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Wizyta Klausa Skibowskiego 
w Ełku (1957 r.).

Skibowski [...] wspomina, że jego auto 
z niemieckimi tablicami rejestracyjnymi  
budzi wówczas na ulicach miasta sensację.



wStęp do wydania drugiEgo

W ciągu ostatnich lat pojawiło się wiele najróżniejszych pu-
blikacji o Ełku. Wśród nich znajdziemy przewodniki tu- 
rystyczne, barwne albumy fotograficzne, zbiory rzad- 

kich pocztówek przedwojennych oraz lokalne wydawnictwa, skupiają- 
ce miłośników historii. Nie oznacza to jednak, że o Ełku powiedzia- 
no już wszystko. Przeciwnie: dopiero teraz zaczynamy odkrywać zbio- 
ry archiwalne, w których roi się od nieopowiedzianych historii. Nare- 
szcie pełnym głosem mówią też świadkowie pierwszych powojennych 
lat miasta, przywołując dramatyczne i nieznane szerzej szczegóły. 
Naszym zamiarem nie jest jednak przekazanie historii miasta w jej 
klasycznym rozumieniu, czyli jako ciągu ułożonych chronologicznie 
i według klucza najistotniejszych, najczęściej politycznych, zdarzeń. 
Zresztą takie ujęcie historii nie pasuje do specyfiki mazurskiego mia-
steczka, położonego na polsko-niemieckim pograniczu kulturowo-
-etnicznym. Nasza narracja stara się uwzględnić więcej perspektyw. 
Wyznaczają ją zarówno istniejące w mieście zabytki, jak i te, po których 
nie zachował się do dzisiaj materialny ślad. Ponadto na podstawie 
odnalezionych przez nas archiwaliów i spotkanych ludzi uznaliśmy, 
że zarówno turystę, jak i zainteresowanego historią ełczanina, zacie-
kawią mniej znane (lub dotychczas nieznane wcale) opowieści. Te po- 
szczególne mikrohistorie pokazują uwikłanie miasta i ludzi w tryby  
wielkiej historii. Dlatego zapraszamy czytelników do spacerów przez  
Ełk barwnie ubranych kawalerzystów, fabrykantów, ciekawej architek- 
tury, dorastających tu pisarzy, ale również natchnionych kaznodziejów, 
urzędników pocztowych, społeczności żydowskiej i mazurskiej. To  
również spacery przez ciemne karty miejskiej historii: próbujemy od- 
tworzyć mroczną atmosferę czasów faszyzmu czy okresu stalinow-
skiego oraz przypomnieć ich ofiary. Staraliśmy się, by przez poszcze-
gólne tematy prowadziły nas postacie z krwi i kości – stąd pomysł, 
by tradycyjny przewodnik przełamać opowieściami o pojedynczych 
losach, w których jak w lustrze odbijają się dzieje całej społeczności. 
Dlatego też w wielu momentach sięgamy do źródeł innych niż klasyc-
zne archiwalia i publikacje naukowe. Oprócz wielu niepublikowanych 
dotychczas zdjęć wykorzystaliśmy przede wszystkim utwory literackie 
takich pisarzy jak Siegfried Lenz i Klaus Skibowski. Postaciom tym 



poświęciliśmy jedną z tras spacerowych. Na koniec proponujemy czy- 
telnikowi spojrzenie z zewnątrz, czyli obraz Ełku w relacjach odwie-
dzających go dziennikarzy i byłych mieszkańców. Świadectwa te są 
w wielu momentach nasycone piętnem czasów i stereotypów, pod 
których wpływem powstały, co nie oznacza, że nie znajdziemy w nich 
dowodów sympatii dla krajobrazu i ludzi zamieszkujących stolicę Ma-
zur i jej okolice. Przyjęcie takiej formy niekonwencjonalnego przewod- 
nika po mieście i jego historii skupiło naszą uwagę siłą rzeczy głównie 
na czasach sprzed 1945 r. Okres powojenny domaga się jeszcze wie- 
lu dopowiedzeń i szerszego opisania, jest to jednak temat, którego ca-
łościowe potraktowanie znacznie wykroczyłoby poza ramy niniejszej 
publikacji. Lukę tę, przynajmniej częściowo, stara się wypełnić wydana  
przez Muzeum Historyczne w Ełku książka Janusza Pileckiego i Ra- 
fała Żytyńca pt. „Ełk. Na tyłach historii czy w centrum nowoczesno- 
ści?”, do której w tym miejscu chcielibyśmy odesłać Czytelników. 

Nie ma dla autorów większej przyjemności niż informacja, że ich 
książka cieszy się powodzeniem i szybko znika z półek księgarni. Tak 
stało się w przypadku pierwszego wydania naszego spacerownika. 
Zainteresowanie Czytelników zachęciło nas do dalszych poszukiwań: 
dotarliśmy m.in. do unikalnych kolekcji fotografii powojennego mia-
sta, uzupełniliśmy również tekst o obszerne biogramy postaci, bez któ- 
rych zrozumieć historii miasta nie sposób, m.in. Władysława Świac-
kiego czy pastora Edwarda Małłka. Nie byłoby to możliwe, gdyby nie  
bezinteresowna pomoc właścicieli zdjęć czy żyjących do dzisiaj świad- 
ków odległej historii. Szczególnie chcielibyśmy podziękować Giseli  
Skibowski, Sonji i Wolfgangowi Nitsch, Manfredowi Peterowi Hei-
nowi, Alicji Chomicz, Robertowi Małłkowi, ks. Bohdanowi Krykowi, 
Mirosławowi Boczkowskiemu oraz Fraciszkowi Osadzie. Liczymy, że  
zachęceni ich przykładem, swoje archiwa otworzą kolejni ełczanie 
oraz ci, którzy dokumentowali historię miasta.

Ełk jest miastem, z którym historia od wieków obchodziła się bru- 
talnie. Z wielu miejsc poniżej opisanych w realnej przestrzeni nie zo-
stał nawet ślad. Mamy nadzieję, że ten przewodnik, w dużej mierze 
widmowy, oparty na archiwach, pokazuje również, dlaczego w mias-
tach takich jak Ełk z pamiątkami po przeszłości musimy obchodzić 
się nadzwyczaj delikatnie.

   Michał Olszewski, Rafał Żytyniec
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