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Niniejsza publikacja jest poszerzoną wersją wystawy plenerowej o tym samym tytule, zaprezentowanej  
w czerwcu 2013 r. przez Muzeum Historyczne na Placu Jana Pawła II w Ełku.  
Internetowa wersja wystawy dostępna jest (również w języku niemieckim i angielskim) pod adresem:  
www.elkwnowoczesnosci.pl 
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zniszczenia w centrum miasta po I wojnie światowej
Fot. ze zbiorów Muzeum Historycznego w Ełku | kolekcja Klausa Skibowskiego



Urodzony w EłkU niemiecki pisarz 
siegfried Lenz kończy swój tom opowiadań  
pt. „słodkie sulejki” następującą „dyskretną 
informacją o Mazurach”:

Moja rodzinna kraina leżała, jak by to powiedzieć,  
na tyłach historii; nie wydała żadnego sławnego  
fizyka, żadnego mistrza w jeździe na wrotkach 
ani też prezydenta; to, co można tu było raczej 
znaleźć, to niepozorne złoto ludzkiej społeczności: 
drwale i chłopi, rybacy i robotnicy deputatowi, 
drobni rzemieślnicy i miotlarze. Beznamiętnie 
i cierpliwie wiedli oni swój żywot; rozmowy, 
jakie się u nas prowadziło, dotyczyły odwiecznych 
tematów o strzyżeniu owiec, o kopaniu torfu, 
o pełni księżyca i jego wpływie na młode kartofle, 
o kornikach, albo też o miłości.

zniszczenia w centrum miasta po I wojnie światowej
Fot. ze zbiorów Muzeum Historycznego w Ełku | kolekcja Klausa Skibowskiego
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Ełk w latach osiemdziesiątych XX w.
Fot. Wiktor Wołkow | ze zbiorów Muzeum Historycznego w Ełku
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To małE i sEnnE miasTEczko położone na pery-
feriach Rzeszy Niemieckiej zostało w połowie XIX w.  
wyrwane z letargu. wraz z budową linii kolejowej łą- 
czącej południowe Prusy wschodnie z Królewcem (1863- 
-1868) rozpoczął się dla Ełku etap nowoczesności. 

zadaniem prezentowanej przez nas publikacji jest przy-
bliżenie poszczególnych etapów modernizacji i zmian, 
jakie dokonywały się przez ostatnie 150 lat w przestrze-
ni miasta i mentalności jego mieszkańców. obok bu- 
dowy kolei ważnymi wydarzeniami w historii Ełku, bę- 
dącymi kolejnymi etapmi procesu modernizacyjnego,  
była odbudowa ze zniszczeń po I wojnie światowej i ple- 
biscyt z dnia 11.07.1920 r.

Należy zaznaczyć, że pod pojęciem modernizacji kry-
je się zarówno zastosowanie innowacji technicznych  
i technologicznych będących zdobyczą ostatnich lat, jak  
i wprowadzenie nowoczesnych form organizacji spo-
łeczeństwa oraz zmian w systemie gospodarczym i poli-
tycznym, a także w kulturze. ciąg tych ewolucyjnych 
przeobrażeń przekształcał społeczeństwo tradycyjne  
w nowoczesne. Przykład Ełku i Mazur pokazuje, jak or-
ganizowana w makroskali państwa i narodu moderni-
zacja realizuje się w skali lokalnej. w interesującym 
nas okresie decydującą rolę odgrywały kształtujące się  
wówczas nowoczesne ideologie narodowe. w moderni- 
zującym się nacjonalizmie niemieckim nie było miejsca  
dla takich społeczności pogranicza, jak Mazurzy, któ-

czy Ełk rzEczywiŚciE zawszE PozosTawał na TyłacH HisTorii?
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rych tożsamość pod wpływem instytucjonalnie sank- 
cjonowanej germanizacji coraz mocniej ewoluowała  
w stronę niemieckości.

Nowoczesność zapisała także ciemne karty w historii  
stolicy Mazur. świadczy o tym masowe poparcie, ja-
kiego mieszkańcy mazurskich powiatów Prus wschod-
nich udzielili Hitlerowi i jego ideologii. Naziści zaliczy-
li Mazurów do nowoczesnego narodu niemieckiego. 
Przestali oni być traktowani jako obywatele drugiej ka- 
tegorii, zgodnie z powiedzeniem: „Gdzie się kończy kul- 
tura, tam spotkasz Mazura”. za negatywną stronę zja-
wiska modernizacji uznać należy więc systemy totali-
tarne wraz z ich wszechogarniającą inżynierią społecz- 
ną i tragiczną w skutkach działalnością w postaci Ho- 
locaustu, który to przyczynił się do unicestwienia rów-
nież ełckiej wspólnoty żydowskiej. 

Nasza opowieść obejmuje wreszcie czas, w którym nie- 
miecki Lyck stawał się polskim Ełkiem. zawarte w Jał-
cie i Poczdamie układy skutkowały wędrówką ludów  
na niespotykaną dotychczas skalę. Przedwojenni miesz-
kańcy Ełku, którzy nie uciekli przed nadciągającą ar-
mią czerwoną, zostali z czasem w większości przymu- 
sowo wysiedleni. Do miasta przybywali natomiast Po- 
lacy z Kresów wschodnich i Polski centralnej oraz te- 

renów dzisiejszego Podlasia. stanęli oni przed zada- 
niem przywrócenia do normalnego życia zniszczonego 
wojną miasta. Była to też konfrontacja z obcym dla nich  
niemieckim dziedzictwem kulturowym. okres PRL-u od- 
cisnął swoje piętno również na Ełku, a szczególną rolę 
odegrała tutaj gierkowska modernizacja w latach sie-
demdziesiątych. czasy stalinowskie i stan wojenny po- 
kazały z kolei, że nie brakowało również tragicznych 
wydarzeń w historii Ełku.

celem niniejszej publikacji jest ukazanie zmian, jakim 
podlegało miasto oraz jego mieszkańcy od połowy XIX  
wieku do lat dziewięćdziesiątych XX w. za ilustrację po- 
szczególnych etapów procesu modernizacji Ełku posłu- 
żyły nam fotografie. sięgnęliśmy zarówno do starych  
pocztówek, jak i zdjęć pochodzących z prywatnych ar- 
chiwów. Powstała w ten sposób szeroka panorama zja- 
wisk o charakterze globalnym, które jak w soczewce sku- 
piły się w urokliwie położonym nad jeziorem mazur- 
skim miasteczku.

Rycina Hartknocha przedstawiająca miasto i zamek w Lick
Fot. ze zbiorów Radosława Hermana i Muzeum Historycznego w Ełku
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