasickiego, który
urządził tu piękny park i wybudował
wieżę bramną oraz oficynę. Dziś
mieści się tu technikum rolnicze.
W Lidzbarku Warmińskim (na fot. po
lewej – oranżeria) biskup Krasicki rozbudował skromny pawilon ogrodowy,
nadając całości formę klasycystyczną.
Z rozmachem urządził ogrody, których
odbudowę po wojnach szwedzkich
rozpoczął biskup Teodor Potocki

wek. Jego siostrzeńcem był wybitny poeta Zbigniew Morsztyn, który również znalazł się w Prusach Książęcych. W 1663 r. otrzymał od Fryderyka Wilhelma 20 włók pustych w Rudówce, 7 km na wschód od Rynu, gdzie osiadł wraz
z rodziną. Ich gospodarstwo było wzorowo prowadzone, a dzieła Morsztyna,
m.in. Pieśń o ucisku i Sławna wiktoryja nad Turkami..., znane w całej Polsce i Prusach. Przyjaźnił się z Bogusławem Radziwiłłem i Dönhoffami, mającymi swą
siedzibę w Drogoszach (pow. kętrzyński). Znanym i cenionym kartografem,
który z Rzeczypospolitej uciekł do Prus, był Józef Naronowicz-Naroński,
autor wielu map i planów powiatów na ziemiach pruskich, a także nadworny
prusko-brandenburski geometra, geograf i matematyk.
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tynu, wymieniał również największe jeziora Warmii oraz wszystkie miasta
warmińskie i wspominał o dwóch z terytorium Prus Książęcych.

Ignacy Krasicki – biskup warmiński
w latach 1766–1795

Ponadto wielu wykształconych kanoników warmińskich
wpisało się na trwałe w dzieje nowożytne Polski. Przykła-

Jednym z najwybitniejszych biskupów Warmii był Ignacy Krasic-

dem jest historyk Stanisław Bużeński (zm. w 1692 r.), syn

ki, który pełnił tę funkcję przez 28 lat (1766–1795). Znany jest przede

szlachcica z Bużenina w Sieradzkiem. Studiował na Akade-

wszystkim jako poeta i pisarz, autor Monachomachii, Mikołaja Do-

mii Krakowskiej, uzyskując tytuł doktora obojga praw. Dzięki

świadczyńskiego przypadków, Pana Podstolego, satyr i bajek. Dbał także

protekcji Wacława Leszczyńskiego, prymasa z lat 1658–1666,

o Warmię. Zbudował oranżerię i ogrody w letniej rezydencji biskupiej

którego był sekretarzem, otrzymał w 1664 r. kanonię warmiń-

w Smolajnach oraz wokół zamku w Lidzbarku Warmińskim. Zgromadził

ską, a rok później gnieźnieńską. Król Michał Korybut nadał

księgozbiór liczący ok. 6 tys. tomów, uporządkował i nakazał oprawić

mu ponadto kanonię krakowską. Za panowania Jana Sobie-

cenne rękopisy z archiwum biskupiego. Gromadził obrazy, rzeźby, nu-

skiego postawiono Bużeńskiemu zarzut o nadużycia w ad-

mizmaty i zabytki archeologiczne, utrzymywał orkiestrę symfoniczną

ministrowaniu ekonomią mohylewską i usunięto go z dwo-

i zamawiał utwory muzyczne u najwybitniejszych kompozytorów swej

ru. Osiadł wówczas na stałe na Warmii, zostając w 1689 r.

epoki – w jego zbiorach znalazło się ponad 450 partytur, w tym pra-

wikariuszem generalnym warmińskim. Około 1680 r. spisał

wie nieznana melomanom Missa germanica Wolfganga Amadeusza

biografie arcybiskupów gnieźnieńskich w Vitae archiepisco-

Mozarta. Dzięki jego zabiegom Lidzbark Warmiński stał się ośrodkiem

porum gnesnensium, stanowiącym wartościowe źródło po-

kultury polskiej.

znania dziejów polskiego Kościoła. W katedrze fromborskiej
do dziś można podziwiać marmurowe epitafium poświęcone temu

Zamek w Lidzbarku Warmińskim
przez wieki gościł wybitne postaci
ze świata kultury, sztuki i polityki

Prusacy poza granicami prowincji

kanonikowi z charakterystycznym wątkiem ikonograficznym w postaci

Wielu Warmiaków czy mieszkańców Prus Książęcych można było spotkać

tzw. melancholijnego szkieletu z klepsydrą.

w różnych miejscach Europy. Przykładowo kanonik dobromiejski Erd-

Z Lidzbarka Warmińskiego pochodził znany prawnik Jan Jerzy Kunigk.

man Tolgsdorf, który w latach 1572–1576 pobierał nauki w Braniewie,

Zasłynął on przede wszystkim jako autor dzieła Ius Culmense correctum (Ko-

większą część życia spędził na misjach w Inflantach, pisząc tam po łotew-

rektura prawa chełmińskiego), opublikowanego w Braniewie w 1711 r., oraz

sku katechizm, słownik, śpiewnik, kazania, antyfony kościelne i hymny.

jako opiekun artystów. Natomiast Joachim Kalnassy, urodzony w Barcze-

Płyta nagrobna kanonika Stanisława
Bużeńskiego w katedrze fromborskiej

wie w rodzinie pochodzenia węgierskiego, w czasach rządów Warmią biskupa Ignacego Krasickiego pisał sielanki, epigramaty i bajki.
Wzorcową analizę doktrynalnych decyzji soboru trydenckiego – z pozycji luterańskiej – przeprowadził teolog niemiecki Martin Chemnitz
(Kemnitz, 1522–1586). Powstała wówczas praca Examen concilii tridentini,
mająca wprawdzie charakter teologiczny, ale będąca równocześnie dobrym materiałem źródłowym do badań nad postanowieniami soborowymi. Chemnitz, protegowany Melanchtona, znany także jako „drugi Marcin
Luter”, w 1550 r. został bibliotekarzem księcia pruskiego Albrechta w Królewcu. Wydawcą i kontynuatorem pracy Chemnitza był teoretyk prawa
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Martin Chemnitz był pierwszym
teologiem protestanckim
przestrzegającym przed
kontrreformacyjną działalnością
jezuitów. W czterotomowym
dziele Examen Concilii Tridentini
polemizował z doktryną Kościoła
katolickiego, przedstawiając
pozytywnie całość nauki luterańskiej
ze szczególnym uwzględnieniem
jej ściśle biblijnych podstaw
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Samuel Pufendorf (ps. Severinus de Monzambano, 1632–1694). W 1686 r.

ku, oraz Preussische Kirchen Historie (1686) − zarys historii kościelnej Prus od

został historiografem księcia pruskiego Fryderyka Wilhelma. Do historio-

czasów misji św. Wojciecha. Hartknoch zredagował i wydał w 1679 r. we

grafii szwedzkiej i niemieckiej weszły jego dzieła: Commentariorum de

Frankfurcie dzieło Piotra z Dusburga Chronicon terrae Prussiae (Kronika ziemi

rebus Suecis libri XXVI ab expeditione Gustavi Adolphi in Germeniam ad abdi-

pruskiej), do którego dołączył wiele rozpraw o starożytnościach pruskich.

cationem usque Christine oraz De statu imperii germanici (1667).

Krzysztof Hartknoch ilustrował swoje
prace historyczne szczegółowymi rycinami i mapami. Dzisiaj są one cennym
źródłem wiedzy o miastach i życiu
codziennym w minionych epokach,
zdobią wiele współczesnych publikacji

Barokowy pałac Dohnów w Morągu,
zbudowany w latach 1562–1595,
całkowicie zburzony podczas II wojny
światowej i odbudowany w latach
1975–1985. Obecnie siedziba Muzeum
im. Johanna Gottfrieda Herdera

Z Morąga wywodzi się wielki myśliciel, filozof i pisarz oraz słynny teo-

Urodzony w Jabłonce pod Szczytnem Krzysztof Hartknoch (1644–

retyk sztuki i literatury Johann Gottfried Herder (1744–1803). Jako pa-

–1687) należy do grupy niedocenianych historyków pruskich czasów nowo-

stor pracował m.in. w Rydze, gdzie wstąpił do miejscowej loży wolnomu-

żytnych. Od 1662 r. studiował w Królewcu nauki humanistyczne i teologię,

larskiej. Następnie w Nantes i Paryżu studiował literaturę francuską. Znał

lecz z powodu braku środków w 1665 r. przerwał studia. Ubóstwo zmusiło

wielu wybitnych pisarzy europejskich, jego przyjacielem był Johann Wol-

go do przyjęcia posady nauczyciela domowego u burgrabiego kowieńskie-

fgang Goethe. Przeszło 20 ostatnich lat swego życia spędził w Weimarze,

go; pracował również w Wilnie i w Gdańsku. W 1678 r. wznowił studia w Kró-

gdzie był nadwornym kaznodzieją. To m.in. dzięki jego twórczości narodził

lewcu i uzyskał magisterium z filozofii. Ostatnie 10 lat życia spędził w Toruniu

się w literaturze niemieckiej okres „burzy i naporu”, który zalecał zwrot ku

jako profesor tamtejszego gimnazjum akademickiego. Jednocześnie zbierał

naturze, skupiając uwagę na znaczeniu twórczości ludowej, zaś w literatu-

materiały, przygotowując się do napisania dzieła historycznego. Pierwszą

rze postulował ściślejsze związki z doświadczeniem i przeszłością.

W Morągu znajduje się pomnik
poświęcony pamięci wielkiego
filozofa Johanna Gottfrieda Herdera

publikacją Hartknocha była wydana w 1675 r. w Królewcu Dissertatio de forma imperii polonici, omawiająca formę ustroju polskiego. W 1678 r. we Frank-

Recepcja uniwersalnej kultury

furcie opublikował kolejną pracę Respublica polonica duobus libris illustrata

Poznając dzieje regionu, warto zwrócić uwagę na kulturę materialną, któ-

− popularyzującą wiedzę o Polsce. Dziejom pruskim Hartknoch poświęcił

ra świadczy o jego silnych związkach, zwłaszcza Warmii, z kulturą polską.

trzy rozprawy: Selectae dissertationes historicae de variis rebus prussicis (1679),

Potwierdzeniem są obiekty sakralne – gotyckie świątynie wznoszone

Alt und Neue Preussen (1684), która uchodzi za najważniejszą w jego dorob-

jeszcze w XVIII w. (!), a także słynne pielgrzymkowe sanktuaria w Stoczku
Warmińskim, Krośnie czy Chwalęcinie k. Ornety, a przede wszystkim barokowy kościół w Świętej Lipce, leżącej już na ziemiach mazurskich. Podobne
spostrzeżenia można uczynić, poznając wyposażenie tych obiektów. Dziś

Sanktuarium pielgrzymkowe
w Świętej Lipce

można podziwiać coraz mniej takich zabytków,
wiele z nich popadło w ruinę.
Do specyficznej grupy zabytków należy zaliczyć pruskie pałace i dwory. Najsłynniejsze i najokazalsze były rezydencje rodu Dohnów w Słobitach i Gładyszach oraz rodziny Dönhoffów
w Drogoszach i Kwitajnach. Obiekty te stanowiły
wielkie kompleksy architektoniczne z przypałacowymi budynkami, parkami o przemyślnej
formie oraz pałacem z olbrzymim dziedzińcem.
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ROZDZIAŁ IV – Prusy w epoce nowożytnej (1525–1772)
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ROZDZIAŁ 5. Prusy Wschodnie w XIX wieku (177–1914)

5.1.

Warmia w granicach
państwa pruskiego

Dokument ten stał się podstawą do ustalenia stawek podatku, jakie ludność miała odtąd płacić do pruskiego skarbca. Należy zaznaczyć, że świadczenia te wzrosły trzy-, a nawet czterokrotnie. Urzędnicy Fryderyka II ustalili,
że w 1772 r. na Warmii mieszkało 96 547 ludzi, z czego większość (71 935)
w 520 wsiach, pozostali zaś w 12 miastach. Policzone zostały domy mieszkalne, młyny, majątki szlacheckie, a nawet jeziora i lasy. Największym miastem warmińskim było wówczas Braniewo z 4 244 mieszkańcami.

Zmiany administracyjne
W 1815 r. Prusy podzielono na Prusy Wschodnie, sięgające na północnym
wschodzie aż po Królewiec i Kłajpedę, oraz Prusy Zachodnie z Malborkiem, Elblągiem i Kwidzynem. Warmia została w całości włączona do Prus
Wschodnich. Podzielono ją na dwa powiaty: braniewski i lidzbarski, miasta zaś skupiono osobno w powiaty miejskie, ujednolicając w ten sposób
strukturę administracyjną prowincji.
Prowincję Prusy Wschodnie podzielono wówczas na dwie rejencje: królewiecką i gąbińską. Warmia znalazła się w rejencji królewieckiej.
Urzędnicy biskupi i kapitulni zostali usunięci, a ich miejsce zajęli pruscy
Strzeliste wieże kościołów,
przydrożne kapliczki i krzyże to
typowe elementy krajobrazu
katolickiej Warmii. Nie zmieniły
go nawet lata zaboru pruskiego.
Kościół i kapliczka w Brąswałdzie
to piękne świadectwa polskości
Warmii. Z Brąswałdu pochodzili
m.in. ks. Walenty Barczewski
i Maria Zientara-Malewska

Zabór Warmii

landraci, którzy stanęli na czele powiatów. Podlegali oni Kamerze

Na mocy zawartego 17 lutego 1772 r. w Petersburgu traktatu rozbioro-

Wojny i Domen z siedzibą w Królewcu.

wego Prusy otrzymały najbogatsze i najbardziej zaludnione ziemie Rzeczypospolitej (łącznie 36 tys. km2 z 580 tys. ludności). Warmia oficjalnie
przeszła pod panowanie pruskie 13 września 1772 r. Urzędnicy, którzy
przybyli do Lidzbarka i Fromborka w imieniu Fryderyka II, zakomunikowali biskupowi Ignacemu Krasickiemu i kanonikom, że od tej pory są
poddanymi władcy Prus, zaś z budynków zerwali godła biskupa i kapituły warmińskiej, wieszając w ich miejsce czarnego pruskiego orła. Hołd
nowemu władcy delegacja Warmiaków złożyła 27 września w Malborku.
Ówczesny biskup warmiński, Ignacy Krasicki, do Malborka nie pojechał.
Zastąpił go kanonik Karol von Zehmen.
Zgodnie z pruską skrupulatnością zagarnięty kraj bardzo szybko oszacowano. Efektem pracy sztabu urzędników Wyższej Izby Obrachunkowej
był urzędowy spis nieruchomości z dokładnymi szacunkami ich wartości.
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Herb Królestwa Prus (1701–1918).
W wyniku I rozbioru Polski w 1772 r.
Warmia została włączona do Królestwa
Prus i była jego częścią przez kolejne
173 lata. Przed rozbiorem należała
do Rzeczypospolitej przez 306 lat

P oj ę cia :

Prowincja – największa jednostka administracyjna w państwie pruskim.
Rejencja– w państwie pruskim
jednostka pomiędzy prowincją
a powiatem.
Landrat – pruski urzędnik państwowy, władza naczelna powiatu ziemskiego, sprawujący pieczę nad administracją i policją.
Kamery Wojny i Domen – organy administracji w państwie
pruskim. Nadzorowały władze
miast i powiatów w zakresie
administracji, wojska, policji,
finansów, zarządzania dobrami
państwowymi oraz sądownictwa w sprawach skarbowych,
policyjnych i administracyjnych.
Dnia 13 września 1772 r. Fryderyk II
wydał patent okupacyjny, w którym
określił zasady sprawowania władzy
na zagarniętych terenach
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Płock

którzy urzędowali w Braniewie, Lidzbarku,

nad nią władzy. Starano się więc o zatrudnianie nauczycieli posługują-

Ornecie i Olsztynie. Sąd apelacyjny rezy-

cych się obydwoma językami.

mi centralistycznymi likwidacji uległy sa-

Warmiacy wobec polityki rządu pruskiego

morządy miejskie.

Stosunek mieszkańców Warmii do państwa pruskiego można określić
mianem wymuszonego lojalizmu. Wprawdzie w kościołach modlono się

da

o pomyślność dla cesarza i jego rodziny, jednak większość społeczeństwa
boleśnie odczuła zmianę przynależności państwowej.

Autonomia Kościoła została poważnie

Fryderyk II miał o Polsce i Polakach jak najgorsze wyobrażenie; uważał, że

ograniczona. Król pruski Fryderyk II zakazał

cały ustrój polityczny i społeczny Warmii należy poddać radykalnym zmia-

duchownym bezpośrednich kontaktów
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biskupa i kapituły warmińskiej. Biskup i kanonicy mieli odtąd utrzymywać

tego było kształtowanie się antypruskiej postawy Warmiaków, próbujących

się z pensji wypłacanej przez państwo (roczną pensję Ignacego Krasic-

w ten sposób zachować poczucie własnej odrębności.

WARSZAWA

zu

ra

Wisł a

B

swobody Kościoła katolickiego, faworyzowanie protestantów. Wynikiem

Karl von Hohenzollern – biskup
warmiński w latach 1795–1803,
następca Ignacego Krasickiego

Władze pruskie wydawały liczne
zarządzenia w językach polskim
i niemieckim, by były zrozumiałe
dla wszystkich mieszkańców

kiego określono na 24 tys. talarów, dotąd jego dochód wynosił 76,5 tys.
talarów). W 1795 r., gdy Krasicki otrzymał arcybiskupstwo gnieźnieńskie,
skończyły się na Warmii rządy polskich biskupów. Fryderyk Wilhelm II narzucił kapitule kandydaturę Karla von Hohenzollerna.

Szkolnictwo
Za czasów Rzeczypospolitej szkolnictwo warmińskie było domeną Kościoła. Ograniczenie jego dochodów, a następnie rozwiązanie kolegiów
Fryderyk II – król pruski w latach
1740–1786. Pod jego rządami Prusy
stały się jednym z najpotężniejszych
państw Europy

jezuickich spowodowało upadek oświaty.
Fryderykowi II bardzo zależało na upowszechnieniu na Warmii języka
niemieckiego. U schyłku XVIII w. nie była to jeszcze planowa germanizacja.
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5.2.

W dobie wojen
napoleońskich

(obecnie Kłajpeda). Wciąż żywa była pamięć o zwycięstwach Fryderyka II.
Berlińscy politycy i generałowie byli przekonani, że dadzą nauczkę „korsykańskiemu parweniuszowi”. Okazało się jednak, że organizacja armii jest
przestarzała, kraj nieprzygotowany do wojny, zaś zdolności strategiczne
Fryderyka Wilhelma II pozostawiają wiele do życzenia. Pomimo modłów
wznoszonych w większości kościołów w całych Prusach, 27 października
1806 r. Napoleon wjechał do Berlina.

Kampania 1807 roku
Do Prus Wschodnich wojna dotarła na przełomie 1806 i 1807 r. Podczas gdy
od strony Gdańska zbliżały się wojska francuskie z marsz. Michelem Neyem

Fryderyk Wilhelm II – król pruski,
następca Fryderyka II Hohenzollerna.
Panował w latach 1786–1797. Brał
udział w II i III rozbiorze Polski

na czele, od wschodu nadciągała armia sprzymierzonej z Prusami Rosji pod
dowództwem marsz. Leontija Bennigsena. Przednie straże armii napoleońskiej dotarły pod Bartoszyce, Morąg i Miłakowo. Francuzi zajęli Braniewo, a na
początku stycznia 1807 r. marsz. Ney rozłożył kwatery w Dobrym Mieście i Barczewie. Już w wyniku pierwszych starć Rosjanie wyparli Francuzów z Warmii.
W tej sytuacji do Prus ruszyły główne siły armii napoleońskiej stacjonujące na
Mazowszu. Cesarz wyjechał z Warszawy w nocy z 29 na 30 stycznia, a rankiem
3 lutego był już w Olsztynie (kwaterował też w Wielbarku i Pasymiu). Zgodnie

Kampanie napoleońskie
w Prusach w 1807 r.

szlak wojsk Napoleona

ze swoją taktyką dążył do decydującego starcia, wielkiej bitwy, w której mógł-

Klęska Prus

ważniejsze potyczki

16 państw niemieckich. Próbę przeciwstawienia się tej sytuacji podjęły

leon miał powiedzieć o niej: Dokonano

Prusy, od dawna dążące do zdobycia hegemonii w Niemczech i 9 paź-

takiej rzezi, by rozbudzić we władcach

dziernika 1806 r. wypowiedziały wojnę Francji.

umiłowanie pokoju i przerażenie woj-

Jednak już 14 października 1806 r. w dwóch bitwach pod Jeną i Au-

ną. Obie strony walczyły z ogromną

erstädt armia napoleońska rozgromiła wojska pruskie. Klęska Prus była

zaciętością, ponosząc ciężkie straty –

druzgocąca i tym dotkliwsza, że nikt się jej nie spodziewał. W bitwie

Rosjanie stracili 8 tys. żołnierzy, na po-

pod Auerstädt zginęło 27 tys. żołnierzy pruskich, 18 tys. dostało się do

bojowisku pozostawili 5 tys. rannych,

niewoli, a król Fryderyk Wilhelm II po prostu uciekł z Berlina do Memla

12 tys. zabrali ze sobą. Francuzów po-
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Iławką. Armią francuską cesarz dowo-

dając Napoleonowi wolną rękę w Niemczech. Bonaparte został protek-
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bitwa pod Austerlitz (2 grudnia 1805 r.) przypieczętowała klęskę Austrii,

do niej 8 lutego 1807 r. pod Pruską
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W 1806 r. napoleońska Francja była u szczytu swej potęgi. Zwycięska

by rozgromićmiejscowości
armięw których
rosyjską. Doszło
przebywał Napoleon

O

Bitwa pod Pruską Iławką w 1807 r.
(mal. A.-J. Gros)
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legło ponad 4 tys. Bitwa, toczona niemal do północy, nie została

stały się miejscem koncentracji wojsk szykujących się do natarcia na Rosję,

rozstrzygnięta. Bennigsen się wycofał, ale armia rosyjska nie zo-

a rok później obszarem gromadzącym pokonaną Wielką Armię.

stała rozbita i była zdolna do dalszych działań.

Wiosną 1812 r. na terenie Prus Wschodnich gromadzono żywność

W lutym 1807 r. doszło jeszcze do bitwy o Braniewo. Mia-

i furaż. Rekwizycje na potrzeby armii dokonywane na tzw. przednówku

sto zajęły wojska francuskie i na tym kampania zimowa w Pru-

pogorszyły i tak trudną sytuację mieszkańców. Jesienią i zimą 1812 r. − po

sach Wschodnich została zakończona. Wojsko trzeba było

przegranej kampanii – przez mazurskie i warmińskie wsie i miasta wraca-

rozlokować i co gorsza wyżywić. Dla mieszkańców Warmii

ły tysiące głodnych, zmarzniętych i pokonanych żołnierzy. Nie należy się

rozpoczął się trudny czas. Gdy żołnierzom francuskim zabra-

zatem dziwić, że kiedy w ślad za Francuzami nadciągnęli Rosjanie, miej-

kło żywności, zaczęli korzystać z przywilejów „zdobywców”.

scowa ludność przywitała ich jak oswobodzicieli.

Nasiliły się kontrybucje, rekwizycje i zwykłe rabunki. Miesz-

Ostatni epizod związany z epoką napoleońską w Prusach Wschod-

kańcom groził głód, a wraz z nim choroby. Francuzi rozebrali

nich to „pospolite ruszenie” mieszkańców zorganizowane zimą 1813 r.

też i przeznaczyli na opał wiele drewnianych budynków.

Władze werbowały ochotników, którzy mieli wypędzić ostatniego żoł-

Działania wojenne zostały wznowione wiosną 1807 r. Walki

nierza francuskiego z prowincji. Należy jednak zaznaczyć, że pruski pa-

toczyły się pod Dobrym Miastem i Lidzbarkiem Warmińskim.

triotyzm obudził się głównie wśród bogatszej i przeważnie niemieckiej

Rosjanie wycofywali się w kierunku Frydlandu. Do armii napo-

części mieszkańców. Z Olsztyna do organizowanej landwery zgłosiło się

P oj ę cia :

leońskiej dołączyła tymczasem dywizja gen. Jana Henryka Dą-

zaledwie siedmiu ochotników.

Furaż – pasza dla koni wojskowych.

browskiego, która spod Tczewa podążała szlakiem Francuzów

Fascynacja postacią Napoleona trwa
do dziś. Jedną z wielu pamiątek jego
pobytu w Prusach są tzw. dęby napoleońskie, a także tablice, dokumenty,
inscenizacje bitew, np. w Jonkowie,
Lidzbarku Warmińskim czy Ostródzie

Odwrót Wielkiej Armii spod Moskwy
(mal. J. Kossak) – fragment obrazu

przez Morąg, Lidzbark i Pruską Iławkę. Do kolejnej wielkiej bi-

Skutki wojen

twy z Rosjanami doszło 14 czerwca 1807 r. pod Frydlandem.

Wojny napoleońskie pozostawiły na Warmii i Mazurach nie tylko znisz-

Klęska armii carskiej była tym razem całkowita – 25 tys. pole-

czenia, głód i choroby. Przyniosły także reformy gospodarcze, społeczne

głych, reszta uciekła w panice za Niemen. Pościg za niedobit-

i administracyjne. Zaczęto dyskutować o zniesieniu poddaństwa i pańsz-

kami podjęły dywizje gen. Dąbrowskiego i gen. Zajączka. Pola-

czyzny. W całym państwie wprowadzono jednolity system wymiaru spra-

cy zajęli Sępopol, Gierdawy, Kętrzyn, Giżycko, Gołdap, Olecko

wiedliwości, którego podstawę stanowiła równość wszystkich obywateli

i Ełk. Gdy w Tylży toczyły się rokowania pokojowe, żołnierze Dąbrowskiego

wobec prawa. Zniesiono karę chłosty, łamanie kołem, palenie na stosie,

i Zajączka odpoczywali na Mazurach po trudach wiosennej kampanii. Nie-

złagodzono tortury. W miastach zlikwidowano przynależność do cechów,

stety, nadzieje na włączenie dawnych Prus Książęcych do utworzonego na

wprowadzono możliwość wolnego wykonywania zawodu i wolnego

mocy pokoju w Tylży Księstwa Warszawskiego nie ziściły się. Pod koniec

handlu. Przebudowano także strukturę administracyjną Prus Wschodnich.

lipca 1807 r. oddziały polskie opuściły więc Mazury, które wraz z Warmią

Powiaty Morąg i Nidzica przypisano ostatecznie do tej właśnie prowincji.

pozostały w granicach państwa pruskiego.

W 1818 r. ustalono granice rejencji królewieckiej i gąbińskiej, które pozostały niezmienione do 1905 r. (gdy utworzono trzecią rejencję z siedzibą

Wojna z Rosją w 1812 roku

w Olsztynie). Dokonano też nowego podziału na powiaty, ustalając ich

W czasie kampanii 1812 r. na terenie Prus Wschodnich nie doszło wprawdzie

liczbę na 20 w rejencji królewieckiej i 16 w gąbińskiej. Do powiatowych

do walk, ale dla mieszkańców nie był to bynajmniej czas łatwy. Tereny te

miast na Warmii dołączył Olsztyn.
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Landwera – wojsko złożone
z ochotników,
mieszkańców
danego terytorium, „pospolite
ruszenie”.

SPIS TREŚCI

Kodeks cywilny Francuzów z 1804 r.,
zwany także Kodeksem Napoleona,
stał się wzorem prawodawstwa dla
innych krajów Europy, w tym także Prus
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5.3.

Sytuacja gospodarcza
w 1. połowie XIX wieku

biednych Mazurach doprowadził do zlicytowania wielu małych
gospodarstw, których właściciele nie byli w stanie spłacić wymaganych obciążeń.
Jeszcze gorzej przedstawiała się sytuacja chłopów w majątkach prywatnych. Uwłaszczenie rozpoczęło się tam dopiero w 1811 r.
(na mocy tzw. edyktu o regulacji), a chłop otrzymywał
50% lub nawet ok. 70% ziemi, na
której do tej pory odrabiał pańszczyznę. Jeśli chciał przejąć całość, musiał spłacić właściciela ziemskiego. Protesty
szlachty pruskiej utrudniały realizację procesu uwłaszczenia. Junkrzy pruscy
nie chcieli znosić pańszczyzny, a tym bardziej oddawać chłopom ziemi na
własność. Nowe zarządzenie, które ograniczało liczbę gospodarstw podlega-

Karta pocztowa Powrót z jarmarku
J.F. Piwowarskiego z 1858 r. przedstawia
chłopów mazurskich z pocz. XIX w.

jących uwłaszczeniu i zwiększało wysokość odszkodowań, zostało wydane
29 maja 1816 r. Gospodarstwa, które nie wywiązywały się z obciążeń, licytowano i tą drogą wracały w ręce szlachty. W efekcie tych regulacji chłopi
Architekturę, zabudowę
gospodarstw, narzędzia rolnicze
i wyposażenie domostw
świadczące o stylu i poziomie życia
chłopów z terenów Prus, Warmii,
Litwy i Powiśla eksponuje Muzeum
Budownictwa Ludowego
w Olsztynku

w Prusach Wschodnich stracili ok. 20% ziemi, którą dotychczas uprawiali.

Reformy agrarne po wojnach napoleońskich

Następnym etapem reformy, zapoczątkowanym w 1821 r., była ko-

Początek XIX w. rozpoczął się dla Prus Wschodnich niezbyt pomyślnie. Woj-

masacja gruntów, zwana w Prusach Wschodnich separacją. Dotychczas

ny z Napoleonem przyniosły zniszczenia i śmierć wielu mieszkańców, zaś

na wsi pruskiej grunty najczęściej nie znajdowały się w jednym kawałku,

rządzącym uświadomiły, że bez głębokich reform ekonomicznych państwo

co pociągało za sobą obowiązek wspólnej uprawy. Celem separacji było

pruskie nie sprosta wyzwaniom nowego wieku. Zmiany zostały zapoczątko-

wyznaczenie chłopom ziemi w jednym kawałku. Efek-

wane już w 1799 r., kiedy to w Prusach Wschodnich i Zachodnich zniesiono

tem była m.in. likwidacja wspólnych pastwisk wiej-

szarwarki w dobrach królewskich. W 1807 r. zostało zniesione poddaństwo

skich, co odbiło się niekorzystnie na najuboższych,

wszystkich chłopów. Jednak najistotniejszy dla chłopów królewskich był akt

którzy od tej pory nie mieli możliwości utrzymania

z 27 lipca 1808 r., na którego podstawie w Prusach przeprowadzono uwłasz-

choćby jednej krowy. Separacje nasiliły się w latach

czenie chłopów królewskich. Chłopi nie otrzymali ziemi za darmo: musieli

1845–1864, zmieniając wygląd pruskiej wsi. Budynki

jednorazowo zapłacić dwudziestokrotną wartość 75% rocznych czynszów

mieszkalne i gospodarcze zaczęto budować na środku

i obciążeń, a pozostałe 25% przekształcone zostało w stały podatek. Proces

gospodarstwa (na tzw. koloniach), wsie straciły zwartą

ten zakończył się ok. 1820 r. O ile na Warmii, gdzie istniała liczna warstwa

zabudowę, stawały się bardziej rozproszone, mniejsze,

bogatych chłopów, nie przyniósł istotnych zmian w strukturze wsi, o tyle na

a część z nich uległa likwidacji (np. Robawy k. Reszla).
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Bezprecedensowy był protest
chłopów warmińskich, którzy odmówili
uwłaszczenia z obawy przed nowym
systemem społecznym, wysokimi
opłatami za otrzymaną ziemię, a często
i za posiadany inwentarz. Ostatecznie
jednak akcja wręczania dokumentów
własności ziemi zakończyła się tu wcześniej niż w innych prowincjach, bo ok.
1820 r. (Orka, mal. J. Chełmoński, 1864 r.)
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Reformy nie zmieniły położenia
najuboższych chłopów, nieposiadających własnych gospodarstw.
W związku z wprowadzeniem
komasacji gruntów utracili oni
możliwość wypasu bydła i trzody na
wspólnych gruntach i pastwiskach, co
obniżyło drastycznie poziom ich życia
i wywołalo falę niezadowolenia
(rys. F. Kostrzewski, Obrachunek
robocizny, „Tygodnik Powszechny”, 1860 r.)

Często spotykane na Warmii
i Mazurach samotne gospodarstwa, położone z dala od zwartych
zabudowań wiejskich to pozostałość
po układzie wsi, który ukształtował się
w wyniku przeprowadzonej separacji
w połowie XIX w. Zanikł wówczas
dawny charakter architektoniczny wsi,
w którym dominowały dwa rodzaje
osad wiejskich: owalnice i ulicówki.
Pierwszy charakteryzował się zabudową gospodarstw wokół wspólnego
placu służącego do wyganiania bydła,
spotkań wiejskich czy handlu. Dla
drugiego rodzaju charakterystyczna
była zabudowa wzdłuż drogi, jezior lub
rzek. Ilustracje powyżej to plany typowego układu wsi owalnicy (Zabrodzie
k. Biskupca, plan z 1867 r.) i ulicówki
(Sątopy, k. Biskupca, plan z 1836 r.)

Skutki reform

Klęski żywiołowe

Reformy uwłaszczeniowe spowodowały kryzys wśród społeczności

Reformy przeprowadzone w Prusach Wschodnich po wojnach napo-

wiejskiej w Prusach Wschodnich. Pracę i dach nad głową straciło wielu

leońskich nie przyniosły bezpośredniej poprawy sytuacji ich miesz-

komorników, zagrodników i chałupników, którzy do tej pory pomagali

kańców. Zniszczoną wojnami prowincję nękały klęski żywiołowe, głód

gospodarzom odrabiać pańszczyznę. Obowiązek oddania 30% czy nawet

i choroby. W 1831 r. do Prus Wschodnich dotarła epidemia cholery.

50% obrabianej do tej pory ziemi spowodował zminimalizowanie zatrud-

Największe żniwo zebrała w Królewcu – 705 osób. W Nidzicy zmarły

nienia pracowników spoza kręgu rodziny, a nawet bankructwo wielu go-

94 osoby, a w Olsztynie 71. Ogółem w całych Prusach Wschodnich na

spodarstw. Starosta węgorzewski w 1836 r. odnotował: Większość gospo-

cholerę zmarło 15 tys. ludzi. Epidemie powta-

darstw chłopów uwłaszczonych w tutejszym powiecie na gruntach pańskich

rzały się jeszcze kilkakrotnie.

nie istnieje. Grunty ich wskutek poprzedniego zadłużenia podlegały licytacji

Ludność gnębiły też klęski nieurodzaju. Nie-

i zostały nabyte przez dziedziców. Niektórzy chłopi sprzedali z własnej woli

sprzyjające warunki pogodowe niemal co roku

dziedzicom swoje gospodarstwa. Wszystkie te gospodarstwa zostały przez

doprowadzały wsie i miasteczka do skrajnego

dziedziców dołączone do ich włości i już ich nie obsadzono.

ubóstwa. W 1837 r. burmistrz Olsztyna Jakub

Powiat węgorzewski nie był wyjątkiem. Efektem takiej sytuacji była

Rarkowski zapisał: Tylko nieliczni rolnicy zebrali

emigracja, zwłaszcza do Królestwa Polskiego, gdzie można było znaleźć

więcej zboża, niż potrzebują dla własnego gospo-

pracę w majątkach szlacheckich i rozwijających się ośrodkach przemy-

darstwa. Na wiosnę będzie przeto wielka bieda.

słowych. Duży odsetek wśród emigrantów stanowili mieszkańcy Mazur,

Wielu komorników i parobków nie znajdzie z tego

których region charakteryzował się dużym przyrostem naturalnym i roz-

powodu utrzymania. Ceny zboża rosną. Podob-

drobnieniem gospodarstw wiejskich.

na sytuacja miała miejsce w całej prowincji.

Należy podkreślić, że reformy nie wpłynęły w sposób istotny na struk-

W 1844 r. katastrofalna susza wiosenna i nad-

turę agrarną Prus Wschodnich. Północna i środkowa część (głównie rejen-

zwyczaj deszczowe lato spowodowały, że po

cja królewiecka) pozostały obszarem o przewadze wielkiej własności ziem-

raz kolejny mieszkańcy Prus Wschodnich prak-

skiej, natomiast w części południowej i południowo-wschodniej (część

tycznie nie zebrali plonów. W 1846 r. zaraza pa-

rejencji gąbińskiej i rejencja olsztyńska) przeważała własność chłopska.

dła też na ziemniaki.
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W 1866 r. były burmistrz Olsztyna Jakub
Rarkowski ufundował drewniany krzyż
dziękczynny za zakończenie epidemii
cholery z polskim napisem:
Od powietrza, głodu, ognia i wojny zachowaj nas Panie. Żelazna
replika tego krzyża znajduje się
dziś przy Kaplicy Jerozolimskiej
(ul. Grunwaldzka) w Olsztynie
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Ruch trzeźwości
Jedną z przyczyn nędzy mieszkańców był alkoholizm. Legendy warmińskie przypisywały wynalezienie alkoholu diabłu – co dobitnie świadczy
o skali problemu. W 1841 r. w Biskupcu pijaństwo rozpanoszyło się nie tylko
wśród mężczyzn, ale nawet wśród kobiet i zachodzi obawa, że rozszerzy się
na dzieci… W większości niezamożnych rodzin robotniczych dotychczasową
zupę grochową czy mączną podawaną na śniadanie zastąpiła wódka i kawałek chleba. Jeżeli jednak dokładnie sprawdzimy, dlaczego wódka zastąpiła
inne pożyteczne potrawy, to okaże się, że jest ona najtańszym posiłkiem.
W 1837 r. w Olsztynie powstało pierwsze Towarzystwo Wstrzemięźliwości. Nie działało długo, jednak ruch trzeźwości zaczął się rozwijać. Pojawiły
się gazety zwalczające pijaństwo. W działania na rzecz trzeźwości włączył się
Duchowieństwo walczyło z powszechnym pijaństwem, organizując towarzystwa wstrzemięźliwości. Ich członkowie
składali uroczyste śluby, w których
wyrzekali się picia wódki. Listy pasterskie
poświęcone walce z pijaństwem wydali
m.in. biskup Filip Krementz (O pijaństwie i o poście w 1880 r.) oraz biskup
Andrzej Thiel (O bractwie wstrzemięźliwości i o poście w 1890 r.). W Braniewie
nakładem Drukarni Warmińskiej
opublikowano w 1851 r. Statut towarzystwa wstrzemięźliwości od palonych
napojów w dyecezyi Warmińskiej
Drogi wodne były najdogodniejszym
i najtańszym środkiem transportu aż do
XX w. – umożliwiały dostęp do morza,
stanowiły szansę rozwoju gospodarczego.
Od lewej: port w Elblągu i port
nad rzeką Pasłęka w Braniewie

również Kościół. Najwybitniejszą postacią ruchu trzeźwości na Warmii był
Walenty Tolsdorf, olsztyński wikary. W 1846 r. był on inicjatorem ponownego zorganizowania Towarzystwa Wstrzemięźliwości, do którego w ciągu
półtora roku przystąpiło 150 osób. W połowie XIX w. wszystkie bractwa
trzeźwości działające na południowej Warmii skupiały 26 tys. ludzi, zaś liczba
gorzelni i browarów w powiecie olsztyńskim spadła ze 158 do 13.
Na Mazurach ruch trzeźwości nie przybrał takich rozmiarów jak na
Warmii, pomimo apeli publikowanych przez Gustawa Gizewiusza na łamach polskiego pisma „Przyjaciel Ludu Łecki”.

miała rozpoczęta w 1844 r. budowa kanału łączącego Elbląg z jeziorami
Jeziorak i Drwęckim. Silnym ośrodkiem handlowym stał się Pisz, skąd Pisą,
Narwią i Wisłą spławiano do Gdańska zboże z gospodarstw okolicznych
chłopów. Jednak kariera miasta skończyła się wraz z wybuchem wojny celnej z Rosją (1823). Z czasem koniunktura gospodarcza w Prusach Wschodnich pogarszała się. Nawet tradycyjnie prowadzony handel lnem podupadł
w związku z napływem tanich towarów bawełnianych z Holandii i Anglii.
Odbiło się to zwłaszcza na Biskupcu, słynącym z targów lnianych. Tylko
targi w Świętej Lipce nadal przyciągały kupców z Kłajpedy, Tylży, Elbląga,
a nawet z Warszawy.
Rozwojowi handlu nie sprzyjał fatalny stan dróg. Władze pruskie przystąpiły do budowy dróg bitych, dając tym samym zatrudnienie tysiącom ludzi.
W latach 1822–1840 wybudowano drogi Bartoszyce–Królewiec i Bartoszyce–

Sytuacja w przemyśle, handlu i rzemiośle

Funkcja gospodarcza Kanału Elbląskiego
w obliczu rozwoju sieci dróg i kolei
zmieniła się z czasem przypisując mu
rolę znaczącej atrakcji turystycznej

–Kętrzyn. Sieć dróg połączyła też Olsztyn z pobliskimi miasteczkami.

Po wojnach napoleońskich w Prusach Wschodnich nastąpił rozwój prze-

Pomnik Georga Jacoba Steenke,
konstruktora systemu pochylni
Kanału Elbląskiego, usytuowany
w pobliżu pochylni Buczyniec.

mysłu. Powstały pierwsze poza Królewcem duże fabryki, np. garbarnia i fabryka mydła w Braniewie. Poprawie sytuacji w przemyśle i handlu służyć

Rynek w Piszu – silnego
ośrodka handlu w XIX w.

Ekipa robotników podczas budowy jednej z wielu dróg powstałych w XIX w.

PEŁNY EKRAN / WYJŚCIE Z PEŁNEGO EKRANU

SPIS TREŚCI

BIBLIOGRAFIA

88

ROZDZIAŁ 5. Prusy Wschodnie w XIX wieku (177–1914)

5.4.

Prusy Wschodnie
w dobie polskich
powstań narodowych
i Wiosny Ludów

Przekroczenie granicy pruskiej było alternatywą wobec kapitulacji
przed Rosjanami. Armia polska wkraczająca do Prus zobowiązana była do
złożenia broni i materiałów wojskowych, odbycia kwarantanny, zachowania dyscypliny wojskowej oraz zwolnienia jeńców wojennych. Powstańcy
zostali zakwaterowani na terenie prowincji. Choć władze pruskie starały
się, aby ich kontakty z miejscową ludnością polską były ograniczone, to
internowani, nierzadko z olbrzymim zdziwieniem, zauważali, że w Prusach Wschodnich mieszkają Polacy. Także ludność niemiecka przyjmowała powstańczych żołnierzy bardzo gościnnie. Mieszkańcy prowincji
przeznaczali na rzecz internowanych znaczne sumy, często grano też
Polakom Mazurka Dąbrowskiego (np. w Elblągu).
Niektórzy Warmiacy nie ograniczyli się tylko do sympatii wobec po-

Uczestników powstania witano
chętnie w wielu polskich domach
zaboru pruskiego

wstania, ale wzięli w nim czynny udział. Zdarzały się także dezercje z armii pruskiej wprost do wojska polskiego. Należy podkreślić, że postawa
sprzyjania Polakom była całkowicie sprzeczna ze stanowiskiem władz,
jednoznacznie opowiadających się po stronie Rosji. W rejencji królewieckiej wydano np. okólnik, w którym ostrzegano wszystkich landratów
i proboszczów, że „niewłaściwe” pod względem politycznym ustosunkowanie się do powstania będzie traktowane jako sprzeniewierzenie się
obowiązkom wynikającym z pełnionych urzędów.
Gdy 1 listopada 1831 r. została ogłoszona amnestia carska dla uczest-

– miejsca bitew

– kierunki działań głównych sił rosyjskich

na Litwę i rosyjskich z armii głównej do Petersburga. Rosjanie założyli tu
zaplecze aprowizacyjne swojej armii. Do Prus przeszły też oddziały powstańcze po upadku powstania – najpierw korpusy litewskie generałów
Antoniego Giełguda, Dezyderego Chłapowskiego, Franciszka Rohlanda

ści polskiej do państwa pruskiego, obudzili świadomość narodową. Z drugiej strony tysiące żołnierzy uświadomiło sobie, że ziemie, na których się
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emigrację. Pobyt powstańców w Prusach Wschodnich miał istotne konsekwencje. Władze zauważyły, iż zburzyli oni pozytywne nastawienie ludno-

Wronie

– kierunki działań głównych sił polskich

przekroczyła pruską granicę; część, w tym wielu dowódców, udała się na

Powstanie listopadowe

Szawle

– kierunki działań mniejszych sił polskich

ników powstania, którzy mieli wrócić do Królestwa, większość powtórnie
Finis Poloniae (1831 r.,
mal. D. Monten) – obraz
przedstawiający przekroczenie
granicy z Prusami przez rozbite
oddziały powstańcze
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Giżycka, Ełku, Pisza, Mikołajek. Efektem jego wizyty były obietnice popra-

Powstanie styczniowe

wy losu Warmiaków i Mazurów, które jednak skończyły się zaledwie na

Szczególnie silny oddźwięk wywołało na Warmii i Mazurach powstanie

powołaniu komisji do zbadania przyczyn nędzy.

styczniowe. W momencie jego wybuchu landrat olsztyński pisał: Nie jest

Bieda, głód i brak pracy to idealna pożywka dla wszelkiego typu ru-

to niemożliwe, chociaż w naszym powiecie wątpliwe, aby tutejsi poddani

chów rewolucyjnych. Wieść o wydarzeniach berlińskich w marcu 1848 r.

narodowości polskiej poczuli się zobowiązani dołączyć do powstańców lub

stała się dla mieszkańców Prus Wschodnich hasłem do demonstracji

przyjść im z jakąkolwiek pomocą. Obawy pruskiego urzędnika sprawdziły

i wystąpień. Doszło do nich m.in. w Barczewie, Lidzbarku Warmińskim,

się. Mieszkańcy terenów przygranicznych przyjmowali zbiegów i ran-

Ornecie, Braniewie, Ełku. Biedota chciała natychmiastowej poprawy swo-

nych, np. w Barczewie powstańcy przebywali u 20 rodzin. Rzemieśl-

jego położenia, a jej gniew kierował się w stronę bogatszej części spo-

nicy zaopatrywali ich w odzież, obuwie, prowiant, a także broń. Zimą

łeczeństwa, np. w Lidzbarku Warmińskim robotnicy demolowali urzędy,

1863/1864 r. na południowej Warmii odpoczywał oddział powstańczy

sklepy i mieszkania zamożniejszych mieszczan. Niespokojnie było także

liczący ok. 200 osób. Przez teren Warmii i Mazur prowadziły też konspi-

na wsi. Szlachta obawiała się, że ludność samowolnie rozparceluje mająt-

racyjne szlaki, którymi transportowano broń dla powstańców w Kró-

ki. Dochodziło do zamieszek i aresztowań.

lestwie Polskim i na Litwie. Kurierem powstańczych przesyłek i broni

Powszechna rewolucja jednak nie nastąpiła. Policja, wojsko i straż oby-

był m.in. Wojciech Kętrzyński. Za pomoc w powstaniu był dwukrotnie

watelska tłumiły robotnicze demonstracje. Nie zabraniano natomiast zakła-

aresztowany i skazany na rok więzienia w twierdzy. Młodzi Warmiacy też

dania klubów konstytucyjnych i demokratycznych oraz związków robot-

szli walczyć w oddziałach powstańczych. Po upadku powstania, podob-

niczych. Klub taki został zorganizowany m.in. w Olsztynie. W ukazującym

nie jak w 1831 r., na Warmię napłynęło wielu uciekinierów. Mieszkańcy

się od 1843 r. tygodniku „Allensteiner Kreisblatt” pojawiały się artykuły do-

okazali im wiele pomocy.

tyczące wolności, którąśmy od wiosny osiągnęli. Także na Mazurach zaczęto

Powstania narodowe wykreaowały na Warmii i Mazurach mit idealnej

wydawać pisemka polityczne w języku polskim, starając się pozyskać w ten

Polski, polskiego patriotyzmu i bohaterstwa. Także Polakom z Królestwa

sposób ludność wiejską dla liberalnych i demokratycznych idei.

przypomniały o istnieniu rodaków Kłajpeda
na ziemiach pruskich.

Nową falę ożywienia politycznego przyniosły wybory do Zgroma-
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5.5.

Gospodarka pruska
w 2. połowie
XIX wieku

szowych (koniczyna, lucerna, łubin). Zwiększała się także liczba zwierząt hodowlanych. W hodowli bydła pojawiły się krowy rasy szwajcarskiej, a u bogatych gospodarzy konie ras angielskiej i arabskiej. Duża część tej produkcji
przeznaczona była na potrzeby środkowych i zachodnich Niemiec, co zapewniało zbyt i dochody wschodniopruskim gospodarzom. Na wsi pojawiły
się też nowe maszyny: młocarnie z kieratem, żniwiarki, pługi żelazne.

Przemiany gospodarcze po 1871 roku
Rok utworzenia cesarstwa niemieckiego (1871) rozpoczął okres ożywienia gospodarczego w Prusach Wschodnich. Ogromna kontrybucja, jaką
musiała zapłacić pokonana w wojnie Francja (1870–1871), została prze-

Pierwsza snopowiązałka została
skonstruowana przez Cyrusa
McCormicka w 1876 r. Wszyscy byli
zdumieni maszyną obsługiwaną przez
jednego tylko człowieka, która mogła
kosić zboże i jednocześnie je wiązać.
W latach 1876–1885 McCormick
wyprodukował i sprzedał
ok. 50 tys. snopowiązałek

znaczona w dużej mierze na uprzemysłowienie Niemiec. Część z tych
pieniędzy trafiła także do Prus Wschodnich i mimo że nie była to kwota
duża, wystarczyła, aby poprawić sytuację w prowincji.
Przemysł wschodniopruski nastawiony był głównie na zaspokajanie
potrzeb miejscowej ludności. Duże zakłady przemysłowe znajdowały się
w Królewcu i Tylży. Na pozostałym obszarze przeważały drobne zakłady
związane z przemysłem przetwórczym i drzewnym. Na Warmii i Mazurach funkjonowało wiele browarów i gorzelni, a także olejarni, tartaków,
farbiarni, młynów. W Czerwonym Dworze (powiat gołdapski) działała
Gospodarka rolna wymagała
gruntownych zmian, czemu
służyć miały zarówno uwłaszczenie i komasacja gruntów
(separacja), jak i wprowadzenie
efektywnej uprawy i hodowli
oraz mechanizacji

Przemiany w rolnictwie

huta szkła, w Krutyni fabryka zapałek, zaś w Wadągu k. Olsztyna papiernia.

Trudną sytuację chłopów warmińskich i mazurskich pogarszały powta-

Także zakłady karne w Braniewie i Rynie prowadziły własną działalność

rzające się klęski nieurodzaju. Szczególnie tragiczny był rok 1867, kiedy

gospodarczą. Na Warmii i Mazurach najwięcej było warsztatów tkackich,

ulewne deszcze zniszczyły plony. Inwentarz, którego nie było czym wy-

znajdujących się prawie w każdym gospodarstwie i stanowiących dodat-

karmić, poszedł pod nóż. Bezpośrednim skutkiem głodu była epidemia

kowe źródło dochodu, zwłaszcza wśród najuboższych. Wraz z rozwojem

Postęp techniczny zmienił
wygląd wsi, szczególnie bogatych
gospodarstw i majątków ziemskich,
w których hodowla koni, bydła
i trzody odgrywały coraz ważniejszą
rolę. Powszechnie postępowała
też mechanizacja prac polowych.
Od lewej: wieś Czerniki k. Kętrzyna
na początku XX w.; prace polowe
przedstawione na karcie pocztowej

tyfusu. Aby ratować dzieci przed niechybną śmiercią, tysiące z nich wysłano do Westfalii, gdzie zostały przygarnięte przez niemieckie rodziny.
Jednak z czasem i we wschodniopruskim rolnictwie odnotowano
pozytywne zmiany. Na przełomie XIX i XX w. rozpoczęła się intensyfikacja
produkcji rolnej i jej mechanizacja. Klęski nieurodzajów zdarzały się rzadziej.
Zmienił się także areał ziemi przeznaczony pod poszczególne uprawy – zanikała produkcja dotychczas rozpowszechnionych roślin przemysłowych,
m.in. lnu, a wzrastała produkcja ziemniaków, buraków cukrowych i roślin pa-
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dróg i linii kolejowych, które pod koniec XIX w. połączyły wszystkie miasteczka Prus Wschodnich z Niemcami, i, co za tym idzie, napływem tanich

Rok
otwarcia

Linia

Aby konkurować z tanimi towarami z Rzeszy, w miastach Prus

1852

Malbork–Elbląg–Braniewo

84

Wschodnich zaczęły powstawać duże zakłady przemysłowe. Poza

1853

Braniewo–Królewiec

62

towarów z Rzeszy, drobne rzemiosło wschodniopruskie podupadło.

Długość
w km

Królewcem i Tylżą należy tu wymienić: Bartoszyce (fabryka wagonów

1860

Królewiec–Wystruć–Gąbin–Stołupiany

142

kolejowych, eksportująca swoje wyroby nawet do Chin), Braniewo

1866

Królewiec–Bartoszyce

58

(fabryka cygar, garbarnia, browar), Iławę (fabryki papy i mydła), Kętrzyn

1867

Bartoszyce–Korsze–Kętrzyn

58

(cukrownia, browar, fabryka drożdży), Małdyty k. Morąga (tartak), Olsztyn
(browary, fabryka maszyn, zapałek, cegielnia), Ostródę (fabryka maszyn,
warsztaty kolejowe). Jednak stopień uprzemysłowienia prowincji w porównaniu z resztą Niemiec był nadal niski.
Wielu ludzi miało możliwość zatrudnienia także przy budowie linii kole-

Uprawa lnu i tkactwo przez stulecia
były powszechne na Warmii i w całych
Prusach. Dawne warsztaty tkackie
dziś są eksponatami muzealnymi, np.
w Muzeum Budownictwa Ludowego
w Olsztynku. Wielką rolę w kultywowaniu tkactwa i wzornictwa ludowego
naszego regionu odegrała współczesna artystka Barbara Hulanicka,
która w dawnej synagodze w Barczewie założyła Centrum Tkactwa
Warmii i Mazur (zdjęcie u dołu)

Ważniejsze linie kolejowe w Prusach Wschodnich w XIX w.

1868

Kętrzyn–Giżycko–Ełk

79

1872

Olsztyn–Barczewo–Czerwonka

31

1873

Ostróda–Olsztyn

40

1879

Gołdap–Olecko–Ełk

65

1883

Morąg–Olsztyn

45

1883

Olsztyn–Szczytno

45

jowych. Nowe połączenia powstawały w bardzo szybkim tempie. Ich prze-

1884

Szczytno–Ruciane–Pisz

57

bieg podyktowany był głównie względami wojskowymi. Jego skutkiem był

1884

Olsztyn–Dobre Miasto–Orneta

45

dynamiczny rozwój miast, które stały się węzłami kolejowymi. Dzięki stacji

1887

Olsztyn–Olsztynek

30

kolejowej (ale także garnizonowi) Olsztyn przekształcił się w najważniejsze

1888

Olsztynek–Nidzica–Działdowo

53

miasto Warmii. Na żelaznych drogach zyskały również Ełk i Korsze. Pominię-

1889

Węgorzewo–Gołdap

50

cie miasta przy budowie kolei oznaczało upadek jego gospodarki i handlu.

1900

Szczytno–Wielbark–Nidzica

64

Wraz z rozwojem linii kolejowych zmalało znaczenie dróg bitych, których budowa została przekazana w ręce władz powiatowych. Jednocześnie

Zróżnicowane ukształtowanie terenu,
rzeki, jeziora, bagna i lasy nie ułatwiały
pracy budowniczym kolei w Prusach.
By utrzymać ciągłość linii kolejowych,
trzeba było zbudować wiele mostów
i wiaduktów, z których znaczna część
funkcjonuje do dziś. Na zdjęciach
od góry: budowa mostu na trasie
Królewiec–Prostki; most w Pieniężnie

Źródło: A. Piątkowski, Kolej Wschodnia w latach 1842–1880. Z dziejów transportu kolejowego
na Pomorzu Wschodnim, Olsztyn 1996.

rozbudowywano kanały łączące jeziora mazurskie. W 1890 r. dyrektor ban-

dlano się w Królewcu, Gdańsku, Elblągu, Malborku, Tylży i Olsztynie. Wyż

ku w Giżycku Ernest Rakowski założył Towarzystwo dla Ułatwienia Ruchu

demograficzny spowodował, że i tam coraz trudniej było znaleźć pracę.

Osobowego na Jeziorach Mazurskich. Wkrótce powstała spółka finansowa,

Dlatego wielu ludzi podejmowało decyzję o wyjeździe poza granice

która uruchomiła szlak wodny z Giżycka do Sztynortu, Węgorzewa, Rynu,

Prus. Najpierw wyjeżdżano za ocean, a gdy linie kolejowe połączyły pro-

Rydzewa, Mikołajek, Rucianego i Pisza. Zapoczątkowało to ruch turystyczny

wincję z resztą Rzeszy, ona właśnie stała się głównym celem mieszkań-

na Mazurach; z myślą o turystach zaczęto też budować hotele i restauracje.

ców prowincji. Rozwijający się przemysł niemiecki (skupiony zwłaszcza
w Berlinie, Westfalii i Nadrenii) potrzebował rąk do pracy. Werbownicy

Migracje ludności

przyjeżdżający z Niemiec obiecywali dziesięciogodzinny dzień pracy

Ożywienie gospodarcze i poprawa sytuacji ludności w Prusach Wschod-

i wysokie zarobki. Była to oferta kusząca dla robotników rolnych i ubo-

nich przyczyniły się do dużego przyrostu naturalnego. Rozpoczęły się

gich chłopów. Koniec XIX i początek XX w. był więc etapem masowych

masowe migracje wewnętrzne, podczas których część ludności wiej-

wyjazdów do zachodnich Niemiec – w 1914 r. w Westfalii i Nadrenii

skiej w poszukiwaniu pracy przenosiła się do miast. Początkowo osie-

mieszkało ok. 180 tys. Warmiaków i Mazurów.
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Przedstawicieli innych narodowości było niewielu. Mieszkali oni

głównie w miastach nadmorskich, np. w Królewcu osiedlili się Anglicy

29%

Rejencja królewiecka
Rejencja królewiecka
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Rejencja gąbińska
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Stosunki narodowościowe
w Prusach Wschodnich w 1825 r.
22%

i Francuzi, prowadzący tam działalność handlową.
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Rejencja gąbińska

Interesów i Praw Warmii, które głosiło m.in. istnienie „narodo-

Rejencja gąbińska

warmińskiej” oraz domagało się utrzymania jedności administra-

cyjnej regionu. Dawne dominium warmińskie zachowało swą jedność

4%

administracyjną do 1905 r., kiedy utworzono rejencję olsztyńską. Zaryso-

18% 4%

wał się wówczas wyraźny podział na Warmię północną – niemiecką (re-

18%

49%
49%

jencja królewiecka; powiaty braniewski i lidzbarski) i południową – pol-

78%

ską (rejencja olsztyńska; powiaty olsztyński i reszelski). Warmię wyróżniał

78%

fakt, że jej mieszkańcy byli katolikami. W 1772 r. nie odnotowano wśród
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W 1816 r. Prusy Wschodnie zamieszkiwało ponad 886 tys. ludzi. W 1849 r.
liczba ludności wynosiła już niemal 1,5 mln, a w 1900 r. wzrosła do 2 mln.
Zatem w ciągu niespełna stulecia liczba mieszkańców zwiększyła się

południe i zmniejszał się zasięg używania
języka polskiego.
W 2. połowie
Litw
Niemini
cy
Litw ini
Polacy
XIX w. żyło na Warmii ok. 60 tys.
ludzi
mówiących
po polsku. Około 50%
78%
78%

Rejencja gąbińska

Litw ini

Rejencja gąbińska

z nich przyznawało się do polskości, pozostali nie mieli wykształconej
78%

gąbińska
świadomościRejencja
narodowej
albo uważali się za polskich Prusaków lub

(w 2. połowie XIX w. Prusy Wschodnie opuściło ponad 500 tys. osób). Stra-

Niemców. Zarówno niemieccy, jak i polscy Warmiacy deklarowali przy-

ty rekompensował ogromny przyrost naturalny. Ludność Warmii w tym

wiązanie do swojej małej ojczyzny i jej historii.

czasie wzrosła ze 100 tys. do prawie 240 tys.

Państwo pruskie akceptowało specyfikę Warmii, dodatkowo umac-

Na obszarze Prus Wschodnich współżyły trzy duże społeczności: nie-

nianą przez Kościół katolicki. W dokumentach kościelnych posługiwa-

miecka, polska i litewska. Pozostałe (m.in. żydzi, Cyganie, Rosjanie) stano-

no się nazwami: diecezja warmińska, lud zwany Warmiakami. Jeden

wiły znikomy odsetek. Ponad 80% mieszkańców Prus Wschodnich wy-

z następców biskupa Ignacego Krasickiego, Józef von Hohenzollern

znawało luteranizm. Katolicy w rejencji królewieckiej stanowili ok. 20%,

(pełniący tę godność w latach 1808–1836) nie zgadzał się, by młodzież

a w rejencji gąbińskiej zaledwie 1%.

warmińska uczyła się z pruskiego podręcznika, który nie uwzględniał
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narodowościowej, łączyło ich jedno – wszyscy byli mieszkańcami
Rejencja królewiecka
ziem pruskich. Prusaków nie wolno jednak mylić z Prusami, którzy
byli członkami różnych plemion
pruskich – m.in. Warmów, Bartów,
Galindów – i którzy wymarli lub
zasymilowali się, przejmując niemieckie lub polskie zwyczaje.
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Mazurzy
Południową część dawnych Prus Książęcych,
późniejszych Prus Wschodnich, zamieszkaną przez ludność wyznania ewangelickiego,
w niemieckiej nauce i publicystyce zaczęto od
połowy XIX w. nazywać Mazurami. Ludność
mazurska była świadoma swej odrębności terytorialnej i językowej. W 1800 r. na obszarze
uznawanym za powiaty polskie mieszkało ok.
150 tys. Mazurów. Do końca XIX w. liczba ta
wzrosła kilkakrotnie mimo nasilonej emigracji

Od lewej: winieta tytułowa pisma
„Warmiak” i mieszkanki Ornety
w strojach ludowych (pocz. XX w.)

w głąb Niemiec. Mazurzy stanowili wówczas
ok. 16% wszystkich mieszkańców Prus Wschodnich,
a był to przede wszystkim lud wiejski na wsiach.
odrębności Warmii. Zalecał natomiast Książkę uczebną dla szkół biskup-

Tym, co świadczyło o pochodzeniu ludności ma-

stwa warmińskiego, bowiem wiele miejsca poświęcono w niej historii

zurskiej, był język. Język polski był językiem kościel-

i geografii regionu. Przez cały wiek XIX, mimo późniejszego ujednoli-

nym, ściśle związanym z wiarą i obrzędowością, stąd

cenia programu nauczania, nauczyciele podtrzymywali poczucie od-

Mazurzy ogromną wagę przykładali do nauczania

rębności regionalnej. Szczególnie wyróżniały się w tym Warmińskie

religii właśnie po polsku: Biblia i wiara i język ojczysty /

Towarzystwo Historyczne i Warmińskie Towarzystwo Sztuki z Braniewa.

Ubogich Mazurów to skarb wiekuisty. Mazurzy mówili

Ich członkowie prowadzili m.in. źródłowe studia historyczne ukazujące

archaicznym językiem polskim, z naleciałościami nie-

historię Warmii, działalność jej biskupów i kanoników.

mieckiego. W XIX w. notowano stały spadek liczby lud-

Przełom w życiu mieszkańców Prus Wschodnich, w tym także War-

ności mówiącej po polsku. O ile w 1831 r. 86% Mazurów posługiwało się

miaków, przyniosła Wiosna Ludów. Mieszkańcy prowincji otrzymali pra-

ojczystym językiem, to w 1910 r. było ich już tylko 46%. Mazurski język,

wo wyboru posłów do sejmu pruskiego. W związku z tym na Warmii za-

zwyczaje i obrządki najdłużej utrzymywały się na południowych terenach

czął rodzić się ruch polityczny, związany bardziej z ludnością niemiecką

okręgów Pisz i Szczytno.

Od góry: strona tytułowa kancjonału
mazurskiego, zbioru pieśni religijnych
śpiewanych w kościele i przy
innych okazjach oraz kalendarzy
wydawanych dla Mazurów

niż polską. Dla katolików najważniejsze było założenie własnej gazety. Od

Strona tytułowa kalendarza
„Ermländischer Hauskalender”
wydanego na rok 1917 w redakcji
„Ermländische Zeitung” w braniewskiej drukarni C. Skowrońskiego

1856 r. ukazywał się kalendarz „Ermlandischer Hauskalender”, rozchodzą-

Litwini

cy się w dużych nakładach. Jednak nie mógł on zastąpić gazety. Dopiero

Znaczący odsetek wśród mieszkańców Prus Wschodnich stanowili Li-

kulturkampf i walka władz niemieckich z Kościołem katolickim przyspie-

twini. Dlatego też po zawarciu pokoju tylżyckiego w 1807 r. wyodręb-

szyły działania na rzecz powstania katolickiego pisma i w 1871 r. ukazał

niono część litewską Prus Wschodnich z siedzibą w Gąbinie. Stopniowo

się pierwszy numer „Ermländische Volksblatter” (w 1875 r. gazeta przyjęła

jednak ludność litewska germanizowała się, malała liczebnie, a jej świa-

nazwę „Ermländische Zeitung”).

domość narodowa zanikała. Jeszcze w 1900 r. na północnym wschodzie
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Miłakowie, Morągu, Mrągowie, Nidzicy, Olsztynie, Olsztynku, Ostródzie,
Reszlu, Szczytnie i Zalewie. Ludność żydowska trudniła się wędrownym
handlem, rzemiosłem, ale byli też wśród niej bogaci kupcy, właściciele
sklepów, domów handlowych, zakładów przemysłowych. Byli też właściciele majątków ziemskich, prawnicy, lekarze. Mieli własne stowarzyszenia,
a ich przedstawiciele zasiadali w radach miast. Mniejszość ta była widoczna
w Prusach Wschodnich jeszcze w okresie międzywojennym.

Rosyjscy staroobrzędowcy
Od lewej: scena z życia Litwinów
Pruskich z kalendarza „Ostpreu
Kilcher Haus-Kalender für Stadt
und Land”, którego egzemplarze
zachowały się w zbiorach specjalnych
Ośrodka Badań Naukowych w Olsztynie oraz zespół „Vyčiai” w strojach
litewskich z okolic Kłajpedy

W 1. połowie XIX w. w Prusach Wschodnich osiedlili się też rosyjscy staroobrzędowcy, zwani filiponami. W 1825 r. król Fryderyk Wilhelm III zezwolił
na osiedlenie się w Prusach filiponów, przybywających ze znajdującego się
Prus Wschodnich było 106 tys. mieszkańców mówiących wyłącznie po
litewsku, ale już w 1937 r. konsul polski w Królewcu, Stanisław Srokowski,
pisał: Przy liczbie 16 do 18 tysięcy przedstawiają dziś Litwini całkiem znikomy
tylko procent wschodniopruskiego zaludnienia, nie większy niż 0,7, gdy mniej
więcej sto lat temu, co prawda razem z zaludnieniem obszaru Kłajpedy, który

Edykt Fryderyka Wilhelma III z 1812 r.
O stosunkach obywatelskich, zwany
też edyktem emancypacyjnym,
umożliwiał żydom uzyskanie
pełnego obywatelstwa pruskiego

należy teraz do rzeczpospolitej litewskiej, stanowili w kraju ponad 9%. Obecnie włączając nawet terytorium kłajpedzkie, gdzie obok 70 000 Niemców
mieszka prawie taka sama ilość Litwinów, na ziemiach wschodniopruskich
nie doliczyłoby się ich więcej nad 3%.

pod rządami Rosji Królestwa Kongresowego. Starowiercy karczowali lasy,
budowali domy i zakładali wsie na terytorium nadanym im przez króla,
położonym w Puszczy Piskiej, w okolicach rzeki Krutyni i jeziora Bełdany.
Pierwszy osadnik filipoński, Onufry, założył nazwaną od jego imienia miej-

Na Warmii i Mazurach pozostało
niewiele zabytków kultury żydowskiej.
Na zdjęciu synagoga w Olsztynie,
splądrowana i podpalona podczas
„nocy kryształowej” (pogrom żydów
niemieckich w nocy
z 9 na 10 listopada 1938 r.)

scowość Onufryjewo, po której szybko powstały inne wioski: Piaski, Ładne
Pole, Wojnowo, Osiniak, Piotrowo, Zameczek, Iwanowo, Gałkowo i Kadzidłowo. W 1840 r. wzniesiono pierwszy kościół w Wojnowie, który do dzisiaj
stanowi centrum kultury staroobrzędowców w Polsce. Nad jeziorem Duś,
niedaleko Wojnowa, zbudowano klasztor, który aż do II wojny światowej
był jedynym rosyjskim klasztorem na terytorium Niemiec.

Od lewej: gospodarstwo filiponów na
starej pocztówce; współczesne zdjęcie
najbardziej znanej w Polsce cerkwi
staroobrzędowców w Wojnowie

Żydzi
W krajobrazie kulturowym ówczesnych Prus
Wschodnich wyraźnie widoczna była ludność
żydowska. W 1812 r. król Fryderyk Wilhelm
wydał edykt zezwalający żydom na swobodne
osiedlanie się w Prusach Wschodnich. W bardzo krótkim czasie powstało na tym terenie 45
gmin: m.in. w Barczewie, Bartoszycach, Biskupcu, Bisztynku, Dąbrównie, Dobrym Mieście, Górowie Iławeckim, Iławie, Janowie, Jezioranach,
Kętrzynie, Lidzbarku Warmińskim, Lubawie,
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ROZDZIAŁ 5. Prusy Wschodnie w XIX wieku (177–1914)

5.7.

Mniejszość polska
na Warmii

Braniewskie seminarium nie było
jedyną instytucją oświatową zamkniętą
w okresie kulturkampfu. W Braniewie
zamknięto także katolicką szkołę
dla dziewcząt, prowadzoną przez
zgromadzenie sióstr katarzynek

P oj ę cia :
Kulturkampf (z niem. walka
o kulturę) – polityka prowadzona przez rząd pruski, skierowana
przeciwko Kościołowi katolickiemu.

orientacji. Zamknięty został zatem zakon jezuicki i zakony pokrewne (oprócz
tych, opiekujących się chorymi). W 1872 r. ustawa o nadzorze szkolnym
ograniczyła wpływ Kościoła na szkolnictwo. Rok później władze nakazały
całkowite wycofanie języka polskiego z nauczania szkolnego. Po licznych
protestach ludności stanowisko to zostało jednak nieco złagodzone.
Wiejska szkoła (mal. A. Anker)

Przejawem walki z Kościołem katolickim na Warmii było m.in. za-

Germanizacja i kulturkampf

mknięcie seminarium duchownego w Braniewie. Wydano też dekret

Gdy Warmia znalazła się w granicach Prus, język niemiecki stał się języ-

dotyczący obsadzania parafii. Każda nominacja na proboszcza miała być

kiem urzędowym. Wymagano jego znajomości w urzędach, sądzie, wojsku

przedstawiona do zatwierdzenia nadprezydentowi prowincji, w przeciw-

i szkole. To właśnie szkoła miała przełamać niechęć mieszkańców do pań-

nym wypadku ksiądz nie mógł pełnić czynności religijnych. Liczba kapła-

stwa pruskiego, a pierwszym krokiem była oczywiście nauka języka nie-

nów zaczęła się gwałtownie zmniejszać. U schyłku kulturkampfu aż osiem

mieckiego. Już w 1831 r. rejencja królewiecka nakazała władzom szkolnym,

parafii w powiatach olsztyńskim i barczewskim nie było obsadzonych.

aby nie zatrudniały nauczycieli niewładających w dostatecznym stopniu ję-

W wielu miejscowościach to właśnie księża byli animatorami ruchu

zykiem niemieckim. Rok później ta sama rejencja wydała zarządzenie, aby

polskiego, m.in. ksiądz Walenty Barczewski. W Wielbarku, a potem

nauka języka niemieckiego w szkole elementarnej wynosiła przynajmniej

w Brąswałdzie, gdzie był proboszczem, prowadził szkółkę polską i głosił

osiem godzin tygodniowo. Celem kolejnych rozporządzeń było wprowa-

kazania w języku polskim.
W 1886 r. wydana została tzw. ustawa kolonizacyjna, na mocy któ-

dzenie do szkół niemieckiego jako języka wykładowego.
W ludność polską uderzał też kulturkampf – na południowej Warmii

rej obywatele rosyjscy pochodzenia polskiego przebywający nielegalnie

walka z Kościołem katolickim równała się walce z polskością. Zdawali sobie

na terenie Prus mieli być wysiedleni. Dotyczyła ona ponad 12 tys. miesz-

z tego sprawę urzędnicy pruscy. Ówczesny nadprezydent Prus Wschodnich

kańców Prus Wschodnich. Do 1888 r. wysiedlono 8 456 osób, z których

Teodor von Schön sądził, że klasztory są punktem zaczepienia dla polskiej

50% stanowili katolicy, 40% żydzi i 10% – protestanci.
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Fragment polichromii kościoła
w Brąswałdzie, wykonanej na zlecenie
księdza Barczewskiego. Widoczne
wizerunki polskich świętych, Orła
Białego, wzgórze wawelskie, Frombork,
Gietrzwałd i Jasną Górę miały
przypominać polskim Warmiakom
o przeszłości Polski i Warmii
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Przebudzenie narodowe południowej Warmii

Działacze ruchu polskiego chcieli zapewnić mieszkańcom Warmii do-

Język polski i religia katolicka określały tożsamość mieszkańców południowej Warmii. Ludność, pomimo nacisków władz, zachowała język
polski jako język rodziny i Kościoła, pielęgnowała też polskie tradycje.
Na Warmię docierały polskie książki i czasopisma, z czasem zaczęły powstawać polskie biblioteki i czytelnie. Początkowo nie był to jednak ruch

Andrzej Samulowski (1840–1928)

Od lewej: ksiądz Augustyn Weichsel
(1830–1909) – proboszcz w Gietrzwałdzie w czasie objawień; błogosławione źródełko w Gietrzwałdzie na
widokówce wydanej przez Andrzeja
Samulowskiego. Mimo niemieckiego pochodzenia ksiądz Weichsel
wspierał Polaków, za co był wielokrotnie
karany grzywnami (aż 70 razy), a nawet
osadzony na krótko w więzieniu.
Władze oskarżały go, że poprzez
akceptację objawień, dopuszczanie
polskich księży do wygłaszania kazań
i słuchania spowiedzi przyczynia się do
rozkwitu polskości (mal. Witkowski)

stęp do polskich książek i gazet. Andrzej Samulowski już w 1878 r. otworzył
w Gietrzwałdzie polską księgarnię. Osiem lat później spełniło się marzenie
o polskiej gazecie na Warmii – 16 kwietnia 1886 r. drukarnia przy ul. Prostej w Olsztynie wypuściła pierwszy numer „Gazety Olsztyńskiej”.

zorganizowany, dopiero okres kulturkampfu oraz wybory parlamentarne

„Gazeta Olsztyńska” i jej rola w umacnianiu polskości

w Prusach Wschodnich uaktywniły społeczeństwo południowej Warmii.

Pierwszym redaktorem i wydawcą „Gazety Olsztyńskiej” był Jan Liszew-

Pojawili się pierwsi przywódcy: Franciszek Szczepański z Lamkowa, An-

ski. W słowie wstępnym do pierwszego numeru pisał: Spowodowani chę-

drzej Samulowski z Gietrzwałdu, Jan Liszewski z Klebarka Wielkiego.

cią pracowania koło oświaty ludowej, a ufając w pomoc boską i licząc na po-

Istotną rolę w procesie budowania świadomości narodowej polskich War-

parcie ludzi dobrej woli, odważyliśmy się na wydawanie niniejszego pisma.

miaków odegrały objawienia gietrzwałdzkie. Przypadły one na moment

Liszewski kierował gazetą do schyłku XIX w., a następnie przekazał ją swo-

największego natężenia kulturkampfu. W połowie 1877 r. rozeszły się wieści,

jemu szwagrowi Sewerynowi Pieniężnemu, po którego śmierci drukar-

że na klonie przy kościele w Gietrzwałdzie objawiła się dzieciom Matka Boska

nię przejęła Joanna z Liszewskich Pieniężna, a po niej syn Seweryn.

i przemówiła do nich po polsku. Do Gietrzwałdu zaczęły przybywać pielgrzymki

Początkowo gazeta ukazywała się raz w tygodniu w nakładzie 180

– na odpust 8 września 1877 r. dotarło ok. 50 tys. pątników. Mieszkańcy Warmii

egzemplarzy. Po latach wychodziła już codziennie, a nakład wzrósł do

mieli szansę kontaktu z Polakami z innych zaborów. W rozmowach z rodakami

2 tys. egzemplarzy. Zgodnie z hasłem umieszczonym w winiecie: Uczmy

poznawali historię Polski, na nowo uczyli się przynależności narodowej. Także

dzieci czytać po polsku (w 1897 r. zmienione na Ojców mowy, Ojców wiary

przybywający Polacy mogli przypomnieć sobie o istnieniu Warmii i Warmiaków.

– brońmy zgodnie: młody, stary) „Gazeta Olsztyńska” miała budzić w War-

Władze pruskie oczywiście próbowały utrudniać te kontakty. Wydawano

miakach ducha polskości. Stanęła w obronie języka polskiego. Apelowała

kolejne zarządzenia, m.in. dotyczące obowiązku posiadania paszportu przez

do rodziców, aby uczyli dzieci pisać i czytać po polsku. Nawiązując do ob-

wszystkich pielgrzymów. Kary spotykały księży, którzy prowadzili modlitwy

jawień gietrzwałdzkich, przekonywała, że jeżeli w niebie nie gardzą polskim

w sanktuarium (w ciągu 10 lat ukarano 20 kapłanów). Jednak sława objawień

językiem, czyż się może na to odważyć nędzny proch ziemski?
Wśród różnorodnych wiadomości publikowanych na łamach gazety znajdo-

gietrzwałdzkich była tak duża, że fali pielgrzymów nie udało się powstrzymać.

Zecernia „Gazety Olsztyńskiej”

Joanna Pieniężna (1867–1929) –
właścicielka wydawnictwa „Gazeta
Olsztyńska”, działaczka warmińska,
współzałożycielka Towarzystwa
Kobiet Polskich w Olsztynie

wały się też wieści z innych ziem polskich. Warmiacy mogli przeczytać o manifestacjach narodowych, np. z okazji sprowadzenia do kraju prochów Adama Mickiewicza czy pogrzebu Józefa Ignacego Kraszewskiego. Oczywiście zamieszczano
też wiadomości lokalne i ogłoszenia. Wokół pisma skupiali się ludzie, którzy chcieli
działać na rzecz sprawy polskiej na Warmii. W 1890 r., przy okazji wyborów do
parlamentu, działacze ruchu polskiego – Andrzej Samulowski, Franciszek Szczepański, Jan Liszewski – protestowali przeciwko germanizacji, usuwaniu języka
polskiego ze szkół i kościołów. W Olsztynie wzywano do głosowania na polskiego
kandydata (Franciszka Szczepańskiego). Otrzymał on ponad 5 tys. głosów.
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5.8.

Mniejszość polska na
Mazurach

protestującego stali proboszczowie i nauczyciele. Jednym z argumentów
walki o język polski w szkole było przekonanie, że tylko nauka w języku
ojczystym zapewni dzieciom dobre wykształcenie oraz utrwali wartości
moralne i religijne.
Pomimo zwiększania liczby godzin przeznaczonych na naukę języka
niemieckiego w szkołach, nie udało się całkowicie wyeliminować z Mazur mowy polskiej (gwary mazurskiej). W 1914 r. pastor Johannes Brehm
w książce Rozwój ewangelickiej szkoły ludowej na Mazurach pisał: Od przeszło 40 lat w mazurskiej szkole ludowej dzieci uczą się wyłącznie po niemiecku.
Należałoby spodziewać się, że niemczyzna poczyni tu duże postępy i że liczba przyjętych do szkół dzieci znających język niemiecki będzie szybko rosła.
Niestety, w żadnym wypadku stwierdzić tego nie można… W powiatach
nidzickim, szczycieńskim, piskim język mazursko-polski panuje w pełni. Chociaż wszyscy, z wyjątkiem starszych ludzi, niemiecki znają, to jednak o szybkim
wytępieniu języka Mazurów nie może być mowy.

Ruch polski
Pocztówka z widokiem na mazurskie gospodarstwa we wsi Nida
nad jeziorem Nidzkim z pocz. XX w.

Obrońcą polskiej mowy stał się Krzysztof Celestyn Mrongowiusz,

Szkoła
Władze pruskie dużą wagę przywiązywały do nauczania języka niemieckiego. Kolejne zarządzenia (z lat 1831, 1832, 1834, 1865, 1873, 1874) zmierzały do całkowitego usunięcia języka polskiego ze szkół. W 1834 r. rejencja gąbińska wydała dekret szkolny, w którym stwierdzano, że wszyscy
uczniowie bez wyjątku i bez względu na to, jakim językiem w domu mówią,
mają być nauczani po niemiecku. Ta sama rejencja zabroniła np. promowania uczniów do wyższej klasy, jeśli nie robią widocznych postępów
w nauce języka niemieckiego, oraz nakazała dzieciom zaopatrzyć się wyłącznie w elementarze niemieckie.
Wspomniane zarządzenia wywoływały niezadowolenie Mazurów, np.
mieszkańcy Ełku w 1832 r. wystosowali do władz petycję, upominając się

Szkoła w Linowie k. Szczytna na
starej pocztówce

o nauczanie w języku polskim, która jednak została zignorowana. Sprawą, która budziła największe emocje, było nauczanie religii – domagano
się, aby chociaż te lekcje odbywały się w języku polskim. Na czele ruchu
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Krzysztof Celestyn Mrongowiusz
(1764–1855) – pastor, kaznodzieja
ewangelicki, orędownik polskości
w zaborze pruskim, filozof, językoznawca, tłumacz. Opracował gramatykę
języka polskiego, liczne podręczniki
i słowniki polsko-niemieckie. Zajmował
się także zbieraniem pieśni mazurskich i kaszubskich oraz zabytków
języka kaszubskiego. Zasłużył się jako
krzewiciel polskości w zaborze pruskim
i pionier badań kaszubszczyzny

ewangelicki pastor i pisarz. W jednej ze swoich prac pisał: Mowa polska
jest piękniejsza i cudniejsza niż język francuski i niemiecki, więc się jej poczciwy człowiek wstydzić nie powinien i owszem pilnie się jej uczyć, o nią dbać
i o utrzymanie się jej jako o wielki skarb starać powinien. W 1821 r. Mrongowiusz przetłumaczył na język polski Książkę uczebną dla szkół biskupstwa
warmińskiego.
Jego współpracownikiem był Gustaw Gizewiusz, także pastor, urodzony w 1819 r. w Piszu. W 1842 r. Mrongowiusz opracował memoriał
skierowany do króla Fryderyka Wilhelma IV, w którym przekonywał, że
uczyć się religii i modlić można tylko w ojczystym języku oraz skarżył się
na „nadgorliwość” urzędników pruskich. Gizewiusz zawiózł dokument do
Berlina. Skutkiem memoriału było złagodzenie zarządzeń germanizacyjnych i usunięcie radcy szkolnego w Gąbinie.
Również w 1842 r. Gizewiusz rozpoczął wydawanie polskojęzycznego
pisma „Przyjaciel Ludu Łecki”. Na jego łamach protestował przeciwko
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Strona tytułowa opracowanego przez
Mrongowiusza słownika niemiecko-polskiego wydanego
w Królewcu w 1854 r.
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P oj ę cia :
Ruch gromadkarski – zjawisko
rozwijające się na Mazurach od
połowy XIX w., forma pobożności
ludowej będąca reakcją na postępującą germanizację. Łączył dążenie do zachowania języka polskiego z przebudzeniem duchowym,
którego głównym elementem było
rozważanie i głoszenie Ewangelii.

germanizacji, żądał dla Mazurów prawa do nauki w ojczystym języku.
Pismo przestało wychodzić w 1844 r., głównie z powodu trudności finansowych. W 1845 r. Gizewiusz wydał książkę Kwestia języka polskiego
w Prusach. Zamieścił w niej teksty zarządzeń, korespondencję i fragmenty
różnych artykułów obrazujących akcję germanizacyjną. W okresie Wiosny
Ludów kandydował na posła. Niestety, jego działalność przerwała przedwczesna śmierć – zmarł w wieku zaledwie 31 lat.
Z chwilą śmierci Gizewiusza i upadkiem „Przyjaciela Ludu Łeckiego”
Mazurzy pozostali bez przywódcy i bez polskiej gazety. Szkoła, urząd,

Prasa

wojsko, kontakty gospodarcze z miastem, a nawet Kościół – powodowa-

Po upadku „Przyjaciela Ludu Łeckiego” na Mazurach przez niemal 40 lat

ły coraz większe upowszechnianie języka niemieckiego. Utrzymywaniu

nie było polskiej gazety. Dopiero w 1883 r. Jan Karol Sembrzycki, przy

języka polskiego sprzyjał tzw. ruch gromadkarski. Jego źródłem była

pomocy Kętrzyńskiego, założył w Ostródzie tygodnik „Mazur”, który po

postawa Kościoła państwowego, który z lekceważeniem odnosił się do

roku miał 400 prenumeratorów. Czytelnicy pisali do redakcji, prosząc

mazurskiej pobożności. Pruscy duchowni zarzucali Mazurom m.in. przej-

o polskie książki. Gdy pismo upadło, Sembrzycki od 1885 r. zaczął wyda-

mowanie obrządków katolickich. Dodatkowo na Mazurach było zbyt

wać w Tylży „Mazura Wschodniopruskiego”, w którym drukował m.in.

mało parafii i pastorów. Gromadkarze zbierali się więc w prywatnych do-

wiersze Kochanowskiego i Krasickiego. Jednak i to pismo wkrótce zaprze-

mach (czasem specjalnie w tym celu wybudowanych), gdzie czytali po

stano wydawać.
W styczniu 1896 r. w Ełku ukazał się pierwszy numer polskiej „Gazety

polsku Pismo Święte, śpiewali polskie pieśni. Stawali się także wędrowny-

Ludowej”. Apelowano w nim: Matki polskie! Czuwajcie nad tym, aby dzieci

mi kaznodziejami, chodzili od wsi do wsi, głosząc ewangelię.
Od góry: fragment rękopisu Gustawa
Gizewiusza z jego zbioru pieśni ludu
mazurskiego; „Przyjaciel Ludu Łecki”,
z grudnia 1844 r., wydany nakładem
drukarni ełckiej. Poniżej pomnik
nagrobny Gizewiusza na cmentarzu
w Ostródzie z inskrypcją: Nie brzydźmy
dzieciom polskim piękna mowy ich matek

Ruch polski na Mazurach zyskał kolejnego przywódcę w osobie

nie zapomniały swej ojczystej mowy! Uczcie dzieci czytać i pisać po polsku.

Wojciecha Kętrzyńskiego. Urodzony w Lecu (Giżycko) nosił najpierw

Autorzy tłumaczyli Mazurom, że są Polakami, bo mają ten sam język i te

nazwisko Winkler. Jako student zaczął używać rodowego nazwiska ojca

same obyczaje. Gazeta ukazywała się do 1902 r.

– Kętrzyński. Czuł się Polakiem, choć wiersze do końca życia pisał po nie-

Przedsięwzięcia polskie na Mazurach nie miały długiego żywota. Ga-

miecku. Po niemiecku też rozmawiał ze swoją matką. Interesował się bar-

zety powstawały, upadały i odradzały się na nowo. Ich redaktorzy musieli

dzo polską historią, a temat jego rozprawy doktorskiej brzmiał O wojnie

zmagać się z trudnościami finansowymi i szykanami władz

Bolesława Wielkiego toczonej w latach 1002–1005 przeciw Hen-

pruskich, które nasiliły się pod koniec XIX w. Mazurzy uczy-

rykowi królowi Niemiec. W okresie powstania styczniowego Kę-

li się języka polskiego z Biblii, kancjonałów, śpiewników,

trzyński był kurierem, za co trafił do więzienia. Później poświę-

z polskich gazet i kalendarzy. Niemieckiego uczyła szkoła

cił się pracy naukowej. Starał się udowodnić polską przeszłość

i różnego rodzaju kursy, towarzystwa, chóry, nie wspomina-

Mazur i południowej Warmii (np. w pracy O ludności polskiej

jąc o wojsku czy urzędach. Język ten stawał się zatem coraz

w Prusiech niegdyś krzyżackich). Na łamach różnych pism żądał,

powszechniejszy. Na dodatek gwara mazurska zaczęła być

aby zaznajamiano Mazurów z historią i kulturą polską. Mówiono

utożsamiana z brakiem wykształcenia. Język polski funkcjo-

o nim, że swą działalnością przywrócił Mazury Polsce.

nował więc w rodzinach i na wsi, ale ciągle trwał.

PEŁNY EKRAN / WYJŚCIE Z PEŁNEGO EKRANU

Winiety tytułowe „Mazura” (nr 3
z 11 lipca 1906 r.) i „Mazura Wschodnio-Pruskiego” (nr 3 z 22 stycznia 1885 r.)

SPIS TREŚCI

Jan Karol Sembrzycki (1856–1919)
– mazurski działacz narodowy i oświatowy, wydawca, folklorysta, historyk
Winieta tytułowa „Gazety Ludowej”
(nr 16 z 23 lutego 1901 r.)
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5.9.

Miasto Olsztyn
i jego rola w latach
1772–1914

W XIX wieku
Epoka napoleońska nie przyniosła zmiany na
lepsze. Wprawdzie w lutym 1807 r. Olsztyn
gościł cesarza Francji, a przez całą zimę jego
żołnierzy, lecz wizyta owa zamiast zaszczytów
dla miasta przyniosła mu raczej zniszczenia.
Wtedy właśnie zdewastowano całe wnętrze
katedry św. Jakuba, gdyż osadzeni w niej jeńcy
rosyjscy ogrzewali się drewnianym wyposażeniem świątyni. Skutkiem działań wojennych
i przemarszów armii francuskiej, pruskiej i rosyjskiej były głód i choroby.
Władze miejskie starały się pomagać najuboższym, przeznaczając na ten
cel środki finansowe, które np. w 1847 r. wyniosły 15% budżetu miasta.
Władzę administracyjną w mieście sprawowała rada wybierana przez

Stary Ratusz w Olsztynie do 1915 r.
był siedzibą władz miejskich,
w budynku funkcjonowały także
Królewski Sąd Ziemski i Grodzki
(do 1880 r.). Dziś jest to siedziba
Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej

mieszkańców w głosowaniu bezpośrednim; olsztyńska rada liczyła 24 członków, na jej czele stał przewodniczący. Uchwały rady wykonywał magistrat,
którym kierował burmistrz. Jedną z bardziej zasłużonych dla miasta osób
piastujących to stanowisko był Jakub Rarkowski (1836–1865). Przez 29 lat
Przełom XIX i XX w. to rozkwit
Olsztyna – wielkomiejski ruch, gaz,
elektryczność, piękne kamienice
i sklepy. Powyżej: ulica Prosta
w Olsztynie (ok. 1910 r.)

swojego urzędowania starał się o uporządkowanie miasta. Za jego kaden-

Olsztyn pod koniec XVIII wieku

cji w Olsztynie pojawiły się brukowane ulice, duże latarnie uliczne i studnie

Kiedy w 1772 r. urzędnicy pruscy spisywali ludność Warmii, w Olsztynie

głębinowe. W 1843 roku burmistrz założył Towarzystwo Upiększania Miasta.

naliczyli 1770 mieszkańców. Dla porównania największe wówczas warmiń-

W 1860 r. rozpoczęto organizowanie ośrodka rekreacyjnego w Lesie Miejskim

skie miasto Braniewo zamieszkiwały 4244 osoby. Nic wtedy nie zapowiada-

– na wniosek Rarkowskiego nazwanego Jakubowem, ku czci patrona miasta.

ło, że Olsztyn odegra znaczącą rolę w dziejach Warmii.
Pod koniec XVIII w. gród nad Łyną miał charakter osiedla półrolniczego. Do każdego domu w mieście przypisany był areał ziemi uprawnej.
W 1772 r. mieszczanie olsztyńscy posiadali 340 koni, 573 sztuki bydła rogatego, 408 świń i owiec, 25 kóz.
Przełom stuleci to okres upadku miasta. Widać to choćby w postępującej ruinie budynków. W 1773 r. rada miejska stwierdziła, że mieszkańcy
z powodu skrajnej biedy nie są w stanie doprowadzić swych domów do należytego stanu, a tym bardziej zaś nie mogą wybudować nowych. W równie złym
Obrzeża miasta na długo zachowały
rolniczy charakter (Olsztyn, 1907 r.)

stanie była miejska kasa, której stan nie pozwalał na finansowanie szpitali.
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Na przełomie stuleci

Siedziba władz rejencji olsztyńskiej
mieściła się w gmachu wybudowanym
w latach 1908–1911. Dziś budynek
ten zajmuje Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego
Olsztyńskie Jakubowo na pocz. XIX w.
Dzisiaj ma tu siedzibę Centrum
Edukacji i Inicjatyw Kulturalnych (CEiIK)

Historię Olsztyna odmieniło wydarzenie, które miało
miejsce 26 listopada 1872 r. Na dworzec, przy ogólnych wiwatach i dźwiękach muzyki, wjechał pierwszy pociąg. Lokalizacja węzła kolejowego w Olsztynie była sukcesem ostatniego polskiego burmistrza
miasta przed 1945 r. – Roberta Zakrzewskiego
(1865–1875). Dzięki połączeniom kolejowym w mieście zaczął rozwijać się handel i przemysł.
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rzystwo pod kierunkiem Augusta Nissena, urządzające przedstawienia
w miesiącach zimowych. W hotelach wystawiane były komedie, humoreski
i skecze. Od 1891 r. podobne przedstawienia urządzało Polsko-Katolickie
Towarzystwo „Zgoda” im. św. Kazimierza. W 1904 r. powstał Związek Miejskich Teatrów Olsztyna, Kłajpedy i Wystruci – zespół wystawiał operetki,
komedie, rewie, farsy w Olsztynie (październik, listopad), Kłajpedzie (luty,
marzec) i Wystruci (grudzień, styczeń). Na początku XX w. w Olsztynie dawano 30 przedstawień teatralnych rocznie.
Sprzyjające warunki dla rozwoju miasta wykorzystał następny burOd lewej: nowy ratusz olsztyński zbudowany w latach 1912–1915 i dworzec kolejowy w Olsztynie ok. 1910 r.

mistrz – Oskar Belian (1877–1908). Za jego rządów Olsztyn stał się siedzibą sądu okręgowego, obejmującego zasięgiem kompetencji cztery powiaty. W mieście pojawił się gaz (1890 r.), wodociągi i kanalizacja (1899 r.),
prąd elektryczny, tramwaje (1907 r.), a w 1905 r. stało się siedzibą władz
rejencji. Duże możliwości rozwojowe powodowały, że do Olsztyna napływała licznie ludność nie tylko z najbliższego powiatu, ale z całych Prus
Wschodnich oraz z Niemiec. Miasto rozrastało się gwałtowanie, w 1910 r.
osiągnęło 33 077 mieszkańców. Duży odsetek, bo aż ponad 15% mieszkańców, stanowiła załoga garnizonu (w 1912 r. w Olsztynie stworzono na-

Koszary 3. Batalionu 150. Pułku Piechoty
nad Jeziorem Długim w Olsztynie
(oddane do użytku w 1910 r.)

wet okręg wojskowy). Liczny napływ Niemców do miasta spowodował,
że straciło ono polski charakter. W efekcie w zwartej masie Polaków na
południowej Warmii Olsztyn stał się enklawą ludności niemieckiej.
Koniunktura pozwoliła na budowę wielu okazałych budynków. W latach 1912–1915 powstały m.in. nowy ratusz, budynki szkolne, kościół pw.

Oskar Belian

Bogate było także życie muzyczne. Od 1863 r. działał chór Allensteiner
Männergesangverein, w 1876 r. przemianowany na Allensteiner Lieder-

Feliks Nowowiejski (1877–1946)

tafel, który występował w wielu miastach Prus Wschodnich. Od lat 70.
XIX w. w Jakubowie organizowano koncerty orkiestr dętych. W 1911 r.
w Olsztynie odbył się wschodniopruski przegląd chórów.
Największą sławę zyskał jednak kompozytor Feliks Nowowiejski, który w latach 1893–1900 mieszkał w Olsztynie. Grał w miejscowej
orkiestrze wojskowej, a w latach 1898–1900 był organistą w kościele
pw. św. Jakuba. Na jego dorobek składają się cztery symfonie, poematy
symfoniczne, koncerty na fortepian i orkiestrę, msze, hymny, wiele pieśni patriotycznych oraz opery (m.in. Emigranci, Legenda Bałtyku) i balety
(m.in. Tatry, Polskie wesele). Jest też autorem melodii do pieśni O Warmio
moja miła uznawanej za hymn Olsztyna i Warmii. Nowowiejskiego próbował naśladować Richard Klein, jednak nie udało mu się dorównać jego
sławie. W 1887 r. w Olsztynie powstało Towarzystwo Miłośników Sztuki.

Od lewej: Hotel „Deutsches Haus”,
a za nim gmach nowego ratusza;
anons gazetowy, zapowiadający
koncert w najbardziej eleganckim
i posiadającym własną scenę hotelu
w Olsztynie – Deutsches Haus

Najświętszego Serca Pana Jezusa. W Olsztynie istniała także dobrze rozwinięta sieć sklepów, funkcjonowały 43 restauracje. W 1914 r. miasto posiadało 11 hoteli. Po Królewcu Olsztyn stał się największym i najbardziej
znaczącym miastem Prus Wschodnich.

Kultura XIX-wiecznego Olsztyna
Wraz ze wzrostem znaczenia miasta rozwijało się życie kulturalne. Pojawił
się teatr, który początkowo miał charakter amatorski. Działały grupy teatralne, np. kobiet skupionych wokół parafii ewangelickiej. Potem zaczęły
powstawać grupy zawodowe, np. działające w latach 1872–1874 towa-
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5.10.

Kultura ludowa
Mazurów i Warmiaków
w XIX wieku

Wyposażenie mieszkań
Większość mebli wykonana była z drewna – malowane skrzynie na ubrania, rzeźbione ławy, łóżka, zydle, kredensy. Ściany domów zdobiono papie-

Elementy wyposażenia domów
warmińskich i detale architektoniczne
eksponowane w Muzeum Budownictwa Ludowego w Olsztynku

rowymi kwiatami i obrazami religijnymi (na Warmii). Na podłodze kładziono tkane ze ścinków barwne chodniki. Łóżka przykrywano tzw. płachtami,
także tkanymi przez gospodynie. W XIX w. na Warmii i Mazurach uprawiano
Podcienie i tzw. wystawki
to typowe elementy budownictwa
Warmii i Mazur

dużo lnu. Był on przetwarzany na włókno, przędzony i tkany. Z otrzyma-

Budownictwo wiejskie
Do XIX w. na wsiach warmińskich i mazurskich charakterystyczna była
zabudowa zwarta. Wioski budowano albo wzdłuż drogi (ulicówki), albo
wokół jezior czy centralnego placu (owalnice). Ten układ zmieniła separacja gruntów – zabudowania rozproszyły się, wokół wsi pojawiły się tzw.

nej tkaniny szyto większość ubrań. Do obróbki lnu używano kołowrotków
i warsztatów tkackich (krosien).

Strój ludowy
Strój kobiecy składał się z białej bluzki o zdo-

kolonie lub wybudowania.
Zabudowa wiejska to przede wszystkim drewniana chałupa, prze-

bionych haftem rękawach, długiej wełnianej

ważnie kryta trzciną, rzadziej słomą. Cechą charakterystyczną warmiń-

spódnicy w pasy i sznurowanego gorsetu.

skich i mazurskich domów były tzw. podcienia – przedłużenia dachu

Na spódnicę nakładano fartuch z płótna zdo-

wsparte na słupach, usytuowane wzdłuż jednej ze ścian. Chałupy miały

biony haftem. Mężatki nosiły na głowie czepiec

też zdobione ganeczki. Od lat 70. XIX w. władze pruskie zaczęły admi-

haftowany złotymi nićmi, a dziewczęta chustki.

nistracyjnie ograniczać rozwój budownictwa drewnianego. Wtedy coraz

Ubiór męski składał się z białej lnianej koszuli,

bardziej charakterystycznym elementem krajobrazu wiejskiego stawał się

wiązanej pod szyją kolorowym sznurkiem, nie-

dom z czerwonej cegły kryty czerwoną dachówką.

bieskich lub pasiastych spodni i długich butów.
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Członkowie Zespołu Pieśni i Tańca
„Kortowo” w strojach warmińskich
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miała mirtowy wianek. Nie mogła mieć na sobie nic czerwonego, bo to wróżyło pożar. Do
pończochy wkładała pieniądze. Drugiego dnia
wesela odbywały się oczepiny – obrzęd zdjęcia
wianka i zastąpienia go czepcem. Ostatni dzień
wesela był dniem przenosin do domu męża.
Tydzień po weselu urządzano poprawiny.
W tym samym czasie młodzi składali pierwszą
wizytę rodzicom żony.

Wierzenia, przesądy, czary
Od lewej: strój odświętny Warmianki wg opracowania Zofii
Hermanowicz; haft warmiński
na denku czepca i ornacie

Na wierzch zakładano brązową lub granatową sukmanę przewiązaną pasem. Nakryciem głowy był niski kapelusz z wywiniętym rondem.

się na dawnej wierze w demony. W wielu legendach pojawia się postać
diabła – Smętka. Jednym z najbardziej popularnych złych duchów był
kłobuk. Wierzono także w topnika (topicha), czyli ducha wodnego, wcią-

Zwyczaje i obrzędy
Boże Narodzenie, nowolatki, zapusty,
obrzędy wielkanocne to okazje do integracji i poznania tradycji warmińskich
i mazurskich. Od lewej: festiwal folkloru
w Klebarku Wielkim; zapusty w Nowym
Kawkowie zorganizowane w lutym
2010 r. przez Teatr Wiejski „Węgajty”

Większość tradycyjnych wierzeń ludowych na Warmii i Mazurach opierała

gającego ludzi do wody. Malutkie, kilkucalowe ludziki nazywano kaut-

Życie ludności wiejskiej było ściśle związane z cyklem przyrody, toteż wiele

kami. Czyniły one wiele dobrego i odznaczały się wielką pracowitością.

obrzędów przypadało na daty przełomu pór roku. Praktyki te miały w ma-

Legenda mówi, że pewien gospodarz w okolicach Węgorzewa miał w stajni

giczny sposób zapewnić ludziom zdrowie oraz pomyślność zbiorów. Bardzo

konie i chociaż nie dawał im jeść, zawsze były do syta nakarmione i napojone.

ważne były też zwyczaje powiązane ze świętami kościelnymi, a zwłaszcza

Którejś nocy gospodarz odkrył tajemnicę. W stajni ujrzał 12 małych kautków

z Bożym Narodzeniem i Wielkąnocą. W Wigilię jedzono specjalne potrawy,

w ubraniach i czapeczkach mocno podniszczonych. Małe ludziki pouciekały

a w sylwestrowy wieczór pieczono figurki zwierząt gospodarskich, zwane

pod strzechę. Za dobrą służbę chłop sprawił im 12 porządnych sukienek, 12

nowolatkami. W Nowy Rok dawano je zwie-

czerwonych czapeczek i 12 par bucików. Wszystko to położył przy stajni, a sam

rzętom, okruchy zaś wtykano w szpary w korze

się schował. W nocy przyszły kautki, a jeden z nich, widząc ubranka, tak powie-

drzew owocowych, mówiąc: Ja ci daję nowe lato,

dział: „Nasz gospodarz już nas wypłacił, już nie chce, żebyśmy mu służyli, teraz

a ty mi daj łowoc za to. Resztę przechowywano

musimy gdzie indziej służby szukać”. Zabrali to, co im ofiarowano, znikli pod

jako lekarstwo dla ludzi i zwierząt.

strzechą i więcej nie wrócili.
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Jedne z ciekawszych obrzędów ludowych

Zjawiskiem powszechnym była wiara w możliwość czynienia dobra

wiązały się z weselem. Na Warmii wesela od-

lub zła za pomocą czarów. Prawie każda wieś miała swoją czarownicę.

bywały się w poniedziałki i wtorki, a na Mazu-

Wielkie obawy budziło też tzw. złe spojrzenie, które mogło spowodo-

rach w piątki i trwały trzy dni. Do ślubu panna

wać ciężką chorobę człowieka lub zwierzęcia. Od uroku chronić miała

młoda szła w czarnej sukni (biała pojawiła się

czerwona wstążka. Przed czarami chronił też znak krzyża nakreślony po-

na Mazurach z początkiem XX w.). Na głowie

święconą kredą w dzień św. Jana lub w wigilię Trzech Króli.

SPIS TREŚCI

Nowolatki – tradycyjny wypiek
świąteczny na Warmii.

Wiara w dobre i złe duchy to naturalna
potrzeba każdej społeczności. Na
Warmii i Mazurach w bajkach,
legendach i opowieściach występują postaci Smętka, Kłobuka,
topnika, kautków i czarownic. Pisała
o nich m.in. Irena Kwinto. Ilustracja
Julity Wiench-Kurłowicz przedstawia Kłobuka w książce Figle i psoty
kłobuka niecnoty Józefa Jacka Rojka
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5.11.

Niemiecka kultura
i nauka w Prusach
Wschodnich

Fritz Albert Lipmann (1899–1986) pochodził z Królewca, gdzie rozpoczął
studia. W 1939 r. wyemigrował do Stanów Zjednoczonych i już jako obywatel
amerykański w 1953 r. otrzymał Nagrodę Nobla za odkrycie koenzymu A.

Nobliści uniwersytetu królewieckiego,
od lewej: Emil von Behring (po prawej
stronie zdjęcia); Fritz Albert Lipmann

Nagrodę Nobla otrzymał w 1910 r. także Otto Wallach (1847–1931),
pochodzący z Królewca chemik, twórca perfum i środków perfumeryjnych. Jego badania umożliwiły rozwój przemysłu olejków eterycznych.
Kolejnym laureatem Nagrody Nobla, w 1911 r., był Wilhelm Wien
(1863–1928), urodzony w Gaffken (obwód kaliningradzki). W pracy badawczej zajmował się m.in. promieniowaniem cieplnym, sformułował
Uniwersytet w Królewcu istniał
w latach 1544–1945. Albertyna
była największym ośrodkiem akademickim w Prusach Wschodnich
do końca ich istnienia. Obecnie
do tradycji Albertyny odwołuje
się mieszczący się tu Rosyjski
Państwowy Uniwersytet
im. Immanuela Kanta
w Kaliningradzie (fragm. karty
pocztowej, XIX w.)

Mimo że Prusy Wschodnie w XIX i XX w. nie stały się centrum kultury
niemieckiej, to na ich terenie urodziło się lub działało wielu wybitnych
niemieckich intelektualistów. Większość kontynuowała swoje prace także
po opuszczeniu Prus Wschodnich.

wzór na rozkład energii emitowanej przez ciało doskonale czarne, nazwane prawem przesunięć lub prawem Wiena.
Wielkie zasługi na polu fizyki położył także Arnold Sommerfeld
(1868–1951) pochodzący z Królewca. Długo nie mógł zdecydować się na
wybór specjalizacji – języki klasyczne,
literatura, historia, filozofa czy nauki

Laureaci Nagrody Nobla

ścisłe; ostatecznie zajął się fizyką. Był

Największe wyróżnienie, jakim była Nagroda Nobla, otrzymali m.in. Emil

pionierem atomistyki (udoskonalił

von Behring i Fritz Albert Lipmann. Behring (1854–1917), pochodzący

i rozszerzył planetarny model atomu

z Ławic (gmina Iława), ukończył gimnazjum w Olsztynku. Uważany jest

Nielsa Bohra), zajmował się promie-

za twórcę immunologii. Dzięki jego badaniom udało się opanować groź-

niami X, optyką, teorią rozchodzenia

ną chorobę zakaźną – błonicę (dyfteryt). Za swoje badania został jako

się fal. Jego uczniami było czterech

pierwszy lekarz uhonorowany Nagrodą Nobla w 1901 r. W czasie I wojny

późniejszych laureatów Nagrody No-

światowej otrzymał Krzyż Żelazny za szczepionkę przeciw tężcowi, która

bla – sam nagrody nie dostał, chociaż

uratowała życie tysiącom rannych żołnierzy.

wielokrotnie był do niej zgłaszany.
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Od lewej: Otto Wallach i Wilhelm Wien
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Medycyna, nauki matematyczno-przyrodnicze
Z Prus Wschodnich wywodziło się wielu wybitnych lekarzy. Należy wspomnieć
choćby o Johannie Friedrichu Dieffenbachu (1792–1847), pochodzącym
z Królewca pionierze chirurgii plastycznej, który przeszedł do historii jako „wirtuoz” plastycznego odtwarzania nosa. Był twórcą nowatorskich metod operacyjnych (np. leczenia zeza), jako pierwszy dokonał udanej transfuzji krwi odwłóknionej u człowieka. Oprócz medycyny studiował także teologię w Królewcu.
Innym znanym lekarzem był Konrad Biesalski (1868–1930) z Ostródy, który stworzył w Niemczech podstawy nowoczesnej ortopedii, interesował się zwłaszcza sytuacją kalekich dzieci.
Wybitnym astronomem i matematykiem był Friedrich Wilhelm Bessel

współpracy międzynarodowej, poprowadził jedną z pięciu wypraw na An-

(1784–1846), który nie urodził się co prawda w Prusach Wschodnich, ale więk-

tarktydę na statku Gauss. W czasie jej trwania odkryto wschodnioantark-

szość dorosłego życia spędził w Królewcu. Bessel wyznaczył orbitę komety Hal-

tyczne wybrzeże, nazwane Ziemią Wilhelma II. Podczas przymusowego

leya, przewidział teoretycznie istnienie planety Neptun, a dzięki jego pracom

zimowania (statek utknął w okowach lodu) uczestnicy wyprawy prowadzili

z dziedziny rachunku różniczkowego mamy dziś równania i funkcje Bessela.

badania meteorologiczne i biologiczne. Odkryto wówczas wygasły i wolny

Do Prus Wschodnich przeniósł się także Johannes Thienemann

Erich Dagobert von Drygalski –
geograf, geofizyk i polarnik. W latach
1882–1887 studiował matematykę
i nauki przyrodnicze w Królewcu, Bonn,
Berlinie i Lipsku. Obok pamiątkowa
fotografia z wyprawy na Antarktydę

od lodu wulkan, nazwany Górą Gaussa.

(1863–1938), nazywany „profesorem od ptaków”. Doprowadził do utwo-

Od góry: Konrad Biesalski
i Friedrich Wilhelm Bessel

rzenia w 1901 r. pierwszej na świecie stacji ornitologicznej w Rossitten

Literatura, sztuka

(obecnie Rybaczij) na Mierzeji Kurońskiej.

Nietuzinkową postacią był Ferdinand Adolph Gregorovius (1821–1891)

Z Friedrichstein k. Królewca pochodził Erich Dagobert von Drygalski

z Nidzicy, historyk kultury i filozofii. Jego najważniejsze dzieło to Historia

(1865–1949), twórca teorii o deformacji kontynentów po stopieniu się lo-

Rzymu w średniowieczu, za które otrzymał honorowe obywatelstwo Rzymu,

dowca. W latach 1891–1893 badał lądolód Grenlandii. W 1901 r., w ramach

ale praca znalazła się w kościelnym indeksie ksiąg zakazanych.
Mimo krótkiego życia ogromnym dorobkiem może poszczycić się
Otto Karl Ehrenfried Nicolai (1810–1849) z Królewca, kompozytor, autor ponad 230 utworów. Jego najbardziej rozpoznawalna kompozycja to

Johannes Thienemann podczas pracy
w obserwatorium ornitologicznym na
Mierzei Kurońskiej we wsi Rossitten
(obecnie Rybaczij, obwód kaliningradzki).
Pierwszy projekt obrączkowania
ptaków pod jego kierownictwem
zrealizowano w Rossitten w 1903 r.
Kolejne takie projekty odbyły
się na Węgrzech, w Wielkiej Brytanii,
na Bałkanach i w krajach skandynawskich w latach 1908–1914

Ferdinand Adolph Gregorovius

Wesołe kumoszki z Windsoru.
Z Prus Wschodnich pochodziło wielu pisarzy. Jednym z nich był Ernst
Wichert (1887–1950) pochodzący z okolic Mrągowa, piewca Mazur, więzień obozu koncentracyjnego w Buchenwaldzie, którego dzieła zostały
przełożone na 16 języków. Prusy opisywał też Alfred Brust (1891–1934)
z Wystruci, autor utworów scenicznych oraz licznych powieści, których
akcja najczęściej rozgrywa się w Prusach Wschodnich. Był zwolennikiem
wielokulturowości, uważał, że każda społeczność ma prawo do swoich
Ernst Wichert
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ROZDZIAŁ 5. Prusy Wschodnie w XIX wieku (177–1914)

Arno Holz

obyczajów i języka. Arno Holz (1863–1929) z Kętrzyna jest natomiast

W XIX w. powstało wiele budowli w stylu neogotyckim, np. obec-

uważany za twórcę niemieckiej poezji modernistycznej. Autorem po-

ny kościół pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Ełku, budynek loży

nad 50 książek ukazujących w większości czasy Niemiec hitlerowskich,

masońskiej w Kętrzynie, duży pałac w Sorkwitach w pow. Mrągowo

w większości przetłumaczonych także na język polski, był Hans Helmut

(najwybitniejszy na terenie Prus Wschodnich zachowany przykład rezy-

Kirst (1914–1989) z Królewca.

dencji neogotyckiej), kościół w Kraplewie (pow. Ostróda) czy rezydencja

Duży wpływ na sztukę europejską miał Ernst Theodor Amadeus

w Sztynorcie, której fasada została przebudowana w stylu neogotyckim.

Hoffmann (1776–1822) z Królewca, pisarz, kompozytor i malarz, twórca

Zachowały się także budowle w stylu neoklasycystycznym. Warto wy-

tzw. realizmu magicznego. Jego prace były inspiracją dla kompozytorów

mienić ewangelicki kościół parafialny w Giżycku (jedna z najpiękniejszych

Ryszarda Wagnera, Roberta Schumanna, Jacquesa Offenbacha czy Piotra

świątyń ewangelickich w Polsce północno-wschodniej), ratusz w Mrągowie

Czajkowskiego. Współtwórcą niemieckiego impresjonizmu, który wpły-

czy ewangelicki kościół parafialny w Mikołajkach. Neoklasycystyczny w for-

nął także na rozwój ekspresjonizmu, był malarz Lovis Corinth (1858–

mie jest także znajdujący się w okolicach Czerniachowska pomnik poświę-

–1925) z Tapiawy (obecnie Gwardiejsk).

cony pamięci feldmarszałka Michaiła B. Barclaya de Tolly, uczestnika kampanii przeciw Napoleonowi. Okres wojen z Napoleonem upamiętnia liczący

Architektura

10,6 m wysokości pomnik bitwy pod Pruską Iławką (obecnie Bagrationowsk);

Najwybitniejszą postacią w tej dziedzinie był niewątpliwie Erich Men-

projekt powstał w 1856 r. według pomysłu króla Fryderyka Wilhelma IV.

delsohn (1887–1953) z Olsztyna, inicjator kierunku zwanego konstruk-

Liczne, dziś często zniszczone, były pałace, świadectwo pozycji jun-

tywizmem. Jego budowle charakteryzowały się opływowymi korpusa-

krów pruskich, jak wspomniane już pałace w Sztynorcie i Sorkwitach czy

mi, łukowatymi narożnikami, dynamicznymi elementami konstrukcji.

neorenesansowa rezydencje w Dobrocinie (pow. Morąg) i Gross Wohns-

Ogromny wpływ na późniejszych architektów miała zaprojektowana

dorf (obecnie Kurortnoje).
Ważną rolę w Prusach Wschodnich odgrywała architektura obronna.

przez Mendelsohna Wieża Einsteina w Poczdamie – wzór formy opływoTablica na domu rodzinnym Mendelsohna
przy ulicy św. Barbary w Olsztynie
Cranz (obecnie Zielenogradsk) –
dawny kurort nad Bałtykiem

Powstało wiele znakomitych budowli. Jedną z nich jest twierdza Boyen

wej, który zapanował w amerykańskim projektowaniu przemysłowym.
W XIX w. i w 1. połowie XX w. w Prusach Wschodnich trwały in-

w Giżycku (odegrała znaczącą rolę w powstrzymaniu Rosjan w 1914 r.).

tensywne prace budowlane. Wiele miast nabrało nowego kształtu, np.

Zachował się także pierścień fortów i bastionów połączonych szeroki-

Reszel, który został prawie całkowicie zniszczony w pożarze z 1806 r.

mi wałami fortecznymi w Królewcu z połowy XIX w., natomiast w XX w.

Miasto, jako jedno z nielicznych

wzniesiono fortyfikacje lidzbarskiego trójkąta obronnego i kwaterę Hitle-

w Polsce, zostało wpisane na listę

ra w Gierłoży.
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Neogotycki kościół ewangelicki w Ełku

Międzynarodowej Rady Ochro-

Pod koniec XIX w. zaczęły rozwijać się kąpieli-

ny Zabytków. Dobrze zachowa-

ska nad Morzem Bałtyckim. Największe w Prusach

ne są duże zespoły architektury

Wschodnich nad otwartym morzem było w Cranz

neoklasycznej w Mrągowie czy

(obecnie Zielenogradsk) – dobrze zachowała się zabu-

Wystruci z modernistycznymi ka-

dowa z przełomu XIX i XX w. Popularną miejscowością

mienicami i gmachami użytecz-

wypoczynkową było Rauschen (obecnie Swietłogorsk),

ności publicznej.

w której zachowała się cenna architektura secesyjna.

SPIS TREŚCI

Neoklasycystyczny kościół
ewangelicki w Giżycku
Pałac w Sorkwitach
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ROZDZIAŁ V – Prusy Wschodnie w XIX wieku (177–1914)

o

z

d

z

i

a

ł

6
Kłajpeda

L

POMORZE WSCHODNIE W LATACH 1920–1939

Jur

a

Prowincja Pogranicze

I

Prusy Wschodnie

Brda

W
y

Działdowo

ca
wę

Węgo
rapa

za
Biebr

Om
u

yc

s

Białystok

lew

Dr

Nidzica

z

Trzcianka

Brodnica

Chełmno

Szczytno

Lubawa

Or

Not eć

PIŁA

We
l

Grudziądz

a

a

Wałcz

Świecie

Pi

Złotów

Pisz

Ostróda

Szkwa

D ob r

zy
c

Gwda

Tuchola

Susz

Toruń

Skr
wa

P

O

Wkr
a

L

S

K

Narew

A

a

Wa
rt

u

B

POZNAŃ

SPIS TREŚCI

g

Liw
i

ec

Płock

da

Ełk

Mrągowo

Na
rew

N

og

KWIDZYN

Chojnice

Ro
s

Giżycko

en

Człuchowo

Reszel

OLSZTYN

Gniew

Gołdap

Ni

Sztum

Rom
int

pu

Starogard

Morąg

Darkiejmy

Olecko

Kętrzyn

Ły n a

N

Pisa

a

Lidzbark
Warmiński

a

Węgorzewo

er
Gu b

at

Pasłęk

Malbork

W i li

Stołupiany
GĄBIN

Wystruć

Gierdawy

Frydland

Bartoszyce

łę

ka

Tczew

Pruska
Iławka

Braniewo
Pa s

Wda

a

ta

W

zyc
ier

ma

Łyna

Świętomiejsce

Elbląg
Kościerzyna

uć
str

Welawa

GDAŃSK

W is ł a

I

Gdynia
Sopot

Pilkały

Labiawa

Pregoła

Kartuzy

pia
S łu

Par
ce

E

M

C

Y

Wejherowo

KRÓLEWIEC

men
Nie

Ragneta

Szaki

Rybaki

Zatoka
Gdańska

Tylża

Z

De j

Morze

siedziba powiatów

Ł eb a

Ba

Ku
roń
ski

granice powiatów

ilsa

G
Kaukiejmy

ew

siedziba rejencji

c
y
t
ł

Pageje

al

granice rejencji

R

A

granice państwowe

e
ki

W

Okręg kłajpedzki od 1923 r. do Litwy; od 1939 r. do Prus Wsch.

u sa

Wolne Miasto Gdańsk

T

Szyłokarczma

Prusy
Wschodnie
w czasie
wojen
i między
wojnami

em

R

107

ROZDZIAŁ 6. Prusy Wschodnie w czasie wojen i między wojnami

6.1.

I wojna światowa
w Prusach Wschodnich

doskonale zorganizowanej i wyposażonej armii niemieckiej stanowiło to
ekstremalne zagrożenie.
Te właśnie spekulacje legły u podstaw planu Schlieffena, nad
którym pracowano od 1895 r. Przewidywał on, że na froncie zachodnim użytych zostanie do 90% efektywnych sił niemieckich, zaś reszta
wojsk wraz z armią Austro-Węgier miały trzymać w szachu Rosjan. Plan
Schlieffena zakładał powolne tempo mobilizacji Rosji (105–110 dni),
przy jednoczesnym szybkim rozprawieniu się z Francją (do 40 dni od
rozpoczęcia własnej mobilizacji), co dawało możliwość przerzucenia sił
na wschód i rozprawienia się z Rosją.
Niemiecki plan obrony Prus Wschodnich, będący modyfikacją planu
Schlieffena, przewidywał koncentrację armii pod osłoną pasa jezior i towarzyszących im umocnień, a następnie skierowanie całych sił przeciwko
tej armii, która jako pierwsza wtargnie na obszar Prus. Po szybkim jej roz-

Alfred von Schlieffen – feldmarszałek
niemiecki, autor koncepcji
wojny błyskawicznej

biciu, nastąpiłaby reorganizacja i skierowanie sił przeciwko drugiej armii.
Ogromną rolę w tych planach odgrywała linia jezior mazurskich. Na przestrzeni od Węgorzewa do Pisza stanowiły one liczący blisko 100 km pas
naturalnych przeszkód terenowych. Głównym ogniwem obrony na linii
Jedna z pocztówek propagandowych dokumentujących działania
na froncie wschodnim

Wielkich Jezior Mazurskich była twierdza Boyen, ulokowana w najdogod-

Sytuacja przed wybuchem wojny

niejszym przesmyku między jeziorami Mamry a Niegocin.

Rok 1914 przyniósł Prusom Wschodnim wojnę niewidzianą na tych zie-

System fortyfikacji i umocnień
na terenie Prus Wschodnich

miach od czasów napoleońskich.
Po klęsce, jaką wojska pruskie zadały Francji w 1870 r., Berlin miał

da
Br

Chełmno

rzyła się Rosja. Stało się tak w 1894 r., gdy Rosja i Francja zawarły porozuNoteć

Bydgoszcz

ataku Niemiec. Gdy Francja i Rosja (a po 1907 r. Anglia) skoordynowały
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francuskiego, ale sprawa skomplikowałaby się, gdyby z Francją sprzymie-

PEŁNY EKRAN / WYJŚCIE Z PEŁNEGO EKRANU

Malbork

na

Ły

IE

mry

Tczew
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dwóch mocarstw i przodującej w świecie potęgi morskiej, to nawet dla

Brunsberga
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jak sądzono, nie stanowiła dla Niemiec śmiertelnego zagrożenia, gdyż

plany wojenne, umożliwiające współdziałanie połączonych sił lądowych

Wystruć

J. Ś

dejmie próbę odzyskania hegemonii na kontynencie. Perspektywa ta,
Koszalin

mienie, zobowiązujące obie strony do wzajemnej pomocy na wypadek
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wszelkie powody oczekiwać, że prędzej czy później zachodni sąsiad po-
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ROZDZIAŁ 6. Prusy Wschodnie w czasie wojen i między wojnami
Kłajpeda
Ju

r

a

Morze
Ł eb a

GDAŃSK

ta

Malbork
Sztum
KWIDZYN
Susz

Wda

w okręgu wileńskim, dowodził gen. Paweł von

Morąg

r z yc
a

pojezierze) sprzyjał obronie.
Rosyjski plan strategiczny zakładał wkroczenie I Armii do Prus
Wschodnich od wschodu w kierunku Węgorzewa, dotarcie do wielkich
jezior, a następnie do Królewca, podczas gdy II Armia miała uderzyć od
południa w kierunku Olsztyna, Malborka i dolnej Wisły. Po wykonaniu tych
zadań Rennenkampf i Samsonow mieli połączyć swoje siły i pomaszerować na Berlin. Na podstawie meldunków zwiadu Prittwitz był pewien, że
pierwsza uderzy armia „Niemen” i przeciw niej koncentrował główne siły.
Paweł von Rennenkampf

Meldunki okazały się prawdziwe – oddziały rosyjskiej kawalerii przekroczyły granicę i 17 sierpnia doszło do pierwszej, zwycięskiej dla Niemców,
bitwy pod Stołupianami.
Początkowo Rosjanie czynili spore postępy, a nawet posuwali się tak
szybko, że z braku czasu na zainstalowanie drutów telefonicznych meldunki i rozkazy wysyłano przy użyciu radiotelegrafu. Niemcy przechwytywali te wiadomości, uzyskując pełen obraz rozmieszczenia i ruchu sił
przeciwnika. Obie armie rosyjskie operowały niezależnie od siebie, bez
koordynacji, co ułatwiło Niemcom ich powstrzymanie.
Rosjanie parli w głąb Prus Wschodnich. Dlatego też Prittwitz podjął decyzję, by w walnej bitwie rozbić armię Rennenkampfa. Do zacię-

Aleksander Samsonow

tych walk doszło w okolicy Gąbina (19–20 sierpnia). Bitwa nie została
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B

rozstrzygnięta, ale to Niemcy rozpoczęli odwrót. Pod wpływem tych
wiadomości, a także informacji o pojawieniu się wojsk rosyjskich pod

Od lewej: plan ustawienia I Armii
„Niemen” i II Armii „Narew” przed rozpoczęciem działań wojennych w Prusach
Wschodnich; gen. Max von Prittwitz

Szczytnem, gen. Prittwitz podjął decyzję o wycofaniu wojsk niemieckich
na lewy brzeg Wisły, co spowodowałoby oddanie całych Prus Wschodnich Rosjanom.

Kontrofensywa niemiecka
Berlin, w obawie przed wpływem takiej kapitulacji na morale niemieckie,
odwołał ze stanowiska Prittwitza – zastąpił go gen. Paul von Hindenburg.
Przybył on na front 23 sierpnia, w towarzystwie swojego szefa sztabu, Ericha von Ludendorffa. Wspólnie opanowali sytuację w 8. Armii i opraco-

Od lewej: gen. Paul von Hindenburg,
cesarz Niemiec Wilhelm II, szef sztabu
Erich von Ludendorff przy planach
strategii wojsk niemieckich

wali plan zastawienia pułapki na wojska Samsonowa. Te zaś parły w kierunku Olsztyna,
rozpraszając się wśród wielkich jezior i tracąc
kontakt z jednostkami Rennenkampfa, działającymi w okolicy Królewca. Rosjanie zajęli
Ełk (całkowicie zniszczony bombardowaniem
artyleryjskim), a także Bartoszyce, Górowo Iławeckie, Węgorzewo, Mrągowo, Szczytno, Pisz,
Olsztyn, Reszel, Kętrzyn i inne miejscowości.
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Hindenburg i Ludendorff postawili wszystko na
jedną kartę. Potajemnie wycofali większość sił stawiających opór Rennenkampfowi i 28 sierpnia 1914 r.
przeszli do kontruderzenia, okrążając armię Samsonowa wśród jezior i bagien. Operacja zakończyła się cztery
dni później, gdy niedobitki II Armii poddały się. Niemcy
zabili lub ranili 70 tys. Rosjan, biorąc do niewoli 92 tys.,
Od góry, od lewej: jednostka artylerii;
jednostka piechoty niemieckiej;
sterowiec nad Jakubowem w Olsztynie

przy stratach własnych wynoszących 15 tys.
Po otrzymaniu posiłków ściągniętych z frontu zachodniego, 8 września Hindenburg podjął walkę z I Armią, zmuszając ją do opuszczenia
Prus Wschodnich. W operacji tej Rosjanie stracili 60 tys. ludzi, wycofali się
z Orzysza, Giżycka i Ełku.
Zwycięstwo w Prusach Wschodnich bardzo odbudowało niemieckie
morale. W symbolicznym geście, rozumianym jako odwet za klęskę zakonu krzyżackiego z rąk polskich i litewskich pod Grunwaldem (Tannenbergiem), zwycięstwo ochrzczono mianem bitwy pod Tannenbergiem.

Pomnik-mauzoleum wzniesione po zwycięskiej bitwie pod
Tannenbergiem na polach
bitwy w latach 1924–1927 (dziś
w okolicach Olsztynka). Mauzoleum zostało wysadzone przez
wycofujące się wojska niemieckie

Zakończenie działań w Prusach Wschodnich
Wydawało się, że Prusy Wschodnie zostały uratowane i można przystąpić
do odbudowy zniszczonych wsi i miast. Jednak w listopadzie 1914 r. Rosjanie ponownie wkroczyli na Mazury i zajęli okręg Ełk; linia frontu przebiegała od Libawy (Lipawa, Liepāja – obecnie port w zachodniej Łotwie),
przez Welawę, okolice Węgorzewa, po jeziora mazurskie.
W lutym 1915 r. doszło do nowych walk. Rosjanie zajęli

Od lewej: transport jeńców rosyjskich
spod Tannenberga; kolumna jeńców
rosyjskich pod eskortą żołnierzy
pruskich w Rozogach k. Szczytna
Poniżej, od góry: wypatrywanie
samolotów wroga przy użyciu reflektora szperacza; stanowiska do ostrzału
nieprzyjacielskich samolotów

Kłajpedę, Niemcy uderzyli na Ełk – nad jeziorami mazurskimi rozgorzała kolejna bitwa. Rosjanie przez ponad tydzień
bronili się pod Ełkiem, jednak nie wytrzymali naporu i musieli opuścić Prusy Wschodnie. Wojska niemieckie wkroczyły do Gąbina, Ełku, Olecka. W wyniku akcji niemieckiej
prowadzonej od 7 do 21 lutego w Puszczy Augustowskiej
okrążone zostały znaczne siły rosyjskie, których straty oceniono na 100 tys. zabitych, rannych i jeńców. Już do końca
wojny ziemie te nie znalazły się w strefie bezpośrednich
działań wojennych.
Walki w Prusach Wschodnich w dużej mierze zadecydowały o dalszych losach wojny. Rosyjski atak zmusił dowódców niemieckich do wycofania części wojsk
z frontu zachodniego, przyczyniając się tym samym do
zniweczenia planu Schlieffena i umożliwiając marsz. Josephowi Joffre przejście do kontrataku nad Marną, który
uratował Francję. Dowództwo niemieckie stanęło przed

PEŁNY EKRAN / WYJŚCIE Z PEŁNEGO EKRANU

SPIS TREŚCI

BIBLIOGRAFIA

110

ROZDZIAŁ 6. Prusy Wschodnie w czasie wojen i między wojnami

to ok. 10 tys. mężczyzn, kobiet i dzieci deportowano do obozów w głębi
Rosji, skąd powróciła tylko połowa. Obraz wroga w postaci „azjatyckich
hord kozackich” i rabujących Rosjan umocnił wśród Warmiaków i Mazurów
przeświadczenie o wyższości cywilizacyjnej Niemców nad „słowiańskimi
barbarzyńcami”. Wzrost poczucia własnej wartości i przynależności do
„wspólnoty niemieckiej” wiązał się też z faktem, że do sukcesów wojsk niemieckich przyczynili się walnie Mazurzy, zaciągnięci do XX Korpusu.
Po wyparciu Rosjan z Prus Wschodnich można było przystąpić do odbudowy zniszczeń wojennych. Państwo udzielało na ten cel tanich kredyWizyta Wilhelma II w Ełku
(14 lutego 1915 r.) w czasie
wizytacji Mazur po bitwie zimowej

Od lewej: zrujnowana Nidzica,
kolumny uciekających mieszkańców

koniecznością długotrwałej wojny na dwa fronty. Jedyną nadzieją stało

tów i zwalniało z podatków. Odbudowa Prus Wschodnich postępowała

się szybkie wyeliminowanie Rosji. Dlatego też wojska niemieckie okopały

też dzięki pomocy, zorganizowanej przez miasta i wioski Rzeszy. W dużej

się we Francji i podjęły wielką ofensywę na wschodzie, która miała znisz-

mierze zniszczenia usunięto jeszcze przed zakończeniem wojny. Proces

czyć wojska rosyjskie na ziemiach polskich i zmusić Rosję do podpisania

ten połączono z realizacją programu ekspansji Rzeszy na wschód. Prusy

pokoju. Mimo sukcesów militarnych żadnego z tych celów nie udało się

Wschodnie nie miały być już terenem peryferyjnym – pozostająca pod

Niemcom osiągnąć, a Francuzi i Anglicy mieli czas, by przestawić swój

nadzorem mocarstw centralnych Polska i „niepodległe” państwa ościenne

przemysł na produkcję wojenną i wystawić nowe armie.

miały utworzyć kordon sanitarny między Niemcami a Rosją.
Społeczeństwo Prus Wschodnich ciągle odczuwało skutki wojny, choć

Sytuacja wewnętrzna w regionie

toczyła się ona już poza granicami prowincji. Na froncie ginęli najbliżsi, szpi-

Gdy rosyjskie armie „Niemen” i „Narew” wkroczyły do Prus Wschodnich, za-

tale zapełniały się rannymi. Pojawiły się apele o pomoc dla żołnierzy, orga-

kończył się okres pokojowego rozwoju tych ziem. Wiele wsi i miast zosta-

nizowano zbiórki odzieży, żywności i pieniędzy. Brakowało żywności, a pro-

ło zniszczonych nie tylko w wyniku działań wojennych, lecz także w wyni-

blem ten potęgowała obecność jeńców wojennych oraz migracje do Prus

ku podpaleń i grabieży. Najbardziej ucierpiały Mazury. Całe miasta i wsie

osób z zachodnich Niemiec, gdzie sytuacja była jeszcze gorsza. W efekcie

zostały zrównane z ziemią, w wielu wypadkach przez artylerię niemiecką.

w niektórych miejscowościach (np. w Olsztynie) wprowadzono reglamen-

Mieszkańcy masowo uciekali przed wojskami rosyjskimi. Około 800 tys.

tację żywności, opału, nafty, odzieży czy papieru. Wielu mieszkańców miast

osób opuściło swoje domostwa, z czego duży odsetek stanowili mieszkań-

przenosiło się na wieś, choć i tam sytuacja nie była łatwa – chłopi zmuszeni

cy Mazur, najbardziej narażeni na bezpośrednie działania wojenne. Ponad-

byli do oddawania kontyngentów zboża, mięsa, jaj itp.
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W wojnie zginęło i zostało okaleczonych tysiące żołnierzy, organizowano
transporty kolejowe rannych do
szpitali, na które adaptowano nawet
kościoły. Od góry: pielęgniarki na
dworcu w Olsztynie odbierają
rannych z pociągu; szpital polowy w kościele w Wielbarku
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6.2.

Dyskusja nad przyszłością
Prus Wschodnich

Od lewej: propozycja przebiegu
linii granicznej z 1918 r. autorstwa
Wiktora Skargi-Dobrowolskiego;
wykaz planowanych okręgów
wyborczych i liczby mandatów do
Sejmu Ustawodawczego RP w zaborze
pruskim (dekret ordynacji wyborczej)

Marszałek Piłsudski
12 grudnia 1916 r. w Warszawie

Polskie aspiracje
Gdy w listopadzie 1918 r. Polska odzyskała niepodległość, jednym z najważniejszych problemów była sprawa granic. Kwestia Prus Wschodnich nie
wzbudzała początkowo większego zainteresowania polskich polityków, co
było wynikiem niewielkiej aktywności miejscowej ludności polskiej. Pro-

nej tymi terenami wzrosło. Podstawą polskich żądań stało się dążenie do

blem ziem utraconych na rzecz Prus w wyniku rozbiorów pojawiał się ra-

odzyskania terenów w granicach sprzed 1772 r., wraz z terenami lenna,

czej w kontekście uzyskania dostępu do Morza Bałtyckiego. Politycy polscy

które Polska straciła na podstawie traktatów welawsko-bydgoskich (1657).

zakładali przede wszystkim odzyskanie Gdańska i zabezpieczenie dostępu

Zakładano jednocześnie korekty granicy, podyktowane względami strate-

do linii brzegowej przez uzyskanie nabytków kosztem Prus Wschodnich.

gicznymi, ekonomicznymi i etnicznymi. Wyrazem tych aspiracji była m.in.

Postulowali również rozluźnienie związków tych ziem z Niemcami.

ordynacja wyborcza do Sejmu Ustawodawczego ogłoszona 28 listo-

Początkowo sprawa Warmii i Mazur pozostawała poza strefą szcze-

pada 1918 r. przez rząd Moraczewskiego. Zakładała ona, że głosowanie

gółowych rozważań, ale z czasem zainteresowanie rządu i opinii publicz-

odbędzie się także na Warmii i Mazurach, a więc w granicach etnicznych,
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Linia Dmowskiego – proponowany przez Dmowskiego
przebieg nowych granic Polski

tów: ełckiego, giżyckiego, mrągowskiego, oleckiego, olsztyń-

protektoratem Ligi Narodów.
Jednak wydarzenia w polityce światowej przynosiły niekorzystne zmia-

Charakterystyczne jest, że podnosząc kwestię Warmii i Ma-

ny dla sprawy polskiej. Kończyła się solidarność Anglii i Francji, rywalizują-

zur, Polacy najczęściej domagali się, aby decyzja została pod-

cych o wpływy na kontynencie europejskim. Politycy brytyjscy, obawiając

jęta nie przez mieszkańców tych ziem, ale w wyniku decyzji

się dominacji Francji, starali się osłabić jej sojusznika w Europie Wschodniej

zewnętrznych. Argumentowano, że miejscowa ludność przez

– Polskę i nie dopuścić tym samym do zbytniego osłabienia Niemiec.

dziesięciolecia poddawana była procesowi germanizacji. Popar-

Komisja Cambona w stanowisku przedstawionym 6 marca 1919 r. po-

cie dla polskich aspiracji terytorialnych wobec Warmii i Mazur

zytywnie zaopiniowała większość postulatów polskich. Jednak w kwestii

było w społeczeństwie polskim powszechne, choć nie tak moc-

Prus Wschodnich zdanie komisji różniło się od oczekiwań strony polskiej.

no akcentowane jak w przypadku innych spornych obszarów.

Komisja proponowała przyznanie Polsce Gdańska oraz powiatów Prus

Społeczeństwo niemieckie było natomiast przeciwne wszelkim po-

Zachodnich po prawej stronie Wisły. Na Warmii, Mazurach i Powiślu miał

mysłom, których realizacja mogła naruszyć integralność Prus Wschodnich

zostać przeprowadzony plebiscyt, którego wynik stałby się podstawą wy-

czy oddzielić je od Rzeszy. Część ludności Prus Wschodnich, kierując się

tyczenia nowej granicy. Pozostałe obszary miały zostać zdemilitaryzowa-

własnym interesem gospodarczym lub wierząc, że alianci zdecydowanie

ne i pozostawać pod kontrolą Ligi Narodów.

Jules Cambon

Ostateczne decyzje konferencji pokojowej, podjęte pod wpływem

poprą postulaty polskie, widziała rozwiązanie w utworzeniu z tych ziem

nacisków brytyjskich, były jeszcze bardziej niekorzystne dla Polski. Trak-

odrębnego państwa – Oststaat.

tat wersalski, podpisany 28 czerwca 1919 r., przewidywał przeprowadzenie plebiscytu jedynie w dwóch okręgach: olsztyńskim i kwidzyńskim.

O losach Warmii i Mazur miała zadecydować konferencja pokojowa,

Niestety, warunki plebiscytu nie zostały wyraźnie określone, szczegółowe

która rozpoczęła obrady 18 stycznia 1919 r. Postulaty polskie po raz

rozstrzygnięcia pozostawiono komisjom międzynarodowym, które miały

pierwszy stały się przedmiotem obrad 29 stycznia. Wtedy to Roman

sprawować kontrolę nad przebiegiem plebiscytu. Polska otrzymała wę-

Dmowski i Erazm Piltz przedstawili stanowisko polskie, w którym m.in.

zeł kolejowy w Działdowie wraz z okolicami (część powiatu nidzickiego).

domagali się przyznania Gdańska oraz terenów Warmii i Mazur Polsce.

Przyznanie Polsce części Pomorza z dostępem do morza oraz utworzenie

Do zbadania zasadności polskich roszczeń terytorialnych powołana zo-

Wolnego Miasta Gdańska oddzielało Prusy Wschodnie od reszty Niemiec

stała specjalna komisja pod przewodnictwem Josepha Noulensa, która

i stawało się zalążkiem przyszłych konfliktów między

wyjechała do Polski.

oboma państwami.

Traktat wersalski

Prusy Wschodnie i Kraj Kłajpedzki 1923–1939
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pod zarząd mocarstw. W 1923 r. teren ten został siłą

ski przemawiał na jej forum 25 lutego. Domagał się m.in. przyznania Polsce

wcielony do państwa litewskiego. Liga Narodów zaak-

rejencji olsztyńskiej, a Litwie powiatów litewskich. Kilka dni później Polacy

ceptowała ten krok, przekazując Litwie Kłajpedę, pod

przedstawili notę uzasadniającą te postulaty, w której proponowali jed-

warunkiem udzielenia jej szerokiej autonomii.
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6.3.

Plebiscyt na Warmii,
Mazurach i Powiślu

plebiscytowym i mającym ukończone 20 lat. W ten sposób prawo głosu otrzymało dodatkowo 157 tys. osób (37% wszystkich uprawnionych),
urodzonych wprawdzie na Warmii i Mazurach, ale od lat żyjących w zachodnich Niemczech. Aby zachęcić emigrantów do wyjazdu na głosowa-

Od góry, od lewej: punkt meldunkowy
dla osób głosujących w Olsztynie;
wyborcy z Niemiec na zatłoczonym
statku oraz przy przekraczaniu
granicy z Wolnym Miastem Gdańsk

nie, opłacono im podróż i przyznano specjalne zasiłki.
Innym niekorzystnym dla strony polskiej posunięciem była decyzja
Powyżej: wiec plebiscytowy
w Ostródzie, poniżej – w Malborku

Przygotowania

aliantów, by na kartce do głosowania umieścić napisy „Polska” i „Prusy

Postanowienia traktatu wersalskiego dotyczące plebiscytu na Warmii

Wschodnie” („Polen”, „Ostpreussen”). Efektem takiego sformułowania

i Mazurach nie zadowalały ani Polaków, ani Niemców. Rząd w Warszawie

była sytuacja, że część ludności polskojęzycznej, ale niemająca poczu-

zdawał sobie sprawę z tego, że ludność polska w Prusach Wschodnich

cia wspólnoty narodowej z Polakami, wybierała małą ojczyznę „Prusy

nie jest przygotowana do plebiscytu – pod względem świadomości na-

Wschodnie”, a nie nieznaną Polskę.

rodowej, poziomu wyrobienia politycznego czy dostępnych środków

Działalność propolska była rozproszona, ponieważ od początku pro-

finansowych. Niemcy natomiast sprzeciwiali się jakimkolwiek decyzjom

wadziły ją dwa ośrodki – warszawski i poznański. Nieufność wynikająca

podważającym ich prawa do tych ziem, więc także plebiscytowi.

z różnic politycznych doprowadzała do niepotrzebnej rywalizacji.

Obie strony rozpoczęły przygotowania do plebiscytu jeszcze przed

W celu umacniania wpływów polskich na Mazurach i Warmii, budze-

podpisaniem traktatu wersalskiego, jako że informacje docierające z Francji

nia świadomości narodowej i podkreślania związków tych ziem z Polską

pozwalały przewidzieć takie rozwiązanie. Od początku dużo bardziej ak-

powołano dwa komitety. W maju 1919 r. powstał Komitet Przedplebiscy-

tywni byli Niemcy. Pamiętać należy, iż to oni dysponowali miejscową ad-

towy (miesiąc później przekształcony w Mazurski Komitet Plebiscyto-

ministracją, policją i wojskiem, lojalnymi wobec rządu w Berlinie. Ponadto

wy), na którego czele stanął biskup Kościoła ewangelicko-augsburskiego

mogli zaangażować znaczne środki finansowe oraz większą liczbę ludzi.

w Polsce Juliusz Bursche, zaś w sierpniu tego samego roku utworzono

Traktat pokojowy dał Niemcom jeszcze jeden atut – przyznawał prawo udziału w głosowaniu wszystkim urodzonym przed 1905 r. na terenie
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Warmiński Komitet Plebiscytowy, kierowany przez Brunona Gabrylewicza, a następnie Jana Baczewskiego.
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kartach do głosowania nieprzypadkowo zapisana była szwabachą
– drukowano nią większość pism
ewangelickich na Mazurach
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Olsztyn udekorowany flagami
niemieckimi w okresie plebiscytu

Od lewej: ogłoszenie Warmińskiego
Komitetu Plebiscytowego w „Gazecie
Olsztyńskiej” o organizowanych
wiecach plebiscytowych; Dom
Polski w Olsztynie otoczony zasiekami z drutu kolczastego i strzeżony
przez posterunki wojsk alianckich

Strój „Sokoła”

Niemcy postawili na organizację o charakterze masowym i 14 lipca

mieckich. Do najbardziej brutalnych akcji doszło w Biskupcu Reszelskim

1919 r. w okręgu olsztyńskim utworzono Związek Mazurów i Warmia-

i Giżycku. Wydarzenia te niepokoiły nie tylko Komisję Międzysojuszniczą,

ków (na czele stanął Max Worgitzki). Ideologia związku odwoływała się

ale także władze niemieckie, obawiające się utraty kontroli nad sytuacją.

do więzi regionalnych, pojęcia małej ojczyzny, jego działacze docierali
do niemal każdej wioski. Dzięki temu udało się zmobilizować Mazurów,

Wyniki plebiscytu

aby opowiedzieli się po stronie państwa niemieckiego. W ciągu zaledwie

Dzień plebiscytu, 11 lipca 1920 r., okazał się fatalny dla sprawy polskiej.

dwóch miesięcy do związku przystąpiło ponad 206 tys. członków, skupio-

Zewsząd dochodziły niepokojące wieści o uniemożliwianiu głosowania

nych w 1046 kołach.

osobom popierającym włączenie Warmii i Mazur do Polski, o fałszowaniu

Polacy prowadzący działalność propagandową musieli liczyć się

list osób uprawnionych do głosowania czy przewożeniu Niemców z jednej

z akcjami bojówek niemieckich, zakłócających polskie wiece i zebrania.

miejscowości do drugiej, by mogli dwukrotnie głosować. Stronie polskiej

Dlatego też pod koniec 1919 r. zaczęto organizować Mazurską Straż Bez-

nie pomógł również fakt, że wojna polsko-bolszewicka wkraczała właśnie

pieczeństwa. Powstawały towarzystwa „Sokoła” skupiające młodych ludzi.

w decydującą fazę, a wojska sowieckie docierały pod Warszawę. Wielu War-

Najprężniej ruch sokoli rozwijał się w powiatach szczycieńskim, piskim,

miaków i Mazurów przestraszyło się, że Polska może znowu utracić niepod-

nidzickim i ostródzkim. To właśnie dzięki członkom „Sokoła” mogła funk-

ległość, dlatego wybrali Prusy Wschodnie. W efekcie tych wszystkich czyn-

cjonować Mazurska Straż Bezpieczeństwa. Jednak jej siły były zbyt szczu-

ników, a także słabości ruchu propolskiego, w okręgu olsztyńskim na Prusy

płe, by wszędzie zapewnić spokój. I tak, np. w styczniu 1920 r. na zebraniu

Wschodnie padło 363 209 głosów, na Polskę zaś 7980 (w tym ponad 5 tys.

w Szczytnie pobito, m.in., Bogumiła Linkę, Emila Leyka i Stanisława Gą-

w powiecie olsztyńskim). W 1694 gminach większość głosów była za Pru-

sowskiego. Niestety, w wyniku odniesionych ran Linka zmarł w szpitalu.

sami Wschodnimi, tylko w 9 gminach za Polską opowiedziała się większość

Ludność polska oczekiwała przybycia Komisji Międzysojuszniczej,

osób. W głosowaniu nie wzięło udziału 12% uprawnionych – przeważnie

której obecność miała zahamować antypolskie wystąpienia. W styczniu

Polaków, którzy utracili wiarę w zwycięstwo. Efektem plebiscytu było przy-

1920 r. niemieckie oddziały zaczęły opuszczać teren plebiscytowy, a na ich

łączenie do Polski tylko trzech wsi z powiatu ostródzkiego − Groszki, Napro-

miejsce przybyły wojska brytyjskie, francuskie, włoskie i japońskie. Jednak

mek i Lubsztynek. Natomiast na Powiślu Polsce przyznano wsie Lignowy

oddziałów alianckich było zbyt mało, by powstrzymać bojówkarzy nie-

Nowe, Kramry Dwór, Busztych, Janowo oraz Małe Pole.
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Prusy Wschodnie
w okresie
międzywojennym

6.4.

ską i kwidzyńską. Jeszcze przed wybuchem II wojny światowej nastąpiła
zmiana granic: 22 marca 1939 r. Niemcy zagarnęły litewski okręg Kłajpedy, powiększając terytorium Prus Wschodnich o 2 848 km2.
Trudna sytuacja gospodarcza i rewolucja w Rosji spowodowały radykalizację postaw społeczeństwa Prus Wschodnich – pod koniec 1918 r. doszło
do powstania Rad Żołnierskich i Robotniczych (m.in. w Szczytnie, Giżycku), najsilniejsza z nich − królewiecka – próbowała nawet nawiązać kontakt

P oj ę cia :
Rady Żołnierskie i Robotnicze
– samozwańcze polityczne instytucje przedstawicieskie tworzone w środowiskach robotniczych
i żołnierskich w Rosji w latach
1905–1907.

z Moskwą. Początkowo władze tolerowały ich istnienie, nie chcąc dopuścić
do wybuchu rewolucyjnych wystąpień, ale w lutym 1919 r. przystąpiły do
ich likwidacji. W większości wypadków obywało się bez oporu, lecz w Królewcu w marcu doszło do starć zbrojnych, w których zginęło 48 osób.
Radykalizacja postaw społecznych znalazła swoje odzwierciedlenie
w styczniowych wyborach do Zgromadzenia Narodowego. W 1919 r.
Socjaldemokratyczna Partia Niemiec, nie licząca się wcześniej w Prusach Wschodnich, osiągnęła bardzo dobry wynik wyborczy; w okręgach
mazurskich zdobyła nawet do 60% głosów. Widoczny też był wpływ organizacji nacjonalistycznych, z Niemiecko-Narodową Partią Ludową na
czele, która w styczniu 1921 r. w wyborach do Reichstagu zdobyła 31%
głosów. W społeczeństwie wschodniopruskim (podobnie jak i w całych
Niemczech) narastały nastroje antywersalskie – nowa republika z WeOficjalne przekazanie terenu plebiscytowego administracji niemieckiej w sierpniu 1920 r. w gmachu
rejencji olsztyńskiej

Pierwsze lata powojenne

imaru została odrzucona przez dużą część społeczeństwa. Dano wiarę

Po zakończeniu I wojny światowej, decyzją traktatu wersalskiego, zmia-

legendzie o „ciosie nożem w plecy”, zgodnie z którą do klęski Niemiec

nie uległy granice Prus Wschodnich. Do prowincji włączono część Prus
Zachodnich (powiaty elbląski, kwidzyński, malborski, suski) z silnie uprze-

granica Niemiec

mysłowionym Elblągiem, a odłączono obszary litewskojęzyczne, wybit-

granica Polski

PRUSY WSCHODNIE W LATACH 1920–1939
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nie rolnicze. Traktat wersalski, podobnie jak późniejsze układy polsko-

Kłajpeda

doprowadziła zdrada wewnątrz państwa. Zwolennikiem tej tezy był też

W sierpniu 1920 r. Komisja Aliancka przekazała tereny plebiscytowe

miecka Partia Robotnicza (Nationalsozialistiche Deutsche Arbeitpartei,

niemieckiej administracji państwowej. Terytorium Prus Wschodnich ule-

NSDAP) Adolfa Hitlera. Początkowo nie odnosiła ona w Prusach Wschodnich

gło zmniejszeniu o 915 km , czego efektem był m.in. nowy podział admi-

większych sukcesów – w wyborach do Reichstagu w maju 1924 r. zdobyła 8,6%

nistracyjny prowincji na cztery rejencje: królewiecką, gąbińską, olsztyń-

głosów (chociaż np. w obwodzie Ełk aż 20%), a w maju 1928 r. zaledwie 0,8%.

2
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Plakaty wyborcze partii
narodowosocjalistycznej
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P oj ę cia :
Gauleiter – wyższy funkcjonariusz NSDAP, stojący na czele
partii na terenie prowincji.
„Kryształowa noc” – pogrom
żydów niemieckich, który nastąpił
w nocy 9/10 listopada 1938 r.

Jednak właśnie od 1928 r. ruch hitlerowski w Prusach Wschodnich

(juniora) i Jana Boenigka, założyciela jedynej na Mazurach szkoły polskiej.

zaczął gwałtownie się rozwijać. Fakt ten można wiązać z osobą Ericha

Rodzice posyłający swoje dzieci do polskich szkół narażali się na zwolnienie

Kocha, mianowanego przez Hitlera we wrześniu 1928 r. gauleiterem

z pracy lub nawet pobicie. W efekcie w szkołach polskich było coraz mniej

tej prowincji. Po przybyciu do Prus Wschodnich Koch zakończył lokalne

uczniów – w 1933 r. zamknięto nawet szkołę w Gietrzwałdzie.

konflikty w partii, powołał organizację kobiecą i młodzieżową, zaczął two-

Sytuacja zmieniła się wraz ze zmianą stosunków polsko-niemieckich.

rzyć zbrojne ramię partii – Sturm-Abteilungen (SA). W 1929 r. w Prusach

Hitler, starając się wyjść z izolacji międzynarodowej, dążył do ułożenia

Wschodnich pojawił się działacz NSDAP Heinrich Himmler, a nawet sam

stosunków z Warszawą. Dlatego też czasowo wyrzekł się antypolskiej

Adolf Hitler, który odwiedził prowincję także bezpośrednio przed wybo-

działalności, zarówno w polityce wewnętrznej, jak i zewnętrznej. Wyra-

rami w 1930 r. Partia nazistowska rosła w siłę, czego wynikiem było m.in.

zem tego było podpisanie w styczniu 1934 r. przez Polskę i Niemcy de-

zwycięstwo w wyborach wrześniowych w 1930 r. Partia zdobyła wówczas

klaracji o nieagresji.

w Prusach Wschodnich 22,8% głosów. Ośmieleni tym wynikiem bojówkarze SA napadali na działaczy związkowych i lewicowych.

Jednak ograniczanie wolności w państwie nazistowskim postępowało nadal − zlikwidowano związki zawodowe, partię socjaldemokratyczną

Silna pozycja Hitlera w Prusach Wschodnich najlepiej uwidoczniła się

i komunistyczną, aresztowano wielu działaczy opozycyjnych. Nasiliły się

w 1932 r., kiedy to mieszkańcy prowincji pięć razy udawali się do urn wy-

działania przeciwko żydom, a po wydarzeniach „kryształowej nocy” (9/10 li-

borczych, by wybrać Prezydenta Rzeszy, posłów do Reichstagu i pruskiego

stopada 1938 r.) wielu z nich wyemigrowało, ratując już nie tylko swój mają-

sejmu krajowego. Hitler ponownie odwiedził Prusy (m.in. Olsztyn, Nidzicę,

tek, ale życie. Niemcy, a z nimi Europa i świat, zbliżały się do kolejnej wojny.

Ruciane, Pisz, Ełk, Królewiec) i zyskał wiele głosów. W wyborach prezydenckich wygrał z Hindenburgiem, którego w prowincji kojarzono z nie-

Obszar zaniemeński

popularną już republiką weimarską, a w wyborach do Reichstagu, w lipcu

Kłajpeda miała ogromne znaczenie dla Litwy. Mimo że obszar ten stanowił

1932 r., NSDAP zdobyła 53,4% głosów, podczas gdy w Rzeszy osiągnęła

tylko 3% powierzchni państwa (6% ludności), to dawał aż 30% produkcji

przeciętnie wynik 37,4%. Najliczniej poparły Hitlera powiaty Ełk (70,6%)

przemysłowej. Przez port kłajpedzki przechodziło 70–80% eksportu Litwy,

i Pisz (68,1%), a najsłabiej ludność Warmii (np. powiat Reszel – 24,4%).

był to więc najważniejszy ośrodek przemysłu i handlu państwa litewskiego.

Rok 1933 zapoczątkował nową erę w historii Niemiec – 30 stycznia Adolf

Problemem Litwy było jednak słabe poczucie litewskości mieszkańców

Hitler został mianowany kanclerzem Rzeszy Niemieckiej, 4 marca w wybo-

kraju kłajpedzkiego. Ludność litewska (51% według spisu z 1925 r.) uległa sil-

rach do parlamentu naziści zdobyli 44% mandatów, a 15 marca w Poczdamie

nym wpływom kultury i propagandy niemieckiej. W efekcie w wyborach do

proklamowano III Rzeszę. W marcowych wyborach 1933 r. na NSDAP w Pru-

sejmiku kłajpedzkiego na listę litewską głosowało jedynie 5–18% wyborców.

sach Wschodnich padło jeszcze więcej głosów – 56,5%. I znów największe

Od końca 1938 r. sytuacja w kraju kłajpedzkim zaczęła wymykać się

poparcie partia Hitlera uzyskała na Mazurach, a najmniejsze na Warmii.

Od góry: Adolf Hitler na wiecu wyborczym w Jedwabnie (1933 r.) oraz w czasie składania wieńca w Mauzoleum
Hindenburga pod Tannenbergiem

spod kontroli rządu. Kłajpeda stała się „państwem w państwie”, niemieckie

Przejęcie władzy w Niemczech przez Adolfa Hitlera zaowocowało mia-

organizacje paramilitarne liczyły 52 tys. ludzi, a kłajpedzcy Niemcy otwarcie

nowaniem Ericha Kocha nadprezydentem Prus Wschodnich w kwietniu

wysunęli żądanie „powrotu” do Rzeszy. Ostatecznie 22 marca 1939 r., w wy-

1933 r. Rozpoczął się okres wzmożonego terroru politycznego – podkłada-

niku presji III Rzeszy, podpisany został niemiecko-litewski układ w sprawie

no bomby w lokalach partii opozycyjnych, żydowskich sklepach i bankach,

oddania Kłajpedy Niemcom, zaś 30 marca sejm litewski, który zebrał się tyl-

mordowano działaczy opozycyjnych. Aresztowano Gustawa Leydinga

ko na pięć minut, ratyfikował układ bez słowa sprzeciwu.
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Od góry: parada niemieckiej marynarki
wojennej; Adolf Hitler odbierający
honory wojskowe w Kłajpedzie, 1939 r.
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Bojówkarz przed propagandowym
afiszem zakazującym handlu z żydami
(Królewiec)
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6.5.

Gospodarka Prus
Wschodnich w okresie
międzywojennym

Władze próbowały radzić sobie z bezrobociem, organizując roboty
publiczne i popierając rozwój budownictwa mieszkaniowego (np. w Olsztynie, Bartoszycach, Giżycku, Królewcu). W największym mieście Prus

Od lewej: fabryka wagonów założona
w Królewcu w 1919 r.; Tylża – ważny
ośrodek przemysłu drzewnego
i producent sera tylżyckiego

Wschodnich – Królewcu – podjęto inwestycje przemysłowe. W 1920 r.
zorganizowano Targi Wschodnie, mające na celu nawiązanie kontaktów
handlowych z Polską i Rosją sowiecką oraz przekształcenie miasta w centrum wymiany handlowej ze Wschodem. Jednak z powodu złych stosunków polsko-niemieckich, a następnie wybudowania polskiego portu
Hale wystawiennicze Niemieckich
Targów Wschodnich w Królewcu

w Gdyni plan ten się nie powiódł.

Sytuacja gospodarcza po I wojnie światowej
Prowincja wchodniopruska po I wojnie światowej doświadczała zastoju
gospodarczego i inflacji. Jednak dzięki pomocy rządu pruskiego i społe-

Lata 20. XX wieku

czeństwa niemieckiego zniszczenia z lat 1914–1915 zostały szybko odbu-

Oddzielenie Prus Wschodnich od Niemiec drastycznie pogorszyło sytu-

dowane. Wszyscy, którzy podjęli się odbudowy, otrzymywali rekompensatę

ację w rolnictwie, która już w czasach cesarstwa była niekorzystna. W rol-

w wysokości 90% oszacowanych szkód. Sytuacja gospodarstw dotkniętych

nictwie zatrudnionych było 44% ludzi (na Warmii i Mazurach odsetek ten

wojną, które skorzystały z tej pomocy, była w związku z tym paradoksalnie

był jeszcze wyższy) i każda zmiana sytuacji ekonomicznej odbijała się na

korzystniejsza od tych, które znalazły się poza zasięgiem działań wojennych.

ich położeniu. Przy niskich cenach produktów rolnych towary nie były na

Po wojnie mieszkańcy odczuwali braki w zaopatrzeniu. W Olsztynie

sprzedaż, lecz na własne potrzeby, a wiele gospodarstw było zadłużonych.

wprowadzono reglamentację na chleb, mąkę, mleko i opał, jednak nie

O ile wielkim właścicielom ziemskim rząd oferował programy pomocowe,

zapewniała ona pełnego zaopatrzenia w niezbędne produkty. Wiele osób

o tyle średnie i małe gospodarstwa mogły liczyć tylko na siebie. W efekcie

straciło pracę, szerzył się głód – starano się z nim walczyć, organizując

do 1931 r. rosła liczba licytowanych gospodarstw, by w trakcie wielkiego

tanie kuchnie. Jednak opieka społeczna obciążała coraz bardziej budżety

kryzysu osiągnąć punkt kulminacyjny. Sytuacja na wsi stała się tak zła, że

miast, co utrudniało ich prawidłowe funkcjonowanie.

groziła wybuchem zamieszek. Na terenie Mazur zaostrzał ją jeszcze fakt, że
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niemożliwa stała się powszechna do tej pory emigracja na zachód Nie-

się garnizony, a wojsko stało się poważnym czynnikiem pobudzającym

miec, ponieważ Zagłębie Ruhry było przeludnione. Co gorsza, od 1929 r.

gospodarkę. Liczna grupa bezrobotnych znalazła zatrudnienie przy bu-

widoczny był proces odwrotny. Tysiące Mazurów, którzy

dowanych przez państwo i samorządy gmachach użyteczności publicz-

utracili pracę, powracało do domu, co jeszcze bardziej ob-

nej i mieszkaniach.

ciążyło miejscowe gospodarstwa.
ośrodków przemysłowych. W Królewcu prosperowała

Wraz z końcem wielkiego kryzysu i wzrostem zamówień rządowych

stocznia, fabryka maszyn rolniczych i fabryka wagonów.

(zwłaszcza na potrzeby wojska) nastąpiło także ożywienie w przemyśle.

Do prężnych centrów przemysłowych zaliczyć można

Do wybuchu wojny w Prusach Wschodnich zbudowano 159 zakładów

było Elbląg, Tylżę i Wystruć. W prowincji przeważały jednak zakła-

związanych z przemysłem wojennym. W latach 1933–1939 widoczne

dy drobne – w 1933 r. z ogólnej liczby 47 910 zakładów przemy-

było zjawisko zmniejszania się liczby zakładów przemysłowych przy jed-

słowych i rzemieślniczych jedynie 36 zatrudniało ponad 200 osób.

noczesnym wzroście liczby zatrudnionych. W 1939 r. w jednym przedsiębiorstwie zatrudniano średnio 4,3 pracownika, gdy w 1933 r. było to

Gospodarka za rządów Adolfa Hitlera

Okręt wojenny wyprodukowany w stoczni Ferdinanda Schichaua w Elblągu

Koszary przy ul. Jagiellońskiej
w Olsztynie na pocz. XX w.

2,9 osoby. Jednak nadal przeważały zakłady drobne, głównie usługowe

Po dojściu Hitlera do władzy sytuacja poprawiła się. W południowych Pru-
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Modernizowano stare i budowano nowe koszary – największe kom-

sach Wschodnich na szeroką skalę prowadzono prace melioracyjne (np.

Tylża

Zalew

Kuroński

KRÓLEWIEC

No

Na początku lat 20. XX w. Bank Rzeszy
wprowadzał banknoty o nominałach
milionów, miliardów, a nawet bilionów
marek. W obiegu były także pieniądze
zastępcze wydawane przez władze
prowincji, powiatów, gmin lub miast,
a nawet niektóre firmy i zakłady

Przygotowania do wojny

E

Na terenie Prus Wschodnich istniało kilka prężnych

w bagnistym powiecie Szczytno obszar ziemi uprawnej wzrósł o 31%).

pleksy powstały w Bartoszycach, Olsztynie, Lidzbarku Warmińskim i Kętrzy-

Tczew

sła

Intensyfikacja produkcji rolnej, ograniczenie importu płodów rolnych,

nie. Wznoszono fortyfikacje mające zabezpieczyć kraj przed obcymi woj-

wprowadzenie cen gwarantowanych i dostęp do tanich kredytów spo-

skami. Umocnienia wojskowe powstały w rejonie Królewca, wielkich jezior,

wodowały polepszenie sytuacji na wsi oraz likwidację ukrytego bezrobo-

na obszarze Lidzbark Warmiński–Sępopol (tzw. lidzbarski trójkąt obronny).

cia. Rozbudowywano drogi, które w myśl ideologii „przestrzeni życiowej”

Prace nad zwiększeniem potencjału wojennego i roboty publiczne

miały służyć późniejszej koncentracji wojsk przeciw Wschodowi. Ożywiły

nakręcały koniunkturę. Znaczna liczba bezrobotnych z Prus Wschodnich

Ły

P
Wi

Kwidzyn

na

J. Niegocin

Y

Biskupiec Mrągowo
Olsztyn

J. Śniardwy

Szczytno

Umocnienia wojskowe w Prusach
Wschodnich przed II wojną światową
Zachowany schron bojowy na
północ od Spychowa

stało całkowicie zlikwidowane, ale ludziom
żyło się lepiej, chociaż nie tak, jak w innych
prowincjach III Rzeszy. Według mieszkańców lata 30. XX w. były „złotym wiekiem”,
zwłaszcza pod względem ekonomicznym.
Poprawa ich położenia była tak duża, że z terenów przyznanych Polsce (okolice Działdowa) do wybuchu II wojny światowej do Niemiec wrócili prawie wszyscy Mazurzy.
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6.6.

Ruch polski na Warmii
i Mazurach w latach
1920–1933

w Prusach Wschodnich z ks. Wacławem Osińskim na czele. W 1922 r. został on włączony do Związku Polaków w Niemczech jako IV Dzielnica.
Na Warmii odrodził się również ruch młodzieżowy, który przeżył
o wiele ostrzejszy kryzys niż organizacje skupiające starsze pokolenie.
Dopiero jesienią 1923 r. w kilku wsiach mazurskich doszło do odbudowy
towarzystw młodzieżowych, a 3 listopada 1923 r. powołano Związek Towarzystw Młodzieży w Prusach Wschodnich. Rezultaty prac związku,
kierowanego przez prezesa Jana Schreibera, były nieoczekiwanie duże.
Unikając propagandy politycznej, docierał on tam, gdzie nie udało się

Pieczęć Związku Towarzystw
Młodzieży w Prusach Wschodnich

to działaczom Związku Polaków, łatwiej nawiązywał kontakty w środowiskach słabo wyrobionych politycznie. Związek posiadał własny organ
prasowy – „Życie Młodzieży”.

Mazury
W rejonie tym ludność nie posiadała w większości polskiej świadomości narodowej. Próby założenia komórek Związku Polaków w tym rejonie
nie przynosiły oczekiwanych rezultatów – Mazurzy nie mieli zaufania do
Związku silnie złączonego z Kościołem katolickim i głoszącego hasła jedności z narodem polskim. Jednak rozczarowanie chłopów mazurskich, ocze-

Wacław Osiński (1868–1945)

kujących bezskutecznie na realizację niemieckich obietnic, popychało ich
w kierunku tworzenia własnej organizacji. Pierwszym krokiem było powoSiedziba Związku Polaków
w Prusach Wschodnich w Domu
Polskim w Olsztynie

Po plebiscycie ruch polski w Prusach Wschodnich przeżywał poważny

łanie we wrześniu 1922 r. Samopomocy Mazurskiej z prezesem Gustawem

kryzys. Wiele osób zwątpiło w możliwość zmiany położenia politycznego

Leydingiem (seniorem) na czele. Ale władze, zaniepokojone możliwością

Warmii i Mazur, część wiązała swą przyszłość z państwem niemieckim.

umocnienia odrębności narodowej Mazurów oraz dość radykalnym pro-

Najaktywniejsi działacze pod wpływem represji lub nie widząc dla siebie

gramem Samopomocy (np.: ziemia mazurska dla Mazurów, żądanie parce-

przyszłości, wyemigrowali do Polski. Jednak ci, którzy pozostali, powoli

lacji domen państwowych i większych majątków dworskich), nie zezwoliły

zaczęli odbudowywać ruch polski.

na jej rejestrację sądową, mimo że liczyła ok. 6 tys. współpracowników.
Już w marcu 1923 r. powołano do życia Zjednoczenie Mazurskie,

Warmia

którego prezesem został Bogumił Labusz (junior), a sekretarzem Gustaw

Warmia, a zwłaszcza jej południowa część była terenem, gdzie ruch polski

Leyding (junior). Po wielu staraniach organizacja została zarejestrowana.

odnosił największe sukcesy. Centrum życia polskiego znajdowało się w Olsz-

Jednak Zjednoczenie nie prowadziło zbyt ożywionej pracy, na początku

tynie, w Domu Polskim. Organizacyjnym potwierdzeniem silnej pozycji Po-

starało się umocnić organizacyjnie, a później angażować Mazurów w dzia-

laków było powołanie 30 listopada 1920 r. w Olsztynie Związku Polaków

łalność Związku Polaków w Prusach Wschodnich. Ogromnym osłabieniem
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Zjednoczenia i sukcesem nacjonalistów niemieckich było przejście na ich

... i gospodarcze

stronę odgrywającego kierowniczą rolę Roberta Machta. Konsekwencją

Dla ruchu polskiego na Warmii i Mazurach bardzo ważne były sprawy

było zniszczenie Zjednoczenia jako organizacji mazurskiej i podporządkowanie jej interesom niemieckim.

gospodarcze. Ubóstwo wielu mieszkańców powodowało, że byli oni podatni na naciski ekonomiczne władz niemieckich. Takimi argumentami
niestety nie dysponował ruch polski. Dwa banki polskie: Bank Ludowy

Problemy tożsamościowe...

P oj ę cia :
Indyferentyzm – postawa obojętności wobec istotnych zagadnień społecznych, moralnych
i politycznych.

w Olsztynie i Bank Mazurski w Szczytnie nie zaspokajały istniejących

Ruch polski po 1920 r. w zasadzie ograniczał się do osób, które miały wyro-

potrzeb. W efekcie często dochodziło do sytuacji, że właściciele gospo-

bione i ugruntowane poczucie polskości. Poza bezpośrednim działaniem

darstw, czynni w ruchu polskim, ze względów ekonomicznych współpra-

polskich organizacji pozostała duża liczba ludności o nieukształtowa-

cowali z niemieckimi instytucjami gospodarczymi, co czasem zmuszało

nym poczuciu przynależności narodowej. Na plan pierwszy wysuwano

ich do składania deklaracji politycznych i narodowych.

konieczność zbudowania silnego stowarzyszenia, które miało walczyć
Legitymacja członka Związku Polaków
w Prusach Wschodnich i znaczek
legitymacyjny Związku
Polaków w Niemczech

o świadomość narodową mieszkańców Warmii i Mazur. Do połowy lat

Szkolnictwo

30. XX w. wydawało się, że taka polityka jest skuteczna – Niemcy zacho-

W utrzymaniu polskości na Warmii i Mazurach mogło dopomóc szkol-

wywali się dość spokojnie, dopóki Polacy nie starali się działać wśród
ludności indyferentnej narodowo (sami doceniali możliwości wynikające
z przeciągnięcia na swoją stronę tych ludzi). Gdy jednak po 1926 r. doszło
do centralizacji ruchu polskiego i podporządkowania go centrali Związku Polaków w Niemczech, wpływy polskie zaczęły maleć. Wiązało się to
z faktem, że działacze z Prus Wschodnich mieli coraz mniejszy wpływ na

Pięć prawd Polaków – ideowa
podstawa działalności Związku
Polaków w Niemczech, uchwalone
w czasie I Kongresu Polaków
w Niemczech (6 marca 1938 r.)

decyzje centrali, w związku z czym spadło zainteresowanie mieszkańców
regionu działaniami organizacji polskich.

nictwo. W okresie plebiscytowym działało 17 szkół i 10 przedszkoli polskich, ale po plebiscycie wszystkie zostały zlikwidowane. Do 1929 r. nie
udało się ponownie zorganizować szkolnictwa polskiego w Prusach
Wschodnich, mimo starań Jana Baczewskiego, zasiadającego w latach
1922–1928 w sejmie pruskim. Dopiero presja opinii międzynarodowej
zmusiła władze pruskie do wydania 31 grudnia 1928 r. zgody na utworzenie szkół mniejszościowych.
Początki szkolnictwa były trudne. Brakowało budynków, nauczycieli,
podręczników. Jednak dzięki zaangażowaniu wielu ludzi do 1933 r. udało

... polityczne

się zorganizować 15 szkół polskich w południowej części Warmii (m.in.

Także sytuacja wewnętrzna i międzynarodowa Niemiec utrudniała dzia-

w Chaberkowie, Gietrzwałdzie, Nowej Kaletce). Natomiast na Mazurach

łalność ruchu polskiego. Niemcy rosły w siłę, liczyły się na arenie mię-

sytuacja przedstawiała się tragicznie – powstała tylko 1 szkoła, która po

dzynarodowej. Polska zaś była krajem młodym, nękanym trudnościami

śmierci prowadzącego ją nauczyciela, Jerzego Lanca, uległa likwidacji.

wewnętrznymi – politycznymi, społecznymi i gospodarczymi. Nie jawiła

Rola szkoły polskiej nie ograniczała się do edukacji dzieci. Placówki te sta-

się jako mocarstwo godne zaufania. Napięcia w stosunkach niemiecko-

wały się centrum życia polskiego, organizowały wycieczki do Polski. Jed-

-polskich nasilały antypolską działalność administracji niemieckiej. Coraz

nak władze niemieckie wszelkimi siłami starały się przekonać rodziców,

większe wpływy partii nazistowskiej, zwłaszcza wśród Mazurów, odcią-

by nie posyłali do nich swoich dzieci. Wyższe podatki, problemy z uzy-

gały wielu z nich od organizacji polskich. Brutalizacja życia politycznego

skaniem pożyczek, trudności ze znalezieniem pracy, szykany ze strony

i liczne akty przemocy powodowały, że wielu Warmiaków i Mazurów oba-

administracji i żandarmerii powodowały, że wielu Polaków rezygnowało

wiało się przyznawać do swojej polskości.

z takiego rozwiązania.
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6.7.

Sytuacja Mazurów,
Warmiaków i Polaków
w latach 1933–1939

W pozyskiwaniu młodzieży pomocna też była akcja zakładania świetlic, które skupiały i angażowały w działalność kulturalną młodych Polaków.
Pierwsza świetlica w Prusach Wschodnich powstała w 1934 r. w Gietrzwał-

Ryszard Knosała (1907–1945) – po
lewej z dziećmi w harcerskim kręgu
przy szkole w Chaberkowie

dzie; rok później na Warmii działało już 14 takich placówek. Świetlicę udało się otworzyć nawet przy uniwersytecie królewieckim. Sukcesy odnosił
też ruch czytelniczy. W Olsztynie w październiku 1935 r. powstał Oddział
Centralnej Biblioteki Polskiej w Niemczech, kierowany przez Pawła Jaśka.
Zdołano utworzyć 37 bibliotek, w których zgromadzono ok. 3 tys. tomów.
Okres względnego spokoju nie trwał jednak długo. Wielu szeregowych członków partii hitlerowskiej nie zrezygnowało z akcji antypolKlasa szkoły polskiej prowadzonej
w Domu Polskim w Olsztynie
z nauczycielem Wojciechem
Gromadeckim

Na Warmii

skiej nawet po podpisaniu polsko-niemieckiego układu o nieagresji.

Od lewej: inscenizacja
teatralna dzieci w Domu Polskim
i zespół muzyczny działający w szkole
polskiej w Skajbotach (1936 r.)

Dzięki deklaracji o nieagresji między Polską a Niemcami, podpisanej
w 1934 r., ruch polski, zwłaszcza na Warmii, powoli się odbudowywał.
W kwietniu 1934 r. otwarto szkołę polską w Olsztynie, wzrosła też liczba dzieci w innych polskich placówkach oświatowych. Odrodził się polski
ruch młodzieżowy, zwłaszcza organizacje sportowe i harcerstwo. Rozpoczęła się budowa wiejskich boisk, planowano budowę ośrodka sportów
wodnych nad jeziorem Ukiel w Olsztynie. Także harcerstwo przeżywało
okres intensywnego rozwoju, szczególnie od 1935 r., kiedy do pracy zaangażował się Ryszard Knosała. Widocznym elementem jego działalności było
utworzenie w grudniu 1935 r. Wschodniopruskiego Hufca Harcerskiego.
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go. Urzędnicy coraz bardziej tępili mazurskie nabożeństwa i imprezy, co przyniosło spadek liczby uczęszczających do kościoła.
Protestanccy duchowni, przeciwstawiający się wynarodawianiu Mazurów byli po prostu zwalniani, część trafiła nawet do
obozu koncentracyjnego w Dachau.

Zaostrzenie stosunków
polsko-niemieckich po 1938 roku
Od lewej: wycieczka szkolna
dzieci z Gietrzwałdu; uczestnicy
kursu języka polskiego z profesorem
Aleksandrem Sosną, który kierował szkołą polską w Olsztynie

Władze niemieckie od 1936 r. ponownie nasiliły szykany wobec ruchu
polskiego. Zdawały sobie sprawę, że wynik walki o tożsamość narodową zależy od postawy młodzieży, dlatego pozwalały na pewną swobodę w działalności organizacji grupujących starsze pokolenie, a zwalczały
ruch młodzieżowy. W 1936 r. zahamowany został rozwój ruchu sportowego, zmniejszyła się liczba polskich drużyn. Prześladowania znów dotknęły rodziców posyłających swoje dzieci do polskich szkół. Starano się też
ograniczyć czytelnictwo polskiej książki i prasy.

nia stosunków polsko-niemieckich sytuacja Polaków w Prusach
Wschodnich zaczęła się gwałtowanie pogarszać. Już nie tylko
działalność w polskiej organizacji była przyczyną szykan, ale
nawet otwarte przyznanie się do polskości. Szykany dotykały
także Niemców przyjaźniących się z Polakami lub tylko odnoszących się do nich z sympatią − byli oni oskarżani o niewykonywanie podstawowych obowiązków narodowych. W 1938 r.
uchwalono ustawę, na mocy której masowo zmieniano słowiańskie nazwy miejscowości. Na Mazurach kilkaset miejsco-

Sytuacja Mazurów
Od 1933 r. wprowadzono obowiązek przynależności młodzieży
do organizacji hitlerowskich

Po zakończeniu w 1938 r. krótkiego okresu oficjalnego ocieple-

wości otrzymało niemiecko brzmiące nazwy (np. Treudorf,

Gorzej wyglądała sytuacja na Mazurach. Niemcy dawno zauważy-

Deutschwalten), najczęściej związane z działalnością zakonu

li, że w tym rejonie oprócz ludności o polskim lub niemieckim poczu-

krzyżackiego. Biskup Maksymilian Kaller 20 sierpnia 1939 r. wydał zarzą-

ciu przynależności narodowej istnieje duża grupa związana tylko

dzenie nakazujące zlikwidowanie języka polskiego w kościołach diece-

z regionem. I właśnie oni stali się celem szczególnie intensywnej

zji warmińskiej. Nasiliła się walka z polską prasą i książką. Zmniejszyła się

polityki germanizacyjnej. W tym wypadku nie stosowano terroru

liczba osób prenumerujących „Gazetę Olsztyńską”, a jej redaktor naczelny

i przymusu, ale zachętę i przekupstwo. Po 1933 r. widoczne było

− Seweryn Pieniężny – wielokrotnie stawał przed sądem i był skazywa-

popieranie przez władze tradycji mazurskich przedstawianych jako

ny na grzywny pieniężne. Aby zmniejszyć oddziaływa-

część kultury niemieckiej. Ułatwiało to proces germanizacji, który

nie książek polskich, wydano zakaz rozpowszechniania

zataczał coraz szersze kręgi. Prasa lokalna, jak „Mazur” (redagowany

Krzyżaków Henryka Sienkiewicza, cieszących się ogrom-

przez Antoniego Szajka) czy „Głos Ewangelijny” (redagowany przez

ną popularnością zwłaszcza na Mazurach. Po 20 sierpnia

Reinholda Barcza), miała bardzo nikłe wpływy, a język mazurski nie-

1939 r. skonfiskowano polskie księgozbiory i majątek

mal całkowicie zniknął z życia publicznego. Nawet podczas nabo-

biblioteczny, a 25 sierpnia gestapo w Królewcu wydało

żeństw Mazurzy coraz rzadziej posługiwali się językiem ojczystym,

polecenie aresztowania wszystkich nauczycieli szkół pol-

zwłaszcza że młodzi protestanccy pastorzy nie znali języka polskie-

skich. Zbliżał się moment wybuchu wojny z Polską.
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Duch ideologii hitlerowskiej objął
wszystkie grupy społeczne i wiekowe

Siedziba „Gazety Olsztyńskiej” – polski
napis na budynku drażnił Niemców do
tego stopnia, że z powodu „zeszpecenia widoku” nakazano właścicielom
usunięcie lub zmianę szyldu
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6.8.

Działania militarne
w Prusach Wschodnich
w czasie II wojny
Światowej

gen. bryg. Czesława Młota-Fijałkowskiego i Grupą Operacyjną „Wschód” z Armii „Pomorze” pod dowództwem gen. bryg. Mikołaja Bołtucia. Przewaga sił
niemieckich była wyraźna, zwłaszcza jeśli chodzi o lotnictwo, czołgi i artylerię.
Pierwsze uderzenie z Prus Wschodnich wyszło 1 września 1939 r.
Mimo mężnej obrony, zwłaszcza w rejonie Mławy, Niemcy rozbili Armię
„Modlin”. Bitwa zmusiła jednak Niemców do porzucenia zamiaru bezpośredniego uderzenia na Warszawę. Drugie uderzenie z Prus Wschodnich
nastąpiło 7 września. Dokonała go grupa uderzeniowa 4. Armii pod dowództwem gen. wojsk pancernych Heinza Guderiana, przerzucona do
Prus Wschodnich w dniach 4–7 września. Te formacje zamknęły pierścień
wokół armii polskiej, oddzielając Warszawę od Lwowa.
Na początku kampanii wrześniowej oddziałom polskim udało się przekroczyć granicę z Prusami Wschodnimi; 2 września żołnierze mjr. Stanisława Nowickiego zaatakowali Prostki i zdobyli dworzec kolejowy. Dwa dni
później ułani Podlaskiej Brygady Kawalerii uderzyli w kierunku Białej Piskiej,
wdarli się na kilka kilometrów w głąb terytorium niemieckiego i zajęli parę
wsi. Jednak wojna szybko odsunęła się od granic Prus Wschodnich.

Rok 1941
Rolę bazy wypadowej Prusy Wschodnie pełniły ponownie w czasie ataku
na Związek Radziecki w czerwcu 1941 r. Zadaniem Grupy Armii „Północ”

Prusy Wschodnie stały się zapleczem
armii niemieckiej – tu koncentrowano wojska i szkolono poborowych,
tu przyjeżdżali żołnierze na urlopy
z frontu, tu chronili się uchodźcy, i ci
z bombardowanych przez aliantów
Niemiec, i ci uciekający z rubieży
wschodnich przed Armią Czerwoną

feldmarsz. Wilhelma von Leeba było zniszczenie wojsk sowieckich znajŻołnierze Wehrmachtu
przekraczają granicę Polski
(1 września 1939 r.)

Wrzesień 1939 roku

dujących się na terenie byłych państw bałtyckich i zdobycie Leningradu

W 1939 r. zakończył się dwudziestoletni okres pokoju. Latem tegoż roku

we współdziałaniu z armią fińską. I w tym wypadku większość mieszkań-

w Niemczech rozpoczęła się mobilizacja. W Prusach Wschodnich do woj-

ców Prus Wschodnich nie zetknęła się bezpośrednio z wojną. Kilka miast

ska powołanych zostało 320 tys. osób. Rejon ten odgrywał istotną rolę

(m.in. Królewiec, Tylża, Piłkały, Gąbin, Ełk, Ostróda) zostało zbombardowa-

w niemieckich planach operacyjnych. Nad północną granicą Polski kon-

nych przez lotnictwo radzieckie. Naloty te nie wyrządziły jednak większych

centrowała się 3. Armia gen. artylerii Georga von Küchlera. Miała ona roz-

szkód. Wyjątkiem była Tylża, która została poważnie zniszczona.

bić zgrupowanie wojsk polskich stacjonujących na północ od Warszawy,
zdobyć stolicę Polski, połączyć Prusy Wschodnie z Rzeszą i zamknąć na Na-

Jesień 1944 roku

rwi i środkowej Wiśle okrążenie większości sił polskich. Działaniom 3. Armii

Prawdziwa wojna do Prus Wschodnich dotarła dopiero w 1944 r.

przeciwstawiać się miała Armia „Modlin” gen. bryg. Emila Przedrzymirskie-

– 16 października rozpoczęło się natarcie 2. i 3. Frontu Białoruskiego.

go-Krukowicza, współdziałająca z Samodzielną Grupą Operacyjną „Narew”

Jego celem było zdobycie pozycji wyjściowych w Prusach dla generalnej
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Niemiecki pociąg pancerny PZ 3 z załogą desantową wjechał na dworzec
w Prostkach zamiast spodziewanego tu
pociągu pasażerskiego, dzięki czemu
Niemcom udało się bez trudu opanować ten strategiczny punkt. Oddziały
polskie szybko jednak odbiły dworzec
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Iwan Czerniachowski

ofensywy w styczniu 1945 r. Po ciężkich, czterodniowych walkach Rosja-

Drugi Front Białoruski rozpoczął ofensywę 14 stycznia. Uderze-

nom udało się przełamać opór przeciwnika i wkroczyć do Prus Wschod-

nie wyszło znad Narwi i początkowo, tak jak w przypadku wojsk Czer-

nich. Wprawdzie po otrzymaniu posiłków Niemcy odbili większość utra-

niachowskiego, Rosjanie nie mogli przełamać obrony. Jednak już

conych ziem, ale wojskom radzieckim na początku listopada udało się

19 stycznia oddziały radzieckie weszły do Prus Wschodnich od południa.

powstrzymać kontrnatarcie.

Jednostki pancerne posuwały się tak szybko, że zajmowały miasta nie-

Krótki okres stabilizacji frontu obie strony przeznaczyły na wzmocnie-

przygotowane do obrony. Już 22 stycznia wkroczyły do Olsztyna, do któ-

nie sił. Prus Wschodnich broniła Grupa Armii „Środek” pod dowództwem

rego nadal przybywały niemieckie transporty wojskowe, a 23 stycznia

gen. Georga Reinhardta, najsilniejsze zgrupowanie, liczące wówczas 25%

zajęły normalnie funkcjonujący Elbląg i dotarły do Zalewu Wiślanego,

wszystkich wojsk niemieckich. Główne siły skoncentrowano na północ

okrążając Grupę Armii „Środek”.

i południe od wielkich jezior. Miały one oparcie w rozbudowanym syste-

Pozostałe wojska niemieckie, którym groziło zniszczenie, 26 stycznia

mie obronnym, złożonym z żelbetonowych punktów oporu, rowów i za-

rozpoczęły przebijanie się w kierunku zachodnim, opuszczając umocnio-

pór przeciwczołgowych, pól minowych, twierdz, fortów, itp. Siły 3. Fron-

ny rejon Giżycka bez walki. Hitler, głoszący bezwzględną konieczność

tu Białoruskiego gen. Iwana Czerniachowskiego miały kierować się na

obrony Prus Wschodnich, zastąpił gen. Reinhardta gen. Lotharem Ren-

Królewiec i spychać przeciwnika w kierunku wojsk 2. Frontu Białoruskiego

dulicem. Zmiana ta nie mogła już pomóc. Mimo lokalnych sukcesów nie-

marsz. Konstantego Rokossowskiego, atakujących w kierunku na Elbląg,

mieckich Rosjanie do 10 lutego opanowali sytuację i przystąpili do oczysz-

Malbork i Zalew Wiślany, odcinając drogę odwrotu wojskom niemieckim.

czania Prus Wschodnich z wojsk niemieckich. W dniach 13–29 marca

Radzieckie czołgi na tle ruin
zamku w Królewcu

Żołnierze radzieccy w Olsztynie,
22 stycznia 1945 r.

zdobyli umocnienia Trójkąta Lidzbarskiego.

Operacja wschodniopruska
Operacja wschodniopruska – element
wielkiej ofensywy Armii Czerwonej
położenie wyjściowe
położenie 18 I 1945 r.
położenie 23 I 1945 r.
położenie 31 I 1945 r.
kierunki uderzeń wojsk radzieckich
grupy wojsk niemieckich
usiłujące wydostać się
z okrążenia

stronom. Zginęło prawie 90 tys. żołnierzy 3. Frontu Białoruskiego,

1945 r. w dwóch kierunkach – Libawy i Gołdapi, by okrążyć Królewiec.

ponad 300 tys. zostało rannych. Poległ także dowódca 2. Frontu Bia-

Obrona niemiecka do 18 stycznia powstrzymywała Ro-

łoruskiego. Tylko od 13 stycznia do 10 lutego Rosjanie stracili na tym

sjan, często kontratakując. Tego dnia nastąpiło jednak

odcinku ponad 35 tys. żołnierzy, a 120 tys. zostało rannych. Strona

przełamanie frontu na północ od Gąbina i czerwono-

przeciwna także poniosła poważne straty: w dniach 13–29 marca zgi-

ie

Tylża

armiści wkroczyli w głąb Prus Wschodnich. Królewiec

nęło ponad 90 tys. Niemców, a ponad 40 tys. dostało się do niewoli.

39 A

Ba
łt

yc

k

Jako pierwszy walki rozpoczął 3. Front Białoruski, uderzając 13 stycznia

A – armia
A Gw. – armia gwardii
APanc.Gw. – armia pancerna gwardii
AUd. – armia uderzeniowa
DPanc. – dywizja pancerna
K – korpus
KPanc. – korpus pancerny
KZGw. – korpus zmotoryzowany
gwardii
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położenie 26 I 1945 r.
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Królewiec

Malbork

Pregoła

1 DPanc.
,,Herman Goering” Gołdap
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26 K
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W
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6 kwietnia, po zajęciu umocnień Trójkąta Lidzbarskie-

Czołgi i działa
pancerne

Samoloty

Artyleria

Niemcy

600 000 żołnierzy
i ok. 1 000 000 Volksturmu

750

400

8 100 dział i moździerzy

Rosjanie

1 669 000

3 859

3 097

25 426 dział i moździerzy

go. Królewiec poddał się 9 kwietnia. W rejonie działań

a
kr

2. Frontu Białoruskiego walki toczyły się jeszcze w pół-

70 A

została zdobyta dopiero 8 maja.

1 FRONT
47 A BIAŁORUSKI
WARSZAWA

Liczebność wojska

Dlatego też szturm Królewca rozpoczął się dopiero

49 A
Narew
8 KZGw.
Różan
Ostrów Maz.
3A
1 i 2KPanc.
48 A
2 AUd. 5 APanc.Gw. 2 FRONT
BIAŁORUSKI
65 A
Wyszków

Wis
ła

rza

n
me

eb

50 A

Brodnica

Płock

Augustów

O
OLSZTYN

Lidzbark

Włocławek

nie przeciwnika w rejonie Lidzbarka Warmińskiego.

41 KPanc.

Szczytno

Sierpc

31 A

nocnej Sambii i na Mierzei Wiślanej, która ostatecznie
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Czerwonoarmiści w bitwie o Olsztyn,
który podobnie jak wiele innych miast
w Prusach Wschodnich został
spalony po zdobyciu

Siły niemieckie i rosyjskie w Prusach Wschodnich w czasie operacji wschodniopruskiej

wał miasta od razu, mając za plecami silne zgrupowa-

Suwałki

Iława

węca

2 AGw.

Reszel

7K

O
Ostróda

został otoczony, ale gen. Czerniachowski nie zaatako-

3 FRONT
BIAŁORUSKI

28 A

Dobre Miasto

Dr

Nieme
n

11 A

2 KPanc.
5A

Wystruć

Operacja wschodniopruska przyniosła ogromne straty obydwu

Źródło: W.B. Łach, System obronny na Warmii i Mazurach w czasie II wojny światowej, Węgorzewo 2002, s. 118;
F. Zbiniewicz, Armia radziecka w wojnie z  hitlerowskimi Niemcami, Warszawa 1988, s. 185.
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Sytuacja wewnętrzna
Prus Wschodnich
w czasie II wojny
światowej

6.9.
Kętrzyn – Obozy jenieckie i obozy pracy

Prusy Wschodnie odczuły też inne skutki wojny. Wielu powołanych do wojska mężczyzn pozostało w Wehrmachcie lub
zginęło na froncie, w prowincji zaczęło brakować rąk do pracy.
Wysadzenie przez polskich saperów mostów na Wiśle w Toruniu, Grudziądzu i Tczewie spowodowało ogromne trudności ko-

– Granica Prus Wschodnich przed 1939 r.
– Granica Prus Wschodnich po 1939 r.

munikacyjne. Gospodarka, uzależniona od dostaw materiałów

– Obszary dołączone do Prus Wschodnich po 1939 r.

i węgla z Niemiec, odczuwała poważne problemy. Wiele fabryk

Ku

Kaukiejmy

Za
lew

Sytuacja komunikacyjna poprawiła się nieco po zbudowaniu mostu

Szyłokarczma

roń
s

ki

ie

gla wśród ludności cywilnej.

a

r

Zatoka
Gdańska

Prekule
Oflag 63
Šilutė
Oflag 53
Stalag I-C

Ju

Bał
Morze

k
tyc

pontonowego w Tczewie, ale aż do sierpnia 1940 r., kiedy odbudowano

Pagėgiai
Oflag 53

Szaki
Labiawa
Rybaki
KRÓLEWIEC
Kutuzowo

Oflag 60
an
iśl
WŚwiętomiejsce

Tylża
Ragneta

en
N i em

a
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Pilkały

Stołupiany
GĄBIN

gdyż zarekwirowano ponad 60% samochodów na rzecz wojska, a do

y

le
Za

w

reszty brakowało benzyny. Sytuacja ponownie pogorszyła się w 1941 r.,
kiedy Niemcy przygotowywały się do ataku na ZSRR. Transporty woj-

Gu b

e

Zmiany granic Prus Wschodnich a
w 1939 r.

Par
ce

ta

Wd
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r z yc
a

Królikowo k. Olsztynka
(Hohenstein)
Stalag I-B Nidzica

Brd a

D

obozy jenieckie i obozy
pracy
granica Prus Wschodnich
przed 1939 r.

c
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Wkr
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War ta
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a

Płońsk

POZNAŃ

Wisł a

Nare w

Pułtusk

I wojny światowej.
Na przyłączonych terenach pruscy urzędnicy tworzyli administrację.
W 1940 r. zostali zastąpieni przez funkcjonariuszy NSDAP, także najczęściej pochodzących z Prus Wschodnich. Ludność polska i żydowska miała

g
Bu

zostać wypędzona do Generalnej Guberni lub wymordowana. Najokrut-

Liw
i

Kartki żywnościowe – sposób
na reglamentację żywności

Niemieccy żołnierze spotykali
się na ogół z przychylnością
miejscowej ludności
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Oflag 57

Ciechanów Maków
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pojawiła się konieczność reglamentacji niektórych towarów, jak w czasie

ec

obszary dołączone do
Prus Wschodnich po 1939 r.

spowodowało braki w zaopatrzeniu w żywność i opał. W związku z tym

Białystok

O

Not eć

granica Prus Wschodnich
po 1939 r.

skowe miały pierwszeństwo przed dostawami dla ludności cywilnej, co

Szczytno
r zy

wszystkie mosty, połączenia z Rzeszą, zwłaszcza kolejowe, były bardzo
utrudnione. Także transport samochodowy właściwie nie funkcjonował,

Szczup
a

Welawa Wystruć
Nesterowo
Oflag 52
Darkiejmy
Stalag I-D
Pruska Frydland
Braniewo Iławka
Gołdap
GDAŃSK
Gierdawy
Suwałki
Elbląg
Kamińsk (Stablak)
Węgorzewo
r
Stalag I-A
Olecko Suwałki
Malbork
Kętrzyn
Stalag I-F
Lidzbark
Malbork Pasłęk
Reszel
Giżycko
Oflag 68
Stalag XX-B
Warmiński
Ełk
Sztum
Morąg
Mrągowo
Olsztyn
KWIDZYN
Prostki
Susz
Oflag 56
Pisz
Ostróda

Ł eb a

Wysadzony most drogowy w Tczewie

musiało zaprzestać produkcji, pojawiły się także niedobory wę-

Kłajpeda

B

Prusy Wschodnie po 1939 r.
i obozy jenieckie na ich terytorium

Pierwsze lata wojny
W wyniku zwycięstwa nad Polską we wrześniu 1939 r. prowincja Prusy
Wschodnie powiększyła się o Mazowsze z Płockiem, Ostrołękę, Ciechanowskie i okręg suwalski (ok. 800 tys. Polaków i 80 tys. żydów), ale odłączono od niej i wcielono do nowo powołanego okręgu Rzeszy Gdańsk –
Prusy Zachodnie powiaty kwidzyński, elbląski, suski i sztumski. W wyniku
tych zmian prowincja straciła sześć wielkich zakładów zbrojeniowych.
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Sytuacja Warmiaków i Mazurów
Wybuch wojny oznaczał koniec dla polskiego ruchu narodowego na
Warmii i Mazurach. Uwięziono nauczycieli szkół polskich i wielu uczniów,
przywódców Związku Polaków w Niemczech, działaczy gospodarczych,
a często ludzi, którzy po prostu przyznawali się do polskości. Na aresztowanych starano się wymusić przyznanie do rzekomych przygotowań
do zbrojnego wystąpienia przeciwko państwu niemieckiemu. Z więzień
większość trafiła do obozów koncentracyjnych (Tapiau k. Królewca, Sztutowo, Działdowo). Wszystkie placówki ruchu polskiego zostały zlikwidowane, a ich majątek skonfiskowano.
Największy obóz jeniecki w Prusach
Wschodnich mieścił się w Królewcu
(Stalag 1A Stablak). Od lewej: wieża
wartownicza; brama wjazdowa

niej zostali potraktowani ludzie z wyższym wykształceniem, oficerowie

By zakończyć proces wynarodowiania Mazurów, 24 listopada 1939 r.

i księża. W Działdowie powstał nawet obóz zagłady, nazywany obozem

używanie języka mazurskiego podczas nabożeństw zostało oficjalnie za-

internowania ludności cywilnej, a później obozem przejściowym. W sa-

bronione. Władze niemieckie miały nadzieję, że Mazurzy pomogą przy

mym obozie nie dokonywano masowych mordów, miały one za to miej-

germanizacji nowo wcielonych ziem na południu prowincji wschodnio-

sce w okolicznych lasach pod Białutami. Ci, którzy przeżyli pobyt, byli

pruskiej. Jednak w trakcie „ponownego łączenia” się z Mazowszem, Mazu-

wywożeni do innych obozów koncentracyjnych. Do Działdowa trafiało

rzy nie zawsze okazywali się świadomymi Niemcami i często sięgali do

bardzo wielu księży z diecezji chełmińskiej i płockiej – w obozie zmarli

gwary mazurskiej, w związku z czym pojawiły się projekty, by wysiedlić

m.in. arcybiskup Julian Antoni Nowowiejski, ordynariusz płocki, i biskup

wszystkich „ukrytych” zwolenników Polski.

Władysław Gębik – dyrektor Gimnazjum Polskiego w Kwidzynie,
jedynej szkoły polskiej tego typu
w Prusach Wschodnich. Wszystkich
nauczycieli i uczniów aresztowano
25 sierpnia 1939 r. i przewieziono
do obozu w Tapiawie k. Królewca

Leon Wetmański, sufragan płocki. Ponadto w Mławie znajdowało się duże
getto żydowskie – w 1942 r. z powodu znalezienia w nim kilku świeżych

Zamach na Hitlera

ryb w jednym tylko dniu zginęło 87 osób.

Na terenie Prus Wschodnich w czasie wojny zlokalizowano wiele ośrodków dowodzenia poszczególnych rodzajów wojsk. W najważniejszym

Problem jeńców i robotników przymusowych

z nich, Kwaterze Głównej Naczelnego Dowództwa Sił Zbrojnych (niem.

Kwestię niezbędnej siły roboczej władze niemieckie rozwiązały w ten

Wolfschanze – Wilczy Szaniec) w Gierłoży pod Kętrzynem, 20 lipca 1944 r.

sposób, że wbrew konwencjom genewskim i haskim zmuszano do

doszło do zamachu na Adolfa Hitlera. Pułkownikowi Clausowi von

Od lewej: maskowania dróg i obiektów
kwatery; brama wartownicza przy
wjeździe na teren Wilczego Szańca
w Gierłoży

pracy jeńców wojennych oraz sprowadzonych w tym celu robotników
przymusowych z podbitych krajów. Tym spoosbem, już po kampanii
wrześniowej, w Prusach Wschodnich znalazło się ok. 120 tys. polskich
jeńców wojennych, zgromadzonych w pięciu obozach: Kamińsku,
Olsztynku, Kętrzynie, Szczytnie i Prabutach. To rękami polskich jeńców
wojennych wybudowano obozy koncentracyjne w Hohenbruch i Sztutowie. W czasie wojny w Prusach Wschodnich przebywało ok. 0,5 mln
Karta pracy robotnika przymusowego

obcokrajowców, 26 narodowości.
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poważnie zagrozić prowincji, dlatego ewakuowano tu ludność cywilną
oraz wiele zakładów zbrojeniowych. Intensywnie rozbudowywano także
miejscowy przemysł związany z wojskiem. Najbardziej widoczne było to
na przykładzie stoczni w Królewcu, która w 1937 r. zatrudniała 1100 osób,
a w 1944 r. aż 19 tys. Bombardowania nasiliły się dopiero w 1944 r. – odczuł
je zwłaszcza Królewiec, w którym w sierpniu zginęło 4 tys. osób, a 200 tys.
zostało pozbawionych dachu nad głową.
Ostatnie lata wojny przyniosły mieszkańcom Prus Wschodnich
ogromne cierpienia. W założeniach Hitlera obszar ten miał stać się bastionem, o który rozbije się ofensywa radziecka. Obszar wschodniopruski
osiągnął niespotykany stopień nasycenia różnego rodzaju wojskami; całe
Od lewej: spotkanie w Wilczym
Szańcu, 15 lipca 1944 r. (od lewej:
Claus von Stauffenberg, Karl-Jesko
von Puttkamer, osoba niezydentifikowana, Adolf Hitler, Wilhelm Keitel);
Hitler i Mussolini oglądają zniszczenia
kwatery Führera po zamachu

W styczniu 1944 r. wszystkie drogi
Prus Wschodnich zapełniły
się uciekinierami

Stauffenbergowi udało się zdetonować bombę, której wybuch zabił

życie gospodarcze i los ludności cywilnej podporządkowano koncepcji

czterech członków sztabu, a siedmiu ranił. Sam Hitler przeżył zamach, był

wojny totalnej. Gauleiter Erich Koch nie zgodził się na wcześniejszą i pla-

jedynie lekko pokaleczony i poparzony.

nową ewakuację ludności. Prawie milion cywili zostało powołanych do

Zamach na Hitlera przygotowany przez Stauffenberga był już trzecią próbą podjętą przez tego oficera. Śmierć przywódcy III Rzeszy miała

Nowo utworzone oddziały Volkssturmu
– powoływano do nich wszystkich
mężczyzn w wieku od 15 do 65 lat,
którzy jeszcze nie byli w wojsku

jednostek Volkssturmu zgodnie z hasłem: Każdy mieszkaniec Prus Wschodnich obowiązany jest bronić do końca każdej piędzi ziemi.

być sygnałem do rozpoczęcia operacji Walkiria – powołania w Berlinie

Jednak operacja wschodniopruska wojsk radzieckich szybko obaliła mit

antyfaszystowskiego rządu, który miał proklamować stan wyjątkowy

niezdobytych Prus Wschodnich. Wtedy rozpoczął się dramat ludności cywil-

i przekazać władzę armii, aby zapobiec opanowaniu sytuacji przez SS.

nej, próbującej uciec z zagrożonych terenów. Zima 1945 r. była wyjątkowo

Jednak zbyt późne rozpoczęcie akcji (ponad cztery godziny od wydarzeń

mroźna, wielu uciekinierów nie zdołało dotrzeć do celu. Szybka ofensywa

w Gierłoży), a przede wszystkim nieskuteczność zamachu spowodowały,

radziecka zamknęła bezpośrednią drogę na zachód, pozostała tylko droga

że nie udało się wprowadzić planów w życie. Aresztowano ok. 200 spi-

przez Zalew Wiślany. Strach przed żołnierzami Armii Czerwonej został spotę-

skowców, których torturowano, a następnie stracono. Kolejnych 5 tys.

gowany nagłośnieniem wydarzeń ze wsi Nemmersdorf, gdzie w październi-

osób, niezwiązanych bezpośrednio z zamachem (rodziny spiskowców,

ku 1944 r. wymordowano wszystkich mieszkańców, którzy nie zdążyli uciec.

Plakaty agitujące do obrony przed
Rosjanami – Nigdy nie poddamy się

ludzie podejrzani o niezależność poglądów), zostało wysłanych do obozów koncentracyjnych – był wśród nich m.in. przyszły kanclerz Republiki
Federalnej Niemiec, Konrad Adenauer.

Ostatnie lata wojny
Mimo różnorodnych niedogodności Prusy Wschodnie były jedną z najbezpieczniejszych prowincji w czasie II wojny światowej.
Naloty alianckie nękające zachodnie rejony Rzeszy tutaj nie docierały, a lotnictwo sowieckie było początkowo zbyt słabe, by
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ROZDZIAŁ VI – Prusy Wschodnie w czasie wojen i między wojnami
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ROZDZIAŁ 7. Dawne Prusy Wschodnie po II wojnie światowej

7.1.

Warmia i Mazury
po II wojnie Światowej

(nazywani inaczej ekspatriantami, a dawniej repatriantami) czyli Polacy,
którzy w wyniku zmiany granic wschodnich państwa polskiego musieli
opuścić rodzinne strony; oraz osadnicy ukraińscy i Łemkowie (miejscowa
ludność prawosławna), których wysiedlono przymusowo w ramach akcji
„Wisła”, przybyli na te tereny z województwa lubelskiego, rzeszowskiego
i krakowskiego. Każda z grup reprezentowała odrębną kulturę, co doprowadziło do tzw. zderzenia kultur. O mozaice narodowościowo-wyznaniowo-kulturowej świadczą liczby: w 1948 r. Warmię i Mazury zamieszkiwało
ok. 113 tys. autochtonów, 343 tys. przesiedleńców, 122 tys. ekspatriantów,

osadnicy – 54,5%

5,8 tys. Niemców i 55 tys. Ukraińców. Aby nadzorować złożone procesy mi-

przesiedleńcy z Kresów Wschodnich – 19%

gracji ludności, powołano Państwowy Urząd Repatriacyjny, który działał na

autochtoni – 17,6%

tych terenach od kwietnia 1945 r. do maja 1951 r.

Ukraińcy – 8,6%
Niemcy – 0,9%

Ludność rodzima
Zgodnie z postanowieniami konferencji poczdamskiej zamieszkujących

Narodowości na terenie
Warmii i Mazur w 1948 r.

na Warmii i Mazurach Niemców należało wysiedlić. Akcję rozpoczęto latem 1946 r. i do 1950 r. ziemie te opuściło ok. 72 tys. osób.
Pierwsi polscy osadnicy zaczęli
przyjeżdżać na wyzwolone
tereny dawnych Prus Wschodnich jeszcze przed ostatecznym
zakończeniem działań wojennych

Sytuacja Warmiaków i Mazurów była bardziej skomplikowana. Lud-

Ogólna charakterystyka

ność ta, ze względu na długi proces germanizacji, w 1945 r. w zdecy-

Konferencja poczdamska z 1945 r. ostatecznie zadecydowała o podziale

dowanej większości mówiła i myślała po niemiecku. Językiem polskim

Prus Wschodnich. Trzecia część tych ziem, ze stolicą regionu – Królewcem,

posługiwali się najczęściej ludzie starzy. Z drugiej strony, wielu auto-

przypadła ZSRR. W kwietniu 1946 r. utworzono obwód królewiecki, ale gdy

chtonów nie czuło się ani Niemcami, ani też Polakami. Określali się po

w lipcu nazwę Królewca zmieniono na Kaliningrad, i nazwę obwodu zmie-

prostu Warmiakami lub Mazurami. Władze nie bardzo wiedziały, którzy

niono na obwód kaliningradzki. Okręg Kłajpedy co prawda wrócił do Li-

z nich mają zostać na tych terenach. Postanowiono, że pozostaną ci, któ-

twy, ale ta stała się republiką radziecką. Pozostałe ziemie Prus Wschodnich

rzy nie byli członkami NSDAP oraz przejdą weryfikację. Weryfikacja miała

– Warmia i Mazury – weszły w skład państwa polskiego.

polegać na złożeniu wniosku o stwierdzenie polskiej przynależności narodowej. W wyniku pozytywnego rozpatrzenia wnioskujący otrzymywał

Ludność Warmii i Mazur po zakończeniu
działań wojennych

dowód osobisty jako potwierdzenie polskiej narodowości. Oprócz tego
należało podpisać się pod „deklaracją wierności”: Pomny swej polskiej przy-

Tereny Warmii i Mazur po II wojnie światowej zamieszkiwały cztery pod-

należności narodowej przyrzekam uroczyście dochować wierności Narodo-

stawowe grupy ludności, które różniło wiele. Ludność rodzima (nazywana

wi i Państwu Polskiemu oraz sumiennie wypełniać obowiązki wobec Narodu

często w PRL-u ludnością autochtoniczną lub autochtonami), czyli War-

i Państwa Polskiego. Dzięki temu można było zostać w rodzinnych stro-

miacy i Mazurzy; osadnicy, którzy z własnej woli postanowili przybyć na te

nach. Liczba niezweryfikowanej ludności była jednak wciąż duża i władze

tereny (głównie z Polski centralnej); przesiedleńcy z Kresów Wschodnich

szybko zaczęły stosować wobec niej represje.
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Po wojnie niemieckich mieszkańców
przesiedlano do tymczasowych baraków

Obwieszczenie o jednym z pierwszych
wysiedleń niemieckich autochtonów
(22 października 1945 r.)

Słuchacze Mazurskiego Uniwersytetu
Ludowego w Rudziskach Pasymskich

Jedną z najważniejszych spraw była repolonizacja, rozumiana jako

Wanda Pieniężna, działaczka społeczno-oświatowa, tak wspominała

próba przywrócenia do polskości ludności rodzimej, zamieszkującej te-

pierwsze powojenne miesiące na tych terenach: Fakty takie, jak służba we

reny Warmii i Mazur. Sam termin budzi dziś wiele zastrzeżeń i kojarzy się

wrogiej armii niemieckiej, zbrodnie hitlerowskie w Polsce, potworne zniszcze-

z powojenną propagandą oraz kampanią antymazurską. Niektórzy histo-

nia wojenne […], rozgorzała w okresie okupacji nienawiść do Niemców – to

rycy uważają, że kultura i obyczaje polskie były siłą narzucane ludności

wszystko zdołało wyładować się na terenach, które pierwsze zostały wyzwo-

(zwłaszcza młodzieży), która nie miała polskiej świadomości narodowej.

lone. Na ziemie Warmii i Mazur ruszyły elementy pozbawione dachu, obdarte

Warmiaków i Mazurów próbowano nauczyć przede wszystkim języka

i bose, aby wziąć odwet na wrogu i zaopatrzyć się we wszystko, co straciły.

polskiego. W ciągu pierwszych pięciu lat kursy obejmujące język polski,

Zanim przybyłe władze zdołały się zorganizować, w powiatach już kwitło sa-

historię i geografię ukończyło 16 tys. osób. Przywracaniu polskości służyły

morzutne osadnictwo oraz szabrownictwo.

też uniwersytety ludowe zakładane przez Karola Małłka, działacza Związ-

Wanda Pieniężna (1897–1967)

ku Mazurów (w Rudziskach Pasymskich) i Jana Boenigka, Warmiaka,

Ludność napływowa

działacza Związku Polaków w Niemczech (w Jurkowym Młynie k. Morąga

Najliczniej przybywali na Warmię i Mazury osadnicy z centralnej Polski

i w Mikołajkach). Obaj wierzyli, że ziemie te można przywrócić Polsce ra-

– Mazowsza, kieleckiego, lubelskiego i białostockiego. Głównym moty-

zem z ich mieszkańcami. Repolonizacja nie przyniosła jednak takich efek-

wem przyjazdu na te tereny była chęć poprawy własnej sytuacji material-

tów, jak się spodziewano. Z chwilą pojawienia się możliwości wyjazdu do

nej. Spośród tych Polaków najczęściej wywodziły się osoby sprawujące

Niemiec wielu Warmiaków i Mazurów z niej skorzystało. W latach 1952–

władzę i związane z budowaniem nowego systemu politycznego.

–1957 do obu państw niemieckich wyjechało z tych terenów ok. 40 tys.

Z Kresów Wschodnich przybywała głównie ludność wiejska, choć

osób. Dużych rozmiarów nabrały też wyjazdy po polskim Październiku,

nie brakowało też inteligencji pochodzącej przeważnie z Wilna. Kreso-

a potem w 1975 r. (w sierpniu strony polska i niemiecka uzgodniły stano-

wiacy byli Polakami, którzy nie chcąc zmieniać obywatelstwa na radziec-

wisko w Helsinkach, a następnie w październiku podpisały w Warszawie

kie, wraz ze zmianą granic musieli opuścić swe domostwa i przybyć na

porozumienie PRL–RFN przewidujące wyjazd osób poczuwających się

nowe polskie ziemie. Ludność ta charakteryzowała się dużą świadomo-

do niemieckości). Powody tego były różne. Ludność rodzima spotykała

ścią narodową (polską), co było wynikiem dotychczasowego życia wśród

się z szykanami i represjami najpierw ze strony Armii Czerwonej, potem

narodowości litewskiej, białoruskiej i ukraińskiej. Cechowała ich również

osiedlających się tu Polaków, ale także ze strony władz. Ludność miejsco-

nieufność wobec polskich komunistycznych władz państwowych, odpo-

wego pochodzenia często wyrzucano z własnych domów, traktowano

wiedzialnych poniekąd za ich dramatyczne powojenne losy.

– zwłaszcza ewangelickich Mazurów – jak Niemców. Rok 1945 przyniósł
zasadnicze zmiany, zwłaszcza Mazurom. W gruzach legł ich dotychczasowy świat wartości, przynależności państwowej, pozycji społecznej,
gospodarczej i wyznaniowej. Największe skupiska ludności ewangelickiej
(mazurskiej) znajdowały się w powiatach: mrągowskim, szczycieńskim,
ostródzkim, giżyckim, piskim i kętrzyńskim. Renty wypłacane ludności
rodzimej niemal nie wystarczały do życia, a wiele osób było ich w ogóle
pozbawionych. Poza tym wyjeżdżający często mieli już rodziny po drugiej
stronie Odry.
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W specyficznej sytuacji znalazła się ludność ukraińska. W walkach

Choć zdobyte niemal bez walki,
prawie wszystkie miasta dawnych
Prus Wschodnich po przejściu Armii
Czerwonej wyglądały jak na zdjęciu
powyżej. Władze radzieckie dawały
przyzwolenie na mordy, gwałty
i rabunki dokonywane na ludności
cywilnej. Ruiny, zgliszcza, splądrowane domy, rozgrabione zakłady
przemysłowe to obraz pierwszych
dni „wyzwolenia”. Prawo „zwycięzcy”
jeszcze długo pozwalało na wywożenie zdobytych dóbr do ZSRR

z Ukraińską Powstańczą Armią (UPA) na terenie południowo-wschodniej
Polski w marcu 1947 r. zginął gen. Karol Świerczewski, ps. Walter. Władze polskie oskarżyły o to UPA i sprzyjającą jej ludność ukraińską. Chcąc
zakończyć długotrwałe walki partyzanckie o przynależność państwową południowo-wschodnich kresów Rzeczypospolitej, postanowiono
dokonać masowych przesiedleń nie tylko niedobitków UPA, ale niemal
całej ludności ukraińskiej, a nawet Łemków, którzy nie brali udziału w akcjach. Celem było zlikwidowanie oporu ukraińskiego i uniemożliwienie
powstańcom ukrywania się w gospodarstwach chłopskich. Wysiedlenie
W ramach Akcji „Wisła” spalono wiele wsi
i pojedynczych gospodarstw ukraińskich

Ukraińców nazwano Akcją „Wisła”. Zakończono ją 25 lipca 1947 r. Do
listopada 1947 r. na Warmię i Mazury przesiedlono 55 448 Ukraińców,
co stanowiło 40% ogółu ludności ukraińskiej wysiedlonej z województw
rzeszowskiego i lubelskiego. Ludność ukraińska w województwie olsztyńskim najliczniej zamieszkiwała następujące powiaty: iławecki (48,8%),
węgorzewski (41,5%), braniewski (37,2%), bartoszycki (30,3%), i kętrzyński (22,9%).
Ukraińcy, którzy trafili na Warmię i Mazury, traktowali tę sytuację jako
tymczasową i nie akceptowali jej. Stąd wynikała niechęć do wszelkiej asymilacji i poczucie głębokiej krzywdy. Wielu z nich na południu zostawiło
krewnych i cały majątek. Ludność ukraińska miała odrębną kulturę i język,
których nie pozwalano im pielęgnować na nowych ziemiach. Odebrano
im także prawo do odprawiania nabożeństw w obrządku greckokatolickim. Władze miały nadzieję, że dzięki temu społeczeństwo Warmii i Mazur
szybciej się zintegruje.

Mieszkańcy Olsztyna i Ostródy przy
odgruzowywaniu i odbudowie miast

łącznie z torami kolejowymi. Zakłady były pozbawiane maszyn, urządzeń
energetycznych i technicznych. Resztę najczęściej trawił ogień.
Zniszczeń i grabieży dokonywali też polscy szabrownicy i przedstawiciele różnych instytucji z Polski centralnej, którzy penetrowali mieszkania,
warsztaty rzemieślnicze czy zagrody wiejskie. Tereny te były zupełnie odcięte od reszty Polski. Nie działały żadne połączenia telegraficzne i telefoniczne, a spalone budynki pocztowe i słupy telegraficzne trzeba było
dopiero odbudować. Zrujnowane było także rolnictwo – wyludniły się
wsie, majątki rozgrabiono, bydło poszło na ubój, a olbrzymie obszary ziemi uprawnej leżały odłogiem.

Okręg Mazurski
Gdy 14 marca 1945 r. Rada Ministrów podjęła uchwałę o podziale Ziem

Pierwsze lata powojenne

Odzyskanych na okręgi, Prusy Wschodnie stały się Okręgiem IV (Okręgiem

Zniszczenia wojenne

Jerzego Sztachelskiego. Podlegały mu wszystkie instytucje i urzędy na

Kiedy Polska przejmowała tereny byłych Prus Wschodnich, znajdowało

terenie okręgu, z wyjątkiem wojska i sądownictwa. Kiedy Sztachelski zo-

się na nich tylko 170 tys. ludzi, co stanowiło 16% stanu z 1939 r. Tere-

stał członkiem Rządu Tymczasowego, funkcję pełnomocnika rządu RP na

ny te były wyludnione i zniszczone. Do zniszczeń przyczyniła się Armia

Okręg Mazurski pełnił płk Jakub Prawin, po nim natomiast Zygmunt Robel.

Czerwona, która spaliła m.in. stare miasta w Olsztynie, Dobrym Mieście

Poważne zmiany terytorialne zaszły latem 1945 r., dzięki którym Okręg

i Pieniężnie. Wycofujące się wojska zabierały też wszystko, co cenniejsze,

Mazurski posiadał 21 368 km2. Kilka miesięcy później strona radziecka
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Mazurskim) z pełnomocnikiem rządu w osobie wojewody białostockiego
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Pułkownik Jakub Prawin uroczyście
przejmuje władzę cywilną w Okręgu
Mazurskim (23 maja 1945 r.)
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braniewski

bartoszycki

metrów na swoją korzyść. Żadne protesty nie pomogły. Okręg Mazurski
składał się z 17 powiatów. W czerwcu 1946 r. ziemie te podzielono na 142
gminy wiejskie i 30 gmin miejskich.
Dnia 29 maja 1946 r. Rada Ministrów wydała rozporządzenie, które
w miejsce Okręgu Mazurskiego powoływało województwo olsztyńskie.

niektóre miejscowości zmieniały swoje nazwy kilkakrotnie, np. Giżycko
nazywano Lecem lub Łuczanami, Kętrzyn – Rastemborkiem, Pasłęk – Pasłęgiem lub Pruskim Holądem. Dopiero dzięki aktom prawnym z maja
1946 r. nazwy tych miast przyjęły dzisiejsze brzmienie.
Kolejne zmiany terytorialne przyniosły reformy administracyjne z lat
1950, 1954 i 1957.
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na powiaty w latach 1950–1975

Gorączka przedwyborcza zdominowała życie codzienne, ulice, prasę

Przygotowania do referendum toczyły się w atmosferze nieufności

[%]

Walka o władzę – kampania wyborcza, referendum 1946 roku
i wybory do Sejmu 1947 roku
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Na konferencji w Jałcie (4–11 lutego 1945 r.) zapadły postanowienia wzglę-

wo wyborcze mieli obywatele, którzy ukończyli 21. rok życia, bierne – 25.

dem Polski. Dotyczyły one nie tylko granic, ale także utworzenia nowego

Sejm miał liczyć 444 posłów. Zgłoszono cztery państwowe listy kandyda-

gabinetu, który miał nosić nazwę Tymczasowego Rządu Jedności Naro-

tów na posłów: 1 – Polskie Stronnictwo Ludowe, 2 – Stronnictwo Pracy,

dowej. Postawiono przy tym obowiązek przeprowadzenia wolnych i nie-

3 – Blok Stronnictw Demokratycznych i Związków Zawodowych (obóz

skrępowanych wyborów opartych na głosowaniu powszechnym i tajnym.

PPR), 4 – Polskie Stronnictwo Ludowe „Nowe Wyzwolenie”. Na Ziemiach

Do wyborów miały zostać dopuszczone wszystkie partie demokratyczne

Odzyskanych 1 poseł przypadał na 40 tys. mieszkańców, podczas gdy

i antynazistowskie, co ostatecznie miało potwierdzić dostanie się polskich

w pozostałych częściach kraju aż na 64 tys. mieszkańców. Na terenach

ziem w strefę wpływów radzieckich. Najpierw jednak Polska Partia Robot-

odzyskanych poparcie dla PSL-u było mniejsze niż w pozostałej części

nicza (PPR) musiała pokonać swojego głównego przeciwnika politycznego

kraju, stąd taka decyzja władz.

– Polskie Stronnictwo Ludowe (PSL) ze Stanisławem Mikołajczykiem, które

Głosowanie rozpoczęto 19 stycznia 1947 r. o godzinie siódmej w 147

miało zupełnie inną wizję powojennej Polski. Nowe władze potrzebowały

obwodowych komisjach wyborczych. W lokalach, oprócz członków komisji,

czasu na umocnienie się, dlatego odwlekały decyzję o przeprowadzeniu

przebywali także funkcjonariusze służb bezpieczeństwa i milicjanci. Wokół lo-

wyborów i postanowiły zorganizować referendum.

kali krążyły patrole wojskowe i ORMO. Powszechnie łamano zasadę tajności,
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i terroru. Z jednej strony trwały represje i aresztowania żołnierzy Armii
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ostródzki
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Sytuacja polityczna i gospodarcza
Warmii i Mazur w latach 1946–1955

kętrzyński

biskupiecki

ORMO – Ochotnicza Rezerwa Milicji Obywatelskiej, paramilitarna
organizacja wspierająca Milicję
Obywatelską.

nież nowe nazwy miejscowości i powiatów, bowiem w latach 1945–1946

kętrzyński 1945 r.
Podział administracyjny
po 16
Z sierpnia
S R R
pasłęcki

braniewski

P oj ę cia :

ski, a sam pełnomocnik był odtąd wojewodą olsztyńskim. Ustalono rów-

Z S R R
braniewski

Manifestacje pokojowe przed
referendum ludowym w 1946 r.
nawoływały do jawnego głosowania na blok demokratyczny. Na
zdjęciu manifestacja w Olsztynie

Urząd pełnomocnika zastąpiony został przez Urząd Wojewódzki Olsztyń-

nidzicki
Okręg Mazurski przed 16(niborski)
sierpnia 1945 r.

pasłęckipasłęcki

dokonała samowolnego przesunięcia granicy o kilka lub kilkanaście kilo-
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1. Czy jesteś za zniesieniem Senatu?
2. Czy chcesz utrwalenia w przyszłej
Konstytucji ustroju gospodarczego,
zaprowadzonego przez reformę rolną i unarodowienie podstawowych
gałęzi gospodarki krajowej, z zachowaniem ustawowych uprawnień
inicjatywy prywatnej?
3. Czy chcesz utrwalenia zachodnich
granic Państwa Polskiego na Bałtyku, Odrze i Nysie Łużyckiej?
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niszcząc zasłony i tłumacząc to „spontanicznością” głosujących. Do głosowania przybywały całe zakłady pracy lub wsie, pilnowano niemal każdej osoby.
Nieliczni mieli odwagę wrzucić kartkę z głosem na PSL (kartki z numerem 2),
wielu z nich aresztowano. W dużej części lokali wyborczych na stołach leżały
tylko kartki z numerem 3, które oznaczały partie bloku demokratycznego.
Według oficjalnych danych w głosowaniu wzięło udział 193 493
(93,9%) uprawnionych i oddano 190 726 (98,6%) ważnych głosów! Na
partie bloku oddano 96,2% głosów, PSL zdobyła tylko 3,8%. Wszystkie
osiem mandatów przypadło partiom bloku. Nie ma żadnych wątpliwości,
że i to głosowanie zostało sfałszowane.
Wybory do Sejmu Ustawodawczego
(19 stycznia 1947 r. )

Robotnicy instalujący sieć energetyczną

Plany Trzyletni (1947–1949)
i sześcioletni (1950–1955)

jowych: w Olsztynie, Kętrzynie, Iławie i Ostródzie. Pierwszymi zakładami

Regionalna wersja trzyletniego planu odbudowy zakładała inwestycję w te

uruchomionymi po II wojnie światowej były: fabryka maszyn rolniczych

regiony i gałęzie przemysłu, od których zależało szybkie przezwyciężenie

w Reszlu, zakłady mechaniczne w Olsztynie, cukrownia w Kętrzynie i gar-

trudności powojennych. Dążono przede wszystkim do odbudowy oraz

barnia w Braniewie. W 1947 r. w Dobrym Mieście wyprodukowano pierw-

modernizacji rolnictwa. Warmia i Mazury były regionem rolniczym, chociaż

szą młockarnię. W sierpniu 1948 r. w Piszu otwarto największą w Polsce

klimat i krótki okres wegetacyjny temu nie sprzyjał. Początkowo zagospo-

państwową fabrykę dykty i sklejek.

Zakłady uruchamiano zwykle w miastach leżących przy liniach kole-

darowanie ziemi było trudne ze względu na okopy i miny. Ponadto ludność,

Z kolei lata realizacji planu sześcioletniego to okres intensywnego

która napłynęła na wyludnione tereny z różnych regionów Polski, stosowała

uprzemysłowienia kraju. Jednak w Olsztyńskiem nadal stawiano głównie

odmienne metody uprawy ziemi oraz narzędzia rolnicze, miała także od-

na rolnictwo. Wcześniej istniały tu wielkie majątki ziemskie (junkierskie),

mienne poglądy na nowoczesną kulturę rolną. Nowy ustrój nie sprzyjał go-

z którymi po 1945 r. nie wiedziano co zrobić. Dlatego najpierw utworzo-

spodarstwom indywidualnym. Chłopi zaczęli się więc zrzekać części grun-

no Państwowe Nieruchomości Ziemskie, a następnie Państwowe Go-

tów, aby uniknąć podatków. Powstawały spółdzielnie produkcyjne i gospo-

spodarstwa Rolne. We wrześniu 1945 r. było ich już 160. Niestety, ciągle

darstwa państwowe, na które państwo łożyło znaczne sumy pieniędzy.

brakowało maszyn rolniczych i nawozów sztucznych, mimo że państwo

Przemysł miał opierać się na surowcach rodzimych. Na Warmii i Mazurach nie było tradycji wielkiego przemysłu, dlatego po wojnie również

Prace remontowe przy uruchomieniu
elektrowni wodnej w Olsztynie

przeznaczało na PGR-y duże sumy pieniędzy, zwłaszcza po 1956 r., kiedy
zaczęto budować nowe obory i chlewnie.

województwo olsztyńskie znajdowało się wśród najniżej uprzemysłowio-

Przemiany tego okresu miały także wyprzeć sektor prywatny z prze-

nych województw kraju. Istniały tu głównie niewielkie zakłady przemy-

mysłu, handlu i usług. W połowie 1946 r. w województwie olsztyńskim

słu spożywczego. Jesienią 1945 r. uruchomiono elektrownie w Giżycku,

istniało jeszcze 71 prywatnych przedsiębiorstw, z których ważniejsze to

Brąswałdzie i Lidzbarku Warmińskim. Szybko też elektryczność dotarła do

przetwórnia owocowo-warzywna „Łuczany” w Giżycku i Mazurskie Zrze-

Szczytna, Nidzicy, Olsztynka i Mikołajek. Do końca roku mogli się nią cie-

szenie Chemiczne w Olsztynie. Jednak od 1948 r. dobry czas dla inicjaty-

szyć także mieszkańcy Kętrzyna, Bartoszyc i Pisza.

wy prywatnej się kończył. Plan sześcioletni miał dokończyć dzieła.

PEŁNY EKRAN / WYJŚCIE Z PEŁNEGO EKRANU

Po wojnie początki prac rolnych były
niełatwe – brakowało maszyn, narzędzi,
na polach pozostały ślady walk.
Mieszkańcy miast i wsi wspólnie
uczestniczyli w akcjach siewnych,
wykopkach czy żniwach
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Plakat propagandowy z lat 50.
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Kolejnym zadaniem planu była walka z analfabetyzmem. Wysoki od-

Od lewej: przemarsz mieszkańców
na pl. Armii Czerwonej (obecnie
plac gen. Bema); manifestanci
na pl. Świerczewskiego

setek ludności, która nie umiała czytać i pisać, stanowił spuściznę lat zaborów i wojny. W ciągu 10 lat (1946–1957) w różnych placówkach oświatowych województwa olsztyńskiego przeszkolono 35 465 analfabetów.
Mimo to jeszcze w latach 60. problem ten nie został rozwiązany – statystyki
ciągle podawały liczbę ponad 28 tys. analfabetów i półanalfabetów.
Po wojnie uczyły się czytać i dzieci,
i ich rodzice

studentów, którzy zajęli się nie tylko organizacją kolejnych wieców, ale też

Wydarzenia 1956 roku

np. zbiórką pieniędzy na rzecz powstańców węgierskich. Studenci domaga-

Odwilż na Warmii i Mazurach

li się m.in. zwrotu Polsce Wilna i Lwowa czy rewizji procesów politycznych.

W 1956 r. stanowisko I sekretarza KW PZPR piastował Jan Klecha, który rzą-

Brzmiało to niczym prowokacja, dlatego wielu podejrzewało w tym inicjaty-

dził na terenie województwa olsztyńskiego twardą ręką, trudno więc było
prowadzić otwarte polemiki na temat tajnego referatu Nikity Chruszczowa.
Na terenie Warmii i Mazur nie było wówczas wielkiego skupiska robotniczego (największy zakład znajdował się w Bartoszycach – późniejsza „Morena”
– który zatrudniał ponad 300 kobiet), a i inteligencja nie należała tu do najliczniejszych. Dlatego olsztyńską rewolucję zawdzięczano głównie dziennikarzom. Ożywione dyskusje na nieporuszane dotychczas tematy toczyły się
na łamach „Rzeczywistości” (dodatek do „Głosu Olsztyńskiego”) oraz „Warmii i Mazur”. W debatach dominował problem ludności rodzimej, krytykowano politykę represji. Oprócz tej tematyki poruszano kwestię rehabilitacji
żołnierzy AK, deportacji ludności polskiej z Kresów Wschodnich oraz inne.

wę Urzędu Bezpieczeństwa w celu dyskredytowania młodzieży. Studentom
zawdzięczano przemianowanie dotychczasowego placu Armii Czerwonej
na plac Powstańców Węgierskich (później władze zmieniły nazwę na plac
gen. Józefa Bema, natomiast plac przy Pomniku Wdzięczności otrzymał nazwę Armii Czerwonej). Na wiecach ludność żądała ustąpienia starej kadry,
np. marsz. Rokossowskiego, wycofania wojsk radzieckich z terenów Polski,
a nawet zerwania Układu Warszawskiego. W związku z zajściami aparat partyjny zebrał się 26 października na dwudniowe obrady. Mimo to na I sekretarza KW PZPR wybrano ponownie Jana Klechę. Następnego dnia studenci
zagrozili, że jeśli w ciągu 24 godzin Jan Klecha nie ustąpi, na siedzibę KW
PZPR ruszy marsz. W rezultacie 29 października funkcję I sekretarza przejął
trzydziestojednoletni Stanisław Tomaszewski.

„Gorący” październik

Wiec przed przed Teatrem
im. St. Jaracza w Olsztynie zorganizowany przez środowisko dziennikarzy,
inicjujący otwarte wystąpienia przeciw
dotychczasowej polityce społecznej

Rewolucja olsztyńska skończyła się w grudniu 1956 r. Wśród ludzi wciąż

Rewolucja olsztyńska zaczęła się od rezolucji inteligencji olsztyńskiej

była nadzieja na rzeczywistą zmianę, wielu wierzyło, że niesie ją ze sobą

z 19 października 1956 r., która nie przewidywała wcale radykalnych zmian,

nowy sekretarz PZPR Władysław Gomułka. Niestety, jak miało się okazać,

dlatego władza mogła się nad żądaniami zastanowić. Kiedy w Warszawie

była to tylko chwilowa odwilż. Na efekty nie trzeba było długo czekać.

odbywały się wybory do nowego, gomułkowskiego kierownictwa partii,

Wkrótce władze postanowiły zdyscyplinować prasę. „Rzeczywistość” roz-

w Olsztynie 21 października dziennikarze zorganizowali wiec przed Teatrem

wiązano na początku lutego 1957 r., zasadniczej zmianie uległ także skład

im. Stefana Jaracza. Zebrało się tu ok. 4 tys. ludzi. Żądano m.in. zagwaranto-

redakcji „Warmii i Mazur”.

wania swobód dla prasy i radia, pełnej i publicznej rehabilitacji ludzi skrzyw-

Do sukcesów można zaliczyć zorganizowanie przez władze oświatowe

dzonych i niesłusznie skazanych, przeprowadzenia demokratycznych wy-

PRL na terenach województwa olsztyńskiego szkolnictwa mniejszościowe-

borów do sejmu. Następnego dnia do działania przystąpili studenci z Kor-

go. Otwarto szkoły z językiem ukraińskim, organizowano kursy nauczania

towa. Mieszcząca się tam Wyższa Szkoła Rolnicza liczyła wówczas 1,7 tys.

tego języka, a w Bartoszycach powstało Ukraińskie Liceum Pedagogiczne.
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„Warmia i Mazury” oraz „Rzeczywistość”
(dodatek cotygodniowy do „Głosu
Olsztyńskiego”, który ukazywał się
od marca 1956 r. do lutego 1957 r.)
komentowały najnowsze wydarzenia
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Województwo olsztyńskie w latach 60. i 70.

1967 r. Fabryka zatrudniała ponad 3 tys. pracowników. Dzięki niej powstały

Próby uprzemysłowienia województwa olsztyńskiego
Po wyborach do sejmu w styczniu 1957 r. Władysław Gomułka uzyskał duże
poparcie społeczeństwa, ale też szybko zaczął walkę z tymi, którzy dążyli do
reform w partii i państwie. Wkrótce zamknięto tygodnik „Po prostu”, który propagował zmiany. W kraju przystąpiono do realizacji kolejnych planów pięcioletnich (intensywna industrializacja), a to pociągnęło za sobą wzrost cen i spadek poziomu życia. Idea uprzemysłowienia kraju znalazła swoje odbicie także
na Warmii i Mazurach. Po 1960 r. powstały na tym terenie większe zakłady, m.in.
fabryka sprzętu elektrotechnicznego w Kętrzynie, aparatury oświetleniowej
w Wilkasach czy fabryka maszyn rolniczych w Dobrym Mieście. Warto wymieOlsztyn – tam, gdzie rodził się
przemysł, zmieniał się też charakter
miast i ich okolic; powstawały nowe
dzielnice, szkoły, urzędy, sklepy

nić też kilka zakładów działających w tym okresie w stolicy Warmii i Mazur. Były
to: Olsztyńskie Przedsiębiorstwo Przemysłu Terenowego (zakłady metalowe,
meblarskie i zakład produkujący świece), Olsztyńskie Fabryki Mebli (posiadały zakłady także w Szczytnie, Nidzicy, Działdowie, Lubawie, Biskupcu, Mrągowie, Bartoszycach i Pieckach, a od 1970 r. przyjęły nazwę Olsztyński Ośrodek
Przemysłu Meblarskiego), Zakład Wytwórczy Maszyn i Urządzeń Przemysłu
Spożywczego „Spomasz” (przekształcony jeszcze w 1954 r. z Zakładu Remontowo-Montażowego Przemysłu Mleczarskiego) czy Olsztyńskie Zakłady Piwowarsko-Słodownicze. W samej stolicy regionu początkowo najliczniejszą
kadrą pracowników mógł poszczycić się Węzeł Polskich Kolei Państwowych,

Zakłady Dziewiarskie „Morena”
w Bartoszycach

dowych. Uroczystego otwarcia dokonał Władysław Gomułka 28 października

który w połowie lat 60. liczył 6 308 zatrudnionych. Wkrótce jednak największym zakładem Warmii i Mazur stały się Olsztyńskie Zakłady Opon Samocho-

w mieście średnia i zasadnicza szkoła chemiczna, których ukończenie dawało
wówczas gwarancję zatrudnienia. Po 1970 r., dzięki tej inwestycji, udział zakładów województwa olsztyńskiego w produkcji krajowej zdecydowanie wzrósł.

Marzec 1968 roku
Kolejnym po Październiku 1956 r. wydarzeniem, które przerwało okres sta-

Tadeusz Krzymowski

gnacji politycznej w regionie, okazały się wystąpienia marcowe. Olsztyński
odzew na warszawskie wydarzenia z 8 marca 1968 r. nastąpił już nazajutrz,
w sobotę. Pojawiły się plakaty i ulotki solidaryzujące się ze studentami
stolicy. Pierwszy taki sygnał pojawił się w Studium Nauczycielskim w Olsztynie. Największym skupiskiem studentów w regionie była w tym czasie
olsztyńska Wyższa Szkoła Rolnicza (WSR), która liczyła 2,7 tys. młodzieży
akademickiej. Młodzież, po aresztowaniach studentów, żądała m.in. przestrzegania Konstytucji PRL, zwłaszcza art. 71, który gwarantował wolność
słowa, druku, zgromadzeń, wieców, pochodów i manifestacji. Zapewniano
też o swojej lojalności wobec ustroju i ojczyzny. Wyjściu tłumu do miasta
zapobiegł ówczesny prorektor WSR, Tadeusz Krzymowski. Aresztowanych ostatecznie zwolniono, a 15 marca udało się nawet zorganizować
spotkanie z I sekretarzem KW PZPR, Stanisławem Tomaszewskim. Był on
jedynym sekretarzem w Polsce, który odważył się wystąpić przed studentami i próbował odpowiedzieć na ich pytania. Władze brały również pod
uwagę rozwiązanie siłowe, ale ostatecznie poprzestano na odizolowaniu

Podobnie jak w całym kraju władze
organizowały masówki propagandowe
we wszystkich większych zakładach
pracy celem uzyskania dezaprobaty
społecznej dla wystąpień studenckich

przywódców kortowskich i 18 marca sytuacja się ustabilizowała.

Zmany administracyjne 1975 roku

Górowo Iławeckie

Sępopol
Barciany

Bartoszyce

Największa reforma administracyjna nastąpiła w 1975 r. Utworzono
wówczas 49 województw, w miejsce dotychczasowych 22 jednostek
Uroczystość otwarcia Olsztyńskich
Zakładów Opon Samochodowych
z udziałem I Sekretarza PZPR
Władysława Gomułki (drugi od
prawej) oraz budowniczego i dyrektora naczelnego fabryki Władysława
Leonharda (drugi od lewej)
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szczebla wojewódzkiego (17 województw i 5 miast wydzielonych). Zrezygnowano z powiatów. Zmiany objęły oczywiście także województwo

Srokowo
Lidzbark Kiwity
Korsze
Lubomino Warmiński
Bisztynek
Kętrzyn
Reszel
Dobre
Miłakowo
Kolno
Miasto Jeziorany
Małdyty
Świątki
Biskupiec
Morąg
Dywity
Mrągowo
Zalewo
Barczewo
Sorkwity
Miłomłyn Łukta Jonkowo Olsztyn
Gietrzwałd
Ostróda

Iława

Lubawa
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Dźwierzuty
Pasym

Nidzica
Kozłowo

2

wało ją wówczas 654 tys. mieszkańców.

Purda

Jedwabno

Dąbrówno

olsztyńskie, które w nowym kształcie obejmowało 21 miast i 55 gmin. Jego
powierzchnia wynosia 12,3 tys. km , tj. 3,9% powierzchni kraju, i zamieszki-

Stawiguda

Gierzwałd

Piecki

Świętajno
Szczytno
Wielbark

Janowo
Janowiec
Kościelny

Podział administracyjny województwa
olsztyńskiego w latach 1975–1999
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Narodziny i działalność „Solidarności”
w latach 1980–1981
Strajki i powstawanie związków zawodowych w zakładach pracy
Olsztyńska „Solidarność” narodziła się we wrześniu 1980 r. i działała do
wprowadzenia stanu wojennego (13 grudnia 1981 r.). Jej pionierami
w regionie byli m.in. Mirosław Krupiński i Edmund Łukomski.
Powodem powstania była ogólna sytuacja polityczna, gospodarcza
i społeczna. Nie chodziło tylko o płace, ale o podstawowe prawa człowieka.
Ulotki protestacyjne z okresu
rodzącej się „Solidarności”

Tadeusz Późniak, Mirosław Krupiński i Edmund Łukomski na
Walnym Zjeździe Delegatów
NSZZ „Solidarność” w Olsztynie

W zakładach odbywały się strajki, np. w dniach 22–25 sierpnia 1980 r. straj-

szy od 1945 r. w Olsztynie nie odbył się pochód pierwszomajowy, a MKZ

kowali pracownicy OZOS „Stomil”. W dniach 26–28 sierpnia strajkowano

NSZZ „Solidarność” uroczyście uczciła 190. rocznicę uchwalenia Konstytucji

już w Dobrym Mieście w Fabryce Maszyn i Urządzeń Rolniczych „Warfama”,

3 Maja oraz święto 1 Maja. Na ulicach Olsztyna i innych miast pojawiły się

a kilka dni później w Zakładzie Budowy Maszyn Przemysłu Spożywczego

patrole Milicji Obywatelskiej i Wojskowej Służby Wewnętrznej. Władze chcia-

„Spomasz” w Olsztynie i Zakładach Przemysłu Dziewiarskiego „Morena”

ły dać tym samym sygnał, że nie składają broni i będą podejmować próby

w Bartoszycach. Władze sprzeciwiały się wprowadzeniu wolnych związków

zapanowania nad chaosem, za który winę ponosić miała „Solidarność”.

zawodowych, miały nadzieję, że „Solidarność” pozostanie tylko na Wybrze-

Zaopatrzenie pogarszało się z dnia na dzień i rząd ogłosił obniżenie

żu. Jednak wkrótce zaczęły powstawać organizacje związkowe i w Olsztyń-

norm żywieniowych w kartkowym systemie reglamentacji mięsa, a na

skiem. Pierwszym przewodniczącym Międzyzakładowego Komitetu Założy-

pustych półkach sklepowych królował ocet. Zapowiadano podwyżkę cen

cielskiego NSZZ „Solidarność” w województwie olsztyńskim został dwudzie-

żywności. Pod koniec lipca w kraju zaczęły się marsze głodowe. W sierpniu

stosześcioletni technik mechanik Andrzej Bartuszek, a po jego rezygnacji

na ulicach Olsztyna pojawiły się autobusy przystrojone w biało-czerwone

inżynier mechanik Edmund Łukomski. Za datę powstania „Solidarności” na

flagi i hasła „Chcemy chleba”. W następnych dniach na ulice wyjechały

Warmii i Mazurach przyjmuje się zwykle 24 września 1980 r. Pierwszy Wal-

samochody ciężarowe, m.in. z Transbudu i PKS, z hasłami „Nasze dzieci są

ny Zjazd Delegatów olsztyńskiej „Solidarności”, która liczyła wówczas 155 602

głodne”, a 5 sierpnia, podobnie jak w innych miastach Polski, miał miejsce

członków, odbył się 26 czerwca 1981 r. Na zjeździe wybrano m.in. przewod-

marsz głodowy. Mimo zapowiedzi rozmów z władzami nie osiągnięto po-

niczącego sześćdziesięcioosobowego Zarządu Regionu Warmińsko-Mazur-

rozumienia. W gazetach szkalowano wolne związki, co z kolei doprowa-

skiego NSZZ „Solidarność”, którym został Mirosław Krupiński.

dziło do strajku w Olsztyńskich Zakładach Graficznych. Na czele Komi-

Na przełomie jesieni 1980 r. i wiosny 1981 r. zaczęły powstawać liczne

tetu Strajkowego stanął Józef Nowak. Od 21 do 24 sierpnia „Gazetę Olsz-

pisma niezależne, wychodzące poza zasięg cenzury. Najważniejsze z nich

tyńską”, w zmniejszonym formacie, wykonywano w drukarence Wyższej

to: „Rezonans”, „Kronika”, „Litera”, „Pryzmat”, „Reperkusje”, „Rota”, „Smętek”,

Szkoły Oficerskiej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Szczytnie, później

„Solidarność Kortowska”, „Żeńcy” i „Wolny Obywatel”.

w Zakładach Graficznych Ministerstwa Obrony Narodowej w Warszawie.

Powyżej, od lewej: kolejka pod
jednym z olsztyńskich sklepów;
kartka w witrynie sklepu informująca o wielkości dostawy w danym
dniu (co miało zapobiec sprzedaży
„spod lady”); kartka żywnościowa

Strajk w Olsztyńskich
Zakładach Graficznych

Strajk trwał 16 dni i został zakończony 5 września, kiedy to rozpoczął się

Winiety prasy „Solidarności”

Sytuacja żywnościowa w województwie olsztyńskim

Krajowy Zjazd Delegatów „Solidarność”. Mimo że monopol PZPR na prasę

Sytuacja żywnościowa w kraju ciągle się pogarszała, a 21 kwietnia 1981 r.

nie został złamany, strajk olsztyńskich drukarzy był jednym z ważniejszych

władze podjęły decyzję o reglamentacji masła, mąki, ryżu i kasz. Po raz pierw-

wydarzeń tego okresu.
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Marsz głodowy ulicami Olsztyna
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Rok 1989 na Warmii i Mazurach

Ogólnouczelniany strajk okupacyjny zorganizowany przez
NZS w listopadzie 1981 r.

Zapowiedź zmian
Rok 1989 był czasem przełomu nie tylko na Warmii i Mazurach. Ustrój kraju i relacje międzynarodowe uległy totalnej przemianie. Zmiany te były
przede wszystkim zasługą „Solidarności”, tak w Polsce, jak i w województwie olsztyńskim, w którym wpływy PZPR były zawsze duże.
Podobnie jak w całym kraju, tak i na terenie Olsztyńskiego władze
chciały wierzyć, że „okrągły stół” może spowodować najwyżej kolejną,
Pod koniec 1981 r. atmosfera nieuchronnej konfrontacji była wszechobecna. Dnia 12 listopada w godzinach 8–16 odbył się ogólnopolski
strajk środowisk studenckich i pracowniczych wyższych uczelni, w tym
olsztyńskich Wyższej Szkoły Pedagogicznej i Akademii Rolniczo-Techniczej. Żądano m.in. uchwalenia przez sejm nowej ustawy o szkolnictwie
wyższym, gwarantującej większą autonomię uczelni. Z kolei 24 listopada

Obwieszczenia o wprowadzeniu stanu wojennego

w Kortowie ogłoszono strajk okupacyjny. Czas wolny wypełniano studentom m.in. nagraniami z wykładów na temat zafałszowanej historii Polski.
Uchwała Zarządu Regionu Warmińsko-Mazurskiego NSZZ „Solidarność”, 10 grudnia stwierdzała, że odpowiedzialność za całą sytuację ponosi aparat władzy, a wielomiesięczne starania o poprawę nic nie dały.
Upoważniono Komisję Krajową NSZZ „Solidarność” do podjęcia natychmiastowych działań w celu wyegzekwowania przedstawionych żądań,
nawet za cenę strajku generalnego.
Dnia 13 grudnia 1981 r. władze wprowadziły stan wojenny, zaś
16 grudnia prorządowa „Gazeta Olsztyńska” donosiła, że zakłócenia w rytmie pracy zanotowano jedynie w szczycieńskiej „Unitrze-Cemi” i OZOS. Po
ogłoszeniu stanu wojennego w kraju przeprowadzono Akcję „Jodła”,
w której wyniku w województwie olsztyńskim za działalność związkową internowano ogółem 158 osób, a w okresie stanu wojennego
dalsze 93 osoby. Internowani mężczyźni z województwa olsztyńskiego trafili w większości do zakładu karnego w Iławie, kobiety natomiast

Plakat ze znakiem, który stał się
symbolem „Solidarności”, wspólnoty
myśli i porozumienia wszystkich
dążących do prawdziwej demokracji

do Gołdapi. Jednak część działaczy, zwłaszcza młodych, kontynuowała
pracę w podziemiu. Polegała ona głównie na drukowaniu pism opozycyjnych, gazetek i biuletynów.
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Obrady Okrągłego Stołu odbywały
się od 6 lutego do 5 kwietnia 1989 r.

chwilową odwilż, że wszystko znajduje się pod kontrolą partii. Funkcję
I sekretarza w województwie pełnił wówczas Tadeusz Jelski. Z jednej strony władze świadome były nieuchronności zmian, z drugiej jednak czuły się niepewnie, o czym świadczą chociażby częste spotkania i narady.
W zakładach żądano zmiany dyrektorów, podwyżek płac, a także i ustalenia, kto ponosi winę za złą kondycję zakładów pracy. Rolnicy nie dostarczali mleka do punktów skupu, a 8 marca strajkowało 50 zakładów pracy.
Działalność opozycji w czasie „okrągłego stołu” na terenie województwa była słabo zorganizowana. „Solidarność” osłabiono i musiała działać
w ukryciu, gdyż nie można było spotykać się legalnie. Wielu czołowych
działaczy wyemigrowało. Dopiero w lutym 1989 r. odbyło się spotkanie,
na którym powołano Międzyzakładową Komisję Organizacyjną, której
przewodniczącym został Wiesław Brycki. Wkrótce działacze otrzymali od
Lecha Wałęsy upoważnienie do organizowania „Solidarności” na terenie
Olsztyńskiego. Tymczasowy Zarząd Regionu NSZZ „Solidarność” powstał
15 kwietnia. Jeszcze w tym samym miesiącu zakończyły się obrady „okrą-

„Biżuteria” stanu wojennego
– znaki wspólnoty i przynależności do „Solidarności”

głego stołu”, dzięki którym miała nastąpić legalizacja „Solidarności” i przeprowadzenie wolnych wyborów do sejmu i senatu.
Od jesieni 1988 r. działał Olsztyński Klub Obywatelski (OKO). Wśród
18 członków założycieli, znaleźli się m.in. prof. Antoni Żebracki, Erwin Kruk
i Adam Socha. Wielu z nich związanych było z redakcją „Posłańca Warmińskiego”. Generalnie popierano ideę „okrągłego stołu”, choć z zastrzeżeniami. Mimo to władze wojewódzkie odmówiły zarejestrowania stowarzyszenia. W ramach koniecznych ustępstw ze strony władz – jako „mniejsze
zło” – 3 grudnia 1988 r. zarejestrowano Warmiński Klub Katolików (WKK).

SPIS TREŚCI

Plakat „Solidarności” z żądaniem
uwolnienia więźniów politycznych
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Działali w nim m.in. Jan Kumor, Kazimierz Borzym, Jerzy Bukowski, Zenon

Wyniki wyborów

Złakowski, Zygfryd Śmieszek. Wkrótce koła WKK powstały w Ostródzie,

Czas wielkiego tryumfu opozycji nastąpił 4 czerwca 1989 r. i dnia następ-

Lidzbarku Warmińskim i Kętrzynie.

nego. Okazało się, że koalicja poniosła druzgocącą klęskę w pierwszej
turze wyborów. Oba mandaty senatorskie i wszystkie trzy bezpartyjne

Baner wyborczy na ścianie biurowca
„Społem” w centrum Olsztyna

Przygotowania i wybory do sejmu i senatu

w sejmie zdobyła „Solidarność”. Posłami zostali: Grażyna Langowska, Józef

Zapowiedź wolnych wyborów dodawała energii różnym środowiskom

Lubieniecki i Zenon Złakowski, zaś do senatu weszli Erwin Kruk i Antoni

opozycyjnym. Od początku 1989 r. energiczniej działała „Solidarność”

Jutrzenka-Trzebiatowski.

w zakładach pracy. Organizowała się też grupa rolników pod znakiem

W drugiej turze wyborów (18 czerwca) „Solidarność” zdobyła jeszcze

„Solidarność” Rolników Indywidualnych i studenckie Niezależne Zrzesze-

7 miejsc w senacie i 1 w sejmie. Tylko zmiana ordynacji, wbrew zasadom

nie Studentów. Przedstawiciele tych organizacji jeszcze 9 kwietnia 1989 r.

demokracji, spowodowała, że podział miejsc w sejmie pomiędzy koalicją

stworzyli Komitet Obywatelski „Solidarność” Regionu Warmińsko-Ma-

a opozycją został utrzymany. Ostatecznie więc na 100 senatorów 99 po-

zurskiego. Na jego czele stanął prof. Antoni Żebracki. Znalazło się w nim

chodziło z „Solidarności”; w sejmie „Solidarność” miała 35% składu. Wyniki

także wielu działaczy z OKO i WKK. Jednym z celów, jaki sobie postawiono,

były zaskoczeniem dla obu stron.

Zwycięzcy w wyborach
4 kwietnia 1989 r. Na pierwszym
planie posłanka Grażyna Langowska i senator Erwin Kruk

było przyjęcie patronatu nad zbliżającą się kampanią wyborczą do sejmu
i senatu w imieniu opozycji województwa olsztyńskiego.
Kampanią„Solidarności” w kraju kierował Komitet Obywatelski, który miał
swoje odpowiedniki w terenie. Kandydatami „Solidarności” do sejmu zostali:
Grażyna Langowska (nauczycielka), Józef Lubieniecki (prawnik), Zenon Złakowski (dziennikarz), a do senatu: Antoni Jutrzenka-Trzebiatowski (ekolog)
Plakat wyborczy
olsztyńskiej „Solidarności”

i Erwin Kruk (pisarz). W licznych spotkaniach z wyborcami podkreślali, że ich
celem jest suwerenność ojczyzny i naprawa Rzeczypospolitej. Do akcji włączył się też Kościół, który wręcz nakazywał głosowanie na „Solidarność”. Pojawiły się ulotki i plakaty „Solidarności”. Opozycja wybrała proste, za to bardzo
wymowne hasło, nawołując: Pamiętajcie, że wszystkich innych musicie skreślić.
Olsztyńskie zostało niemal zalane plakatami i ulotkami wyborczymi „Solidarności”, z których na wyborców spoglądał kandydat w towarzystwie Lecha
Wałęsy. U dołu plakatu widniały proste słowa, pisane odręcznym pismem
Wałęsy Musimy wygrać. Sam Wałęsa nie kandydował, ale wykorzystywano
jego autorytet. Kampania wyborcza opozycji, mimo braku doświadczenia,
była żywa, spontaniczna i zachęcała do głosowania.
Koalicja PZPR ze Zjednoczonym Stronnictwem Ludowym (ZSL) i Stronnictwem Demokratycznym (SD) wierzyła jednak w swe zwycięstwo. Prze-

Plakat z okresu wyborów
w czerwcu 1989 r

waga, zwłaszcza na starcie, była duża. Po ich stronie znajdowały się środki
przekazu, aparat państwowy i pieniądze.

PEŁNY EKRAN / WYJŚCIE Z PEŁNEGO EKRANU

Warmia i Mazury w III Rzeczypospolitej
Perspektywy rozwoju regionu
Kiedy rządy objął premier Tadeusz Mazowiecki, funkcję wicepremiera
i ministra finansów powierzono Leszkowi Balcerowiczowi. Sytuacja w kraju stawała się dramatyczna: rosła inflacja, w sklepach brakowało podstawowych produktów. Nowy rząd musiał zmierzyć się z problemami i stąd
pojawiła się propozycja programu naprawy gospodarki, który został przygotowany przez Leszka Balcerowicza. Miejsce gospodarki centralnie sterowanej zająć miała gospodarka wolnorynkowa. Półki w sklepach szybko
się zapełniały. Niestety, coraz więcej ludzi nie mogło sobie na owe towary pozwolić. Rosły ceny m.in. węgla, benzyny, gazu, energii elektrycznej,
centralnego ogrzewania, bilety PKP i PKS, a nawet leki. Rozpoczęto prywatyzację wielu zakładów przemysłowych. W latach 90. sprywatyzowano
m.in. największy zakład Warmii i Mazur, czyli OZOS (od grudnia 1995 r.
pakiet większościowy akcji spółki należy do światowego lidera branży
oponiarskiej, francuskiej firmy Michelin).
Ze względu na brak przepisów prawa nowemu porządkowi towarzyszyły również afery i oszustwa finansowe. Jednak najpoważniej-

SPIS TREŚCI

Z nową rzeczywistością nie radziło
sobie wiele przedsiębiorstw. Wielu
odważyło się jednak wziąć sprawy
w swoje ręce, co najbardziej widoczne
było w handlu – ulice miast i miasteczek zapełniły się straganami.
Rolę lady sklepowej często pełniły
bagażniki samochodów, a przyszli
restauratorzy nierzadko zaczynali swoją
karierę od przyczepy kempingowej
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szym kosztem reform było bezrobocie. Na Warmii i Mazurach stało się

Województwo
warmińsko-mazurskie
po 1999 r.

Braniewo
Bartoszyce

ono szczególnie dotkliwe ze względu na dużą liczbę PGR-ów, które

Węgorzewo
Elbląg

powstały po wojnie na miejscu dawnych posiadłości ziemskich. Z 524

Lidzbark Warmiński

Gołdap

Kętrzyn
Olecko

spółdzielni założonych tuż po wojnie w województwie olsztyńskim do

Giżycko

1956 r. przetrwało zaledwie 40. Jednak nawet wtedy nie stworzono

OLSZTYN

lepszych warunków gospodarstwom indywidualnym. Późne lata 50. to

granice województwa
granice powiatów przed podziałem
powiatów giżyckiego i oleckiego,
styczeń 1999 r.
granice powiatów z uwzględnieniem
powiatów giżyckiego, oleckiego,
węgorzewskiego i gołdapskiego,
styczeń 2002 r.

Ełk
Mikołajki

Ostróda

ciągłe inwestycje w PGR-y. Powstawało wówczas wiele obór i chlewni,

Pisz

Iława

a od lat 70. zaczęto budować osiedla dla robotników rolnych. Standard

Szczytno

Nowe Miasto
Lubawskie

mieszkań był wysoki. Robotnicy nie płacili czynszu, dostawali kawałek

Nidzica

pola na sadzenie ziemniaków oraz pensję. Przemiany 1989 r. okazały

Działdowo

się dla nich dramatyczne. Wielu przeszło na zasiłki dla bezrobotnych,

Od góry: Kombinat Rolny w Garbnie
i PGR w Klewkach k. Olsztyna.

gdyż gospodarstwami przestano się interesować z dnia na dzień. Wy-

rzecz marszałka województwa i samorządu wojewódzkiego. Funkcję mar-

przedawano maszyny i inwentarz, pola przestawały być obrabiane. Tyl-

szałka pełnili dotychczas: Jerzy Szmit, Andrzej Ryński i Jacek Protas.

ko nieliczne PGR-y zamieniły się w spółki. Do dzisiaj problem nie został
w pełni rozwiązany, mimo że utworzono specjalną Agencję Własności

Zmiany terytorium województwa olsztyńskiego

Rolnej Skarbu Państwa, która zajęła się prywatyzacją majątków pań-

Rok 1998 przyniósł kolejną zmianę administracyjną – 24 lipca Sejm RP

stwowych.

uchwalił ustawę o wprowadzeniu trójstopniowego podziału terytorialnego państwa. Ustawa była realizowana od 1 stycznia 1999 r. Reforma

Na zdjęciu: obrady w ramach
działania „Odnowa i rozwój wsi”
dotyczące zagospodarowania terenów
w Korszach z udziałem marszałka
województwa warmińsko-mazurskiego
Jacka Protasa (drugi od prawej)

Nowe władze

wprowadziła nowy podział administracyjny Polski, zmniejszając liczbę

Jeszcze w październiku 1989 r. premier Tadeusz Mazowiecki przyjął rezy-

województw z 49 do 16 i ponownie wprowadzając powiaty. Po zmianach

gnację wojewody Sergiusza Rubczewskiego. Zmiana nastąpiła również na

terytorialnych województwo olsztyńskie otrzymało nazwę województwa

stanowisku I sekretarza KW PZPR – na miejsce Tadeusza Jelskiego powoła-

warmińsko-mazurskiego. Nowe województwo skupiało w sobie histo-

no Leona Szeląga. Od stycznia 1990 r., kiedy PZPR zakończyła swoją działal-

ryczne regiony Warmii i Mazur, ponadto w jego skład weszła także część

ność, a w jej miejsce powołano Socjaldemokrację Rzeczypospolitej Polskiej

Powiśla i Żuław Wiślanych.

(SDRP), Szeląg został pełnomocnikiem SDRP w województwie olsztyńskim.

Sumara, Michał Szypowski) nie uzyskało bezwzględnej większości głosów,

Nowa rzeczywistość
Wielu mieszkańców regionu miało nadzieję, że akces Polski do Unii
Europejskiej może zmienić ich często ciężkie położenie. W czerwco-

premier, korzystając ze swoich uprawnień, powołał na to stanowisko Ro-

wym referendum w 2003 r. aż 82% mieszkańców Warmii i Mazur opo-

mana Przedwojskiego, związanego z „Solidarnością”, a od końca 1993 r.

wiedziało się za przystąpieniem Polski do Unii, i niespełna rok później tak

funkcję tę piastował Janusz Lorenz. W latach 1999–2007 funkcję wojewo-

też się stało. Od 2004 r. małe i średnie przedsiębiorstwa mogą uzyskać

dy województwa pełnili kolejno: Zbigniew Babalski, Stanisław Szatkowski,

wsparcie na rynkach krajowym i zagranicznych dzięki funduszom struk-

Adam Supeł, Anna Szyszka i Marian Podziewski. Warto zauważyć, że po

turalnym i pomocowym. Również z każdym kolejnym rokiem w regionie

reformie administracyjnej z 1999 r. rola wojewody została uszczuplona na

rozwija się infrastruktura turystyczna. Jest to ważny czynnik, biorąc pod

Problemem okazał się natomiast wybór wojewody. Ponieważ 6 lutego
1990 r. dwóch ubiegających się o to stanowisko kandydatów (Włodzimierz
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Akt przekazania od 1 stycznia 1999 r.
wspólnocie i władzom województwa
warmińsko-mazurskiego odpowiedzialności za sprawy publiczne o znaczeniu
regionalnym w zakresie należącym
dotąd do administracji rządowej.
Akt ten wręczył 20 listopada 1998 r.
premier Jerzy Buzek pierwszemu
marszałkowi województwa warmińsko-mazurskiego Jerzemu Szmitowi
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Wyciąg krzesełkowy na
Gołdapską Górę – turystyczna
atrakcja nie tylko narciarzy

uwagę fakt, że każdego roku Warmię i Mazury odwiedza ponad 5 mln

m.in. także francuski Safilin (przetwórstwo lnu) w Miłakowie i Szczytnie,

turystów, a 20% z nich stanowią obcokrajowcy.

Philips Lighting reprezentujący kapitał holenderski w przemyśle elek-

Dla wielu rolników indywidualnych Warmii i Mazur szansą może oka-

tromaszynowym w Kętrzynie, szwedzka Ikea z udziałami w zakładach

zać się więc agroturystyka. Coraz więcej osób uczestniczy w szkoleniach

meblarskich w Lubawie czy amerykański Smithfield Food w Zakładach

organizowanych na ten temat, upiększa swoje gospodarstwa, moderni-

Mięsnych w Ełku, Morlinach i Ekodrobiu w Iławie. Od 2002 r. również

zuje je i stara się zachęcać turystów do aktywnego wypoczynku na pięk-

huta szkła w Działdowie (działająca od 1946 r.) weszła w skład niemieckiej

nej warmińskiej i mazurskiej ziemi.

spółki produkującej szklane opakowania wykorzystywane w perfumerii

Oprócz oczywistych atrakcji turystycznych Zielonych Płuc Polski, jaką

i kosmetyce. Od 1999 r. w wyniku reformy administracyjnej do woje-

stanowią woda i lasy, można wymienić także m.in. warte obejrzenia zam-

wództwa warmińsko-mazurskiego należy także Elbląg, w którym mieszka

ki krzyżackie i biskupie, ruiny bunkrów kwatery Adolfa Hitlera w Gierłoży

blisko 130 tys. ludzi. Miasto jest ośrodkiem przemysłu ciężkiego (Alstom

(Wilczy Szaniec) czy kompleks budynków i tuneli podziemnych w twierdzy

Power produkujący m.in. turbiny, śruby okrętowe i przekładnie zębate)

Boyen k. Giżycka. Warto także popłynąć Kanałem Elbląskim, zwanym czę-

oraz przemysłu spożywczego (browar grupy Żywiec).

ściej Kanałem Ostródzko-Elbląskim, słynącym z pochylni i śluz, dzięki cze-

W pierwszym kwartale 2011 r. w województwie warmińsko-mazur-

mu statki przemieszczają się nie tylko drogą wodną, ale transportowane są

skim zarejestrowanych było 116,4 tys. bezrobotnych, a zatem stopa bez-

po lądzie za pomocą specjalnych wagoników, czy skorzystać z wyciągów

robocia kształtowała się na poziomie 21,4%.

Urzędy pracy są swego rodzaju
pomostem dla ludzi, którzy utracili
pracę i środki do życia – gwarantują
okresową pomoc finansową, pomagają
w zdobyciu pracy, kierują bezrobotnych na szkolenia w nowych zawodach

narciarskich w Gołdapi, Mrągowie i Lidzbarku Warmińskim.
Dzięki bogatemu zapleczu w postaci lokalnego rolnictwa dzisiejsza
gospodarka nastawiona jest m.in. na produkcję artykułów spożywczych. Użytki rolne stanowią 54% powierzchni województwa. Region
Kanał Elbląski – statek wycieczkowy na pochylni Buczyniec

Warmii i Mazur znajduje się w krajowej czołówce producentów zdrowej
żywności. Zajmuje również czołowe miejsce w Polsce pod względem
połowu ryb słodkowodnych. Oprócz przemysłu spożywczego rozwija
się także przemysł tekstylny, drzewny i meblarski; również za sprawą łatwego dostępu do surowców. Największymi ośrodkami przemysłowymi
są: Olsztyn, Kętrzyn, Ełk, Iława i Ostróda. Przemysł regionu jest obecnie
w znacznym stopniu sprywatyzowany, ale wciąż słabo rozwinięty. Najlepiej funkcjonuje pod tym względem zachodnia część Warmii i Mazur.
Rozporządzeniem Rady Ministrów z 1997 r. ustanowiono Warmińsko-

Życie kulturalno-oświatowe w regionie
Warmii i Mazur
Muzea
Niewątpliwie jednymi z najważniejszych placówek, które wywierały
wpływ na życie kulturalno-oświatowe regionu, były muzea. Wśród nich
Muzeum Mazurskie, znane od 1975 r. jako Muzeum Warmii i Mazur. Głównym organizatorem placówki był Hieronim Skurpski, pierwszy dyrektor
i kustosz. Po 60 latach działalności placówka może poszczycić się ponad
98 tys. muzealiów z zakresu archeologii, historii, numizmatyki, sztuki, rzemiosła artystycznego, piśmiennictwa i kultury ludowej. Niewątpliwie najcenniejszy jest jednak zachowany fragment tablicy astronomicznej, wy-

Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie

-Mazurską Strefę Ekonomiczną (na 20 lat). Jej udziałowcami są samorządy
i Skarb Państwa. Strefa zajmowała pierwotnie ok. 335 ha i skupiona była
w trzech podstrefach – Bartoszyc, Dobrego Miasta i Szczytna. W 2007 r.
jej działalność obejmowała już 700,2 ha gruntów przeznaczonych pod inWidok na tereny inwestycyjne
w podstrefie Szczytno

westycje gospodarcze. Warto wymienić inwestorów zagranicznych w zakładach województwa. Są to, poza wspomnianym już wcześniej Michelin,
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Na olsztyńskim zamku znaleźć
można wiele pamiątek związanych
z pobytem Mikołaja Kopernika,
wśród nich tablicę astronomiczną
(po lewej) i jedyny w Polsce inkunabuł medyczny przechowywany
w muzealnej bibliotece (po prawej)
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Ekspozycja w Muzeum Archeologiczno-Historycznym w Elblągu

Sala wystawowa Muzeum
im. J.G. Herdera w Morągu

Kolekcja rzeźby średniowiecznej
w Sali Sądowej lidzbarskiego zamku

Od lewej: Teatr im. Stefana Jaracza
w Olsztynie; widownia teatru elbląskiego; aktorzy Olsztyńskiego Teatru Lalek

konanej przez Mikołaja Kopernika na murze krużganku zamku w 1517 r.

skalę światową. Grupą niesłyszących

Pozwala ona, z dokładnością do kilku godzin, określić moment równo-

aktorów kierował przez wiele lat jej

nocy wiosennej lub jesiennej. Muzeum Warmii i Mazur prowadzi szeroką

twórca – Bohdan Głuszczak.

działalność edukacyjną również w swoich oddziałach – w Domu „Gazety

Ważnymi placówkami kultury

Olsztyńskiej” czy Muzeum Przyrody. Również w innych miastach Warmii

w powojennej rzeczywistości były

i Mazur znajdują się placówki muzealne. Istotną rolę odgrywa tu Muzeum

także kina, choćby Polonia, Mazur,

Archeologiczno-Historyczne w Elblągu, w którego posiadaniu są m.in.

Odrodzenie czy Awangarda, a tak-

eksponaty z Żuław, Pomorza i krajów północnoeuropejskich. Oprócz staro-

że zasługujący na szczególną pamięć olsztyński Kopernik. Z nowoczesną

druków, mebli i numizmatów znajdują się tu naczynia cynowe z XII–XV w.

aparaturą do wyświetlania filmów i z 787 miejscami stanowił prawdziwą

czy dokumenty i pamiątki po osadnikach przesiedlonych do Elbląga w la-

inwestycję kulturalną 1983 r. Nowa rzeczywistość spowodowała jednak, że

tach 1945–1947 ze wschodnich terenów Polski. Na dziedzińcu muzeal-

i jego czas się skończył. Ostatni seans najbardziej reprezentacyjnego kina

nym znajduje się zrekonstruowany dom wikingów z Truso.

regionu odbył się w grudniu 2005 r. (w tym samym roku zamknięto rów-

Od lewej: Olsztyńska Pantomima – spektakl Apokalipsa z 1973 r.;
Bohdan Głuszczak podczas prób
do Kaprysów (Caprichos, 1971 r.)

nież Polonię). Ich miejsce zajął multipleks Helios dla ponad 1,1 tys. widzów

Teatry i kina

w Centrum Handlowym Alfa (obecnie Aura). Również w Elblągu działa

W dzisiejszym województwie warmińsko-mazurskim działa wiele teatrów

Multikino z sześcioma salami kinowymi dla 1 267 widzów.

i kin. Wśród nich Teatr im. Stefana Jaracza w Olsztynie, Olsztyński Teatr Lalek, Teatr Dramatyczny w Elblągu czy Teatr Amatorski im. Józefa Węgrzy-

Środowisko plastyczne

na w Ełku. W kalendarzu imprez kulturalnych Olsztyna znajdują się również

Środowisko plastyczne na terenie powojennych Warmii i Mazur formowało

Olsztyńskie Spotkania Teatralne i Międzynarodowy Festiwal Teatralny

się zdecydowanie najwolniej. W 1958 r. powstało Biuro Wystaw Artystycz-

„Demoludy”. Celem ostatniego z wymienionych jest prezentowanie dorob-

nych (BWA) w Olsztynie, stanowiące do dziś najważniejszą galerię w woje-

ku teatralnego i dramaturgicznego teatrów Europy Środkowej i Wschodniej.

wództwie. Od 1973 r. jej siedziba mieści się w budynku Planetarium. Do

Spektaklom towarzyszą wówczas warsztaty, koncerty, dyskusje i spotkania

najważniejszych postaci związanych ze środowiskiem plastycznym w po-

twórców z publicznością.

wojennej historii Warmii i Mazur zaliczyć można, oprócz Hieronima Skurp-

Przy teatrze olsztyńskim funkcjonuje Policealne Studium im. Aleksan-

skiego, także: Balbinę Świdycz-Widacką, Henryka Mączkowskiego, Juliana

dra Sewruka, które od 1998 r. ma prawo wydawania dyplomów państwo-

Dadleza, Ryszarda Wachowskiego, Marię Delikat i Andrzeja Samulowskiego.

wych w zawodzie aktora. Należy też pamiętać o powstałej w kwietniu

Obecnie w większych miastach wojewódzkich działają również inne pla-

1957 r. w Olsztynie pantomimie głuchych, co stanowiło ewenement na

cówki, m.in. mieszcząca się XIII-wiecznym kościele elbląska Galeria „El”.
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Multikino w Elblągu

Od lewej: Galeria „El” w Elblągu;
fragment wystawy prac Jerzego
Dudy-Gracza w olsztyńskim BWA;
zajęcia studentów na Wydziale Sztuki
Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego
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Filharmonia Warmińsko-Mazurska
im. Feliksa Nowowiejskiego w Olsztynie

Życie muzyczne

Oświata

Od początku dużo prężniej rozwijało się środowisko muzyczne. W sierpniu

Ważną rolę w życiu powojennym odgrywała oświata. Poza szkolnictwem

1945 r. powstało Towarzystwo Muzyczne pod dyrekcją Mirosława Dąbrow-

podstawowym i średnim po wojnie szybko rozpoczęły działalność uczelnie

skiego. Orkiestrę tę w 1973 r. przekształcono i przemianowano na Państwo-

wyższe – Akademia Administracyjna w Olsztynie i Wyższa Szkoła Rolnicza,

wą Filharmonię im. Feliksa Nowowiejskiego. Wiosną 2011 r., już jako Filhar-

która w 1972 r. otrzymała status Akademii Rolniczo-Technicznej i wypraco-

monia Warmińsko-Mazurska im. Feliksa Nowowiejskiego, dała pierwszy kon-

wała czołowe miejsce wśród uczelni rolniczych w kraju. W połowie lat 50.

cert w nowej siedzibie, którą wybudowano na tyłach szkoły muzycznej. Sala

otworzono Studium Nauczycielskie, od 1974 r. placówka podniesiona zo-

koncertowa może pomieścić dziś 505 osób. Do ważnych imprez muzycz-

stała do rangi Wyższej Szkoły Pedagogicznej z uprawnieniami akademicki-

nych regionu bez wątpienia zaliczyć należy Olsztyńskie Spotkania Zamko-

mi. Od 1954 r. w Szczytnie rozpoczęła swoją działalność szkoła oficerska Mi-

we „Śpiewajmy Poezję”, Elbląskie Noce Teatru i Poezji, Festiwal Piosenki

licji Obywatelskiej, która od 1992 r. działa jako Wyższa Szkoła Policji – jest to

Wartościowej, Olsztyńskie Noce Bluesowe, Międzynarodowy Festiwal

jedna z dwóch uczelni w kraju kształcąca kadry oficerskie policji. Od 1949 r.,

Jazzowy, Międzynarodowy Festiwal Jazzu Tradycyjnego Old Jazz Meeting

ale mające już wielowiekową tradycję, w regionie istnieje też Wyższe Semi-

„Złota Tarka”, Międzynarodowy Festiwal Muzyki Chóralnej im. Feliksa No-

narium Duchowne Metropolii Warmińskiej „Hosianum”. Wyższe Semina-

wowiejskiego czy Międzynarodowy Piknik Country & Folk Mrągowo.

rium Duchowne na terenie województwa warmińsko-mazurskiego działa
również w Elblągu i Ełku.

Koncert w ramach
Olsztyńskich Nocy Bluesowych

Siedziba „Gazety Olsztyńskiej”
i jej współczesne wydanie
Rozgłośnia Radio Olsztyn
i olsztyński oddział Telewizji Polskiej

Prasa, radio i telewizja

Przełomem w historii szkolnictwa wyższego na Warmii i Mazurach

W regionie od początku działała prasa – począwszy od „Głosu Ziemi” i „Wia-

był 1 września 1999 r. kiedy rozpoczął swą działalność Uniwersytet War-

domości Mazurskich”, po „Warmię i Mazury”, „Gazetę Olsz-

mińsko-Mazurski (UWM), powstały z połączenia trzech uczelni: Akademii

tyńską” czy „Dziennik Pojezierza”. Wiele nowych tytułów

Rolniczo-Technicznej, Wyższej Szkoły Pedagogicznej oraz Hosianum. Pierw-

pojawiło się w latach 90., np. „Borussia. Kultura–Historia–

szym rektorem został prof. Ryszard Górecki. Obok placówek olsztyńskich

–Literatura”. Oprócz prasy, od 1952 r. działa tutaj Olsztyńska

w regionie działają oddziały UWM: Centrum Studiów Bałtyckich w Ełku

Rozgłośnia Polskiego Radia. Transformacja ustrojowa lat 90.

i Międzynarodowe Centrum Edukacyjne w Braniewie. Na terenie woje-

przyniosła nowe możliwości w dziedzinie radiofonii również

wództwa warmińsko-mazurskiego ważną funkcję pełnią również placówki

na Warmii i Mazurach – zaczęły powstawać nowe stacje. Naj-

oświatowe w Elblągu, m.in. działające tu od 1998 r. Państwowa Wyższa

ważniejszą z nich jest niewątpliwie komercyjna stacja radiowa

Szkoła Zawodowa oraz Elbląska Uczelnia Humanistyczno-Ekonomiczna.

Warmia-Mazury, czyli Radio WA-MA, przekształcone w stację Planeta FM.

Wśród wielu placówek oświatowych i naukowych warto pamiętać

Od 2000 r. działa również studenckie radio UWM FM. Na terenie Elbląga

o działalności Ośrodka Badań Naukowych – Towarzystwa Naukowego

od 1992 r. nadaje prywatna rozgłośnia

im. Wojciecha Kętrzyńskiego. W 2004 r. jego zbiory szacowano na po-

Radio El.

nad 55 tys. woluminów wydawnictw zwartych, 21 tys. czasopism i ponad
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W 1960 r. uruchomiono w Olsztynie

11 tys. jednostek zbiorów specjalnych. OBN popularyzuje wiedzę o regio-

przekaźnik telewizyjny. Kolejnym waż-

nie dzięki licznym sesjom naukowym i odczytom, a także dzięki takim se-

nym momentem był styczeń 2005 r.,

riom, jak „Rozprawy i Materiały OBN”, „Biblioteka Olsztyńska”, „Monografie

kiedy pracę rozpoczął samodzielny Od-

Miast i Wsi Warmii i Mazur”. Jest także wydawcą kwartalnika „Komunikaty

dział Telewizji Polskiej SA w Olsztynie.

Mazursko-Warmińskie”, poświęconego historii regionu.

SPIS TREŚCI

Powyżej, od góry: rektorat Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego;
uroczystość wręczenia dyplomów
ukończenia studiów doktoranckich

Poniżej, od góry: Ośrodek Badań
Naukowych w Olsztynie i znajdująca się
w jego zbiorach księga o historii Prus,
wydana w Królewcu w 1684 r. Alt und
Neues Preussen Krzysztofa Hartknocha
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L
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również nazwy innych miejscowości w regionie. Zmiany nazw dotyczyły

W

G

R

grad i powstał obwód kaliningradzki. W tym samym okresie zmieniono

Ó

A

nie tylko miast i wsi, ale nawet ulic i placów. Dokonano podziału admi-

Dobrowolsk

D

nistracyjnego obwodu na 14 rejonów i miasto wydzielone Kaliningrad.

Niestierow

W 1947 r. ponownie dokonano zmian w podziale administracyjnym ob-

Gusiew

D

Z

K

I

wodu. W stolicy regionu działały 4 dzielnice: Bałtycka, Leningradzka, Mo-

Oziorsk

Żeleznodorożnyj
Sępopol

śmierci komunistycznego działacza, wiceprzewodniczącego Prezydium

Żilino

Czerniachowsk

I

nia 1946 r. jako obwód królewiecki. W lipcu tegoż roku, miesiąc po

Jurbarkas

Rady Najwyższej, Michaiła Kalinina, nazwę miasta zmieniono na Kalinin-

Prawdinsk
Bagrationowsk

Obwód kaliningradzki

N

A

Krasnozamiensk

Znamiensk

L

wojskowe dowództwu Floty Bałtyckiej). Sam obwód utworzono 7 kwiet-

Sowietsk

Gwardiejsk

KALININGRAD

Braniewo

Frombork

T

Golowkino

Chrabrowo

Primorsk

Z

I

Rybaczĳ

Swietłogorsk

n

Taurogi

Mysowka

Z a l e w
K u r o ń s k i

jako Specjalny Kaliningradzki Okręg Obronny przestał funkcjonować
dopiero w 1997 r. (rosyjskie władze podporządkowały wtedy jednostki

L

Bolszakowo

Bałtĳsk

Szybko powstał Königsberski Specjalny Okręg Wojskowy, który

Obwód Kaliningradzki

7.2.

S

skiewska i Stalingradzka, a w całym obwodzie ustanowiono 17 rejonów,

Kryłowo

K

A

5 osiedli robotniczych i 129 rad wiejskich. Kolejne lata przynosiły nowe

Gołdap

zmiany, m.in. w roku 1951 Mamonowo otrzymało status miasta rejono-

Po wojnie teren Prus Wschodnich został podzielony pomiędzy dwa
państwa: Polska otrzymała cześć południową (czyli w przybliżeniu teren
obecnego województwa warmińsko-mazurskiego), a ZSRR część północną. Obszar, który wszedł w skład ZSRR, był traktowany jak strefa okupacyjna. Po zajęciu Köningsberga miasto podzielono na osiem rejonów
z komendantami wojennymi na czele.

raz kolejny strukturę administracyjną – ustanowiono 16 rejonów z 22
miastami, 5 osiedli robotniczych i 98 rad wiejskich.

Trudy odbudowy
W czasie działań wojennych stolica Prus Wschodnich ogromnie ucierpiała. Gospodarka regionu znalazła się w wyjątkowo trudnej sytuacji.
Całkowitemu zniszczeniu uległo 182 z 360 zakładów przemysłowych.

Powstanie Obwodu Kaliningradzkiego
i zmiany administracyjne

Königsberg w kwietniu 1945 r.

wego, rok później Pionierskij uzyskał status kurortu. Rok 1962 zmienił po

Wiele maszyn i urządzeń z zakładów wywieziono w głąb ZSRR. Königsberg był pierwszym dużym niemieckim miastem opanowanym przez

Stolicy Prus Wschodnich Niemcy bronili do kwietnia 1945 r., kiedy to po

wojska radzieckie, co może tłumaczyć dużą brutalność żołnierzy wo-

długim oblężeniu poddał się Königsberg (Królewiec) Armii Czerwonej.

bec miejscowej ludności. Zburzeniu uległo do 90% miasta. Podobnie

Jeszcze w czasie wojny do Królewca zostało przywiezionych ok. 15 tys.

ucierpiały Insterburg (w 90%) oraz Tylża (w 60%). Wiele zniszczonych

Polaków do pracy w stoczniach. Polacy ci utworzyli Radę Miejską i „straż

miast nie zostało odbudowanych, m.in. Kreuzburg (Sławskoje), Zinten

obywatelską”, które miały stać się zalążkiem przyszłej polskiej administra-

(Korniewo), Nordenburg (Kryłowo) czy Gerdauen (Żeleznodorożnoje).

cji. Późniejsze wydarzenia przekreśliły plany państwowości polskiej na

Mnóstwo rodzin mieszkało też latami w tzw. rozwałkach, czyli ruinach

tym obszarze, które ostatecznie – po konferencji w Poczdamie – stały się

domów. Zmuszeni byli funkcjonować tu bez oświetlenia, kanalizacji

częścią ZSRR.

i wody.
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Zrujnowane wojną i polityką władz
miasto nigdy nie odzyskało dawnego
blasku. Dziś docenia się jego przeszłość
i otacza opieką nieliczne ocalałe zabytki
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Do 1948 r. dawną stolicę Prus Wschodnich, już jako Kaliningrad, zdo-

Domu Sztuki. Jednym z nowszych pomników jest Kolumna Triumfalna

łano częściowo odbudować. Mimo to jeszcze ponad dekadę później

– wielki słup metalowo-granitowy w centrum Kaliningradu postawiony

w mieście zalegały połacie gruzu i ruin. W okresie powojennym władze

w 2006 r., na którym widnieje złoty napis „Wielkiemu zwycięstwu lat 1941–

radzieckie świadomie prowadziły do degradacji zabytków miasta, w du-

–1945 i 60-leciu obwodu kaliningradzkiego poświęca się”.

żej mierze z powodów ideologicznych, czyli chęci zerwania z niemiecką

Według danych z 2009 r. w obwodzie znajduje się 1611 obiektów

przeszłością. Ruiny kaliningradzkiego zamku, zniszczonego głównie pod-

zaliczanych do spuścizny historycznej i kulturowej, ale tylko 16% z nich

czas nalotów brytyjskich, zostały ostatecznie wysadzone w latach 1967–

znajduje się w stanie zadowalającym.

–1969. Zamek był w przeszłości siedzibą wielkiego mistrza zakonu krzy-

Od góry: ruiny zamku królewieckiego w latach 50., wysadzanie ruin
w powietrze (1968); Dom Sowietów
zbudowany na miejscu zamku

żackiego, to tu dokonano koronacji pierwszego pruskiego króla Fryderyka I, a później pierwszego cesarza Rzeszy Niemieckiej Wilhelma I. Sta-

Po kolejnej reformie administracyjnej w 2007 r. obwód kaliningradzki zo-

nowił zatem symbol potęgi niemieckiego wroga. W miejsce zamku miał

stał podzielony na 15 rejonów i 6 miast wydzielonych: Jantarnyj, Ładusz-

powstać szesnastopiętrowy Dom Sowietów, typowa komunistyczna bu-

kin, Mamonowo, Pionierskij, Sowieck, Swietłyj oraz Kaliningrad. Po ogło-

dowla, przyszła siedziba partii komunistycznej. Jednak prace nie zostały

szeniu przez Litwę niepodległości w 1990 r. obwód kaliningradzki stał

ukończone – projektanci nie wzięli bowiem pod uwagę, że w zamku ist-

się odciętą od Rosji eksklawą. Teren ten to obecnie najmniejszy region

nieją podziemia, i nowa budowla zaczęła się zapadać i przechylać. Póź-

Federacji Rosyjskiej. Jego powierzchnia wynosi 15,1 tys. km².

niejsze transformacje ustrojowe spowodowały zaniechanie prac. Współ-

W lipcu 1995 r. Duma obwodu kaliningradzkiego przyjęła konstytucję

cześnie trwają dyskusje na temat przyszłości tej budowli oraz możliwości

(Statut obwodu kaliningradzkiego Federacji Rosyjskiej), zgodnie z którą

ewentualnej odbudowy zamku.

obwód jest nieodłączną i równoprawną częścią federacji. Funkcjonuje

Nowa stolica powstała na gruzach starego miasta. Kaliningrad bo-

w nim trójpodział władzy, na którą oprócz władzy sądowniczej składa

rykał się przez lata z problemami gospodarki komunalnej, co wpływało

się Duma Obwodowa (organ ustawodawczy i przedstawicielski władzy

na standard życia mieszkańców miasta. Dziś miasto posiada, pomimo

państwowej). W trakcie tajnego głosowania obywatele Federacji Rosyj-

swojej długiej i bogatej historii, bardzo niewiele zabytków. Ocalały nie-

skiej na stałe mieszkający w obwodzie wybierają na czteroletnią kadencję

liczne budynki, np. kościół Judyty i budynek dawnej giełdy. Większość

40 deputowanych. Organem wykonawczym jest gubernator, który kie-

z nich pochodzi z 2. połowy XX w. W Kaliningradzie dominują więc blo-

ruje wyższym organem władzy wykonawczej – Administracją Obwodu.

kowiska.
Obwód kaliningradzki, podobnie jak Warmia i Mazury czy okręg kłajpedzki, przeszedł akcję usuwania niemieckich pomników i wznoszenia

a

w ich miejsce innych symboli pamięci. Zdjęto z cokołów nawet Kanta
i Kopernika. W Kaliningradzie wybudowano m.in. pomnik Michaiła Kutu-

M

o

r

z

po Otto von Bismarcku. Nie zabrakło również w mieście pomnika Stalina,
Marksa, Kalinina i oczywiście Lenina. Ten ostatni został wzniesiony w 1958 r.
i zdemontowany dopiero w 2004 r., kiedy przebudowywano plac z okazji
750-lecia miasta. Pojawił się jednak ponownie w 2007 r., tym razem przy

PEŁNY EKRAN / WYJŚCIE Z PEŁNEGO EKRANU

SPIS TREŚCI

Bałtĳsk
(Piława)

ł

t

y

c

k

i

e

B
eSwietłogorsk

L

I
Sowieck
(Tylża)

Sławsk
(Jędrzychowo)

Z a l e w
K u r o ń s k i

Pioniersk
(Ruszowice) (Kurowo)

KALININGRAD
Swietłyj (KRÓLEWIEC)
(Buda)
Ładuszkin
(Ludwikowo)

K

Mamonowo
(Świętomiejsce)

A

Polessk
(Labiawa)

Gurjewsk
(Nowotki)

I

Bagrationowsk
(Pruska Iławka)

P

O

O

N

B

W

I

N

G

R

Prawdinsk
(Frydland)

L

W

Ó

Czerniachowsk
(Wystruć)

Gwardiejsk
(Tapiawa)

L

T

Nieman
(Ragneta)

Zielenogradsk
(Koronowo)

Jantarnyj
(Palmniki)

zowa i popiersie Aleksandra Suworowa. Ten drugi umieszczono na cokole

Na gruzach dawnego miasta
powstawał nowy Kaliningrad

Kolumna Triumfalna na
Placu Zwycięstwa w Kaliningradzie

Zmiany administracyjne i władze
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Obwód kalinigradzki
– podział administracyjny
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Zmiany ludnościowe

W budowie nowego społeczeństwa dużą rolę odgrywać miała wal-

Po 1945 r. na terenie obwodu zaszły zasadnicze zmiany w strukturze ludności. Efektem wojny i późniejszych deportacji był olbrzymi regres demograficzny. Zamieszkiwały tu różne grupy ludności, m.in. ludność niemiecka
i ludność autochtoniczna o różnym poczuciu przynależności narodowej,
która pozostała tu po zakończeniu wojny – zarówno cywile, jak i żołnierze.
Wielu miejscowych Niemców zginęło podczas ucieczki na Zachód przed
wkroczeniem Armii Czerwonej. Wielu z tych, którzy pozostali, zmarło wskutek skrajnie ciężkich warunków życia. Kolejną grupę stanowili żołnierze
Armii Czerwonej i alianccy jeńcy wojenni. Od połowy 1945 r. do obwodu
zaczęła stopniowo napływać ludność ze środkowej części Rosji i Białorusi.
Przesiedleńcy stanowili kilka wyodrębnionych grup: wojskowi mający zająć się rozbrojeniem, rozminowaniem i rozbiórką ruin, żołnierze, inżynierowie, robotnicy, rolnicy oraz mieszkańcy ZSRR wywiezieni w czasie wojny
na roboty do Niemiec, a także zesłańcy z obozów. Przybywali też lekarze
i nauczyciele. Z kolei część ludności cywilnej z obwodu nowe władze
deportowały w głąb ZSRR jako darmową siłę roboczą, innych zamykano
w obozach pracy i także wykorzystywano do prac porządkowych, np. odgruzowywania miasta. Na terenie obwodu kaliningradzkiego znajdowało
się 295 różnych obozów i więzień dla Niemców. Od października 1947 r. na
mocy tajnej uchwały Rady Ministrów ZSRR o przesiedleniu Niemców z obwodu kaliningradzkiego do radzieckiej strefy okupacji Niemiec rozpoczęto
proces przymusowych wysiedleń, który w ciągu trzech lat objął ponad
100 tys. osób. Liczbę tej ludności szacowano w jeszcze w 1945 r. na ponad
174 tys. W pierwszych trzech latach po wojnie w wyniku głodu, epidemii,
katorżniczej pracy i zimna zmarło ok. 50 tys. osób.
Obwód kaliningradzki, podobnie jak okręg kłajpedzki, w pierwszym
powojennym dziesięcioleciu pozbawiony był w zasadzie elit kulturalnych.

Przez lata obwód kaliningradzki
miał charakter militarny, czego
ślady są widoczne do dziś

ka z religią. W obwodzie kaliningradzkim do 1948 r. nie było ani jednej
czynnej świątyni prawosławnej, funkcjonowały za to np. protestanckie
i katolickie. Polityka ateizacji przewidywała też niszczenie budynków pełniących funkcje sakralne. Z 222 kościołów różnych wyzwań, które funkcjonowały tu przed wojną, ocalało zaledwie 65. Czasem budynki adaptowano na inne cele. W samym Kaliningradzie wiele budynków ma dziś
inne przeznaczenie, np. teatr lalek, dom kultury.
W 1959 r. obwód zamieszkiwało ponad 610 tys. osób, w 1989 r. już ponad 871 tys., z kolei spis ludności z 2002 r. wykazał, że w obwodzie mieszka na stałe 955,2 tys. osób, z których 78% to Rosjanie. Dla wzrostu ludności
duże znaczenie miała migracja. W latach 1994–1998 przekraczała ona naturalny przyrost ludności ponad dwukrotnie. Wśród przyjeżdżających były
rodziny polskie i niemieckie deportowane do Kazachstanu w latach 30.
i 40. Według spisu ludności z 1989 r. w obwodzie mieszkało 4,3 tys. (0,5%)
Polaków i 1,3 tys. (0,2%) Niemców. Wśród rosyjskich Niemców zrodził się
pomysł utworzenia w obwodzie kaliningradzkim niemieckiej republiki
autonomicznej. Podstawę do tego aktu dało oświadczenie prezydenta
Borysa Jelcyna o możliwym powrocie Niemców z Powołża do swych
dawnych siedzib. Wywołało to zamieszanie w regionie, a sam pomysł
uznano za niebezpieczny dla przyszłości obwodu. Od 2007 r. w obwodzie
można było zauważyć niską liczbę urodzeń i wysoką śmiertelność. Stąd
kolejne plany przesiedleń ludności w te rejony. Program „Poprawa sytu-

Jeden z piękniejszych ocalałych zabytków
Kaliningradu – dawny kościół Królowej
Luizy. Obecnie mieści się tu teatr lalek

acji demograficznej w obwodzie kaliningradzkim” zakładał, że w 2008 r.
przesiedlonych zostanie tu 20 tys. osób, w 2009 r. – 40 tys., w 2010 r.
– 70 tys., 2011 r. – 110 tys., a 2012 r. – 50 tys. osób. Kryzys gospodarczy
z lat 2008–2009 położył kres tym planom.

Napływająca ludność pochodziła głównie ze wsi i miała niski poziom wy-

Gospodarka, kultura i oświata

kształcenia. Nowi mieszkańcy tych ziem byli to ludzie młodzi. Większość

Gospodarka obwodu kaliningradzkiego miała od początku swoją specy-

miała poniżej 40 lat (ok. 60%). Stanowiło to dla władz komunistycznych

fikę. Wynikało to z zamkniętego i wojskowego charakteru tego regionu.

dobry grunt pod budowę nowego, socjalistycznego społeczeństwa. Od-

W pierwszych latach po wojnie starano się uruchamiać zniszczone zakła-

setek ludzi legitymujących się przynależnością do partii komunistycznej

dy. Należały do nich m.in. fabryki celulozy i papieru, zakłady przetwórstwa

należał tu do najwyższych w całym ZSRR.

rybnego, porty morskie i stocznie. Rolnictwo zostało poddane systemowi
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Stocznia w Kaliningradzie

Port w Pioniersku

Siedziba władz Kaliningradu
przy Placu Zwycięstwa

kołchozowo-sowchozowemu. Do początku lat 60. XX w. planowano tu

prawę warunków trzeba było jednak poczekać do 2003 r. Zaczęła wzrastać

aktywną przebudowę gospodarki. Przekształcono wówczas gospodarkę

produkcja przemysłowa, rolna i handel detaliczny. Realną płacę podniesio-

morską, która z połowów w rejonie morza Bałtyckiego przestawiła się na ło-

no o 15% i tak w 2004 r. średnia płaca w obwodzie wynosiła 220 dolarów.

wiska dalekomorskie. Okręg zamieszkiwało wówczas ponad 610 tys. osób.

Obwód kaliningradzki stał się uznanym w Rosji producentem telewi-

Okres 1962–1975 określa się często mianem relatywnej stagnacji roz-

zorów, odkurzaczy czy konserw rybnych. Najbardziej liczącymi się part-

woju ekonomicznego, a kolejne lata do 1986 r. już jako okres totalnej sta-

nerami handlowymi obwodu na początku XXI w. byli Francuzi (eksport)

gnacji rozwoju ekonomicznego. Trudno było liczyć na sukces reform w ra-

i Niemcy (import). W zasadzie współpraca obwodu z Republiką Federalną

mach socjalistycznego systemu gospodarczego. Produkcja przemysłowa

Niemiec ma charakter trwały i nie ogranicza się tylko do spraw gospodar-

i rolnicza spadały podobnie, jak poziom życia mieszkańców. Czas trans-

czych, obejmując takie kierunki, jak kultura, nauka i oświata. Strony te pro-

formacji ZSRR doprowadził w obwodzie niemal do całkowitego upadku

wadzą systematyczną wymianę młodzieży szkolnej i studenckiej, organi-

poszczególnych branż, które stanowiły dotychczas o jego specyfice, np.

zują staże dla wykładowców. Praktycznie każdy rejon i duża miejscowość

związane z gospodarką rybną czy przemysłem papierniczym. Krytycznym

obwodu ma swojego partnera w Niemczech: Kaliningrad współpracuje

rokiem dla obwodu okazał się rok 1998. „Czarny wrzesień” poprzedziły

z Kilonią i Bremerhafen, Gwardiejsk z Rottenburgiem, Gusiew z Bielefel-

nieznane dotąd na taką skalę strajki w zakładach pracy. W marcu do straj-

dem, rejon krasnoznamienski z okręgiem Harburg, rejon zielenogradski

ku przystąpiła spółka akcyjna Stocznia „Jantar” – największy zakład pracy

z okręgiem Pinneberg.

w regionie. Pracownikom nie wypłacano wynagrodzenia przez pół roku.

Mimo że w kolejnych latach nastąpił dalszy napływ inwestorów zagra-

Dwa tysiące stoczniowców wyszło na ulice Kaliningradu. Szybko okaza-

nicznych, to kryzys światowy spowodował, iż w 2009 r. doszło do kolejnych

ło się, że w 302 przedsiębiorstwach obwodu nie wypłaca się regularnie

wystąpień. Od początku roku rosły ceny ogrzewania i ciepłej wody, gazu

wynagrodzeń za pracę. W maju z tego samego powodu strajk podjęli

ziemnego i energii elektrycznej. Później doszła sprawa zaporowych ceł na

nauczyciele rejonu prawdinskiego. Brakowało pieniędzy na wynagrodze-

samochody sprowadzane z zagranicy. Protestowali również pracownicy li-

nia dla pracowników sfery budżetowej, emerytury, renty i świadczenia

kwidowanych zakładów pracy. Na problemy zareagował tym razem sam

rodzinne. W sumie w regionie miało miejsce 12 strajków. Kontrolą objęto

Putin. W pokazowej akcji przyjechał do Kaliningradu i nakazał gubernato-

zapasy surowcowe i żywność. Handel uległ dezorganizacji. Bankrutowały

rowi Boosowi wypłacenie zaległych wynagrodzeń pracownikom zakładu

prywatne sklepy, a także fabryka papieru, płyt betonowych czy wytwórnia

KDawida. Fundusze na ten cel przekazano z budżetu centralnego. Mimo

serów. Ludzie przestali płacić czynsze. We wrześniu społeczeństwo poin-

pozornego sukcesu 30 stycznia 2010 r. w Kaliningradzie odbył się zakro-

formowano o sytuacji nadzwyczajnej, którą ogłosił nie prezydent Rosji,

jony na wielką skalę wiec protestacyjny. Wzięło w nim udział blisko 12 tys.

ale gubernator obwodu Leonid Gorbienko. W wielu gałęziach przemysłu

osób. Organizatorem był ruch społeczny „Sprawiedliwość”, na którego cze-

nastąpił spadek produkcji – w przemyśle rybnym o 14,5%; obróbce metali

le stali Borys Niemcow oraz Ilja Jaszyn. Według protestujących sytuacja

o 16,9%; elektroenergetycznym o 7,4%. Zmniejszyła się produkcja w prze-

w obwodzie była tragiczna zarówno pod względem gospodarczym, jak

myśle spożywczym – artykuły mleczarskie o 22,3%, a mięsne o 35,6%.

i politycznym. Akcje protestacyjne powtarzały się. Mieszkańcy mieli dosyć

Ceny detaliczne wzrosły za to niemal dwukrotnie w porównaniu z 1997 r.

permanentnego kryzysu i nieudolnego zarządzania. Poziom życia uległ

Przełom lat 1998 i 1999 był jednym z najtrudniejszych momentów w życiu

pogorszeniu, podwyższano podatki i niekorzystne taryfy celne.

mieszkańców obwodu w latach powojennych. Sytuacja zaczęła normali-

Załamała się też produkcja rolna. Ludność wiejska już pod koniec lat

zować się w 2000 r., kiedy władzę przejął Władimir Putin. Na wyraźną po-

80. stanowiła w tym regionie zaledwie piątą część ogółu mieszkańców.
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Władze już wcześniej próbowały temu zaradzić poprzez politykę „nowego osadnictwa wiejskiego”. Nowym przesiedleńcom oferowano różne
ulgi i zachęty materialne, mimo to akcja zakończyła się fiaskiem. Podobnie zresztą jak kolejna, z lat 2006–2007, podjęta po rozpadzie ZSRR. Kołchozowy system sprawił, że niektóre rejony stały się niemal wyludnione,
np. Prawdinsk, Gwardiejsk, Krasnoznamiensk, Niestierow i Sławsk. Liczba
kołchozów systematycznie malała. Po wprowadzeniu systemu było ich
352, w 1989 r. już tylko 73. Liczba sowchozów wahała się w tym okresie
w granicach 100 i liczba ta nie ulegała istotnej zmianie. Kryzysu w rolnictwie nie udało się przezwyciężyć. Współcześnie charakterystyczne
Tylko część ziem użytkowych obwodu
kaliningradzkiego jest uprawiana

dla obwodu kaliningradzkiego są wielkie ugory. W 2006 r. stanowiły one
ponad 2,7 tys. ha. Produkcję rolną prowadzi ponad 230 przedsiębiorstw
rolnych (dwie trzecie terenów użytkowych) oraz gospodarstwa indywitelewizorów) i materiałów budowlanych. Nadmorski charakter regionu

dualne i gospodarstwa pomocnicze.

Miasta obwodu zmieniają swe
oblicze – powstają hotele, centra
handlowe, odbudowywane są zabytki.
Na zdjęciach (od lewej) zabytkowa
wieża ciśnień w Swietłogorsku, Plac
Zwycięstwa w Kaliningardzie

Zgodnie ze spisem ludności przeprowadzonym w 2002 r., zajmujący

sprawia, iż istotną gałęzią gospodarki jest rybołówstwo i przetwórstwo

powierzchnię 15,1 tys. km² obwód kaliningradzki zamieszkuje 955 300

rybne. Główne bogactwo naturalne obwodu kaliningradzkiego to bursz-

osób, z których 78% to mieszkańcy miast. W obwodzie żyje 97 narodo-

tyn – znajdują się tutaj największe na świecie złoża bursztynu, obejmu-

wości i grup etnicznych. Największa z nich to Rosjanie stanowiący prawie

jące prawdopodobnie ponad 90% światowych zasobów tego surowca.

80% ogółu. Ludność zamieszkuje głównie miasta, z których Kaliningrad,

Najwięcej bursztynu wydobywa się w rejonie osady Jantarnyj, gdzie pod-

Sowietsk, Czerniachowsk, Gusiew i Swietłyj stanowią najważniejsze cen-

daje się go także obróbce.

tra przemysłu. Obwód kaliningradzki od 1996 r. stanowi specjalną strefę

W pierwszej dekadzie XXI w. Rosjanie zaczęli zabiegać o zaintere-

ekonomiczną, a na jego terenie rozwija się produkcja wagonów i dźwi-

sowanie inwestorów zagranicznych obwodem. Największą aktywność

gów, a także przemysł stoczniowy (budowlany i remontowy) oraz mo-

w sferze gospodarczej w obwodzie kaliningradzkim wykazują przedsię-

toryzacyjny i transportowy (fabryka samochodów na licencji BMW, KIA

biorstwa z Niemiec, Polski, Litwy i Szwecji. Głównym obszarem działań

i General Motors). Ponadto istnieje przemysł elektroniczny (produkcja

Szwedów jest ochrona środowiska naturalnego. Wśród inwestorów ważną rolę odgrywają ponadto Cypr, Szwajcaria, Stany Zjednoczone, Wielka
Brytania, Austria i Izrael.

Muzeum Bursztynu w Kaliningradzie

Tereny inwestycyjne na terenie
portu w Kaliningradzie

Wielu obecnych mieszkańców obwodu boryka się z trudnościami materialnymi. Według danych z 2007 r. odsetek ludzi biednych w regionie jest
nieco wyższy niż średnia w Rosji i wynosi ok. 20%. Terytorialnie najgorzej
jest w rejonie prawdinskim, sławskim, ozierskim i gusiewskim. Najlepiej
wiedzie się mieszkańcom Kaliningradu i Gurjewska. Poważnym problemem jest też bezrobocie wahające się w granicach 15%, a także bezdomne dzieci. W 2006 r. ponad 7,5 tys. dzieci pozostawało bez opieki rodziców.
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Studenci Bałtyckiego Uniwersytetu Federalnego im. I. Kanta

Rosyjski Uniwersytet Państwowy im. I. Kanta

Kaliningrad to ważny ośrodek kulturalny i naukowy. Funkcjonuje tu

Po rozpadzie ZSRR zaczęto poszukiwać nowych możliwości przy-

ponad 20 szkół wyższych, m.in. Bałtycka Akademia Państwowa, Kalinin-

granicznej współpracy. Po latach niemal całkowitej izolacji nastąpiło

gradzki Państwowy Uniwersytet Techniczny i najważniejszy – Rosyjski

otwarcie obwodu na świat. Obecnie 16 z 21 jednostek powiatowych

Uniwersytet Państwowy im. Immanuela Kanta, odwołujący się do trady-

województwa warmińsko-mazurskiego nawiązało kontakty z partnerami

cji Albertyny (1544–1945). Uczelnia powstała na podwalinie Państwo-

z obwodu, 11 z nich podjęło współpracę dwustronną, a 5 należy jedynie

wego Kaliningradzkiego Instytutu Pedagogicznego oraz Państwowego

do polsko-rosyjskich struktur euroregionalnych.

Uniwersytetu Kaliningradzkiego. W 2008 r. studiowało w nim 15 tys. stu-

W 1993 r. otworzono w Kaliningradzie konsulat Rzeczypospolitej

dentów. Od 2010 r. funkcjonuje jako Bałtycki Uniwersytet Federalny im.

Polskiej. Pierwszym konsulem został Jerzy Bahr. Pod koniec lat 90. funk-

Immanuela Kanta.

cjonowały trzy przejścia drogowe (Gronowo–Mamonowo, Bezledy–

W Kaliningradzie funkcjonuje także wiele muzeów, m.in. muzeum Im-

–Bagriatiowsk i Gołdap–Gusiew), trzy kolejowe (Braniewo–Mamonowo,

manuela Kanta, Muzeum Oceanu Światowego czy Muzeum Bursztynu.

Bartoszyce–Bagrationowsk i Skandawa–Żelaznodorożnyj) oraz połącze-

Działają teatry, filharmonia i galerie sztuki. Wydaje się tu również wiele

nie morskie we Fromborku.

gazet i czasopism.

Od lipca 2012 r. mieszkańcy części województwa pomorskiego

W mieście coraz częściej odbudowywane są zabytki świadczące o daw-

i warmińsko-mazurskiego mogą przekraczać granicę z obwodem kali-

nych tradycjach. Szczególnie dużo zrobiono z okazji jubileuszu 750-lecia

ningradzkim na podstawie pozwoleń w ramach małego ruchu granicz-

Kaliningradu, którego głównym punktem były uroczystości przed zrekon-

nego. Po stronie rosyjskiej mały ruch graniczny obowiązuje w całym ob-

struowaną i odnowioną po raz pierwszy po wojnie Bramą Królewską. Na jej

wodzie. Stosowną umowę podpisali polski minister spraw zagranicznych

frontonie umieszczono figury trzech postaci zasłużonych dla miasta – króla

Radosław Sikorski oraz szef rosyjskiej dyplomacji Siergiej Ławrow.

Ottokara II (założyciela), Fryderyka I i księcia Alberta.

Umowa ma istotne znaczenie dla rozwoju kontaktów międzyludz-

Przejście graniczne
Gronowo–Mamonowo

Przejście graniczne
Grzechotki–Mamonowo

Przejście graniczne
Bezledy–Bagriationowsk

kich, współpracy lokalnej, handlu i turystyki. Zacieśniła się współpraca
między samorządami lokalnymi przede wszystkim w zakresie rozbudowy

Współpraca między Obwodem Kaliningradzkim
a Warmią i Mazurami

infrastruktury transportowej i turystycznej. Między innymi powrócono do
pomysłu odbudowy „Berlinki”, której koszt na terenie obwodu miał zostać

Do połowy lat 50. panował stan ścisłej izolacji obwodu, nie istniało żadne

pokryty ze środków Unii Europejskiej.

Przejście graniczne Gołdap-Gusiew

przejście graniczne. W 1957 r. zatwierdzony został plan współpracy przygranicznej Olsztyn–Kaliningrad. Zaczęły się wyjazdy na zasadach wymiany,
poszerzał zakres współpracy kulturalnej oraz współpraca międzyuczelniana. Od 1972 r. uruchomiono początkowo symboliczną wymianę handlową.
Z województwa olsztyńskiego eksportowano meble, odzież i wina, z obwodu – ryby morskie, soki owocowe, zegarki. Działanie miało charakter
głównie propagandowy, chociaż z pewnością mogło w pewnym stopniu
Brama Królewska i jej fronton
z wizerunkami zasłużonych
historycznych władców

przyczynić się do odkłamywania stereotypów i antyradzieckich uprzedzeń.
Rygory regionu zamkniętego zostały zniesione przez władze radzieckie
w 1990 r. Obwód stał się dostępny dla obcokrajowców.
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Trasa przebiegu „Berlinki” – drogi łączącej
Kaliningrad z Berlinem
Obwód kaliningradzki i polskie powiaty
objęte małym ruchem granicznym
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Obecnie okolice Kaliningradu to najbardziej zmilitaryzowany obszar

„Żywe lekcje historii” zorganizowane
w marcu 2014 r. przez Stowarzyszenie
Polskie Zamki Gotyckie dla młodzieży
rosyjskiej z Kaliningradu oraz Slavska.
Od lewej: zajęcia na zamku lidzbarskim
i na zamku malborskim

Federacji Rosyjskiej i największe skupisko obiektów militarnych w Europie. Daje to Rosji możliwości prowadzenia swoistej gry politycznej w stosunkach z Polską, Litwą, ale też Białorusią, Estonią, Łotwą czy Szwecją.
W Kaliningradzie mieści się również kwatera główna dowództwa Floty
Bałtyjskiej. Jej dowódca jest jednocześnie komendantem KaliningradzMały ruch graniczny ułatwia także współpracę naukową i kulturalną.

kiego Rejonu Obronnego i podlega bezpośrednio ministrowi obrony

Dotyczy to wymian młodzieżowych, współpracy między uniwersytetami

Federacji Rosyjskiej i szefowi Sztabu Generalnego Sił Zbrojnych Federa-

czy organizacji pozarządowych. To także możliwość udziału w dużych im-

cji Rosyjskiej. Obwód kaliningradzki stał się granicą między Wschodem

prezach sportowych. Międzynarodowa Federacja Piłki Nożnej (FIFA) wybra-

i Zachodem; miejscem, o którym sami mieszkańcy mawiają: „już nie

ła Rosję na gospodarza mistrzostw świata w 2018 r. Dzięki temu również

Rosja, a jeszcze nie Europa”.
W 2005 r. w Kaliningradzie uczczono obchody 60-lecia utworzenia

części polskich fanów futbolu ułatwione zostanie uczestnictwo w tym
Konkurs wiedzy historycznej i krajoznawczej dla studentów rosyjskich
z Kaliningradu zorganizowany przez
Stowarzyszenie Polskie Zamki Gotyckie
w kwietniu 2014 r. podczas targów
turystycznych „Jantur” w Kaliningradzie

Wizyta przedstawicieli samorządu obwodu kaliningradzkiego w Elblągu (2011)

obwodu kaliningradzkiego i 750-lecie założenia miasta Kaliningrad. Do

święcie, ponieważ mecze zostaną rozegrane także w Kaliningradzie.

miasta, oprócz Putina, przybyli także prezydenci Francji i Niemiec. Mo-

„Już nie rosja, a jeszcze nie europa?”

Kaliningrad, miasto portowe

skwa odwołała w atmosferze skandalu przyjazd prezydentów Litwy

Zasadniczym problemem przełomu wieków było niejednoznaczne sta-

i Polski. Główne uroczystości miały miejsce pod świeżo zrekonstruowaną

nowisko Rosji w sprawie przyszłości obwodu kaliningradzkiego. Z jed-

Bramą Królewską, gdzie prezydent Rosji zapewniał, że ta „nigdy nie odda

nej strony władze rosyjskie deklarowały otwartość na współpracę z Unią

Kaliningradu”.

Europejską w kwestii Kaliningradu, czego przykładem była koncepcja

Sprawa obwodu kaliningradzkiego na forum międzynarodowym wy-

obwodu kaliningradzkiego jako regionu pilotażowego. Z drugiej strony

płynęła jeszcze w latach 2008–2010, kiedy Polska i USA zawarły umowę

starały się jednak zapewnić samowystarczalność eksklawie, podejmując

dotyczącą projektu budowania tzw. tarczy antyrakietowej pod Słupskiem.

m.in. decyzję o budowie elektrowni, która zapewniłaby regionowi nieza-

Wówczas Rosjanie zagrozili zainstalowaniem w obwodzie baterii rakiet

leżność energetyczną. Władze rosyjskie wielokrotnie też podkreślały przy-

Iskander. Kiedy fotel prezydenta USA objął Barack Obama Amerykanie

należność Kaliningradu do Federacji Rosyjskiej, mimo że żadne państwo

zaczęli zastanawiać się, czy przedsięwzięcie będzie skuteczne i opłacalne

nigdy nie podnosiło oficjalnie spraw ewentualnych zmian terytorialnych.

finansowo. Wkrótce podjęto decyzję o rezygnacji z budowy elementów

Poza incydentem z 1992 r., kiedy ambasador Litwy w USA Lozoraitis

systemu obrony w Polsce i Czechach. Opinia międzynarodowa uznała to

w wywiadzie prasowym stwierdził, że „pewnego dnia, zapewne nie jutro,

za ukłon w stronę Rosji, gdyż powszechnie wiedziano, że tarcza antyrakie-

ani pojutrze, Kaliningrad może stać się częścią Litwy”.

towa stanowi problem na linii Moskwa–Waszyngton.

Grobowiec Immanuela Kanta
Kaliningradzkie władze i rodzimy
biznes inwestują w wygląd miasta
i odbudowę zabytków. Na zdjęciach,
od lewej: odbudowane kamieniczki
przy nabrzeżu Pregoły; odrestaurowana Baszta Rybacka i zabudowa jej
otoczenia nawiązująca do stylu pruskiej
architektury; odbudowana katedra

W Kaliningradzie funkcjonuje
dziś wiele hoteli o wysokich
standardach europejskich
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7.3.

przybyli na te ziemie z różnych stron ZSRR. W 1950 r. w okręgu mieszkało

Okręg Kłajpedy

ok. 100 tys. ludzi, z których w samej Kłajpedzie ok. 48,5 tys. Po podpisaniu umowy o repatriacji do Niemiec w 1958 r. dawni mieszkańcy Kraju
Kłajpedzkiego zaczęli masowo składać wnioski o pozwolenie na wyjazd.
Tylko w latach 1958–1960 złożono ich ponad 10 tys.

Okres radziecki
Po wojnie okręg kłajpedzki stał się terenem, na którym należało zatrzeć
ślady faszystowskiej przeszłości. Obszar ten, jak i Litewska Republika Radziecka, wchodził przecież w skład ZSRR. Wyburzano niemieckie pomniki
(m.in. pomnik Borussi stojący w centrum Kłajpedy, który obrazował mitologiczną matkę rodu germańskich plemion Prusaków), cmentarze wojenne, zniszczono świątynie różnych wyznań. Przed wojną stolica okręgu
– Kłajpeda – była miastem protestanckim. Również większość zbiorów ar-

Zniszczenia wojenne

chiwalnych, muzealnych i bibliotecznych albo uległa zniszczeniu w czasie działań wojennych, albo została wywieziona w głąb ZSRR. Zaczęto
wprowadzać nowe święta i uroczystości charakterystyczne dla sowieckiej władzy. Szybko pojawiły się nowe pomniki, nazywane pomnikami
Kłajpeda z lotu ptaka

Ogólna charakterystyka

„wyzwolenia”. Również podział administracyjny z 1950 r. miał za zadanie

W wyniku porażki III Rzeszy okręg kłajpedzki znalazł się ponownie w gra-

zatrzeć granice dawnego Kraju Kłajpedzkiego.

nicach Litwy, która stała się republiką ZSRR. Wysiedlenia objęły nie tylko

Komunistyczna władza przystąpiła do kolektywizacji wsi. Podstawą

ludność niemiecką, ale również Litwinów związanych z kulturą pruską.

działań była reforma rolna z lat 1945–1948. Pozbawione właścicieli go-

W wyniku krwawych walk w styczniu 1945 r. Kłajpeda została zniszczona

spodarstwa rolne utworzyły fundusz ziemi. Upaństwowiono ziemie nale-

w 28%. Wycofujący się Niemcy wysadzali urządzenia portowe i fabryki.

żące do Kościoła. Właściciele ziemscy mogli posiadać maksymalnie 30 ha.

Kłajpeda utraciła niemal wszystkich swoich mieszkańców z okresu przed-

Od 1949 r. przystąpiono już do przymusowej kolektywizacji. Zmiany

wojennego. Nowy porządek polityczny zmienił też dawne granice admi-

w strukturze własności ziemi wiązały się z wprowadzeniem pieriestrojki

nistracyjne. Obecny okręg kłajpedzki jest dwukrotnie większy od histo-

i nowej polityki rolnej. Na zasadnicze zmiany trzeba było czekać do 1991 r.,

rycznego Kraju Kłajpedzkiego z lat 1919–1939.

kiedy uchwalono ustawy dotyczące prywatyzacji ziemi. Problemem stał
się zwrot ziemi, którego chłopi nie mogli się doczekać. Jeszcze w 2003 r.

Ludność

na terenie okręgu do zwrotu pozostało ponad 22% ziemi, lasów i wód.

Mieszkańców okręgu można podzielić na trzy grupy. Pierwszą stanowią

Z drugiej strony indywidualni chłopi o mentalności kołchoźnika często

dawni mieszkańcy Małej Litwy (Litwini Pruscy, Kurowie i Niemcy); dru-

nie byli przygotowani na odpowiedzialność wiążącą się z gospodarowa-

gą – litewscy osadnicy napływający tu ze Żmudzi i innych części Litwy,

niem „na swoim”. Wielu mieszkańców okręgu nie radziło sobie w nowych

a trzecią – Rosjanie oraz przedstawiciele innych narodowości, którzy

warunkach po transformacji. W okolicach nadniemeńskich, gdzie szcze-
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Pomniki „wyzwolenia”
– symbole nowej władzy
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I

kiem obrad. W kwietniu 1977 r. uchwalono nową konstytucję, która oczy-

go ZSRR. Zmiany przyniosły jednak i nowe możliwości. W 1994 r. powstała

wiście, jak i w innym krajach socjalistycznych, była oparta na dokumencie

tu m.in. litewsko-amerykańska spółka akcyjna Klaipedos Nafta. Dynamicz-

radzieckim. Dopiero rozpad ZSRR doprowadził do zasadniczych zmian.

nie zaczął rozwijać się sektor produkcji i usług. W 2002 r. w mieście znajdo-

Mieszkańcy Litwy stanęli wówczas przed koniecznością stworzenia no-

wało się 20 spośród 100 największych zakładów produkcyjnych na Litwie.

wych struktur państwowych.

Działają tu m.in. Philip Morris, Siemens, Radisson, SAS czy Svyturys-Carlsberg. Wiele z nich ma oparcie w kapitale zagranicznym.

Nowa rzeczywistość

Według spisu ludności z 2001 r. współcześni mieszkańcy okręgu kłaj-

Niemal pół wieku po wojnie zaczął się proces rozpadu ZSRR. Republiki związkowe uzyskały autonomię w obrębie państwa radzieckiego i w marcu 1990 r.
Litwa ogłosiła niepodległość, dzięki czemu okręg Kłajpedy stał się jej integralną częścią. Obecnie okręg ten jest jednym z dziesięciu okręgów Litwy,
położony w zachodniej części kraju, przy granicy z obwodem kaliningradzkim i Łotwą nad Morzem Bałtyckim. Powierzchnia okręgu wynosi ponad
5 tys. km², a jego ludność to ponad 370 tys. osób. Stolicą okręgu jest miasto
Kłajpeda, licząca 183 tys. mieszkańców, jedyny morski port Litwy, przez który przechodzi ok. 80% eksportu kraju. Pod względem gospodarczym okręg
Kłajpedy jest jednym z najszybciej rozwijających się obszarów Litwy.
W latach 90., w okresie prywatyzacji, tu również nie obyło się bez skandali. Do największych zaliczono bankructwo przetwórni ryb „Jura” w 1996 r.
Trudności transformacyjne nie ominęły też jedynego litewskiego portu
Kłajpeda – jedyny port morski Litwy

w Kłajpedzie. Wcześniej pełnił on funkcję portu przeładunkowego dla całe-
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pedzkiego liczą blisko 386 tys., z których ponad 70% mieszka w miastach.
W samej Kłajpedzie mieszka aż 62% ogółu mieszkańców. Ponad 84%
mieszkańców okręgu to Litwini, ponad 11% stanowią Rosjanie, 1,3% –
stanowią Ukraińcy, 1% – Białorusini i 0,5% – Polacy, a niecały 1% – inne

Rafineria i port w Kłajpedzie

narodowości. Od momentu wstąpienia Litwy do Unii Europejskiej zaczęła się emigracja zarobkowa. W pewnych gałęziach gospodarki zatrudnia
się masowo robotników z innych państw, np. Białorusi. Sam okręg kłajpedzki pod względem gospodarczym rozwija się bardzo szybko. Jednak
światowy kryzys gospodarczy z 2008 r. również tu znalazł swoje odbicie.
Oszczędnościowe plany rządu spowodowały falę protestów. Postulaty
protestujących miały charakter ekonomiczny. Domagano się cięcia wydatków na administrację rządową zamiast szukania oszczędności kosztem najuboższych. Kryzys spowodował zmniejszenie się eksportu i spadki obrotu w porcie.
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Port w Kłajpedzie to także miejsce
wielkich imprez żeglarskich
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Kłajpeda

dworcem kolejowym w Kłajpedzie umieszczono figurę kobiety z dziec-

Stolica okręgu wyróżniała się zawsze na tle

kiem pod nazwą Pożegnanie. Tablica wmurowana w chodnik informuje

innych miast litewskich. Jej portowy charakter miał wpływ choćby na możliwości zaopatrzenia w artykuły zagraniczne. Tuż po wojnie
miasto zamieszkiwało zaledwie 13,5 tys. osób,
w 1970 r. było ich już 140 tys., a w 1989 r.
Uniwersytet w Kłajpedzie

– 204 tys., osób. Wpływ na to miały zarówno naciski na procesy urbanizacyjne w latach 1959–1988, jak i procesy migracyjne. Do roku 1982 Kłajpeda nie miała uczelni wyższej. Działały tu filie uczelni np. z Kowna czy
Wilna. Powstawały jednak biblioteki, kina, filharmonia, teatr czy galerie
sztuki. Dzięki temu życie kulturalne stolicy okręgu nie ograniczało się do
parad, akademii i uroczystości państwowych. Miasto było i jest dwujęzyczne. Obok litewskiego funkcjonuje język rosyjski.
Podobnie jak Kaliningrad, tak i Kłajpeda w zasadzie pozbawiona
jest zabytków, dominują budowle socrealistyczne i żurawie portowe. Ta
„litewska brama na świat” stanowi obecnie największy w zachodniej Litwie ośrodek przemysłowy, kulturalny i naukowy. W 1991 r. utworzono tu
Uniwersytet Kłajpedzki, który współpracuje z uczelniami zagranicznymi,
w tym polskimi. Samo miasto ma wielokulturowy charakter. Na ulicach
słychać zarówno język litewski, jak i rosyjski. Nie oznacza to jednak, że

Port i nowoczesna zabudowa
współczesnej Kłajpedy

proces sowietyzacji nie został zahamowany. Miasto wymaga natomiast
inwestycji, choćby w zakresie budownictwa. Od 2001 r. stale też spada
liczba urodzeń.

Do tradycji wschodniopruskich nawiązuje się również przez powrót
do dawnego nazewnictwa. Na Litwie nadal żywe jest tradycyjne określenie Kraj Kłajpedzki, które jest odpowiednikiem niemieckiej nazwy
Memelland, czyli Kraj Nadniemeński. Równie często używa się określeń
go, a geograficzne. Także w podręcznikach szkolnych autorzy poświęcają
uwagę dziejom i tradycjom Małej Litwy, ze szczególnym uwzględnieniem kultury ludowej. W ramach desowietyzacji przestrzeni miejskiej po
1990 r. przystąpiono do zmiany nazw ulic. W Kłajpedzie miejsce radzieckich bohaterów zajęły osoby związane z regionem. Prawie w każdej miejscowości jest ulica lub plac Małolitwinów.
W regionie powstają centra badawcze i stowarzyszenia, np. Centrum

Litewskie Muzeum Morskie na
Mierzei Kurońskiej w dawnej
twierdzy pruskiej Kopgalis

Badań Litwy Zachodniej i Historii Prus na Uniwersytecie w Kłajpedzie czy
Rada do spraw Małej Litwy działająca od 1989 r. w Wilnie. Celem tej społecznej organizacji obywatelskiej jest dbanie o interesy Małej Litwy oraz
o zachowanie tego regionu w świadomości wszystkich Litwinów. Powstało też Stowarzyszenie „Mała Litwa”, które kultywuje autochtoniczną
litewską tradycję na obszarze okręgu, w tym szczególnie historię regionu
oraz kulturę. Z inicjatywy stowarzyszenia organizowane są cykliczne spotkania, wykłady, konferencje, występy artystyczne. Już w 1924 r. powstało
Muzeum Historii Małej Litwy, które po wojnie przyjęło nazwę Muzeum
mi demokratycznymi. Jest to główny ośrodek dokumentujący material-

Pomnik Marcina Mażwida (Martynas
Mažvydas) autora i wydawcy
Katechizmu (1547) – pierwszej
książki w języku litewskim

ne dziedzictwo regionu, prowadzący badania i propagujący historyczną

Na Litwie i w okręgu Kłajpedy jest wiele miejsc, które odnoszą się do dzie-

spuściznę miasta Kłajpedy oraz Małej Litwy.

dzictwa kulturowego Prus Wschodnich. Pomnikiem uczczono najsłyn-

W 1995 r. w urokliwej i ważnej zarówno dla Litwinów, jak i dla Niem-

niejszego przywódcę staropruskiego Herkusa Monte oraz Krystyna Do-

ców miejscowości Nida na Mierzei Kurońskiej, w dawnym letnim domu

nelaitisa, poetę ludowego działającego na Litwie Pruskiej w końcu XVIII w.

prozaika i eseisty Tomasza Manna, utworzono Centrum Kultury im. To-

Swój monument mają również koloniści salzburscy, którzy po 1945 r.

masza Manna. We wsi, w której przetrwał pięknie położony cmentarz,

wyemigrowali do RFN, natomiast poecie i prozaikowi Johannesowi Bo-

zachowano też i zrekonstruowano ciekawy układ przestrzenny, charakte-

browskiemu poświęcono małą ekspozycję muzealną. W 2002 r. przed

rystyczny dla dawnych wsi rybackich.
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Muzeum Historyczne Małej Litwy

Mała Litwa i Litwa Zachodnia, które nie mają już zabarwienia tradycyjne-

Miasta Kłajpedy, a do starej nazwy powróciło w 1988 r. wraz z przemiana-

Pamięć o wschodniopruskiej spuściźnie

Pożegnanie – rzeźba kobiety z dzieckiem przed dworcem kłajpedzkim

o exodusie mieszkańców regionu.

SPIS TREŚCI

Dom w Nidzie na Mierzei Kurońskiej,
w którym w przeszłości często przebywał
pisarz i noblista – Tomasz Mann. Obecnie
muzeum poświęcone jego życiu
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7.4.

WIELOKULTUROWOŚĆ
BYŁYCH PRUS WSCHODNICH

Województwo

Narodowość

Polska*

Niemcy

152 900

4 500

25 000–30 000

Ukraińcy

31 000

12 000

85 000–100 000

Białorusini

48 700

300

3 000–5 000

Romowie

12 900

400

1 000

Rosjanie

6 100

200

kilkadziesiąt osób

warmińsko-mazurskie*

Inne źródła**

Zestawienie liczbowe mniejszości narodowych na terenie Polski i województwa warmińskomazurskiego: * wg spisu powszechnego z 2002 r.; ** dane pochodzące od Wiktora Marka Leyka

mniejszości narodowych, wyznaniowych i inicjatyw lokalnych. Został nim Wiktor Marek Leyk (obecnie pełnomocnik marszałka ds. narodowych i etnicznych). Stowarzyszenia organizują m.in. letnie festyny, wystawy malarskie i fotograficzne, występy zespołów muzycznych
i tanecznych. Co roku w Olsztynie urządzane są także Dni Mniejszości
Narodowych i Etnicznych.
Najliczniejszą mniejszością narodową regionu są Ukraińcy. Według
Kulturowy obraz Prus Wschodnich
przez wieki kształtowała społeczność
biskupiej Warmii oraz protestanckich
Prus. Po 1945 r. emigracja rodzimej
ludności oraz napływ osadników
innych narodowości i wyznań stworzyły prawdziwy tygiel kulturowy

spisu ludności z 2011 r. w regionie jest ich 13 037 osób. O tych mieszkań-

Warmia i mazury

cach Warmii i Mazur milczano aż do późnych lat 50. W ramach źle rozu-

W 2007 r. województwo warmińsko-mazurskie zamieszkiwało ok. 1,4 mln

mianej integracji Ukraińcom nie wolno było robić niczego, co podkreślało

ludzi, co stanowiło zaledwie 3,8% ludności kraju. Gęstość zaludnienia wy-

ich odmienną tożsamość. Mimo to kultywowali oni swój język i tradycje,

nosiła 59 osób/km2 i była najniższa w Polsce.

wielu jeździło do cerkwi w Woszczelach k. Ełku, gdzie mimo zakazów na-

Prawdziwą swobodę wyrażania i pielęgnowania odrębnej kultury

bożeństwa odprawiał greckokatolicki ksiądz Mirosław Ripecki. Szansa na

mniejszości narodowe i grupy etniczne Warmii i Mazur uzyskały po

prowadzenie na Warmii i Mazurach działalności kulturalno-oświatowej

transformacji ustrojowej w 1989 r.

na większą skalę pojawiła się w czerwcu 1956 r., kiedy utworzono Ukra-

Tygiel narodowościowy regionu jest jego bogactwem. Współczesne

ińskie Towarzystwo Społeczno-Kulturalne (UTSK), najliczniejsze w kraju.

Warmia i Mazury budzą się i dojrzewają do dialogu kultur, powoli zdają

Wkrótce działalność rozpoczęło kilkanaście zespołów artystycznych, za-

się zauważać, w czym tkwi ich siła i wyjątkowość. Pojawiają się organiza-

częły powstawać punkty nauczania języka ukraińskiego i pierwsze klasy

cje starające się ów proces ułatwić. Należy do nich m.in. wspomniana już

ukraińskie. Po kryzysie działalności kulturalno-oświatowej

wcześniej Wspólnota Kulturowa „Borussia”.

2. połowy lat 60. i lat 70. nastąpiła jej powolna odbudowa.

Mniejszości skupiają się w stowarzyszenia, których celem jest pod-

Ukoronowaniem tych działań był rok 1990, kiedy powsta-

trzymywanie własnej tożsamości, nauka języka ojczystego, utrzymywa-

ły dwie szkoły z ukraińskim językiem nauczania – w Barto-

nie kontaktów z krajem ojczystym, ale także reprezentowanie swoich

szycach i Górowie Iławeckim (II LO z Ukraińskim Językiem

interesów we władzach samorządowych i państwowych. Do współ-

Nauczania od 1999 r. przemianowano na Zespół Szkół

pracy z nimi w 1994 r. powołano urząd pełnomocnika wojewody ds.

z Ukraińskim Językiem Nauczania). Góroiławeckie liceum,

PEŁNY EKRAN / WYJŚCIE Z PEŁNEGO EKRANU

SPIS TREŚCI

W związku z Narodowym Spisem
Powszechnym Ludności i Mieszkań
w 2011 r. przedstawiciele mniejszości
narodowych w naszym regionie
wraz pełnomocnikiem marszałka ds.
mniejszości Nnarodowych i etnicznych, Wiktorem Markiem Leykiem
(na zdjęciu w środku) apelowali o to,
by podczas spisu deklarować swoją
prawdziwą narodowość. Od wyników
spisu powszechnego zależy bowiem
nie tylko wizerunek mniejszości na
Warmii i Mazurach, ale codzienne
życie i praktyczne sprawy, jak choćby
możliwość używania języka czy stopień
dotacji przyznawanych na działalność
społeczną, kulturalną, edukacyjną

Występ ukraińskiej grupy folklorystycznej na VI Festiwalu
Muzycznym Narodów Europy
„Pod Wspólnym Niebem” (2010)
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Zespół Szkół z Ukraińskim Językiem
Nauczania w Górowie Iławeckim

Publikacje o tematyce społeczności
ukraińskiej wydane przez Ośrodek Badań Naukowych w Olsztynie i Stowarzyszenie Wspólnoty Kulturowej „Borussia”

Największa w północno-wschodniej Polsce impreza plenerowa
„Nicz na Iwana Kupała” (Noc Kupały), czyli ukraińska Sobótka

którego dyrektorem został Miron Sycz, w ciągu

Iławeckim „Błahowist”. Radio Olsztyn dwa razy dziennie nadaje audycję

pierwszej dekady istnienia ukończyło 296 ma-

dla tej mniejszości.

turzystów, również Polaków. Język ukraiński jest

W 1957 r. powstały pierwsze greckokatolickie duszpasterstwa na War-

dziś nauczany w ponad 40 szkołach podstawo-

mii i Mazurach: w Baniach Mazurskich, Górowie Iławeckim i Ostrym Bar-

wych, a w Olsztynie istnieje międzyszkolna klasa

dzie. W 1989 r. w regionie działały 22 takie placówki. Dziś w języku ukraiń-

nauki języka ukraińskiego dla młodzieży liceal-

skim odprawiane są nabożeństwa niemal we wszystkich miastach regionu.

nej. W 1990 r. UTSK przemianowano na Związek

Związek Ukraińców w regionie ciągle boryka się z trudnościami fi-

Ukraińców w Polsce; na jego czele w Olsztynie stanął Stefan Migus. W re-

nansowymi i lokalowymi. Nie wszystkie oddziały związku mają swoje

gionie funkcjonują ponadto Związek Ukrainek, Ukraińskie Towarzystwo Na-

siedziby, często korzystają z pomieszczeń Ukraińskiej Cerkwi Greckokato-

uczycielskie, Towarzystwo Miłośników i Byłych Mieszkańców Wsi Tworylna

lickiej lub z prywatnych mieszkań swoich członków.

i Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne „Zahrawa”. Młodzież współdziała

W Polsce po II wojnie światowej los Ukraińców podzielili Łemkowie

w Związku Młodzieży Ukraińskiej oraz Organizacji Młodzieży Ukraińskiej

i Bojkowie. W ramach akcji „Wisła” wysiedlano ich m.in. na Warmię i Mazu-

„Płast”, która współpracuje z polskimi organizacjami harcerskimi.

ry. Jednak według oficjalnych danych ze spisu przeprowadzonego w 2011 r.

Mniejszość ukraińska prowadzi, poza działalnością oświatową, oży-

nikt w regionie nie deklarował przynależności do tych mniejszości.

wioną działalność kulturalną. Każdego roku w Srokowie odby-

Kolejną pod względem wielkości mniejszością regionu po Ukraiń-

wa się inauguracja sezonu kulturalnego Ukraińców zamiesz-

cach jest mniejszość niemiecka. Dane spisowe z 2011 r. mówią o 4645

kujących Warmię i Mazury, obejmującego wiele ciekawych

osobach przyznających się do tej narodowości. Warmia i Mazury jest dru-

imprez, m.in. Ogólnopolskie Dni Teatru Ukraińskiego w Olsz-

gim po Śląsku skupiskiem Niemców w Polsce. W marcu 1993 r. powstał

tynie, czerwcowe Dni Kultury Ukraińskiej w Giżycku, Kętrzyński

Związek Stowarzyszeń Ludności Niemieckiej w byłych Prusach Wschod-

Jarmark Folklorystyczny „Z malowanej skrzyni”, Ukraińskie Święto

nich (obecnie Związek Stowarzyszeń Niemieckich Warmii i Mazur). Na

Folklorystyczne „Widłunnija” czy Misteria Nocy Kupalskiej w Kru-

jego czele stanął Eckhard Werner. Stowarzyszenie to skupia na Warmii

klankach. Bardzo popularne są również zespoły pieśni i tańca:

i Mazurach 23 organizacje lokalne, które liczą ok. 11 tys. członków. Warto

Dumka z Górowa Iławeckiego, Czeremosz z Węgorzewa, chór Li-

wymienić chociaż kilka: Olsztyńskie Stowarzyszenie Mniejszości Niemiec-

sowa Pisnia z Bartoszyc oraz zespoły wokalno-instrumentalne, np. Ruch

kiej, Stowarzyszenie Mniejszości Niemieckiej „Warmia” w Lidzbarku War-

i Pererwa z Górowa, Czeremoszki z Kruklanek czy Horpyna oraz Enej

mińskim czy Niemieckie Stowarzyszenie „Natangia” w Górowie Iławeckim.

z Olsztyna. Wszystkie uczestniczą w różnych imprezach i przeglądach

Podobne istnieją także w Ostródzie, Olsztynku, Nidzicy, Olecku i w innych

artystycznych w Polsce i za granicą. Mniejszość ukraińska posiada rów-

miasteczkach regionu. Władze stowarzyszeń niemieckich robią wiele dla

nież swoją prasę: ogólnopolskie „Nasze Słowo” i wydawany w Górowie

dzieci i młodzieży: organizują wycieczki krajoznawcze do Niemiec oraz

PEŁNY EKRAN / WYJŚCIE Z PEŁNEGO EKRANU

Młodzież podczas Ukraińskich Spotkań
z Folklorem w Dobrym Mieście

SPIS TREŚCI

Strona tytułowa kalendarza
wydawanego przez mniejszość
ukraińską na Warmii i Mazurach

Od lewej: siedziby mniejszości niemieckich w Ostródzie, Górowie Iławeckim,
Lidzbarku Warmińskim i Olsztynie
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po Warmii i Mazurach, kolonie, obozy i spotkania w Niemczech, prowadzą także kursy nauki
języka niemieckiego. Sprawami tymi zajmuje się
Centrum Kształcenia i Wypoczynku Młodzieży.
Dużym sukcesem tej mniejszości jest organizowanie co miesiąc mszy świętej odprawianej
w języku niemieckim w kościele rzymskokato-

„Masurische Storchenpost” („Mazurska
Poczta Bociania”) to miesięcznik Stowarzyszenia Mazurskiego, adresowany
głównie do „rodowitych mieszkańców
Warmii i Mazur”, znających dobrze
język niemiecki – Mazurów, którzy po
wojnie wyjechali z Polski i obecnie
mieszkają w Niemczech lub Danii,
a także Niemców zainteresowanych
kwestiami niemieckojęzycznej
mniejszości narodowej w Polsce oraz
do uczących się języka niemieckiego

„Allesteiner Nachrichten Minderheit”
– biuletyn wydawany od 2003 r. przez
Olsztyńskie Stowarzyszenie Mniejszości Niemieckiej. Jego teksty dotyczą
kultury niemieckiej i działalności
mniejszości niemieckiej w Olsztynie

lickim pw. Matki Kościoła na olsztyńskim osiedlu

Zarówno ewangeliccy Mazurzy, jak i katoliccy Warmiacy żyją dziś

Jaroty, a także nadawanie cotygodniowej audycji

w rozproszeniu, a o odnalezienie własnej tożsamości, kultywowanie nie-

dla mniejszości w Polskim Radio Olsztyn. Grupa ta posiada także swoją

powtarzalnej przecież tradycji i obyczajów coraz trudniej. Złożyły się na

prasę, z której warto wymienić „Mitteilungsblatt” czy „Masurische Stro-

to różne czynniki – najpierw polityka nazistowskich Niemiec, potem nie-

chenpost”. Wymierną korzyścią wynikającą z działania na Warmii i Mazu-

mal 50 lat PRL-u, które nie sprzyjały odrębnościom etnicznym. Dziś tylko

rach mniejszości niemieckiej jest fakt, że rząd niemiecki w latach 1990–

najstarsi spośród tej grupy mówią gwarą i pielęgnują swoje

–2002 przeznaczył 140 mln euro dla swojej mniejszości w Polsce, m.in. na

zwyczaje. Współcześnie Warmiacy i Mazurzy nie odgrywają

modernizację obiektów socjalno-kulturalnych stowarzyszeń, ale też na

niestety większej roli. Wyjątkiem jest utworzone w 1990 r.

różne projekty związane z dokształcaniem, głównie młodzieży. Z powyż-

przez Tadeusza Willana Stowarzyszenie Mazurskie – Zwią-

szej sumy ok. 15% otrzymały Warmia i Mazury.

zek Polsko-Niemiecki z siedzibą w Olsztynie.

Olsztyńskie Stowarzyszenie Mniejszości Niemieckiej jest również orga-

Na uwagę zasługuje także pogląd głoszący, że narodziła

nizatorem Dni Mniejszości Narodowych i Etnicznych, które odbywają się

się nowa tożsamość mazurska – ludzi urodzonych na tych

corocznie w czerwcu. Wydarzenie daje możliwość nie tylko pogłębienia

terenach po II wojnie światowej, którzy uznają te ziemie za

więzi z własną kulturą narodową, ale także poznania innych, przyczyniając

swoją ojczyznę razem z całym jej bogactwem kulturowym

się do walki ze stereotypowym myśleniem o mniejszościach regionu.

i wielonarodowym dziedzictwem, czują się Europejczykami i chcą mieć

Grupę etniczną regionu stanowią także Warmiacy i Mazurzy. W la-

swój wkład w kulturę regionu. Do takiej myśli skłaniają się założyciele

tach 90. liczbę Warmiaków szacowano na 4–6 tys., a Mazurów na 6–10 tys.

stowarzyszenia „Wspólnota Mazurska” z siedzibą w Giżycku, której prze-

W spisie powszechnym z 2002 r. nie było pytania o grupę etniczną, lecz

wodniczącym jest socjolog Wojciech Łukowski.

Na zdjęciach, od lewej: spotkania
integracyjne byłych i obecnych
mieszkańców regionu Warmii i Mazur
organizowane przez mniejszości
niemieckie w Szczytnie, Ełku i Biskupcu

Uroczystość odsłonięcia tablicy
poświęconej ofiarom II wojny
światowej w Gietrzwałdzie z udziałem
byłych mieszkańców tych ziem

o narodowość. Mimo to 25 osób określiło się jako Mazurzy. Dopiero spis
z 2011 r. dał możliwość określenia własnej przynależności narodowej i etnicznej. Niestety raporty nie podają żadnych danych odnośnie Warmiaków,
natomiast jako Mazurzy zadeklarować się miało zaledwie 1 376 osób.
Jeszcze w latach 50. gwara mazurska była powszechna, jednak kolejne lata spowodowały lawinową emigrację Mazurów do Niemiec. W przekonaniu wielu Polaków potwierdzało to niemieckie korzenie ewangelickiej ludności rodzimej. Współcześnie Kościół ewangelicko-augsburski, od
Suwałk po Działdowo, liczy zaledwie ok. 5 tys. wiernych.

PEŁNY EKRAN / WYJŚCIE Z PEŁNEGO EKRANU

SPIS TREŚCI

Od lewej: koncert mniejszości
niemieckiej w amfiteatrze olsztyńskim
podczas Festynu Letniego (2011);
występ Zespołu Śpiewaczego
„Warmia” z Lidzbarka Warmińskiego
podczas Letniego Festynu Wschodniopruskiego, finansowanego przez
Wspólnotę Mieszkańców byłych Prus
Wschodnich, który odbył się 2 sierpnia
2008 r. na stadionie w Ostródzie.
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Uroczystość z okazji otwarcia
romskiej świetlicy w Olsztynie

W znacznej mierze zasymilowaną grupę stanowią Białorusini. Nie-

rytatywna prowadzona zwykle przez organizacje religijne. Znaczna część

liczna reprezentacja (ok. 25 osób) działa w Regionalnej Radzie Białoru-

współczesnych domów dziecka i internatów ma swoich niemieckich pa-

skiego Zjednoczenia Demokratycznego. Jednak według spisu z 2011 r.

tronów. Rzadko zdarza się natomiast, aby z Niemiec powracali tu dawni

narodowość taką zadeklarowało 600 osób.

mieszkańcy tego regionu. Niemcy próbują też inwestować w zachowywa-

Specyficzną grupę stanowią także Romowie, których na Warmii i Ma-

nie i rekonstrukcję zabytków, miejsc pamięci związanych z ich obecnością

zurach jest ok. 1 tys., w tym 400 w samym Olsztynie. W regionie żyją też po-

na tej ziemi. Dzięki temu porządkuje i rekonstruuje się cmentarze wojenne

tomkowie Tatarów osadzonych tu przez Jana III Sobieskiego – ok. 1,5 tys.

z okresu II wojny światowej. Na terenie obwodu jeszcze w latach 90. po-

polskich muzułmanów. W województwie mieszkają także pojedyncze

wstało kilkanaście stowarzyszeń, związków i organizacji, w których zrzesza

rodziny rosyjskich starowierców, a w powiatach olecko-gołdapskim i ełc-

się mniejszość niemiecka. Należą do nich m.in. powstałe Stowarzyszenie

kim także Litwini – według spisu z 2011 r. w całym regionie jest, których

Niemców Obwodu Kaliningradzkiego „Einheit” (1993), Stowarzyszenie

380 osób. W ostatnim czasie można zaobserwować również tendencje

Kultury Niemieckiej Obwodu Kaliningradzkiego „Eintracht” (1992), Sto-

do ujawniania korzeni żydowskich.

warzyszenie Obwodu Kaliningradzkiego „Obszczyj Dom” (1994), Ziom-

Wiceprezydent federalnej narodowo-kulturalnej autonomi
Niemców w Federacji Rosyjskiej
– Wiktor Jakowlewicz Gofman

kostwo Niemców w Obwodzie Kaliningradzkim (1992), Społeczny Fun-

Obwód Kaliningradzki

Rosjanie to najliczniejsza grupa
narodowościowa obwodu kaliningradzkiego. Ich tradycje i kultura
dominują w całym regionie

Wielonarodowościowe oblicze
struktury społecznej znajduje
wyraz w organizowanych od lat
Jarmarkach Twórczości Narodów
w obwodzie kaliningradzkim

dusz Rosyjsko-Niemieckiej Przyjaźni w Bagrationowsku (1995).

Obwód kaliningradzki zamieszkuje ok. 100 różnych narodowości. Najlicz-

Litwini to czwarta pod względem liczebności mniejszość obwodu –

niejszą grupą regionu są Rosjanie. Według danych z 2007 r. było ich 739 tys.,

po Rosjanach, Białorusinach i Ukraińcach. Większość z nich przybyła tu

co stanowiło 78% ogółu mieszkańców. Kolejne grupy narodowościowe,

po zakończeniu II wojny światowej. Po rozpadzie ZSRR część z nich prze-

pod względem liczebności, stanowią Ukraińcy – 70 tys. i Białorusini –

niosła się na teren Litwy. Podobnie jak Polacy i Niemcy mają oni własne

69,5 tys. Z mniej licznych należy pamiętać o Litwinach – ponad 17 tys.,

organizacje, szkolnictwo i prasę. Trudno ocenić liczbę Litwinów Pruskich,

Ormianach – 7,7 tys., Niemcach – 6,3 tys., Tatarach – 5,1 tys., Polakach

dawnych obywateli państwa niemieckiego, którzy pozostali tu po woj-

– 5 tys., Mordwinach 3,2 tys., Azerbejdżanach – 3 tys., Czuwaszach

nie. Na terenie obwodu funkcjonuje kilkanaście organizacji skupiających

– 2,7 tys., żydach – 2,2 tys., Mołdawianach – 1,5 tys., Romach – 1,4 tys.,

mniejszość litewską. Wśród nich można wyróżnić m.in. Stowarzyszenie

Łotyszach – 1 tys., i wielu innych. Wszystkie grupy, poza Rosjanami, two-

Kultury Litewskiej „Kresy” miasta Kaliningradu (1993), Społeczna Or-

rzą prężnie działające diaspory społeczno-kulturalne.

ganizacja Obwodu Kaliningradzkiego, Społeczność Litewskiej Kultury

Niemcy rosyjscy to jedna z grup zamieszkujących ten region. Pierw-

„Birute” czy Organizacja „Nauczycieli Litewskiego Języka” Obwodu Ka-

si zaczęli się tu osiedlać po 1956 r. Według spisu z 1989 r. mieszkało ich

liningradzkiego. Wiele z nich utrzymuje mniej czy bardziej ścisłe kontak-

ok. 1,3 tys. osób. Po rozpadzie ZSRR zaczęli przyjeżdżać tu właściwie ze

ty z krajem ojczystym. Korzystają też z pomocy finansowej.

wszystkich republik radzieckich, ale najwięcej z Kazachstanu, Uzbekistanu,

Ukraińcy skupiają się głównie na rozwijaniu narodowej kultury po-

Syberii i Nadwołża, więc kolejny spis z 2002 r. wskazywał już na 8 340 osób

przez tańce, pieśni i historię. Na terenie obwodu działa wiele twórczych

poczuwających się do tej narodowości. Część z nich emigruje za granicę

zespołów. Każdego roku w maju mniejszość ta organizuje Dzień Kultury

i traktuje przyjazd do obwodu jako pobyt czasowy. Wielu miało trudno-

Ukraińskiej, który jest jednocześnie przeglądem sił twórczych wspólno-

ści z adaptacją do nowych warunków. Ludność ta może liczyć na pomoc

ty. Kaliningradzka diaspora utrzymuje kontakty z mniejszością ukraińską

państwa niemieckiego; nawiązane zostały liczne kontakty z różnymi in-

w Polsce i na Litwie. Dzięki współpracy wszyscy mogą uczestniczyć w se-

stytucjami niemieckimi. Większą rolę zaczęła odgrywać działalność cha-

minariach, konkursach i festiwalach. Problemy stwarzają warunki lokalowe.
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Swego rodzaju świadectwem
obecności Ukraińców w Kaliningradzie są funkcjonujące tam
restauracje z kuchnią ukraińską
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W obwodzie działa także regionalna narodowo-kulturalna autonomia
Azarbejdżan. Jej zadaniem jest rozpowszechnianie zachowanie kultury
i obyczajów. Największym wydarzeniem roku dla wspólnoty jest święto
21 marca – Nowruz Bajram. To od 2010 r. międzynarodowe święto odrodzenia życia i przyrody, które jest kultywowane od starożytności. Obchodzą je narody zamieszkałe na Bałkanach, w basenie Morza Czarnego, na
Kaukazie i w Azji Środkowej.
Przewodniczący ormiańskiej
regionalnej narodowo-kulturalnej
autonomi obwodu kaliningradzkiego
– Feliks Tadżatowicz Gieworkian

Inną regionalną narodowo-kulturalną autonomię obwodu stanowią
Ormianie. Działa ona od 2004 r. Rok później rozpoczęto budowę cerkwi
ormiańskiej w Kaliningradzie. Naprzeciwko świątyni zaplanowano centrum kulturalne, m.in. z niedzielną szkołą, salą wystawową i koncertową.
Tak dla Ormian, jak i pozostałych mniejszości mieszkających w tym regionie podstawową troską jest zachowanie języka ojczystego, kultury,

albo po wojnie przeznaczono je na magazyny. Po 1992 r. zaczął się

tradycji i obyczajów. Mniejszość ormiańska ma swoją gazetę „Najri w Ka-

proces odzyskiwania tych budynków, dzięki czemu w mieście zaczęły

liningradzie”, na której łamach można znaleźć artykuły poświęcone m.in.

funkcjonować dwie parafie.
Współcześnie dzięki małemu ruchowi granicznemu istnieją róż-

historii Armenii.

ne możliwości przybliżenia życia Polonii w obwodzie kaliningradzkim.

Polonia kaliningradzka

Wśród inicjatyw warto wymienić np. wystawę pt. „Polacy w obwodzie

Według oficjalnych danych w obwodzie kaliningradzkim mieszka ok. 5 tys.

kalinigradzkim”, którą można było obejrzeć jesienią 2013 r. w olsztyńskim

osób polskiego pochodzenia. Wielu z nich to dawni mieszkańcy polskich
Kresów Wschodnich i ich potomkowie. W latach 90. przybywali Polacy
Występ dziecięcego zespołu ludowego
podczas Forum Polonijnego Obwodu
Kaliningradzkiego w Czerniachowsku,
które odbywało się pod hasłem „Dziedzictwo kulturowe Polaków w obwodzie
kaliningradzkim”. Uczestnikami forum
byli artyści i naukowcy obu państw

Winieta tytułowa „Głosu znad Pregoły”

z Kazachstanu, deportowani w latach 30. i 40., chcąc być jak najbliżej Polski.
Dziś mniejszość polska skupiona jest wokół Kościoła katolickiego.
Do największych skupisk Polaków należą: Bałtijsk, Ozierk, Czer-

Ośrodku Badań Naukowych. Wystawa przedstawiała życie organizacji polonijnych oraz działalność parafii katolickich, a także „Głosu znad Pregoły”
– jedynej polonijnej gazety z obwodu.

Okręg Kłajpedy

niachowsk i Gusiew. W 1992 r. powstała Wspólnota Kultury Polskiej

Na terenie okręgu zamieszkują litewscy autochtoni. Litwini Pruscy,

(WKP), której prezesem został Kleofas Ławrynowicz. Jego brat, prof.

w większości protestanci, mają od 1989 r. swoją organizację – Stowarzy-

Kazimierz Ławrynowicz, był założycielem i redaktorem miesięcznika

szenie „Mała Litwa” (Mazoji Lietuva). Inicjatorem powstania był V. Petra-

polonijnego „Głos znad Pregoły”. Przy WKP zaczął działać polski dzie-

itis. Zmiany lat 90. otworzyły tej ludności nowe możliwości na powrót

cięcy zespół ludowy „Bałtycki Bursztyn” i chór, a w całym obwodzie

do tematyki Małej Litwy, kultywowanie tradycji, historii regionu i kultury.

funkcjonowało sześć organizacji polonijnych. Wspólnota została or-

Stowarzyszenie podejmuje w tym celu różne inicjatywy, m.in. organizuje

ganizatorem corocznego finału konkursu poezji „Kresy” oraz konkursu

wykłady, konferencje, uroczystości i święta, ale także prowadzi działal-

poetycko-plastycznego „Jestem Polakiem”. Duże znaczenie w szerzeniu

ność mającą na celu badanie przeszłości regionu i wydawanie publikacji

kultury i języka polskiego odgrywa także Kościół katolicki. Przed wojną

w tym zakresie. Współpracuje z nimi wielu historyków i etnografów. Or-

w stolicy obwodu istniały cztery kościoły, lecz albo uległy zniszczeniu,

ganizacja nawiązała również kontakty z rodakami żyjącymi w obwodzie
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Wystawa zrealizowana w 2011 r.
przez Muzeum Kultury Ludowej
w Węgorzewie na zlecenie Kancelari
Senatu w ramach zadań w zakresie
opieki nad Polonią i Polakami za granicą.
Wystawa stanowi nieocenione źródło
wiedzy o Polakach i ich działalności
w obwodzie kaliningradzkim
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I Międzynarodowy Festyn Kultur
Narodowych w Kaliningradzie odbył się
3 listopada 2013 r. Na polskim stoisku
gubernatora obwodu kaliningradzkiego (Nikołaj N. Cukanow) witali
przedstawiciele Narodowościowo-Kulturalnej Autonomi Polaków
„Polonia” – najstarszej polonijnej organizacji w obwodzie kaliningradzkim
(wcześniejsza nazwa Wspólnota Kultury
Polskiej Obwodu Kaliningradzkiego)
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Muzeum Historyczne Małej Litwy
i jedna z ekspozycji jego zbiorów

kaliningradzkim. Dużą rolę w zachowaniu spuścizny „Małej Litwy” pełnią

osób, głównie mieszkańców wsi, słabo wykształconych i starszych, którzy

różne instytucje działające na tym terenie. Jedną z nich jest Muzeum

identyfikują się z narodowością niemiecką. Stowarzyszenia niemieckie

Historyczne Małej Litwy w Kłajpedzie, które swoją działalność rozpoczę-

otrzymują wsparcie finansowe z Niemiec, dzięki czemu mogą pozwolić

ło w 1950 r. Dzisiaj w jego kolekcji znajduje się ok. 80 tys. eksponatów.

sobie na nabywanie i urządzanie swoich siedzib oraz działalność, np. wy-

Muzeum ściśle współpracuje m.in. z Uniwersytetem Kłajpedzkim i De-

dawany jest dwujęzyczny niemiecko-litewski miesięcznik „Deutsche Na-

partamentem ds. Ochrony Wartości Kulturalnych w celu organizowania

chrichten für Litauen. Vokiečiu Žinios Lietuvoje”. Oprócz tego mniejszość

konferencji i seminariów, przygotowuje do druku książki i zbiory artyku-

niemiecka ma do dyspozycji inne pisma, m.in. „Baltische Rundschau” czy

łów. Na odwiedzających czekają stałe wystawy tematyczne, np. wystawa

„Smilte deutsch-litauische Literaturbeilage”. W 1992 r. powstała w Kłaj-

poświęcona osiemdziesięcioleciu przyłączenia Kraju Kłajpedzkiego do

pedzie szkoła mniejszościowa dla uczniów niemieckiego pochodzenia.

Litwy. Nieco mniejsze jest Muzeum Sziluckie, które również ma ogrom-

W pierwszym roku działalności placówki naukę w niej pobierało 89 osób

ne zasługi dla regionu. Zostało otwarte w 1949 r. Znajdują się tu zbiory

z całej Litwy, które mogły wykazać się dokumentami potwierdzającymi

archeologiczne, numizmatyki, broni, piśmiennictwa i prasy, zdjęć, sztuki

ich niemieckie pochodzenie. W kolejnych latach, o ile szkoła miała wolne

ludowej i etnografii. Ogółem muzeum posiada ok. 47 tys. eksponatów.

miejsca, przyjmowani byli również uczniowie litewscy i rosyjscy. Od 1997 r.

Niestety, pomieszczenia starego budynku są bardzo ciasne, przez co od-

szkoła nosi imię niemieckiego pisarza urodzonego na Małej Litwie – Her-

wiedzający mają dostęp tylko do małej części najcenniejszych zbiorów,

manna Sundermanna.

Pomnik „Arka” – łuk triumfalny
zbudowany w 2003 r. dla uczczenia
80. rocznicy przyłączenia Kraju
Kłajpedzkiego do Litwy. Na pomniku
widnieją słowa pisarki litewskiej
Ievy Simonaityte „Jesteśmy jednym
narodem, jedną ziemią, jedną Litwą.”

dotyczące tematyki Małej Litwy.
Ludność autochtoniczną okręgu stanowią również niezbyt liczni Kurowie (w latach 90. było to kilkanaście osób). Zamieszkują oni tereny Mierzei Kurońskiej, która jest ich małą ojczyzną. Zdaniem badaczy czują się
oni także Niemcami.
Okręg Kłajpedy zamieszkiwany jest również przez mniejszość niemiecką. Spis powszechny z 2001 r. potwierdził taką deklarację ze strony
547 osób z okolic Kłajpedy. Mniejszość ta jest liczna również w rejonie
szyłokarczemskim, w którym 394 osoby określiły swoją przynależność
jako niemiecką. Według spisu powszechnego z 1989 r. na terenie całej
Litwy miało zamieszkiwać ok. 7 tys. osób narodowości niemieckiej. W tym
samym roku doszło do pierwszego spotkania Niemców żyjących na tym
obszarze. Wkrótce zaczęły powstawać organizacje zrzeszające mniejszość niemiecką. W 1995 r. działały 24 organizacje, w których skupiało się
ok. 2,5 tys. osób. Do najważniejszych zaliczyć można działające od 1989 r.
Niemiecko-Litewskie Stowarzyszenie Kulturalne (od 1993 r. pod nazwą
Stowarzyszenie Niemców w Kłajpedzie). Inną organizacją jest Wspólnota
„Heide” („Wrzosowisko”) w Szyłokarczmie oraz „Szarotka – dzieci wilków”
Mirzeja Kurońska

Polacy w Kłajpedzie
Według oficjalnych danych Polacy są najliczniejszą na Litwie mniejszością narodową (6,7%). Mieszkają jednak głównie w Wilnie i w zwartym
osadnictwie w gminach wileńskiej, solecznickiej, święciańskiej i trockiej.
Na początku lat 90. XX w. stanowili w Kłajpedzie zaledwie 0,5% ogółu ludności (w całym okręgu 0,3%). Przyjechali tu na początku ubiegłego stulecia z terenów Wileńszczyzny i sowieckiej Białorusi w poszukiwaniu pracy.
W 2000 r. zaczęła działać w mieście szkółka języka polskiego, w której
młodzi mieszkańcy mogą uczyć się języka polskiego, poznawać kulturę
i historię Polski. Polacy założyli także Kłajpedzki Oddział Związku Polaków na Litwie. Miejscem spotkań jest również Klub Polski i Zakon Braci
Mniejszych Konwentualnych. W mieście funkcjonuje konsulat Rzeczypospolitej Polskiej. Od 1993 r. Kłajpeda i Gdynia zostały miastami siostrzanymi, które współpracują ze sobą na polu kultury, sportu i komunikacji.
Rozwija się też współpraca gospodarcza Polski z Kłajpedą, działa żegluga
promowa między Gdańskiem a Kłajpedą.

(„Edelweiß-Wolfskinder”). Szacuje się, że w okręgu mieszka ok. 2 tys.
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Uroczystości otwarcia w marcu 2012 r.
Centrum Kultur Narodowych
w Kłajpedzie, które służyć ma
wszystkim mniejszościom narodowym w Kłajpedzie

SPIS TREŚCI

Obrady Związku Polaków na Litwie
– przed wejściem do placówki
Związku w Kłajpedzie
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ANEKS
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aneks

Słowniczek nazw
miejscowych

Polska nazwa
miejscowości

Niemiecka nazwa
miejscowości

Gdańsk

Danzig

Gierdawy

Gerdauen

Giżycko

Lötzen

Gniew

Mewe

Golub

Gollub

Polska nazwa
miejscowości

Niemiecka nazwa
miejscowości

Rosyjska/Litewska
nazwa miejscowości

Bałga

Balga

Wiesiołoje

Gołdap

Goldap

Barčianiai

Górowo Iławeckie

Landsberg

Rosyjska/Litewska
nazwa miejscowości
Żeleznodorożnyj

Barciany

Barten

Barczewo

Wartenburg

Grudziądz

Graudenz

Biały Bór

Baldenburg

Iława

Deutsch Eylau

Bierzgłowo

Birgelau

Jerzmowo

Germau

Biskupiec Pomorski

Bischofswerder

Jeziorany

Seeburg

Biskupiec Reszelski

Bischofsburg

Jurbork

Georgenburg

Braniewo

Braniewo

Kartuzy

Karthaus

Bratian

Brattian

Kętrzyn

Rastenburg

Brodnica

Strasburg

Kłajpeda

Memel

Bytów

Bütow

Kościerzyna

Berent

Chełmno

Kulm

Kowalewo

Schönsee

Chełmża

Kulmsee

Królewiec

Königsberg

Kaliningrad

Chojnice

Konitz

Krzyżbork

Kreuzburg

Sławskoje

Cynty

Zinten

Kurzętnik

Kauernick

Czarne

Hammerstein

Kwidzyn

Marienwerder

Człuchów

Schlochau

Labiawa

Labiau

Darkiejmy

Darkehmen

Lębork

Lauenburg

Dąbrówno

Gilgenburg

Lidzbark Warmiński

Heilsberg

Dobre Miasto

Guttstadt

Lipienek

Leipe

Działdowo

Soldau

Lubawa

Löbau

Dzierzgoń

Christburg

Łeba

Leba

Elbląg

Elbing

Malbork

Marienburg

Ełk

Lyck

Michałowo

Mäckelburgs

Frombork

Frauenburg

Mirachowo

Mirchau

Frydland

Friedland

Prawdinsk

Miłomłyn

Liebemühl

Gąbin

Gumbinnen

Gusiew

Morąg

Mohrungen
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Oziorsk

SPIS TREŚCI

Russkoje
Majowka

Klaipėda (Lt)

Polessk

ANEKS
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aneks

Polska nazwa
miejscowości

Niemiecka nazwa
miejscowości

Mrągowo

Rosyjska/Litewska
nazwa miejscowości

Polska nazwa
miejscowości

Niemiecka nazwa
miejscowości

Sensburg

Sobowidz

Sobbowitz

Nidzica

Neidenburg

Starogród Chełmiński

Althausen

Nowy Dwór Gdański

Tiegenhof

Starogród Gdański

Preußisch Stargard

Nowe

Neuenburg

Stołupiany

Stallupönen

Olecko

Oletzko

Susz

Rosenberg

Rosyjska/Litewska
nazwa miejscowości

Niestierow
Niekrasowo

Olsztyn

Allenstein

Szaki

Schaken

Olsztynek

Hohenstein

Szczytno

Ortelsburg

Orneta

Wormditt

Szestno

Seehesten

Osiek

Ossiek

Sztum

Stuhm

Ostróda

Osterode

Szyłokarczma

Heydekrug

Papowo

Papau

Szymbark

Schönberg

Pasłęk

Preussisch Holland

Świecie

Schwetz

Pieniężno

Mehlsack

Pilkały

Pillkauen

Dobrowolsk

Świętomiejsce (Święta
Siekierka)

Heiligenbeil

Mamonowo

Piława

Pillau

Bałtijsk

Tapiawa

Tapiau

Gwardiejsk

Pisz

Johannisburg

Tarowo

Laukischen

Saranskoje

Pokarmin

Brandenburg

Tczew

Dirschau

Pokrzywno

Engelsburg

Tolkmicko

Tolkemit

Prabuty

Riesenburg

Toruń

Thorn

Pruska Iławka

Preussisch Eylau

Tuchola

Tuchel

Przezmark

Preussisch Mark

Tylża

Tilsit

Puck

Putzik

Wejherowo

Radzyń Chełmiński

Rheden

Neustadt
in Westpreußen

Ragneta

Ragnit

Wąsowo

Groß Wohnsdorf

Kurortnoje

Reszel

Rössel

Welawa

Wehlau

Znamiensk

Rogoźno

Roggnhausen

Węgorzewo

Angerburg

Romnowo

Neuhausen

Gurjewsk

Wystruć

Insterburg

Rybaki

Fischhausen

Primorsk

Zalewo

Saalfeld

Ryn

Rhein

Zelki

Neuhoff

Sępopol

Schippenbeil

Zelwa

Saalau

Skarszewy

Schöneck

Złotoria

Zlotterie

Słupsk

Stolp
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Uszakowo

Bagrationowsk

Nieman

SPIS TREŚCI

Šilutė (Lt)

Sowietsk

Czerniachowsk

Kamienskoje
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