
Wydawany przez Muzeum Historyczne 
w Ełku rocznik stawia sobie za cel przed-
stawianie różnorodnych zagadnień hi-
storii Ełku i – w szerszym kontekście – 
całych Mazur. Ze względu na specyfikę 
mazurskiego pogranicza kulturowego 
pragniemy w poszczególnych numerach  
zachować wieloperspektywiczne i inter- 
dyscyplinarne spojrzenie na podejmo-
wane tematy, świadomie wychodząc po- 
za tradycyjny, zdeterminowany najczę-
ściej cezurami historii politycznej i naro-
dowej, warsztat badawczy historyka. Ełk 
i Mazury traktujemy przy tym z perspek-
tywy mikrohistorii jako swoiste laborato-
rium procesów, które w skali globalnej 
kształtowały rozwój społeczeństw euro-
pejskich w ostatnich dwóch wiekach,  
tj. nowoczesnych nacjonalizmów, indu- 
strializacji, modernizacji oraz ustrojów 
totalitarnych.

Tematem pierwszego numeru Ełckiego Przeglądu Historyczne-
go są procesy modernizacji w Ełku i na Mazurach w XIX i XX w. 
W regionie tym da się odnaleźć w skali mikro różnorodne aspek-
ty tego zjawiska, które szczególnie od momentu wybudowania 
linii kolejowej łączącej południowe Prusy Wschodnie z Królew-
cem (1863-1868) intensywnie kształtowało życie mieszkańców 
regionu. Drugą falą modernizacyjnych przemian w Ełku i na  
Mazurach była odbudowa po zniszczeniach I wojny światowej 
i przemiany w tożsamości regionalnej zapoczątkowane tym wy-
darzeniem. Ogłoszony postanowieniem traktatu wersalskiego  
i przeprowadzony 11 lipca 1920 r. plebiscyt na Warmii i Mazurach 
oznaczał eksplozję społeczną na niespotykaną dotychczas skalę  
i upodmiotowienie społeczności Mazurów i Warmiaków jako bez- 
pośrednich organizatorów całego ruchu regionalnego. Dojście 
do władzy nazistów w 1933 r. zapoczątkowało trzecią falę mo-
dernizacji na Mazurach. Kolejna fala przemian modernizacyj- 
nych obejmuje odbudowę miasta ze zniszczeń po II wojnie świa-
towej oraz szczególny okres gierkowskiej prosperity w latach 70. 
XX w. Ostatnim wreszcie i niezakończonym jeszcze etapem mo-
dernizacji miasta są zmiany wywołane wejściem Polski do Unii 
Europejskiej i środkami przeznaczonymi na pomoc strukturalną 
nowym państwom członkowskim.
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E d i t o r i a l

Muzeum Historyczne w Ełku oddaje do rąk Czytelników  
pierwszy numer „Ełckiego Przeglądu Historycznego”. 

Wydawany przez nas rocznik stawia sobie za cel przedsta- 
wianie różnorodnych zagadnień historii Ełku i – w szerszym  
kontekście – całych Mazur. Ze względu na specyfikę mazur- 
skiego pogranicza kulturowego pragniemy w poszczegól- 
nych numerach zachować wieloperspektywiczne i interdys- 
cyplinarne spojrzenie na podejmowane tematy, świadomie  
wychodząc poza tradycyjny, zdeterminowany najczęściej 
cezurami historii politycznej i narodowej, warsztat badaw- 
czy historyka. Oznacza to, że będziemy czerpać również  
z osiągnięć takich dziedzin humanistyki, jak: socjologia, lite- 
raturoznawstwo, kulturoznawstwo i antropologia historycz- 
na. Uważamy bowiem, że tylko w ten sposób możemy w od- 
powiedni sposób zmierzyć się ze skomplikowanymi i pozba- 
wionymi ciągłości dziejami Ełku i Mazur, które wielokrotnie  
w ostatnich dwóch wiekach stawały się areną konfrontacji  
polskiej i niemieckiej ideologii narodowej i wspierających je  
historiografii. Ełk i Mazury traktujemy przy tym z perspek- 
tywy mikrohistorii jako swoiste laboratorium procesów, któ- 
re w skali globalnej kształtowały rozwój społeczeństw euro- 
pejskich w ostatnich dwóch wiekach, tj. nowoczesnych na-
cjonalizmów, industrializacji, modernizacji oraz ustrojów to-
talitarnych. Planujemy wydawanie numerów tematycznych,  
które będą uwzględniały zarówno problematykę historycz- 
ną, jak i tematy aktualne. Wydając nasze czasopismo, pra- 
gniemy tym samym zainicjować debatę na temat możliwo- 
ści pisania historii naszego regionu. Na pytanie, jak powin- 
na wyglądać metodologia nowoczesnej historiografii daw- 
nych Prus Wschodnich, próbuje udzielić odpowiedzi tekst 
Hansa Jürgena-Bömelburga z Uniwersytetu w Gießen.
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Częścią debaty na temat historii naszego regionu stało się 
również powołanie w 2012 r. do życia Muzeum Historycz-
nego w Ełku. Znajdujące się ciągle jeszcze w fazie tworzenia  
Muzeum stoi przed zadaniem wypracowania swojego pro-
filu, który z jednej strony uwzględni specyfikę historyczną 
miasta i regionu, z drugiej zaś stawi czoła wyzwaniom, które 
pojawiły się przed muzeami w XXI w. Powstaniu, misji i wi- 
zji Muzeum poświęcony jest tekst Tomasza Andrukiewicza  
i Kazimierza Bogusza. W kontekście tym ważny jest również  
artykuł archeologa Jerzego Marka Łapo, który na podstawie 
periodyku  Unser Masuren-Land omawia działalność ełckiego 
muzeum regionalnego w latach trzydziestych XX w.

Właściwym tematem wiodącym pierwszego numeru perio-
dyku ełckiego Muzeum jest wątek modernizacji w Ełku i na 
Mazurach. Jeśli terminem „modernizacja” określimy proces 
zmierzający poprzez racjonalizację, indywidualizację, profesjo- 
nalizację życia ludzkiego ku coraz wyższej organizacji społeczno- 
-politycznej i cywilizacyjnej (Hubert Orłowski), to w Ełku i na 
Mazurach da się odnaleźć w skali mikro różnorodne aspekty 
tego zjawiska, które szczególnie od momentu wybudowania 
Kolei Wschodniej z Berlina do Królewca (1853) oraz linii kole-
jowej łączącej południowe Prusy Wschodnie z Królewcem 
(1863-1868) intensywnie kształtowało życie mieszkańców 
regionu. Wraz z tą pierwszą falą modernizacji Ełk wkroczył 
w nowoczesność, a Mazurom udało się wyrwać z izolacji 
względem innych prowincji Rzeszy. Drogi kolejowe stają się 
dla Mazur życiodajnym źródłem. […] Z pewnością Mazury 
wyjdą wkrótce ze swojej izolacji gospodarczej i duchowej, na- 
wiązując bardziej zażyłe kontakty z pozostałymi częściami pań- 
stwa. Dla Mazur rozpoczyna się zupełnie nowa epoka w ich  
dziejach – podsumowywał we wstępie do wydanej w 1870 r. 
„Historii Mazur” Max Toeppen. Zmiany modernizacyjne da  
się jednakże zauważyć na terenie prowincji już w XVIII w.,  
kiedy wzrosło militarne znaczenie Prus Wschodnich w syste- 
mie obronnym państwa brandenbursko-pruskiego. Tematy- 
kę tę opisuje na przykładzie osiemnastowiecznych forty- 
fikacji wschodniopruskich słubicki historyk sztuki Grzegorz  
Podruczny. Istotnym czynnikiem modernizacyjnym była od  
połowy XIX w. ludność żydowska. Budowa linii kolejowej  
i bliskość granicy w Prostkach przyczyniły się do rozkwitu  
ełckiej wspólnoty żydowskiej, również w aspekcie podejmo- 
wanych przez jej tak wybitnych przedstawicieli, jak Eliezer  
Lipmann Silbermann i David Gordon, przedsięwzięć kultural-
nych. Tematyce tej poświęcony jest artykuł Ruth Leiserowitz.

Editorial
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Drugą falą modernizacyjnych przemian w Ełku i na Mazurach 
była odbudowa po zniszczeniach I wojny światowej i prze- 
miany w tożsamości regionalnej zapoczątkowane tym wyda-
rzeniem. Wybudowany w 1925 r. ełcki ratusz oraz okazałe 
nowe kamienice są dowodem na wielkomiejskie ambicje 
ówczesnego miasta Lyck. Ogłoszony postanowieniem trak-
tatu wersalskiego i przeprowadzony 11 lipca 1920 r. plebiscyt  
na Warmii i Mazurach oznaczał eksplozję społeczną na nie- 
spotykaną dotychczas skalę i upodmiotowienie społeczno- 
ści Mazurów i Warmiaków jako bezpośrednich organizato-
rów całego ruchu regionalnego. Upodmiotowienie to stało  
się bardzo ważnym czynnikiem mobilizacji narodowej na 
rzecz Niemiec i coraz wyraźniejszego zrównania się wschod-
niopruskiej tożsamości regionalnej z niemiecką identyfika- 
cją narodową. Zasygnalizowane tutaj procesy modernizacyj-
ne są przedmiotem umieszczonych w szerokiej perspekty-
wie historycznej regionu rozważań poznańskiego germani- 
sty Huberta Orłowskiego. W jaki sposób na zaistniałe prze- 
miany modernizacyjne reagowała ludność mazurska, opisuje  
artykuł olsztyńskiego literaturoznawcy Zbigniewa Chojnow-
skiego.

Dojście do władzy nazistów w 1933 r. zapoczątkowało trze-
cią falę modernizacji na Mazurach. Oznaczało ono nie tylko 
budowę nowej infrastruktury w Ełku i okolicach, lecz przede 
wszystkim wywołało dynamiczne przemiany w ramach samej  
społeczności Mazurów, uznanych odtąd za pełnoprawnych 
członków niemieckiej wspólnoty narodowej (Volksgemein-
schaft), a niebędących wyśmiewanymi, zgodnie z powiedze-
niem: „Gdzie się kończy kultura, tam spotkasz Mazura”, oby-
watelami drugiej kategorii. Okres III Rzeszy jest ponadto do-
wodem na to, że nowoczesność obejmuje nie tylko postęp, 
ale również transformacje społeczne na wielką skalę, próbę  
stworzenia „nowego człowieka”. Ofiarą tego rodzaju prze- 
mian padają najczęściej mniej dostosowane warstwy spo-
łeczne i mniejszości narodowe. Problematyce tej poświęco-
ny jest artykuł Rafała Żytyńca.

Kolejna fala przemian modernizacyjnych obejmuje odbudo-
wę miasta ze zniszczeń po II wojnie światowej oraz szcze-
gólny okres gierkowskiej prosperity w latach 70. XX w. Z in- 
frastrukturalną nowoczesnością miasta (kanalizacja, wodo-
ciągi, gazowe oświetlenie ulic) została skonfrontowana przy- 
bywająca z zacofanych gospodarczo Kresów Wschodnich  
ludność polska. Nawet jeśli infrastruktura Ełku uległa po-
ważnym zniszczeniom, to jej nowoczesność była częścią 
„zderzenia kultur” (Andrzej Sakson), do którego doszło po 

Editorial
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1945 r. na terenie Warmii i Mazur. Skutkiem tego było zaist-
nienie zjawiska ruralizacji Ełku, przejawiające się m.in. wzno-
szeniem na tyłach kamienic drewnianych budowli, w których 
mieszkańcy hodowali wszelkiego rodzaju zwierzęta gospo-
darskie (świnie, kury, kozy, króliki i gołębie). Zjawiska mo- 
dernizacyjne przybrały na sile w latach siedemdziesiątych  
XX w. W czasie gierkowskiej prosperity, realizowanej za za- 
chodnie kredyty pod hasłem: „Budujemy nową Polskę” pow- 
stały w Ełku nowe osiedla i nowoczesne kombinaty (Zakła- 
dy Mięsne, Zakład Elektrotechniki Motoryzacyjnej). Ostat- 
nim wreszcie i niezakończonym jeszcze etapem moderniza-
cji miasta są zmiany wywołane wejściem Polski do Unii Eu-
ropejskiej i środkami przeznaczonymi na pomoc strukturalną 
nowym państwom członkowskim. Okresowi powojennemu 
poświęcone są teksty socjologów Andrzeja Saksona i Stefana 
M. Marcinkiewicza.

Poświęcając pierwszą publikację muzealną tematyce moder-
nizacji, chcemy uzyskać możliwie jak najbardziej wielostron-
ny obraz tego procesu w Ełku i na Mazurach. Mamy nadzieję, 
że publikowane przez nas teksty będą dla Czytelników cie-
kawymi studiami przypadku obecności procesów globalnych 
w mikroskali regionu mazurskiego pogranicza. 

  Kazimierz Bogusz 
  Dyrektor Muzeum Historycznego w Ełku

  Redakcja Ełckiego Przeglądu Historycznego

Editorial
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Muzeum Historyczne w Ełku

Tomasz Andrukiewicz | Kazimierz Bogusz

Prehistoria 

Realizowany obecnie projekt powołania Muzeum Historycznego w Ełku 
sięga 2010 r. Plan powołania tej instytucji został zapisany w Strategii 
Zrównoważonego Rozwoju Miasta Ełku.1 Należy podkreślić, że decyzja 
ta nie podejmowała się budzenia wśród mieszkańców miasta potrze-
by istnienia, lecz ją po prostu wyraźnie artykułowała. Trudno zliczyć 
wszystkie inicjatywy, które pojawiły się wcześniej na tym polu. Wszyst-
kim, którzy byli w nie zaangażowani wypada podziękować i prosić  
o dalsze wspieranie radą i swoim szlachetnym zapałem – co niniejszym 
piszący te słowa czynią. Prób sformalizowania inicjatywy, jak wspo-
mniano, było kilka. Szczególną rolę w dziejach tworzenia muzeum w Eł- 
ku odegrała Ełcka Kolej Wąskotorowa, ponieważ to na jej obszarze ma-
terializuje się ostatecznie ełckie muzeum.

W 1989 r. Stanisław Tumidajewicz, Wojewódzki Konserwator Zabytków  
w Suwałkach, ulegając licznym prośbom kolejarzy z Ełku, sprowadził hi-
storyka kolejnictwa Stanisława Jasińskiego z Torunia, który podjął się  
przygotowania wytycznych do wpisu parowozowni w Ełku do rejestru 
zabytków ówczesnego województwa suwalskiego, co nastąpiło w 1991 r.

Jeszcze w trakcie przekształcania Ełckiej Kolei Wąskotorowej (EKW) za- 
wiązało się Stowarzyszenie Miłośników Kolei Wąskotorowej i Trakcji Pa- 
rowej w Ełku (Jarosław Franczuk, Stanisław Kalinowski, Mirosław Saw-
czyński, Adam Sawczyński oraz wielu pracowników PKP i społeczników 
z Ełku), działające przy dużej przychylności Naczelnika Lokomotywowni 
w Białymstoku Andrzeja Powichrowskiego, któremu podlegała również 
ełcka lokomotywownia wraz ze zgromadzonymi w niej parowozami 
czynnymi i zimnymi. Planowano wówczas utworzenie skansenu na wzór 

1  Strategia Zrównoważonego Rozwoju Ełku, s. 156.
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skansenów kolejowych w Chabówce, Jaworzynie Śląskiej, Kościerzynie 
czy Wolsztynie. W połączeniu z częścią skansenu na terenie EKW, był- 
by to jedyny w Polsce skansen wąsko- i normalnotorowy parowozów 
czynnych i nieczynnych oraz taboru kolejowego. Zmiany personalne  
w PKP oraz brak odpowiedniego lobby w Ełku spowodował zanik dzia-
łalności Stowarzyszenia, a następnie jego likwidację w 2002 r. Samorząd 
Miasta Ełk nie miał wówczas żadnego wpływu na toczące się na tere-
nie kolejki zmiany. Sytuacja uległa radykalne zmianie w roku 2001, kiedy 
to to EKW została przekazana przez PKP w zarząd Gminie Miasto Ełk. 
Oznaczało to wejście EKW w Struktury Miejskiego Ośrodka Sportu i Re- 
kreacji. W ramach MOSiR, dzięki trosce finansowej władz miejskich, kon- 
tynuowano przejazdy turystyczne do Sypitek, udało się pozyskać środ-
ki unijne na część niezbędnych remontów, dzięki zaangażowaniu pra-
cowników (między innymi kierownika obiektu Edwarda Kuryło oraz Mi-
rosława Sawczyńskiego) w dawnej poczekalni dworca zorganizowana 
została Kolejowa Izba Pamięci. 

Formalne początki instytucji nazywanej bezpośrednio i świadomie „mu- 
zeum” sięgają napisanej na zlecenie Prezydenta Miasta Ełku Tomasza  
Andrukiewicza przez Tomasza Sulewskiego Analizy szans, możliwości 
i trybu realizacji muzeum historycznego w Ełku (2010). Logiczną konsek-
wencją przyjęcia tego dokumentu było powołanie dnia 6 września  
2010 r. Pełnomocnika ds. Organizacji Muzeum w Ełku. Został nim Kazi- 
mierz Bogusz. 

W 2011 r. powstało, istniejące do dziś, Stowarzyszenie Muzeum dla Ełku,  
które miało upowszechnić ideę powołania nowej instytucji wśród mie-
szkańców i stworzyć wokół niej przyjazny klimat, skupić grono wolon-
tariuszy i opracować pierwsze zadania przyszłego muzeum. W skład 
pierwszego zarządu weszli: Kazimierz Bogusz, Jakub Rudnicki, Iwona 
Drażba, Mirosław Sawczyński oraz Jacek Rutkowski. Ogromną rolę przy 
pisaniu statutu odegrał Maciej Juchniewicz.

To oczywiste, że muzeum jako instytucji w sensie prawnym, społecz- 
nym i wreszcie stricte materialnym, nie da się zbudować w czasie jed-
nej kadencji, a jednak ten trud w Ełku podjęto i jest on kontynuowany 
przez władze samorządowe i kolejne rady miasta. Jak widać, jednak  
nie wszędzie panuje strategia „cztery lata, a po nas choćby potop”.  
Tak więc, ile samorządów występujących w roli organizatora oraz ilu dy-
rektorów instytucji kultury, tyle różnych rozwiązań. Banalne – ktoś po-
wie. Być może. Nam jednak wydaje się to godne powtórzenia przy oka-
zji okrągłej rocznicy istnienia odnowionego samorządu terytorialnego  
w Polsce. 

28 sierpnia 2012 r. Rada Miasta Ełku podjęła decyzję o powołaniu nowej 
miejskiej instytucji kultury, którą jest Muzeum Historyczne w Ełku (MHE). 
Uznano tym samym, że dalsze prace wymagają już oparcia o ustawę  

Tomasz Andrukiewicz | Kazimierz Bogusz
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o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej oraz o ustawę  
o muzeach. Dokonany 19 września 2012 r. wpis do gminnego rejestru in-
stytucji kultury nadał Muzeum osobowość prawną. Nałożył ustawowe 
obowiązki, ale też otworzył nowe możliwości. Do czasu otwarcia wy-
stawy stałej muzeum pozostaje „muzeum w  fazie organizacji”. 

Nieocenioną wprost pomocą, zarówno w bieżących działaniach młodej 
instytucji, jak i w sensie strategicznych planów jest znakomita, bardzo 
mocna merytorycznie i niezwykle przyjazna muzeum i samemu miastu 
Rada Naukowa Muzeum Historycznego w Ełku. W jej skład wchodzą: dr 
Janusz Trupinda (przewodniczący), ks. prof. Andrzej Kopiczko, prof. An-
drzej Sakson, prof. Grzegorz Białuński, dr Stefan Marcinkiewicz, Tadeusz 
Mańczuk oraz Konrad Siemienkiewicz. Każdy z nich dysponuje ogrom- 
ną wiedzą i doświadczeniem, którymi chętnie dzieli się z dyrektorem  
młodej instytucji. Administracja muzeum mieści się w kamienicy przy 
ulicy Małeckich 3/2. 

Od 1 marca 2014 r. integralną częścią (działem) Muzeum Historycznego 
jest zabytkowa Ełcka Kolej Wąskotorowa. Tego typu rozwiązanie nie  
było rozpatrywane jako najlepsze w opracowaniu Tomasza Sulewskiego 
(tam skłaniano się  ku obszarom i budynkom powojskowym). Zwycięży-
ło przekonanie, że budowa instytucji muzealnej musi brać sobie za punkt 
wyjścia zaczątki kolekcji, istniejące, niewykorzystane zasoby. Zasoby ta-
kowe w postaci zabytkowego układu przestrzennego, budynków, bu-
dowli oraz urządzeń kolejowych znajdują się właśnie na terenie Ełckiej 
Kolei Wąskotorowej. Daje to młodej instytucji duże możliwości rozwoju. 
Tylko w mieście Ełku teren EKW to bez mała 5 ha powierzchni (zabyt-
kowy, podlegający ochronie układ przestrzenny) oraz bardzo ciekawe 
budynki, sprzęty oraz zabytki techniki. Argumentację na rzecz przeję- 
cia EKW na cele kulturalne przedstawili w powstałym na zlecenie dyrek-
tora muzeum studium Plan reorganizacji ełckiej kolei wąskotorowej, po-
wstania Kolejowego Centrum Nauki i budowy stałej siedziby muzeum his-
torycznego w Ełku Michał Olszewski i Piotr Siergiej.

Milowym krokiem na drodze fizycznej budowy nowoczesnej, potrzeb-
nej mieszkańcom miasta i regionu instytucji kultury był ogłoszony w paź- 
dzierniku 2014 r. ogólnopolski Konkurs na zagospodarowanie terenu 
Ełckiej Kolei Wąskotorowej oraz budowy siedziby Muzeum Historycznego 
w Ełku. Postępowanie konkursowe przeprowadzono zgodnie z ustawą 
Prawo zamówień publicznych. 

Zgodnie z nomenklaturą stosowaną tym akcie prawnym, kierownik za-
mawiającego (czyli Dyrektor Muzeum) powołał komisje konkursową  
w składzie: Kamil Birgiel (przewodniczący), Tomasz Andrukiewicz, Krzy-
sztof Kilikowski, Janusz Trupinda, Adam Żywiczyński. Komisja konkur-
sowa wypracowała podstawowe założenia konkursowe skierowane do 
uczestników. Założenia dotyczyły elementów urbanistycznych, archi-
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tektonicznych, historycznych i stricte muzealnych. Były dostatecznie ja-
sne, aby wyłonić dobrą koncepcję, niczego nie narzucając twórcom sta-
jącym do konkursu2. 

Założenia konkursowe korzystały z wzmiankowanej już koncepcji Mi- 
chała Olszewskiego oraz Piotra Siergieja. Koncepcja zmian na terenie 
kolejki została przedstawiona Oddziałowi Terenowemu Narodowego In- 
stytutu Dziedzictwa w Olsztynie, skąd otrzymaliśmy szereg konstruk-
tywnych uwag, za które, rzecz jasna, gorąco dziękujemy. Postępowanie 
konkursowe miało charakter otwarty i dzięki temu udało nam się pozy-
skać zestaw bardzo ciekawych rozwiązań architektoniczno-urbanistycz-
nych. Należy tutaj zauważyć, że ze względu na skalę przedsięwzięcia nie 
było to zadanie dla jednego architekta. W rezultacie przeprowadzone-
go konkursu została wybrana koncepcja najlepiej pasująca do naszych 
założeń. 

Zwycięska koncepcja konkursowa gliwickiej pracowni „Inarko” zapro-
ponowała uporządkowanie terenu EKW oraz stworzenie placówki mu-
zealnej o nowoczesnym, europejskim standardzie. Cel ten ma zostać 
zrealizowany poprzez wprowadzenie prostych, nowoczesnych form, sza- 
nujących i porządkujących istniejąca tkankę zabudowy. 

W ramach projektu teren został podzielony na dwie główne strefy – pu- 
bliczną ogólnodostępną oraz parkową – wewnętrzną. Strefę publiczną  
stanowić będzie wielofunkcyjny plac miejski od ulicy Suwalskiej, będący  
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2 http://bip.muzeumelk.mirocms.pl/informacje/ogloszenia/konkurs-na-zagospodarowanie-terenu-elck-
iej-kolei-waskotorowej-ul-waski-tor-1-w-elku/

Elementy zabytkowego taboru kolejowego na terenie Ełckiej Kolei Wąskotorowej.



17

jednocześnie wejściem do muzeum oraz skansenu kolejowego. Nowy 
gmach muzeum pełnić ma wielorakie funkcje – stricte muzealną, po-
rządkującą przestrzeń oraz jednocześnie ma być czymś w rodzaju bra- 
my dla chętnych do zwiedzania ekspozycji zabytkowego taboru kolejo- 
wego oraz adresowanego do dzieci Parku Odkrywców Kolei, miejs- 
ca, w którym znajdą się urządzenia do samodzielnego poznania zasad 
funkcjonowania kolei „złotej ery pary”. Dodatkowo, w związku z zamia-
rem kontynuacji przejazdów turystycznych, wydzielona została zam-
knięta dla zwiedzających część techniczna. 

Od samego początku poważnych prac nad planami architektoniczno- 
-urbanistycznymi Wydział Strategii Urzędu Miasta Ełku intensywnie  
(i można powiedzieć, że już z sukcesami) pracuje na możliwością po-
zyskania środków zewnętrznych na nasze muzeum. Przyjmujemy do 
wiadomości smutny fakt, że nawet najszlachetniejsze instytucje kultu-
ry nie lewitują ponad grzeszną ziemią… Inwestycja w kulturę to mimo 
wszystko także inwestycja. Tyle o ramach  prawnych oraz już poczynio-
nych krokach. 

Bardzo ważnym elementem strategii budowy muzeum jest znalezienie 
formuły dla działania tej nowej instytucji w krajobrazie miasta. Formuły 
na tyle pojemnej i atrakcyjnej, która spełniłaby zadania stawiane współ-
cześnie nowoczesnym muzeom. Czym ma być muzeum w mieście 
określanym nazwą „stolica Mazur”? 

Specyfika historyczna miasta i regionu

Odpowiedź na to pytanie wymaga najpierw krótkiej charakterystyki kil- 
ku istotnych spraw. Zacznijmy od historii. W dziejach miasta można wy- 
znaczyć kilka punktów węzłowych: powstanie zamku, lokacja wsi, po-
wolne potwierdzanie miejskości związane z postaciami Albrechta Ho-
henzollerna oraz Wielkiego Elektora Fryderyka Wilhelma I, rozwój pro-
testantyzmu oraz budowę kolei. To ona przywiozła tu nowoczesność  
z całym dobrodziejstwem inwentarza – rozwojem kultury materialnej, 
zmianami cywilizacyjnymi i kulturowymi. W przestrzeni miejskiej znako-
micie widać to w siatce ulic. Obok istniejącej ul. Głównej pojawia się no- 
wa – Dworcowa, a wokół jej osi zupełnie nowe budowle. Zamek zacho-
wał się w stanie, który tylko najlepszym znawcom tematu pozwala na 
snucie opowieści o tym, jak wyglądał w czasach, kiedy rzeczywiście speł-
niał funkcje zamku: obronne, reprezentacyjne, administracyjne. 

Z koleją sprawa ma się inaczej. Pozostał po niej zabytkowy, dobrze za-
chowany i bardzo ciekawy układ kolei wąskotorowej sprzężonej z koleją 
normalnotorową oraz wiele interesujących ruchomych zabytków tech-
niki. Ełk leżał na pograniczu państw, obecnie leży na pograniczu woje-
wództw. Zaledwie 20 kilometrów dalej, w Prostkach, przebiegała dawna 
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granica Prus. W latach 1945-1999 Ełk był poniekąd „oderwany” od obsza-
ru historycznych Mazur, gdyż administracyjnie został włączony do wo- 
jewództwa białostockiego, a następnie, po reformie gierkowskiej, do 
województwa suwalskiego. Z tego powodu instytucje naukowe i kultu-
ralne, a także media z siedzibami w Białymstoku, później Suwałkach  
czy obecnie w Olsztynie, stosunkowo rzadko mówiły i pisały o Ełku i tej  
części Mazur. Dodatkowo instytucje z Białegostoku dość niechętnie po- 
ruszały temat dziedzictwa tego regionu, z oczywistych powodów przeja- 
wiając większe zainteresowanie zagadnieniami historii Podlasia, Wschod- 
niego Mazowsza  oraz dziedzictwa dawnego Wielkiego Księstwa Litew-
skiego. Muzeum ma więc szansę zagospodarowania tego niewyeksplo-
atowanego jeszcze kawałka dziedzictwa Mazur i ziem sąsiednich, skąd  
w większość pochodzą jego mieszkańcy. 

nazwa jako program

Umiejscowienie siedziby Muzeum Historycznego na terenie Ełckiej Ko-
lei Wąskotorowej wraz z wykorzystywanymi i zgromadzonymi przez 
nią zabytkami techniki kolejowej narzuca niejako z góry perspektywę 
nowoczesności jako kluczową przy konstruowaniu sposobu opowiada-
nia o historii miasta. Formułę działania ełckiego muzeum określa bo-
wiem jego nazwa. Nazwa Muzeum Historyczne w Ełku została przyjęta 
z paru powodów. Po pierwsze, zgodzić się należy, że w pewnym sen-
sie w zasadzie wszystkie muzea są obciążone historycznością. Dzieje się 
tak chociażby dlatego, że muzeum jest rezerwuarem artefaktów, które  
w naturalny sposób stają się przedmiotem dociekań historyków3. Po 
drugie, odnosząc się do konkretnego przypadku Ełku, w takim mieście  
z oczywistych powodów nie byłoby rzeczą mądrą organizowanie Mu-
zeum Historycznego Miasta Ełku; tego typu formuła, skupiona na sa-
mym mieście, sprawdza się w organizmach miejskich kalibru Krakowa  
czy Gdańska, w mniejszych byłaby pretensjonalna. Nie ma też sensu  
tworzyć bytów w rodzaju kolejnego „muzeum mazurskiego” lub „mu-
zeum Mazur”. Istnieją już Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie oraz 
Muzeum Mazurskie w Szczytnie.

Przyjmujemy zatem nazwę Muzeum Historyczne w Ełku. Miasto zosta-
ło wskazane jako siedziba, statut instytucji mówi o zainteresowaniu 
dziejami miasta, jego mieszkańców oraz regionu Mazur. W polu zain-
teresowania instytucji leży dziedzictwo wszystkich mieszkańców – tych 
przed- i powojennych, bez względu na to skąd przybyli. Użyty w nazwie 
instytucji przymiotnik „historyczny” ma jeszcze jeden ważny wymiar – 
metodologicznego podejścia do realizowanych w ramach działalności 
muzeum  działań na obszarze budowy kolekcji, związanych z tym badań 
historycznych oraz sposobu ich prezentacji. Skomplikowane dzieje mia-
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sta, położonego na pograniczu kultur, wymagają zdecydowanie wyjścia 
poza tradycyjnie pozytywistyczne koncepcje historiografii (również re-
gionalnej) i sięgnięcia po koncepcje o charakterze interdyscyplinarnym. 
Pozwalają one z jednej strony na krytyczną rewizję dotychczasowego 
sposobu badania historii Mazur, obciążonego szczególnie przed 1989 ro-
kiem wieloma naleciałościami ideologicznymi. Z drugiej strony możliwe 
staje się w ten sposób całościowe ujęcie analizowanych zjawisk i umiesz- 
czenie ich w szerszym kontekście stosunków polsko-niemieckich, a na- 
wet w kontekście ogólnoeuropejskim. Tak rozumiana metodologia ba-
dań historycznych niesie ze sobą również tę korzyść, że zdecydowane-
mu poszerzeniu ulega tutaj spektrum analizowanych źródeł. Nie są to  
już tylko archiwalia, lecz również otaczająca nas ikonosfera, ale także li-
teratura i krajobraz kulturowy. 

kolekcja

Powinna być ona być punktem wyjścia wszystkich działań podejmo-
wanych w Muzeum. Istnieje mnóstwo definicji muzeum, można toczyć 
erudycyjny spór o to, czym jest, czym być powinno, a czym zdecydowa-
nie nie, jednakże wspólnym mianownikiem jest kolekcja. 

Na zgromadzony dotychczas przez Muzeum Historyczne w Ełku zasób 
składają się bardzo zróżnicowane eksponaty (militaria, numizmatyka, 
falerystyka, zabytki archeologiczne), których wspólnym mianownikiem 
jest właśnie ich znaczenie dla dziejów miasta, jego mieszkańców i re-
gionu. Istotnym elementem zbiorów jest kolekcja fotografii. Liczy ponad 
1000 pozycji inwentarzowych i jest cennym źródłem ikonograficznym 
do badań nad historią miasta. Dawne zdjęcia ukazują Ełk zmieniający 
dość często swe oblicze, utrwalają wydarzenia tworzące jego historię, 
przybliżają nam życie mieszkańców. Fotografie te są dziełem zarówno 
fotografów profesjonalnych, jak i amatorów. Cenną część zasobów mu-
zeum stanowi zbiór ok. 100 zdjęć pochodzących z archiwum urodzonego 
w Ełku niemieckiego dziennikarza Klausa Skibowskiego, który zrobił je 
w czasie swojej wizyty w Ełku w roku 1957. To właśnie ten zbiór będzie 
osnową jednej z najbliższych wystaw czasowych muzeum. 

Przy tak dużym rozrzucie zgromadzonych dotychczas zbiorów pojawić 
się może problem chaosu, tworzenia rupieciarni, a nie kolekcji muzeal-
nej. Cytowana już Katarzyna Barańska podaje przykład jednego z muze-
ów prywatnych, które na swojej stronie internetowej określiło zasadę 
tworzenia swojej kolekcji, jako: ratujmy co się da4. Kolekcja Muzeum His-
torycznego w Ełku jest i nadal będzie tworzona świadomie w celu jak 
najpełniejszego opisu losów miasta i jego mieszkańców. 
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Muzeum Historyczne w Ełku i jego misja

Zbiory stają się muzeum, gdy nadana zostaje im funkcja społeczna.  
Muzeum jako instytucja powołane jest do wypełniania misji muzeal-
nej5. Oprócz spraw tak fundamentalnych, jak zbieranie, opracowywa-
nie i przechowywanie eksponatów muzeum, powinno być miejscem  
rozbudzania ciekawości poznawczej, krytycyzmu oraz otwartości na dru-
giego człowieka, na jego racje, na odmienność. Muzeum Historyczne  
w Ełku określa swoją misję w następujący sposób:

Jesteśmy po to aby pomagać zrozumieć, oswoić i ocalić dziedzi-
ctwo kulturowe miasta i jego mieszkańców. Chcemy brać udział 
w budowie tożsamości mieszkańców miasta, tożsamości silnej  
a przez to otwartej na inność, gotowej na rzetelny dialog.

Praktyczne skutki wynikające z tak rozumianej misji najłatwiej uchwycić 
wskazując na dotychczasowe działania muzeum. Składają się na nie wy-
stawa plenerowa Ełk. Na tyłach historii czy w centrum nowoczesności?, 
książka autorstwa Michała Olszewskiego i Rafała Żytyńca pt. Ełk. Space-
rownik po mieście niezwykłym, opracowywana właśnie koncepcja roz-
woju muzeum oraz wydawany przez muzeum rocznik Ełcki Przegląd Hi-
storyczny.

Wystawę plenerową Ełk. Na tyłach historii czy w centrum nowoczesności? 
można zwiedzać od 29 czerwca 2013 r. na Placu Jana Pawła II w Ełku.6  
Motywem przewodnim prezentowanej wystawy są zmiany, jakie doko-
nywały się przez ostatnie 150 lat w przestrzeni miasta i mentalności je-
go mieszkańców. Podkreślmy, że nawet stosunkowo skromna wystawa 
młodego muzeum wymagała poważnych prac badawczych. Muzeum, 
aby było autentyczne i wiarygodne, nie może ich zaniedbywać. We 
współczesnych definicjach muzeów pojawia się fraza „muzeum interpre-
tuje”. Interpretuje, czyli prowadzi badania. Punktem wyjścia jest anali-
za źródeł historycznych, a kolejnymi etapami interpretacja faktów na 
różnych poziomach. Wystawa w muzeum jest prezentacją interpretacji,  
a więc wynikiem pracy badawczej nad danym problemem i podstawo-
wym sposobem komunikacji z odbiorcą7. 

Pierwsza wystawa plenerowa, Spacerownik oraz idea pierwszego nume-
ru czasopisma Muzeum Historycznego w Ełku zostały omówione tak sze- 
roko, ponieważ wskazują kierunek pracy nad wystawa stałą. Miejscem 
jej otwarcia będzie nowy obiekt wzniesiony na terenie Ełckiej Kolei 
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Początków Państwa Polskiego i Polski Komitet Narodowy ICOM, Gniezno, 25-27 listopada 2009 r. Księga 
pamiątkowa poświęcona Profesorowi Krzysztofowi Pomianowi, red. E. Kowalska, E. Urbaniak, Gniezno, 
Muzeum Początków Państwa Polskiego, 2010. 
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Wąskotorowej. Fakt, że opisując działalność ełckiego muzeum, wskazu-
je się na znaczenie tworzenia kolekcji oraz rzetelnych badań naukowych, 
oznacza więc, że intencją jego twórców nie jest budowa przysłowiowe- 
go już w dyskusjach o kondycji współczesnego muzeum Disneylandu. 
Naturalnie nie do utrzymania jest również model templum – świątyni, 
w której pod wpływem wartości estetycznych zgromadzonych zbiorów  
nawet notoryczni bywalcy podrzędnych lokali rozrywkowych przedzie-
rzgną się w koneserów sztuki. Potrzebna jest tutaj mądra, przemyślana 
edukacja muzealna oraz odrobina kompromisu z kulturą współczesną. 
Kompromisu rozumianego nie jako schlebianie najmniej przygotowane-
mu odbiorcy, lecz jako próba zbudowania oferty interpretującej posia-
dane zbiory w sposób łączący tradycyjną ofertę muzealną z odrobiną 
rozrywki. 

Ełcka Kolej Wąskotorowa jest kolejką nadal sprawną. Nie ma powo- 
dów, dla których po przejęciu przez Muzeum należałoby zaprzestać prze- 
wozów turystycznych. W poprzednich latach nie wykorzystywała ona 
w pełni swojego potencjału turystycznego. Mimo że wydaje się znako-
mitym środkiem transportu dla grup zorganizowanych oraz turystów 
indywidualnych, poszukujących nowych, mało spenetrowanych jeszcze 
szlaków turystycznych, jej rola ograniczyła się do prowadzenia regular-
nych kursów letnich między Ełkiem a Sypitkami. Trasa łącząca oba te 
punkty jest atrakcyjna widokowo, ale z pewnością nie wystarcza do przy-
ciągnięcia większej liczby turystów. Zadaniem Muzeum jest więc dość 
nietypowa rola zadbania o poprawę oferty turystycznej.

konkluzje

Historia, którą chce się zajmować Muzeum Historyczne w Ełku, to nie  
przeszłość, której ostateczną wersję należy ustalić i następnie petryfi-
kować. To przestrzeń dialogu, ciągłego kwestionowania, ponawianych 
pytań i prób odpowiedzi. Chcemy widzieć muzeum, które poprzez swo- 
ją działalność (wystawienniczą, wydawniczą, badawczą i edukacyjną) bę- 
dzie płaszczyzną konstruktywnego dialogu pomiędzy pokoleniami, zwo-
lennikami różnych stylów życia, pomiędzy starymi, przedwojennymi mie-
szkańcami Ełku, jak i tymi, którzy tu przez cały czas się osiedlają. Tak rozu-
miane uprawianie historii może wzmacniać wspólnotę lokalną, budować 
poczucie więzi z miejscem, oswajać otoczenie oraz sprzyjać zakorzenie-
niu. Muzeum Historyczne w Ełku musi służyć społeczności lokalnej. 
 

Kontrapunkt. Muzeum Historyczne w Ełku
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Ełckie muzeum regionalne  
(Heimatmuseum Lyck) w świetle 
periodyku „unser Masuren-Land”

Jerzy Marek Łapo

  Heimatmuseum powinno być zwierciadłem naszego  
  ojcowiźnianego krajobrazu…1

     H. Moslehner

Siegfried Lenz na łamach swojej powieści Muzeum ziemi ojczystej (oryg. 
Heimatmuseum) uwiecznił i rozpropagował na całym świecie małe, re-
gionalne, wręcz prowincjonalne muzeum w niewielkim miasteczku Łu-
kowiec2. O ile Lenz pisał o zbeletryzowanym „łukowieckim” bycie, o tyle 
w rzeczywistości odwoływał się do realnej placówki muzealnej w Ełku 
(Lyck). Część dziejów tego Heimatmuseum można prześledzić na łamach 
„Unser Masuren-Land” (dalej UM), periodycznego dodatku krajoznaw-
czego i popularno-naukowego do ełckich gazet codziennych, który 
spełniał również rolę komunikatora między osobami prowadzącymi mu-
zeum, a zwiedzającymi i darczyńcami3.

1  H. Moslehner, Die kulturkundliche Abteilung unseres Heimatmuseums, UM, 1930, nr 10, s. 39.
2 S. Lenz, Muzeum ziemi ojczystej, przekład E. Borg i M. Przybyłowska, Warszawa 1991; kolejne wydanie 
Olsztyn 2010.
3 Autor miał dostęp do większości numerów czasopisma, ale niestety nie do wszystkich. 

Il. 1. Winieta „Unser Masuren-Land". Fot. ze zbiorów Muzeum Historycznego w Ełku
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W Prusach Wschodnich muzeum – „matką” było niewątpliwie króle-
wieckie Prussia-Museum. Jego tradycje sięgały działalności towarzystw 
naukowych z końca XVIII w., natomiast zręby nowożytnej placówki  
o charakterze wystawienniczo-badawczym wiązały się z działalnością  
Towarzystwa Starożytniczego „Prussia” (Altetumsgesellschaft Prussia)
(od 1844 r.). Skupiało ono większość osób zainteresowanych przeszło-
ścią Prus Wschodnich, mieszkających zarówno w stołecznym Królew- 
cu (Königsberg), jak i na prowincji. Członkowie stowarzyszenia począw-
szy szczególnie od lat sześćdziesiątych XIX w. aktywnie brali udział  
w comiesięcznych spotkaniach sprawozdawczych, na których refero-
wali m.in. wyniki swoich odkryć i badań terenowych, przede wszyst-
kim archeologicznych i historycznych. Odkrywane zabytki trafiały do 
zbiorów Prussia-Museum (otwartego oficjalnie w 1881 r.). Wyniki od- 
kryć i badań drukowano najpierw w Altpreussische Monatsschrift (od 
1864 r.), a później w Sitzungsberichte der Altertumsgesellschaft Prussia 
(od 1875 r.)4.

Królewiecki monopol muzealny na szerszą skalę po raz pierwszy został 
przełamany w 1916 r.5 Wtedy to w mazurskim Lecu (Lötzen, dzisiejszym 
Giżycku), w dawnej zamkowej stajni Twierdzy Boyen otwarto muzeum  
regionalne (Vaterländische Gedenkhalle der Feste Boyen). Na pierwszej wy-
stawie przedstawiano eksponaty militarne z przełomu XIX i XX w. oraz  
zabytki archeologiczne odkryte na cmentarzysku ciałopalnym z okresu 
wpływów rzymskich i okresu wędrówek ludów w podgiżyckim Boga-
czewie. Stanowisko odkryto podczas kopania umocnień na samym po-
czątku I wojny światowej. Po wyparciu z Mazur Rosjan, przy osobistym 
poparciu Paula von Hindenburga i wsparciu dowódcy twierdzy Hansa Bus- 
sego, badania przeprowadził geolog Hans Hess von Wichdorff. Wsta-
wiennictwo Hindenburga przyczyniło się do tego, że zabytki z Bogacze- 
wa nie trafiły do „centralnego” Prussia-Museum, a pozostały i były eks-
ponowane niedaleko od miejsca odkrycia, tworząc tzw. Kolekcję Bussego 
(Busse-Sammlung)6. 

Giżyckie muzeum od samego początku nie ograniczało się jedynie do 
pozyskiwania zabytków z terenu jednego powiatu. Już w połowie lipca 
1916 r. prof. Krause przekazał m.in. trzy zabytki krzemienne znalezione 
na północnym brzegu jeziora Jędzelewo, w pow. ełckim, które zostały 
wpisane do księgi inwentarzowej pod sygnaturą V27. 

4  A. Rzeszotarska-Nowakiewicz, Prussia-Museum w Królewcu, w: A. Bitner-Wróbleska (red.), Archeo-
logiczne księgi inwentarzowe dawnego Prussia-Museum, Aestiorum Hereditas, t. I, Olsztyn 2008, s. 32-45.
5 W 1912 r. we Fromborku utworzono niewielkie monograficzne muzeum poświęcone osobie Mikołaja 
Kopernika – B. Chorostian, Frombork, w: Braniewo. Z dziejów miasta i powiatu, Olsztyn 1973, s. 178.
6 J. Łapo, Pradzieje okolic Giżycka, w: G. Białuński (red.), Giżycko. Miasto i ludzie, red. G. Białuński, Giżycko 
2012, s. 13-14. 
7 Vorgeschichtliche Fundkartei des Kreises Lötzen (kartoteka Arthura Schmidta), por. M. Karczewska, 
Cmentarzysko z okresu wpływów rzymskich i wędrówek ludów w Sterławkach Wielkich, w Krainie Wiel-
kich Jezior Mazurskich. Rekonstrukcja wyników badań na podstawie materiałów archiwalnych i zbiorów 
Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie, w: M. Hoffmann/ J. Sobieraj (red.), Archeologia ziem pruskich. Nie-
znane zbiory i materiały archiwalne, Olsztyn 1999, s. 240.

Ełckie muzeum regionalne (Heimatmuseum Lyck) w świetle...
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Zmiany, jakie nastąpiły w Prusach Wschodnich po zakończeniu I wojny 
światowej, miały także wpływ na rozbudzenie zainteresowań krajo- 
znawczych. Wymuszone były one przez sytuację polityczną i geograficz- 
ną, w jakiej znalazła się prowincja, a zwłaszcza jej południowe kresy, 
objęte plebiscytem 1920 r. Cała machina państwa niemieckiego została 
zaangażowana w antypolską agitację i propagandę, potwierdzającą  
niemieckość Mazur i całych Prus Wschodnich. Później też polityka re- 
publiki weimarskiej sprzyjała powstawaniu lokalnych inicjatyw umożli-
wiających dokumentowanie kultury i przeszłości „niemieckiego Wscho-
du”8. Na Mazurach czasami musiało to przybierać nieco kuriozalne for-
my, wobec ewidentnie słowiańskich korzeni i dorobku wielu tutejszych 
mieszkańców. W kręgu działań „ojcowiźnianych”, na rzecz „Heimatu” 
(ojczyzny, małej ojczyzny – w pewnej opozycji do Vaterlandu = Ojczy-
zny)9 leżało także zakładanie lokalnych, powiatowych muzeów, tzw. 
Heimatmuseum. Powstawanie takich placówek wymagało współpracy 
członków władz z przedstawicielami lokalnych elit, często nauczycieli, 
obowiązkowo lojalnych wobec państwa niemieckiego10. Wbrew pozo-
rom, sprawy muzeów były też mocno nacechowane polityką, także mię- 
dzynarodową, wszak w 1927 r. w Działdowie Emilia Sukertowa-Biedra-
wina wraz z mężem Józefem Biedrawą otworzyli Muzeum Mazurskie, 
które podkreślało polskość Mazur i związki tej krainy z Polską11.

Muzeum regionalne w Szczytnie założono już w 1924 r.12, w Kętrzynie 
dopiero w 1937 r.13, a dla przykładu w Węgorzewie, mimo planów nigdy 
takie nie powstało14. Heimatmuseum działały w Bartoszycach, Branie-
wie, Gołdapi, Lidzbarku Warmińskim15, Młynarach, Morągu, Mrągowie, 
Nidzicy, Olsztynie, Olsztynku, Ostródzie, Pasłęku, Piszu, Reszlu, Rynie  
i Pieniężnie16. W wielu kręgach posiadanie własnego muzeum świadczyło 
o pozycji miasta. Tak też było w Ełku.

8  R. Traba, „Wschodniopruskość”. Tożsamość regionalna i narodowa w kulturze politycznej Niemiec, Po-
znań-Warszawa 2005, s. 65-94.
9 Fritz Hintz, pierwszy redaktor „Unser Masuren-Land” wyjaśniając zależności między „Heimat” i „Va-
terland” cytował Theodora Fontane: „Kto w głębokości duszy jest także wierny Ojczyźnie, ten kocha 
ojcowiznę” – R. Hintz, Zum Geleit, UM, 1927, nr 1.
10  Por. J. Sobieraj, Hans Tiska – szczycieński nauczyciel, opiekun zabytków i muzealnik, Rocznik Mazurski, 
1999, t. 4, s. 60. 
11 P. Bystrzycki, Muzeum Mazurskie w Działdowie, w: Rocznik Działdowski, 2007, t. 7, s. 23-26; E. Mar-
cinkowska, Regionalizm mazurski w działalności muzealniczej Emilii Sukertowej-Biedrawiny, Rocznik Dział-
dowski, 2007, t. 7, s. 13-22.
12 J. Sobieraj, Hans Tiska – szczycieński nauczyciel, opiekun zabytków i muzealnik, Rocznik Mazurski, 1999, 
t. 4, s. 54. 
13 Muzeum utworzono w budynku dawnej loży masońskiej – T. Korowaj, Rastenburg/Kętrzyn. Przewod-
nik historyczny po mieście, Kętrzyn 2005, s. 65. 
14 J. Łapo, Początki węgoborskiego muzealnictwa, w: Studia Angerburgica, 2001, t. 6, s. 113. 
15 W 1928 r. założono tutaj Warmińskie Muzeum Ludowe – P.H. Doroszewski, W Republice Weimarskiej 
i III Rzeszy (1918-1945), w: K. Mikulski/ E. Borodij (red.) Historia Lidzbarka Warmińskiego, t. 1, Lidzbark 
Warmiński 2008, s. 443. 
16  I. Lewandowska, Wkład Jerzego Antoniewicza w organizowanie życia naukowego i polskiej archeolo-
gii na Warmii i Mazurach po II wojnie światowej, w: S. Achremczyk (red.), Życie codzienne na dawnych 
ziemiach pruskich. Krzewienie wiedzy, Olsztyn 2005, s. 91; R. Traba, „Wschodniopruskość”. Tożsamość re-
gionalna i narodowa w kulturze politycznej Niemiec, Poznań-Warszawa 2005, s. 92.

Jerzy Marek Łapo
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Wszystko zaczęło się od zawiązania w dniu 17 listopada 1924 r. Towa-
rzystwa Krajoznawczego Powiatu Ełckiego (Heimatkundliche Arbeitsge-
meinschaft des Kreises Lyck)17. To jego członkowie od listopada 1925 r. 
redagowali Unser Masuren-Land z podtytułem Herausgegeben als Beilage 
zur »Lycker Zeitung« im Auftrage der Heimkundlichen Arbeitsgemeinschaft 
Lyck. To samo środowisko powołało do życia muzeum regionalne.

Ełckie Heimatmuseum otwarto oficjalnie 19 września 1926 r., choć przy-
gotowania do jego urządzenia oraz zbieranie eksponatów trwało przez 
co najmniej kilka miesięcy poprzedzających uroczystość. Inicjatywa zo- 
stała wsparta przez bank Raiffeisenkassen des Kreises Lyck. Udało się 
także pozyskać innych sponsorów, kolejni obiecali wsparcie18.  Zbiorem 
„zakładzinowym” stała się kolekcja, którą podarował Fritz Hintz, prze-
wodniczący Towarzystwa Krajoznawczego i redaktor UM19. Ekspozycja 
umieszczona w dwóch pokojach w nowym gmachu ratusza, podzielona 
była na trzy działy: pradziejowy (archeologiczny), kulturoznawczy (et-
nograficzny i historyczny) oraz przyrodniczy. Początkowo kierowali nim 
odpowiednio: nauczyciel Adolf Pogoda, architekt Lotz i radca szkolny 
Coenen20. 

W 1930 r. nauczyciel pomocniczy H. Moslehner, który zastąpił Lotza, 
przedstawił na łamach UM dział kulturoznawczy ełckiego muzeum.  
Jego działalność ogniskowała się na ukazywaniu i dokumentowaniu ty- 
powych dla powiatu ełckiego zjawisk kulturowych dotyczących osadni- 
ctwa, uprawy roli, zbiorów, wyposażenia domów, tradycyjnych narzędzi, 
ubiorów i ozdób, zabawek, zwyczajów i obyczajów etc. Zdawano sobie 
sprawę z tego, że w zbiorach nie ma wszystkich pożądanych eksponatów, 
dlatego też posiłkowano się ich rysunkami, szkicami, modelami itp. Zbio-
ry krajoznawcze uporządkowane były według klucza:

– wyposażenie mieszkań – 8 obiektów,
– narzędzia gospodarskie – 51 obiektów,
– sztuka ludowa i rękodzieło – 27 obiektów,
– tkaniny i ubrania – 5 obiektów,
– zwyczaje i obyczaje – 2 obiekty,
– dokumenty i książki – 35 obiektów,
– monety – 200 obiektów,
– wojna światowa – 12 obiektów21.

Lokal udostępniony w ratuszu pełnił przede wszystkim funkcję ekspo-
zycyjną. W 1930 r. pod adresem Am Rathaus 2 znajdował się dział kultu- 
roznawczy, kierowany przez Moslehnera. Jednakże siedziby kierowni-
ków pozostałych działów znajdowały się najprawdopodobniej w ich pry- 

17  W latach 1924-1930 stowarzyszeniu przewodził Fritz Hintz. Później jego następcami zostali Adolf Po-
goda i Franz Kotzan – Rektor Hintz, UM, 1930, nr 9, s. 33.
18  F. Kotzan, Bericht über den Ausbildungskursus für wissenschaftliche Heimatkunde an der Albertina in 
Königsberg Pr., UM, 1926, nr 5.
19  Rektor Hintz, UM, 1930, nr 9, s. 33.
20  F. Hintz, Eröffnung unseres Heimatmuseums, UM, 1926, nr 11.
21  H. Moslehner, Die kulturkundliche Abteilung unseres Heimatmuseums, UM, 1930, nr 10, s. 38-39.

Ełckie muzeum regionalne (Heimatmuseum Lyck) w świetle...
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watnych domach. Działem przyrodniczym zawiadywał Coenen przy 
Schulstrasse 11, a pradziejowym Pogoda przy Bismarckstrasse 16. Od-
powiednie zgłoszenia znalezisk i informacje należało kierować do po-
szczególnych kierowników22. Coenen informował, iż muzeum przyjmuje 
martwe ptaki i inne zwierzęta do preparowania (na koszt muzeum), 
prosił jednakże o szybkie ich dostarczanie po śmierci na Schulstrasse 1123.

Zasoby ełckiego Heimatmuseum rozrastały się przede wszystkim dzięki 
darom od mieszkańców miasta i okolic, jak również dzięki działalności 
archeologicznej kierownika muzeum oraz nauczyciela Franza Kotzana  
z Grabnika. Ten ostatni w 1930 r. wyrażał nadzieję, że zabytki znalezione 
niedaleko kurhanu w Romejkach: grot brązowy oraz dłubanka z jezio-
ra Krzywianka, będące w posiadaniu pana Dziengla, wkrótce trafią do 
ełckich zbiorów muzealnych, stając się ich ozdobą24.

Adolf Pogoda współpracował z dwoma rywalizującymi ze sobą archeolo-
gami królewieckimi – z Wilhelmem Gaertem – dyrektorem Prussia-Mu-
seum oraz z Carlem Englem – profesorem Albertyny. Wspólne badania, 
– m.in. w 1927 r. – Pogoda przeprowadził z Gaertem wizytacje stanowisk 
archeologicznych w miejscowościach: Grabnik, Lepaki, Małkinie, Mąki, 
Pietrasze i Rogale25, owocowały m.in. wsparciem konserwatorskim ze 
strony większej placówki muzealnej. W 1932 r. ełczanin informował czy-
telników o tym, że wydobyte z kurhanów w Gorle popielnice są obec-
nie opracowywane i konserwowane w muzeum w Królewcu, po czym 
zostaną przekazane do Ełku26.Tutaj  trafiła też urna z kurhanu w Grab-
niku, o czym informacja znalazła się w pierwszym tomie archeologicz-
nej monografii Prus Wschodnich Engla27. Z dzieła tego można było do-
wiedzieć się również, iż w ełckich zbiorach znajdowały się:

– mezolityczne oraz neolityczne zabytki krzemienne z Baranów, 
Chruścieli, Ełku (Rennplatz), Grabnika, Małkiń, Miłuk (także cerami-
ka), stan. III i V i Zawad28,
– kamienna siekierka walcowata z Zaborowa29,
– naramiennik brązowy z kurhanu w Gorle30,
– 2 brązowe siekierki tulejowate z Lisek31.

Sprawozdania z badań archeologicznych prowadzonych z ramienia Hei-
matmuseum sporządzane były najpewniej w dwóch egzemplarzach, je- 
den trafiał do Prussia-Museum, drugi pozostawał w Ełku32. Niestety, za-

22  H. A., Heimatmuseum, UM, 1930, nr 11, s. 48.
23  Heimatmuseum, UM, 1930, nr 14, s. 64. 
24  F. Kotzan, Das bronzezeitliche Hügelgrab bei Rumeyken, Kreis Lyck, UM, 1930, nr 15, s. 68.
25  A. Pogoda, Untersuchungen vorgeschichtlicher Kulturstätten im Lycker Kreise durch Museumdirektor 
Dr. Gaerte, UM, 1927, nr 6.
26  A. Pogoda, Die Hügelgräber von Gorlen, UM, 1932, nr 12, s. 50.
27  C. Engel, Vorgeschichte der altpreussischen Stämme, t. 1, Königsberg, 1935, tabl. 110 c. 
28  Ibidem, s. 317-318, tabl. 21. 
29  Ibidem, s. 301. 
30  Ibidem, s. 304. 
31  Ibidem, s. 307. 
32  Por. chociażby książkę H. Bohne-Fischer, Ostpreussens Lebensraum in der Steinzeit, Königsberg 1941, 
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bytki o dużej wartości naukowej (i materialnej) trafiały do muzeum kró-
lewieckiego. Tak stało się m.in. ze srebrnym skarbem ze Skomętna, ale 
A. Pogoda informował czytelników, że istnieje możliwość wykonania dla 
ełckiego Heimatmuseum kopii najważniejszej części znaleziska33.

W Unser Masuren-Land ukazała się seria artykułów o nowych nabytkach 
ełckiego Muzeum regionalnego. We wrześniu 1930 r. informowano  
o nowych nabytkach34:
w dziale przyrodniczym (eksponat / ofiarodawca):

– wodnik zwyczajny i grubodziób zwyczajny / pan kupiec Zorn,
– siewka złota / pan dyrektor powiatowy Komm,
– zbiór motyli / pan dyrektor sądu ziemskiego Reinberger,
– jastrząb / pan podleśniczy w nadleśnictwie Dirksen Wolka,
– bocian czarny, kruk, trzmielojad / pan nadsekretarz budowlany 
Reuter,
– krzyżodziób sosnowy / pan nauczyciel Schön,
– poroże jelenia szlachetnego (znalezisko torfowe) / pan kupiec 
Kraska,
– zęby trzonowe dzikiego konia (znalezisko torfowe) / pan mająt-
karz Heinrich z Chełch,
– 15 szczątków osadowych / pan nauczyciel Kleist,
– zięba jer / panna Felicitas Zimmermann,
– sowa błotna / panna Lotte Janzik,
– biały kret / panna Rotrand Strauss z Prostek,
– mewa mała / panna Margot Schmidt z Gawlika;

w dziale pradziejowym (zabytek / miejsce znalezienia / ofiarodawca):
– 1 toporek / Zaborowo / panna Margot Fischbach z Ełku,
– 1 toporek wykonany z poroża / Rożyńsk (znalezisko torfowe) / pan 
Ambrosius Bienert z Rożyńska,
– 1 siekierka brązowa / depozyt od pana nauczyciela Nischa ze 
Starych Krzywych,
– 2 toporki kamienne / południowy brzeg jeziora Szostak / pan nau-
czyciel Konietzko z Orzechowa,
– 1 łopata łosia / Wiśniewo (znalezisko torfowe) / pan Brodowski  
z Wiśniewa,
– 1 wisiorek z cyny, 1 igła kościana, 2 przęśliki, fragmenty ceramiki  
z wielu naczyń, wiele stożkowych ciężarków (najpewniej tkackich), 
kości zwierzęce / ze średniowiecznego („późnopogańskiego”) 
grobu kobiecego z Płociczna badanego przez pana nauczyciela 
Dziengla z Płociczna,
– fotografia całego znaleziska oraz kopie zapinki podkowiastej, nara-
miennik i krzyżyk / ze skarbu srebrnego ze Skomętna.

w której wykorzystano informacje o stanowiskach z epoki kamienia z okolic Ełku oraz reprodukowano 
fotografie stanowisk archeologicznych autorstwa Adolfa Pogody, powołując się jednak na akta Prussia-
Museum.
33  [A.] Pogoda, Silberschätze im Sudauerland, UM, 1932, nr 11, s. 46; także: tegoż, Der Fürstenschmuck 
von Skomentnen, Kreis Lyck, UM, 1929, nr 12, s. 92.
34  Heimatmuseum, UM, 1930, nr 14, s. 64.
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Jeszcze w tym samym roku, w listopadzie wymieniano kolejne pozy-
skane nabytki35:
w dziale przyrodniczym:

– 1 poroże jelenia z nacięciami / Chrościele (znalezisko torfowe) / pan 
Bartolomeizik z Chrościeli,
– orzechy laskowe z najniższych warstw torfu / Barany (znalezisko 
torfowe) / szkoła w Baranach;

w dziale pradziejowym:
– 1 siekierka kamienna / Płociczno / pan L. Nowitzki z Płociczna,
– 1 siekierka kamienna / zachodni brzeg Jeziora Golubskiego / pan 
Kaiser z Golubiów,
– zabytki krzemienne / Barany / szkoła w Baranach,
– 1 naczynie z wczesnej epoki żelaza / Barany,
– fragmentów ceramiki / z budowy drogi Szarejki / Nowa Wieś Ełcka;

w dziale krajoznawczym:
– 2 dzbanki, 2 garnki do gotowania, 3 miski, 1 garnek kamionkowy / 
pan mistrz garncarski Dorich z Ełku,
– 1 model pieca do wypalania wapna z Płociczna,
– 1 rosyjski nieśmiertelnik / pan Jeziorowski z Baranów,
– 1 mazurska biblia z 1736 r. / pan Kaiser z Golubiów.

W styczniu 1931 r. informowano o powiększeniu się zbiorów o kolejne 
zabytki36:
w dziale archeologicznym:

– 1 duże naczynie gliniane z „przedchrześcijańskiej” epoki żelaza / 
osada w Baranach,
– 1 toporek / Ełk / Alfred Gliemann z Ełku,
– zabytki krzemienne / Miłuki / Alfred Gliemann z Ełku;

w dziale krajoznawczym:
– 20 monet / panna Mowries z Ełku,
– 7 monet / panna Iwenautzki z Ełku.

W grudniu 1931 r. informowano o nabytkach37:
– 1 rzeźbiony kamień – pan Knittel z domeny w Ledze,
– 1 „Lischke”(?) / pan Kowalzik z Kuczy,
– 1 polski kalendarz plebiscytowy i 1 polska karta do głosowania / 
 pan Pentzek z Ełku,
– 1 dwojaki / pan J. Wilimzik z Mrozów,
– 1 cedzak i 1 Nowy Testament / pan Kulick z Mrozów,
– 1 stare żelazko / pan Zacharias z Mrozów,
– 1 akt bractwa strzeleckiego w Ełku z okazji pożegnania dra Falka, 
przewodniczącego bractwa, opuszczajacego miasto, datowany  
18 maja 1861 r. / bractwo strzeleckie z Ełku,

35  P. [A. Pogoda], Heimatmuseum, UM, 1930, nr 17, s. 76.
36  P. [A. Pogoda], Heimatmuseum, UM, 1931, nr 2, s. 10. Nowe nabytki wymienione były także w nr 20 
UM z 1930 r.
37  H.A. [A. Pogoda], Heimatmuseum, UM, 1931, nr 23, s. 88.
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– 1 kapelusz nadleśniczego (od munduru galowego) i 1 stara Biblia 
(wydanie luksusowe w skórzanej oprawie) / pani nadleśniczyna 
Schwerdtferger z Ełku.

W sierpniu 1932 r. A. Pogoda wymieniał i dziękował ofiarodawcom za 
różnego typu zabytki, które wzbogaciły zbiory38:

– 1 motyka kamienna / Juchy / szkoła w Juchach,
– 1 siekierka kamienna i 1 przęślik / Gorło / szkoła w Gorle,
– 1 nóż krzemienny / Ełk (Rennplatz) / uczeń Gotthilf Gross z Ełku,
– 1 siekierka kamienna i zabytki krzemienne / Miłuki / pan nauczyciel 
(Studiendirektor) dr Hofmann,
– 1 siekierka brązowa / Liski / pan Gerlach z Juch,
– 1 obręcz żelazna / grodzisko w Rogalach / pan Kleist z Rogali,
– 1 żelazny grot włóczni / pan Johann Drubba z Rożyńska,
– 1 ząb mamuta (rozcieracz) / pan Friedrich Martzian z Królowej Woli,
– 1 ząb mamuta (kieł) / żwirownia Ankera w Ełku / pan Jablonski  
z Ełku,
– 1 moneta z 1782 r. / pan radny miejski Schwarz z Ełku,
– 2 stare monety / pan radny miejski Stodollik z Ełku,
– 38 starych monet / pan Ehrhardt z Ełku,
– 1 rosyjski relikwiarz / pan Krüger z Rękusów,
– 1 zaświadczenie zarządu policyjnego w Ełku z 1833 r. / Opitz  
z Siedlisk,
– 1 kołowrotek / panna Zimmermann z Ełku,
– 1 model sochy / pan Gollub z Rożyńska,
– 1 gablota z motylami / pan dyrektor sądu ziemskiego Reinberger  
z Ełku.

W listopadzie 1933 r. informowano o nowościach w zbiorach39:
– mezolityczne zabytki krzemienne / szkoły w Zawadach, Baranach  
i Laskach Wielkich / pan Jopp z Zaborowa, uczeń Ernst Herder z Ełku  
i uczeń Gotthilf Gross z Ełku,
– 1 motyka kamienna / Rogalik / pan Ernst Kannenberg z Ełku,
– 1 siekierka kamienna / Borki / pan Gustav Bubritzki z Borek,
– 1 siekierka kamienna / Zawady / pan Eichel z Zawad,
– 1 siekierka kamienna / pan Nowack z Lasek Wielkich,
– 1 grot brązowy / Rydzewo / pan Emil Wrobbel z Rydzewa,
– 1 moneta grobowa / Gorło / pan Ambrosius Bienert z Rożyńska,
– 1 moneta grobowa / Gorło / pan Winkler z Ełku,
– 1 łopata łosia / Chełchy / pan Rudolf Soboll z Chełchów,
– 1 żuchwa tura / znaleziona podczas melioracji w okolicach Guzków 
i Mączy / pan Ambrosius Bienert z Rożyńska,
– 1 starożytna łyżwa / pan Saborowski z Ełku,
– 1 rosyjski amulet (inwazja rosyjska z 1914 r.) / pan Minut z Ełku.

38  A. Pogoda, Heimatmuseum, UM, 1932, nr 15, s. 64.
39  Heimatmuseum, UM, 1933, nr 21, s. 84.
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W 1929 r. do zbiorów trafiła dłubanka z torfowiska w Borkach40. W 1933 r. 
F. Kotzan opisując wyniki badań cmentarzyska ciałopalnego w Borzy-
mach, z którego zabytki trafiły do Prussia-Museum, informował, iż ana-
logiczna popielnica do tych borzymskich, znajduje się w zbiorach Heimat-
museum, a została znaleziona na północnym brzegu jeziora Jędzelewo41.

Od czerwca 1931 r. Adolf Pogoda zamieszczał krótkie informacje o odkry-
ciach archeologicznych, dokonywanych na terenie powiatu. Niewyklu- 
czone, iż część zabytków trafiła również do zbiorów Heimatmuseum.  
Autor wymieniał m.in. odkrycia w miejscowościach:

– Nowa Wieś Ełcka / osada wczesnośredniowieczna oraz Mołdzie / 
osada z czasów przed Chrystusem42,
– Dmusy, pow. piski / osada średniowieczna z czasów „późnopogań-
skich” i krzyżackich (złożono wniosek do Prussia-Museum o regular-
ne badania)43, 
– Kopijki / osada z czasów krzyżackich oraz Czyńcze / nawodzisko44,
– Długosze / osada pradziejowa i późnośredniowieczna, kamień 
żarnowy przechowywany w szkole w Długoszach45,
– Drygały / cmentarzysko (zawiadomiono Prussia-Museum) 
oraz Nowa Wieś Ełcka / znaleziska z epoki kamienia i późnego 
średniowiecza przy pogłębianiu rzeki Ełk46.

Wśród nabytków niewątpliwie dominowały zabytki archeologiczne. 
W 1927 r. Fritz Hintz podsumowując artykuł kętrzyńskiego nauczyciela 
Torklera, który przedstawił akt lokacyjny wsi Waszulki, w powiecie nidzic- 
kim, napisał: Omówiony akt lokacyjny został przekazany do muzeum re-
gionalnego w Nidzicy. Jest to słuszne [postępowanie], dlatego przy tej oka-
zji, apelujemy aby pilnie podobne dokumenty z powiatu ełckiego znalazły się  
w zbiorach naszego ełckiego muzeum regionalnego47. Apel był jednak ra-
czej mało skuteczny i nabytki historyczne należały do rzadkości.  W zbio-
rach znalazła się fotografia dokumentu z 1863 r. o nadaniu pamiątkowe- 
go medalu za działania wojenne z lat 1813-1815. Jego odbiorcą była… Ca- 
tharina Dorothea Madetzki, z domu Fuhrmann, córka karczmarza z ma-
łej wioski na Mazurach48. W 1929 r. orzeczenie własnościowe dotyczące 
Nowej Wsi Ełckiej z 1814 r. w depozyt przekazał gospodarz Bartholomei-
zik z tejże wsi49.

Muzeum nie ograniczało się jedynie do działalności ekspozycyjnej. Ob-
jazd geologiczny (koleją i pieszo) w okolicach Skomacka, Ogródka i Klus 

40  A. Pogoda, Der Einbaumfund von Borken, Kreis Lyck, UM, 1929, nr 9, s. 65-66.
41  F. Kotzan, Am Flaschgräberfeld Borszymmen, UM, 1933, nr 20, s. 79-80.
42  Pogoda, Fundnachrichten, UM, 1931, nr 11, s. 44.
43  P. [A. Pogoda], Fundnachrichten, UM, 1931, nr 12, s. 52.
44  P. [A. Pogoda], Fundnachrichten, UM, 1931, nr 20, s. 76.
45  P. [A. Pogoda], Fundnachrichten, UM, 1931, nr 24, s. 92.
46  [A. Pogoda], Fundnachrichten, UM, 1933, nr 4, s. 16.
47  Torkler, Eine alte Handgeste vom Jahre 1395 aus Waschulken, UM, 1927, nr 6.
48  G. Gressun, Erinnerungen an ein masurisches Heldenmädchen von 1813/15, UM, 1929, nr 9, s. 71.
49  K. Charchulla, Aus der Vergangenheit des Dorfes Neuendorf, Kreis Lyck, UM, 1929, nr 11, s. 85-86.
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pod przewodnictwem ówczesnego berlińskiego prof. Hansa Hessa von 
Wichdorffa, w dniu 22 sierpnia 1927 r. zgromadził 120 uczestników, w tym  
52 uczniów50. 4 i 5 kwietnia 1925 r. dr Clasen z Królewca opowiadał 
członkom stowarzyszenia o pradziejowych i wczesnośredniowiecznych 
grodziskach w Prusach51.

Od listopada 1931 r. miłośnicy regionu zbierali się regularnie w pierwszą 
środę każdego miesiąca o godz. 15.00. Było kilka miejsc spotkań. Odby-
wały się one w restauracji Steinbecka (listopad 1931 r. – styczeń 1932 r., 
listopad 1932 r. – marzec 1933 r.), w „małej sali posiedzeń” ratusza (luty 
– marzec 1932 r.) oraz w pokoju fizycznym w Szkole Goethego (kwiecień 
1932 r.). Popularno-naukowe wykłady dotyczyły lokalnej przyrody, ar-
cheologii, historii, kultury etc., a później część z nich ukazywała się na 
łamach UM:

– 4 listopada 1931 r. / Moslehner / plan opracowania mazurskiej  
sztuki Ludowej oraz Kotzan – kurhany z epoki brązu w powiecie 
ełckim (z przeźroczami)52,
– 2 grudnia 1931 r. / Krohm / pytania do projektu mapy osadnictwa  
i Pogoda / książęca biżuteria ze Skomętna53,
– 6 stycznia 1931 r. / Becker / mazurskie pieśni ludowe oraz Coenen 
– nasz lokalny świat ptaków (na podstawie zbiorów Heimatmu-
seum)54,
– 3 lutego 1932 r. oraz 2 marca 1932 r. / Coenen / nasz lokalny świat 
ptaków (na podstawie zbiorów Heimatmuseum)55,
– 6 kwietnia 1932 r. / Otto Hoeppel, A. Jeziorowski, Rafael / cechy 
naszego ojcowiźnianego świata roślin, nasze rośliny chronione56,
– 3 listopada 1932 r. / Pogoda / osadnictwo krzyżackie na terenie 
powiatu57,
– 7 grudnia 1932 r. / Pogoda / nasz nowy herb; Blazey / wędrówki po 
powiecie ełckim (z przeźroczami)58,
– 4 stycznia 1933 r. / Hoeppel / z historii ełckich rzemieślników59,
– 1 lutego 1933 r. / pastor Zachau / badania genealogiczne i mazurskie 
nazwiska60,
– 1 marca 1933 r. / Kotzan / środkowomezolityczna „kultura z ostrza-
mi” w powiecie ełckim (z przeźroczami) oraz Hoeppel / nasz lokalny 
krajobraz a w nim człowiek (z przeźroczami)61.

50  P. Gollub, Eine geologische Wanderung im Kreise Lyck unter Leitung von Prof. Hess von Wichdorff, Ber-
lin, UM, 1927, nr 9.
51  Langmann, Die Schwedenschanze bei Wiersbowen, Kreis Lyck, UM, 1928, nr 8, s. 63.
52  J.A. Pogoda, Heimatkundliche Arbeitsgemeinschaft, UM, 1931, nr 20, s. 76.
53  J.A. Pogoda, Heimatkundliche Arbeitsgemeinschaft, UM, 1932, nr 22, s. 84.
54  J.A. Pogoda, Heimatkundliche Arbeitsgemeinschaft, UM, 1931, nr 24, s. 92.
55  J.A. Pogoda, Heimatkundliche Arbeitsgemeinschaft, UM, 1932, nr 2, s. 8; nr 3, s. 16.
56  J.A. Pogoda, Heimatkundliche Arbeitsgemeinschaft, UM, 1932, nr 5, s. 24.
57  Heimatkundliche Arbeitsgemeinschaft, UM, 1932, nr 18, s. 76; A. Pogoda, Die ordenszeitliche Besiedlung 
des Kreises Lyck, UM, 1932, nr 19, s. 77-80, nr 20, s. 81-84, nr 21, s. 85-87.
58  J.A. Pogoda, Heimatkundliche Arbeitsgemeinschaft, UM, 1932, nr 20, s. 84.
59  Heimatkundliche Arbeitsgemeinschaft, UM, 1932, nr 22, s. 92.
60  Heimatkundliche Arbeitsgemeinschaft, UM, 1933, nr 2, s. 8. 
61  Heimatkundliche Arbeitsgemeinschaft, UM, 1933, nr 4, s. 16.
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Pracownicy Heimatmuseum w Ełku kontaktowali się ze swoimi kolega-
mi z innych miast Prus Wschodnich. Jeszcze pod utworzeniem ełckiego 
muzeum, od 4 do 16 stycznia 1926 r. Franz Kotzan reprezentował Ełk na 
szkoleniu krajoznawczym zorganizowanym na uniwersytecie królewiec-
kim. Był jednym z 44 uczestników, którzy zostali zapoznani m.in. z dia-
lektami Prus Wschodnich, wprowadzeniem do historii sztuki, pradzieja-
mi regionu, historią polityczną Prus, postacią Kanta, muzyką XVI-XIX w.,  
podaniami i baśniami, regionalną geografią, Mierzeją Kurońską, Alber-
tyną. Wykłady uzupełniane były m.in. dyskusjami oraz filmem62. W dniach 
28-20 czerwca 1929 r. Prussia-Museum gościło uczestników 4. zjazdu 
„wschodniomarchijskich” muzeów regionalnych. Przybyłych przywitał 
dyrektor królewieckiej placówki oraz w imieniu prezydenta prowincji – 
prowincjonalny radca budowlany Ploke. Ełcką placówkę reprezentował 
Adolf Pogoda. Kursanci wysłuchali wykładu prof. Ehrlicha z Elbląga o Pro-
blemie badania zamków, oraz sprawozdania dra Heima o wynikach naj-
nowszych badań archeologicznych Góry Zamkowej w Kwidzynie. Regio-
naliści dzielili się też własnymi doświadczeniami – Hans Tiska ze Szczyt-
na zaprezentował temat Sztuka ludowa i muzeum regionalne. Jednakże 
profesja dyrektora Prussia-Museum, niewątpliwie zaważyła na archeolo-
gicznym profilu całego spotkania. Gaerte zaprezentował wykład o wła- 
ściwym zawiadamianiu i zabezpieczaniu odkryć archeologicznych, a dwa  
ostatnie dni zjazdu przeznaczono na objazd po okolicach Królewca.  
W Gross Friedrichsberg goście wizytowali wykopaliska prowadzone na 
cmentarzysku popielnicowym z III-IV w. n.e., a w Rauschen i Georgens-
walde zwiedzali cmentarzyska kurhanowe. Na kolejny zjazd regional-
nych muzealników wyznaczono Elbląg63. W dniach 25-28 lipca 1930 r. 
w Królewcu odbył się 11. zjazd członków Stowarzyszenia na Rzecz Nie-
mieckich Pradziejów (Gesellschaft für deutsche Vorgeschichte), któremu 
przewodził prof. Gustav Kossinna. Zjazd archeologów połączony był ze 
spotkaniem członków Związku Muzeów Wschodniomarchijskich (Ver-
band Ostmärkische Museen), do którego należało też ełckie Heimatmu-
seum. Placówkę w stolicy prowincji reprezentował H. Moslehner 64.

Paradoksalnie za czasów redagowania Unser Masuren-Land przez Fri-
tza Hintza, znacznie częściej pisano o Heimatmuseum i odkryciach w… 
Nidzicy, niż o muzeum w Ełku65. Zmiany pro muzealne w UM nastąpiły 
niemal natychmiast po śmierci pierwszego redaktora (+1930). Jego na-
stępcą został Adolf Pogoda. W numerze czasopisma z nekrologiem Hin- 
tza, tuż pod nim znalazły się informacje o nowym zarządzie Heimat-
kundliche Arbeitsgemeinschaft oraz o tym, że zbiory Heimatmuseum od 

62  F. Kotzan, Bericht über den Ausbildungskursus für wissenschaftliche Heimatkunde an der Albertina in 
Königsberg Pr., UM, 1926, nr 5.
63  A. Pogoda, Bericht über die verte Tagung des Verbandes ostmärkischer Heimatmuseen in Königsberg i. 
Pr., UM, 1929, nr , s. 57-58.
64  H. Moslehner, Bericht über die 11. Tagung der Gesellschaft für deutsche Vorgeschichte in Königsberg, 
UM, 1930, nr 13, s. 57-59.
65  Bardzo aktywnym korespondentem był mieszkający w podnidzickich Waszulkach nauczyciel Ba-
chor, por. chociażby: Bachor, Aus dem Kreise Neidenburg, UM, 1929, nr 8, s. 63-64; tegoż, Aus dem Kreise 
Neidenburg, UM, 1929, nr 11, s. 87-88.
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1 lipca 1930 r. będą udostępniane za darmo w każdą pierwszą niedzielę 
miesiąca od godz. 11.00 do 13.0066. Później był to już stały termin otwar-
cia muzeum dla zwiedzających67.

Na początku 1933 r. po dojściu do władzy w Niemczech hitlerowców, 
działalność Towarzystwa Krajoznawczego w Ełku została ograniczona, 
choć same stowarzyszenie nie zostało rozwiązane. Zaprzestano jednakże 
środowych spotkań z odczytami. Na łamach Unser Masuren-Land zaczę-
ły pojawiać się także różnego typu materiały o charakterze wybitnie fa- 
szystowskim, nacjonalistycznym i pangermańskim. Na obecnym etapie 
badań trudno jednoznacznie określić, jak z nową rzeczywistością poli- 
tyczną radził sobie w jednej osobie przewodniczący stowarzyszenia,  
redaktor i kierownik muzeum Adolf Pogoda. Z początkiem 1935 r. został 
odsunięty od redagowania UM. Odchodząc „zabrał” jednak ze sobą wi- 
nietę periodyku, jako własność stowarzyszenia. Wydawca zmienił ty-
tuł na Masuren Bote z podtytułem Heimatbeilage der Lycker Zeitung, 
zachowując numerację roczników po Unser Masuren-Land (w 1935 r. ro-
cznik 10.). Anonimowa „redakcja”, informowała czytelników, iż brak wi-
niety spowodowany jest sporem, który rozstrzygnąć ma sąd68. 

Adolf Pogoda najpewniej pozostał przewodniczącym stowarzyszenia 
i kierownikiem Heimatmuseum, jednakże informacje o ełckim muzeum 
przestały ukazywać się w dodatku krajoznawczym Lycker Zeitung. Pa-
radoksalnie na łamach zaczęły pojawiać się informacje o odkryciach ar-
cheologicznych z powiatu… giżyckiego, które dokonywane były przez 
dra Arthura Schmidta, kierownika giżyckiego muzeum i redaktora do-
datku krajoznawczego Aus der Heimat (Z ojcowizny) do Lötzener Zeit-
ung (Gazeta Lecka). Ełccy czytelnicy dowiedzieli się o zabytkach pozys-
kiwanych przez muzeum w Giżycku (sic!): dłubankach z jeziora Wojno-
wo69 i z Mazuchówki70, o wynikach badań w Giżycku (cmentarzysko 
neolityczne)71 i Gawlikach Wielkich (nowożytne szkielety)72. Czy tajem-
niczym redaktorem ełckiego dodatku został sam Schmidt, trudno wy- 
rokować tylko po lekturze czasopism. Niemniej jednak zmiany redak-
cyjne jakie nastąpiły w Masuren Bote vel Unser Masuren-Land od 19 paź-
dziernika 1935 r. (od nr 21), m.in. pojawienie się nazwisk pod niektó- 
rymi artykułami, zbiegły się z wyjazdem A. Schmidta z Giżycka do Ham-
burga 1 października 1935 r.73 Wówczas też w ełckim periodyku przesta-
ły się ukazywać informacje o odkryciach archeologicznych w powiecie 
giżyckim. 

66  Rektor Hintz, UM, 1930, nr 9, s. 33.
67  H. A. Pogoda, Heimatmuseum, UM, 1930, nr 11, s. 48; Heimatmuseum, UM, 1930, nr 14, s. 64.
68  Schriftleitung, Lieber Leser und Landsmann!, Masuren Bote, 1935, r. 10, nr 2, s. 5; nr 3, s. 9; Schrift-
leitung, Unsere Leser!, Masuren Bote, 1935, r. 10, nr 10, s. 40.
69  Einbaum im Woynowo See gefunden, Masuren Bote, 1935, r. 10, nr 3, s. 12.
70  Einbaumfunde, Masuren Bote, 1935, r. 10, nr 6, s. 22-23.
71  Neue Bodenfunde in Masuren, Masuren Bote, 1935, r. 10, nr 10, s. 40.
72  Skelettfunde im Lötzener Kreise, Masuren Bote, 1935, r. 10, nr 11, s. 44.
73  Dr. Kr. [Krause], Dr. Schmidt – Förderer unserer Heimatkunde, Aus der Heimat, 1935, r. 2, nr 10, s. 37.
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Nowym redaktorem ełckiego dodatku została osoba najprawdopodob-
niej ściśle związana z królewieckim środowiskiem muzealnym74, inte-
resująca się raczej przede wszystkim etnografią, zwłaszcza tematyką 
tkactwa i ubiorów75. Do grona autorów powrócił m.in. Otto Hoeppel, 
chociaż później publikował tylko pod inicjałami O.H.76 Powróciła także 
tematyka archeologiczna, np. ukazał się ogólny tekst o niemieckich  
pradziejach Hellmutha Merzdorfa77, artykuł pióra Wilhelma Gaertego 
o ochronie zabytków archeologicznych78, informacje o odkryciach i ba-
daniach cmentarzyska popielnicowego w Ełku (przy Freystrasse)79, po-
chówku w Kożuchach, pow. giżycki (badania Dietricha Bohnsacka  
z Królewca)80 czy cmentarzyska w Olsztynie – Kortowie (badania Leo-
narda Fromma z Olsztyna)81. Charakter i zasięg tematyczny artykułów 
stał się wyraźnie ogólniejszy, mazurski, a nawet wschodniopruski. Nie- 
co kuriozalnie brzmiał artykuł o mazurskich kaflach, w którym wymie-
niono tylko muzea w Nidzicy, Szczytnie i Berlinie82. Czy w ełckim Heimat-
museum takich zabytków nie było? Czy też nadal było ono w niełasce?

W maju 1936 r. zakończył się „kryzys winietowy”. Adolf Pogoda z Towa-
rzystwem Krajoznawczym zachował prawa do dawnego znaku Unser 
Masuren-Land, wobec czego wydawca (Lycker Zeitung) zmienił tytuł 
dodatku na Masurische Heimat-Blätter i zamieścił nową winietę83. Ełckie 
Heimatmuseum nie miało nadal „wstępu” na łamy krajoznawczego pe-
riodyku.

Wielkie zmiany nastąpiły z początkiem 1937 r. Wówczas to III Rzesza 
przejęła pełną kontrolę nad muzeami regionalnymi: 

Dzisiaj bezdyskusyjnie do przeszłości przeszły czasy, w których mu-
zeom regionalnym odmawiano roli kulturotwórczej. Szczególnie 
rząd narodowo-socjalistyczny, między różnymi zadaniami kultural-

74  Por. 90 Jahre Prussia – 10 Jahre Provinzmuseum, Masuren Bote, 1935, r. 10, nr 26, s. 103; Eine kirchliche 
Abteilung im Königsberger Prussia-Museum, Masurische Heimat-Blätter, 1936, r. 11, nr 22, s. 87.
75  M.in. Masurische Teppiche im Berliner Museum für deutsche Volkskunde, Masuren Bote, 1935, r. 10, 
nr 25, s. 98-99; Sinnvolle Trachtenpflege, Masuren Bote, 1936, r. 11, nr 1, s. 2-3; E. Schattkowsky, Sinnvolle 
Trachtenpflege, Masuren Bote, 1936, r. 11, nr 3, s. 9-10; nr 5, s. 19-20; nr 7, s. 26-27; Alte Lycker Bauerntep-
piche im Staatl. Museum für Volkskunde, Masuren Bote, 1936, r. 11, nr 6, s. 23; Spinnen und Weben, Masuren 
Bote, 1936, r. 11, nr 7, s. 25; Der Bund heimattreuer Ost- und Westpreussen wirbt für ostpreussische Tracht, 
Masurische Heimat-Blätter, 1936, r. 11, nr 21, s. 82-83.
76  O. Hoeppel, Der Dorffriedhof, Masuren Bote, 1935, r. 10, nr 23, s. 89-91; O.H. [O. Hoeppel], Michael 
Geran, Bürger und Schuster der Churfürstlichen Stadt Lyck, Masurische Heimat-Blätter, 1936, r. 11, nr 25, 
s. 97-98; o.H. [O. Hoeppel], Der Galgenberg, Masurische Heimat-Blätter, 1937, r. 12, nr 1, s. 4; O.H. [O. Hoep-
pel], Wie der Hütejunge ein Pfarrer wurde, Masurische Heimat-Blätter, 1937, r. 12, nr 2, s. 7-8.
77  H. Merzdorf, Deutsche Vorgeschichte im Schrifttum, Masurische Heimat-Blätter, 1936, r. 11, nr 15, 
s. 58-59.
78  W. Gaerte, Vorsicht beim Auffinden von Altertümern!, Masuren Bote, 1936, r. 11, nr 9, s. 34.
79  Frühgeschichtliche Gräberfunde bei Lyck, Masuren Bote, 1936, r. 11, nr 9, s. 32. Badania ratownicze 
w dniach 1, 14 i 15 kwietnia 1936 r. przeprowadził nauczyciel Moslehner i nie wykluczone, iż to on był 
autorem anonimowej notatki w ełckim periodyku, por. Neue Bodenfunde, Altpreussen, 1937, r. 2, z. 2, 
s. 70. Nie można wykluczyć, że zabytki trafiły do Heimatmuseum.
80  Ein vorhistorisches Mädchengrab gefunden, Masurische Heimat-Blätter, 1936, r. 11, nr 18, s. 72.
81  Ein gotisches Gräberfeld entdeckt, Masurische Heimat-Blätter, 1936, r. 11, nr 22, s. 88.
82  Masurische Oefen im Museum, Masuren Bote, 1936, r. 11, nr 7, s. 27.
83  Por. chociażby Masurische Heimat-Blätter, 1936, r. 11, nr 11.
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nymi, postawił sobie za cel, aby promowanie muzeów regionalnych 
stało się sprawą państwa. Już na początku tego roku zostały opub-
likowane pierwsze rozporządzenia rządowe dotyczące Heimatmu-
seum. Teraz jednak kluczowym stało się powołanie specjalnych opie-
kunów dla muzeów regionalnych. Decyzją ministra Rzeszy i Prus do 
spraw nauki, oświaty i edukacji publicznej, podjętą kilka dni temu, 
taką osobą dla prowincji Prusy Wschodnie, poczynając od dnia  
1 stycznia 1937 r., będzie dr W. Gaerte, dyrektor Prussia-Museum  
w Królewcu84. 

Zaistniały stan prawny był niemal tożsamy z weryfikacją wszystkich kie-
rowników małych muzeów także na Mazurach. Wilhelm Gaerte, zasłużo-
ny działacz królewieckiej NSDAP był wieloletnim współpracownikiem 
muzealno-archeologicznym Adolfa Pogody. Ełcki muzealnik poczuł  
„wiatr w żaglach” i z dniem 1 stycznia 1937 r. powrócił do wydawa-
nia Unser Masuren-Land! O ile redagowanie dodatku krajoznawczego 
w okresie 1933-1935 można byłoby nazwać flirtem z partią hitlerowską,  
o tyle w 1937 r. Pogoda zgodził się na „pełną konsumpcję związku”.  
UM stał się dodatkiem do Masuen Bote, prasowego organu NSDAP na 
powiaty ełcki, giżycki, piski i olecki, który wychodził w Elku85. Od 1 sty-
cznia 1937 r. pełna nazwa czasopisma brzmiała Unser Masuren-Land. 
Heimatbeilage des »Masuren-Bote«. Materiały, pod starą winietą, opra-
cowywał zespół członków Heimatkundliche Arbeitsgemeinschaft des  
Kreises Lyck pod redakcją Pogody. Powróciło też wielu autorów. Jed- 
nocześnie doszło do kuriozalnej sytuacji. Nowy Unser Masuren-Land 
zaczął się ukazywać z nową numeracją, gdy tymczasem w Ełku na- 
dal ukazywał się Masurische Heimat-Blätter. Heimatbeilage der Lycker 
Zeitung, który odwoływał się do dwunastoletniej tradycji starego Unser 
Masuren-Land (12. rocznik!). Schizma wydawnicza trwała najprawdo-
podobniej do maja 1937 r.86 Z rywalizacji zwycięsko wyszedł Pogoda, 
który obok Hermanna Golluba, Otto Hoeppela i Franza Kotzana, stał  
się jednym z najczęściej publikujących autorów87. Później do grona 
publikujących dołączyły kolejne aktywne osoby, m.in. Wilhelm Ahlb- 
recht i Alwin Bohrke88. Wróciła też tematyka muzealna, jednak spo-
radycznie, natomiast całemu periodykowi brakowało już rozmachu  
z początku lat trzydziestych89. 

W sierpniu 1937 r. Kotzan pisał, iż wskazane byłoby, ażeby dłubanka zna- 
leziona w Jeziorze Gąseckim, w stanie nienaruszonym trafiła do muze-
um90. W tym samym czasie Pogoda opisując znalezisko motyki kamien-

84  Pfleger der Heimatmuseen, Masurische Heimat-Blätter, 1936, r. 11, nr 25, s. 100.
85  M. Szostakowska, Prasa codzienna Prus Wschodnich od XVII do połowy XX wieku, Toruń 2007, s. 90.
86  Ostatnim numerem Masurische Heimat-Blätter był być może nr 9 z 21 maja 1937 r.
87  Inhaltsverzeichnis des Jahrganges 1937, UM, 1937, nr 24, s. 96.
88  Inhaltsverzeichnis des Jahrganges 1938, UM, 1938, nr 24, s. 96.
89  Por. Inhaltsverzeichnis des Jahrganges 1937, UM, 1937, nr 24, s. 96; Inhaltsverzeichnis des Jahrganges 
1938, UM, 1938, nr 24, s. 96.
90  F. Kotzan, Ein neuer Pfahlbau im Gonsker See entdeckt, UM, 1937, nr 16, s. 63.
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nej z Rożyńska, informował, że trafiła ona do zbiorów Heimatmuseum 
i został jej nadany nr inwentarzowy V.I. 12091 (najpewniej V.I. – Vorge-
schitliches Inventar). Nie wykluczone, iż czas, w którym muzealnik był 
odsunięty od periodyku, wykorzystał do uporządkowania zbioru i jego 
inwentaryzacji.

Adolf Pogoda, Franz Kotzan oraz m.in. nauczyciel Lemke z Kopijek pro-
wadzili aktywną działalność archeologiczną co najmniej do końca lat 
trzydziestych (m.in. wykopaliska na cmentarzysku ciałopalnym w Sko-
macku Wielkim, liczne weryfikacje terenowe i zgłoszenia nowoodkry-
tych stanowisk)92. W 1938 r. do zbiorów ełckiego Heimatmuseum trafiła 
na pewno siekierka kamienna z Borzymów93 oraz toporek łódkowaty 
z tej samej wsi94.

Z lektury Unser Masuren-Land, który przestał ukazywać się wraz z wybu-
chem II wojny światowej, niestety nie dowiemy się jakie były wojenne 
losy ełckiego Muzeum i jego zbiorów. Nie znaczy to, że poszukiwania  
archiwalne takiej odpowiedzi nie przyniosą. 

Heimatmuseum w Ełku należało do grona „klasycznych” placówek te-
go typu. W dzisiejszej rzeczywistości byłaby to raczej izba regionalna  
z „ryżem, mydłem i powidłem”, ograniczająca się do gromadzenia róż-
nego typu przedmiotów i zbierania folkloru. 

Zbiory przyrodnicze stanowiły przede wszystkim wypchane ptaki oraz 
inne zwierzęta, które można było spotkać wśród mazurskich lasów, je- 
zior i pól. Znajdowały się tutaj również fosylne kości, zęby i poroża, wy-
dobywane z torfowisk i żwirowni. Liczbę eksponatów przyrodniczych 
można szacować na około 200-300. 

Zbiory archeologiczne składały się w większości ze znalezisk luźnych 
i próbek materiałów z różnoczasowych stanowisk. Niestety większe  
i wartościowsze naukowo zespoły zabytków trafiały do muzeum króle-
wieckiego. Można szacować, iż w ełckim inwentarzu znajdowało się 
około 150 wpisów, liczących w sumie kilkaset artefaktów. 

W zbiorach krajoznawczych przeważały zabytki związane z gospodar-
stwem domowym i życiem codziennym. Ważną część stanowiła kolek-
cja monet, pamiątki po I wojnie światowej oraz zbiór dawnych książek, 
przede wszystkim religijnych. W sumie w zbiorach znalazło się około 300 
monet oraz 300-500 innych eksponatów.

91  A. Pogoda, Fundnachrichten, UM, 1937, nr 16, s. 68.
92  D. Bohnsack, Neue Bodenfunde, Alt-Preussen, 1938, r. 3, z. 1, s. 27-28; 1938, r. 3, z. 2, s. 59; 1939, r. 4, z. 1, 
s. 28; 1939, r. 4, z. 2, s. 61.
93  D. Bohnsack, Neue Bodenfunde, Alt-Preussen, 1938, r. 3, z. 2, s. 59.
94  D. Bohnsack, Neue Bodenfunde, Alt-Preussen, 1939, r. 4, z. 2, s. 61.
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Zabytki historyczne ograniczały się do oryginałów różnych dokumen- 
tów i ich fotokopii. Ich liczba nie przekroczyła jednak raczej 100 egzem-
plarzy.

Życzenie nauczyciela Moslehnera mówiące o tym, że „Heimatmuseum 
powinno być zwierciadłem naszego ojcowiźnianego krajobrazu”95 w Ełku 
było z pewnością spełnione.

Jerzy Marek Łapo

ABSTRACT

The Ełk Regional Museum (Heimatmuseum Lyck) in light 
of the periodic “Unser Masuren-Land”

“Unser Masuren-Land” was a periodic tourism and popular science 
addition to the Ełk daily newspapers. On its pages can be found a 
large part of the history of the Ełk Regional Museum (Heimatmu-
seum Lyck). Its establishment was initiated by the Ełk District Tour-
ism Association (Heimatkund-liche Arbeitsgemeinshaft des Kreises 
Lyck), which also published its own periodical. The museum’s acti-
vities were focused around the presentation and documentation 
of typical cultural phenomena of the region, involving settlement, 
farming, house equipment, customs etc. In 1930, “Unser Masuren-
Land” published a series of articles about the new acquisitions of 
the Ełk Regional Museum, and in further years more information 
about the growing collection. The museum was involved not only 
in the organizing of exhibitions. Its other activities included a geo-
logic tour, popular science lectures (some of which were presented 
in UM), as well as regular mee-tings of enthusiasts of the region. The 
personnel of the Ełk Heimatmuseum had many contacts in museum 
circles and took part in training sessions and congresses.

After the rise to power of Hitler in Germany, the activity of the Ełk 
Tourism Association was subjected to limitations. At the beginning 
of 1935, Adolf Pogoda, the chairman of the Association and museum 
director, was dismissed from the function of editor of UM. The pub-
lisher changed the name of the periodic to “Masuren Bote” with the 

95  H. Moslehner, Die kulturkundliche Abteilung unseres Heimatmuseums, UM, 1930, nr 10, s. 39.
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subtitle “Heimatbeilage der Lycker Zeitung”, retaining the volume 
numeration of “Unser Masuren-Land” (volume 10 in 1935). However, 
information about the Ełk museum was no longer included in the 
touristic addition “Lycker Zeitung.” Major changes came about in 
the beginning of 1937, when the Third Reich took full control over 
regional museums. Pogoda once again began publishing “Unser Ma-
suren-Land.” The wartime fate of the Ełk museum and its collection 
remain unexplored, as the periodic ceased to be issued at the begin-
ning of the Second World War. Further archival research is necessary 
to fill this gap in history.

Jerzy Marek Łapo
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nowoczesna historiografia  
prus wschodnich i Zachodnich  
jako wieloperspektywiczna  
historia regionu w Europie 
Środkowo-wschodniej.
niebezpieczeństwa i szanse  
w Europie narodów*

Hans-Jürgen Bömelburg

Nowoczesna historia kraju [Landesgeschichte] lub regionalna [Regio- 
nalgeschichte] – w poniższych rozważaniach będę używał obu termi-
nów synonimicznie, mimo że jestem świadom terminologicznych debat,  
toczonych wokół tych pojęć szczególnie w Niemczech, podczas gdy  
w języku polskim istnieje tylko jedna możliwość wyrażenia tego pojęcia, 
czyli „historia regionalna” – jest w swoim podejściu badawczym anaro-
dową subdyscypliną historiografii1. Zajmuje się ona regionem i jego całą 
ludnością, która w tym regionie mieszkała i mieszka, bez względu na jej  
wyznanie i język, przynależność państwową oraz zmieniające się w cza-
sie jej etniczne i narodowe przyporządkowania2.

Tym samym między nią a danymi historiami narodowymi panuje pełna 
napięcia relacja. Głównym obiektem zainteresowań wspomnianych his- 
torii narodowych jest, niezależnie od przestrzeni, rozwój i konstruowa-
nie określonych narodów. Europa Środkowo-Wschodnia stanowi właś- 
nie przykład zmiennego przestrzennie zasięgu poszczególnych historii  
narodowych. Litewska historia XIV i XV w., względnie XX w., historia  
Polski wczesnej ery nowożytnej oraz historia po 1945 r., czy wreszcie  

*  W języku niemieckim tekst ukazał się pierwotnie w: Zeitschrift für die Geschichte und Altertumskunde 
Ermlands. Beiträge zur Kirchen- und Kulturgeschichte des Preussenlandes, nr 52/2007, s. 9-26. Autorowi 
i Redakcji dziękujemy za wyrażenie zgody na przetłumaczenie artykułu na język polski i przedruk w 
naszym czasopiśmie.
1  Niektóre z przedstawionych w niniejszym przyczynku tez zostały pierwotnie opublikowane w języku 
polskim: H.-J.Bömelburg, Historia regionalna w dialogu polsko-niemieckim – granice, zagrożenia i szanse 
dla dwunarodowego podejścia, w: Studia Śląskie, nr 62 (2003), s. 123-139. Punktem ciężkości tego tekstu 
była cała wschodnioniemiecka lub zachodniopolska historia kraju bez specyficznego uwzględnienia hi-
storii regionalnej ziemi pruskiej.
2  W. Buchholz, Vergleichende Landesgeschichte und Konzepte der Regionalgeschichte von Karl Lamp-
recht bis zur Wiedervereinigung im Jahre 1990, w: W. Buchholz (red.), Landesgeschichte in Deutschland. 
Bestandaufnahme – Analyse – Perspektiven, Paderborn 1998, s. 11-60, tutaj s. 52.
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dziewiętnastowieczna historia Niemiec oraz historia po 1945 r. rozgry-
wają się w zmiennych przestrzeniach. Wykazują tendencje do konstruo- 
wania narracji systematycznie wykluczających z całego obszaru inne 
grupy etniczne i narodowości. Spoglądając ogólnie, historia miast od-
grywa w tym całym wielkim regionie rolę podrzędną, ponieważ aż do  
XX w. przeważają tutaj obszary słabo zurbanizowane. W tych specyficz-
nie środkowoeuropejskich warunkach, które w takiej formie nie wystę-
pują w Europie zachodniej i południowej, historia regionalna jest z punk-
tu widzenia badań naukowych nieodzowna. Należy ją potraktować jako 
specyficzny środek przeciwko hipertroficznym i zajmującym się tylko 
wycinkami przestrzeni historiom narodowym, które wykazują tendencję 
do „narodowej” interpretacji wszelkich układów odniesienia. 

Zasadniczo trzeba jednak uwzględnić fakt, że nowoczesne nauki histo-
ryczne, będące dzieckiem XIX w., od momentu swojego powstania oraz 
z punktu widzenia historii jako dyscypliny naukowej, są „nauką o chara-
kterze szczególnie narodowym”. Historia jako dyscyplina naukowa jest 
do dzisiaj często zorganizowana w sposób narodowy; wiele katedr na 
niemieckich i polskich uniwersytetach koncentruje się na badaniach nie-
mieckiej lub polskiej historii, wykładający tam historycy są w 90% oby-
watelami swojego kraju. Adresatem tworzonych przez tych historyków 
dzieł jest wyłącznie publiczność narodowa, która podziela określone 
przyzwyczajenia recepcyjne i podejścia metodyczne, zaś horyzont jej 
oczekiwań ukształtowany jest w sposób narodowy. Każdy, kto bierze 
udział w konferencjach naukowych, doświadcza, że struktura konferen- 
cji, wybór tematów, rozkład zagadnień merytorycznych oraz styl pro-
wadzenia dyskusji są w większej części z góry określone narodowo. 
Dochodzi do tego fakt, że aktywne dzisiaj pokolenie historyków w swo-
jej większej części socjalizowało się oraz akulturowało naukowo w dru-
giej połowie XX w., a więc w czasach, w których w Europie Wschodniej 
jak nigdy dotąd państwo i kultura narodowa stanowiły niepodlegające 
dyskusji elementy dominujące. W niektórych obszarach sfery publicznej 
mamy obecnie do czynienia z renacjonalizacją kultur pamięci – zarówno 
w Niemczech, jak i w Polsce można usłyszeć publicystyczne i polityczne 
żądania jednoznacznie afirmatywnej kultury narodowej, „widocznego 
znaku”, narodowej polityki historycznej itp.3

Ta pełna napięcia relacja – operująca geograficznym pojęciem historia  
regionalna, która działa w przestrzeni komunikacyjnej o strukturze 
ukształtowanej przez języki narodowe i w narodowo zorganizowanym 
krajobrazie naukowym – stanowi w Europie Wschodniej szczególne wy-
zwanie. W tej części Europy prawie nie istnieje region, w którym wielo-
krotnie nie doszłoby do wymiany ludności, zmiany regionalnych struk-
tur ekonomicznych i społecznych, języka urzędowego, kultury wiodącej 

3  Niemieckojęzyczny przegląd aktualnych polskich dyskusji na temat rozumianej często w sposób 
afirmatywny polityki historycznej por. artykuły Dariusza Gawina, Pawła Machcewicza, Roberta Traby i 
Anny Wolff-Powęskiej w: Inter Finitimos, nr 4 (2006). 
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i przynależności państwowej i w którym ostre cezury nie dokonałyby 
zupełnej transformacji ludności i struktur lokalnych, tak że zostały one 
zmienione nie do poznania. W przypadku historii regionalnej ziemi pru-
skiej, którą należy odgraniczyć od historii brandenbursko-pruskiej i któ- 
rą w języku polskim najlepiej jest oddać za pomocą pojęcia „historia Po-
morza Wschodniego”, można wymienić jako cezury pierwszą połowę  
XIII w., lata: 1525, 1772, 1919, 1939 oraz 1945. Podobne cezury można jesz-
cze mnożyć.

Z konstelacji tej wynika wyzwanie dla nowoczesnej i otwartej historii re-
gionalnej: na ile uda jej się opisać formacje kulturowe, różniące się od 
siebie w zależności od epoki, wyznaniowo, językowo, społecznie i ze 
względu na swoją przynależność państwową? Na ile będzie ona w sta-
nie objąć istniejące paralelnie etniczne i narodowe społeczne światy 
przeżywane? Albo czy skonstruujemy zamkniętą narodową historię kra-
ju, w której wykreowane we wczesnym XX w. pojęcia Prus Wschodnich 
i Zachodnich zostaną rozciągnięte ponadczasowo i użyte jako kryterium 
do wykluczenia nieniemieckich tradycji? W tej postaci historia regional- 
na zakończy się w 1945 r., zostanie jednak w dłuższej perspektywie  
wskutek utraty ważności oraz zdolności odnalezienia się w międzynaro-
dowych konstelacjach badawczych zredukowana do kontekstu wschod-
nioniemieckich izb regionalnych [Heimatstube]. 

W dalszej części niniejszego artykułu zostaną naszkicowane – jednakże 
bez roszczenia sobie prawa do uczynienia tego w sposób wyczerpujący –  
obciążenia, szanse, ale także i niebezpieczeństwa takiej otwartej historii  
regionalnej ziemi pruskiej [Preußenland]. Na początku jednak chciałbym 
poczynić kilka obserwacji na temat stanu współpracy między niemiec- 
kimi, polskimi i litewskimi historykami w kwestii prowadzenia badań nad 
historią krain pruskich, które opierają się także na moich doświadcze-
niach, zdobytych podczas długoletniej pracy w Niemieckim Instytucie 
Historycznym w Warszawie (1994-2000).

niewykorzystane szanse współpracy w niemiecko-polskiej historii 
regionalnej: zaprzepaszczony dialog niemowy z głuchym?

Wschodnioniemiecka względnie zachodniopolska historia krajowa i re- 
gionalna stała się od 2000 r. przedmiotem naukowej i publicystycznej  
dyskusji. Szczeciński historyk Włodzimierz Stępiński w wielu tekstach 
zarzucał niemieckiej historii krajowej, że „dominującą pozycję zajmują 
wartości narodowo-konserwatywne i jednostronna pochwała niemiec- 
kiego dzieła cywilizacyjno-kulturowego we wschodniej części Europy  
Środkowej”4. Dalej autor twierdzi, że w Niemczech stopniowemu prze-
wartościowaniu ulegają interpretacje krytyczne wobec tradycji prus-

4  Kwestia dziedzictwa kulturowego ziem pruskich (opr. J. Bierula), w: Komunikaty Mazursko-Warmińskie 
nr 1/2002, s. 123 -136, tutaj s. 124.
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kiej, z czego powstaje skrajnie afirmacyjne przedstawienie przeszłości.  
W artykule zatytułowanym „Potrzeba zmiany” Jörg Hackmann poddał 
krytyce polsko- i niemieckojęzyczną historię krajową Prus Wschodnich, 
określając ją jako ciągle jeszcze polono- względnie niemieckocentryczną 
oraz wysunął postulat rewizji całej – tak polskiej, jak i niemieckiej – his-
toriografii regionalnej5. Te dwa polskie i niemieckie głosy o różnym roz-
łożeniu akcentów wskazują na odczuwane wspólnie deficyty. 

Duże znaczenie ma fakt, że krytyka ta nie jest odosobniona, lecz bywa 
również podobnie, a nawet czasami jeszcze ostrzej, wyrażana w formie 
polemik, częściowo bez konkretnego odniesienia do naukowo-historycz- 
nych i naukowych przesłanek subdyscypliny historii kraju. W nauce nie-
mieckiej polemiki te nie zostały prawie dostrzeżone, tak jak w ogóle 
można wysunąć tezę, że rozpowszechnionej w Polsce krytyce niemiec-
kiej historii kraju można przeciwstawić słabą percepcję oraz brak zain-
teresowania wewnątrzpolskimi dyskusjami i badaniami. Istotną rolę od- 
grywa tutaj ciągle jeszcze bardzo zróżnicowana znajomość języków: 
wszyscy polscy historycy regionu, prowadzący badania nad historią 
Pomorza albo ziemi pruskiej, znają język niemiecki. Wśród historyków  
w Niemczech daje się zauważyć rosnącą grupę młodych historyków po- 
sługujących się polszczyzną. Jednakże w starszym pokoleniu, w Komisji 
Historycznej oraz wśród naukowców specjalizujących się w badaniach 
historii państwa pruskiego znajdują się w większości historycy nieznają-
cy języka polskiego, że nie wspomnę już o znajomości języka litewskiego 
czy rosyjskiego.

Dlatego ciągle jeszcze w przestrzeni pruskiej historii regionalnej aktu-
alny wydaje się problem ograniczonej wzajemnej recepcji na skutek 
barier językowych. Znajomość języków słowiańskich nie zawsze należy 
do podstawowego wyposażenia historyka regionalnego. A przecież od  
lat siedemdziesiątych piśmiennictwo historyczne w języku polskim sta-
nowi przynajmniej 70% całej historiografii ziemi pruskiej. Nie łudźmy się: 
każdego naukowca boli, jeśli wyniki jego długoletnich wysiłków nie są 
zauważane poza granicą własnego języka. Zaznaczona tutaj tylko luka 
w recepcji prowadzi do ciągłych irytacji wśród polskich kolegów. Gerard 
Labuda, nestor polskich badań germano-słowiańskich, mówił w związku 
z tym o problemie „dialogu głuchych”, przed którym stoi polska historio-
grafia6. Jeśli nauka ma rzeczywiście ambicje nie dzielenia, lecz łączenia 
narodów, to konkluzja może tylko brzmieć tak, że również recepcja bo-
gatej literatury polskojęzycznej jest wyznacznikiem także jakości prac 
niemieckojęzycznej historiografii regionalnej.

Wspólną i przejawiającą tendencje do łączenia historię kraju postrzega 
się dzisiaj jako subdyscyplinę, która budzi wiele kontrowersji wśród nie-

5  Por. J. Hackmann, Potrzeba zmiany. Głos za rewizją w uprawianiu historii, w: Borussia. Kultura. Historia. 
Literatura, nr 27/2002, s. 41-50. 
6  G. Labuda, Polacy i Niemcy: dialog głuchych, w: Gazeta Wyborcza, 30.06.2002. 
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mieckich i polskich historyków. Wprawdzie inne przestrzenie, jak np. hi- 
storia wzajemnych oddziaływań między państwem niemieckim i pol-
skim – tutaj szczególnie okres 1939-1949 – są o wiele bardziej obciążone 
historycznymi hipotekami. Jednakże w wyniku polsko-niemieckiej i mię-
dzynarodowej współpracy znaleziono metodyczne i podparte źródłami 
nowe podejścia, które pozwalają rozpoznać podobne osądy i oceny7. 
W innych, tradycyjnie w niemieckiej i polskiej historiografii kontrower-
syjnych kwestiach, jak np. w badaniach nad historią zakonu krzyżackiego 
albo rolą mniejszości niemieckiej w Polsce Centralnej, prowadzi się obe-
cnie za pomocą nowych metod wspólne badania nad blokowanymi 
wcześniej tematami8. Należy poddać pod dyskusję kwestię, czy twier-
dzenie to odnosi się również do historii kraju lub czy tutaj – w Niemczech 
i w Polsce – dalej dominują tradycyjne wzorce.

Pełnym nadziei znakiem w tym kierunku jest wspólne oświadczenie nie-
mieckich i polskich historyków regionalnych, które zostało uchwalone 
we Frankfurcie nad Odrą i Słubicach 18 i 19 października 2002 roku. Czyta-
my w nim: Badania nad historią regionalną powinny znaleźć wsparcie insty-
tucji naukowych obu krajów niezależnie od narodowych aspektów podjętej 
tematyki. Winna być ona rozpatrywana w kontekście dziejów Polski, Nie-
miec i Europy. W praktyce oświadczenie to nie odbiło się wielkim echem 
– ciągle jeszcze brak jest, niekoniecznie obsadzonej wyłącznie bilateral-
nie, Niemiecko-Polskiej Grupy Roboczej Historyków Regionalnych, która 
mogłaby metodycznie i merytorycznie zająć się wybranymi problemami.

Tradycje i obciążenia dyscypliny naukowej

Historia regionalna jest, jeśli będziemy ją rozumieli jako „regionalną hi- 
storię kulturową” [regionale Kulturgeschichte] (koncepcja Karla Lam-
prechta) lub jako „historyczne krajoznawstwo” [geschichtliche Landes-
kunde] (koncepcja Rudolfa Kötzschke), potencjalnie ponadnarodowa. 
Interdyscyplinarna praktyka w Niemczech i w Polsce wskazuje jednak na 
jej granice: pod postacią niemieckiej historii kraju uprawiano i uprawia  
się najczęściej folklorystykę i germanistykę, przy czym obie subdyscyp- 
liny wykazują tendencję do narodowego i językowego wykluczania. 
Jeszcze niedawno ukazała się obszerna publikacja na temat ziemi pru-
skiej jako „historycznego krajobrazu literackiego”, która tylko marginal-
nie uwzględnia autorów nie-niemieckojęzycznych9. W ten sposób także 

7  W. Borodziej (red.), Deutsch-polnische Beziehungen 1939-1945-1949. Eine Einführung, (Einzelveröffent-
lichungen des Deutschen Historischen Instituts Warschau Bd. 5), Osnabrück 2000; W. Borodziej, H. Lem-
berg (red.), Niemcy w Polsce 1945-1950. Wybór dokumentów, 4 tomy, Warszawa 2001, w języku niemiec-
kim pod tytułem: „Unsere Heimat ist uns ein fremdes Land geworden…”. Die Deutschen östlich von Oder 
und Neiße 1945-1950. Dokumente aus polnischen Archiven, (Quellen zur Geschichte und Landeskunde Os-
tmitteleuropas 4/I-IV), Marburg 2004.
8  J. Hensel, Polen, Deutsche und Juden 1820-1939 in Lodz. Eine schwierige Nachbarschaft, (Einzelveröffent-
lichungen des Deutschen Historischen Instituts Warschau Bd. 1), Osnabrück 1999; po polsku ukazała się 
zmieniona wersja: P. Samuś (red.), Polacy – Niemcy – Żydzi w Łodzi w XIX w. Sąsiedzi dalecy i bliscy, Łódź 
1997, W. Caban (red.), Niemieccy osadnicy w Królestwie Polskim 1815-1915, Kielce 1999.
9  J. Stüben (red.), Ostpreußen. Westpreußen. Danzig. Eine historische Literaturlandschaft, (Schriften des 
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retrospektywnie powstaje obraz zdominowanego przez język niemiecki 
krajobrazu kulturowego, którego z punktu widzenia historii jako dyscy-
pliny nie da się podtrzymać.

Nadal uprawiana jest – skoncentrowana najczęściej na niemieckiej lud- 
ności – historia osadnictwa i przestrzeni kulturowych. Tylko w wyjątko-
wych wypadkach uwzględnia się słowiańską folklorystykę lub slawisty-
kę. Sytuacja w Polsce przedstawia lustrzane odbicie: w interdyscyplinar- 
nych instytutach historii regionalnej uprawia się slawistykę i etnologię 
słowiańską, prawie zupełnie zaś nie uwzględnia się wyników badań na- 
uk germanistycznych. Pozytywnie należy ocenić uczestnictwo history-
ków sztuki, których ponadnarodowa metodyka wprowadziła wiele war- 
tościowych impulsów do badań nad niemiecko-polską historią regional-
ną10. Sama w sobie warta uznania i praktykowania tradycja interdyscy-
plinarnej współpracy prowadzi w ten sposób w Niemczech i w Polsce do 
ograniczeń, które stoją na drodze do konsekwentnie ponadnarodowego 
podejścia do historii regionalnej.

Z punktu widzenia metodyczno-historiograficznego starsza i oparta na  
historii narodu [Volksgeschichte] tradycja pruskiej historii krajowej zo-
stała tylko w ograniczony sposób przeanalizowana przez przedstawicie-
li dyscypliny w Niemczech. W ramach subdyscypliny zaniechano w dużej 
mierze refleksji historiograficznej. Jako dowód na to należy wymienić 
fakt, że poza pracami kluczowych przedstawicieli uprawianej w RFN po 
1945 r. historii kraju, takich jak np. Erich Maschke lub Walther Hubatsch, 
nie ukazały się do dzisiaj żadne nowe prace. Jako że o zajmowanych 
przez Maschkego pozycjach w obrębie historiografii oraz o różnych 
fazach rozwoju jego twórczości naukowej istnieją tylko wątpliwej jakości 
opracowania, doprowadziło to do kontrowersji w przestrzeni polsko- 
-niemieckiej11.

Merytorycznym skutkiem brakującej refleksji metodologicznej jest świa-
doma lub nieświadoma kontynuacja starszych założeń „historii narodu” 
[Volksgeschichte]. Pod pojęciem podejścia „narodowo-historycznego” 
rozumiem, w nawiązaniu do Willego Oberkrome, interaktywny system 

Bundesinstituts für Kultur und Geschichte der Deutschen im östlichen Europa Bd. 30), München 2007. 
Z opublikowanych tutaj 31 artykułów zaledwie 1½ uwzględnia jako autorów nie niemieckojęzycznych 
tylko Kristijonasa Donelaitisa i – porównawczo – Erwina Kruka. Tacy autorzy jak Jan Dantyszek i Ignacy 
Krasicki nie występują nawet w skrowidzu.
10  Por. stronę internetową Grupy Roboczej Polskich i Niemieckich Historyków Sztuki i Konserwatorów 
„Wspólne dziedzictwo kultury”: http://www.bkge.de/arbeitskreis. Ch. Herrmann i A. Rzempołuch, Erm-
ländische Ansichten. Ferdynand von Quast und die Anfänge der Denkmalpflege in Preußen und Ermland. 
Widoki z Warmii. Ferdinand von Quast i początki konserwatorstwa zabytków w Prusach i na Warmii, Mün-
ster – Olsztyn 2006.
11  J. Hackmann, Potrzeba zmiany. Głos za rewizją historii Prus Wschodnich, w: Borussia. Kultura. Historia. 
Literatura, nr 22 (2000), s. 64/72; idem, Deutschlands Osten – Polens Westen als Problem der Geschichts-sch-
reibung. Anmerkungen zur einer vergleichenden Historiographiegeschichte, w: M. Weber (red.), Deutsch-
lands Osten – Polens Westen. Vergleichende Studien zur geschichtlichen Landeskunde, (Mitteleuropa – 
Osteuropa, t. 2), Frankfurt a.M. 2001, s. 209-235 (obszerniejsza wersja niemiecka z naukowym apara-
tem), J. Jasiński, Kilka uwag o artykule Jörga Hackmanna „Potrzeba zmiany“, w: Komunikaty Mazursko--
Warmińskie, 2001, nr 2 (232), s. 277-281; idem, W obronie pojęcia „Warmia i Mazury“, w: Zapiski Historycz-
ne, nr 66 (2001), zeszyt 4, s. 165-175.
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odniesień „plemienia i krajobrazu”, który – świadomie lub nieświadomie 
– przyznaje pierwszeństwo własnemu narodowemu wkładowi do histo-
rii regionalnej, zawężając tym samym wkład innych narodów lub tenden-
cyjnie go pomijając12. Zaczątki takiego myślenia znajdziemy w niemiec-
kich badaniach naukowych z lat międzywojennych, które stworzyły np. 
pojęcie „nowego plemienia” pruskiego jako związku genetyczno-vol-
kistowskiego, którym nauka posługuje się do czasów obecnych. Ana-
logiczne koncepcje pojawiły się w postaci „polskiej myśli zachodniej”, 
wymieńmy tutaj choćby pojęcia ‘Mazurów’ lub ‘Kaszubów’, na podstawie 
których przez pewien czas konstruowano ponadczasowe podmioty his-
toryczne13.

Silnego przez pewien czas w niemieckiej historiografii trendu do podej-
mowania refleksji historiograficznej – wyrażając to za Rexem Rexheuser-
em: Nam, Niemcom narzucono takie metodologiczne wyobcowanie i nie 
jest to naszą zasługą (…)14 – nie da się raczej odnaleźć w praktyce histo-
rii kraju. Takie prace, jak książka Jörga Hackmanna pt. Ostpreußen und 
Westpreußen in deutscher und polnischer Sicht. Landeshistorie als bezieh-
ungs-geschichtliches Problem (Prusy Wschodnie i Zachodnie w poglądach 
polskich i niemieckich. Historiografia regionalna jako problem stosunków 
wzajemnych), powstały raczej w ramach subdyscyplin historii ogólnej 
lub historii Europy Wschodniej, częściowo ich autorami są wyspecjalizo- 
wani historycy nauki. Organizowane od lat przez Rudolfa Jaworskiego,  
Jörga Hackmanna i Jana Marię Piskorskiego interdyscyplinarne kolokwia  
na temat niemieckich badań wschodnich i polskich badań zachodnich od-
bywają się bez udziału historyków regionalnych. Rzadko da się zauważyć 
bezpośrednie odniesienie między badaniami nad historiografią a własną 
praktyką badawczą w ramach historii regionalnej.

W Polsce metodyczna dyskusja nad historią regionalną ma jeszcze 
mniejszą społeczno-historiograficzną tradycję. Oddajmy jeszcze raz głos 
Rexowi Rexheuserowi: Polski historyk musi sam sobie wypracować taki 
dystans, nierzadko wbrew swojemu otoczeniu15. Dochodzi do tego jeszcze 
problem, że również polska historia regionalna musi obecnie zmierzyć 
się z dużym problemem brakujących kadr: młodsi i władający kilkoma 
językami naukowcy zajmują się często historią współczesną, przy czym 
tak silnie rozbudowane instytucje, jak Instytut Pamięci Narodowej czy 
też mocno upolityczniony aparat fundacji i nauki, postrzegane są jako 
znacznie lepsze szanse na zrobienie kariery. 

Mimo to taka samorefleksja wydaje się z wielu przyczyn konieczna w pol- 
skiej i niemieckiej praktyce historii regionalnej: także polskie badania  

12  W. Oberkrome, Volksgeschichte. Methodische Innovation und völkische Ideologiesierung in der deu-
tschen Geschichtswissenschaft 1918-1945, (Kritische Studien zur Geschichtswissenschaft Bd. 101), Göttin-
gen 1993.
13  G. Labuda, Kaszubi i ich dzieje, Gdańsk 1997.
14  R. Rexheuser, Drogi Robercie (tłum. z języka niemieckiego J. Pawłowska), w: Borussia. Kultura. Histo-
ria. Literatura [wersja dwujęzyczna niemiecko-polska], nr 27 (2002), s.67-71, tutaj s. 70. 
15  Ibidem, s. 70.
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w kontekście „polskiej myśli zachodniej” były od czasów swoich począt-
ków pod koniec XIX w. ugruntowane politycznie. Tendencja ta uległa 
wzmocnieniu wraz z powstaniem „instytutów zachodnich” w okresie 
międzywojennym i znalazła swoje ukoronowanie po 1945 r. w polityce 
historycznej PRL, która bezpośrednio wykorzystywała słowiańsko-pol-
skie elementy historii regionalnej w celach legitymizacji politycznej16. 
Niemiecka historia regionalna po 1989 r. była jednakże wystawiona na 
mniejsze wstrząsy i mogła kontynuować, często zmodyfikowany, starszy 
program badań, nie kusząc się o rzeczywiste wypracowanie nowego 
podejścia badawczego. O zawartych tutaj metodycznych brakach tak- 
że niemieckiej historii regionalnej trzeba otwarcie rozmawiać.

Czy w Niemczech i w Polsce po 1989 r. stawialiśmy sobie wystarczająco 
często i wystarczająco dobitnie pytanie, co możemy przejąć ze starszych 
metod, co można po modyfikacji niektórych tez wykorzystać jako re-
zerwuar dla dalszych badań, a co należy zarzucić? Wydaje mi się, że do-
chodzimy tu do punktu, w którym panuje różnica zdań, nosząca w sobie 
również cechy konfliktu pokoleń: szczególnie młodzi historycy wykazują 
tendencję do ostrego formułowania tej kwestii oraz podawania w wąt-
pliwość starszych części historiografii.

Historia ziemi pruskiej, tożsamości regionalne  
i narodowe historiografie

Historia kraju tradycyjnie wytwarzała tożsamościowe odniesienia do 
zamkniętego w ramach państwa regionu: poprzez historię własnego re-
gionu należało – szczególnie w kontekście niemieckim – wzmocnić wła- 
sną tożsamość. Dopiero w ostatnich dziesięcioleciach podjęto próbę 
analizy takich społecznych i kulturowych procesów identyfikacyjnych17. 
Dla historii regionalnej oznacza to, że to nie terytorium (skonstruowane 
i określone za pomocą wyraźnych granic często dopiero w czasach na-
cjonalizmu) może służyć jako stały i niezmienny punkt odniesienia jej 
praktyki badawczej, lecz że o wiele większy sens ma tutaj posługiwanie 
się otwartym pojęciem przestrzeni, w którym region jest za każdym ra-
zem na nowo definiowany w zależności od poszczególnych problemów 
badawczych.

Rezygnacja ze sztywnych pojęć terytorialnych ma sens również w prze-
strzeni polsko-niemieckiej, ponieważ z powodów historycznych historia 
regionu w Niemczech i w Polsce posługuje się różnymi pojęciami i wa-
runkowanymi przez nie podejściami badawczymi: „Pommern” i „Po- 
morze” oznaczają w języku niemieckim i polskim różną przestrzeń kul-
turową, tak jak „Warmia i Mazury” oraz „Prusy Wschodnie i Zachodnie”. 

16  Por. J. Hackmann,/ J.M. Piskorski (red.), Deutsche Ostforschung und polnische Westforschung im Span-
nungsfeld von Wissenschaft und Politik. Disziplinen im Vergleich, z posłowiem M. Burgleigha, (Deutsche 
Ostforschung und polnische Westforschung Bd. 1), Poznań – Osnabrück 2002.
17  H.-W. Wollersheim/ S. Tzchachel/ M. Midell (red.), Region und Identifikation, Leipzig 1998.
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Wynikających z tego problemów terminologicznych można uniknąć  
poprzez otwartość na inne podejście geograficzne oraz poprzez wyo-
strzone metodycznie rozważania na temat, jakie podejście nadaje się  
w sposób szczególny do interesujących nas w danym momencie pytań 
badawczych. I tak: „Pomorze” i „Pomorze Wschodnie” mogą być inte- 
resujące jako opisanie historii gospodarczej regionu, „Warmia i Mazu- 
ry” dla opisu polskiego ruchu narodowego względnie nowych tożsa-
mości regionalnych po 1945 r. „Prusy Wschodnie” nadają się do badań 
nad historią administracji i kulturą elit regionu w XIX i XX w. do 1945 r. 
Historia Warmii jest szczególnym przykładem tego, że również pojęcia 
„Prusy Wschodnie” i „Prusy Zachodnie” mają chronologicznie tylko za- 
wężony zasięg. Narracje historyczne, u których podstaw leży paradyg-
mat wschodniopruski, regularnie wykazują tendencję do pomijania his-
torii Warmii lub traktowania jej jako marginalnego, czasami także egzo-
tycznego dodatku18.

Zagrażający egzystencji problem historii regionalnej polega w ramach  
niemieckiej i polskiej historiografii narodowej na tym, że często brak jest 
dialogu między historią zorganizowaną w ramach państwowych a histo-
rią regionalną. Jako wskazówkę mogę podać, że zajmujący się historią 
regionu tacy historycy, jak Gotthold Rhode, Erich Maschke, Hartmut 
Boockmann czy Klaus Zernack byli ciągle ogólnie dostrzegani w historio-
grafii RFN. Podobnie działo się w Polsce z Benedyktem Zientarą, Maria-
nem Biskupem i Gerardem Labudą. Czy rzecz będzie się miała podobnie 
również w przyszłości? Przynajmniej niektóre tendencje powinny niepo- 
koić: podczas gdy w osadzonej w strukturach uniwersyteckich historii  
kraju Westfalii, Hesji, Bawarii czy Saksonii istnieje wymiana z historią  
ogólną, to w zorganizowanych w ramach Komisji Historycznych historiach 
regionalnych dawnych Niemiec Wschodnich już tak nie jest. Katedra 
Historii Pomorza Uniwersytetu w Greifswaldzie nie ma zapewnionego  
długotrwałego finansowania, ziemie pruskie nie dysponowały nigdy ta-
kim powiązaniem uniwersyteckim. Gdzie w średnim pokoleniu regional-
nych historyków Prus znajdziemy w Niemczech i w Polsce takich, którzy 
inicjowaliby w ramach całej historiografii nowe badania, formułowaliby 
nowe koncepcje i oddziaływaliby w ten sposób na cały krajobraz nau-
kowy?

Brak ten można by wytłumaczyć tym, że tradycyjnie ukierunkowana na 
fakty i ograniczone związki historia regionalna szczególnie silnie traci 
kompetencję wyjaśniania historycznego wskutek rosnącej specjalizacji. 
Nie powinniśmy jednak poprzestać na tak łatwym wyjaśnieniu i poszukać 
niebezpieczeństw również w naszej własnej praktyce. Czy historia kraju 
nie wykazuje tendencji do pewnej wsteczności metodycznej, która każe 
jej z opóźnieniem reagować na nowe podejścia badawcze? Przemawia  

18  A. Kossert, Ostpreußen. Geschichte und Mythos, München 2005 (wyd. polskie: Prusy. Historia i mit, 
przekład Barbara Ostrowska, Warszawa 2009). Por. również omówienie w: Zeitschrift für die Geschichte 
und Altertumskunde Ermlands. Beiträge zur Kirchen- und Kulturgeschichte des Preussenlandes, nr 52/2007 
s. 305-309.
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za tym kilka faktów: dlaczego badania nad konfesjonalizacją rozwijane są 
na podstawie prac na temat Holandii, a nie na podstawie prac na temat 
Niemiec Południowych albo studiów nad ziemią pruską? Dlaczego przer-
wany proces tworzenia narodu pruskiego nie stanowi impulsu do zasa-
dniczego zajmowania się warunkami tworzenia narodów perspektywie 
długiego trwania?

Niewyjaśnione pozostaje, w jakim stopniu i od kiedy niemieckie względ-
nie polskie procesy tworzenia narodów zaczęły promieniować na zie- 
mię pruską – badań w tym kierunku dotychczas nie prowadzono, wy-
chodząc wielokrotnie od esencjalistycznego pojęcia narodu. Czy ele-
menty „wewnętrznego kolonializmu” w pruskich prowincjach wschod-
nich (Prusy Zachodnie, Wielkopolska) nie mogłyby dostarczyć impulsów 
do nowego spojrzenia na niemiecki kolonializm, tak jak postulował to 
niedawno Philipp Ther?19 Podstawą takich badań mogłyby być specyficz-
na mentalność urzędnicza w pruskich prowincjach wschodnich oraz 
regionalne stereotypy narodowe wraz z takimi kojarzonymi negatyw-
nie pojęciami, jak „polnische Wirtschaft” i „litauische Wirtschaft”, uży-
wanymi w korespondencji urzędowej. Postulat ten został dotychczas 
spełniony tylko w przypadku badań nad Mazurami, o czym świadczą ich 
interesujące wyniki20. Dlaczego z zajmowania się etnicznie mieszanymi 
terenami Europy Środkowo-Wschodniej nie wynikają prawie żadne im-
pulsy do tworzenia teorii i modeli w ramach badań na poziomie mię-
dzynarodowym?

Należałoby również zastanowić się nad tym, w jakim stopniu pruska hi-
storia regionalna w dalszym ciągu wykazuje tendencje do ignorowania 
centralnych tematów historii współczesnej. Do chwili obecnej brakuje 
prawie zupełnie niemieckich opracowań na temat obozu przejściowego 
i koncentracyjnego w Działdowie21 czy też w rejencji cieszyńskiej. Wy-
raźne postępy niemiecka nauka poczyniła w przeciwieństwie do tego  
w badaniach nad narodowym socjalizmem w regionie22, w badaniach nad 
historią Żydów na ziemi pruskiej23 oraz nad ich historią powojenną24. Ist-
nieje jednak niewiele niemieckich prac na temat robotników przymuso-
wych w Prusach Wschodnich podczas II wojny światowej25.

19  P. Ther, Imperial instead of National History: Positioning Modern German History on the Map of Euro-
pean Empires, w: A. Miller i in. (red.), Imperial Rule, New York 2004, s. 47-66.
20  A. Kossert, Preußen, Deutsche oder Polen? Die Masuren im Spannungsfeld des ethnischen Nationalismus 
1870-1956, (Deutsches Historisches Institut. Quellen und Studien Bd. 12), Wiesbaden 2001, G. Jasiński, 
Mazurzy w drugiej połowie XIX wieku. Kształtowanie się świadomości narodowej, Olsztyn 1994.
21  G. Lofti, SS-Sonderlager im nationalsozialistischen Terrorsystem: Die Entstehung von Hinzert, Stutthof 
und Soldau, w: N. Frei/ S. Steinbacher/ B. C. Wagner (red.), Ausbeutung, Vernichtung, Öffentlichkeit. Neue 
Studien zur nationalsozialistischen Lagerpolitik, München 2000, s. 209-229.
22  Ch. Rohrer, Nationalsozialistische Macht in Ostpreußen, München 2006; R. Meindl, Ostpreußens Gau-
leiter. Erich Koch – eine politische Biographie, (Einzelveröffentlichungen des Deutschen Historischen Insti-
tuts Warschau Bd. 18), Osnabrück 2007.
23  R. Leiserowitz, Grenzerfahrungen. Jüdische Perspektiven einer preußischer Peripherie, Berlin 2007. 
24  R. Kibelka, Ostpreußens Schicksalsjahre 1944-1948, Berlin 2000; eadem: Memellandbuch. Fünf Jah-
rzehnte Nachkriegsgeschichte, Berlin 2002; B. Hoppe, Auf den Trümmern von Königsberg. Kaliningrad 
1946-1970, München 2000; E. Matthes (red.), Als Russe in Ostpreußen. Sowjetische Umsiedler über ihren 
Neubeginn in Königsberg/Kaliningrad nach 1945, Ostfildern 1999.
25  B. Koziełło-Poklewski, Ze znakiem „P”. Relacje i wspomnienia z robót przymusowych w Prusach Wschod-

Hans-Jürgen Bömelburg



51

nowoczesna historia regionalna Prus jako projekt  
dwu- lub wielonarodowy: perspektywy badawcze.

W ostatnim czasie w niemieckich badaniach dominuje paradygmat „no-
wej historii kulturowej”, wysuwający na pierwszy plan badania nad elita-
mi, których spuścizną są często tylko świadectwa pisemne. Te zaś przez 
długi czas były w większości wytwarzane w Prusach w języku niemiec- 
kim, tak że przez to może dominować zajmowanie się czynnikiem nie- 
mieckim. W polskich badaniach dominuje podejście społeczno-histo-
ryczne, które po upadku marksizmu otrzymuje czasami podkład naro-
dowy. W ten sposób ponownie mogłyby dominować koegzystencja albo 
wrogość niemieckocentrycznej „nowej historii kulturowej” oraz polo-
nocentrycznego zajmowania się Kaszubami, Warmiakami i Mazurami,  
co byłoby scenariuszem, którego bynajmniej nie należałoby sobie życzyć. 

Szansę dla historii regionalnej stanowiłoby potencjalne wypracowanie 
takiej perspektywy oglądu historii regionu – czy to w odniesieniu do 
stanowiącego organiczną całość „kraju” [Land], czy to w odniesieniu do 
zdefiniowanego „regionu” – która byłaby ponadnarodowa i sytuowała-
by się pod prąd kierunków badań i tradycji myślenia historiografii na-
rodowych. Skoncentrowanie się na kraju względnie regionie umożliwia 
zmianę perspektywy wobec głównych dróg, którymi podąża historia na- 
rodowa i może wprowadzić komplementarne punkty widzenia do ob-
razu historii. Poniżej chciałbym wymienić kilka przykładów.

1) Królewsko-pruska względnie zachodniopruska historia kraju wy- 
kazuje z punktu widzenia historii społecznej wchodzących w jej skład  
stanów inne cechy niż historia Polski. Poprzez takie czynniki, jak 
specyficzna świadomość krajowa [Landesbewußtsein] oraz różne 
wyznaniowo-kulturowe linie rozwoju, da się ją tylko w sposób ogra- 
niczony zintegrować w ramach tradycyjnej narodowej narracji histo- 
rycznej. Ze względu na podlegające różnicowaniu pojęcie Prus, na  
dominującą w rozwoju kwestię stanów pruskich oraz na odbiega-
jące od wzorców „terenów na wschód od Łaby” [ostelbisch] struk-
tury miejsko-handlowe stanowi ona również dla historiografii nie-
mieckiej zadrę w ciele. Fakt ten mógłby stanowić punkt wyjścia dla  
przedstawienia wspólnej historii regionu, na którą wpływ wywiera- 
ły mieszkające w nim pruskie elity oraz elementy polskie, litewskie,  
niemieckie i bałtycko-skandynawskie. Monografia Karin Friedrich sta- 
nowi przykład takiego podejścia w odniesieniu do wczesnej nowo-
żytności26. 

nich w latach II wojny światowej, (=Rozprawy i Materiały Ośrodka Badań Naukowych im. Wojciecha Kę-
trzyńskiego, nr 100), Olsztyn 1985; w języku niem. por. przede wszystkim przyczynek H.-J. Karpa, Zur 
Seelsorge an den polnischen Zwangsarbeitern in Ostpreußen 1940-1945, w: Zeitschrift für die Geschichte  
und Alterskunde Ermlands, nr 50 (2002), s. 173-198. 
26  K. Friedrich, The other Prussia. Royal Prussia, Poland and Liberty, 1569-1772, (Cambridge Studies in Early 
Modern History), Cambridge 2000. 
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Jedną z korzyści historii tego regionu jest fakt, że będące do dyspo-
zycji badaczy zasoby źródłowe są jak na stosunki panujące w Euro- 
pie Środkowo-Wschodniej względnie obszerne. Żaden inny region  
w Europie Środkowo-Wschodniej nie dysponuje dla okresu średnio-
wiecza i wczesnej nowożytności tak wieloma źródłami pisanymi i tak 
obszernymi zasobami źródłowymi jak te, które zachowały się w po-
staci spuścizny po zakonie krzyżackim oraz po wczesnonowożytnych 
miastach pruskich. Na bazie archiwów w Gdańsku, Elblągu i Toruniu 
oraz Królewieckiego Archiwum Państwowego i centralnej spuścizny 
pruskiej w Berlinie (Staatsarchiv Preußischer Kulturbesitz) historia  
regionalna oferuje inne konteksty badawcze i tematy niż te, które  
ukazują się nam z punktu widzenia centralnej perspektywy państwo-
wej w Niemczech i w Polsce. W odniesieniu do historii miast można 
wskazać na ramy komunikacyjne historii Morza Bałtyckiego oraz 
Hanzy27. W wielu przypadkach nie można również zintegrować hi-
storii szlachty pruskiej w ramach polskiej i niemieckiej wielkiej nar-
racji i narracji elit, mamy tutaj wszakże do czynienia z przestrzenią 
komunikacyjną całego regionu Europy Wschodniej albo nawet całej 
Europy oraz z różnymi zależnościami lojalnościowymi28. W oparciu 
o zasoby archiwalne i szeroką literaturę specjalistyczną nowoczesna 
historia ziemi pruskiej może w sposób reprezentatywny dla całej  
Europy Środkowo-Wschodniej wypracować linie tradycji historycznej 
i kompleksowe ramy działania.

2) Mapa starszych szlaków komunikacyjnych wskazuje na całym po-
łudniowym terenie Morza Bałtyckiego wyraźną pozycję dominującą 
ziemi pruskiej z portami w Gdańsku, Elblągu, Królewcu i Kłajpedzie 
(Memel). To stąd transportowano towary do Polski Centralnej, na 
Litwę, Białoruś i aż na Ukrainę. W znaczeniu kulturowym region ten  
jest centralnym regionem transferu dla całej północnej Europy Środ-
kowej i południowych terenów Morza Bałtyckiego. Gdańsk i Króle- 
wiec były nie tylko centrami niemieckiego i polskiego przemysłu dru-
karskiego, lecz również miastami, w których ukazywały się przewod-
niki językowe i tłumaczenia29. Współcześnie to kluczowe położenie 
pozostaje w cieniu enklawy obwodu kaliningradzkiego, którego wy- 
magania wizowe oraz granice stanowią wyraźną przeszkodę komu-

27  E. Kizik, Śmierć w mieście hanzeatyckim w XVI-XVIII wieku. Studium nowożytnej kultury funeralnej, 
Gdańsk 1998; idem, Wesele, kilka chrztów i pogrzebów. Uroczystości rodzinne w mieście hanzeatyckim od 
XVI do XVIII wieku, (Gdańskie studia z dziejów nowożytnych, t. 1), Gdańsk 2001. Tłumaczenie na język nie-
miecki: idem, Die reglementierte Feier: Familienfeste in der frühneuzeitlichen Hansestadt, Osnabrück 2008.
28  Por. historię Dönhoffów jako przykład drogi rozwoju: H.-J. Bömelburg, Die Dönhoffs. Der Aufstieg der 
Familie in Ostmitteleuropa vom Mittelalter bis zum frühen 18. Jahrhundert, w: K. Heck,/ Ch. Thielemann 
(red.), Friedrichstein. Das Schloß der Grafen von Dönhoff in Ostpreußen, Berlin 2006, s. 12-29. Na ogólnoeu-
ropejskie powiązania najlepszym przykładem jest rodzina Dohna: H.-J. Bömelburg, Reformierte Eliten in 
Preußenland. Religion, Politik und Loyalitäten in der Familie Dohna (1560-1660), w: Archiv für Reformation-
sgeschichte 95 (2004), s. 210-239.
29  N. Volckmar, Viertzig Dialogi und Nützliche Gespräch von Allerley vorfallenden gemienen Sachen / Vor 
die Liebe Jugend / Knaben und Mägdlein / die Deutsche und Polnische Sprachen mit lust bald zu lernen 
[…], [Toruń 1612], Królewiec² 1625, Gdańsk³ 1641; ukazała się również dwujęzyczna wersja: E. Kizik (red.), 
Nicolausa Volckmara „Viertzig Dialogi“ 1612: źródło do badań nad życiem codziennym w dawnym Gdańsku, 
Gdańsk 2005. 
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nikacyjną. Jeśli w przyszłości ma być urzeczywistniona „europejska 
historia regionów”, to historii ziemi pruskiej może z punktu widzenia 
tej sytuacji przypaść kluczowa rola. Istnieją próby w tym kierunku. 
Krajobrazy i regiony są konstytutywnymi i kształtującymi składnikami 
historii Francji, Niemiec i Europy Środkowo-Wschodniej30.

Do tego transferu znacznie przyczyniła się świadomość ludności 
pruskiej między XV a XVIII w. Świadomość tę można również określić 
jako synkretyczną tożsamość wyrównującą [Ausgleichidentität] albo 
transnarodową tożsamość pomostową [transnationale Brückeniden-
tität]. Świadomość pruska mogła być zintegrowana zarówno w ra-
mach polsko-litewskiej narracji historycznej oraz w ramach autochton-
icznej sarmackiej przestrzeni historycznej, jak i połączona z niemiecką 
tożsamością kulturową31. Te tożsamości wielokrotne zostały w wielu 
przypadkach zagubione w historiografii borussiańskiej, zasługują jed-
nak na ponowną analizę.

3) Najbardziej płodne okazały się najprawdopodobniej komplemen-
tarne i poszerzające perspektywy monografie, poświęcone „wielkim 
tematom” historiografii sąsiadów, którą ujmowały z punktu widze-
nia innej tradycji historiograficznej. Jako przykład można tutaj podać 
monografię Roberta Traby na temat „wschodniopruskości”, która 
intensywnie bada ten temat32 istniejący w polskiej historiografii tylko 
w formie marginalnej. To komplementarne podejście wymagałoby 
kontynuacji. Na szczególną uwagę zasługują badania, które wycho-
dzą poza wydeptane ścieżki narodowych wzorców historiografii  
i starają się o kreatywne przyswojenie centralnych tematów historio-
grafii sąsiadów. Tutaj zawarta jest „wartość dodana” niedającej się 
jednoznacznie przyporządkować narodowo historii regionalnej, któ- 
ra może promieniować na niemiecką i polską praktykę historiogra-
ficzną. Jako przykład chciałbym wymienić, że niemieckie badania nad 
historią szlachty oraz polska historia miast były w niemałym stopniu 
inspirowane wzorcami zaczerpniętymi z pruskiej historiografii regio-
nalnej. 

30  J. Hoock, Regionalgeschichte als Methode. Das französische Beispiel, w: S. Brakensiek (red.), Kultur und 
Staat in der Provinz. Perspektiven und Erträge der Regionalgeschichte, (Studien zur Regionalgeschichte, 
t. 2), Bielefeld 1992, s. 29-39; E. Hinrichs, Provinzen, Landschaften, Regionen in der modernen französischen 
Geschichtswissenschaften. Ein Essay, w: Blätter für deutsche Landesgeschichte, nr 130 (1994), s. 1-12; 
P. C. Hartmann (red.), Regionen in der Frühen Neuzeit. Reichskreise im deutschen Raum, Provinzen, in 
Frankreich, Regionen unter polnischen Oberhoheit. Ein Vergleich ihrer Strukturen, Funktionen und ihrer 
Bedeutung, w: Zeitschrift für historische Forschung, Beiheft 17, Berlin 1994.
31  Por. M. G. Müller, Städtische Gesellschaft und territoriale Identität im Königlichen Preußen um 1600. 
Zur Frage der Entstehung deutscher Minderheiten in Ostmitteleuropa, w: Nordost-Archiv, 6 (1997) Heft 2, 
s. 565-584; idem: „Die auf feyerlichen Vergleich gegründete Landes-Einrichtung“. Städtische Geschichts-
schreibung und landständische Identität im Königlichen Preußen im 17. und frühen 18. Jahrhundert, w: 
J. Bahlcke/ A. Strohmeyer, Die Konstruktion der Vergangenheit. Geschichtsdenken, Traditionsbildung und 
Selbstdarstellung im frühneuzeitlichen Ostmitteleuropa, w: Zeitschrift für historische Forschung, Beiheft 
29, Berlin 2002, s. 265-280.
32  R. Traba, „Wschodniopruskość”. Tożsamość regionalna i narodowa w kulturze politycznej Niemiec, Poz-
nań 2005. Por. również omówienie w: Zeitschrift für die Geschichte und Altertumskunde Ermlands. Be-
iträge zur Kirchen- und Kulturgeschichte des Preussenlandes, nr 52/2007, s. 338-345.
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4) Z perspektywy historii religii w Europie Środkowo-Wschodniej na 
szczególną uwagę zasługuje historia Warmii. Mamy tu Prusy Książęce 
jako pierwsze luterańskie państwo w Europie (1525) oraz katolickie 
biskupstwo warmińskie wraz z Braniewem jako pierwszym kolegium 
jezuickim w Rzeczpospolitej Obojga Narodów i nad Bałtykiem i z tej 
konfiguracji powstały ówczesne i oddziaływujące aż do XX w. wro- 
gość i sąsiedztwo. Historia religii jako historia konfliktów i koegzys-
tencji – tutaj zawarty jest istotny potencjał historii prusko-warmiń-
skiej, który może nadać historii kraju nowoczesny profil.

Stowarzyszenie Historyczne dla Warmii (Historischer Verein für Erm-
land) oraz wydawane przez nie czasopismo „Zeitschrift für Geschich-
te und Altertumskunde Ermlands” pielęgnowały ten profil także  
w niesprzyjających ku temu warunkach ostatnich sześćdziesięciu lat 
XX w., w czasach, gdy historia religii mogła być uprawiana z polity-
cznych przyczyn tylko niszowo w narodowosocjalistycznych Niem-
czech oraz w demokracjach ludowych typu sowieckiego. Potrzeba  
napisania nowoczesnej historii religii szczególnie we wschodniej czę-
ści Europy jest dzisiaj ogólnie uznana33. Stowarzyszenie Historyczne 
dla Warmii i wydawane przez nie czasopismo powinny wykorzystać 
tę koniunkturę i dla zbadania wybranych problemów przekroczyć 
regionalną przestrzeń odniesienia.

5) W skali europejskiej pruska historia regionalna może zyskać cha-
rakter wzorcowy przez to, że oferuje wszelkie możliwości dla stwo-
rzenia trój-, a nawet czterostronnej historii regionu. Dlaczego nie 
można by podjąć próby wypracowania w niemiecko-polsko-litewskiej 
(zaś perspektywicznie także rosyjskiej) współpracy koncepcji otwar-
tej europejskiej historii kraju i regionalnej, która wydana zostałaby 
w tych wszystkich językach? Istnieją wprawdzie porównywalne pro-
jekty bilateralne34. Współpraca multilateralna oferuje jednak meto-
dycznie większą otwartość, ponieważ nie każdy temat musiałby być 
rozważany parytetycznie, co pozwoliłoby na szersze uwzględnienie 
struktur krzyżowych (np. związków między pruskim i litewskim pa- 
triotyzmem we wczesnej nowożytności czy też wzajemnego oddzia-
ływania nowoczesnych nacjonalizmów35) oraz nierównego partner-
stwa (np. relacji między niemieckim pietyzmem a mazurskimi i ma-
łolitewskimi ruchami pobożnościowymi w XIX w.).

33  M. Schulze Wessel, Nationalisierung der Religion und Sakralisierung der Nation, (Forschungen zur Kul-
tur und Geschichte des östlichen Europa, t. 26), Stuttgart 2006; na temat Prus: G. Jasiński, Kościół ewangel-
icki na Mazurach w XIX wieku (1817-1914), Olsztyn 2003 (Rozprawy i Materiały Ośrodka Badań Naukowych 
im. Wojciecha Kętrzyńskiego).
34  Za wzór dwustronnej współpracy może posłużyć publikacja J. M. Piskorskiego, Pommern im Wandel 
der Zeiten, Szczecin 1999; w języku polskim: idem, Pomorze Zachodnie poprzez wieki, Szczecin 1999.
35  Ch. Pletzing, Vom Völkerfrühling zum nationalen Konflikt. Deutscher und polnischer Nationalismus in 
Ost- und Westpreußen 1830-1871, Wiesbaden 2003. (Deutsches Historisches Institut Warschau, Quellen 
und Studien 13).
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36  „Między nacjonalizmem i wielokulturowością. Prusy Wschodnie w nowoczesności“, konferencja w 
Centrum Badań Historycznych PAN w Berlinie, 11.-12.10.2007.
37  Cyt. Za: F. Terveen, Gesamtstaat und Retablissement. Der Wiederaufbau des nördlichen Ostpreußen 
unter Friedrich Wilhelm I. 1714-1740, Göttingen 1954 (Göttinger Bausteine zur Geschichtswissenschaft, 
t. 16, Veröffentlichungen der Historischen Kommission für Ost- und Westpreußische Landesforschung, 
t. 7), s. 76.

6) Z punktu widzenia dyscyplinarnego przesłanki dla zaistnienia ta-
kiej multilateralnej historii regionalnej nie wyglądają źle, ponieważ po  
raz pierwszy młodsze pokolenie niemieckojęzycznych historyków 
mogłoby współpracować z polskimi, litewskimi i rosyjskimi kolega- 
mi, badającymi historię krajową z zupełnie różnych perspektyw.  
W Centrum Badań Historycznych Polskiej Akademii Nauk w Berlinie 
odbyła się w październiku 2007 r. konferencja, która miała na celu 
wsparcie takiej współpracy, bazując na przykładzie historii Prus 
Wschodnich w nowoczesności36.

Na zakończenie chciałbym przytoczyć wypowiedziane w 1732 r. słowa 
sekretarza rządowego i archiwisty Augusta Hermanna Lucanusa (1691-
-1773) z Wystruci [Insterburg, obecnie Czerniachowsk], które mogłyby 
posłużyć jako motto dla takich projektów: W porównaniu z innymi królest-
wami i państwami Prusy mają tę korzyść […], że w jednym kraju średniej 
wielkości można znaleźć współistniejących ze sobą tak wielu różnorodnych 
ludzi, wśród których istnieją różne języki i zwyczaje37. Bogactwo i otwarte 
wieloperspektywiczne przedstawienie tych różnorodnych tradycji po-
winny służyć jako wskazówki orientacyjne dla przyszłych projektów. 

Hans-Jürgen Bömelburg
Tłumaczenie z języka niemieckiego: Rafał Żytyniec
 

ABSTRACT

The modern historiography of East and West Prussia  
as a multi-faceted history of an East European region 
Chances and dangers in the Europe of nations

A modern national or regional history is a anational sub-discipline of 
the science of history. It deals with a region and the entire popula-
tion that has lived and is living there, regardless of its denomination 
and language, its nationality or changing ethnic and national classifi-
cations. Accordingly, it is in conflict with the respective national his-
tories, which describe the development and construction of nations 
without considering geographical criteria. This conflict – a regional 
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history operating on a geographical basis in a nationally structured 
sphere of communication and a nationally organized academic 
sphere – is a special challenge in East Central Europe.

Without claiming to be complete, the present article outlines the  
initial burdens, chances, but also the dangers of an open regional 
history of the Prussian land and introduces research perspectives 
for a Prussian regional history as a bi- or multi-national project. 

The history of Warmia deserves particular attention from the point 
of view of an East Central European history of religion. The duchy  
of Prussia, the first Protestant state in Europe (1525), and the Catho-
lic bishopric of Warmia, with Braunsberg being the first Jesuit col-
lege in Poland-Lithuania and on the Baltic – from this constellation 
originated a process of struggle and cooperation current and pro-
ductive well into the 20th century. The history of religion as a his-
tory of conflict and co-existence provides a significant potential of 
Warmian-Prussian history that may provide a modern profile for 
regional history. 

Hans-Jürgen Bömelburg
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„na początku był las…?”
wokół nierównoczesności
(post)kolonializmu
i modernizacji prus wschodnich

Hubert Orłowski

W narrację o przemianach cywilizacyjnych społeczeństwa niemieckiego  
po roku 1848, zwłaszcza od chwili proklamowania drugiego Cesarstwa  
niemieckiego, wpisałem przed laty cztery pojęcia na literę M. Mowa  
o pojęciach maszyna, mobilność, miasto oraz media1. Sądzę, że rów-
nież narrację o Ełku wieku XIX i pierwszej połowy XX, dałoby się umieścić 
komplementarnie w tym „bermudzkim czworokącie” wyznaczników  
modernizacji; nie tyle jednak dla (samego) potwierdzenia (lub też zaprze- 
czenia) nowoczesności statusu tego miasteczka i regionu, co dla zade-
monstrowania nierównoczesności (Ungleichzeitigkeit) procesów mo- 
dernizacyjnych niemieckiego społeczeństwa. Gdzieś od połowy XIX wie- 
ku procesy cywilizacyjne na zachodzie Cesarstwa (i Republiki Weimar-
skiej) dzieliły od przemian cywilizacyjnych na wschodzie – dydaktycznie 
rzecz uwypuklając – istne „lata świetlne”. Jest np. rzeczą znamienną, 
że tzw. siedliska twórcze (Künstlerkolonie) w rodzaju Worpswede czy 
Hellerau powstawały na zachodzie Cesarstwa, a nie na wschodzie2. Wy-
bitni skądinąd artyści z Prus Wschodnich, jak Lovis Corinth czy Käthe 
Kollwitz, „emigrowali” dla potrzeb swego artystycznego zaistnienia do 
Berlina i dalej. 

Zjawisko to w sposób zarówno metaforycznie sentymentalny jak i se-
mantycznie symboliczny demonstruje po dziś żywotna w Niemczech 
Pieśń Prus Wschodnich (Ostpreussenlied), istny hymn antymoderniza-
cyjny; zwłaszcza gdy zważyć moment jego narodzin. Autorem tekstu 
jest Erich Hanninghofer (1908-1945), muzykę zaś stworzył Herbert Brust  
(1900-1968). Tekst powstał na początku lat 30. Precyzyjna data powsta- 
nia jest nie do odtworzenia, ale nie to jest tu aż tak ważne. Do dziś 
przywoływana jako hymn Prus Wschodnich, śpiewana nie tylko na rocz- 

1   Cz. Karolak/ W. Kunicki/ H. Orłowski, Dzieje kultury niemieckiej, Warszawa 2007, s. 324-337.
2  Por. podrozdział Siedliska w reformie życia, ibidem, s. 398n.
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nicowych spotkaniach ziomkowskich i rodzinno-towarzyskich, ale rów-
nież dowartościowana współcześnie w przestrzeni patriotyczno-rozryw-
kowej (m.in.) dzięki występom i nagraniom samego Heino (!), pieśń ta 
„stała się ciałem”; zapośredniczyła rzeczywistość duchową dawnych 
Prus Wschodnich (jak dotąd) na trwałe.

W (moim) przekładzie na polski tekst Hannighofera brzmi następująco: 

Kraino mrocznych lasów / i krystalicznych jezior. / Po bezkresnych 
[twoich] polach świetliste cuda przemykają. // Krzepcy chłopi kro-
czą / za zaprzęgiem / nad polami zaś mkną klucze ptaków. // Morza  
zaś głoszą / chorał wieków / łosie przystają wsłuchując się w wie-
czność. // Brzask zawitał nad zalew i moczary / światło się budzi, na 
wschodzie wstaje dzień.3 

Tekst godny jest kilku słów interpretacji.

Wywodzący się z tradycyjnych konserwatywno-nacjonalistycznych śro- 
dowisk autor stworzył wizję „ostpreußen” wielce odległą nie tylko wy-
obrażeniom o narodowym państwie niemieckim w stanie późnodzie-
więtnastowiecznego i wczesnodwudziestowiecznego rauszu cywiliza-
cyjnego, ale nawet (skromnym co prawda) wysiłkom modernizacji w wy-
daniu prowincjonalnym4! Podmiotami w pieśni Hannighofera są bo-
wiem wyłącznie „dzikie” zwierzęta, ptaki oraz konie z zaprzęgu. Na- 
tknąć się można wprawdzie i na „krzepkich chłopów”, ale nie w roli akto-
rów historycznych! Jednym słowem: Z krainy „mrocznych lasów i krysta- 
licznych jezior” bliżej jest „do (metafizycznej) wieczności” niźli do histo-
rycznie i cywilizacyjnie mierzalnej rzeczywistości5. Oczywiście metafo-
rycznie zwięzły tekst „hymnu” to nie „Historia Mazur” Maxa Toeppena6. 
Zastanawiać jednak musi totalne wyparcie drobnych choćby zapowiedzi 
„wschodniopruskiej modernizacji”. Jednak nawet wspomniany tom Toe- 
ppena – który i dziś budzi podziw, nie tylko ze względu na wielość pe-
rełek regionalno-etnograficznych obrazów, ale i na wychwytujący „znaki 
czasu” Mazur (względnie Prus Wschodnich) zmysł autora – w rozdziale 
poświęconym dziejom Mazur od czasów Fryderyka Wielkiego aż po cza-
sy autorowi współczesne (ściślej mówiąc po rok 1870, czyli do roku wyda-
nia oryginału monografii), artykułuje aktywności w zakresie melioracji, 

3   Tekst Ostpreußenlied w brzmieniu oryginalnym: „Land der dunklen Wälder / und kristall'nen Seen, 
/ über deine Felder / lichte Wunder geh'n. // Starke Bauern schreiten / hinter Ross und Pflug. / Über 
Ackerbreiten / streicht ein Vogelzug. // Und die Meere rauschen / den Choral der Zeit. / Elche steh'n und 
lauschen / in die Ewigkeit. // Tag hat angefangen / über Haff und Moor. / Licht ist aufgegangen, / steigt 
im Ost empor.“
4  Przypomnę, że w ciągu zaledwie kilkudziesięciu lat potęga gospodarcza Cesarstwa Niemieckiego 
wzrosła przed I wojną światową zdecydowanie – z trzeciego miejsca Niemcy przesunęły się na pierwsze 
miejsce.
5  W rozdziale Na początku był landszaft. O ikonosferze Prus Wschodnich mojej minimonografii Za górami, 
za lasami usiłowałem szerzej wyłożyć antropologię czy nawet „filozofię landszaftu” Prus Wschodnich. 
H. Orłowski, Za górami, za lasami... O niemieckiej literaturze Prus Wschodnich 1863–1945, Olsztyn 2003, 
s. 11–31. 
6  Por. wydanie polskie: M. Toeppen, Historia Mazur. Przyczynek do dziejów krainy i kultury pruskiej, przeł. 
M. Szymańska-Jasińska, opr. G. Jasiński, Olsztyn 1995.

Hubert Orłowski
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kanałów, dróg i twierdz, a zatem zmiany tylko w części rozumiane jako 
„modernizacyjne”.

Dodam nadto w tym miejscu nieco kąśliwą uwagę na temat ignorowa-
nia (bladej) jutrzenki modernizacji w kilku innych mniej lub bardziej po- 
pularnych opracowaniach o „Atlantydzie Północy”. Mam na myśli za-
równo wydany w popularnej serii „A to Polska właśnie” przewodnik po  
dziejach Warmii i Mazur pióra Erwina Kruka, opublikowany w kilku wyda-
niach leksykon Ostpreußenlexikon Georga Hermanowskiego, jak i naj-
nowszy (autorstwa zbiorowego) „baedeker” pt. Kulturlandschaft Ost- 
und Westpreußen. W tym (ambitnym zresztą) przewodniku jest wpra-
wdzie mowa o nowoczesnych, modernizujących zdobyczach na „ziemi  
pruskiej”, ale znajdziemy tam również informacje o cokolwiek sędziw-
szych: o Malborku jako „Faszinosum”, o nowoczesnej (?) stadninie ko- 
ni Trakehnen (dziś: Jasnaja Poljana, obwód Kaliningradzki)7. Ale nawet 
w Glosariuszu, wieńczącym encyklopedycznie ten tom, próżno szukać 
niechby śladowych napomknięć o nowoczesności tych ziem. Nawet 
Hans-Jürgen Bömelburg, znakomity przecież badacz materii pruskiej, 
w swym tekście o kapitale symbolicznym Prus (nie Prus Wschodnich, 
dodam) nie potrafił był wskazać na niechby drobinę nowoczesności  
w krajobrazie kulturowym Prus Wschodnich. 

Modernizacja to niewątpliwie również przekształcanie wspomnianego 
krajobrazu kulturowego w nowoczesnym rozumieniu tego pojęcia8. 
Stąd monografia Odbudowa miast wschodniopruskich po I wojnie świa-
towej Jana Salma winna znaleźć się w polu widzenia zainteresowanych 
tą problematyką na terenie Prus Wschodnich. Czy poszerza argumenta-
cję na rzecz przemian kulturowych? O jednoznaczną odpowiedź trud-
no. Praca Salma stanowi niewątpliwie ważny wkład w zrozumienie re- 
alizacji polityki urbanistyczno-architektonicznej po zniszczeniach I woj-
ny światowej oraz w przełożenie polityki III Rzeszy na urbanistykę oraz 
architekturę, rozumiane jako innowacyjny krok ku nowoczesności. Stąd  
wzięło się również zainteresowanie Jana Salma teoretykami i pomy-
słodawcami tych przemian, a zwłaszcza jednym z nich. 

Mowa o Kurcie Fricku, bodaj czy nie głównym „odnowicielu” krajobra-
zu miasteczek Prus Wschodnich w latach 1919-1944. Na kilka lat przed 
dojściem nazistów do władzy Frick zaangażował się w aktywności na-
zistowskie, co dało mu możliwość zaistnienia w kierownictwie antyse-
micko-(pre)nazistowskiej organizacji na rzecz „odnowy kultury”. Po 
przejęciu władzy przez nazistów objął decyzyjne stanowisko w Izbie Kul- 
tury (Sztuk Plastycznych) Trzeciej Rzeszy. Na tym nie koniec kariery 
Fricka w państwie nazistowskim. Rola jego była na tyle znacząca, że  
w końcowej fazie wojny został wciągnięty na listę twórców chronio- 
nych przed służbą w Wehrmachcie. 

7  Por. Kulturlandschaft. Ost- und Westpreußen, Potsdam 2005, s. 31-39, s. 75-85.
8  Por. m.in. H. Orłowski, Krajobraz kulturowy zjednoczonych Niemiec, w: idem/ M. Wagińska-Marzec/ 
Z. Mazur (red.), Kultura zjednoczonych Niemiec. Wybrane problemy, Poznań 2013, s.139-209.

„Na początku był las...?". Wokół nierównoczesności...



62

Nie wspominam o tym dla politycznego stygmatyzowania architekta, 
który zasłynął dużym wkładem w krajobraz kulturowy Prus Wschod-
nich, ale dla podkreślenia zaistnienia architektury moderny w ideolo-
gicznym polu walki. A jest o czym mówić! Jan Salm rekonstruując do-
konania Kurta Fricka zwraca uwagę na takie oryginalne odbudowy  
i przebudowy jak w Domnowie, Stołupianach i Szyrwincie, na korzysta-
nie zarówno z wcześniejszych („bardziej uniwersalnych”) wzorów jak 
i współczesnych mu tendencji. Należy zgodzić się z jego uogólniającą 
oceną: 

Stylistyka wypracowana przez reformatorski, ale przecież nie kos-
mopolityczny ruch z początków XX stulecia i wykorzystywana z po-
wodzeniem w kształtowaniu skromnego, oszczędnościowego bu-
downictwa mieszkaniowego uzyskała teraz dodatkowy, polityczny 
wydźwięk. Została w naturalny [?] sposób zaakceptowana i przejęta 
przez narodowosocjalistyczną ideologię.9 

Dodać nadto należy, że na terenie Prus Wschodnich działali również  
w tym czasie jeszcze inni (naówczas początkujący) architekci moderny. 
Hans Scharoun np. zaprojektował w Wystruci (Insterburg) tzw. koloro-
we osiedle mieszkaniowe.

O dającej do myślenia wymowie uwikłań niemieckiej awangardy w po-
litykę oraz ideologię zdają się świadczyć niedawne słowa architekta 
Davida Chipperfielda. Temu wybitnemu Brytyjczykowi powierzono od-
nowienie jednej z najbardziej kontrowersyjnych budowli Trzeciej Rze-
szy, mianowicie monachijskiego muzeum „Haus der (deutschen) Kunst”, 
autorstwa Paula Ludwiga Troosta. Oddana w roku 1937 budowla służyła 
nie tylko w latach III Rzeszy prezentacji sztuki określanej mianem nazi-
stowskiej (w tym tzw. sztuki wynaturzonej!), ale miała sama w sobie 
głosić wielkość kultury III Rzeszy. Chipperfield w jednym z wywiadów 
ujął się zdecydowanie za walorami „neoklasycyzmu nazistowskiego”, 
dostrzegając w nim zarówno walory funkcjonalizmu jak i estetycznej in-
nowacyjności! 

Wspominam o tym, by podzielić się pomysłem na nieco odmienną inter-
pretację wschodniopruskiej modernizacji w ełckim wymiarze. Na rzecz 
przewrotnego odczytania „modernizacji wschodniopruskiej” przywo-
łuję (niezamierzone wprawdzie) przesłanie znakomitej dokumentacji 
Christopha Kleßmanna Niemiecki wschód10. Próżno szukać w niej, zwłasz-
cza w dokumentach stanowiących ideologiczną legitymizację „niemiec-
kości” rubieży wschodnich, dowodów na „przebłyski” modernizacji. 

9  J. Salm, Odbudowa miast wschodniopruskich po I wojnie światowej, Olsztyn 2006, s. 317; wyróżnienie 
HO.
10  „Niemiecki wschód”. Wyobrażenia – misja – dziedzictwo, wybór, wstęp, oprac. Ch. Kleßmann, Poznań 
2014; zwłaszcza pierwsze trzy części dokumentacji. 

Hubert Orłowski
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Zaproponowane przez Hansa-Ulricha Wehlera, na podstawie wielolet-
nich gruntownych badań nad dziejami społecznymi Niemiec XIX wieku, 
wyróżniki modernizacji eliminują „strategicznie” Prusy Wschodnie z po-
la widzenia przemian tego typu11. Daleki jestem od sprowadzania refe-
rencji modernizacji do wyznaczników Wehlera, należy je jednak bez-
względnie przywołać. W tym nieledwie kanonicznym ujęciu wyznacz-
ników procesów modernizacji niemiecki historyk wymienia takie priory-
tety, jak dążenie ku:

– depersonalizacji decyzji w państwie-instytucji,
– parlamentaryzacji i parlamentarnej legitymizacji decyzji państwa,
– biurokratyzacji oraz industrializacji, 
– oddzieleniu przestrzeni publicznej od prywatnej,
– przestrzennej i społecznej mobilności. 

Równie ważna, a może jeszcze ważniejsza jest odpowiedź na pytanie, od 
którego z owych procesów rozpoczęła się modernizacja społeczeństwa. 
W przypadku Prus była to niewątpliwie biurokratyzacja systemu władzy 
i zarządzania. Wyznacznik ten ma jednak marginalne znaczenie w odnie-
sieniu do peryferii wschodniopruskich12.

Odpowiadając przed przeszło dziesięciu laty na ankietę „Przeglądu Na-
rodowościowego” w kwestii modernizacji naszego kraju, zastanawia-
łem się nad perspektywami euroregionu północnego (inaczej: warmiń- 
sko-mazurskiego) w UE. Odwołując się do dość powszechnych wówczas  
refleksji polskich politologów i ekonomistów na temat szans przyszło-
ściowych rozwiązań dla regionu, szkicowałem dość sceptyczny jednak  
obraz przyszłości kulturowej tożsamości „Atlantydy Północy”13. Przy-
woływałem nawet groteskową wizję kultury „bungagolfów” (zespoły 
bungalow plus pole golfowe) z powieści Wróżby kumaka, zmyśloną 
przez Güntera Grassa na potrzeby Pomorza Gdańskiego. Z głównym  
wątkiem dość pesymistycznych, co do szans modernizacji, rozważań 
sprzed lat przyszło mi zderzyć się podczas lektury studium Warmińsko-
-Mazurskie. Perspektywy rozwoju Jacka Poniedziałka. Olsztyński socjolog 
w oparciu o własne przemyślenia nad cywilizacyjną spuścizną regionu  
oraz o analizę Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury 
także formułuje (równie) pesymistyczne wnioski. Ale nie po to przywo-
łuję ten wart lektury tom, jeno dla wydobycia zbieżnych z moimi uogól- 
nień. Poniedziałek wprowadza w narrację wątek zapóźnienia gospo-
darczo-cywilizacyjnego tej części Rzeszy, które „niewiele zmieniło się  

11  H. U. Wehler, Modernisierungstheorie und Geschichte, Göttingen 1975, s. 12n.
12  Cz. Karolak/ W. Kunicki/ H. Orłowski, Dzieje kultury…, op. cit., s. 309: W ujęciu tzw. wielkich narracji 
kulturę społeczeństwa niemieckiego po roku 1848 współtworzyły dwa potężne procesy: budowy z założe-
nia etnicznie monolitycznego niemieckiego państwa narodowego na gruzach pierwszego federalistycz-
nego cesarstwa, oraz przemiany modernizacyjne o ogromnym przyspieszeniu i zakresie. Właśnie państwo 
narodowe potrzebowało jak nigdy dowartościowania przez kulturę, cokolwiek by pod tym pojęciem nie 
rozumieć. Kultura stanowić miała kapitał symboliczny (w rozumieniu Pierre’a Bourdieu), legitymujący pra-
wo Niemców do jednego państwa niemieckiego.
13  H. Orłowski, Co dalej? Wspólnota kulturowa BORUSSIA w Europie euroregionów, w: Sprawy narodowo-
ściowe. Seria nowa, 2001, z. 19, s. 97n.
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po zjednoczeniu Niemiec w 1871 r”14. Sięgając do literatury przedmiotu, 
z której i ja wcześniej korzystałem przy sporządzaniu wcześniej przy-
wołanego tekstu o Wspólnocie Kulturowej Borussia, snuje opowieść 
o długim (braudelowskim) trwaniu „regionu zapóźnionego gospodar-
czo, biednego, niemal odciętego komunikacyjnie od reszty Polski i Eu-
ropy”15. Posługując się zapożyczoną od Antoniego Kuklińskiego formu-
łą „regionu obumierającego” opowiada o regionie (ponownie!) pery-
feryjnym, pozbawionym metropolii. 

W wątkach tych, podobnie jak w szeregu innych, pojawia się również 
(nie w pełni zwerbalizowana) refleksja nad nierównoczesnością regio-
nu. Należałoby zatem przejść do pytań o zasadność tej perspektywy,  
nie tyle na dziś modnym wysokim pułapie uogólnień, co w odniesieniu  
do rozwiązań w obszarach „powszedniości wschodniopruskiej”16.

Powracam tym samym do kwestii modernizacji cząstkowej. Wejrzenie 
do znakomitego Spacerownika po mieście Ełku pozwala dojrzeć przeja-
wy tej „małej modernizacji”. Wspomnę przykładowo o dwóch. Autorzy 
nieprzypadkowo rozpoczęli narrację od centralnego miejsca komunika-
cji w mieście, czyli od oddanego do użytku w 1879 r. dworca kolejowe-
go. Jeżeli nawet i dziś jeszcze duże fragmenty regionu charakteryzują 
się wykluczeniem komunikacyjnym, to ówczesne przeprowadzenie linii 
kolejowej przez Ełk było swoistym konstruktywnym wstrząsem cywili-
zacyjnym spośród szeregu innych17. Autorzy wyróżnili jeszcze jeden trop 
nowoczesności przestrzeni miejskiej, mianowicie „biotop militarny” czyli 
ełckie koszary. Nowoczesne koszary – autorzy podkreślają to z naciskiem 
– wybudowano pod koniec XIX wieku w wielu miasteczkach na wschod-
nich obrzeżach prowincji. Ich nowa funkcja została w Spacerowniku 
zauważona: w wyniku zmilitaryzowania dużej części miasta życie Ełku na 
stałe zrosło się z życiem garnizonu18. Nie mogło to nie mieć następstw dla 
konsolidacji ludności.

A co działo się z rolnictwem, z jego modernizacją? Opracowania, z któ-
rymi miałem dotąd do czynienia, nie dają jednoznacznej odpowiedzi. 
Najbardziej optymistycznie nastawiony co do oceny stopnia modern-
izacji prowincji wydaje się bodaj Robert Traba19. Niemieccy autorzy 
współczesnej monografii o „technicznym postępie i społecznych prze-
mianach w niemieckich prowincjach wschodnich”, mimo wyraźnych za-
powiedzi, nie bardzo potrafili mnie przekonać o faktycznej moderniza- 

14  J. Poniedziałek, Warmińsko-Mazurskie. Perspektywy rozwoju, Warszawa 2012, s. 7.
15  Ibidem, s. 42.
16  A. Landwehr, Von der ‘Gleichzeitigkeit des Ungleichzeitigen’, Historische Zeitschrift, t. 295, 2012, 
s. 1-34. Autor nicuje sam dyskurs i jego metodologiczne słabości; kwestia to zapewne istotna, ale nazbyt 
odległa od problematyki moich skromniejszych rozważań.
17  J. Poniedziałek, Warmińsko-Mazurskie…, s. 36.
18  M. Olszewski, R. Żytyniec, Ełk. Spacerownik po mieście niezwykłym, Ełk 2012, s. 95.
19  R. Traba, Postawy narodowe na Warmii na przełomie XIX i XX w. w perspektywie procesu modernizacji,
w:  Borussia. Historia. Kultura. Literatura, 1996, nr 13, s. 196-202. Autor potwierdził swoje stanowisko w nie-
mieckojęzycznej wersji swego studium.
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cji regionu20. Podobne wrażenie zrobił na mnie Erwin Engelbrecht w swej 
pionierskiej monografii o „kondycji agrarnej Warmii” sprzed wieku21. 

Pamiętać należy, że o procesach modernizacyjnych regionu w przeszło-
ści oraz współcześnie świadczą nie tylko udokumentowane fakty. Rów-
nie ważne, a niekiedy nawet ważniejsze są wyobrażenia (zwłaszcza li-
terackie), dekonstruujące kluczowy wątek wspomnianego na wstępie 
wschodniopruskiego „hymnu antymodernizacyjnego”. Modne od lat za- 
ledwie kilkunastu w Europie oraz Polsce badania spod znaku geopoe-
tyki (Instytut Badań Literackich) mogłyby udzielić odpowiedzi co do 
słuszności tej hipotezy22.
 
Hubert Orłowski

ABSTRACT

At the beginning, there was the forest…  
On the asynchronous modernization of East Prussia

The story of Ełk in the 19th and first half of the 20th century can 
be described with the following words: machine, mobility, munici-
pality, media. These concepts also show the asynchrony (Unglei-
chzeitigkeit) of modernization processes in German society, visible 
mainly in the concentration of civilizational processes in the west of 
the Empire (and the Weimar Republic) from the middle of the 19th 
century. Eastern regions of Germany remained at the periphery of 
modernization processes or were subject to so-called partial mod-
ernization, such as for example Lyck. Modernization undoubtedly 
also means the transformation of the cultural landscape in the mod-
ern sense. Contemporary sociological research shows that Warmia 
and Masuria are still located at the periphery of modernization, be-
cause they are a region that is economically behind, poor and almost 
completely inaccessible from the rest of Poland and Europe.

20  U. Caumanns/ M. G. Esch, Technischer Fortschritt und sozialer Wandel in deutschen Ostprovinzen. 
Wirkungen der industriellen Entwicklung in ausgewählten Städten und Kreisen im Vergleich (1850-1914), 
Bonn 1996.
21  E. Engelbrecht, Die Agrarverfassung des Ermlandes und ihre historische Entwicklung, München–Leipzig 
1913.
22  Por. m.in. tom, zawierający również materiały na temat „geopoetyckich oglądów” Europy środkowej 
(zwłaszcza tekst Magdaleny Marszałek). M. Marszałek/ S. Sasse (red.), Geopoetiken. Geographische Ent-
würfe in den mittel- und osteuropäischen Literaturen, Berlin 2010.
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Fortyfikacje prus wschodnich 
w XViii wieku

Grzegorz Podruczny

Znaczenie Prus Wschodnich w obrębie państwa brandenbursko-prus-
kiego podlegało znacznym przemianom w toku XVIII stulecia. W pierw-
szych dekadach tego wieku była to jedna z jego najważniejszych pro-
wincji. Po przejęciu Pomorza Zachodniego w 1721 r. uwaga władców  
Prus przesunęła się jednak na centralne regiony tego państwa i zna- 
czenie Prus Wschodnich zmalało. Najmniej kraina ta liczyła się w okresie  
rządów Fryderyka Wielkiego, który skupiony na Śląsku – jego zdobyciu,  
zagospodarowaniu i obronie – o wschodniej części Prus niemal zapom-
niał. Rola tej prowincji zaczęła rosnąć dopiero po I rozbiorze Polski, gdy 
dzięki nowym nabytkom terytorialnym została połączona z pozostałymi 
prowincjami Prus. Dopiero jednak po II i III rozbiorze Rzeczpospolitej, 
Prusy Wschodnie odzyskały znaczenie z początku stulecia.

Doskonale ów proces obrazują przemiany zachodzące w architekturze 
obronnej tej prowincji. Artykuł ten z konieczności będzie jedynie szki-
cowym przedstawieniem omawianego tematu, jednak autor będzie się 
starał przedstawić wszystkie najważniejsze zjawiska z dziedziny fortyfi-
kacji zachodzące tu w XVIII w.

okres 1700–1740

Prowincja ta była zdecydowanie najsłabiej umocniona spośród wszyst-
kich ówczesnych pruskich terytoriów, co widać w porównaniu z Pomo-
rzem (3 twierdze, 7 ufortyfikowanych miast i 3 stale obsadzone szańce) 
a zwłaszcza Brandenburgią (7 twierdz i 4 miasta ufortyfikowane). Na 
terenie Prus Wschodnich znajdowały się tylko dwie twierdze – Piława  
i Kłajpeda, a także jedno ufortyfikowane miasto – stolica, Królewiec. 
Mimo to twierdze te były ważne i dosyć silne, a w XVIII wiek wchodziły 
jako świeżo zmodernizowane lub też właśnie przebudowywane zało-
żenia obronne.
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Najważniejszą warownią prowincji była Piława [il. 1]. Pierwsze fortyfi-
kacje bastionowe powstały tu na początku XVII w., kiedy to zabezpieczo- 
no szańcem tutejszy przesmyk między Zalewem Wiślanym a Bałtykiem. 
Obiekt jest znany dzięki dwóm rysunkom sporządzonym w 1604 r.  
Był to czterobastionowy, kwadratowy w planie szaniec, którego wały 
wzmocnione były przez okładzinę z belek drewnianych1. Później w tym 
miejscu szaniec postawili Szwedzi, po tym jak pod Piławą wylądował  
w 1626 r. Gustaw Adolf z swoim wojskiem. Stała twierdza powstała  
jednak za rządów elektora Fryderyka Wilhelma, w latach 1636-1651, ko- 
sztem 250 tys. talarów. Była regularnym pięciobastionowym założe-
niem, wzmocnionym przez pięć rawelinów. Wał główny posiadał niższy 
przedwał (fosbreję). Bastionowy rdzeń oraz dwa z rawelinów posiada-
ły murowane odzienie. W późniejszych latach, po ukończeniu twierdzy, 
pracowano nad uzupełnianiem i naprawianiem odzienia murowego, 
niszczonego przez wodę. W latach 1688-1698 wzniesiono słoniczoło 
przed bastionem Król, wykonano odzienie murowe na dwóch kolej-
nych rawelinach, wzniesiono magazyn prochowy w bastionie Król, ka-
zamaty w kurtynie między bastionami Król i Królowa, a także liczne bu-
dynki wewnątrz – bramę, mieszkania dla żołnierzy i dom komendanta. 
Dalszą przebudowę prowadzono na podstawie powstałego po 1702 r.  
projektu francuskiego inżyniera Petera von Montargues. Projekt ten za- 
kładał uregulowanie drogi krytej i glacis, wzniesienie kolejnych dzieł 
zewnętrznych – trzech lunet i słoniczoła – oraz przekształcenie niektó- 
rych, już istniejących, obiektów. Poza tym przed 1740 r. we wnętrzu  
twierdzy powstały nowe obiekty – arsenał, kościół garnizonowy i maga-
zyn prowiantowy2. Innymi słowy była to solidna, w pełni wyposażona 
w umocnienia i infrastrukturę wojskową warownia. 

Il. 1. Twierdza Piława w pierwszej połowie XVIII wieku, Johann Georg Maximilian von Fürsten-
hoff, Plan von Pillau in Preussen, SLUB/HS Mscr.Dresd.R.30.m,II, Bl. 102

1  Blockhauss oder Vöstung Bülaw genandt. Zwischen dem Königsberger Hafen, und der offenbarr 
See. 1604, Herzog August Bibliothek Wolfenbüttel, Handschriften, Signatur/Inventar-Nr.: 1.6.1a Aug. 2°,  
Bl. 21-22.
2  K. Hoburg, Geschichtlich-militärische Nachrichten über die Festung Pillau, Der neuen Preußischen Pro-
vinzial Blätter dritte Folge, Bd. 2, 1858, s. 232–238.

Fortyfikacje Prus Wschodnich w XVIII wieku
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Piławie ustępowała znaczeniem kolejna twierdza – Kłajpeda. Działo się  
tak, mimo że warownia ta była od powyżej opisanej znacząco więk-
szym zespołem obronnym, tutejsze fortyfikacje składały się z zamku 
oraz z umocnień miasta. Pierwsze nowożytne umocnienia budował tu  
już elektor Jerzy Wilhelm, który po 1625 r. otoczył zamek wałem na 
planie prostokąta z czterema bastionami. Wówczas powstał również 
wał otaczający miasto. Te pierwsze umocnienia miały charakter forty-
fikacji ziemnych. Dopiero w drugiej połowie XVII w. na rozkaz elektora  
Fryderyka Wilhelma zabezpieczono je odzieniem murowym. Powstał 
w ten sposób wał z fosbreją, broniony przez trzy bastiony i dwa pół-
bastiony3. W pierwszej dekadzie XVIII w. zaczęto znaczną rozbudowę 
fortyfikacji Kłajpedy. Podobnie jak w przypadku Piławy projektantem 
był Montargues4. Planowano wzniesienie kleszczowo-bastionowej en-
welopy przed bastionowymi umocnieniami zamku oraz poważne  
wzmocnienie umocnień miejskich. Tam planowano poszerzenie obwo-
du o jeden bastion, przed kurtynami miejskiego wału miały powstać 
raweliny, a przed jednym z bastionów – słoniczoło. Przed całością mia-
ła powstać obszerna droga kryta, w pobliżu rzeki jeden z wysuniętych 
naroży drogi krytej miał być bardzo rozbudowany. Po drugiej stronie 
rzeki – rawelin broniący przeprawy mostowej miał zostać wzmocniony  
dwoma kolejnymi, spiętymi obszerną drogą krytą. Przed tymi umocnie-
niami planowano kolejne dzieło – obszerne kleszcze, zaopatrzone we 
własną drogę krytą5. Z tych planów nie zrealizowano jednak wiele, do 
1740 r. udało się jedynie przebudować w połowie enwelopę przed 
umocnieniami zamku oraz wytyczyć dzieła zewnętrzne przed miastem  
i rozpocząć ich usypywanie. Również stan starszych umocnień pozo-
stawiał wiele do życzenia – jeden z bastionów posiadał spory wyłom  
w narożu6. 

Ostatnim wartym opisu zespołem obronnym był Królewiec. Miasto to  
było najsłabszym ogniwem obrony Prus, mimo że pod względem roz-
ległości należy je uznać za największą fortyfikację państwa pruskiego, 
jaka istniała w XVIII stuleciu. Stolica Prus była bowiem otoczona nie- 
zwykle długim wałem ziemnym o łącznej długości prawie 15 kilometrów. 
Królewiec broniło aż 26 bastionów i 8 półbastionów. Dzieła obronne 
były wykonane z ziemi, wał był zaopatrzony w przedwał poprzedzony 
szeroką, wodną fosą, przed którą znajdowała się droga kryta. Umoc- 
nienia te zaprojektował matematyk, profesor Johann Strauß, a budowa- 
no je od 1626 r. Mimo swojej rozległości fortyfikacje miasta nie były sil-
ne, wręcz przeciwnie. Ich ziemny charakter powodował stosunkowo nie-
wielką odporność na szturm, a ich rozległość była wręcz wadą. Do peł- 
nego obsadzenia umocnień niezbędne byłyby bowiem znacznie większe  

3  K. Burk, Handbuch zur Geschichte der Festungen des historischen deutschen Ostens, Osnabrück 1995, 
s. 37-38.
4  Plan de la Ville et de la citadelle de Memel, dans l’estat que les Ouvrages sont a present avec a luy des 
nouveaux Ouvrages que l’on projette du faire suivant les orders de sa Majeste pour mettre cette place 
dans un bon Estat de defence, Montargues, 15.10. 1701, SBB PK, sygn. X 29956.
5  Plan de Memmel, SBB PK. sygn. X 29960/3.
6  C. Rucker, Plan und Beschreibung der Vestung und Citadelle Memmel, SBB PK, sygn. X 29961.
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zasoby ludzkie i sprzętu wojennego, niż były do dyspozycji w twierdzy,  
a nawet w prowincji. Królewiec oprócz głównego obwałowania posia- 
dał również cytadelę Friedrichsburg, nazywaną również fortem, umiej- 
scowioną u wylotu rzeki Pregoły z miasta. Wzniesiono ją po 1657 r.  
na podstawie projektu Christiana Ottera7. W 1740 r. stan umocnień 
królewieckich był słaby – wał był w prawdzie w całości zachowany, ale  
na całym odcinku południowym, aż po fort Friedrichsburg, nie miał  
w ogóle fosy i fosbrei. W pozostałych odcinkach dzieła zewnętrzne by- 
ły słabo zachowane8. Jedynym realnie zdolnym do obrony obiektem 
był fort Friedrichsburg – czterobastionowe założenie obronne bronio- 
ne wałem ziemnym zaopatrzonym od strony miasta w fosbreję. Fort 
otaczała wodna fosa, zasilana wodami Pregoły. Dwa z jego bastionów 
posiadały nadszańce, w kurtynie od strony miasta znajdowała się bra-
ma, a przed nią rawelin. W jednej z kurtyn znajdowała się kazamata. 
Dziedziniec wewnętrzny wypełniała zabudowa garnizonowa – magazyn 
prochu, arsenał, kościół, dom komendanta, kuźnia, więzienie9. 

okres fryderycjański – 1740–1786

W czasie rządów Fryderyka Wielkiego stare twierdze wschodniopruskie  
nie były modernizowane, prowadzono przy nich wyłącznie prace na- 
prawcze. Przykładem jest twierdza Piława. W dniach 2-13 grudnia 1747 r.  
miał tam miejsce silny sztorm, który zniszczył sporą część wybrzeża,  
a także fragment drogi krytej przed bastionem Albrecht, fragment  
drogi krytej przed rawelinem Strohnest i przed bastionem Preussen.  
W kolejnych latach, aż po 1751 r., pracowano nad wzmocnieniem wy- 
brzeża i naprawą zewnętrznych umocnień. Wybrzeże osłonięto przed  
falami sztormowymi wałem kamiennym wspartym na drewnianym  
ruszcie. Prace, prowadzone przez mistrza budowlanego Betgena, ko- 
sztowały ok. 2,7 tys. talarów. Nie skutkowały żadnymi modyfikacjami  
w umocnieniach, a jedynie odbudową zniszczonych fragmentów i za-
bezpieczeniem ich przed działaniem fal morskich10.

W pozostałych warowniach wschodniopruskich prace prowadzono  
z równie niewielkim natężeniem. Literatura i źródła milczą o jakichkol-
wiek pracach w twierdzy w Kłajpedzie, niewiele wiadomo też o umoc-
nieniach Królewca. W stolicy Prus Wschodnich planowano w 1740 r. 
przebudowę fortyfikacji, która zgodnie z planem miała trwać aż do  
1743 r. Zamierzano przed słabo już zachowanymi umocnieniami wyko-
pać nową fosę, ignorującą jednak dawny narys umocnień i przebieg 
starej fosy. Ta nowa miała mieć 15 stóp głębokości, 10 stóp szerokości 
u dna i 24 u góry, w połowie być odziana murem. Z realizacji tego po-
mysłu nic nie wyszło, jednak udało się wzmocnić najważniejszy ele-

7  T. Ehrhardt, Die Geschichte der Festung Königsberg/Pr. 1257–1945, Würzburg 1960, s. 14–18.
8  Plan der Stadt Königsberg in Preußen, SBB PK, sygn. X 28073.
9  SBB PK, sygn. X 29961.
10  GStA PK I HA Rep 96 Nr 616 J Pillau 1749–51.
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ment twierdzy, fort Friedrichsburg. Jak to wynika z analizy zachowanej  
kartografii, przed jego kurtynami wzniesiono dwa nowe raweliny,  
a przed fosą powstała regularna, szeroka droga kryta11. Te nieliczne 
prace w zupełności nie równają się z tymi, które prowadzono wówczas 
w innych regionach Prus, zwłaszcza na Śląsku. Prowincja ta stanowiła 
priorytet w inwestycjach fortyfikacyjnych przez pierwsze 30 lat króle-
wskich rządów Fryderyka II. Sytuację zmieniła dopiero wojna siedmio-
letnia, która zmusiła władcę do modernizacji dwóch twierdz poza Ślą- 
skiem – Kołobrzegu i podszczecińskiego Dąbia. Fryderyk Wielki zwrócił 
uwagę na Prusy Wschodnie dopiero po I rozbiorze Polski. Po przejęciu 
terenów Pomorza, w skład terytorium państwa pruskiego weszły ziemie 
leżące nad Wisłą. Rzeka stała się ważną barierą operacyjną, nad którą 
należało objąć kontrolę. Pojawiła się w związku z tym potrzeba wznie- 
sienia twierdzy, która zabezpieczałaby tę rubież i wówczas też miała 
miejsce jedyna za życia Fryderyka II próba wzniesienia warowni na 
terenie Prus Wschodnich. Z nowymi posiadłościami  zapoznał się król 
w trakcie wizyty, która miała miejsce między 1 a 14 czerwca 1773 r.12 
Przygotowując się do podróży zadbał o towarzystwo inżyniera, który 
do tej pory służył mu jako pomysłodawca dwóch dużych modernizacji 
twierdz – kołobrzeskiej i szczecińskiej. Mowa o hrabim d'Heinzem13. 
W czasie podróży król trafił do Kwidzyna, gdzie  przybył 7 czerwca.  
Wówczas to zapewne zwrócił uwagę na ważne z wojskowego punktu 
widzenia miejsce, jakim była położona na wschodnim, a więc wschod-
niopruskim już, brzegu rzeki Kępa Grabowska, zlokalizowana w pobli-
żu brodu na Wiśle. Król zdecydował o wzniesieniu tam nowej warow- 
ni. Natychmiast zlecono oficerom, którzy wówczas wykonywali mapy 
Prus Zachodnich (inżynierom: le Clair, Hartmannowi i Embersowi) do- 
kładne pomiary tego terenu. Pracami dowodził d’Heinze, który w od-
różnieniu od Fryderyka II do Poczdamu nie wrócił, tylko pozostał nad 
Wisłą14. Władca żywo interesował się nowym założeniem obronnym 
i narzekał na zbyt wolne – jego zdaniem – tempo przygotowywania pla- 
nu. W lipcu 1773 r. wysłał aż dwa listy ponaglające w tej sprawie15. 
Zapewne wspomniany plan był na razie pomiarem terenu pod twier-
dzę. Jednak już w 1773 r. ruszyły prace projektowe, w październiku te- 
go roku król miał bowiem dokonać korekty w jakimś projekcie d'Hein-
zego16. Jako że inżynier nie zajmował się wówczas żadną inną twierdzą, 
należy przyjąć, iż dotyczyło to planu nowej twierdzy w Grabowie. Przy-
gotowania do prac budowlanych zaczęły się w 1774 r. W marcu Fryde- 

11  Grund Riss der Stadt Königsberg und Festung Friedrichsburg, SBB PK sygn. X 28028/5.
12  K. H. S. Rödenbeck, Tagebuch oder Geschichtskalender aus Friedrich's des Großen Regentenleben, Bd. 1 
Berlin 1842, Bd. 3, s. 79–80. 
13  List króla do d’Heinzego z 24 maja 1773 r., GStA PK, I HA Rep. 96 B Abschriften von Kabinettsordres, 
Bd. 73, 1773, s. 155.
14  Troschke, nota dołączona do Plan von denen Durchbrüchen und Eisstopffung der Weichsel bey der 
Grabower Kempe von 24ten bis 29ten Februar 1776, SBB PK, sygn. L 17993; list króla do Embersa z 11.06 
1773, GStA PK, I HA Rep. 96 B Abschriften von Kabinettsordres, Bd. 73, 1773, s. 175.
15  Listy króla do d’Heinzego z 6 i 18 lipca 1773 r., GStA PK, I HA Rep. 96 B Abschriften von Kabinettsor-
dres, Bd. 73,1773, s. 215, 233.
16  List króla do d’Heinzego z 12 października 1773 r., GStA PK, I HA Rep. 96 B Abschriften von Kabinett-
sordres, Bd. 73, 1773, s. 324.

Grzegorz Podruczny



71

ryk II wybrał d'Heinzemu współpracowników – spośród 5 wytypowa-
nych przez płk. Reglera inżynierów do tej pory pracujących na Śląsku 
wskazał kapitana Gotzenbacha i porucznika Maske, którzy mieli się 
stawić w Kwidzynie 1 czerwca17. W międzyczasie Maske został przez 
króla skierowany do Głogowa i ostatecznie do pomocy w prowadze- 
niu budowy nowej twierdzy pozostał hrabiemu jedynie Gotzenbach18. 
Na zbyt małą ilość fachowców d'Heinze skarżył się przez cały okres  
swojej pracy w Grabowie. Fryderyk II starał się temu zaradzić, jednak  
nie było dostatecznych zasobów kadry inżynierskiej, aby sprostać po- 
trzebom budowy kolejnej twierdzy. W lipcu władca zdecydował nawet 
o wysłaniu do Grabowa dwóch oficerów piechoty, aby wesprzeć 
d'Heinzego19. Później na chwilę trafił tam kapitan de Legat, a na po-
czątku października, już na stałe, kapitan Burghesi20. Oprócz sprowa-
dzania inżynierów czyniono inne przygotowywania do budowy. W czer- 
wcu król skierował do kamery w Kwidzynie dyspozycję przekazania  
200 tys. talarów na potrzeby twierdzy w Grabowie21. Zapewne posłu-
żyły one do pozyskania materiałów budowlanych, które pod koniec roku 
miały być już zgromadzone22. Również w czerwcu (między 5 a 7 dniem 
miesiąca) Fryderyk Wielki przebywał w Kwidzynie i znów wizytował te- 
ren przyszłej twierdzy23. Jesienią zaczęto planować pierwszy sezon bu-
dowlany – hrabia wystosował prośbę o przyznanie mu kolejnych środ-
ków, tym razem 400 tys. talarów. Sumę tę miała wypłacać kwidzyńska 
kamera. Począwszy od maja 1775 r. d'Heinze planował jeszcze wznieść 
baraki, w których robotnicy mogliby mieszkać w czasie budowy, król  
jednak pomysł ten kategorycznie odrzucił24. W styczniu 1775 r. monar-
cha spełnił jednak inną, nieustannie powtarzaną przez swojego oficera 
prośbę i przysłał kolejnego inżyniera do pomocy, porucznika Harenber- 
ga25. W marcu oddelegowano jeszcze dwóch – kapitana Fransky’ego 
i porucznika Kiestmachera. Mimo że prace budowlane miały się lada 
dzień zacząć, ostateczny projekt twierdzy nie był gotowy. Ten, który  
król otrzymał na początku marca nie w pełni go zadowolił, nie od-
powiadały mu niektóre rozwiązania26.

17  List króla do Reglera z 7 marca 1774 r., GStA PK, I HA Rep. 96 B Abschriften von Kabinettsordres,  
Bd. 73, 1774, s. 89.
18  List do Reglera z 3 kwietnia1774 r., GStA PK, I HA Rep. 96 B Abschriften von Kabinettsordres, Bd. 73, 
1774, s. 133.
19  List króla do d'Heinzego z 13 lipca 1774 r., GStA PK, I HA Rep. 96 B Abschriften von Kabinettsordres, 
Bd. 73, 1774, s. 268.
20  Listy króla do d'Heinzego z 19 września i 2 października 1774 r., GStA PK, I HA Rep. 96 B Abschriften 
von Kabinettsordres, Bd. 73, 1774, s. 350, 365.
21  Max Bär, Westpreussen unter Friedrich dem Grossen, Leipzig 1909, s. 342.
22  List króla do d'Heinzego z 18 grudnia 1774 r., GStA PK, I HA Rep. 96 B Abschriften von Kabinettsor-
dres, Bd. 73, 1774, s. 453.
23  Rödenbeck, op. cit., s. 97.
24  Listy króla do d'Heinzego z 19 października ,6 i 20 listopada oraz 18 grudnia 1774 r., GStA PK, I HA Rep. 
96 B Abschriften von Kabinettsordres, Bd. 73, 1774 r., s. 387–388, 410, 423, 453.
25  List króla do d'Heinzego z 30 stycznia 1775 r., GStA PK, I HA Rep. 96 B Abschriften von Kabinettsor-
dres, Bd. 74, s. 43.
26  List króla do d'Heinzego z 8 marca 1775 r., GStA PK, I HA Rep. 96 B Abschriften von Kabinettsordres, 
Bd. 74, s. 6.
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Mimo to z pracami ruszono. Oprócz samej twierdzy Fryderyk II naka-
zał jeszcze wznieść kilka fachwerkowych magazynów prochu na 500 
cetnarów każdy27. Przez pierwszy rok budowy twierdzy prace prowa-
dził d'Heinze. W październiku monarcha wysłał go na kilka tygodni do  
Gdańska, aby ten dokładnie zapoznał się z tamtejszą twierdzą. W czasie 
podróży inżynier zachorował i król nakazał mu powrót do Poczdamu 
na kurację. Nadzór nad pracami w czasie nieobecności Francuza miał 
prowadzić Gotzenbach28. Jednak to, co miało być rozwiązaniem pro-
wizorycznym, okazało się trwałe. D'Heinze pozostał w Poczdamie na 
stałe, a Gotzenbach objął dowództwo nad pracami we wschodniej 
części Prus. W momencie przejęcia przez niego nadzoru nad budo- 
wą prace nie były mocno zaawansowane, twierdza była jedynie wyty-
czona i prowadzono prace ziemne przygotowujące do fundamentow-
ania okładziny murowej; nie wiadomo, czy usypano już wały. Co wię- 
cej – z najstarszego znanego raportu Gotzenbacha wynika, że popeł-
niono liczne błędy w dotychczasowych pracach. D'Heinze miał zasto-
sować w niewłaściwy sposób ruszt, na którym wspierał się fundament. 
Po przejęciu prac Gotzenbach był zmuszony je poprawiać: m.in. stare 
pale wbijać głębiej i dobijać nowe. Z tego powodu zasadnicze prace  
murowe mogły być zaczęte dopiero w kolejnym roku. Oprócz popra- 
wiania fundamentów Gotzenbach zajmował się też przygotowaniem  
kolejnego sezonu budowlanego. Sprowadzał narzędzia (miały być za- 
kupione w Elblągu) i pozyskiwał kamień do okładzin murowych29. Ka-
mień okazał się największym problemem. Początkowo planowano go 
przywozić statkami z Piławy30. Pomysłu tego jednak nie zrealizowano. 
Poszukiwano bliżej, w kamieniołomie we wsi Wiąg koło Świecia. Nie 
znaleziono tam odpowiedniego materiału, za to udało się odkryć zło-
ża wapnia nadające się na wapno. Brakujący kamień ciosowy zgodnie  
z pomysłem Gotzenbacha miał zastąpić kamień polny. Według inżynie- 
ra duże kamienie polne mogły być z powodzeniem zastosowane przy 
konstruowaniu odzienia murowego we frontowym wale od strony 
głównego nurtu wiślanego31. Fryderyk II zaaprobował pomysły kon-
strukcyjne swojego inżyniera. Polecił też, aby kamienie polne pozyskać 
w podobny sposób, jak to czyniono na Śląsku przy budowie twierdz  
w Świdnicy i Nysie. Tam chłopi zimą – w czasie, kiedy (wedle władcy)  
nie mieli nic do roboty – zbierali kamienie na polach, za co mieli dosta-
wać 4 talary za klafter32. Gotzenbach posłuszny królewskiemu rozkazo-
wi skierował do lokalnej kamery w Kwidzyniu prośbę o organizację te- 
go działania. Jak się jednak okazało, to co przyszło łatwo na Śląsku,  

27  List króla do d'Heinzego z 26 kwietnia 1775 r., GStA PK, I HA Rep. 96 B Abschriften von Kabinettsor-
dres, Bd. 74, s. 140.
28  List króla do d'Heinzego z 22 października i 8 listopada 1775 r., GStA PK, I HA Rep. 96 B Abschriften 
von Kabinettsordres, Bd. 74, s. 694, 758.
29  List do Gotzenbacha z 12 listopada 1775 r., GStA PK, I HA Rep. 96 B Abschriften von Kabinettsordres, 
Bd. 74, s. 779.
30  List do d'Heinzego z 22 listopada 1775 r. i do Gotzenbacha z 23 listopada 1775 r., GStA PK, I HA Rep. 96 
B Abschriften von Kabinettsordres, Bd. 74, s. 789, 809.
31  Kopia listu Gotzebacha z 2 grudnia 1775 r. pisanego w Kl. Grabow, GStA PK, IV HA Preußische Arme, 
Rep. 1 Geheime Kriegskanzlei, Nr. 104, s. 9.
32  Dawna jednostka objętości stosowana przy pracach budowlanych, ok. 3,3 m3.
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w Prusach było trudne do zrealizowania. Kamery – tak kwidzyńska, jak 
i pozostałe w Królewcu i Gąbinie – wzbraniały się przed współpracą 
przy budowie twierdzy, na co Gotzenbach skarżył się królowi, prosząc 
o interwencję, gdyż bez zebrania kamieni budowa nie mogłaby ru-
szyć wiosną następnego roku33. W odpowiedzi na skargę monarcha 
usprawiedliwił swoich urzędników tłumacząc inżynierowi, że tutejsze 
kamery nie są jeszcze tak [jak śląskie] wprawione w budowie twierdz, ale 
również podkreślił, że wydał im dyspozycje, aby skupiły się tak na zebra-
niu kamieni, jak i na innych potrzebach toczącej się budowy. Urzędem 
wyznaczonym do zajmowania się sprawami budowy tej twierdzy była 
kamera w Kwidzyniu34. Mimo królewskiego zapewnienia problemy z bu-
dową twierdzy nie skończyły się – w liście z 13 stycznia 1776 r. Gotzen- 
bach pisał, że praca posunie się do przodu jedynie wówczas, gdy ka-
mery będą współpracowały, a nie stwarzały problemy, jak w poprzed-
nim roku35. Współdziałanie musiało się nie udawać, skoro w piśmie z 17 
stycznia Gotzenbach raportował, że lokalna kamera jest w stanie do-
starczyć jedynie 12 tys. klafter kamienia polnego i 4 tys. klafter wapnia 
z kamieniołomów z Wiąga36. Aby lokalną maszynę urzędniczą ostatecz-
nie nastawić na realizowanie potrzeb budowy twierdzy, Fryderyk Wielki 
wydał rozkaz szefowi administracji lokalnej, nadprezydentowi Dom-
hardowi z Królewca, aby ten spotkał się z Gotzenbachem i tak ustawił 
działania administracji, by budowa szła bez trudności37. A potrzeby by-
ły wielkie: oprócz wspomnianych kamieni i wapnia, Gotzenbach na rok 
1776 potrzebował co dzień 5 tys. robotników, 150 wozów zaprzężo-
nych w cztery konie, 100 murarzy, 70 ceglarzy i 40 cieśli38. Jak się jed-
nak okazało, problemem była nie tylko niechęć lokalnych urzędników 
do współpracy, ale i brak właściwej siły fachowej. W regionie udało się 
zorganizować jedynie robotników i środki transportu, zaś murarzy, cieśli 
i ceglarzy należało sprowadzić z Turyngii39.

Wkrótce jednak wszystkie te problemy odeszły na bok. Wyszło bo-
wiem na jaw, że popełniono tak duże błędy w lokalizacji warowni, iż 
skutkowało to poważną katastrofą budowlaną. W dniach 24-29 lutego 
przechodzący Wisłą pochód lodu doprowadził do zatoru i spiętrzenia 
wód. Skutkiem tego były potężne zniszczenia. Pierwszy dokumentujący 
je raport Gotzenbach sporządził 1 marca, zanim jeszcze wody całkiem 
opadły, jednak już wtedy widać było ogrom siły żywiołu. Woda przerwa-
ła groble (stare i nowe), a prawie wszystkie pale, które wbito pod fun-
dament poprzedniego roku, zostały przez lód wyrwane i porwane.  
Mimo to Gotzenbach obiecał pracę dzień i noc, aby nie wszystko zostało 
stracone40. Pełną skalę zniszczeń obrazuje dopiero raport Gotzenbacha 

33  Pismo Gotzenbacha z 23 grudnia 1775 r., Kl. Grabow, GStA PK, IV HA Rep. 1 Nr. 104, s. 12.
34  Pismo króla z 27 grudnia 1775 r., Poczdam, GStA PK, IV HA Rep. 1 Nr. 104, s. 13.
35  Pismo Gotzenbacha z 13 stycznia 1776 r., Kl. Grabow, GStA PK, IV HA Rep. 1 Nr. 104, s. 15.
36  Pismo Gotzenbacha z 17 stycznia 1776 r., Kl. Grabow, GStA PK, IV HA Rep. 1 Nr. 104, s. 19.
37  Pismo króla z 31 stycznia 1776 r., GStA PK, IV HA Rep. 1 Nr. 104, s. 20.
38  Pismo Gotzenbacha z 13 stycznia 1776 r., Kl. Grabow, GStA PK, IV HA Rep. 1 Nr. 104, s. 15.
39  Pismo króla do Gotzenbacha z 18 lutego 1776 r. z Poczdamu, GStA PK, IV HA Rep. 1 Nr. 104, s. 23.
40  Pismo Gotzenbacha z 1 marca 1776 r., Kl. Grabow, GStA PK, IV HA Rep. 1 Nr. 104, s. 26.
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z 16 marca. Jest on tym ważniejszy, że zawiera dołączony plan przed-
stawiający zalew i zniszczenia w wykonanych już pracach. Inżynier ra- 
portował o zniszczeniu nowej grobli wraz z mostami na odcinku 242 
prętów (ok. 880 m), o wyrwaniu i zabraniu przez lód 496 pali funda-
mentowych oraz o połamaniu przez wodę 346 pali. W sumie straty 
wycenił na kwotę ponad 90 tys. talarów. Zwracał ponadto uwagę na 
dalsze skutki powodzi. Aby zabezpieczyć się przed kolejnymi podob-
nymi zniszczeniami, trzeba by było według niego wydać ponad milion 
talarów więcej, niż to zaplanowano. Powodem miało być słabe podło- 
że – gruba na 50 stóp warstwa piasku nie pozwalała przebić się palom  
do stałego gruntu. Co więcej, zabezpieczenie się przed lodem zmusza-
łoby do odejścia od konstruowania okładziny murowej z cegły na rzecz 
wzniesienia jej z cięższego od cegły kamienia, co z kolei powodowało- 
by ryzyko zapadania się masywnych murów41. Jak się można było spo-
dziewać, po otrzymaniu tych wiadomości król (w piśmie z 20 marca) 
zrezygnował z budowy twierdzy w Grabowie i nakazał zastopowanie 
prac. Od razu też podjął decyzję o nowej lokalizacji dla warowni – chciał 
ją wznieść w Grudziądzu42. Z późniejszych listów można dowiedzieć się, 
że woda nie zniszczyła wszystkiego – pozostało dużo materiałów i na- 
rzędzi wartych w sumie 100 tys., które nadawały się do budowy nowej 
twierdzy. W kasie budowy pozostały ponadto 191 483 talary43.

Co było przyczyną zniszczenia twierdzy? Ewidentnie złe zlokalizowanie 
nowej warowni. Już we wstępnym raporcie z 1 marca Gotzenbach pi-
sał, że budowa twierdzy zwęziła koryto o połowę, co spowodowało za-
tor podczas pochodu lodu. Błąd ten dziwi, gdy uświadomimy sobie, że 
problematyka twierdzy nadrzecznej była pruskim inżynierom doskonale 
znana. Właściwie wszystkie twierdze pruskie (poza tą w Srebrnej Górze) 
położone były nad rzeką, co stwarzało zagrożenie powodzią. Wynika  
z tego, że o lokalizacji w tym miejscu zdecydował ktoś, komu tego 
doświadczenia brakowało. Podejrzenie pada na hrabiego d'Heinze  
oraz na samego Fryderyka II. Pierwszy był wprawdzie inżynierem, ale  
pochodził z Francji i mógł nie znać lokalnej specyfiki. Król z kolei, choć  
miał pewne doświadczenie, jednak nie miał fachowej wiedzy inżynier- 
skiej. Wszystko wskazuje na to, że to właśnie monarcha był winny  
tego błędu. Według niektórych relacji Fryderyk miał być informowa-
ny, że na wybranej przez niego lokalizacji woda podczas powodzi bę- 
dzie zalewać dzieła obronne, lecz nie dawał wiary tym przestrogom 
i nakazał projektantowi podjęcie prac. Jako że w czasie pierwszego 
wezbrania wód Wisła miała się niewiele tylko podnieść, król szydził  
z wcześniej wygłaszanych ostrzeżeń i nakazał intensyfikację robót. Jak 
widać, władca świadomie, ignorując przestrogi, podjął błędną decyzję44. 

41  Pismo Gotzenbacha z 16 marca 1776 r., Kl. Grabow, GStA PK, IV HA Rep. 1 Nr. 104, s. 27.
42  Pismo króla do Gotzenbacha z 20 marca 1776 r., GStA PK, IV HA Rep. 1 Nr. 104, s. 29.
43  Pismo króla do Gotzenbacha z 9 kwietnia 1776 r. z Poczdamu, GStA PK, IV HA Rep. 1 Nr. 104, s. 34.
44  H.-G. de Riquetti de Mirabeau, Von der Preußischen Monarchie unter Friedrich dem Großen, Bd. 4, 
Braunschweig–Leipzig 1795, s. 377–378.
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Potwierdzenie tego znajduje się również w zachowanej korespondencji. 
Król bowiem początkowo dosyć spokojnie przyjął wiadomość o zniszcze-
niu twierdzy i związanej z tym stratą pieniędzy i czasu. Świadczy o tym 
fakt, że nie nakazał aresztowania żadnego z inżynierów pracujących  
w Grabowie. D'Heinzego wprawdzie nie musiał aresztować, bo ten  
przebywał w areszcie za długi, jednak nic nie wskazuje na to, żeby król 
obwiniał go za katastrofę. Wręcz przeciwnie – chciał mu pomóc w wyjś- 
ciu z aresztu, aby ten mógł sporządzić projekt i kosztorysy dla nowej 
warowni45. Później jednak zmienił zdanie. W liście z 2 kwietnia oskarżył 
d'Heinzego o błędy w prowadzeniu budowy. Według króla, gdyby ofi- 
cer ten pracował wystarczająco sumiennie, udałoby mu się ukończyć na 
czas groblę, która uchroniłaby twierdzę przed pochodem lodu46.

Warto poświęcić parę słów samej twierdzy. Wprawdzie nie została 
ukończona, a prace zarzucono w momencie, kiedy jej budowa była bar-
dzo słabo zaawansowana, jednak należy ją przynajmniej krótko opisać. 
Znamy wyłącznie narys, który jest naniesiony na planie załączonym do 
raportu Gotzenbacha z 16 marca 1776 r.47 Twierdzę zlokalizowano na 
wschodnim brzegu Wisły. Była wydłużonym, siedmiobastionowym za-
łożeniem obronnym. Dwa fronty – od strony Wisły i od strony lądu – by-
ły wyraźnie dłuższe; północny i południowy – krótkie. Front wschodni, 
od strony lądu miał 3 duże bastiony; front zachodni, od strony Wisły – 
cztery mniejsze: z dwa regularne, choć spłaszczone oraz dwa o narysie 
kleszczowym (w narożach frontu). Front zachodni nie posiadał żadnych 
dzieł wysuniętych; przed kurtyną frontów północnego i południowego 
umieszczone były raweliny. Najsilniej ufortyfikowany był front wschodni 
– przed środkowym bastionem znajdowało się duże słoniczoło, przed 
dwoma kurtynami – obszerne raweliny, a przed narożnymi bastionami 
– po dużym dziele rogowym. Całe założenie miało ok. 800 m długości  
i 450 m szerokości w najszerszym punkcie. Grabowska twierdza, przy-
najmniej w kształcie który znamy z rysunku Gotzenbacha, była stosun- 
kowo tradycyjnym obiektem. Narys dzieł obronnych był dosyć standar-
dowy, wyróżniały się jedynie dwa narożne bastiony o narysie kleszczo-
wym. Jednak i taki narys bastionów znany jest z pruskiej tradycji – po- 
dobnie wyglądały bastiony zlokalizowane w narożach nadrzecznych 
frontów Wrocławia i Głogowa. Inne analogie, których można się do-
szukać, są związane z wielkimi dziełami rogowymi, które miały być zlo-
kalizowane przed narożnymi bastionami. Podobne w narysie dzieło pla-
nowano wznieść w Szczecinie, na podstawie projektu przebudowy tej 
twierdzy wykonanego przez d’Heinzego ok. 1769 r. Miało ono zastąpić 
Fort Leopolda48. Podobne rozwiązania znaleźć można również w teorii 

45  List do d'Heinzego z marca 1776 r., GStA PK, I HA Rep. 96 B Abschriften von Kabinettsordres,  
Bd. 75, s. 232.
46  List do d'Heinzego z 2 kwietnia 1776 r., GStA PK, I HA Rep. 96 B Abschriften von Kabinettsordres, 
Bd. 75, s. 266.
47  Plan von denen Durchbrüchen und Eisstopffung der Weichsel bey der Grabower Kempe von 24ten 
bis 29ten Februar 1776, 88x46 cm, podpisane Kl. Grabow, den 16 mertz 1776 Gontzenbach, SBB PK,  
sygn. L 17993.
48  Stettin – Plan de fondation, SBB PK, sygn. X 34071-4; Stettin 1761, 1er Project, SBB PK, sygn. X 34071-3.
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architektury obronnej epoki – taką formę bastionów nadrzecznych pro-
ponował Menno van Coehoorn49.

Po tym, jak twierdza na Kępie Grabowskiej została zniszczona, Fryderyk 
skierował siły i środki do budowy nowej warowni w Grudziądzu, czyli na 
terenie zabranym Rzeczpospolitej w wyniku I zaboru. Twierdza miała 
być w zamierzeniu króla nie tylko umocnionym punktem warownym 
na Wiśle, ale i – wraz z zawczasu tam zaplanowanym ufortyfikowanym 
obozem – głównym punktem koncentracji jego wojsk w czasie ewen-
tualnych walk w tej części Prus. Skutek tej decyzji był katastrofalny dla 
starszych twierdz wschodniopruskich – monarcha nie tylko zrezygnował 
z jakichkolwiek prób ich modernizacji, ale i w ogóle pozbawił je środków 
na bieżące utrzymanie. Doskonale widać to na przykładzie twierdzy 
Piława. Po śmierci płk von Sydowa, dotychczasowego komendanta, nie 
mianowano na jego miejsce nowego. Załoga w tym czasie liczyła jedynie 
100 żołnierzy. Twierdza, pozbawiona środków na remonty, popadała  
w coraz większą ruinę, nawiewany z wydm piasek niemal zupełnie za-
sypał część wałów i fos50.

Jedynym miejscem w Prusach Wschodnich epoki fryderycjańskiej,  
w którym obserwować można było aktywność projektową i budowlaną  
w dziedzinie fortyfikacji był Fort Lyck położony na wyspie jeziora Śniard-
wy. Była to też jedyna wówczas powstała samodzielna, nie powiązana  
z jakąkolwiek twierdzą warownia i jako taka była we fryderycjańskich 
Prusach ewenementem. 

Genezę tego obiektu należy upatrywać  w pomyśle budowy umocnione-
go magazynu dla terenu Mazur, który pojawił się już w 1774 r. Dopie-
ro jednak kilkanaście lat później król zdecydował się go zrealizować. 
Wstępem do tego była podjęta pod koniec 1783 r. decyzja o osłabieniu so- 
juszu z Rosją. Już 20 grudnia 1783 r. Generalquartiermeister von Anhalt 
otrzymał rozkaz, aby sporządzić plan fortu na wsypie Czarci Ostrów na 
Śniardwach51. Przygotowania do budowy ciągnęły się bardzo powoli. 
We wrześniu 1784 r. Fryderyk zwrócił się do płk. Reglara, aby ten wybrał  
dobrego inżyniera dla generała von Anhalt52. Regler wybrał stacjonują-
cego do tej pory w Brzegu porucznika Goltza. Jednocześnie król ustalił 
koszt budowy: 12 769 talarów przeznaczonych na ten obiekt miało tra- 
fić na miejsce już w lutym 1785 r.53 Władcy zależało na szybkim wzniesie-
niu twierdzy; w grudniu zmienił swoją decyzję i stwierdził, że pierw-

Autorstwo d'Heinzego sugeruje katalog archiwalny a także Max Hanke/ Hermann Degner, Geschichte 
der amtlichen Kartographie Brandenburg-Preussens bis zum Ausgang der Friderizianischen Zeit, Stuttgart 
1935, s. 190-191.
49  Menno van Coehoorn, Neuer Vestungs-Bau, Wesel 1708, Fig. P, s. 238.
50  K. Hoburg, Geschichtlich-militärische Nachrichten…, s. 279-280.
51  K. Jany, Geschichte der Preußischen Armee vom 15. Jahrhundert bis 1914, Bd. 3 1763-1807, Osnabrück 
1967, s. 134.
52  List do Reglera z 26 września 1784 r., GStA PK, I HA Rep. 96 B Abschriften von Kabinettsordres,  
Bd. 84, s. 850.
53  Listy króla do Reglera i gen. Von Anhalta z 11 października 1784 r., GStA PK, I HA Rep. 96 B Abschriften 
von Kabinettsordres, Bd. 84, s. 908.
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sza transza gotówki trafi na miejsce już w styczniu, aby można było 
zgromadzić materiały budowlane. Jednocześnie ponaglał porucznika 
von Goltza, aby ten jak najprędzej wyruszył na miejsce i zajął się po-
zyskaniem drewna budowlanego, do czego pora miała być odpowied- 
nia54. Inżynier jednak się ociągał i do Prus skierował się dopiero na 
początku stycznia, kiedy to otrzymał kategoryczny rozkaz od króla55. 
Ten zaś 12 stycznia przekazał pierwszą transzę – 6 tys. talarów na po-
zyskanie drewna – i obiecał w następnym miesiącu. Faktycznie, w lu-
tym wyasygnował kolejne 6 tys. talarów i mimo, że założona w ko-
sztorysie suma została osiągnięta, to zapowiedział na wiosnę dalsze  
8 tys. talarów na wykończenie fortu56. Prace trwały aż do jesieni – 17 li-
stopada Golz raportował o ich ukończeniu. Jednocześnie rachunki bu-
dowlane zostały przekazane radcy Lilienthal do sprawdzenia. Po ponad 
miesiącu okazało się, że pod tym względem wszystko jest w porządku 
i król pozwolił inżynierowi na powrót do Brzegu57. Świeżo założony 
fort uzyskał niewielką załogę z regimentu garnizonowego Hallmann  
i w 1786 r. otrzymał 12 dział58. Na jego bazę zaopatrzeniową składały 
się dwa magazyny i piekarnia z czteroma piecami. Magazyny mieścić 
miały 2,4 tys. szeffel59 mąki i 1,8 tys. beczek sucharów. Zasoby tam 
zgromadzone mogły zapewnić wyżywienie 30-tysięcznego korpusu  
przez 4-6 tygodni60. Transport żywności z i do magazynów umożliwiał 
prom, który zapewniał łączność wyspy ze stałym lądem. Początkowo 
nazwa Fort była na wyrost, jednak w 1786 r. z pozostałych funduszy 
wzniesiono fortyfikacje61. Składało się na nie sześć baterii na planie lu-
nety usypanych prowizorycznie z piasku, połączonych ze sobą linią pali-
sad i uzbrojonych w 12 dział 12-funtowych. Dzieła obronne zlokalizowa-
ne były w pobliżu brzegu, tak że tworzyły obwód obronny. [il. 2] Uzbro- 
jenie było niezbędne, bo – jak twierdzili budowniczowie fortu – zabu-

54  Listy króla do płk. Reglera, gen. von Anhalta i por. Goltza z 22 grudnia 1784 r., GStA PK, I HA Rep. 96 
B Abschriften von Kabinettsordres, Bd. 84, s. 1159.
55  List do Goltza z 5 stycznia 1785 r., GStA PK, I HA Rep. 96 B Abschriften von Kabinettsordres, Bd. 85, 
s. 23.
56  List do gen. Von Anhalta z 12 stycznia i 1 lutego 1785 r., GStA PK, I HA Rep. 96 B Abschriften von 
Kabinettsordres, Bd. 85, s. 44, 111.
57  Listy do Goltza z 17 listopada i 24 grudnia 1785 r. oraz list do Lilienthala z 24 grudnia 1785 r., GStA PK, 
I HA Rep. 96 B Abschriften von Kabinettsordres, Bd. 85, s. 1218, 1365.
58  K. Jany, Geschichte der Preußischen Armee…, s. 134.
59  Osiemnastowieczna jednostka miary materiałów sypkich, między innymi zboża i mąki, obowiązująca 
w Prusach aż do 1871r. , odpowiada objętości ok 0,54 m3. Brockhaus Konversationslexikon, Bd. 16, Leipzig 
1887,  s. 703.
60  A. Skalweit, Getreidehandelspolitik und Kriegsmagazin-Verwaltung Brandenburg-Preußens 1756-1806, 
Berlin 1931, s. 55-56; A. Żywiczyński/ P. Olszak, Fort Lyck w latach 1785-2004, w: Znad Pisy. Wydawnictwo 
poświęcone Ziemi Piskiej, 2004-2005, nr 13-14, s. 226-250, s. 226-250.
61  Tezę o niejako przypadkowym powstaniu fortyfikacji wprowadził F. Symanowski, Fort Lyck, w: Mitteil-
ungen der Literarischen Gesellschaft Masovia, Jg. 8, 1902, s. 37-44, s. 37; powtarza ją A. Żywiczyński, Fort 
Lyck – fryderycjańskie umocnienie w systemie jezior mazurskich, w: A. Wilkaniec/ M. Wichrowski (red.), 
Fortyfikacje w przestrzeni miasta, Poznań 2006, s. 205-215, 208. Jednak w zasobach berlińskiej Staats-
bibliothek znajduje się Plan einer Insel In der Spirdingsee  der Teufelsberg gennant, sygn. X 29076 –2, 
który zdaje się jej przeczyć. Już sam tytuł planu pokazuje, że powstał na pewno przed 1786 r. Brakuje w 
nim bowiem nazwy własnej fortu, a tę nadano mu właśnie w 1786 r. Poza tym na wspomnianym planie 
port został przedstawiony bardzo schematycznie i w zupełnie innej lokalizacji niż ostatecznie powstał. 
Świadczyć to może o tym, że plan ten jest rodzajem projektu. Na nim zaś wyraźnie zaznaczone są forty-
fikacje, co świadczyć może, że były jednak planowane od początku, a nie powstały przypadkiem z uwagi 
na konieczność wydania pozostałych po budowie magazynów środków. 
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dowa magazynowa mogła zostać podpalona za pomocą ostrzału z 7-fun-
towych haubic postawionych na brzegu62. Jednak – jak pokazuje plan 
z polami ostrzału, który dało się prowadzić z twierdzy – działa ustawio-
ne na bateriach mogły ostrzeliwać fort dookoła63. Jako że jedynie bate-
rie w pobliżu portu mogły sięgnąć stałego lądu, pozostałe miały za za-
danie bronić fortu przed przeciwnikiem zbliżającym się po powierzchni 
jeziora – zapewne zimą po lodzie. Poza bateriami i wspomnianymi ma- 
gazynami, wewnątrz fortu znajdował się jeszcze magazyn na 500 cetna-
rów prochu, koszary dla 150-200 żołnierzy i barak oficerski. Piekarnia była 
murowana, magazyny w przyziemiu murowane, a powyżej z fachwerku, 
pozostałe obiekty – fachwerkowe bądź też całkiem drewniane [il. 3].

62  Von Hermann, list z 22 czerwca 1787 r., SBB PK, DPG sygn, XIX Fort Lyck, nr 126.
63  Fort Lyck, SBB PK, sygn. X 29076 –1.

Il. 2. Fort Lyck w 1787 roku, SBB PK sygn.  X 29076 –7  

Il. 3. Fragment panoramy Fortu Lyck z widoczną zabudową magazynową, SBB PK sygn. X 29076  
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Prowizoryczna technika wzniesienia fortyfikacji spowodowała ich szyb-
ką destrukcję – wiatr i fale zniszczyły umocnienia i zniekształciły wyspę. 
Dopiero w 1787 r., już za panowania następcy Fryderyka Wielkiego, ko-
sztem ponad 3 tys. talarów zabezpieczono murem kamiennym brzegi 
wyspy oraz – za pomocą okładziny z darni – wały baterii. Były to jednak 
środki prowizoryczne, z czego zdawano sobie sprawę. W jednym z ra-
portów dotyczących tego obiektu z 1787 r. pojawiła się uwaga, że fort  
powinno się skazamatować, co miałoby kosztować ok. 300 tys. tala-
rów64. W rzeczywistości obiekt finansowano znacznie słabiej, w końcu 
w 1793 r. decyzją królewską odstąpiono od jego militarnego wykorzy- 
stania. Obiekt popadł w zapomnienie, choć jeszcze w 1817 r. generał  
Grolman w swoim sprawozdaniu z podróży po Prusach Wschodnich pi- 
sał o możliwości jego ponownego wykorzystania jako fortyfikacji65.

Mazurski fort był wyjątkowym obiektem na tle fryderycjańskiej archi-
tektury warownej. Fortem był tylko z nazwy; w istocie to po prostu 
polowy obiekt obronny. Prowizoryczne fortyfikacje mogłyby wystarczyć, 
gdybyśmy mieli do czynienia z obiektem powstałym podczas wojny.  
Tu jednak wzniesiono je w czasie pokoju, dla ochrony założonego plano-
wo przez Fryderyka II magazynu wojskowego. Takie podejście do osłony 
fortyfikacyjnej ważnego obiektu można by zapewne potraktować jako 
skrajny przykład skąpstwa, cechy często ujawniającej się w decyzjach 
Fryderyka II. Z drugiej jednak strony da się tu dostrzec uznanie przez 
króla niewielkich, stałych obiektów obronnych jako wystarczającego 
czasem środka do osłony ważnego miejsca. Impulsem do takich kon-
statacji były wydarzenia wojny o sukcesję bawarską oraz wnioski z nich 
wyciągnięte, sformułowane w książce królewskiego inżyniera, kapita- 
na Müllera66. Autor przedstawia tam projekty silnych, ziemno-drew-
nianych fortów polowych. Müller brał udział we wspomnianej już woj- 
nie o sukcesję bawarską, kiedy to budował w Hrabstwie Kłodzkim for-
tyfikacje polowe. Jedno z jego dzieł, drewniany blokhauz koło Szalejowa 
Górnego zaopatrzony w kryte stanowiska dla dział, wsławił się długą 
obroną przed austriackim atakiem w 1779 r. Co ważne, podobne obiek-
ty – nie spełniające w pełni wymogów fortyfikacji stałej – powstawały 
również w okresie po 1786 r., czego przykładem są forty Hrabstwa 
Kłodzkiego wzniesione w 1791 r. Najwyraźniej inżynierowie, podobnie  
jak wcześniej Fryderyk II, docenili tego rodzaju obiekty jako wystarczają-
co skuteczne.

okres po 1786

Następcy Fryderyka Wielkiego zmienili podejście do twierdz wschodnio-
pruskich. Znów, z braku innych danych dotyczących prac budowlanych 

64  Von Hermann, list z 22 czerwca 1787 r., SBB PK, DPG sygn, XIX Fort Lyck, nr 126.
65  Von Grolman, Reisebemerkungen über Ost Preussen, GStA PK IV HA Rep 15b Nr 55 s. 50-53.
66  L. Müller, Versuch über die Verschanzungskunst auf Winterpostierungen, Potsdam 1782.
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w warowniach, wypada odwołać się do przykładu twierdzy Piława. 
Miejsce to po śmierci Fryderyka II szybko wróciło do łask. Już w 1787 
roku otrzymało duży garnizon w sile batalionu, poza tym ponownie ob-
sadzono wakujące stanowisko komendanta twierdzy, którym został, 
major von Klingsporn. Dwa lata później rozpoczęto prace renowacyjne. 
Jednak już w 1790 r. rozpoczęła się modernizacja twierdzy, trwająca 
aż do 1809 r. Za projekt i realizację prac modernizacyjnych odpowiadał 
doświadczony fortyfikator, major von Gotzenbach, projektant i budow-
niczy twierdzy Grudziądz. Oficer ten prowadził prace aż do 1799 r., kie-
dy to zmarł i został pochowany w piławskim kościele garnizonowym67. 
Jego zadania przejął płk. Laurens i poprowadził modernizację aż do 
końca. Najważniejszym zadaniem wymienionych inżynierów była wal-
ka z piaskiem, który nawiewał od strony morza i zasypywał fosy. Aby  
to uniemożliwić, wzniesiono wzdłuż brzegu morza długi na prawie kilo- 
metr mur kamienny. Poza tym wzniesiono wysokie na 2,5 metra ogro-
dzenia, które miały przechwytywać piasek, a także wprowadzano na 
wybrzeże uprawy wierzby, która miała stabilizować grunt. W 1793 r. 
ppłk Gotzenbach założył wielką uprawę wierzby. Dzięki tym wysiłkom 
problem nasypywanego piasku zniknął. Następnie przystąpiono do od-
kopania zasypanych wcześniej piachem dzieł obronnych, wzniesiono na 
miejscu starych baraków nowe kazamaty, powstały dwa bomboodpor- 
ne magazyny prochu oraz trzy magazyny na czas pokoju. Wymurowano 
na nowo okładzinę murową dzieł obronnych, a także wzmocniono 
bramy i zbudowano na nowo mosty. Całość prac, które trwały w latach  
1789-1806 kosztowała aż 645 tys. talarów68.

Osobnym tematem związanym z rozbudową tej twierdzy z końca XVIII w. 
jest niezrealizowany projekt jej poważniejszej rozbudowy. W zasobach 
berlińskiej Staatsbibliothek zachowały się projekty dwóch obiektów 
obronnych i fragment projektu rozbudowy twierdzy. Ich autorem był 
radca budowlany Lilienthal, ten sam który uczestniczył w budowie fortu 
Lyck. Tym razem jego działalność nie ograniczyła się do kontrolowania 
rachunków budowlanych, zachowały się bowiem dwa wykonane przez 
niego projekty nowych dzieł obronnych dla tej twierdzy. Należy podkre-
śli fakt, że plany te sporządził nie inżynier wojskowy, a architekt nale- 
żący do państwowej, ale cywilnej administracji budowlanej. Mimo to,  
a może z właśnie z tego powodu, wspominane projekty były niezwyk-
le ciekawe i silnie odróżniające się od innych, wówczas powstających. 
Najciekawszy z nich był plan dużego murowanego fortu artyleryjskiego, 
który miał się znajdować na końcu jednego z molo osłaniającego tu-
tejszy port. Fort postanowiono założyć na planie kolistym. W przyzie- 
miu znajdować się miały kazamaty na 9 dział, kolejne stanowiska dzia-
łowe postanowiono ulokować na otwartym tarasie. Na pierwszej kon-
dygnacji miały znajdować się mieszkania dla żołnierzy. Fort zaplanowa- 

67  U. von Bonin, Geschichte des Ingenieurkorps und der Pioniere in Preussen, Bd. 1, Berlin 1877, s. 299; 
J. Franczak/ W. Grabowski/ P. Nowiński/ M. Żebrowski, Twierdza Grudziądz, Grudziądz 2010, s. 77.
68  K. Hoburg, Geschichtlich-militärische Nachrichten…, s. 279-282.
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no zaopatrzyć w dwa małe magazyny prochowe, dwa piece do podgrze-
wania kul, a także dwie toalety dla obsługi. Pośrodku fortu stanąć miała 
studnia – niewielka cysterna. Na najwyższej kondygnacji zamierzano wy-
budować niewielką wieżyczkę pełniąca funkcję latarni morskiej69. Plan 
ten został zrealizowany [il. 4].

Prace przeprowadzone w Piławie miały być tylko fragmentem większej 
całości. Sytuacja geopolityczna Prus Wschodnich pod koniec XVIII w.,  
a zwłaszcza po III rozbiorze Rzeczpospolitej wymuszała bowiem znacz- 
ną przebudowę systemu obronnego wschodnich granic państwa pruskie-
go. Po 1795 r. Prusy Wschodnie, niegdyś izolowana, mało ważna prowin-
cja, dzięki połączeniu z innymi ziemiami pruskimi zyskały z powrotem  
na znaczeniu. Najważniejszym czynnikiem, który wymusił stworzenie 
nowego systemu fortecznego było znaczne zbliżenie się granic cesar- 
stwa habsburskiego. Państwo to, w XVIII w. traktowano jako najważ-
niejszego, naturalnego wroga Prus i potencjalne źródło agresji. Grani-
czyło bowiem z Prusami na linii Wisły i Bugu. Innymi słowy, teren Prus 
Wschodnich, tak tych właściwych jak i Nowych, był w oczach pruskich 
strategów potencjalnym miejscem nowego konfliktu prusko-austriac-
kiego. Należało go w związku z tym zabezpieczyć za pomocą nowych 
twierdz. Prusacy planowali ochronić się przed atakiem austriackim, 
budując twierdzę w Łęczycy, Modlinie i na warszawskiej Pradze. Same 
Prusy ubezpieczane miały być przez zmodernizowane stare twierdze – 

69  Grundriss, Aufriss und Profil von einem bombenfreien Fort so an der Spitze der Suder Mole zu der  
Vertheidigung der Einfarth in den Pillauschen Haafen erbauet werden von Auf seiner Königlichen Ma-
jestät allergnagigsten Special Befehl entworfen von Lilienthal, SBB PK sygn. X 32074/1.

Il. 4. Twierdza Piława, nie zrealizowany projekt fortu autorstwa radcy budowlanego Lilientha-
la, SBB PK sygn. X 32074/1  
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Królewiec, Łęczycę, Piławę, oraz nowe – w Georgenburgu koło Wystru- 
ci oraz w Szczytnie. Bezpośredniego przedpola Prus Wschodnich chro-
nić miała nowa twierdza w Nowogrodzie nad Narwią70. Powstały jedynie 
szkice koncepcyjne i projekty, i to wyłącznie dwóch twierdz – Nowogro-
du i Szczytna.

W pierwszym przypadku zachowały się jedynie dwa szkice koncep-
cyjne. Przedstawiały niewielką bastionową twierdzę otaczającą starą za-
budowę miejską. Jej fortyfikacje miały składać się z głównego obwodu 
obronnego z 5 pełnymi bastionami i dwoma półbastionami. Między ba-
stionami planowano ulokować raweliny, a przed bastionami słoniczoła. 
Między miastem a rzeką miały się znajdować proste umocnienia klesz-
czowe, nad samą rzeką zaś – druga ich linia Poza tym po drugiej stro-
nie rzeki miały się znajdować umocnienia przedmościa, w postaci dzieła 
rogowego z rawelinem. Dzieło to miało być przecięte na pół rzeczką 
Piszek71.

70  Powstało kilka różnych projektów rozbudowy systemu obronnego Prus, przykładem są te publiko-
wane przez płk. Massenbacha: Einige Bemerkungen über die jetzigen allgemeinen Angelegenheiten, in 
Bezug auf die militairische Grenze der preußischen Monarchie, w: Christian Karl August Ludwig von Mas-
senbach, Memoiren zur Geschichte des preußischen Staates unter den Regierungen Friedrich Wilhelm II. 
und Friedrich Wilhelm III. Amsterdam 1809 s. 397-414, i Ansichten des Herzogs von Braunschweige über die 
Vertheidigung Ostpreußens, Ibidem, s. 441-452.
71  Plan der Gegend bey Nowogorod, SBB PK sygn. X 49220.

Il. 5. Niezrealizowany projekt twierdzy w Szczytnie, ok 1800 roku. Befestigungs Entwurf von 
Ortelsburg, sygn. X 31785 k.4
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O ile twierdza ta nie wyszła poza stadium koncepcji, to znacznie bardziej 
zaawansowane były prace projektowe przy najważniejszej twierdzy, 
która miała zabezpieczyć Prusy Wschodnie – Twierdzy Szczytno [il. 5].  
Pod koniec XVIII w. powstało aż sześć wersji projektu tej warowni. Naj-
bardziej interesująca przedstawiała twierdzę składającą się z obwodu 
głównego – kleszczowo-bastionowego. Na północny zachód znajdo- 
wać się miał wysunięty fort w postaci wieży montalembertowskiej, po-
łączony z miastem droga krytą, bronioną pośrodku przez półkoliste 
dzieło stałe. Na południowy wschód od miasta zamierzano ulokować 
drugi fort, tym razem poligonalny, na planie połówki krzyża greckiego72.

Powyżej przedstawione plany pozostały jednak wyłącznie na papierze. 
W okresie między 1795 a 1806 r. nie udało się (poza wzniesieniem pro-
wizorycznych fortyfikacji w Łęczycy), wznieść żadnej z tych warowni. 
Wojny napoleońskie, a zwłaszcza wojna francusko-pruska lat 1806-1807 
zrewidowały plany wojenne i obronne, snute przez pruskich strategów 
przed rokiem 1800. Fortyfikacje Prus Wschodnich, które powstawały po  
1815 r. bazowały już na doświadczeniach z wojen napoleońskich i sta- 
nowiły część zupełnie innej historii. 
 
Grzegorz Podruczny

ABSTRACT

Fortifications of East Prussia in the 18th century

The article concerns 18th century fortifications in East Prussia. 
Through the prism of changes in defense architecture, it shows 
changes in the meaning of provincial areas in the Brandenburg-
Prussian state. Architectural plans of fortresses and correspon-
dence from the era constitute the basic source material. The article 
discusses the fortresses of Piława, Klaipeda, Konigsberg and Lyck. 
The failed attempt at building a fortress in Grabow is also analyzed, 
its cause is seen in the unsuitable choice of location. The unrealized 
plans for the building of the Szczytno Fortress are also noted.

72  Befestigungs- Entwurf von Ortelsburg, SBB PK sygn. X 31785-1,2,3,4,5,6.
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Mazurzy pruscy  
wobec modernizacji

Zbigniew Chojnowski

Społeczność Mazurów pruskich w XIX wieku, a zwłaszcza w drugiej po- 
łowie tego stulecia, przeszła przeobrażenia, które przyczyniły się do 
rozbicia jej jako wspólnoty języka polskiego i rodzimej tradycji. Na 
skutek posunięć urzędowych, zmian gospodarczych i politycznych, roz-
woju oświaty, podwyższania się poziomu życia, wreszcie migracji rolę 
dominującą zaczął odgrywać pogląd o konieczności zniemczenia się Ma- 
zurów. Z dekady na dekadę przekonanie, że znajomość języka nie-
mieckiego warunkuje i gwarantuje możliwość korzystania z dóbr kultu-
ry i cywilizacji lepszej i wyższej, czyli tej wytworzonej przez Niemców, 
ustępowało radykalnej opinii, że Mazur pruski powinien zostać Niem-
cem. Upowszechniali ją m.in. mazursko-niemieccy pisarze, bracia Ri-
chard i Fritz Skowronnkowie. 

W polskiej regionalnej historiografii zwykło się uważać, że w piśmien-
nictwie mazurskim przejawem nadchodzącej modernizacji, łączonej ści- 
śle z przyswojeniem języka niemieckiego, jest wiersz Względna1 rada 
Jana Marczówki, nauczyciela ze Starych Juch (później Grabnika), opu-
blikowany w Przyjacielu Ludu Łeckim2:

1  Względna – tu: życzliwa. 
2 Erwin Kruk zauważył, że w Przyjacielu Ludu Łeckim zamieszczali „swoje utwory rymowane lub poetyc-
kie tłumaczenia, zarówno Marcin Gerss, jak i Jan Marczówka, nauczyciel ze Starych Juch, potem 
pracujący w szkole w Grabniku. Współpracownikami pisma byli także: kandydat na kaznodzieję ewangel-
ickiego Skubich, pastor Skrodzki z Kalinowa, nauczyciel Kozłowski z Suczek i inni. Na skutek aktywności 
politycznej Gizewiusza, który w wydanym w Lipsku dodatku do Przyjaciela Ludu Łeckiego, który wtedy 
przestał się już ukazywać, rozprawił się z wymową wiersza Jana Marczówki Względna rada (gdzie m.in. 
znajduje się fraza: „Ucz się bracie po niemiecku, będziesz dobrym chłopem”), Jan Marczówka postrze-
gany bywał przez historyków literatury jako „czarna owca” mazurskiej poezji ludowej. Nie wydaje mi się 
to słuszne. Gdy patrzy się na ogólny poziom kultury twórców mazurskich, w tym na ich kulturę literacką, 
to okazuje się, że z grona autorów wierszy, drukujących w Przyjacielu Ludu Łeckim, wiejski nauczyciel 
Marczówka jest autorem wyróżniającym się spośród innych. Tak to postrzegał już Wojciech Kętrzyński 
w swoich Szkicach Prus Wschodnich (1876). Zresztą Jan Marczówka drukował później swoje utwory  
u Jana Karola Sembrzyckiego w Mazurze i w Mazurze Wschodniopruskim, podobnie jak m.in.: Jan Domasz 
(ur. w 1849 r. w Mieruniszkach, pow. Olecko) czy bracia Donderowie, Jan i Samuel (wywodzący się ze 
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Ucz się bracie po niemiecku,
Będziesz dobrym chłopem,
Będziesz zdatnym, kochaneczku,
Tylko nie idź tropem

Krnąbrnych i przesądnych ludzi,
Zazdroszczących zysków,
Których zwierchność dla Cię budzi,
Z wszystkich legowisków.

Miejsca dotąd tobie skryte
Kryją skarbów wiele –
Lecz od Ciebie nie użyte,
Widzę na Twem ciele. – 

Skarbów nigdy nieprzebranych
I nieocenionych;
Skarbów tylko dla wybranych
Ludzi, nauczonych.

Skarbów, których czas nie psuje,
Złodziej nie odbierze;
Skarbów, których potrzebuje
Każdy ku tej sferze.

Których za pomoczą sobie
Powszedniego chleba,
Używając ich w tej dobie,
Zjednasz, ileć trzeba.

Chceszli więc tych skarbów użyć,
Miły współziomeczku
Chcę Ci moją radą służyć:
Ucz się po niemiecku!!3 

Wiersz-odezwa Marczówki nie jest apelem o zgermanizowanie Mazu-
rów, lecz jednym z utworów zachęcających do zdobywania wiedzy do-
stępnej w języku niemieckim. Strofy Względnej rady nawiązują do popu-
larnej Pieśni żaczków po kolędzie chodzących, którą w Nowo wydanym 

wsi Lipińskie, pow. Ełk). Nawet Tadeusz Oracki w książce Rozmówiłbym kamień (s.164), gdy z pola poli-
tycznych bojów przechodzi do wartości utworów publikowanych w Przyjacielu Ludu Łeckim, właśnie 
o Janie Marczówce, autorze 10 tekstów, napisał: „Pisał on sporo, tłumaczył nieźle, a jego własne utwory 
wykazują, że miał chyba największy 'talent' wśród wszystkich współpracowników pisma»” – E. Kruk,  
O antologii „Pieśni duchowne i poemata światowe” oraz o tym, skąd płyną źródła, http://www.wbp.olsz-
tyn.pl/bwm/1-2_05-ie/o_antologii.htm  (data wejścia na stronę: 27 sierpnia 2013). 
3  Przyjaciel Ludu Łecki 1842, nr 12.
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Kancyonale Pruskim oznaczono numerem 271. Jej pierwsze trzy zwrotki 
brzmią następująco:

Kto da dziatkom swym w nauce wychowanie,
To lepiej niżby zbierał skarby na nie.
Bo skarby drogie łatwie człowiek straci,
Ale nauki żaden nie potraci.

Nauka kleynot, nauka skarb drogi,
Tego nie wydrze nieprzyjaciel srogi;
Nie spali ogień, nie zabierze woda:
Nad wszystkim innem panuje przygoda.

Uczony człowiek z Książęty zasiada:
Kto nic nie umie, temu wszędy biada.
Stąd my to bacząc, zwycięstwem się cieszmy,
Pańskiej bojaźni i mądrości strzeżmy!
[…]

Sławę Względnej radzie jako „programowi” germanizacji przyniósł do-
pisek do tekstu, uczyniony być może ręką właściciela i redaktora „Przy-
jaciela Ludu Łeckiego”, nauczyciela gimnazjalnego z Ełku, czyli Wilhelma 
Menzla. Tenże strofę czwartą opatrzył komentarzem, w którym czytamy 
m.in., że 

są ludzie, którym Bóg z łaską pozwolił czegoś lepszego się nauczyć,  
a to za pomocą języka niemieckiego. Doświadczenie uczy, że i z ni-
skich stanów wiele osób wysokich dostąpiło stopni, w Prusach ale 
tylko, jak mówiono, za pomocą języka niemieckiego, jako ojczys-
tego. 

Z tym przekonaniem, które sprzyjało zanikowi tożsamości Mazurów  
i ich autonomii kulturowej, polemizował Gustaw Gizewiusz, prymus  
i absolwent ełckiego gimnazjum.

Mimo nierównego statusu oficjalnej niemczyzny i domowej polszczyzny 
w Prusach Wschodnich, procesy modernizacyjne zaznaczyły się także  
w tekstach tych mazurskich autorów, którzy niemieckości nie ujmowali 
jako warunku modernizacji. „Ojciec mazurskiej literatury ludowej” Mar-
cin Gerss wyjaśniał w „Kalendarzu Królewsko-Pruskim Ewangelickim” od- 
krycia techniczne, które przynosiły zmiany społeczno-cywilizacyjne. Pisał 
np. o elektryczności jako „mocy błyskawicznej”4, „dalekogadaczu”, czyli 
telefonie5 oraz fonografie. Starał się informować o wynalazkach racjo-
nalnie i empirycznie, jednak bez porzucania ewangelicko-chrześcijań-
skiego punktu widzenia: 

4  Kalendarz Królewsko-Pruski Ewangelicki 1879, s. 94–100.
5  Ibidem, s. 100-101.
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elektryczność ma wielkie znaczenie i gdyż całemu światu wielki spra- 
wuje pożytek. Bo nawet i telegrafy są na mocy elektryczności urzą-
dzone. A telegrafem można w przeciągu paru minut na sto mil i dalej 
dać komu orędzie6. Między Europą i Ameryką i Afryką są telegrafy 
w oceanie pociągnione, którymi w króciuchnym czasie orędzie dać 
można.
A dopiero [teraz] jest nowiuchny wynalazek. Są to telefony, których 
fundamentem także jest elektryczność. Kiedy gdzie jest muzyka, to 
usłyszą ją telefonem aż za sto mil, w tymże samem okamgnieniu,  
a to tak głośno, jakby u nich muzykowano.
Pan Bóg włożył w naturę, to jest w ziemię naszą, jeszcze bardzo wiele 
mocy tajemnej. Badaniem się i nauką głęboką odkrywa człowiek im 
dalej, tym wiecej, tych tajemnic, tych liter, co opowiadają chwałę, 
mądrość i wszechmocność Bożą7.

Kontynuator dzieła Gerssa, jego bratanek, Otto już później, na przeło-
mie XIX i XX w., podawał również z aprobatą wiadomości o najnowszych 
osiągnięciach technicznych, np. o „okrętach powietrznych”, upowszech- 
niając wiarę w postęp naukowo-cywilizacyjny i technologiczny8.

Trudno o lepszą ilustrację zachodzących zmian cywilizacyjnych niż ob- 
szerny artykuł pt. Automobil czyli samoruch9. Tutaj Otto Gerss łączył my-
ślenie religijne ze znajomością rodzącego się przemysłu samochodowe-
go i wyobrażeniami na temat społecznych skutków upowszechniającej 
się motoryzacji. Przypominał, że zgodnie z Biblią Pan Bóg jedynym jest 
samoruchem, i stwórcą wszystkiego ruchu. A człowiecza i zwierzęca wol-
ność ruchu Bożym jest darem, ograniczonym Boską wszechmocnością. 
Po tym zastrzeżeniu definiował:

mówić tu o automobilu czyli samoruchu, zrozumiewamy przez to 
słowo statek ruchu lub jazdy, od człowieka wynaleziony i stworzo- 
ny, który nie bywa pędzony od siły człowieczej albo zwierzęcej, lecz  
siłę ruchu przy sobie nosi, i się nie tylko po żelaznych kolejach z jedne-
go miejsca do drugiego posuwa, lecz po drogach i gościńcach kiero-
wany bywa ręką człowieczą. Automobil czyli samoruch jest owym  
nowym środkiem ruchu, który potrzebom ludzkim, najbardziej w du- 
żych miastach, dogodzić ma bez koni i bez żelaznej koni. Samoruch 
jest to wóz, który po miejskich ulicach na kamiennym bruku, albo też 

6 Orędzie – tu: informacja, komunikat. 
7 M. Gerss, O elektryczności czyli o mocy elektrycznej, Kalendarz Królewsko-Pruski Ewangelicki 1878, s. 97.
8 O. Gerss, Okręty powietrzne, Kalendarz Królewsko-Pruski Ewangelicki 1910, s. 112-122. Jednym z głów-
nych bohaterów artykułu jest budowniczy sterowca o konstrukcji szkieletowej Ferdinand Graf von Zep-
pelin. Gerss informuje na końcu o pierwszych maszynach latających: Wynaleźli też niektórzy [pewni] 
Amerykanie, bracia Wright, maszynę do lotu przez powietrze bez gazu. Taki balon ma nazwisko „aeroplan” 
(to jest: smok do lotu). Próby we Francji wykonane dokazały [udowodniły], że Wright tym smokiem się 
zdołał na powietrzu trzymać przez półwtórej [dwie i pół] godziny, ale nie bardzo wysoko nad ziemią. Ta 
rzecz jeszcze tylko w swych początkach się znajduje. Ale tyle wiedzieć możemy, że człowiek i na powietrzu 
panować będzie, czyniwszy je sobie poddanym (s. 121-122).
9 Idem, Automobil czyli samoruch, Kalendarz Królewsko-Pruski Ewangelicki 1903, s. 140-144.
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na szosach, z wielką prędkością pędzi bez koni. Motorem czyli po- 
pędem przy ruchu tego woza jest albo petroleum, albo bencyn (sic!), 
albo elektryczność, albo gaz10. 

Jakkolwiek humorystycznie nieco wybrzmiewają te objaśnienia, to prze- 
cież ich poetyka wynika z odwołania się do adresatów, dla których za-
przęg konny i kolej żelazna stanowiły już codzienność komunikacyjną. 
Otto Gerss wplatał ponadto w swoje wypowiedzi o wynalazkach  wątki 
propagandowe, np. mniemanie, że wszystko co najlepsze, pochodzi  
z Niemiec. Bez moralnych oporów wypowiadał się o dużej przydatności 
nowych urządzeń do skutecznego prowadzenia działań militarnych.

Inspiracją do napisania o nowoczesnych pojazdach była zorganizowana 
ich wystawa w 1899 r. Z dumą pisał autor: 

[…] z 81 niemieckich fabryk przystawiono było samoruchów. Mi-
mo to przysłano z 13 francuskich, z 14 belgijskich, z 2 szwajcarskich 
fabryk, i z 1 austriackiej, samoruchy na tę wystawę. Od tego czasu  
u nas w Niemczech (sic!) przekonani są o tem, że przez te wozy sa-
moruszne z czasem powszechna odmiana w furmaństwie, najpier-
wej w wielkich miastach, się przygotuje, że cale jechać nie będą  
w konie. Już teraz mimo elektrycznych wozów kolejowych do jazdy 
ludzkiej w dużych miastach niektórzy na samoruchu, to jest na lek-
kim wózku, przez ulice miejskie ze znakomitą szybkością jadą […]. 
Już tedy nie będą z kamieni budowali ulic miejskich, lecz z asfaltu. 
A tedy owe samoruchy polecą na nich cale po cichu i bez trzęsienia, 
nawet z większą prędkością nad teraźniejszą. Któż wiedzieć może, 
jak tedy na miejskich ulicach i na miejskich szosach wyglądać będzie, 
kiedy na nich samoruch będzie […]11.

Można przypuszczać, że wielu z Mazurów mogło z niedowierzaniem 
przyjmować tę, bądź co bądź, futurystyczną wizję. Z zachowanych tek-
stów powstałych na przełomie stuleci wynika, że echa i konsekwencje 
modernizacji, obejmującej obszary Cesarstwa Niemieckiego, słabo i nie 
zawsze pozytywnie odbierane były przez Mazurów. W ich piśmienni-
ctwie nie znajdziemy utworów, które byłyby pochwałą cywilizacji tech-
nicznej. Do wyjątkowych pod tym względem należy wzmianka Michała 
Kajki o podróży pociągiem, odbytej 16 stycznia 1927 r. z Ełku przez  
Szczytno do Pasymia: 

Świst parowozu i turkot kół wagonu zagłuszał rozmowy podróż-
nych: góry, doły i gaje migały na przemian, wierzchołki sosen jańs-
borskiej puszczy [Puszczy Piskiej] mknęły jak widma. Dym i para 
pędzone wiatrem buchały kłębami po wierzchołkach drzew i ginęły 
w ciemnych głębiach boru, a pociąg biegł od dworca do dworca. 

10  Ibidem.
11  Ibidem.
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Wreszcie zajaśniała łuna różnobarwnych światełek – pociąg zbliżał 
się do Szczytna. Parowóz sapiąc i dymiąc niby rumak zdyszany stanął 
na dworcu12.

Kajka był raczej otwarty na pewne techniczne nowinki. Syn poety  
z Ogródka wspominał, że ojciec w 1908 r. (mając 50 lat) jako pierw-
szy w okolicy nabył rower, którym jeździł na place budów. Do późnej 
twórczości Kajki przeniknęły jednak, co prawda stosunkowo nieliczne,  
motywy nowoczesności opatrzone znakiem dezaprobaty. Postęp wy- 
woływał bowiem „mody”, które zwłaszcza wśród młodych ugruntowy-
wały postawę roszczeniową, sprzyjały zaciąganiu kredytów, obracały 
się przeciwko umiejętności bycia samowystarczalnym. Kajka postrzegał 
„nowoczesność” jako przyzwolenie na zaniechanie kryteriów moral-
nych w codziennym życiu, zatratę umiaru i skromności. Udogodnienia 
techniczne dawały alibi dla lenistwa (pojęcie wolnego czasu dopiero 
kiełkowało). W Rozmowie babki z wnuczką13 dziewczyna gwałtowanie 
replikuje starszej kobiecie, która opowiada o tym, ile trzeba włożyć 
ręcznej pracy w powstanie tkaniny: Zamiast krosien są maszyny / I motor, 
co trejbuje14. Naiwny kult maszyny wśród młodych ośmiesza Michał Kajka 
w satyrze O teraźniejszych modach. Dziewczyna opryskliwie i niedorzecz-
nie odpowiada rodzicom:

Co ci starzy zasię plotą,
Chcą zamęczyć nas robotą.
Młodzi pracą się nie męczą,
Bo maszyny ich wyręczą.15

W zbiorowej świadomości Mazurów, nie tylko między młodym i star-
szym pokoleniem, ścierały się dwa zasadnicze poglądy: lepsze czasy 
były kiedyś, współcześnie żyje się lżej i na wyższej stopie życiowej.  
To drugie przekonanie było rzadziej reprezentowane. Jan Gwiazda  
w utworze Dawne czasy – niniejsze czasy wskazał na ulepszenia, które 
na stałe weszły w codzienność wsi mazurskiej16. Drewniane osie w ko-
łach furmanek zostały np. zastąpione przez metalowe. Wieśniacy zaczę- 
li nosić „odzienie z kołnierzem”, wkładać „mantel” (płaszcz), ubierać się 
jak urzędnicy. Pański ubiór mazurskiego, oczywiście bogatego chłopa, nie  
był wymysłem czy propagandowym chwytem. Spostrzeżenia te obra- 
zuje pochodząca z omawianych czasów fotografia poety z Małych Zawad,  
najbardziej oddanego współpracownika Marcina Gerssa, Jana Luśtycha 
(Lustiga), którego wygląd potwierdza spostrzeżenia Gwiazdy17. Gwiazda 
chwalił ponadto korzystne dla mazurskich rolników rozwiązania hand-

12  M. Kajka, Zebranie Tow. Młod. w Burdągu, Życie Młodzieży 1927, nr 3.
13  Idem, Rozmowa babki z wnuczką, w: idem, Z duchowej mej nowy…, wiersze zebrali i opracowali 
J. Jasiński, T. Oracki, Olsztyn 1982, s. 195.
14  Trejbować – od czasownika niem. treiben – napędzać.
15  M. Kajka, O teraźniejszych modach, w: idem, Z duchowej mej niwy, s. 52.
16  Pruski Przyjaciel Ludu 1909, nr 50 i 51.
17  Kalendarz Królewsko-Pruski Ewangelicki 1903, s. 143.
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lowo-finansowe. Sprawiły one, że swoje płody rolne Mazurzy mogli 
sprzedawać po zadowalających ich cenach. Gwiazda zauważył również 
dobroczynny wpływ mechanizacji. Parobek kiedyś ręcznie orał, siekał 
i drwa cinał18, / I na ladzie19 sieczkę rzynał, „drasował”, czyli młócił za po-
mocą cepów, Bo maszynów wprzód nie znali20.

W prasie mazurskiej obok radosnych informacji o dobrodziejstwach pły- 
nących z mechanizacji Prus Wschodnich, zaprowadzenia kolei żelaznej 
częściej podawano tragedie, wynikające z jej funkcjonowania. Prasa do-
nosiła o wypadkach w trakcie użytkowania maszyn rolniczych. „Gazeta 
Ludowa” np. odnotowała, że przy rznięciu sieczki lokomobilą w Doliwie 
zabiło wypadające koło jednego parobka, drugiego ciężko poraniło21. „Ga-
zeta Lecka” z kolei informowała: Przed kilką dniami przejechał pociąg 
pośpieszny młynarza z tartaku, Arnta, zaraz za miastem oderznął mu po-
łowę głowy i oba nogi. Ale idzie pogłoska, iż on umyślnie sam na śmierć tam 
poszedł22.Niepożądane skutki używania nowych wynalazków, ukazywał 
również Jan Domasz z Mieruniszek w satyrze O jaździe na welocypedach:

Starzy młodym urągają, 
Że pieniądze rozpraszają,
Nabywają wszelkie biedy,
Kupują welocypedy.

Kupce na borg im dawają,
Potem z nich się naśmiewają,
A ojcowi ślą rachunki,
Co nabierzą jego synki.

„Teraz – mówi – już mam koło23,
Głowę zgolić też dam goło,
Kupię sobie jeszcze dudkę,
To się znajdzie prędko brutkę24”.

Jedzie kołem, się mustruje25,
Na nic zważa, nie szanuje
I cieszy się, że jest młody,
Ma kółeczko do wygody.

„Na robotę nie dbam wcale,
Mogę jeździć wciąż na bale;

18  Cinał – ciął.
19  Lada – korytko, w którym przesuwała się słoma do posiekania.
20  J. Gwiazda, Dawne czasy – niniejsze czasy…
21  Gazeta Ludowa 1897, nr 7.
22  Gazeta Lecka 1888, nr 5.
23  Koło – rower.
24  Brutka – narzeczona.
25  Się mustruje - tu: paraduje, każe się podziwiać.
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Albo czasem na koncerty,
Na wyścigi jako charty”.

Ach, niedługo się radował,
Gdy kółeczko swe popsował,
Kiedy jechał z balu w nocy,
To się mu zamknęły oczy.

Wtenczas koło zeszło z drogi,
W rów się zwalił, zadarł nogi.
Wstał na nogi, drapie uszy,
Kółko złamał – niech go ruszy!

„Tego nie powiem nikomu” – 
Wziął kawałki, szedł do domu,
Bardzo dobry miał profit,
Twarz obdartą, teraz wstyd!

Ojciec mówi: „Mój syneczku,
Dość jeździłeś na kółeczku.
Widać, że byłeś obżarty26,
Sukman w błocie, pysk obdarty”.

„Teraz, ojcze, za to płać!
Nie brak koła na borg brać!”
„Tyś mi, synku, zrobił trwogi,
Muszę byśka27 wziąć za rogi.

Za tak brzydkie twe sprawunki28

Wnet dostanę ja rachunki
I za takie małe bredy29

Płacić muszę, nie dam rady”.

Matka mówi: „Wybacz jemu,
Toć się trafi i drugiemu,
I nie pójdziesz z synem w sąd,
On dorosły, oddasz grunt”30.

W satyrze tej występują pewne stałe dla mazurskich wierszy motywy 
dotyczące „teraźniejszych mód”. Głupota młodych idzie w parze z błę-
dami wychowawczymi i pobłażliwością rodziców. Interesujący jest fakt, 
że syn przekonuje matkę i ojca o konieczności zakupu „koła” (roweru) 
argumentem, że dzięki temu pojazdowi szybko znajdzie narzeczoną.

26  Obżarty – pijany.
27  Bysiek – byk.
28  Sprawunek – tu: uczynek.
29  Breda –  tu: głupota, szaleństwo.
30  J. Domasz, O jaździe na welocypedach, Kalendarz Królewsko-Pruski Ewangelicki 1914, s. 164-165.
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Nowoczesność w domu, zagrodzie i przestrzeni publicznej przynosiła 
pożytki i zagrożenia. Nieumiejętność prawidłowego używania dobro-
dziejstw cywilizacji mogła skończyć się tragedią lub nieporozumienia- 
mi o wymowie komicznej. Obraz niefrasobliwego sposobu korzystania  
z udogodnień przez Mazurów daje notka prasowa, której treść przypo-
mina zdarzenia opowiedziane w Słodkich Sulejkach przez Siegfrida Lenza:

W biurach pocztowych ustawione są, jak wiadomo, dla wygody pu- 
bliczności biurka, na których można w razie nagłej potrzeby za-
adresować list, napisać kartę itd. Ponieważ zdarzały się jednak wy-
padki, że niektóre osoby, dopadłszy biurka takiego, pisywały na nim 
po kilka godzin, załatwiając tam całą swą korespondencję, wskutek 
czego inni z niego korzystać nie mogli, wydały dyrekcje pocztowe 
teraz rozporządzenie, dozwalające zajmować biurka te rzeczywiście 
tylko do naglących korespondencji najwyżej na przeciąg 5 minut. 
Kto dłużej je zajmować będzie, narazi się na nieprzyjemności31.

Za przejaw modernizacji w literaturze trzeba uznać poszerzenie się jej 
wyobraźni geograficznej. Rozwój cywilizacji umożliwił człowiekowi po-
konywanie ogromnych odległości, do czego zachęcał Marcin Gerss. Po-
trzebę interesowania się dalekimi krajami i kulturami krzewił w „Kalen-
darzu Królewsko-Pruskim Ewangelickim”. 

Większość Mazurów układających wiersze chwaliła swe strony rodzin-
ne, manifestowała swą zasiedziałość i przynależność do swej parafii  
i wyznaczonej ściśle lokalnej krainy, jakby nie widząc reszty świata (nie 
znalazłem np. ani jednego mazurskiego utworu o stolicy Prus Wschod-
nich, czyli Królewcu). Potrzebę interesowania się dalekimi krajami i kul- 
turami krzewił w „Kalendarzu Królewsko-Pruskim Ewangelickim” i „Ga-
zecie Leckiej” Marcin Gerss.  

Sytuacja radykalnie zmieniła się wraz z uczestnictwem Mazurów w woj- 
nach prowadzonych przez Prusy. Swój udział w wojnie prusko-francus-
kiej 1870-1871 opisał rymem Jan Donder, 

syn gospodarski z Lipińskich, parafii klusińskiej, w obwodzie [po-
wiecie] łeckim, r. 1871 będąc fizylierem we wschodniopruskim szós-
tym regimencie num. 43, stojąc na kwaterze w Buwe (Buevais),  
w stronę Paryża i przysłał karczmarzowi Czwalinowi w Wierzbinach, 
który ten poemat wydawcy kalendarza [Gerssowi] wręczył32. 

Donder zachwalał w nim gościnność i kuchnię francuską, obalając chcąc 
nie chcąc prusko-niemiecki stereotyp Francuza jako odwiecznego wro-
ga.

31  Gazeta Ludowa 1897, nr 22.
32  J. Donder, O wojnie między Niemcami zwłaszcza Prusakami i Francuzami r. 1870 i 1871, Kalendarz 
Królewsko-Pruski Ewangelicki 1873, s. 133-115; ibidem 1874, s. 91-93.
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Przykładem wzbogacenia wyobraźni geograficznej w mazurskiej lite-
raturze jest „krotochwila” ełckiego nauczyciela, Karola Deydy, Moja 
wędrówka. Opublikowała ją w odcinkach „Gazeta Ludowa”33. Jest ona 
na tyle ciekawa, że można by ją nazwać mazurskim wariantem opowie- 
ści  W 80 dni dookoła świata Verne’a. Autorowi dopisała fantazja i po-
czucie humoru. Jego bohater przemieszcza się z kontynentu na kon-
tynent: w jednej chwili przebywa na Grenlandii, by zaraz znaleźć się  
w Meksyku i Ohio, a następnie dotrzeć do Zanzibaru34 i Egiptu. Podróż-
nik skarży się:

[…]
Tęskności wielkie zdjęły mię
W egipskiej ziemi zgniłej.
O żebym mógł jak ptak lecieć
Do matki mojej miłej.
[…]35

Gnany tęsknotą za krajem ojczystym wraca na Mazury (do Szwejkowa) 
na bocianie. Puenta zaskakuje, gdyż okazuje się, że opis fantastycz-
nych peregrynacji odwołuje się w sposób satyryczny do infantylnego 
wyobrażenia, że bociany przynoszą dzieci, przekazując je matkom przez 
komin.

Świadomość przestrzeni geograficznej, jak i industrializacji rozszerzała 
się, gdy Mazurzy wyjeżdżali masowo do Westfalii. Z wiersza Fryderyka 
Aleksandra („z Middelicha w Westfalii”) O stanie i pracy górników wynika, 
że autor dobrze wiedział, że wydobywanego tam węgla musiało być pod 
dostatkiem: Bo bez węglów by się wcale licho żyło. / Gdy w świecie w tych 
czasach wielce je szacują. / Na lądzie i wodzie bardzo potrzebują36.

Tematyka wyprawiania się poza granice stron ojczystych nie zdomino-
wała tekstów Mazurów. W piśmiennictwie mazurskim przeważa pro- 
blematyka religijna, moralizatorska i obyczajowa, świadcząca o konser- 
watywnych poglądach. Wydaje się ponadto, że polszczyzna Mazurów 
pruskich utrudniała asymilację kwestii modernizacyjnych. Warto pamię-
tać, że gdy Prusy Wschodnie unowocześniały się, tutejsi autorzy piszący 
po polsku i władający jednocześnie językiem niemieckim, należeli do 
pokolenia odchodzącego. Coraz mniej rozumieli zmiany zachodzące  
w ich bliskim i dalszym otoczeniu. Hołdowali wartościom duchowo-mo- 
ralnym, nie znajdującym oparcia w świecie, który przyspieszył i wciąż 
przyspieszał. Figurą tej postawy jest los i twórczość Michała Kajki.

Zbigniew Chojnowski

33  Gazeta Ludowa 1897, nr 35-39.
34  W 1890 r. po podpisaniu umowy przez Anglików i Niemców Zanzibar stał się brytyjskim protektora-
tem. Deyda wspomina o tym, że przebywali tu pruscy żołnierze.
35  Gazeta Ludowa 1897, nr 38.
36  F. Aleksander, O stanie i pracy górników, Kalendarz Królewsko-Pruski Ewangelicki 1900, s. 131.
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ABSTRACT

Prussian Masurians and modernization

The article takes note of the connection between the formation of 
the German linguistic-national identity of Masurians and processes 
of modernization. This was in fact was a very complex phenomenon. 
Modernization required the dissemination of knowledge of techni-
cal inventions and scientific discoveries, as well as an awareness of 
geography. In publications aimed toward Masurians, Germany was 
unequivocally presented as a country bringing civilization. The anxi-
eties of the Masurian population in the face of a new order were ap-
peased by linking it with a religious worldview. Masurian literature 
of the end of the 19th and beginning of the 20th century showed 
an atmosphere of insecurity and fear of the developing changes of 
styles of life, work and customs. In this context, the work of Michał 
Kajka, a representative of the generation and group of Masurians 
most hard-hit by modernization, can be seen as a testimony of 
the difficulty of accepting the spiritual, moral and social effects of 
changes occurring in East Prussia. 
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Żydzi we wschodniopruskim  
miasteczku w XiX wieku –  
czynnik modernizacji

Ruth Leiserowitz

Ełk zalicza się do tych wschodniopruskich miasteczek, które w XIX w. 
zanotowały przypływ ludności żydowskiej. Jej liczebność nie była jed-
nak nigdy bardzo duża. Można pomimo to stwierdzić, że przedstawi- 
ciele tej grupy ludnościowej wnieśli niewątpliwie ważny wkład w moder-
nizację regionu. Niniejszy artykuł stawia sobie za cel opisanie skutków 
oddziaływania tego procesu w drugiej połowie XIX w.

1

Sytuacja miasta Ełk w Królestwie Prus była od zawsze zdefiniowana po- 
przez dość bliskie położenie przy granicy. Do 1795 r. państwem sąsiedz-
kim była Rzeczpospolita. Następnie przez ponad dziesięciolecie, aż do  
pokoju w Tylży, Prusy okupowały sąsiednie tereny i po krótkim epizo-
dzie Księstwa Warszawskiego graniczyło z nimi Królestwo Polskie. To  
położenie w pobliżu granicy przyczyniło się prawdopodobnie do pod-
jęcia decyzji o osadzeniu w Ełku w 1740 r. garnizonu, w którym ustawicz-
nie stacjonowały coraz inne formacje wojskowe. Garnizon na trwale 
ukształtował miasto. W 1818 r. w państwie pruskim miała miejsce reor-
ganizacja podziału na powiaty, wskutek czego Ełk został podniesiony do 
rangi miasta powiatowego w rejencji gąbińskiej pruskiej prowincji Prusy 
Wschodnie.

Granica była oddalona od Ełku o niecałe 20 km i znajdowała się w Prost-
kach, gdzie mieścił się również urząd celny. Za granicą rozciągało się 
wchodzące w skład Królestwa Polskiego województwo augustowskie, 
przemianowane później na województwo suwalskie. Mimo że Króle-
stwo Polskie w rzeczywistości wchodziło w skład imperium carskiego, 
przez cały XIX w. w świadomości sąsiadów i pruskich urzędników domi-
nowało przekonanie o jego polskim charakterze. Po drugiej stronie 
granicy przeważała ludność polska, zaś w małych miasteczkach mieszka-
li Żydzi, stanowiący często aż do 50% mieszkańców, co skutkowało na-
zywaniem tych miejscowości sztetlami. 
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Ludność postrzegała jednak granicę w nieco inny sposób. Pomiędzy 
miejscowościami po obu jej stronach leżała wówczas swego rodzaju zie-
mia niczyja. Obszar graniczny definiowany był jako teren rozciągający  
się od ostatniej stacji pocztowej – i umiejscowionego przy niej urzędu 
celnego przed granicą – aż do następnej stacji pocztowej oraz urzędu 
celnego za linią graniczną. Jednakże mało kto wiedział, gdzie dokład-
nie przebiega linia granicy, o ile sam jej nie przekraczał jako handlarz 
czy podróżujący. Doświadczenie granicy było jeszcze jednostkowe. Słu-
py graniczne mijali najczęściej woźnice pocztowi, podróżnicy i kupcy. 
Żydzi również regularnie przekraczali granicę, przede wszystkim byli to 
jednak kupcy. W pierwszej połowie XIX w. nie zbliżano się do granicy 
i nie odczuwano jej jako oddzielającej linii, lecz odbierano jako obcą 
przestrzeń. Granicę dostrzegano najczęściej z okazji wielkich jarmar-
ków, odbywających się wiele razy do roku po obu jej stronach. Można 
było wówczas porównać towary i zachowania konsumentów. Przy oka- 
zji uważnie obserwowano zagraniczną klientelę. Miejscowości, w któ-
rych odbywały się targi, odwiedzane przez licznych obcokrajowców, by-
ły w świadomości mieszkańców mocno powiązane z granicą, nawet jeśli 
bezpośrednio przy niej nie leżały.

Na początku XIX w. we wschodniopruskich miasteczkach mieszkali tyl- 
ko pojedynczy Żydzi, w Ełku nawet nie było ich wcale. Tzw. edykt eman-
cypacyjny z 11 marca 1812 r. uznał Żydów za „obywateli państwa [Stats-
bürger] i krajowców [Inländer]”. W miastach, w których obowiązywała 
ordynacja miejska z 19 listopada 1808 r., Żydom wolno było teraz wy-
konywać rzemiosło, o ile uzyskali w danym mieście prawa obywatelskie. 
Warunek wstępny stanowiła jednak wymagana naturalizacja, jak swe- 
go czasu nazywano nadanie obywatelstwa. By zaś ją uzyskać, konieczne 
było specjalne pozwolenie ministra spraw wewnętrznych. Ten edykt 
państwa pruskiego, który wprowadzał jednolite prawa obywatelskie 
dla Żydów, okazał się w momencie wejścia w życie jedną najbardziej ob-
szernych ustaw tego rodzaju w całej Europie Środkowej. W Ełku i okoli-
cach Żydzi zaczęli osiedlać się dopiero od ok. 1830 r. Statystyka wygląda 
następująco:

Miejscowość 18161 18432 18583 18714 19055

Ełk – miasto  73 118 228 181
Ełk – powiat  12 24  57 186

1   S. Hartmann, Demographie und Statistik der Juden in Ostpreußen im 19. Jahrhundert, w: M. Brocke et. 
al. (red.), Geschichte und Kultur der Juden in Ost- und Westpreussen, Hildesheim 2000, s. 326.
2  Geheimes Staatsarchiv Preußischer Kulturbesitz Berlin-Dahlem (dalej GstAPK), Rep. 76-III, Sekt.1, Abt. 
XIIIa, Bd.1b, fol.33-33v.
3  GstAPK, XX. HA Rep. 12, Abt. II Gen. Nr. 142, s. 2
4  Königliches Statistisches Bureau (red.), Die Gemeinden und Gutsbezirke der Provinz Preußen und ihre 
Bevölkerung, Berlin 1874.
5  Gemeindelexikon für die Provinz Ostpreußen, Berlin 1907.
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Żydzi we wschodniopruskim miasteczku w XIX wieku – czynnik modernizacji

Skąd pochodzili Żydzi, osiedlający się w Ełku i okolicach? W tym przy-
padku mamy do czynienia z migracjami na niewielkich dystansach z po-
łożonych niedaleko terenów przygranicznych, które charakteryzowały 
się dużą nadwyżką ludności żydowskiej. W oddalonym o 26 km Graje-
wie mieszkało w 1857 r. 76% Żydów, zaś w odległym o 33 km miasteczku  
Rajgród zamieszkiwało w tym samym czasie nawet 86% Żydów. W pierw-
szych trzech dziesięcioleciach XIX w. tylko zamożnym Żydom udawało 
się przenieść do Prus. W połowie stulecia mogli już osiedlać się tam drob-
ni niezamożni kupcy, inwestując w tym celu przede wszystkim kapitał 
społeczny. Należały do niego obszerna wiedza o potrzebach ich poten-
cjalnych klientów oraz dobre kontakty z osobami, które na poziomie lo- 
kalnym podejmowały decyzje o osadnictwie. Napływ Żydów do Ełku 
zwiększył się głównie w połowie XIX w. Żydowskich kupców przyciąga-
ło przygraniczne położenie miasta, ponieważ otwierało to możliwość 
oferowania atrakcyjnych towarów z drugiej strony granicy i zoptymali-
zowania w ten sposób ich zysków.

2

Sytuacja na granicy zmieniła się gwałtownie wraz z budową linii kole- 
jowej. Jakość ruchu poza miastem, którego intensywność sięgnęła gra-
nic, a dokładniej mówiąc granic wyznaczanych przez możliwości trans- 
portu konnego, wzrosła znacznie dzięki wprowadzeniu kolei. Drogi,  
którymi dostarczano i transportowano towary, zostały zmonopolizo- 
wane, ponieważ w przeciwieństwie do dróg kołowych, na których każ-
dy przedsiębiorca transportowy i poczta mogły jechać własną trasą, 
drogi kolejowe stanowiły połączenie i środka transportu, i jego drogi. 
Koniunkturę przeżywały masowo powstające przedsiębiorstwa spedy-
cyjne, które z powodzeniem działały szczególnie na stacjach granicz-
nych.

Widoczne stały się zmiany kulturowo-geograficzne. Celem nowo wy- 
budowanych linii kolejowych nie była wieś, lecz zawsze miasto. Włącze- 
nie do sieci połączeń kolejowych poszczególnych miejscowości skutko-
wało bez wątpienia wzrostem koniunktury. Podczas gdy logistyczne 
otoczenie połączenia pocztowego – zajazd i stajnie – stanowiło od daw-
na stałą część struktury danej miejscowości i stacji pocztowej, to kolej 
okazała się z początku ciałem obcym. Dworce wznoszono na peryfe- 
riach miast i miasteczek, w miejscach, które nie były jeszcze zdefiniowa- 
ne w wymiarze społeczności lokalnej. Z jednej strony zarząd kolei budo-
wał tam mieszkania dla pracowników, z drugiej strony wokół gmachu 
dworca szybko powstawały wszelkie obiekty dla potrzeb podróżnych, 
jak np. hotele przydworcowe. Rósł zupełnie nowy sektor usług, który  
zainteresowanym postępem Żydom oferował liczne szanse. W miejsco-
wościach leżących wzdłuż linii kolejowej dynamicznie rozwinął się han-
del, który częściowo znajdował się w żydowskich rękach. W tym sensie 
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kolej była więc również czynnikiem demokratycznym. Dawała szansę 
nie tylko kilku przedsiębiorcom, którzy uczestniczyli w budowie nowego 
środka lokomocji. Przeciwnie, stwarzała możliwości działania każdemu, 
kto znajdował się w obszarze oddziaływania linii kolejowej. O ile na 
przykład w latach pięćdziesiątych i sześćdziesiątych międzyregionalne 
wyrównywanie braków w produktach rolnych było możliwe tylko w bar-
dzo ograniczonym zakresie z powodu trudnych warunków transportu 
dóbr masowych, to teraz otwierały się zupełnie nowe możliwości roz-
woju eksportu.

Kolej spowodowała jednak także dalsze zmiany. Otworzyła nowe spo- 
soby komunikacji i możliwości postrzegania przestrzeni, co doprowa-
dziło do społecznych zmian w sferze prywatnej i publicznej. Równole-
gle do tego otwierały się nowe przestrzenie, które, choć wcześniej za- 
planowane i zaczęte, dopiero teraz były w stanie w pełni rozwinąć za-
sięg swojego oddziaływania. Jedną z nich ookazała się żydowska pra- 
sa przeznaczona dla rejonu zasiedlania, która dzięki nowym możliwoś-
ciom transportu mogła być wszędzie względnie szybko czytana, nieza-
leżnie od miejsca jej drukowania – we wschodniopruskim Ełku. 

Poza ruchem osobowym na niewyobrażalną do tej pory skalę rozwijał  
się również transport towarowy. Takie najnowsze osiągnięcia technicz-
ne, jak rowery i maszyny do szycia, ale też przemysłowo wytworzone 
ubrania, docierały po szynach do sklepów w małych miasteczkach i wios-
kach. Nagle wieś mogła mieć udział w osiągnięciach miasta, ponieważ 
fale modernizacji docierały do najdalszych zakątków państwa, o ile w po-
bliżu znajdowała się stacja kolejowa. 

Pojęcie kolei implikowało niewątpliwie postęp. Świadomość, że dzięki 
nowemu środkowi komunikacji ludzie zbliżą się do siebie nie tylko  
w przestrzeni, ale też społecznie, szybko rozprzestrzeniała się w Euro- 
pie. Jeśli spróbujemy podsumować to oddziaływanie kolei, można 
stwierdzić, że nowy środek lokomocji otworzył ludziom perspektywę 
wielorakiego przeżycia i opanowania przestrzeni na nowo. Odległość 
pomiędzy dwiema miejscowościami była teraz zdecydowanie krótsza, 
miejski i wiejski sposób życia, państwo i jego sąsiedzi nagle zbliżyli się 
do siebie. Również krajobraz oglądany z okna przedziału postrzegano 
zupełnie inaczej. Terytoria, przez stulecia definiowane przez siatkę geo-
graficzną traktów pocztowych, można było teraz obserwować z punktu 
widzenia ułożonej jak najbardziej ekonomicznie trasy kolejowej. Dzięki 
temu wynalazkowi mapy, wyobrażane w głowach, stały się nie tylko 
większe i bardziej kolorowe, lecz zyskały również – co wcześniej było 
niemożliwością – dodatkowe głębie, wymiary i barwy. Doświadczenia  
te spowodowały u części żydowskiego społeczeństwa znacznie silniej- 
sze postrzeganie własnego społecznego świata przeżywanego, wywo-
łując ponowną refleksję nad ustosunkowaniem się do miejsca. W wielu 
przypadkach przemyślenia te doprowadziły do zarzucenia związku 
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z miejscem i decyzji o emigracji – czy to do USA, czy też do Afryki Po-
łudniowej. W pewien sposób protagoniści ci formowali wzorzec wielkich 
fal emigracyjnych, które miały się zacząć ok. 10-15 lat później. Rozwijała 
się powszechnie nieokiełznana ochota na podróżowanie. Z drugiej jed-
nak strony dzięki wpływowi kolei do powszechnego użytku weszły 
pewne standardy, jak wprowadzenie stref czasowych.

3

W jaki sposób te uwagi o charakterze ogólnym można skonkretyzować 
w odniesieniu do Ełku? W 1868 r. oddano do użytki linię kolejową Króle-
wiec–Ełk, wybudowaną przez założone w 1863 r. Towarzystwo Wschod-
niopruskiej Kolei Południowej (Ostpreußische Südbahn-Gesellschaft), 
którego większość udziałowców pochodziła z Anglii. Główny cel stano- 
wiła budowa połączenia kolejowego o długości 195 km z Królewca, 
przez Ełk do ówczesnej prusko-rosyjskiej granicy w Prostkach. Linię do 
Ełku uruchomiono 8 grudnia 1868 r. po wybudowaniu dwóch odcinków 
częściowych. W 1873 r. stację graniczną Prostki–Saltzwedell (Prostken– 
–Saltzwedell) połączono z prowadzącą do Brześcia trasą rosyjskiej Kolei 
Południowo-Zachodniej6. Między Prostkami i Grajewem położono rów-
nolegle do siebie dwa tory, jeden o normalnej, a drugi o obowiązującym  
w Rosji większym rozstawie kół, tak że pociągi mogły jechać przez gra- 
nicę aż do następnej stacji w sąsiednim państwie. W ten sposób funkcjo- 
nowało połączenie z linią kolejową Berlin–Warszawa–Moskwa. W 1855 r.  
oddano do użytku odcinek Olsztyn–Ełk, co sprawiło, że miasto stało się  
ważnym węzłem kolejowym w prowincji. Ełk zaczął się niezwykle szyb- 
ko rozwijać gospodarczo. Powstawały fabryki, tartaki, cegielnie, browa- 
ry i duże gospodarstwa ogrodnicze. Liczba mieszkańców Prostek, poło-
żonego nieopodal miasteczka granicznego, wzrosła (dziesięciokrotnie)  
w bardzo krótkim czasie dzięki połączeniu kolejowemu. Również Gra-
jewo, z powodu udziału mieszkańców w powstaniu styczniowym po-
zbawione praw miejskich, przeżywało gospodarczy rozwój i zanotowa- 
ło duży przyrost ludności, której większość stanowili Żydzi. Ich głów- 
nym źródłem zysków stał się eksport produktów rolnych do Prus7. Na 
podstawie statystki żydowskiej ludności Ełku można stwierdzić, że naj-
większy przyrost liczebności miał miejsce około 1871 r., czyli w momen-
cie doprowadzenia do miasta kolei. Można więc wysunąć tezę, że dzię- 
ki budowie linii kolejowej obszar graniczny oraz położone w nim miej-
scowości odnotowały przyrost ludności z istotnym udziałem Żydów 
oraz wzrost transgranicznej aktywności gospodarczej.

6   B. H. Strousberg, Dr. Strousberg und sein Wirken: von ihm selbst geschildert, 1876, s. 321nn.
7   F. Skolnik, M. Berenbaum, Encyclopaedia Judaica, Volume 9, 2007, s. 30.
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4

Oprócz odczuwanego wszędzie na granicy wzrostu gospodarczego Ełk 
rozwijał się również duchowo. W 1841 r. do miasta8 przybył uczony rabin 
Eliezer Lipmann Silbermann (1819-1882), działający tu najpierw jako ra- 
bin, rzezak i właściciel małego wydawnictwa, w którym opublikował 
pewną liczbę książek w języku hebrajskim. Do pierwszych dzieł, jakie wy- 
dał w 1842 r., należały pisma średniowiecznego rabina Dawida Kimhiego9 
i hebrajska gramatyka Izaaka Rittenberga10. W 1856 r. zaczął drukować 
tygodnik w języku hebrajskim noszący tytuł „Ha-Magid” (Posłaniec, in- 
ne sposoby zapisu: „HaMaggid” lub „Hamagid”), przez co stworzył no- 
woczesną żydowską prasę. Już dwa lata później zatrudnił drugiego re-
daktora, wileńskiego nauczyciela i dziennikarza Davida Gordona (1831- 
-1886), który później został następcą Silbermanna. Przez dwadzieścia  
lat, aż do 1885 r., „Ha-Magid” ukazywał się w Ełku. Gordon był aktyw-
nym działaczem ruchu „Miłośników Syjonu” („Chovevei Zion“)11, a swo-
je czasopismo wykorzystywał również do propagowania postaw pro-
tosyjonistycznych. Przez krótki czas Gordon wydawał również dodatek 
literacki do „Ha-Magid“ – „Magid Mishneh“12 oraz redagował przez pa-
rę lat ukazującą się co trzy tygodnie niemieckojęzyczną gazetę „Lycker 
Anzeiger“. Tłumaczył teksty z niemieckiego i angielskiego oraz napisał 
m.in. „Darke ha-Refu'ah“, popularne dzieło o zagadnieniach medycyny  
i higieny, opublikowane w 1870 r. w Ełku13. Seria jego artykułów pt. „Nar-
rative from the Borders“, która ukazała się na przełomie lat 1881/82  
w „Jewish Chronicle”14, składała przekonujące świadectwo o prześlado-
waniach Żydów roku 1881 na terenie imperium rosyjskiego.

Silbermann nadal wydawał hebrajskie pisma15. W 1864 r. założył towa-
rzystwo wydawnicze o nazwie „Mekitze Nirdamim“ (Budzący Uśpionych 
– inne sposoby zapisu: „Mek.iz.e Nirdamim“, „Mekitse Nirdamim“), ak-
tywne do 1885 r. w Ełku, później przeniesione do innych miejscowości. 
Należało do niego wiele międzynarodowych znakomitości, takich jak 
zamieszkały w Londynie główny rabin Anglii Nathan Adler, bibliotekarz 
British Museum Joseph Zedner (Londyn), londyński bankier i filantrop 
Moses Montefiore, uczony Albert Cohn (Paryż), docent seminarium ra-
binackiego Samuel David Luzzatto (Padwa), M. Sachs (Berlin) i kupiec 

8   http://www.sztetl.org.pl/pl/article/elk/5,historia/ (10.01.2015). 
9   D. Kimhi, Mikhlol. … Yitsha.k ben 'Aharon Ri.t.tenberg, Lyck 1842.
10  I. ben A. Rittenberg, Machlul. A Hebrew grammar based on the works of R. David Kimhi and Moshe 
Hayyim Hakohen Hekhim as published at Fiorda (Italy) in 1793, Lyck 1842.
11   Jest to historyczne określenie popularnego ruchu, który miał na celu pozyskanie ziemi i odbudowę Pa- 
lestyny (erec Izrael); powstał wśród Żydów rosyjskich pod koniec XIX w. i rozprzestrzenił się na całą 
Europę. Ruch ten uznawany jest za początek zorganizowanego syjonizmu.
12   D. Gordon, Magid Mishneh. Miktav `eti le-hakhmah u-made, w: Magid Mishneh: miktav `eti le-hakhmah 
u-made…, 1879.
13   D. Gordon, Sefer darkhe ha-refuah, Lyck 1870.
14   J. D. Klier, Russians, Jews, and the Pogroms of 1881-1882, Cambridge 2011, s. 312.
15   MATITYAHU HA-KOHEN MI-YERUSALAYIM, YOSEF BEN, Qadmut ha-Yehudim neged Apiyon. Neged 
Apiyon ha-Mizri me-Aleksandriah, Lyck 1858; AVRAHAM BEN MOSE BEN MAIMON, BÄR. GOLDBERG, 
Birkat Abraham, Lyck 1859.
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Il. 1. Strona tytułowa wydawanego w Ełku hebrajskojęzycznego czasopisma „Ha-Magid"
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Mathias Straschun (Wilno)16. Członkowie postawili sobie za cel wspie-
ranie druku hebrajskich manuskryptów i rzadkich książek17. Chodziło tu 
przede wszystkim o stare hebrajskie księgi i biografie wybitnych żydow-
skich uczonych. Wyjątkiem były dzieła pisarza-podróżnika Jakuba Sa- 
phira, który w 1866 r. wydał pierwszą część swojej opowieści podróżni-
czej „Ewen Sappir“18. Był to reportaż z odbytej przez niego w połowie 
XIX w. podróży na Bliski Wschód, opisujący życie codzienne Żydów, prze-
de wszystkim tych żyjących w Jemenie. Galicyjski rabinacki uczony Izaak 
Gastfreund (ok. 1845-1880) opublikował w 1879 r. w Ełku biografie Jona-
tana Eybeschütza i Solomona Munka. 

W 1880 r. wydawanie wspomnianych wyżej dzieł przejął David Gordon, 
płacąc za to Silbermannowi 1.000 pruskich talarów19. Silbermann zmarł w 
1882 r. Gordon kontynuował jego dzieło aż do swojej śmierci. W 1886 r. 
kolejnym wydawcą został jego syn Dov Gordon. W 1891 r. redakcję prze-
niesiono do Berlina. Działalność „Mekitze Nirdamim“ kontynuowano od 
1885 r. pod nowym zarządem w Berlinie20. 

5

Kto czytał wówczas hebrajski tygodnik? W Niemczech krąg odbiorców 
był dość wąski, większość czytelników mieszkała w graniczącym z Pru-
sami imperium carskim. O ile na pierwszy rzut oka zadziwia fakt, że re-
dakcja periodyku została umieszczona na peryferiach państwa, to po 
dokładniejszym przyjrzeniu się zdumiewa mądrość tak obranej strate- 
gii. „Ha-Magid“ był w pierwszym rzędzie drukowany dla czytelników  
w Rosji. Od czasu do czasu wysuwa się tezę, że czyniono to, by uniknąć 
rosyjskiej cenzury, trzeba jednak zaznaczyć, że podlegały jej również 
importowane publikacje, te jednak nie były aż tak skrupulatnie kontro-
lowane21. Gdy Silbermann przybył do Ełku w 1841 r., nie nastał jeszcze 
czas na założenie transgranicznego periodyku. Obok wielu spraw, któ- 
re musiały dopiero się pojawić, należało poczekać na korzystną infra-
strukturę. Najpierw, w styczniu 1851 r.22, obniżono transgraniczną taryfę 
pocztową, co pozwoliło na korzystny rozwój listu jako nowej formy kon-
taktu oraz wymiany pocztowej23. W 1853 r. stolica prowincji, Królewiec, 
była już połączona z siecią linii kolejowych, co z jednej strony dawało 

16   M. Thulin, Kaufmanns Nachrichtendienst. Ein jüdisches Gelehrtennetzwerk im 19. Jahrhundert, Göt-
tingen, Ruprecht 2012, s. 196.
17  S. Neufeld, Mit jüdischen Augen durch deutsche Lande. Westpreussen und Ostpreussen, [Hamburg] 
1932, s. 31-32.
18  Ibidem.
19   G. Kouts, The first Hebrew newspapers in Europe. Economic and Organizational Aspects, w: Historia y 
Comunicación Social, 8, 2003, s. 147-158, s. 150.
20  http://www.jewishencyclopedia.com/articles/10597-mekize-nirdamim (10. 01.2015).
21  B. Szyndler, Dzieje cenzury w Polsce do 1918 roku, Kraków 1993; http://www.yivoencyclopedia.org/
article.aspx/Magid_Ha- (10.01.2015).
22   Gumbinnen, Amtsblatt des Regierungspräsidenten in Gumbinnen, 1851, s. 22.
23   L. Philippson, Allgemeine Zeitung des Judenthums. Ein unpartheiisches Organ für alles jüdisches Inter-
esse in Betreff von Politik, Religion…, hrsg. von Ludwig Philippson, Leipzig, Baumgärtner 1837-62, 1858, 
s. 238.
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większe szanse na to, że wkrótce także do prowincjonalnych miaste-
czek będzie można dojechać koleją, z drugiej strony ówczesne drogi po- 
cztowe uległy znacznemu skróceniu. Również zmiany polityczne dzia- 
łały na korzyść tej sytuacji. Wraz z początkiem wojny krymskiej w 1853 r.  
sytuacja na granicy prusko-rosyjskiej radykalnie się zmieniła. W latach 
1853-56 handel z Rosją bojkotowały wszystkie kraje z wyjątkiem Prus24. 
Porty czarnomorskie zostały zablokowane przez angielskie i francuskie 
statki wojenne. Dlatego też zaszła nagle politycznie niechciana, lecz gos-
podarczo wymuszona liberalizacja rygoru granicznego25. Granica była 
de facto otwarta i nie dała się po zakończeniu wojny więcej zamknąć. 
Okoliczność ta bez wątpienia sprzyjała pomysłom na projekty trans-
graniczne. Do tego doszła zmiana na rosyjskim tronie w 1855 r., a prze-
jęcie rządów przez wyraźnie skłonnego do reform cara Aleksandra II 
wydawało się nieść pewne ułatwienia, ponieważ jeszcze w tym samym 
roku zniesiono ukaz o kantonistach26. Katastrofa wojny krymskiej dała 
również nowe impulsy w staraniach o rozwiązanie kwestii żydowskiej. 
Wielu generałów-gubernatorów wywierało na nowego cara naciski w ce- 
lu przeprowadzenia reform. Można przypuszczać, że Silbermann dzię- 
ki tej mieszance postępującego rozwoju infrastrukturalnego i ostrożnej  
liberalizacji poczuł więcej odwagi, by powołać do życia projekt tygod- 
nika. Dzięki publikacjom książkowym miał w swoim zespole znającego  
język hebrajski zecera, dobrze opłacanego fachowca, więc chrześcijań- 
skiemu drukarzowi nie musiał płacić aż tak wiele27. „Ha-Magid“ można 
było zaprenumerować we wszystkich urzędach pocztowych lub u wy-
dawcy za cenę 1 talara i 1 grosza srebrnego na kwartał28. W imperium 
carskim kolportaż odbywał się poprzez przedstawicieli, którzy handlo- 
wali hebrajską literaturą i często jednocześnie reklamowali tygodnik29. 
Główni dystrybutorzy „Ha-Magid“ działali w Wilnie i Warszawie, miejsco-

24  Ch. Friese, Russland und Preußen vom Krimkrieg bis zum Polnischen Aufstand, Berlin/Königsberg 1931; 
P. W. Schroeder, Austria, Great Britain, and the Crimean War. The Destruction of the European Concert, 
Ithaca 1972; W. Baumgart, The Crimean War, 1853-1856, London 1999. Skutki oddziaływań tej wojny na 
rosyjską gospodarkę i pruskie peryferia nie doczekały się jeszcze kompleksowego opracowania nau-
kowego.
25  Ta nagła liberalizacja miała miejsce nie tylko na granicy. Podczas wojny wolno było Żydom uprawiać 
handel jako markietanom w całym imperium rosyjskim, niezależnie od istniejących ograniczeń pobytu 
wokół wojsk. Por. Jeschurun, Zweites Beiblatt zum Augustheft, 15. August 1855, s. 1. 
26   Kantonista – w Imperium Rosyjskim (przed 1858) chłopiec kształcony (w tzw. szkołach kantonistów) 
na zawodowego wojskowego. Kantonistami były głównie sieroty, dzieci żołnierzy i pochodzące z ubo-
gich, niemających środków do życia rodzin. Dekretem cara Piotra Wielkiego z 1721 zobowiązano w Rosji 
każdy regiment do utrzymywania szkół garnizonowych – rodzaju wojskowych domów dziecka – dla 50 
chłopców. W szkołach tych nauczano gramatyki i arytmetyki, a także muzyki, śpiewu oraz przedmiotów 
przydatnych w późniejszej służbie wojskowej (budowa fortyfikacji, podstawy technik artyleryjskich 
itp.). Uczniów przygotowywano do pracy w zawodach tradycyjnie związanych z wojskiem – kowalstwie, 
rusznikarstwie, szewstwie. W 1732 przedłużono czas nauki do 18. roku życia (wcześniej obowiązywał 
od 7. do 15. roku życia). Kolejny dekret z 1758 zobowiązywał wojskowych do kierowania do tych szkół 
własnych synów. Nazwa „kantoniści” używana jest od czasu reformy tych szkół dokonanej w 1805. Ko- 
lejny carski ukaz z 26 sierpnia 1827 zobowiązywał żydowskich chłopców do nauki w szkołach kanto-
nistów od 12. do 18. roku życia. Ogłoszony 26 sierpnia 1856, po przegranej wojnie krymskiej, dekret cara 
Aleksandra II zreformował organizację armii rosyjskiej i anulował poprzednie przepisy regulujące funk-
cjonowanie szkół kantonistów, rozpoczynając przekształcanie szkolnictwa wojskowego. Dawne szkoły 
kantonistów przekształcono w 1858 w szkoły wojskowe, później jeszcze kilkakrotnie zmieniając ich 
nazwy (przyp. tłumacza).
27   G. Kouts, op. cit., s. 149.
28   Iibidem.
29   Ibidem, s. 148.
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wościach, w których znajdowały się główne urzędy cenzury. Po udzie-
leniu poświadczonej pieczęcią zgody można było zająć się dystrybucją 
detaliczną30. W najlepszych swych czasach gazeta liczyła 1.800 prenu-
meratorów, w 1881 r. rozprowadzono 1.000 egzemplarzy, z czego 700  
w imperium carskim, 100 w Niemczech, resztę w innych państwach31.

6

„Ha-Magid“ był pierwszym hebrajskim tygodnikiem. Dzięki szerokiemu 
spektrum publikowanych w nim tekstów gazetę zauważano w wielu ży-
dowskich gminach w Europie32. Pismo korzystało z rozległej sieci kores-
pondentów. W ten sposób powstał gatunek żydowskiego eseju opinio-
twórczego. Forma ta najlepiej oddawała istotę wszelkich żydowskich 
problemów. Założyciel tygodnika, Eliezer Lipman Silbermann, wyznaczał 
charakter i orientację tygodnika.

Jednocześnie podążał za swoim głównym zainteresowaniem – starym 
piśmiennictwem hebrajskim. Założone przezeń stowarzyszenie „Meki-
tze Nirdamim“ postawiło sobie za cel odrodzenie żydowskiej literatury  
i kultury poprzez język hebrajski33. Korespondencję prowadzono w języ-
ku hebrajskim. Dzięki temu udało się pozyskać wschodnioeuropejskich  
uczonych i związać ich z przedsięwzięciem. Silbermann, który oprócz 
swej działalności publicystycznej zgromadził duży zbiór książek, otrzy-
mał w uznaniu za działalność promującą hebrajskie piśmiennictwo tytuł 
doktora nauk humanistycznych Uniwersytetu w Lipsku34. Tamtejszy 
orientalista Heinrich L. Fleischer był drugim promotorem podczas prze-
wodu doktorskiego Silbermanna w 1874 r.35 Naukowiec ten założył rów-
nież pierwsze stowarzyszenie uczonych niemieckiej orientalistyki, „Deu-
tsche morgenländische Gesellschaft” [Niemieckie Towarzystwo Orien-
talistyczne]36. Jego przedstawiciele stawiali przede wszystkim na wysoki 
fachowy poziom, zachowując przy tym postawę apolityczną i naukowy 
obiektywizm37.

W tych latach musiał panować szczególny klimat w otoczeniu redakcji. 
Synagoga w Ełku otrzymała w 1860 r. nowego rabina38, dr. Michaela Sil-
bersteina (1834-1910), który studiował w Berlinie i tam też publikował39. 
Nie wiadomo jednak, w jakim stopniu Silbermann, Silberstein i Gordon 
prowadzili ze sobą intelektualne rozmowy. Wielu żydowskich aktywistów  

30  Ibidem.
31   Ibidem, s. 149.
32   http://www.yivoencyclopedia.org/article.aspx/Magid_Ha-
33   M. Thulin, op. cit., s. 197.
34   http://www.jewishencyclopedia.com/articles/13657-silberman-eliezer-lipman (10. Januar 2015).
35   Ibidem, s. 235.
36   Ibidem, s. 238.
37   Ibidem, s. 235-236.
38   http://www.jewishencyclopedia.com/articles/13659-silberstein-michael (10.01.2015).
39   S. Neufeld, op. cit., s. 31-32. M. Silberstein, Predigten bei besonderen die Gemeinde berührenden Ve-
ranlassungen, Breiskau 1870.
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i intelektualistów przyjeżdżało do Ełku, żeby odwiedzić wydawców i re- 
daktora oraz podyskutować z nimi na temat propagowanych przez cza- 
sopismo idei. W ten sposób miasteczko stało się centrum wymiany myśli 
żydowskiej w Prusach. Późniejszy syjonista David Wolffsohn (1856-1914) 
przybył jako młody człowiek w 1872 r. do Ełku w celu nauki zawodu kup- 
ca i mieszkał u Dawida Gordona, który utrzymywał dodatkowo pensjo- 
nat dla młodych wschodnioeuropejskich Żydów40. Gordon wzbudził 
w nim entuzjazm dla idei narodowo-żydowskich i pozwolił mu w ten 
sposób odnaleźć swoją misję życiową41. Pochodzący z galicyjskiego Sta-
nisławowa publicysta i rabin Simon Bernfeld przebywał w latach 1881/82 
przez prawie rok w Ełku, by pomóc Gordonowi w wydawaniu gazety.  
Po wyjeździe publikował na jej łamach jeszcze przez wiele lat42. Mery-
toryczne oddziaływanie tego „przedsiębiorstwa dwóch ludzi” było zna-
czące. „Ha-Magid“ głosił poglądy umiarkowanie religijnego judaizmu,  
krytycznego wobec religijnych reform. Już wcześnie wspierano za po-
mocą mieszanki religijnych i narodowych argumentów ruch osiedleńczy  
w Palestynie. W sposób szczególny czasopismo było więc przez lata jed- 
nym z najwcześniejszych głosicieli idei syjonizmu. Obaj jego twórcy byli  
mocniej zainteresowani dyskusją o społecznych i politycznych zagad-
nieniach życia żydowskiego niż dostarczaniem swoim czytelnikom naj-
nowszych wieści z całego świata43. W ten sposób tygodnik wpływał 
również na wiele aspektów żydowskiej modernizacji w Europie44. Mi-
gracja stanowiła wielki i ciągle powracający temat w „Ha-Magid“45. Nic 
w tym dziwnego, ponieważ Gordon i Silbermann byli świadkami migra- 
cji odbywających się w pewnym sensie pod ich własnymi drzwiami.

Wkrótce miały powstać kolejne hebrajskie czasopisma. Od 1860 r.  
w Odessie ukazywał się „Ha-Melic“, zaś w 1862 r. w Warszawie założo- 
no czasopismo „Ha-Zefira“. Intensywnie rozwijająca się prasa mogła 
dzięki kolei szeroko się rozprzestrzeniać. Tak powstała ponad granica 
mi obszarów i państw „żydowska społeczność“, która świadomie bazo-
wała na poczuciu żydowskiej przynależności do wspólnoty i poruszała 
specyficznie żydowskie tematy.

7

Kim byli ci dwaj publicyści, którzy tu, na pruskiej prowincji, stworzyli no-
woczesne medium? Ich cechę wspólną stanowiło pochodzenie z litew- 
skich Żydów oraz to, że spędzili dzieciństwo i młodość w carskich guber-

40  G. Kouts, op. cit., s. 152.
41   I. Meybohm, David Wolffsohn. Aufsteiger, Grenzgänger, Mediator ; eine biografische Annäherung an die 
Geschichte der frühen Zionistischen Organisation (1897-1914), Göttingen 2013, s. 58.
42   http://www.jewishencyclopedia.com/articles/3123-bernfeld-simon (10.01.2015).
43  Y. Salmon, David Gordon and Ha-Maggid: Changing Attitudes Toward Jewish Nationalism, 1860-1882, 
w: Modern Judaism, 17, H. 2 1997, s. 109-124, s. 109.
44  M. Baker, Imagining the Jewish Nation: Midrash, Metaphor, and Modernity in Hamagid, A Hebrew 
Newspaper, w: Prooftexts, 1995, s. 5-32, 6.
45   Ibidem, s. 116.
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niach. Eliezer Lipman Silbermann pochodził z rodziny osiadłych w Kró- 
lewcu litwaków46. Z powodu wczesnej śmierci ojca większość dzieciń-
stwa spędził u dziadków ze strony matki, którzy mieszkali Krotyndze 
(20 km na wschód od Kłajpedy, w guberni kowieńskiej). Dopiero gdy 
osiągnął pełnoletność, wrócił do Prus. David Gordon urodził się i doras- 
tał w pobliżu Wilna, później pracował w Serejach (dziś litewskie Seirijai)  
w guberni augustowskiej oraz przez pewien czas przebywał w Anglii,  
zanim przybył do Ełku47. Usytuowanie w obszarze przygranicznym umo-
żliwiało im dostrzeżenie wielu zjawisk w obydwu państwach, imperium 
carskim i Prusach, oraz działalność po obu stronach granicy. Jako drobny 
przykład może tu służyć apel Silbermanna w imieniu komitetu pomo-
cy żydowskim pogorzelcom w Szczuczynie, którzy w 1858 r. podczas 
dużego pożaru stracili swoje domy48.

46   http://www.jewishencyclopedia.com/articles/13657-silberman-eliezer-lipman (10.01.2015).
47   Y. Salmon, op. cit., s. 109.
48   L. Philippson, op. cit., s. 308.
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8

Silbermann i Gordon zdołali rozsławić nazwę miejscowości Ełk we 
wschodniej i zachodniej Europie oraz w pewien sposób wprowadzić 
świat do miasta. Ich działalność wniosła do miasta wiele impulsów. Po-
kazali, jak funkcjonuje nowoczesne medium, czyli ich tygodnik i jak sze-
roki kolportaż byli w stanie mu zapewnić. Szczególnie imponujące były 
zagraniczne kontakty, pielęgnowane przez obydwu wydawców drogą 
pocztową. Istotne jest pytanie o to, czy edycja starych pism hebrajskich 
w sposób, w jaki miała miejsce towarzystwie wydawniczym „Mekitze 
Nirdamim” Silbermanna, przedstawiała sobą wkład w modernizację. 

Il. 2. Zniszczony podczas I wojny światowej budynek synagogi w Ełku.
Fot. ze zbiorów Muzeum Historycznego w Ełku
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Na to pytanie można również odpowiedzieć pozytywnie, ponieważ 
wydawca był w stanie za pomocą zapoczątkowanej przez siebie ko-
munikacji włączyć tradycyjne wartości w nowe konstelacje dialogu, zaś 
wydawane przez niego publikacje pozwalały uczestniczyć w nim kręgom 
nieżydowskim, takim jak przedstawiciele orientalistyki.

Na zakończenie można stwierdzić, że w Ełku, tym węzłowym punkcie 
imperialnych peryferii drugiej połowy XIX w., dzięki żydowskim protago-
nistom zachodziły interesujące procesy, które same należy zaliczyć do 
zjawiska modernizacji.

Ruth Leiserowitz
Tłumaczenie z języka niemieckiego: Małgorzata Żytyniec
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ABSTRACT

Jews in a small town in 19th century East Prussia –  
a factor of modernization

Ełk is one of the East Prussian towns that noted an influx of Jews in 
the 19th century. Though their number was never very large, it can 
be stated that representatives of this group played an important 
part in the modernization of the region. This article aims to describe 
the effects of this process in the second half of the 19th century. 

Processes of modernization in Ełk and its surroundings, beginning in 
the first half of the 19th century, were accelerated by the building in 
1869 of a train line linking the provincial capital of Konigsberg with 
Ełk and the nearby border station in Prostki. Thanks to the railroad, 
the borderland region and its towns recorded a population growth, 
which was made up in a large part by Jews. An increase in cross-
border economic activity also took place. Apart from its economic 
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growth, Ełk was also developing spiritually. In 1841, the rabbi-scholar 
Eliezer Lipmann Silbermann (1819-1882) arrived in the city. In 1856 he 
began publishing the first ever Hebrew weekly, entitled “Ha-Magid.” 
Silbermann was succeeded by David Gordon, who was also an active 
member of the “Lovers of Zion” (“Chovevei Zion”) movement,  and 
used the periodical to propagate pro-Zionist ideas. Ełk also became 
an important publishing centre for Hebrew literature.
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„Mazurskie objawienie”
Ełk w iii rzeszy*

Rafał Żytyniec

wschodniopruski fenomen narodowego socjalizmu

Jeśli spojrzymy na rozwój i sukcesy ruchu narodowosocjalistycznego  
w Prusach Wschodnich, to można mówić o jego wschodniopruskim fe-
nomenie1. W początkowej fazie republiki weimarskiej Socjaldemokra-
tyczna Partia Niemiec (Sozialdemokratische Partei Deutschlands, SPD)  
przekształciła się w najsilniejszą partię w Prusach Wschodnich. Towarzy- 
szył temu dramatyczny spadek znaczenia politycznego konserwatyz-
mu w tej prowincji. Na czele sił konserwatywnych w Prusach Wschod- 
nich stała Niemiecka Narodowa Partia Ludowa (Deutschnationale Volks- 
partei – DNVP). Spadek znaczenia tej partii po I wojnie światowej był jed-
nak trendem krótkotrwałym i już w 1921 r. konserwatyści stali się w Pru-
sach Wschodnich najsilniejszym ugrupowaniem politycznym. 

Twierdzą konserwatyzmu prowincja pozostała do końca lat trzydzie-
stych, kiedy na arenę polityczną coraz silniej zaczęła wchodzić NSDAP.  
O ile w wyborach w 1924 r. NSDAP wystąpiła w jednym bloku z Niemiec-
ko-Nacjonalistyczną Partią Wolności (Deutschvölkische Freiheitspartei), 
o tyle wybory w 1928 r. były już jej samodzielnym debiutem, zakończo-
nym zresztą na terenie Prus Wschodnich wyborczą klęską, ponieważ na 
jej listę padło zaledwie 0,8% ważnych głosów. Sytuacja ta szybko uległa 
jednak zmianie wraz z postępującym kryzysem za czasów republiki wei-
marskiej. W wyborach do Reichstagu 14 września 1930 r. NSDAP odniosła  
w Prusach Wschodnich pierwszy większy sukces polityczny, zyskując  

*  Niniejszy tekst jest zaopatrzonym w przypisy oraz odwołania do literatury przedmiotu fragmentem 
książki Michała Olszewskiego i Rafała Żytyńca pt. Ełk. Spacerownik po mieście niezwykłym, wydanie ro-
zszerzone, Ełk 2014, s. 190-238. Tłumaczenia cytatów ze źródeł archiwalnych oraz literatury w języku 
niemieckim, o ile nie zostało to podane inaczej, zostały sporządzone przez autora.
1  Na temat narodowego socjalizmu w Prusach Wschodnich por. B. Koziełło-Poklewski, Narodo-
wosocjalistyczna Niemiecka Partia Robotnicza w Prusach Wschodnich 1921-1933, Olsztyn 1995; R. Traba, 
„Wchodniopruskość”. Tożsamość regionalna i narodowa w kulturze politycznej Niemiec, Poznań-Warsza-
wa 2005 (s. 389-397); Ch. Rohrer, Nationalsozialistische Macht in Ostpreußen, München 2006; R. Meindl, 
Ostpreußens Gauleiter. Erich Koch – eine politische Biographie, Osnabrück 2007.
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22,5% ważnych głosów i stając się partią względnej większości w tej pro-
wincji. W żadnym innym okręgu wyborczym Rzeszy NSDAP nie była po 
tych wyborach partią najsilniejszą. Podczas następnych wyborów NSDAP 
zgarniała w Prusach Wschodnich coraz więcej głosów, wyprzedzając inne 
okręgi wyborcze w Rzeszy. W wyborach 31 lipca 1932 r. NSDAP zdobyła 
w prowincji 47,1% głosów (w Rzeszy 37,4%), a podczas wyborów 5 marca 
1933 r. absolutną większość, czyli 56,5% głosów (w Rzeszy 43,9%). Tym 
samym partia Hitlera zdetronizowała politycznie DNVP, SPD oraz partie 
liberalne. Niewielkie zyski polityczne zanotowała Komunistyczna Partia 
Niemiec (Kommunistische Partei Deutschlands, KPD), swoją pozycję 
udało się również zachować katolickiej partii Centrum, szczególnie sil-
nej w powiatach warmińskich. Ciekawe, że najwięcej głosów NSDAP zy- 
skiwała w południowych powiatach Prus Wschodnich. Po wyborach lip- 
cowych 1932 r. NSDAP miała większość w 18 powiatach. Na czele tej nie-
chlubnej listy stał w 1932 r. powiat ełcki, w którym hitlerowcy uzyskali 
70,6% głosów. Wreszcie w wyborach 5 marca 1933 r., które zostały prze-
prowadzone już po dojściu Hitlera do władzy, NSDAP udało się uzyskać 
w Prusach Wschodnich 56,5% głosów, co było najwyższym wynikiem  
w całej Rzeszy2.

Czym można tłumaczyć tak spektakularne sukcesy wyborcze hitlerow-
ców w Prusach Wschodnich? Bohdan Koziełło-Poklewski zauważa, iż  
NSDAP udało się dzięki zręcznej propagandzie wykorzystać panujące 
wówczas poczucie zagrożenia i zyskać tym samym między 1928 a 1933 r.

znaczną klientelę wyborczą wśród wszystkich warstw społecznych. 
Potrafiła bowiem zaprezentować się jako jedyny obrońca ich róż- 
nych i niejednokrotnie sprzecznych interesów. Dla warstw górnych  
była zaporą przeciw rzeczywiście grożącemu wówczas niebezpie-
czeństwu komunistycznemu czy może dokładniej – socjalistyczne-
mu. Dla warstw średnich stanowiła ośrodek protestu społecznego 
i gospodarczego. Dla części klasy robotniczej była narodową alter-
natywą wobec obydwu partii robotniczych. Dla dotkniętych na sku-
tek kryzysu brakiem perspektyw młodych wyborców, wśród któ-rych 
członkowie NSDAP i SA stanowili znaczny odsetek, była nadzie- 
ją na lepszą przyszłość. Wreszcie dla grup volkistowsko-antysemic- 
kich, tworzących niewątpliwie elitę partyjną, ale wśród ogółu klien- 
teli wyborczej NSDAP stanowiących znaczną mniejszość, kwinte-
sencją niemieckiego nacjonalizmu3.

Nie bez znaczenia pozostawał też uchwalony w lipcu 1933 r. „plan dla 
Prus Wschodnich”. Był to plan kampanii inwestycyjnej, którego skut- 
kiem miało być przyspieszenie gospodarcze. Chłopom zaoferowano  
gwarancje zbytu po stałych cenach, a korzystne kredyty i programy od-
dłużenia zwiększały ich wypłacalność. Dzięki temu możliwe stały się  

2  Por. B. Koziełło-Poklewski, Narodowosocjalistyczna…, op. cit., s. 23-26.
3  Ibidem, s. 32-33.
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inwestycje w modernizację i budowę nowych budynków gospodarczych 
oraz wprowadzanie nowych technik. Ślady gospodarczego przyspiesze-
nia lat trzydziestych są jeszcze dziś widoczne na Mazurach w postaci  
murowanych i krytych czerwoną dachówką stodół, obór i budynków 
mieszkalnych4.

Na postawę Wschodnioprusaków wobec narodowego socjalizmu wpły-
wały również w dużym stopniu przemiany mentalne, dokonujące się  
w latach trzydziestych pod jego wpływem. Narodowy socjalizm, jak  
twierdzi Andreas Kossert,

był dla Wschodnioprusaków pełen obietnic. Nowy ruch głosił znie-
sienie wszelkich klasowych i kulturowych podziałów na rzecz nie-
mieckiej wspólnoty narodowej. Podczas gdy za Republiki Weimar-
skiej nieustannie krążyło w prasie widmo grożącej polskiej aneksji, 
nowy rząd dawał poczucie siły i bezpieczeństwa od sąsiada5.

Letarg wyspiarskiego położenia Prus Wschodnich ustąpił nowemu po-
czuciu wspólnoty. Do tej nowej wspólnoty włączono po raz pierwszy na 
pełnoprawnych zasadach również mieszkańców terenów wschodnio- 
pruskiego pogranicza kulturowo-etniczno-narodowego, a więc Mazu- 
rów, Warmiaków i mieszkańców Pruskiej Litwy. Przejęcie władzy przez  
narodowych socjalistów oznaczało dla nich oraz dla całej reszty mie-
szkańców prowincji awans społeczny. Wg Roberta Traby proces inte-
gracji z niemiecką „Volksgemeinschaft” (wspólnotą narodową) był dwu-
etapowy:

jej fundament był osadzony we wschodniopruskich realiach cza- 
sów Republiki Weimarskiej, a w okresie III Rzeszy nastąpiło jedynie 
zwieńczenie tego procesu, dzięki wsparciu oczekiwań i wyobrażeń 
społecznych sukcesami gospodarczymi oraz populistyczną demago-
gią polityczną6.

W oczach Wschodnioprusaków ich kraj przestawał być „pruską Sybe-
rią”, stając się częścią nowej, silnej Rzeszy.

Okres III Rzeszy oraz II wojna światowa to czasy, o których niemieckie 
publikacje historyczne z kręgów ziomkostw piszą niewiele lub bardzo 
wstrzemięźliwie. Sposób podejścia do tematu wojny doskonale określa 
tytuł popularnej w niemieckich środowiskach prawicowych książki Ge- 
rda Schultze-Rhonhofa 1939 – Der Krieg, der viele Väter hatte. Der lange 
Anlauf zum Zweiten Weltkrieg [1939 – wojna, która miała wielu ojców. Dłu-
gi początek drugiej wojny światowej])7. Wynika z niej, że Polska po-

4  Por. A. Kossert, Prusy Wschodnie. Historia i mit, Warszawa, 2009, s. 255-256.
5  Ibidem, s. 257.
6  R. Traba, „Wchodniopruskość”…, op. cit., s. 391.
7  Por. G. Schultze-Rhonhof, 1939 – der Krieg, der viele Väter hatte. Der lange Anlauf zum Zweiten Welt-
krieg, München 2003. 
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przez odrzucanie składanych przez Hitlera propozycji negocjacji jest 
współwinna wybuchu wojny. Autorzy podobnych pseudohistorycznych  
opracowań idą jednak dalej, wskazując na rzekomo wyjątkową wojo-
wniczość Polski po 1918 r., której skutkiem miał być wybuch wojny. 
Przykładem może być tutaj choćby następujący fragment tekstu Hart-
muta Saengera pt. Historyczny kontekst, opublikowanego 5 września 
2009 r. z okazji siedemdziesiątej rocznicy wybuchu II wojny światowej 
w „Preußische Allgemeine Zeitung”, organie prasowym Ziomkostwa 
Wschodniopruskiego (Landsmannschaft Ostpreußen):

Historyczny kontekst lata 1939 roku wykazuje zadziwiającą goto-
wość do wojny u wszystkich europejskich mocarstw w celu przefor-
sowania celów państwowych lub obrony zagrożeń przez sojusze. 
Szczególnie wojowniczo zachowywała się Polska. Państwo to, od-
zyskawszy w 1918 roku niepodległość, zdążyło w krótkim czasie do 
1921 roku poprzez militarne aneksje i wojny popaść w ciągły konf- 
likt z czterema sąsiadami. W Rzeszy Niemieckiej zajęto Poznań i Pru- 
sy Zachodnie, na Górnym Śląsku uknuto trzy powstania w celu wpły-
nięcia na wyniki plebiscytów. Wobec Związku Radzieckiego odrzu-
cono proponowaną przez Ligę Narodów i uzasadnioną względami 
etnicznymi linię Curzona i prowadzono wojnę o tereny białoruskie 
i ukraińskie. Anektując te tereny, państwo polskie zyskało, oprócz 
wrogości Rosji sowieckiej, ogromny problem z mniejszościami nar-
odowymi. Oprócz tych konfliktów z dużymi sąsiadami na wschodzie 
i zachodzie pozwoliła sobie Polska jeszcze na zajęcie Wilna i okolic, 
a zajmując Zaolzie, przyczyniła się także do upadku Czechosłowacji8.

Czytając również poświęconą dziejom Ełku Der Kreis Lyck. Ein ostpreußi-
sches Heimatbuch [Księga stron ojczystych]  autorstwa Reinholda Webera, 
trudno odnaleźć w niej głębszą próbę zmierzenia się z niechlubnymi kar-
tami przeszłości Niemiec. Czas po dojściu nazistów do władzy opisuje 
Weber, nie ukrywając przy tym swego podziwu, jako okres udanej walki 
z bezrobociem:

Wraz z „przejęciem władzy” [przez nazistów, przyp. R.Ż.] w 1933 r. 
rozpoczął się atak na bezrobocie i jego likwidacja. [...] Działania prze-
biegały planowo. Od 1934 r. liczba bezrobotnych znacznie spadła,  
a wraz z wprowadzeniem powszechnej służby wojskowej w 1936 r. 
nie prowadzono już robót interwencyjnych z powodu braku rąk do 
pracy. Wschodniopruska „bitwa o pracę” odniosła więc sukces!9

Prawdziwym kuriozum historycznym jest opis pierwszych dni po wy-
buchu II wojny światowej, autor nie pisze bowiem zbyt wiele o napaści  

8  H. Saenger, Historischer Kontext, w: Preußische Allgemeine Zeitung. Das Ostpreußenblatt, 5.09.2009, 
s. 4, http://www.ostpreussen.de/textarchiv.html?embed=http%3A%2F%2Fsuche.ostpreussenarchiv.de%2 
Fonline-archiv%2Ffile.asp%3FFolder%3Darchiv09%26File%3D3620090905paz11.htm%26STR1%3Dsaenger%2
6STR2%3Dpolen%26STR3%3D%26STR4%3D (14.04.2015).
9  R. Weber, Der Kreis Lyck. Ein ostpreußisches Heimatbuch, Leer 1981, s. 236 n.
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Niemiec na Polskę, lecz sporo miejsca poświęca… Polakom, którzy  
przekroczyli granicę z Prusami Wschodnimi:

Słaba niemiecka obrona nie mogła wszędzie zapobiec przekrocze-
niu granicy przez oddziały polskie. W ten sposób nocny napad Po-
laków doprowadził do czasowego zajęcia części miasta Prostki. Wg 
informacji rodaka Witschela, Polacy wtargnęli także nocą na kilka 
godzin do pogranicznych wsi Przepiórki i Borzymy, biorąc do niewoli 
Witschela seniora oraz osiemdziesięcioletniego chłopa. Obaj zostali 
przewiezieni do więzienia w Augustowie, po kapitulacji Polaków 
wrócili cali i zdrowi do swoich wsi. Podczas ataku na obie wsie Po-
lacy podpalili wiele zabudowań. Wg informacji architekta Schilda  
z Ełku, jeszcze podczas wojny powiat ełcki przeznaczył na odbudo-
wę tych spalonych budynków 700.000-800.000 marek10.

Sytuacja ulega więc odwróceniu: to Polacy są, porywającymi do więzień 
starszych ludzi, agresorami, którzy do tego jeszcze podpalają zabudo- 
wania niewinnych ludzi. O zbrodniach niemieckich w Polsce nie znaj-
dziemy u Webera żadnej wzmianki. A przecież Prusy Wschodnie były  
w 1939 oraz 1941 r. terenem znacznej koncentracji Wehrmachtu i to właś-
nie z ziemi wschodniopruskiej wyszła wojna, której skutki dla całego 
świata są powszechnie znane.

„Tak walczyła i zwyciężyła…” oraz upadała nSdAP w Ełku

Jak wyglądało dojście nazistów do władzy w Ełku i kim byli ludzie 
tworzący zręby ruchu hitlerowskiego w tym mieście? Te „białe plamy” 
pozwala przynajmniej częściowo wymazać rzut oka na zachowane  
w Tajnym Archiwum Państwowym w Berlinie-Dahlem akta, zawierające 
korespondencję ełckich działaczy NSDAP z regionalną centralą tej par-
tii (Gau Ostpreußen) w Królewcu oraz skromną, lecz jedyną w swoim 
rodzaju, dokumentację fotograficzną pierwszych lat działalności „ru-
chu” w powiecie ełckim. Berliński zespół akt obejmuje jednak tylko lata 
1930-1933, okres po dojściu Hitlera do władzy można tylko fragmentary-
cznie odtworzyć na podstawie znajdujących się w Archiwum Federal-
nym w Berlinie-Lichterfelde akt procesu przed Sądem Partyjnym NSDAP, 
który wytoczono ówczesnemu kreisleiterowi NSDAP w powiecie ełckim, 
Hermannowi Knispelowi. Źródła te należy oczywiście traktować bar-
dzo krytycznie – choć są niezwykle cenne – stanowią w gruncie rzeczy 
hagiografię nazistowskiej historii Ełku. 

W świetle wspomnianych na początku źródeł, znajdujących się w ber-
lińskich archiwach, można stwierdzić, iż sytuacja polityczna w Ełku koń-
ca lat dwudziestych oraz początku lat trzydziestych niewiele różniła się 
od sytuacji w pozostałej części prowincji. Partyjna propaganda przybra- 

10  Ibidem, s. 585.
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ła w Prusach Wschodnich mocno na sile w momencie oddelegowania 
tutaj przez Hitlera jako gauleitera NSDAP Ericha Kocha we wrześniu  
1928 r. Pierwsze publiczne wystąpienie działaczy NSDAP w Ełku miało 
miejsce w grudniu 1930 r. Planowa propaganda rozpoczęła się jednak  
10 stycznia 1930 r., kiedy z inicjatywy będącego od 1927 r. członkiem kró-
lewieckiego oddziału NSDAP Leo Schuberta juniora, właściciela zakładu 
fotograficznego przy Hindenburgstraße 21 (dzisiejsza ul. Armii Krajo- 
wej), w znajdującej się nad jeziorem największej restauracji w Ełku Flig-
ges Garten (Ogrody Fligga, obecnie restauracja „Biały Żagiel”), zorga-
nizowano pierwsze publiczne zebranie NSDAP pod kierunkiem szefa 
okręgu Mazury Wschodnie, Wischniewskiego. W krótkim zarysie histo-
rii ełckiej NSDAP, znajdującym się we wspomnianych aktach, widnieje 
następujące sprawozdanie z tego zebrania:

Umundurowani uczestnicy z innych powiatów przyciągają uwagę 
do tej manifestacji, a duża sala we Fligges Garten wypełnia się do 
połowy, początek jest bardzo obiecujący. Towarzysz partyjny Ober-
lindober dokonuje w swoim przemówieniu gruntownego obrachun-
ku z SPD i na koniec zgłasza się ośmiu uczestników, chcących wstąpić 
do NSDAP, która, pod kierownictwem towarzysza partyjnego Mol-
lenhauera, tworzy w Ełku komórkę partyjną [Stützpunkt], jeszcze 
w kwietniu podniesioną do rangi grupy lokalnej [Ortsgruppe]. 
20 kwietnia świętujemy pierwsze urodziny [Hitlera, przyp. R.Ż.] 
w naszych murach, czyli cukierni Stinki jako miejscu zebrań. Pierw-
szym kierownikiem okręgu powiatowego [Kreisleiter] zostaje towa-
rzysz partyjny Schubert. 1 lipca 1930 grupa miejscowa w Ełku liczy 
osiemnastu towarzyszy partyjnych11.

Następne miesiące 1930 r. minęły pod znakiem wzmożonej ofensywy  
propagandowej NSDAP. 20 lipca 1930 r. na pierwszym masowym zebra- 
niu w Ełku przemawiał gauleiter Erich Koch. 10 września 1930 r. prze-
mawiał we Fligges Garten, oprócz Kocha, również Karl Litzmann (1850-
-1936), pruski generał i poseł do Reichstagu z ramienia NSDAP, który 
zaangażował się w propagandę partyjną. Jego nazwiskiem 11 kwietnia 
1940 r. nazwano Łódź (Litzmannstadt)12. Równocześnie trwała akcja pro-
pagandowa we wsiach powiatu ełckiego pod przewodnictwem towa-
rzysza partyjnego Nickela-Wehnera. W wyborach do Reichstagu 14 wrześ- 
nia 1930 r. partia uzyskała 3.218 głosów w Ełku i 8.036 we wsiach powia-
tu, co NSDAP poczytała sobie za ogromy sukces, ponieważ z takim wy-
nikiem miasto zajęło pierwsze miejsce w Prusach Wschodnich13.

Rok 1931 określony został w partyjnych sprawozdaniach rokiem gorą- 
cej walki. 2 lutego 1931 r. zebranie SPD we Fligges Garten, na którym po-
jawił się jako dyskutant gauleiter Florian z Düsseldorfu, zostaje – mimo 

11  Geheimes Staatsarchiv Preußischer Kulturbesitz Berlin-Dahlem, (dalej GStA PK), XX. HA. Rep. 240 
NSDAP Gauarchiv, c 62 a, s. 2.
12  Ibidem.
13  Por. ibidem, s. 3. 
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policyjnej blokady – przekształcone w potężną manifestację na rzecz III 
Rzeszy 14. Charakterystyczna dla ówczesnej NSDAP agresja i używanie 
siły w walce politycznej każe oczywiście określenie „przekształcona” 
potraktować jako użyty w nomenklaturze partyjnych sprawozdań eu-
femizm. 

W 1931 r. z powodu trudności urzędu kierownika powiatu (kreisleiter) 
został pozbawiony Schubert, zastąpił go na krótko Friedrich Alexander, 
po czym 1 kwietnia 1931 r. kreisleiterem został mianowany mieszkający 
w Mrozach Wielkich koło Ełku właściciel tartaku Hermann Knispel, który 
sprawował ten urząd aż do końca wojny.15 Pierwszym kierownikiem 
grupy lokalnej NSDAP (Ortsgruppenführer) był Erich Mollenhauer, po 
nim funkcję tę sprawował Fritz Waschk, którego usunięto 15 sierpnia  
1931 r., mianując na jego miejsce Ericha Buddaya16.

We wrześniu 1930 r. grupa lokalna NSDAP w Ełku liczyła tylko 29 człon-
ków, 1 października było ich już 90, a pod koniec roku – 249. 25 kwiet-
nia 1931 r. grupa lokalna w Ełku liczyła 354 członków, w Starych Juchach 
– 27, w Prostkach – 77. Liczba członków NSDAP w powiecie wynosiła 
więc łącznie 596 osób17. Jednakże w 1931 r. sprawozdania partyjne gru-
py miejscowej w Ełku odnotowują tendencję spadkową: 30 września 
1932 r. grupa liczy 282 członków, a 31 grudnia 1932 r. – 316. Ostatnie  
zachowane zgłoszenie organizacyjne ełckiej grupy miejscowej NSDAP  
z 30 czerwca 1933 r. podaje liczbę 348 członków partii18. Przyczyną spad-
ku liczby członków były zmiany w kierownictwie grupy lokalnej dokona-

14  Ibidem. 
15  Por. ibidem.
16  Por. GStA PK, XX. HA. Rep. 240 NSDAP Gauarchiv, c 62 b, s. 70, 121-122. 
17  GStA PK, XX. HA. Rep. 240 NSDAP Gauarchiv, c 62 a, s. 31.
18  Por. GStA PK, XX. HA. Rep. 240 NSDAP Gauarchiv, c 62 b, s. 155 n.
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Il. 1. Konfrontacja ełckiej SA z policją 30 sierpnia 1931 r. („niedziela pałek").
Fot. ze zbiorów Geheimes Staatsarchiv Preußischer Kulturbesitz w Berlinie, sygn. GStA PK, XX. 
HA. Rep. 240 NSDAP Gauarchiv, c 62 d
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ne 1 października 1931 r. Ich skutkiem była partyjna czystka w łonie ełc-
kiej NSDAP. O czystce tej napisano w krótkim zarysie historii organizacji 
partyjnej pt. Tak walczyła i zwyciężyła NSDAP w Ełku lakonicznie:

Wszystkich, którzy nie byli bojownikami, bezwzględnie usunięto. 
Grupa miejscowa została podzielona na 10 miejskich i 7 wiejskich 
komórek organizacyjnych [Zellen], każda komórka na 4 okręgi pro-
pagandowe. Już na początku następnego miesiąca można było 
przekonać się o słuszności tego podziału19.

W 1938 r. grupa lokalna Ełk (Ortsgruppe Lyck) była wg książki adreso- 
wej miasta i powiatu ełckiego podzielona na cztery okręgi, na których 
czele stał Ortsgruppenleiter:

Ełk – Północ: Ortsgruppenleiter Erich Budday
Ełk – Zachód: Ortsgruppenleiter Gustav Albin
Ełk – Centrum: Ortsgruppenleiter Wilhelm Grzybowski
Ełk – Południe: Ortsgruppenleiter Franz Rotzan20.

W październiku 1931 r. partia uzyskała własny lokal przy Freystr. 4 (dzi-
siejsza ul. Konopnickiej). W 1936 r. zarząd powiatowej organizacji NSDAP 
zajmował lokal przy Soldauer Weg 6 (dzisiejsza ul. Piłsudskiego). Własne 
siedziby miały też w Ełku inne organizacje afiliowane przy NSDAP. Ełcka 
książka adresowa z 1938 r. podaje, że Oddziały Szturmowe NSDAP (SA) 
mieściły się przy Hindenburgstr. 33 (dzisiejsza ul. Armii Krajowej), zaś  
SS przy Bismarckstraße 67 (dzisiejsza ul. Mickiewicza). Przy Hindenburg-
str. 54 (dzisiejsza ul. Armii Krajowej) mieściła się siedziba powiatowe-
go zarządu Niemieckiego Frontu Pracy (Deutsche Arbeitsfront, DAF), 
zaś przy Adolf-Hitler-Platz (plac przed dawnym ratuszem i gimnazjum) 
mieściła się Narodowosocjalistyczna Opieka Społeczna (Nationalsozial-
istische Volkswohlfahrt, NSV). Ponadto w Ełku istniały następujące or-
ganizacje narodowosocjalistyczne: Narodowosocjalistyczna Organiza- 
cja Kobiet (NS-Frauenschaft), Narodowosocjalistyczna Organizacja Po-
mocy Ofiarom Wojny (NS-Kriegsopferversorgung), Narodowosocjalisty-
czny Związek Lekarzy (NSD-Ärztebund), Związek Urzędników Rzeszy 
Niemieckiej (Reichsbund der Deutschen Beamten), Narodowosocjalisty-
czny Związek Nauczycieli (NS-Lehrerbund), Związek Narodowosocjalisty-
cznych Niemieckich Prawników (Bund nationalsozialistischer Deutscher 
Juristen)21. Od 1932 r. istniała również grupa Hitlerjugend i Związku 
Dziewcząt Niemieckich (Bund Deutscher Mädel, BDM). W pałacu we 
wsi Romoty w powiecie ełckim mieściła się ponadto siedziba Terenowej 
Szkoły Wodzów Hitlerjugend (Gebietsführerschule der Hitler-Jugend). 
Organizacja ta dzierżawiła od 1934 r. teren zamku od dyrektora Horsta 
Schreibera, zamieszkałego w berlińskiej dzielnicy Charlottenburg 4 przy 

19  GStA PK, XX. HA. Rep. 240 NSDAP Gauarchiv, c 62 a, s. 8.
20  Einwohner-Adreßbuch der Stadt und des Kreises Lyck 1938, Lyck 1938, s. 1-2. 
21  Por. ibidem.
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Giesebrechtstraße 17. 10 listopada 1942 r. Schreiber odsprzedał zamek 
oraz działkę o łącznej powierzchni 15 ha 20, a 39 m2 za 212.100 marek 
NSDAP, która dalej prowadziła w nim wspomnianą szkołę22.

W Ełku działała także Szkoła Sportów Motorowych Narodowosocjalisty-
cznego Korpusu Motorowego (Motorsportschule des Nationalsozialisti-
schen Kraftfahrkorps „Lyck”). Organizacja ta stanowiła część NSDAP,  
a jej celem było kształcenie kierowców i mechaników samochodowych23. 
W trwających pięć tygodni kursach w szkołach Korpusu wzięło udział 
do wybuchu wojny 200.000 młodych mężczyzn, którzy po wstąpieniu 
do Wehrmachtu służyli w oddziałach zmotoryzowanych i pancernych. 
Oddziały zmotoryzowane (Motorsturm) Narodowosocjalistycznego Kor-
pusu Motorowego mieściły się przy Yorckplatz (plac w pobliżu dzisiejszej 
ul. Kościuszki), sama szkoła znajdowała się w majątku Rothof, położonym 
przy szosie do Sędek. Sprawozdanie z inspekcji, którą władze Korpusu 
przeprowadziły w 1936 r. w ełckiej szkole, piętnowało panującą w niej 
niegospodarność, złe składowanie paliwa oraz niezgodności w podanej 
liczbie przejechanych kilometrów24.

Styl partyjnych sprawozdań ełckiej NSDAP z tamtych czasów charakte-
ryzuje się silnym piętnowaniem przeciwników politycznych, którzy ob-
winiani są za wszczynanie wszelkiego rodzaju awantur. Jedna z nich, 
będąca zarazem niejako mitem założycielskim ełckiej SA, miała miejsce 
30 sierpnia 1931 r. i zakończyła się konfrontacją z ełcką policją. Moment 
ten uwieczniony został przez Leo Schuberta na dwóch z zachowanych 
w berlińskim archiwum zdjęciach. Pokazują one SA-manów, otoczonych 
tłumem ludzi na głównej ulicy miasta żywo dyskutujących z funkcjonari-
uszami policji. Akta partyjne podają następującą wersję tego zdarzenia: 

30 sierpnia 1931 r. dochodzi do nieszczęśliwego ataku ze strony ełc- 
kiej policji za pomocą gumowych pałek. Około tysiąca SA-manów 
zebrało się na torze wyścigowym [Rennbahn, teren tuż za dzisiej-
szym Osiedlem Grunwaldzkim ograniczony dawniej szosą do 
Chruściel i Jeziorem Ełckim, obecnie zajmowany przez Ośrodek 
Hodowli Zarodowej Skarbu Państwa Ełk, przyp. R.Ż.] w celu zorga-
nizowania marszu swego oddziału, gdy udzielone na tę imprezę po-
zwolenie zostaje nagle cofnięte. Wobec tego jej uczestnicy udają się 
z powrotem do miasta w celu zjedzenia obiadu we Fligges Garten. 
Drogę zastępuje im na rynku łańcuch policjantów i gdy ich dowódca 
sięga po zwiniętą flagę, to SA-mani zaczynają się bronić; obrońcom 
systemu krwawią głowy, podczas gdy tłum ludzi naokoło wstawia 
się za naszymi białymi koszulami25.

22  Por. Gebietsführerschule Romotten im Kreis Lyck, Bundesarchiv Berlin-Lichterfelde (dalej: BArch) 
NS/1/2454.
23  Por. F. W. Seidler, Das Nationalsozialistische Kraftfahrkorps und die Organisation Todt im Zweiten Welt-
krieg, w: Vierteljahreshefte für Zeitgeschichte, nr 4/1984, s. 625-636.
24  Por. Motorsportsportschule Lyck der NSDAP, BArch, NS/24/723. 
25  GStA PK, XX. HA. Rep. 240 NSDAP Gauarchiv, c 62 a, s. 3.
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Relację tę należy i w tym przypadku traktować z ogromnym dystan-
sem, domyślając się, kto pierwszy wszczął awanturę, choć poparcia 
przez otaczający SA-manów tłum ełczan wykluczać nie można. Z in-
nych zawartych w berlińskich aktach NSDAP informacji wynika jednak, 
że członkowie SA w powiecie ełckim chęcią do siłowego rozwiązywania 
politycznych sporów niewiele różnili się od swoich pobratymców w Rze- 
szy. Np. 21 marca 1931 r. prokuratura wszczęła śledztwo przeciwko SA- 
-manom z Prostek, którzy napadli na członków organizacji paramilitarnej 
niemieckich stronnictw demokratycznych Reichsbanner26.

Rok 1931 wydaje się być szczytem propagandy na rzecz NSDAP w Ełku  
i okolicach. Zachowane fotografie pokazują stojących na tle pomnika 
Günthera członków partii podczas wyprawy propagandowej oraz pod-
czas mającej podobny charakter konnej wyprawy przez powiat ełcki 
zimą 1931 r. Szczytem akcji agitacyjnej było wystawienie 14 listopada  
1931 r. sztuki Josepha Goebbelsa pt. Wanderer [Wędrowiec]27.

„Mazurskie objawienie”
wizyta Adolfa Hitlera w Ełku

Wynik wyborów prezydenta Rzeszy w kwietniu 1932 r. ełcka NSDAP 
również poczytała sobie za duży sukces, ponieważ w mieście swój głos  
na führera oddało 55%, a na wsiach 63% ogółu głosujących28. Kulmina-
cyjnym wydarzeniem tego roku była wizyta Hitlera w Ełku w ramach  
kampanii wyborczej do pruskiego landtagu. Hitler odbył wówczas dłuż-
szą podróż po Prusach Wschodnich. Krótką relację z tej podróży zawie-
ra książka sekretarza stanu w Ministerstwie Propagandy Rzeszy Ottona  
Dietricha pt. „Z Hitlerem do władzy. Osobiste przeżycia z moim wodzem”: 

Podczas tej podróży wydawało się nam, że cała mazurska kraina 
znajduje się pod swastyką. Najbiedniejszy syn narodu był tutaj naj-
wierniejszym. Swastyki na wszystkich przydrożnych drzewach, por-
trety Hitlera na wszystkich domach oraz girlandy i bramy powitalne 
przy wszystkich wjazdach do wsi; wszędzie nadzieja i oddanie!29

Przemówieniu wodza w Ełku przysłuchiwało się 19 kwietnia 1932 r.  
o godz. 23.00 na targu bydła (teren za dawnymi zakładami mięsnymi u 
zbiegu dzisiejszych ulic Gdańskiej i Sikorskiego) wg różnych danych od 
35.000 do 60.000 mieszkańców Ełku i okolic, przerywając je raz po raz 
oklaskami30. Tego samego dnia Hitler wygłosił przemówienia również

26  Por. ibidem, s. 33.
27  Por. ibidem, s. 8. 
28  Por. ibidem, s. 4.
29  O. Dietrich, Mit Hitler in die Macht. Persönliche Erlebnisse mit meinem Führer, München 1934, s. 90 n.
30  Por. K. A. Lankheit (red.), Hitler. Reden. Schriften. Anordnungen. Februar 1925 bis Januar 1933, t. V., Von 
der Reichspräsidentenwahl bis zur Machtergreifung April 1932-Januar 1933, cz. 1: April 1932-September 1932, 
München/New Providence/ London/ Paris 1996, s. 78, przyp. 1-3; por. również GStA PK, XX. HA. Rep. 240 
NSDAP Gauarchiv, c 62 a, s. 4.
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w Olsztynie i Szczytnie. Jadąc z Olsztyna, zwiedził pomnik tannenberski  
i złożył przy nim wieniec. Ciekawe jest, że próba wygłoszenia przemówie-
nia na rynku w Nidzicy zakończyła się wedle doniesień różnych gazet 
wrogą reakcją tłumu i wygwizdaniem Hitlera31.

W Ełku, do którego przyjechał z ponadgodzinnym opóźnieniem, po-
wtórzył to, co wcześniej powiedział w Olsztynie:

Tym razem nie chodzi o stołki ministerialne, chodzi o Prusy i tym sa- 
mym o Niemcy. Dołożymy wszelkich starań, żeby i tym razem odro-
dzenie Niemiec rozpoczęło się w Prusach32.

Chcąc pozyskać mieszkańców Mazur, Hitler chwalił ich wierność Niemcom:

Myślę, że w Niemczech nie ma drugiej tak wiernej krainy jak Mazu-
ry. Ponieważ jednak w czasie mojej podróży nie mogłem wszędzie 
się zatrzymać, to postanowiłem, iż po zakończeniu wyborów w Ol-
denburgu przyjadę na tydzień na Mazury, żeby nadrobić dzisiejsze 
zaległości33.

Wybory do landtagu w Oldenburgu odbyły się 29 maja 1932 r., a więc 
nieco miesiąc po wizycie w Ełku. Hitler miał jednak wtedy inne zmart-
wienia niż dotrzymanie swojej obietnicy przyjazdu na Mazury, tak więc 
swojej obietnicy w końcu nie dotrzymał. Następnego dnia wódz udał 
się dalej do Królewca, gdzie spędził urodziny w kręgu swoich partyjnych 
zwolenników34.

Przemówienie Hitlera przełożyło się na wynik wyborów, w których  
z 8.252 uprawnionych do głosowania mieszkańców Ełku 5.359 oddało 
swoje głosy na NSDAP. Podobny wynik miały kolejne wybory do Reichs-
tagu 31 lipca oraz 6 listopada 1932 r.35 Powiat ełcki utrzymuje swoją pozy-
cję w pierwszym batalionie gwardii wodza36 – oznajmiało dumnie partyj-
ne sprawozdanie, a o przejęciu władzy przez Hitlera 30 stycznia 1933 r. 
napisano, iż chyba nigdzie nie przyjęto go z takim zgodnym zachwytem, 
jak w powiecie ełckim. Nieprzebrana rzesza pochodni rozpoczyna nową 
epokę historii Niemiec37. Pierwsze wybory do Reichstagu w „nowych 
Niemczech” Adolfa Hitlera 5 marca 1933 r. stały się również okazją do zor-
ganizowania w ich przeddzień marszu z pochodniami. Wynik wyborów – 
z ok. 24.000 wyborców powiatu ełckiego 17.000 oddało głos na NSDAP  
– pozwala Hitlerowi rozpocząć budowę Wielkiej Rzeszy Niemieckiej38. 

31  Por. ibidem, s. 77, przyp. 10.
32  Ibidem, s. 77. 33  M. Domarus, Hitler. Reden und Proklamationen 1932-1945, t. I: Triumph, Erster Halb-
band: 1932-1934, München 1965, s. 107.
34  Por. ibidem. 
35  Por. GStA PK, XX. HA. Rep. 240 NSDAP Gauarchiv, c 62 a, s. 4.
36  Ibidem. 
37  Ibidem.
38  Ibidem, s. 5
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39  O. Dietrich, Mit Hitler…, op. cit., s. 93 
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Il. 2. Podróż Hitlera po Prusach Wschodnich w 1932 r. 
Fot. Illustrierter Beobachter z 7.05.1932 r. 

Wspomniany wcześniej Otto Dietrich pisał z kolei o „mazurskim obja-
wieniu” Hitlera:

Nienadaremnie Prusy Wschodnie pokładały nadzieję w Adolfie Hitle-
rze. Dzisiaj, kilka miesięcy po objęciu przez wodza urzędu kanclerza, 
Prusy Wschodnie są jako pierwszy kraj niemiecki wolne od bezrobo-
cia39.

nSdAP w Ełku: biurokracja, korupcja i partyjne wojenki

Środowisko ełckich nazistów składało się, mówiąc delikatnie, z jedno- 
stek charakterologicznie nieciekawych. Świadczą o tym liczne kłótnie  
i awantury pomiędzy lokalnymi działaczami, o których rozstrzygnięcie 
często proszono centralę w Królewcu, niekryjącą zresztą swego poiryto- 
wania zawracaniem głowy gauleiterowi sprawami bez większego zna- 
czenia. Czytając tę korespondencję, mamy wrażenie, iż każdy, nawet  
najmniejszego formatu, działacz partyjny w małym mazurskim miaste-
czku czuł się udzielnym wodzem na swoim odcinku pracy, co z kolei było  
skutkiem panującego w III Rzeszy systemu opartego na zasadzie wodzo- 
stwa, od Hitlera po najniższy poziom partyjnej nomenklatury. Sprzyjało  
to korupcji. Jeśli skorumpowana była góra, to zrozumiałe, że i partyjne  
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40  Por. M. Olszewski/ R. Żytyniec, Ełk. Spacerownik…, op. cit., s. 91-93.
41  GStA PK, XX. HA. Rep. 240 NSDAP Gauarchiv c 62 a, s. 13.
42  Ibidem.
43  Ibidem.

doły niewiele się w tej kwestii różniły, chyba tylko skalą możliwych ma-
chinacji i wytaczanych sobie prywatnych wojenek podjazdowych.

Pierwszą z kłótni, toczonych między lokalną organizacją partyjną w Ełku  
i królewiecką centralą NSDAP, było pozbawienie Friedricha Alexandra 
27 kwietnia 1931 r. urzędu kreisleitera. O Alexandrze wiadomo z zacho-
wanych listów do gauleitera Kocha, że był kapelanem ewangelickim 
w ełckim garnizonie, lubianym rzekomo zarówno przez żołnierzy, jak  
i ludność cywilną. Bezpośrednio po zakończeniu I wojny światowej  
przez całe Niemcy przeszła fala wystąpień rewolucyjnych, których skut-
kiem było tworzenie rad robotniczych i żołnierskich. Taka rada powsta-
ła również w Ełku40. Alexander wraz z kilkoma oficerami z garnizonu 
próbował jej się przeciwstawiać, organizując zbrojne oddziały wojsko- 
we, stacjonujące we wsiach wokół Ełku. W momencie gdy, jak sam twier-
dził, stał się podejrzany dla Rady Robotniczej i Żołnierskiej, która wielo-
krotnie wzywała go do oddania się do dyspozycji rządu i gdy nie spełniły 
się jego nadzieje na uratowanie ojczyzny41, czyli przywrócenie dawnego 
porządku politycznego, za pieniądze z posagu żony nabył majątek Ma-
linówka Mała niedaleko Stradun, w którym chciał żyć z dala od polityki. 
Alexander pozostawał we wrogich stosunkach z ewangelickim probosz-
czem ze Stradun, Klattem. Punkt kulminacyjny sporu nastąpił, gdy ka-
pelan Alexander udzielił bez zgody proboszcza ślubu piekarzowi ze Stra-
dun o nazwisku Prystaw. Narzeczona Prystawa miała grozić, że utopi 
się w rzece, jeśli otrzymają ślub w formie zaproponowanej przez Klatta.  
Z akt trudno wywnioskować, czy powodem kłótni ze straduńskim pro-
boszczem była ciąża panny młodej, czy tylko jej podejrzenie. Sam Alex-
ander pisał w liście do Kocha z 16 lipca 1932 r., że żona Prystawa urodziła 
dziecko dopiero trzy lata po ślubie, z drugiej jednak strony wyrzucał 
Klattowi udzielanie ślubów z wieńcem i welonem42 kobietom będącym 
w odmiennym stanie, jak miało to mieć miejsce w przypadku córki ko-
biety zatrudnionej w ogrodzie straduńskiego proboszcza.

W rodzącym się ruchu nazistowskim Alexander dostrzegł dla siebie 
szansę na ponowne zaistnienie w polityce. Zaangażowanie łączył z dzia-
łalnością duszpasterską podczas sprawowanego zastępstwa w parafii 
Stare Juchy, która – jak sam chwalił się w liście do Kocha – dzięki mojej 
propagandzie prawie jednomyślnie przystąpiła do naszego ruchu43. Alex-
ander był również członkiem SA i mocno udzielał się w propagandzie 
partyjnej na terenie powiatu ełckiego. Pozbawienie go urzędu kreislei-
tera w Ełku spotkało się w ełckiej NSDAP z niezrozumieniem, miejsco- 
wi członkowie partii wysuwali najgorsze podejrzenia. Szef lokalnej or-
ganizacji NSDAP w Ełku, ortsgruppenführer Waschk, skrytykował w liś-
cie do gauleitera Kocha z 1 maja 1931 r. decyzję władz partii w Królewcu  
i wyliczał zasługi Alexandra dla partii:
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44  Ibidem, s. 105.
45  Por. ibidem, s. 11-13.
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Towarzysz partyjny Alexander jest jednym z najstarszych członków 
tutejszej lokalnej organizacji partyjnej. Od początku był najaktyw-
niejszym i niezmordowanym bojownikiem naszego ruchu. Był jed-
nym z niewielu znających się na ludziach, czym zdobył sobie serca 
ludności wiejskiej44.

Swoje zwolnienie Alexander miał przypłacić załamaniem nerwowym  
i chorobą, od razu wycofał się z wszelkiej działalności partyjnej i wrócił 
do swojej rodziny do Oracz, oddawszy się do dyspozycji tamtejszej SA.  
W odpowiedzi na skargi ełckiej NSDAP zastępca Kocha zapewniał, iż po- 
wodem zwolnienia Alexandra były tylko i wyłącznie względy organiza-
cyjne i chęć przesunięcia go do działalności propagandowej oraz że par-
tia bardzo ceni sobie jego zaangażowanie. Z akt wynika jednak, że Alex-
ander czuł się ofiarą kampanii oszczerstw i koniecznie chciał dowiedzieć 
się, kto za nimi stoi. Sprawa musiała mieć drugie dno, ponieważ Alexan-
der w 1932 r. trafił do więzienia i ostatecznie wystąpił z NSDAP. Wcześ-
niej jednak starał się o rehabilitację w partii, w tej sprawie rozmawiał 
nawet osobiście z Kochem, który miał mu przyrzec, iż po jego rehabilita- 
cji wyjawi mu nazwiska jego oskarżycieli. Podejrzenia Alexandra kiero-
wały się w tym względzie, co wynika z listu kreisleitera Knispela do gau-
leitera Kocha z 27 września 1931 r., przeciwko wspomnianemu wcześniej 
proboszczowi ze Stradun. Można przypuszczać, iż Alexander trafił do 
więzienia m.in. na skutek jego doniesienia i nielegalnie udzielonego ślu-
bu piekarzowi Prystawowi. Proboszcz Klatt miał też na niego donieść do 
centrali NSDAP, o czym Alexander dowiedział się z materiałów przekaza-
nych mu nielegalnie przez zaufanych ludzi w Królewcu45.

W tym miejscu pojawia się wątek polityczny całej sprawy, który wywo-
łał duże zaniepokojenie wśród ełckiej NSDAP i w centrali w Królewcu. 
Przeciwko nieznanym oszczercom Alexander chciał wystąpić z pozwem 
sądowym. Jako swojego adwokata zatrudnił – jak określał to Knispel  
w liście do Kocha – byłego bonzę z SPD Herdera, który miał go nama- 
wiać do opublikowania w „Königsberger Volkszeitung”, królewieckim 
organie SPD, artykułu pt. Jak NSDAP opłaca swoich wodzów. W artykule 
tym Alexander miał wykorzystać posiadane przez siebie kompromitują-
ce dla partii materiały, a otrzymane honorarium w wysokości 500 marek 
przeznaczyć na koszty procesu, na który w innym wypadku nie byłoby  
go stać. W liście do kreisleitera Knispela z 22 października 1931 r. centra-
la w Królewcu zażądała jak najszybszych wyjaśnień w sprawie powiązań 
Alexandra z Herderem. Knispel wykonał polecenie partii, wezwał Alex-
andra do siebie i przedłożył mu pytania z Królewca. Uzyskane przez 
siebie informacje przesłał do centrali trzy dni później. Okazało się, że  
z Herderem łączą Alexandra od dłuższego czasu przyjacielskie stosunki, 
ponieważ jego żona wcześniej mieszkała u rodziców Herdera. Jako ad-
wokat doradzał on ponadto Alexandrowi w jego sprawach majątkowych. 
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Alexander potwierdził również informacje o propozycji artykułu w „Kö-
nigsberger Volkszeitung”46. 2 listopada 1931 r. Knispel otrzymał z Królew-
ca polecenie wezwania Alexandra i przekazania mu stanowiska partii  
w tej kwestii:

jeśli ma zamiar przy pomocy „Königsberger Volkszeitung” złożyć po- 
zew o pomówienie przeciwko nieznanym sprawcom, to powinien 
to spokojnie zrobić. Zrozumiałe jest, że konsekwencją tego będzie 
wykluczenie się z naszego ruchu i z grona wszelkich przyzwoitych 
ludzi. Będzie też na pewno wiedział, jak odpowiemy na takie po-
stępowanie47.

Jak dokładnie zakończyła się sprawa Alexandra, nie można na podsta- 
wie zachowanych akt do końca powiedzieć. Przypuszczać można jedy- 
nie, że podjął on zapowiadane przez siebie kroki prawne. Pewne jest  
również, że trafił do więzienia i wystąpił z NSDAP, która najprawdo-
podobniej zgodnie z cytowaną powyżej groźbą odpowiedziała na postę-
powanie Alexandra. W zachowanych aktach można ponadto znaleźć  
informacje o konflikcie między działaczami partyjnymi a dowództwem 
SA o użytkowanie siedziby NSDAP w Ełku, w której

kierownictwo polityczne i reszta organizacji partyjnych była jedy-
nie tolerowana. Kierownictwu politycznemu odmawia się prawa do  
współdecydowania lub nadzoru, to jednak ono na podstawie umo-
wy musi płacić czynsz oraz ponosić wszelkie koszty utrzymania. 
Nadmieńmy tutaj, że szef lokalnej organizacji SA w Ełku w ogóle ma 
dziwne poglądy na temat znaczenia SA i swoich uprawnień dowód-
czych. Jest on zdania, że SA jest zupełnie samodzielną organizacją 
istniejącą obok NSDAP, z którą łączą ją jedynie wspólne cele poli- 
tyczne. Kierownictwo polityczne nie może więc w żaden sposób cze-
gokolwiek nakazywać48

– pisał w liście z 11 grudnia 1931 r. do królewieckiego okręgu partii orts- 
gruppenführer Budday. Tego typu pisma Buddaya i jego współpracow-
ników wywoływały irytację centrali partii w Królewcu. Gauleiter Koch 
nakazał nawet w grudniu 1931 r. zwolnienie Buddaya ze stanowiska orts-
gruppenführera w Ełku za krytykę organizacyjnych zarządzeń centrali 
NSDAP w Rzeszy i ich realizacji przez kierownictwo okręgowe w Królew-
cu. Cała sprawa skończyła się jednak upomnieniem Buddaya przez kre-
isleitera Knispela, który zapewniał,

że poza tym jest bardzo zadowolony z lokalnego kierownictwa par-
tii. Ortsgruppenführer E. Budday jest bardzo sumiennym towarzy-
szem partyjnym, jednakże zbyt dużą wagę przywiązuje jeszcze do  

Rafał Żytyniec



125

49  Ibidem, s. 187.
50  Por. BArch, BDC, Zentrale Mitgliederkartei der NSDAP, sygn. 32XX/L0007.
51  Por. BArch, OPG G0115, s. 1912. 

„Mazurskie objawienie”. Ełk w III Rzeszy

drobiazgów. Jego prawa ręka jest również bardzo sumienna, tenże 
jednak (towarzysz partyjny Dembowski) przejawia jeszcze, oprócz  
zamiłowania do drobiazgowości, graniczącą z szaleństwem skłon-
ność do pisania. Obaj dążą jednak uczciwie do uczynienia z miejs-
cowej grupy partyjnej tego, czym ona być powinna. Grupie ełckiej 
przydzielę jeszcze więcej zajęć, żeby mogła zaspokoić swoją chęć do 
pracy49

– pisał Knispel w liście do zastępcy Kocha w grudniu 1931 r.

Hermann knispel i najwyższy Sąd nSdAP

Osoba ełckiego kreisleitera Knispela jest również przykładem wykorzy- 
stywania partyjnych wpływów do osiągania korzyści materialnych i za-
łatwiania porachunków z przeciwnikami politycznymi. Hermann Knispel 
urodził się 25 grudnia 1894 r. we Frankenbergu, z zawodu był murarzem, 
do NSDAP wstąpił 1 listopada 1930 r., jego legitymacja partyjna miała nu- 
mer 36700350. W Ełku mieszkał od 1916 r. Przed przejęciem władzy przez 
nazistów sprawował przez pewien okres urząd kreisleitera NSDAP  
w Olecku. Knispel był posiadaczem młyna i tartaku w Mrozach Wielkich, 
po którego sprzedaży przeniósł się do Długich w pobliżu Kalinowa, gdzie 
dalej prowadził podobny interes51.

19 lipca 1937 r. Knispel wystąpił do Najwyższego Sądu Partyjnego NSDAP  
w Monachium z wnioskiem o przeprowadzenie przeciwko sobie postę-
powania wyjaśniającego. Powodem były procesy o zniesławienie, które 
wytoczył sporej liczbie swoich politycznych przeciwników przed sądem 
w Ełku. Rozpatrując te sprawy, Wydział Karny sądu w Ełku stwierdził, 
że Knispel składał fałszywe zeznania i popełnił przestępstwo o charak-
terze kryminalnym. Postępowanie przed Partyjnym Sądem Okręgowym 
w Królewcu (Gaugericht) wykazało, że Knispel przekroczył dyscyplinę 
partyjną tylko w jednym z wielu punktów. Karą miało być upomnienie, 
jednak postępowanie zostało wyrokiem z 6 kwietnia 1938 r. umorzone 
z powodu udzielonej przez Hitlera rok wcześniej amnestii. Tę właśnie 
decyzję Knispel zaskarżył do sądu partyjnego w Monachium. Wydany 
przezeń 16 stycznia 1941 r. w imieniu führera wyrok zawiera dokładny 
opis partyjnych awantur i popełnionego przez Knispela przestępstwa, 
polegającego na wzbogaceniu się kosztem ełckiej parafii ewangelickiej, 
której drewno zagarnął.

Porachunki partyjne Knispela i jego przeciwników związane były z plot- 
ką o tym, jakoby Knispel miał być wcześniej marksistą. Pojawiła się ona  
w powiecie ełckim wkrótce po przejęciu władzy przez nazistów. Plotkę  
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52  USPD została utworzona w 1917 r. w Gotha przez część działaczy Socjaldemokratycznej Partii Nie-
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tę podchwycił szef ełckiego zjednoczenia szefów rolniczych zakładów 
produkcyjnych („Ackerschaft”) Gruber, który wraz ze swoim współ-
pracownikiem Schwarzem zasięgnął języka u ełckich działaczy socjalde-
mokratycznych Paschkego i Wolffa w kwestii rzekomej przynależności 
Knispela do Rady Robotniczej i Żołnierskiej w 1918 r. i chęci wstąpienia 
do Niezależnej Socjaldemokratycznej Partii Niemiec (Unabhängige So-
zialdemokratische Partei Deutschlands, USPD)52. Knispel dowiedział się 
o rozpowszechnianych o nim plotkach i złożył w prokuraturze w Ełku 
zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa pomówienia przez Wolffa  
i Paschkego. 17 października 1933 r. obaj zostali skazani na kary pięciu  
i trzech miesięcy więzienia. W następnej instancji postępowanie zostało 
umorzone ze względu na zawartą przez Knispela z obu oskarżonymi 
ugodę. Proces o pomówienie Knispel wytoczył również Schmidtowi, 
szefowi ełckiego Związku Żołnierzy Frontowych „Stahlhelm”. W wyta- 
czanych przez Knispela procesach podnoszono wątek rzekomego pro- 
pagowania przez niego marksizmu. Miał to czynić na jednym z wieców 
Rady Robotniczej i Żołnierskiej w Ełku w 1918 r. Wiec ten został zwołany 
jako protest przeciwko brutalnemu potraktowaniu przez ełcką policję 
przewodniczącego Rady Robotniczej i Żołnierskiej Brunzela. Na wspom- 
nianym wiecu Knispel wstawił się za Brunzelem, ponieważ był on za-
trudniony w firmie budowlanej, w której on posiadał udziały. Wg po-
czątkowego wyroku sądu w Ełku fakt ten nie wyczerpywał znamion pro-
pagandy marksistowskiej53.

Wytaczane przez Knispela procesy o zniesławienie pokazują, że jako 
kreisleiter miał w Ełku wielu wrogów. Jednym z nich był majster bu-
dowlany Paul Naumann, który poszedł jeszcze dalej niż jego poprzed-
nicy i złożył na niego w sierpniu i wrześniu 1935 r. dwie skargi do szefa 
kancelarii NSDAP i zastępcy führera Martina Bormanna. Oprócz wspom-
nianego wcześniej udziału w wiecu Rady Robotniczej Naumann zarzu-
cił Knispelowi, iż ten nie zapłacił ełckiej parafii ewangelickiej zasądzo- 
nej wcześniej przez sąd w Królewcu kwoty 1.600 marek. Miał też odmó- 
wić znajdującemu się w trudnej sytuacji materialnej Naumannowi pomo-
cy ze strony partii, mimo że ten wielokrotnie się o nią zwracał. Również 
i w tym przypadku Knispel złożył w czerwcu 1936 r. w prokuraturze 
w Ełku zawiadomienie o popełnieniu przez Naumanna przestępstwa 
zniesławienia. Miesiąc wcześniej Naumann złożył ze swojej strony zawia-
domienie o złożeniu przez Knispela fałszywych zeznań we wcześniej-
szym procesie przeciwko Wolffowi i Paschke. Wyrok sądu w Ełku z 12 
lipca 1937 r. stwierdzał, iż Knispel rzeczywiście propagował marksizm  
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i tym samym złożył fałszywe zeznania we wcześniejszym procesie oraz 
iż dopuścił się nadużycia swojego urzędu w celu uzyskania korzyści  
materialnych. Od tego wyroku prokuratura w Ełku oraz Knispel odwoła- 
li się do Sądu Najwyższego Rzeszy, który w lutym 1938 r. przekazał spra-
wę do ponownego rozpatrzenia sądowi w Elblągu. Ten z kolei umorzył 
sprawę na podstawie uchwalonej w 1938 r. amnestii54.

Złożony przez Knispela wniosek o wszczęcie postępowania przez Na- 
czelny Sąd Partyjny NSDAP skutkował koniecznością ponownego prze-
analizowania wszystkich stawianych mu zarzutów. W toku postępowa-
nia uwolniono go od zarzutu propagowania marksizmu na wspomnia- 
nym wiecu Rady Robotniczej i Żołnierskiej w Ełku i tym samym od składa-
nia fałszywych zeznań przed sądem w Ełku55. Utrzymany za to został 
w mocy zarzut nadużycia urzędu kreisleitera w celu osiągnięcia korzyści 
materialnej na szkodę parafii ewangelickiej w Ełku. Jakiego nadużycia 
dopuścił się Knispel? Po I wojnie światowej podjęto odbudowę zniszczo-
nego kościoła ewangelickiego w Ełku. Wykonanie części prac powierzo-
no Knispelowi, który był z zawodu murarzem i cieślą. Poza tym jako po-
siadacz tartaku miał za zadanie pocięcie dostarczonego przez państwo 
pruskie drewna na budowę kościoła. Pozostała po zakończeniu prac 
budowlanych reszta drewna składowana była dalej na działce Knispela. 
Ostateczne rozliczenie prac budowlanych przeciągnęło się ze względu 
na panującą wówczas inflację do roku 1927. Pojawiły się wtedy także 
wątpliwości, czy w tartaku rzeczywiście znajduje się całość pozostałego 
po budowie kościoła drewna. Parafia ewangelicka wysunęła przeciwko 
niemu oskarżenie o przywłaszczenie części drewna. Knispel ze swojej 
strony zobowiązał się do odkupienia składowanego w swoim tartaku 
drewna za sumę 3.500 marek. Sumę tę parafia ewangelicka uznała za zbyt 
małą, ponieważ wartość składowanego drewna wraz z jego brakującą 
częścią była jej zdaniem o wiele wyższa. Poza tym sposób płatności 
proponowany przez Knispela wydawał jej się niepewny. Dlatego posta-
nowiono zlicytować znajdujące się u Knispela drewno. Licytacja drewna 
odbyła się 7 marca 1927 r. i przyniosła sumę 1.900 marek. W toku dal-
szych pertraktacji Knispel przyznał się do odpowiedzialności za brakują-
ce drewno i podał w wątpliwość jedynie jego ilość podawaną przez pa- 
rafię. 22 marca 1927 r. właściciel tartaku podpisał oświadczenie, że jest 
winny parafii ewangelickiej 1.600 marek. Mimo ponawianych ciągle we- 
zwań do zapłaty Knispel nie uregulował swojego długu, w związku  
z czym parafia wytoczyła mu proces przed sądem w Ełku. Wydany  
3 lutego 1930 r. wyrok nakazywał Knispelowi spłatę należności56.

Wyrok sądu w Ełku potwierdziła w październiku i uprawomocniła wyż-
sza instancja sądu w Królewcu, do której odwołał się Knispel. Już pod-
czas procesu przed sądem w Ełku Knispel twierdził, że oświadczenie  
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o długu wobec parafii nie miało poważnego charakteru i podpisał je tyl-
ko dla pozoru na żądanie i za zgodą superintendenta Brehma. Brehm  
miał wyjaśnić Knispelowi, że potrzebuje tego dokumentu na wypadek 
kontroli, żeby nie czyniono mu zarzutu działania na szkodę parafii. Za- 
przeczył pod przysięgą twierdzeniom Knispela, w dalszym ciągu uchy-
lającego się od zapłaty należności, którą tymczasem przekazano do 
przymusowego ściągnięcia przez komornika. Ta nie była jednak możli-
wa, ponieważ Knispel przepisał wszystkie wartościowe przedmioty na 
żonę. Knispel zwracał się wielokrotnie z prośbą o zaniechanie ściągnięcia 
długu przez komornika, próbował rozłożyć spłatę na raty, aż w końcu 
zaproponował spłatę długu poprzez cesję wierzytelności, na co z kolei 
nie przystała parafia, uważając tę propozycję za rozwiązanie niepewne. 
W czerwcu 1932 r. posunął się nawet do listownych gróźb wobec parafii57.

W 1934 r. pojawia się w sprawie nowy wątek ks. Brunona Rathke, cieszą- 
cego się w Ełku dużym poważaniem ze względu na swoje zaangażowa-
nie na rzecz plebiscytu 11 lipca 1920 r.58 Po rezygnacji superintendenta 
Brehma Rathke objął zarząd nad parafią ewangelicką w Ełku. Nie chciał 
jednak podejmować żadnych nowych działań wobec Knispela, a w szcze-
gólności przymusowego ściągania należności przez komornika, bez po- 
nownego zasięgnięcia opinii rady parafialnej, która zebrała się w tej 
sprawie 27 września 1934 r. Na posiedzenie został zaproszony Knispel 
oraz z niewiadomych bliżej przyczyn adwokat dr Brandstätter, który 
wygłosił dłuższy wykład o istniejącym wg niego stanie prawnym całej 
sprawy. Potem głos zabrał Knispel, który powtórzył swoje wcześniejsze 
twierdzenie, iż moralnie nie poczuwa się do spłaty należności, ponieważ 
swoje oświadczenie napisał jedynie dla pozoru; dodał jednak, że pod-
porządkuje się postanowieniu rady parafialnej, po czym opuścił zebra- 
nie. Rada parafialna postanowiła zrezygnować ze ściągnięcia długu Knis-
pela, uzasadniając swoją decyzję wywodami adwokata Brandstättera, 
który twierdził, że będące przedmiotem sporu drewno nie należało do 
parafii, ale do państwa pruskiego, któremu wobec tego przysługuje su-
ma 1.600 marek. Jako że państwo pruskie nie wysunęło wobec Knispela 
żadnych żądań – twierdził Brandstätter – to i nie może czynić tego para-
fia59.

Najwyższy Sąd Partyjny NSDAP skrytykował w wydanym przez siebie 
wyroku postępowanie Knispela, określając je jako działanie na szkodę 
parafii i w celu osiągnięcia przez siebie korzyści materialnych. Korzyst-
ne dla Knispela postanowienie rady parafialnej było możliwe ze wzglę-
du na zajmowane przez niego stanowisko kreisleitera NSDAP. Knispel 
utrzymywał ponadto, że za decyzją rady parafialnej o darowaniu jego 
długu miał stać ks. Rathke, który ubiegał się o zwolnioną jesienią 1934 r.  
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posadę superintendenta w Ełku. W zamian za poparcie swojej kandy-
datury przez Knispela Rathke miał rzekomo obiecywać mu korzystne 
załatwienie jego sprawy. W zażaleniu na decyzję sądu partyjnego w Kró-
lewcu Knispel przedstawiał siebie w korzystnym świetle jako oburzone-
go propozycjami Rathkego, dając jednocześnie do zrozumienia, że par- 
tia nie zgadza się na jego kandydaturę. Przed sądem w Ełku twierdził  
jednak, że pozytywna wobec kandydatury Rathkego decyzja konsysto-
rza w Królewcu możliwa była dzięki twierdzeniom Rathkego, że kreis-
leiter nie ma nic przeciwko tej nominacji. Knispel twierdził ponadto, że 
załatwił Rathkemu pozwolenie na spotkanie z gauleiterem Kochem.  
Informacje te znalazły wg wyroku Naczelnego Sądu NSDAP potwierdze-
nie w decyzji konsystorza w Królewcu, który w piśmie do rady kościelnej 
w Ełku z 25 października 1934 r. poinformował o planowanej nominacji 
Rathkego na stanowisko superintendenta, która wymaga jeszcze tylko  
decyzji rady parafialnej. Z jakichś względów nominacja Rathkego nie 
była możliwa, zresztą niedługo później zmarł, co zdaniem sądu NSDAP  
uniemożliwiło weryfikację twierdzeń Knispela60. Za pewne można jed-
nak uznać, że Knispel sam przyznał się do chęci pomocy Rathkemu  
w uzyskaniu nominacji na superintendenta, w zamian za co ten ostatni 
obiecywał mu darowanie długu. Uzasadnienie wyroku sądu NSDAP  
w sprawie Knispela kończyło się następującą konkluzją:

Pewne jest, że oskarżony dopuścił się nadużycia sprawowanego 
przez siebie urzędu kreisleitera NSDAP w celu pozbycia się ciążącego 
na nim od dawna długu i uzyskania w ten sposób nieuprawnionej 
korzyści materialnej. Tym samym oskarżony sprzeniewierzył się swo- 
im obowiązkom sprawującego kierownicze stanowisko towarzysza 
partyjnego i wyrządził niepowetowaną szkodę dobremu imieniu 
partii, ponieważ o całej sprawie dowiedziały się szerokie kręgi. Dla-
tego powinien zostać ukarany61.

Wobec Knispela orzeczono karę upomnienia z równoczesnym pozba-
wieniem prawa do piastowania urzędów partyjnych na dwa lata. I w tym  
miejscu można by uwierzyć w karzącą rękę partyjnego wymiaru spra-
wiedliwości, gdyby nie to, że jako okoliczność łagodzącą przyjęto fakt, 
że Knispel został przez wrogów partii uwikłany w spory sądowe oraz  
że od dawna należy do NSDAP i od dziesięciu lat sprawuje urząd kreislei-
tera. To, że postępowanie wobec Knispela zostało przez sąd partyjny  
ostatecznie umorzone, zawdzięczał ogłoszonej przez Hitlera 27 kwiet- 
nia 1937 r. amnestii62. Karząca ręka wymiaru sprawiedliwości dosięgła 
go jednak po wojnie. W marcu 1953 r. sąd w Osnabrück skazał Knispela  
na rok i osiem miesięcy więzienia za pobicie przeciwnika politycznego  
w piwnicy siedziby powiatu ełckiego oraz składanie fałszywych zeznań 
w sprawach sądowych z lat 1933 i 1936. W przypadku przeciwnika poli- 
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tycznego Knispela chodziło o szefa powiatowej struktury Niemieckiej 
Narodowej Partii Ludowej (Deutschnationale Volkspartei) i Związku Bis-
marcka (Bismarckbund) – E. Karla Neumanna. W latach siedemdziesią-
tych Knispel został oskarżony przed sądem w Monachium o rozstrzeli-
wanie polskiej ludności cywilnej w latach 1943-1944 na terenie powiatu 
grajewskiego. W maju 1975 r. postępowanie jednak umorzono z braku 
dowodów63.

nonkonformista wśród oportunistów: sprawa Ernsta lehmanna

Jak już zostało wspomniane wcześniej, NSDAP odniosła w Ełku i w całych 
Prusach Wschodnich ogromne sukcesy wyborcze. Świadczyły one o pow- 
szechnym poparciu, jakiego udzielono Hitlerowi i jego zwolennikom na 
Mazurach. Powstaje pytanie, czy wśród tej masy oportunistów można 
znaleźć choćby kilka postaw nonkonformistycznych wobec systemu 
politycznego III Rzeszy? Zaliczanie Prus Wschodnich do bastionów oporu 
byłoby arogancją – twierdzi Andreas Kossert.

To przypadek, a nie wyraz kilkusetletniej pruskiej mentalności, że 
zamach z 20 lipca 1944 roku nastąpił na ziemi wschodniopruskiej. 
Pruski duch tolerancji przeminął, gdy w 1933 roku nastał nazistowski 
reżim państwowy. Opór stawiali tylko nieliczni odważni demokraci, 
komuniści, Żydzi i szczerzy chrześcijanie.

Przykładem takiej właśnie postawy jest niezmiernie interesująca histo-
ria ełckiego inspektora pocztowego Ernsta Lehmanna, która w 1936 r.  
musiała wstrząsnąć spokojnym światkiem urzędników pocztowych ma-
łego mazurskiego miasteczka. W zasobie Poczty Rzeszy, znajdującym 
się w Archiwum Federalnym w Berlinie-Lichterfelde, znajduje się teczka 
osobowa zawierająca akta postępowania dyscyplinarnego wobec inspe-
ktora pocztowego z Ełku Ernsta Lehmanna64. Otwiera ją pismo Dyrekcji 
Poczty w Gąbinie (Gumbinnen, dzisiejszy Gusiew w obwodzie kalinin-
gradzkim), skierowane do Ministra Poczty Rzeszy 4 września 1936 r.  
w sprawie wykroczeń dyscyplinarnych Lehmanna. Wymienione są w nim 
trzy zarzuty, które doprowadziły do zakazu wykonywania przez niego 
czynności służbowych:

1) przestępstwo przeciwko § 2 ustawy o przeciwdziałaniu pod-
stępnym atakom na państwo i partię oraz o ochronie mundurów 
partyjnych z dnia 20.12.1934 [...],
2) oszustwa wobec pożarowego towarzystwa ubezpieczeniowego,
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3) przestępstwo przeciwko §§ 2 i 15, ust. 1 ustawy o sprzęcie teleko-
munikacyjnym z dnia 14.01.1928.

Innymi słowy, za gąszczem paragrafów kryła się po prostu zdrada sta-
nu, nielegalne wyłudzenie pieniędzy od ubezpieczyciela (w domyśle  
podpalenie) i nielegalne posiadanie odbiornika radiowego. Były to jak  
na inspektora pocztowego w prowincjonalnym Ełku zarzuty dość sensa- 
cyjne. Dalsza lektura teczki Lehmanna pokazuje tragedię człowieka uwi- 
kłanego w system sądownictwa III Rzeszy, który za swoją nonkonfor- 
mistyczną postawę zapłacił karę niewspółmiernie dużą do skali popeł-
nionych „przestępstw”.

Ernst Lehmann urodził się 14 marca 1878 r. w Altenburgu w Turyngii.  
Do służby pocztowej wstąpił jako pomocnik pocztowy 19 maja 1895 r.  
w Okręgu Poczty Rzeszy w Lipsku. 1 kwietnia 1904 r. został oddelegowa- 
ny z Döbeln do pracy Okręgu Poczty Rzeszy w Gąbinie. 1 marca 1913 r.  
przeniesiono go do pracy w Urzędzie Pocztowym w Wystruci (niem.  
Insterburg, dzisiejszy Czerniachowsk w obwodzie kaliningradzkim). Tam, 
jak możemy przeczytać w jednym z pism w teczce osobowej Lehmanna,

w roku 1933 pojawiły się wątpliwości co do jego postawy politycz-
nej. Sprawa została wtedy zbadana i ustalono, że jego przekona- 
nia stoją w sprzeczności z poglądami zorientowanej narodowo czę-
ści urzędników. Postawy wrogiej narodowo w znaczeniu ustawy  
o wskrzeszeniu kadry urzędniczej nie stwierdzono. Minister Poczty 
Rzeszy, którego poinformowano o sprawie, zarządził w interesie 
służby przeniesienie do innego Urzędu Pocztowego i 1 listopada  
1933 r. Lehmann został przeniesiony do Ełku.

Po przeprowadzce do Ełku Lehmann wynajął pokój u Charlotte Gruddy, 
mieszkającej przy Yorckplatz 1. W tym czasie nie mieszkał już z żoną, 
a jego prowadzenie się nie umknęło krytycznej uwadze śledczych  
w późniejszym akcie oskarżenia przed sądem w Królewcu:

Lehmann jest żonaty, jednakże od momentu przeprowadzki do Eł-
ku, czyli od 1933 r. nie mieszka z żoną. Jednakże już w czasie, kiedy  
mieszkał w Wystruci, utrzymywał dziwne jak na żonatego mężczyz-
nę stosunki z niejaką Juschkus, zajmującą się zmywaniem butelek. 
Po przeniesieniu do Ełku nie zerwał z nią kontaktu, lecz dopuścił do  
tego, że Juschkus go często odwiedzała, nocując przy tym w jego  
pokoju. Można przyjąć za pewnik, iż ci dwoje obcowali ze sobą  
płciowo. Faktu, że tego rodzaju kontakty w tak małym mieście jak  
Ełk przyciągną uwagę opinii publicznej, nie trzeba bliżej wyjaśniać. 
Lehmann nie czynił sobie jednak z tego najmniejszego problemu.

Początkowo dobre stosunki z Gruddą uległy z czasem pogorszeniu, po- 
nieważ gospodyni Lehmanna, będącej – jak stwierdzają akta proceso- 
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we – zagorzałą zwolenniczką narodowych socjalistów, nie podobały się 
jego krytyczne uwagi wobec przedsięwzięć führera i jego aparatu wła- 
dzy. Lehmann miał się naśmiewać z niemieckiego pozdrowienia po- 
przez unoszenie ręki do góry i wydawanie z siebie dźwięku przypomi- 
nającego szczekanie psa. Czarę goryczy przelało jednak radiowe prze-
mówienie Hitlera, wygłoszone 27 marca 1936 r. w lokomotywowni 
Kruppa w Essen w czasie kampanii wyborczej do Reichstagu. W swoim 
przemówieniu Hitler stwierdził m.in.:

Myślę, że jestem jedynym mężem stanu na świecie, który nie posia-
da konta w banku. Nie mam akcji, nie mam udziałów w żadnym 
przedsiębiorstwie. Nie dostaję żadnej dywidendy. Pragnę jednakże, 
żeby mój naród stał się silny i tak mógł trwać na tym świecie. To jest 
moja wola!

Słuchająca tej mowy Grudda wyraziła Lehmannowi swój podziw dla 
führera, który mówił do robotników jak do równych sobie. Na tak 
poczynioną uwagę Gruddy Lehmann miał odpowiedzieć: I wierzy mu 
pani? On jest kasiastym człowiekiem i ma swoje miliony w Szwajcarii. Jak 
się już chłopaki nachapią, to tam zwieją. Mimo że akta sądowe mówią, 
iż Grudda nie doniosła na Lehmanna, lecz o całej sprawie opowiedziała 
dopiero po wezwaniu przez naczelnika poczty w Ełku Starka, to można  
z dużym prawdopodobieństwem przyjąć, iż było odwrotnie.

Zanim Lehmannem zajął się specjalny trybunał w Królewcu, czekała go 
rozprawa w sądzie w Ełku za wspomniane wcześniej oszustwo ubez-
pieczeniowe oraz nielegalne posiadanie odbiornika radiowego. W przy-
padku tego pierwszego nie chodziło wcale o – jakby mogło wydawać się  
na pierwszy rzut oka – jakąś spektakularną aferę w rodzaju podpalenia  
domu i wyłudzenia pieniędzy od ubezpieczyciela, lecz o... nocną lamp- 
kę, która spaliła się w wyniku zwarcia w pokoju Lehmanna. Lampka nale-
żała do wyposażenia mieszkania, które Charlotte Grudda ubezpieczyła  
od skutków pożaru. Dlatego poprosiła Lehmanna, aby zgłosił ten fakt 
jej agentowi ubezpieczeniowemu, co ten niezwłocznie uczynił i Grudda 
otrzymała 20 marek odszkodowania. Powstałą szkodę Lehmann zgłosił 
jednak także swojemu ubezpieczycielowi, fałszywie podając, że chodzi  
o jego lampkę nocną, za co otrzymał 25 marek odszkodowania. W wy-
najmowanym przez siebie pokoju Lehmann używał ponadto wykona-
nego rzekomo przez siebie odbiornika radiowego bez odpowiedniego 
zezwolenia, choć o takiej konieczności powinien był jako urzędnik pocz-
towy dokładnie wiedzieć. 4 grudnia 1936 r. odbyła się przed sądem w Eł- 
ku rozprawa, na której został skazany na cztery miesiące pozbawienia 
wolności za oszustwo ubezpieczeniowe i nielegalne posiadanie radia.

W tym samym czasie sprawę Lehmanna dotyczącą jego wypowiedzi  
o Hitlerze rozpatrywał specjalny trybunał w Królewcu. To i wcześniejszy  
wyrok sądowy stały się pretekstem do wszczęcia wobec niego postępo- 
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wania dyscyplinarnego na poczcie w Ełku. W styczniu 1937 r. odsunięto  
go od pełnienia obowiązków służbowych, redukując tym samym pensję  
do ¼ przysługującej mu wypłaty. 14 kwietnia 1937 r. trybunał specjalny  
w Królewcu skazał Lehmanna na dziewięć miesięcy więzienia za słowa  
o Hitlerze. Karę tę połączono z wyrokiem sądu w Ełku i zredukowano do  
roku więzienia za wszystkie trzy wykroczenia. 28 czerwca 1937 r. za- 
padł również wyrok sądu dyscyplinarnego (Reichsdisziplinarkammer)  
w Królewcu, zwalniający Lehmanna z pracy. Pozbawiono go przy tym  
przysługującej mu części emerytury, uzasadniając to następująco:

Urzędnik, który łamiąc złożoną przez siebie przysięgę wierności, w tak  
poniżający sposób wyraża się o głowie państwa, wodzu i kanclerzu  
Rzeszy, nie może oczekiwać, że będzie utrzymywany ze środków 
państwowych. Nadmienić tutaj należy, że oskarżony powinien był 
poczuwać się do wdzięczności, ponieważ mimo swojej politycznej 
przeszłości został mianowany 30.01.1934 inspektorem pocztowym.

Jaka była polityczna przeszłość Lehmanna? Tutaj akta wspominają  
o działalności na rzecz SPD w Wystruci. Tego, że SPD była jednym z głów-
nych wrogów NSDAP, wyjaśniać szerzej nie trzeba. Uwadze śledczych 
nie uszła także jego postawa polityczna w czasie, kiedy pracował  
w Ełku:

Wobec wszystkich przedsięwzięć partii przybierał postawę, jeśli nie  
oporu, to mniej lub bardziej otwartej negacji. Nie uczestniczył  
w zbiórkach pieniędzy. Przyglądał się, jak zarabiający mało listono-
sze kupowali plakietki i ofiarowywali pieniądze. Sam jako inspektor 
nie miał nigdy na to pieniędzy. Gdy w kręgu kolegów z pracy oma-
wiano sprawy polityczne, to także ciągle wszystko negował.

O tym, że sprawa Lehmanna miała charakter polityczny, świadczy rów-
nież pismo z 3 czerwca 1937 r., wysłane z centrali NSDAP w Monachium 
do Ministra Poczty, w którym odpowiednia instancja partyjna prosi o jak 
najszybsze przeniesienie Lehmanna na emeryturę lub wszczęcie wobec 
niego postępowania dyscyplinarnego.

Karę więzienia Lehmann odsiadywał w zakładzie karnym w Sztumie.  
W lipcu 1937 r. złożył apelację od wyroku do sądu dyscyplinarnego wyż-
szej instancji Królewcu, żądając przyznania należnej mu części emery- 
tury. W odwołaniu tym podał w wątpliwość wartość zeznań Gruddy, 
która ze względu na swój podeszły wiek i słaby słuch przeinaczyła rze- 
komo sens jego wypowiedzi. Lecz także i tym razem poproszona o zaję-
cie stanowiska Dyrekcja Poczty w Gąbinie we wrześniu 1937 r. negatyw-
nie zaopiniowała prośbę Lehmanna:

Oskarżony popełnił tak duże wykroczenie przeciwko swoim obo- 
wiązkom służbowym i swojej postawie, że swój czyn może odpo-
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kutować tylko przez zwolnienie dyscyplinarne i całkowitą utratę 
prawa do emerytury.

Kolejna apelacja prowadziła do najwyższej instancji sądu dyscyplinar-
nego w Berlinie (Reichsdienststrafhof). Ten o dziwo uchylił wyrok sądu 
w Królewcu i nakazał 31 marca 1938 r. ponowne rozpatrzenie sprawy. 
Powodem były uchybienia proceduralne, polegające na tym, że Leh-
mannowi nie umożliwiono osobistego udziału w rozprawie przed sądem  
dyscyplinarnym w Królewcu. Ponowna rozprawa odbyła się w sądzie  
w Królewcu 22 listopada 1938 r. Wyrok i tym razem nie wypadł na ko-
rzyść Lehmanna, który ponownie został skazany na wydalenie ze służ- 
by bez prawa do części przysługującej mu emerytury. W wydanym wy-
roku sąd w Królewcu wskazał Lehmannowi na możliwość ubiegania się  
o ułaskawienie przez Hitlera. Również i ten wyrok został zaskarżony 
przez Lehmanna, jednakże sąd najwyższej instancji po rozprawie 25 ma-
ja 1939 r. utrzymał ten wyrok w mocy.

Lehmannowi nie pozostało więc nic innego, jak zwrócić się do Hitlera 
z prośbą o ułaskawienie, co uczynił w liście z 20 października 1939 r. 
Kancelaria Rzeszy przekazała jego list do Ministerstwa Poczty z prośbą 
o podjęcie odpowiednich kroków. Ministerstwo zwróciło się w styczniu 
1940 r. do kierownictwa okręgu NSDAP w Królewcu z prośbą o opinię  
w tej sprawie. Ta – jak można przypuszczać – była również negatywna:

Czas, który upłynął od tego ciężkiego przewinienia i tak długiej mark- 
sistowskiej przeszłości, jest moim zdaniem zbyt krótki, żeby uspra-
wiedliwiał właśnie teraz akt łaski. Według przedłożonego mi spra-
wozdania odpowiedzialnego za poprzednie mieszkanie L., kierow-
nika lokalnego okręgu NSDAP, córka L. miała wyjść za mąż za lekarza 
z Królewca, którego sytuacja finansowa ma być tak dobra, że L. 
mógłby otrzymywać od niej wsparcie. Poza tym stan zdrowia Leh-
manna jest tak dobry, że mógłby jeszcze zapracować na swoje utrzy-
manie. Partia zdecydowanie opowiada się przeciwko aktowi łaski 
dla Lehmanna. 
  Heil Hitler  |  Hesse
  Naczelnik Wydziału Personalnego NSDAP  
  Okręgu Prusy Wschodnie

Jednakże 6 stycznia 1940 r. prezydent gąbińskiej Dyrekcji Poczty skie-
rował do Ministra Poczty pismo. Zwrócił w nim uwagę na wiek Lehman- 
na, który tymczasem skończył 62 lata oraz na jego trudną sytuację ro-
dzinną (rozwód z żoną, brak kontaktów z córką) oraz zaproponował 
przyznanie mu ¼ przysługującej mu emerytury w wysokości 82,68 ma-
rek. Z notatki w aktach osobowych Lehmanna wynika jednak, że od-
mówiono mu przyznania nawet tego wsparcia:
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Wniosek [Dyrekcji Poczty w Gąbinie, przyp. R. Ż.] wydaje się zbyt 
daleko posunięty, zwłaszcza że L. nie należy do NSDAP ani do żadnej 
z jej organizacji i stowarzyszeń i z tego względu jako urzędnik nie 
przejawiał gotowości wsparcia ruchu narodowosocjalistycznego.  
L. popełnił ciężkie wykroczenie przeciwko führerowi i państwu. Kon-
sekwencje swego czynu zawinił sobie sam i musi je ponosić. Akt ła-
ski nie może teraz wchodzić w rachubę.

19 marca 1940 r., po trzech latach procesów sądowych i odbyciu kary 
więzienia, Ministerstwo Poczty powiadomiło Lehmanna, że nie zostanie 
ułaskawiony. W razie gdyby jednak znalazł się w trudnej sytuacji, może 
liczyć od czasu do czasu na pojedyncze wsparcie ze strony Dyrekcji Po-
czty w Gąbinie, która otrzymała polecenie wypłacenia mu w latach 1940-
-1942 zapomóg w wysokości do 300 marek rocznie.

Na tym miejscu kończą się akta osobowe Lehmanna. Niewiele wiadomo 
o jego dalszym losie, poza tym, iż po odbyciu kary więzienia wrócił do 
Wystruci, gdzie utrzymywał się z opieki społecznej i dorywczych zajęć. 
Znalazł co prawda pracę w firmie należącej do przemysłu zbrojenio-
wego, jednak musiał się z nią szybko pożegnać ze względu na swoją 
„kryminalną” przeszłość i sprzeciw gestapo. Czy i jak udało mu się prze-
żyć wojnę? Odpowiedzi na to pytanie pewno się nie doczekamy. 

Postać Lehmanna jest z jednej strony przykładem perfidii i wyrafinowa-
nia systemu karnego III Rzeszy, bezwzględnie zwalczającego przeciw-
ników politycznych. Wyrok, który otrzymał za swoje krytyczne wypo-
wiedzi o führerze, nie był może najwyższy – wielu innych za mniejsze 
przewinienia skazywano na obozy koncentracyjne – lecz była to kara 
rozłożona w czasie, ponieważ tracił środki na utrzymanie, a z powodu 
swojego wieku nie mógł imać się każdego zajęcia. Cała otoczka sprawy 
Lehmanna daje z drugiej strony znakomity wgląd w drobnomieszczań-
ską i nasyconą przysłowiową dulszczyzną mentalną atmosferę prowin-
cjonalnego miasteczka na Mazurach w okresie po dojściu do władzy Hit-
lera. Jego czyn nie był co prawda jakimś spektakularnym aktem oporu 
w rodzaju rodzeństwa Scholl i monachijskiej „Białej Róży”, lecz jeśli ja- 
ko układ odniesienia przyjmiemy powszechne poparcie i sukcesy wybor-
cze NSDAP na Mazurach w latach trzydziestych, to zdecydowanie pozy-
tywnie odróżniał się na tle ówczesnej zglajchszaltowanej rzeczywisto- 
ści. Z tego też powodu warto przypomnieć tę postać, by nie uległa za-
pomnieniu w czeluściach archiwalnych magazynów.

nowe czasy – nowe ulice

Nowy system polityczny zawładnął również przestrzenią miasta. Było to 
widoczne przede wszystkim w zmianach nazw głównych ulic i placów 
Ełku. I tak jak już zostało wcześniej wspomniane, plac przed ratuszem 
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otrzymał imię Adolfa Hitlera (Adolf-Hitler-Platz), ulicę Cesarza Wilhel-
ma (dzisiejsza ul. Wojska Polskiego) przemianowano na ulicę SA (SA-
-Straße), zaś nowa promenada wzdłuż Jeziora Ełckiego zyskała miano 
Promenady Ericha Kocha (Erich-Koch-Ufer). Na Przedmieściu Prosteckim 
powstało nowe osiedle im. Ottona Reinkego (Otto-Reinke-Siedlung),  
którego ulice nosiły nazwy zasłużonych bojowników „ruchu” i członków 
NSDAP. Na zachód od szosy na Szybę położona była równolegle do 
brzegu jeziora ulica Hermanna Göringa (Hermann-Göring-Straße), u jej 
końca do szosy na Szybę prowadziła z powrotem ulica Rudolfa Heßa 
(Rudolf-Heß-Straße), przemianowana po jego ucieczce do Anglii w maju  
1941 r. na ulicę Roberta Leya (Robert-Ley-Straße). Między szosą na Szy- 
bę i drogą do Mrozów położone były ulica Leo Schlagetera (Leo-Schla-
geter-Straße) oraz odchodzące od niej w kierunku linii kolejowej: ulica 
Ottona Reinkego (Otto-Reinke-Straße), ulica Arno Kallweita (Arno-Kall-
weit-Straße) oraz ulica Karla Freiburgera (Karl-Freiburger-Straße)65. Gö-
ring, Heß czy Ley to znane postaci ruchu faszystowskiego, przy reszcie  
z wymienionych tutaj nazwisk mamy do czynienia z postaciami o mniej-
szym znaczeniu, bowiem chodzi tutaj o tzw. poległych za ruch nazi- 
stowski w Prusach Wschodnich, lub – jak było to z Albertem Leo Schla- 
geterem – o postać dla tego ruchu kultową. Schlageter urodził się 
12 sierpnia 1894 r. W 1914 zgłosił się na ochotnika do wojska, podczas  
I wojny światowej walczył we Flandrii, potem nad Sommą i pod Verdun. 
W wojsku dosłużył się stopnia porucznika. Po zwolnieniu z armii Schla-
geter uczestniczył w walkach z rewolucjonistami w krajach bałtyckich, 
a w 1920 r. w tłumieniu wystąpień rewolucyjnych w Zagłębiu Ruhry. 
Od stycznia 1921 r. walczył przeciwko powstańcom śląskim. W styczniu  
1923 r. wziął udział w pierwszym zjeździe NSDAP. Podczas belgijskiej  
i francuskiej okupacji Zagłębia Ruhry w 1923 r. stał na czele grupy doko-
nującej aktów sabotażu przeciwko okupantom. Schlagetera aresztowa-
no 7 kwietnia 1923 r. w Essen, miesiąc później francuski sąd polowy ska- 
zał go na karę śmierci, którą wykonano 26 maja 1923 r. w Düsseldorfie.  
Jeszcze w czerwcu tego samego roku odbyły się w Monachium uroczy- 
stości ku czci Schlagetera, który został od razu ogłoszony męczenni- 
kiem ruchu narodowosocjalistycznego66. Jego imieniem nazywano uli-
ce, organizacje faszystowskie, doczekał się też wielu pomników, także  
w Ełku. Pomnik Schlagetera został odsłonięty 28 czerwca 1929 r. Znajdo-
wał się na placu Cesarza Wilhelma (dawniej plac przy końcu ulicy Wojska 
Polskiego w okolicy skrzyżowania ulicy Kilińskiego z ulicą Targową).

Epilog: „bezlitosna odpowiedź na przemoc, którą sami zasialiśmy”

We wrześniu 1939 r. Ełk i jego okolice przypominały wielki obóz woj- 
skowy. Ogarnięte nazistowską ideologią Niemcy w imię walki o „prze-

65  Por. P. Dziengel, Straßen- und Flurnamen in Lyck, w: Hagen-Lycker Brief, nr 58/2000, s. 65-73.
66  Por. Biografia Alberta Leo Schlagetera, Niemieckie Muzeum Historyczne w Berlinie: http://www.
dhm.de/lemo/html/biografien/SchlageterAlbert/ (15.04.2015). 
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67  S. Lenz, Muzeum ziemi ojczystej, tłum. E, Borg i M. Przybyłowska, Olsztyn 2010, s. 407.
68  Ostpreussen. Wspomnienia Polaków wywiezionych na roboty przymusowe do Prus Wschodnich w la-
tach 1939-1945 (wybór relacji R. Degiel et al.), Warszawa 2010, s. 27.

strzeń życiową” dążyły do wojny. Atak na Polskę 1 września 1939 r. roz-
począł się m.in. w tej krainie. Mieszkańcy Ełku wierzyli w sens wojny  
i łatwe zwycięstwo. Na kartach „Muzeum ziemi ojczystej” Siegfried  
Lenz wspominał ten dzień: 

Główną ulicą miasta przeciągała armia, a mieszkańcy Łukowca kla-
skali, machali rękami i rzucali żołnierzom papierosy i słodycze67.

Wywołana początkiem wojny euforia ustąpiła szybko miejsca twardej 
rzeczywistości. Ełk nie był wprawdzie nękany bombardowaniami, tak  
jak zachodnie miasta Rzeszy, jednak spokój panujący w mieście stawał 
się coraz bardziej pozorny. Z powodu mobilizacji mężczyzn do służby 
wojskowej zaczęło brakować rąk do pracy. W mieście pojawili się więc 
przymusowi robotnicy. W większości pochodzili oni z Polski. W Ełku tra-
fiali najpierw do Urzędu Pracy (Arbeitsamt), skąd przydzielano ich do 
gospodarstw rolnych na terenie powiatu. Wywieziona z Łap na roboty 
do Prus Wschodnich w maju 1944 r. Marianna Biała z Łap swój pobyt  
w Ełku wspomina następująco:

10 maja […] odwieziono nas pociągiem towarowym do stacji ko-
lejowej w Lyck […]. Po przybyciu do Lyck zaprowadzono nas do 
przydworcowej restauracji i tam wydano nam pierwszy posiłek: 
dwie kromki suchego chleba oraz kubek kawy. Potem mogliśmy się 
przespać – gdzie kto mógł. Następnego dnia dostaliśmy taki sam  
posiłek. Gdy wszyscy jako tako się posililiśmy, naszą grupę chłop-
ców i dziewcząt odprowadzono do urzędu pracy, zwanego po nie- 
miecku „Arbeitsamt”. W dużym holu, na parterze budynku, usta-
wiono nas po obu stronach pod ścianami – w jednym szeregu dzie-
wczęta i chłopcy. Środkiem przechodzili miejscowi niemieccy rolni-
cy. Bauerzy traktowali nas jak przedmioty wystawione na sprzedaż. 
I tak się czuliśmy – jak zwierzęta, które wystawiono na rynku  
w celu sprzedaży. Po takim przeglądzie niemieccy bauerzy wybiera-
li odpowiednią ilość Polaków lub Polek potrzebnych im do pracy  
w gospodarstwie rolnym, po czym przechodzili do okienka biuro-
wego w celu opłacenia ustalonej według cennika sumy pieniężnej. 
Cena zależała od zewnętrznego wyglądu danego robotnika i jego 
sprawności fizycznej. Wreszcie bauerzy zgłaszali się ze „swoimi”  
robotnikami do „Arbeitsamtu”, gdzie każdemu wydawano legity-
mację, na której była naklejona zrobiona wcześniej fotografia oraz 
zapisane dane personalne. Po przybyciu do gospodarstwa rolnego 
każdy Polak otrzymywał literę „P”, którą obowiązkowo musiał 
przyszyć do bluzki lub marynarki68.



138

Rafał Żytyniec

Oprócz Polaków w latach 1940-1945 przebywali w Ełku również fran- 
cuscy jeńcy wojenni, których umieszczono w budynku dawnej sali gim- 
nastycznej przy ul. Armii Krajowej. Pracowali przy budowie szosy nad  
jeziorem w Guzkach i Grabniku. We wsi Ogródek, jak wynika z akt śledz-
twa69 prowadzonego w latach 1971-1978 przez Okręgową Komisję Ba-
dania Zbrodni Hitlerowskich w Białymstoku, w jednym z domów prze-
trzymywanych było 10 polskich jeńców wojennych, zaś w pobliskim Sko- 
macku Wielkim znajdowali się również francuscy, radzieccy, a przejścio-
wo nawet włoscy jeńcy wojenni. Byli codziennie doprowadzani do pracy 
u okolicznych gospodarzy. Z chwilą zbliżania się frontu w 1944 r. jeńców 
tych ewakuowano w nieznanym kierunku. W toku prowadzonego 
śledztwa ustalono, że:

jeńcy pracowali bardzo ciężko do 12 godzin na dobę, a wyżywienie 
było bardzo złe. Były jednak wyjątki, bo na przykład świadek Zdybał 
oświadczył, że jego pracodawca był ludzki i nie ma do niego żadnych 
zastrzeżeń70.

Jak więc widać, niemieccy mieszkańcy Ełku różnie traktowali pracują- 
cych w mieście robotników przymusowych. Z innych relacji świadków  
wynika, że jednych traktowano niemalże jak członków rodziny, po-
zwalając im na spożywanie posiłków przy wspólnym stole, zaś do innych  
odnoszono się wrogo. Ełcki kreisleiter NSDAP, Hermann Knispel, wy-
mierzał surowe kary za zbytnie bratanie się Niemców z przymusowymi 
pracownikami. Zaniepokojenie władz budził fakt swoistego renesansu 
języka polskiego, za pomocą którego Mazurzy porozumiewali się z Po-
lakami. Ci zaś nie mogli pozostać niezauważeni, pozwalano im bowiem  
w czasie wolnym na poruszanie się po mieście. Marianna Biała wspomina:

W każdą niedzielę, od obiadu do godziny 17.00 mieliśmy czas wolny. 
Wykorzystywaliśmy go, odwiedzając Polaków przebywających rów-
nież na pracach przymusowych. W pierwszą niedzielę miesiąca poz-
walano nam jeździć do kościoła katolickiego w Ełku. Drogę do Ełku 
pokonywaliśmy na piechotę w ciągu dwóch godzin. Mszę świętą  
z homilią odprawiał ksiądz katolicki z Grajewa. Po zakończeniu ho-
milii czytał w skrócie rachunek sumienia, a każdy z nas przypominał 
sobie swoje grzechy. W końcu dawał wszystkim rozgrzeszenie, po 
którym można było przyjąć komunię świętą. Msza, rachunek sumie-
nia oraz komunia święta odbywała się raz w miesiącu71.

Z lektury akt śledztw prowadzonych po wojnie przez białostocki oddział 
Komisji Badania Zbrodni Hitlerowskich wyłania się ciemny i nie do końca 
jeszcze poznany obraz czasów wojny w położonym nad jeziorem mia-

69  Por. śledztwo w sprawie zabójstw popełnionych w latach 1939-1944 przez funkcjonariuszy nazis-
towskich w obozie jeńców polskich, radzieckich i francuskich we wsi Ogródki, pow. Ełk, tj. o czyn z art. 1 
pkt. 1 Dekretu z 31-08-1944 r., IPN Białystok, sygn. S 120/71/Bi.
70  Ibidem, s. 8.
71  Ostpreussen. Wspomnienia…, op. cit., s. 28.
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72  Akta śledztwa w sprawie zabójstw popełnionych w latach 1941-1942 przez funkcjonariuszy nazistows-
kich w więzieniu w mieście Ełk, IPN Białystok, sygn. S 7/73/Bi, s. 18.

steczku, w którym tylko z pozoru życie płynęło spokojnie i leniwie. Za 
murami więzienia na wyspie zamkowej miejscowe gestapo torturowało  
i mordowało więźniów. W wyniku prowadzonego przez Komisję w la-
tach 1973-1978 śledztwa w sprawie zabójstw popełnionych w latach 1941-
-1942 przez funkcjonariuszy nazistowskich w więzieniu w Ełku ustalono, 
że:

nieznani z nazwiska funkcjonariusze Gestapo z nieustalonej bliżej 
formacji dopuścili się zamordowania w 1942 r. obywatela polskiego 
Adolfa Przybyszewskiego, mieszkańca wsi Szymany, gm. Grajewo  
zaś w 1941 roku nieznanego z nazwiska więźnia. Oba czyny popełnio- 
ne zostały na terenie więzienia w Ełku. (styl i interpunkcja orygi-
nału)72.

Wspomniany Adolf Przybyszewski został aresztowany wraz z grupą  
innych osób w swojej rodzinnej wsi jesienią 1944 r. przez żandarmerię  
z Prostek i osadzony w więzieniu w Ełku. Oprócz mieszkańców powia-
tu grajewskiego w ełckim więzieniu często osadzano uciekających z ro- 
bót robotników przymusowych. Przesłuchany, w ramach wspomniane-
go śledztwa, jako świadek Józef Kalejta relacjonował swój pobyt w wię-
zieniu ełckim i panujące tam stosunki w sposób następujący:

W okresie okupacji hitlerowskiej mieszkałem we wsi Podbubówek 
k/Suwałk. W kwietniu 1940 r. dostałem nakaz z Arbeitsamtu w Su-
wałkach bym udał się na roboty przymusowe w powiecie ełckim  
i w związku z tym kazano mi zameldować się w Arbeitsamcie w Ełku. 
Udałem się tam i skierowano mnie do wsi Mulden do gospodarza 
Johanna Kleise. U tego gospodarza pracowałem przez okres jedne- 
go roku. W czerwcu 1941 r. pewnego dnia dowiedziałem się, że Po-
laków robotników rolnych mają zabierać do obozu. W związku z tym  
tejże nocy uciekłem od tego gospodarza. Nadmieniam, że Kleise 
odnosił się brutalnie w stosunku do mnie, gdyż często byłem bity. 
Wyżywienie natomiast było stosunkowo niezłe. Ucieczka moja nie 
powiodła się, gdyż w Ełku dokąd przybyłem po ucieczce zostałem 
zatrzymany przez żandarmów i osadzony w więzieniu w Ełku. W wię-
zieniu tym byłem tylko trzy dni i korzystając z nieuwagi strażników 
udało mi się zbiec. Szedłem w kierunku Olecka i tam w drodze uję-
ła mnie ponownie żandarmeria i dowieziono mnie do więzienia  
w Ełku. W więzieniu w czasie przesłuchania zostałem bestialsko po-
bity przez funkcjonariuszy Gestapo, w wyniku czego wybito mi 4 zę-
by i złamano żebra. W więzieniu w Ełku w przeważającej ilości przeby-
wali Obywatele Polscy narodowości polskiej, litewskiej, ukraińskiej 
i białoruskiej. W więzieniu tym przebywała również nieznana ilość 
Niemców, którzy prawdopodobnie odbywali tam kary za jakieś 
przestępstwa. W celi, w której siedziałem było właśnie trzech Niem-
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73  Ibidem, s. 28/1-28/3.
74  Ibidem, s. 28/5.
75  Por. W. Brurein, Rathaus, Wohn- und Geschäftsgebäude in Lyck, w: Bauwelt, Heft 21/1927, s. 6-8.
76  Por. protokół z przesłuchania świadka Ottona Cwingelberga, Akta w sprawie karnej zbrodni 
żandarmerii i gestapo w Ełku, IPN Białystok, sygn. 484/13, s. 4-6.

Rafał Żytyniec

ców. Między więźniami Polakami były przypuszczenia, że Niemcy ci 
byli specjalnie osadzeni dla szpiegowania nas. […] Więzienie w Ełku 
dozorowane było przez funkcjonariuszy Gestapo, którzy mieli czar-
ne mundury, a na czapkach pod orłem mieli znaki „trupie główki”. 
Stosunek tych funkcjonariuszy do więźniów był wręcz bestialski, 
przy każdej okazji bili więźniów. (styl i interpunkcja oryginału)73

Jakimi metodami posługiwało się ełckie gestapo podczas prowadze-
nia śledztw? Na własnej skórze doświadczył tego Stanisław Jankowski, 
również aresztowany podczas wspomnianej akcji żandarmerii w Szyma-
nach, jesienią 1942 r. Jako świadek zeznał przed Komisją:

W drugim czy trzecim tygodniu pobytu w więzieniu byłem kilkakrot-
nie przesłuchiwany przez jakichś funkcjonariuszy w ubraniach cywil-
nych. Parę razy przesłuchiwany byłem chyba w kancelarii więziennej, 
zaś kilka razy nocą byłem wożony karetką więzienną do miasta, lecz 
w jakim budynku odbywało się przesłuchanie nie wiem. Podczas 
przesłuchań gdy nie przyznawałem się do stawianych mi zarzutów 
współpracy z partyzantami w celu zmuszenia mnie do mówienia 
prawdy, byłem brutalnie bity. W szczególności raz zostałem pobity 
polanem drzewa. Maltretowanie mnie nie załamało i do żadnej winy 
nie przyznałem się. (styl i interpunkcja oryginału)74 

Fakt przesłuchiwania poza budynkiem więzienia skłania do postawie- 
nia pytania o to, gdzie znajdowała się siedziba ełckiego gestapo. Z du-
żą dozą prawdopodobieństwa można stwierdzić, że mieściło się ono  
w piwnicach miejskiego ratusza. Fakt istnienia posterunku policji i pię- 
ciu cel przeznaczonych dla więźniów w jego piwnicach potwierdzają 
opublikowane w 1927 r. w czasopiśmie „Bauwelt” plany ełckiego ratu-
sza75. Kolejnym dowodem są zeznania świadków przesłuchanych w ra-
mach prowadzonego przez Komisję Badania Zbrodni Hitlerowskich śle-
dztwa w sprawie ludzkich szczątków, odnalezionych w czerwcu 1969 r.  
podczas prac budowlanych, prowadzonych w okolicach ówczesnej ul.  
Armii Czerwonej. Urodzony w 1928 r. jeszcze w niemieckim Lycku Otto 
Cwingelberg zeznał, że na parterze ratusza mieściła się niemiecka poli-
cja kryminalna i porządkowa, zaś w piwnicach urządzony był areszt,  
w którym można było pomieścić ponad sto osób. Ełckie gestapo miało 
zajmować część ratusza od strony dzisiejszej ul. Mickiewicza76. Poda-
wane przez Cwingelberga fakty są o tyle wiarygodne, że spędził on jed-
ną noc w więzieniu w piwnicach ratusza po aresztowaniu za sztubacki 
wybryk, polegający na wymontowaniu zegara z jednego z samolotów 
na ełckim lotnisku. Przesłuchiwany w ramach wspomnianego śledztwa 
Czesław Nalborski zeznał z kolei, że podczas wojny żandarmeria i gesta- 
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77  Protokół z przesłuchania świadka Czesława Nalbowskiego, Akta w sprawie karnej zbrodni żandar-
merii i gestapo w Ełku, IPN Białystok, sygn. 484/13, s. 7-9.
78  Por. A. Kossert, Prusy Wschodnie…, op. cit., s. 295-299.
79  Por. śledztwo w sprawie zabójstw popełnionych w latach 1943-1944 przez funkcjonariuszy nazi-
stowskich w obozie pracy przymusowej w Kreutzfeld k. Ełku, tj. o czyn z art. 1 pkt. 1 Dekretu z 31-08- 
-1944 r., IPN Białystok, sygn. S 92/68/Bi.

po zajęły budynek ewangelickiego domu parafialnego (po wojnie znaj-
dowało się w nim kino „Polonia”) i urządziły w nim areszt oraz maga-
zyn77. Za lokalizacją siedziby gestapo w ratuszu przemawia wreszcie 
fakt administracyjnego podporządkowania tajnej policji oraz policji kry-
minalnej jednej organizacji, tj. Policji Bezpieczeństwa (Sicherheitspoli-
zei), na której czele stał najpierw Heinrich Himmler, a od października  
1939 r. – Heinrich Müller.

Spokój prysł w momencie, kiedy w 1944 r. Armia Czerwona doszła do  
granicy wschodniopruskiej. Do tego czasu ludność nie miała bezpo- 
średniej styczności z wojną, której oznakami była powszechna mobili- 
zacja mężczyzn, racjonowanie żywności, wzrost przestępczości oraz  
obecność jeńców wojennych i robotników przymusowych. 22 czerwca 
1944 r. rozpoczęła się wielka ofensywa radziecka. 16 października tego 
roku wojska radzieckie po raz pierwszy przekroczyły granicę niemiecką 
między Stołupianami a Puszczą Romincką. 21/22 października w okolicy 
Nemmersdorf (obecnie Majakowskoje) w powiecie gąbińskim oddziały 
11 Armii Gwardyjskiej natknęły się na jednostki niemieckiej 4 Armii. Po od-
biciu Nemmersdorf przez wojska niemieckie odkryto ślady masakry na 
ludności cywilnej. Masakrę tę wykorzystano w bezsensownej propagan-
dzie zastraszania ludności zemstą zwycięzców w celu jej mobilizacji do 
dalszej walki. Gauleiter Koch podjął dopiero wtedy decyzję o ewakuacji 
ludności z pasa nadgranicznego o szerokości 30 kilometrów. Od połowy 
listopada nastąpiła przerwa w walkach, trwająca do 13 stycznia 1945 r., 
kiedy to do ofensywy ruszyło 1,6 miliona żołnierzy, wkrótce zamykając 
Prusy Wschodnie w kotle. Jednakże fanatyczni kreisleiterzy NSDAP na-
wet wtedy nie pozwalali na ewakuację ludności, czyniąc to dopiero tuż 
przed wkroczeniem Armii Czerwonej, kiedy uporządkowana ucieczka 
była już niemożliwa. Tylko miejscowi funkcjonariusze NSDAP pouciekali 
w porę przed zbliżającą się nawałnicą78.

Co działo się wtedy w Ełku?

Do przygotowania obrony zagrożonego miasta i prowincji mobilizowa-
no wszelkie środki, również robotników przymusowych. Latem i jesie- 
nią 1944 r. w Radziłowie, Grabowie oraz pobliskich wsiach w okolicach  
Grajewa Niemcy zorganizowali wiele łapanek. Zatrzymanych w ten spo-
sób mężczyzn i kobiety przetransportowano do obozu pracy przymu-
sowej w ówczesnym Kreuzfeld (Chruściele) koło Ełku. Ogółem więzio- 
no tam, jak podają dane zgromadzone w trakcie śledztwa79 prowadzo-
nego w latach 1968-1977 przez Okręgową Komisję Badania Zbrodni Hit-
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80  Sprawozdanie ze śledztwa z 29.06.1977 r., śledztwo w sprawie zabójstw popełnionych w latach 1943-
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81  Ibidem.
82  Por. ibidem.

lerowskich, 500-600 osób, umieszczonych – jak opisuje sprawozdanie  
ze śledztwa Komisji:

w oborach, w których nie było żadnych prycz, tak że więźniowie mu-
sieli spać na oborniku. Więźniom nie dano również żadnych koców 
do przykrywania się. Zaznaczyć trzeba, że większość więźniów aresz- 
towana została w porze letniej lub wczesną jesienią kiedy było 
ciepło i zabrano ich tylko w tych ubraniach które mieli na sobie. […] 
Początkowo do czasu gdy było ciepło sytuacja nie była jeszcze tragicz- 
na, ale gdy w październiku nastały chłody i słoty, więźniów gnębił 
chłód. (styl i interpunkcja oryginału)80

Więźniów w obozie pilnowali funkcjonariusze SA lub Arbeitsdienstu, na- 
zywani ze względu na kolor umundurowania przez więźniów „słonecz-
nikami”. Więźniowie byli zatrudnieni przy kopaniu okopów w związku  
z nadciągającym frontem.

Praca była wręcz niewolnicza i zaczynała się o godzinie 6:00, kończy-
ła się po 10-12 godzinach, gdyż trwała tak długo aż została wykonana 
robota wyznaczona na ten dzień. Wyżywienie było tak nędzne, że 
więźniowie byli zupełnie wycieńczeni, zwłaszcza że oprócz głodu 
dręczył więźniów chłód i insekty, gdyż warunki higieniczne były ko-
szmarne. (styl i interpunkcja oryginału)81

Koszmarne warunki bytowe w obozie przyczyniły się do tego, że więź-
niowie podejmowali próby ucieczki. Pierwsza z nich miała miejsce w no-
cy 30 października 1944 r., kiedy uciekło 6 więźniów – 4 mężczyzn i 2 ko- 
biety. Wszystkich ujęto, rozstrzelano i pogrzebano we wspólnym gro- 
bie. Po tygodniu od pierwszej ucieczki z obozu uciekło następnych 
sześciu więźniów. Ich również złapano, a po egzekucji pogrzebano  
w pobliżu Jeziora Ełckiego82.

Reihnold Weber podaje w swojej historii powiatu ełckiego, iż ewakua-
cja ludności miasta rozpoczęła się już w sierpniu 1944 r. Większą część 
ełczan ewakuowano do Morąga, pozostałych później do Saksonii i Tu-
ryngii. Część administracji powiatowej i miejskiej oraz banki przenie-
siono w październiku i listopadzie do Olsztyna. Zakłady przemysłowe 
przeniesiono do Zalewa. W mieście utworzono oddziały Volkssturmu, 
które kwaterowały w szkole im. Goethego przy dawnej Steinstraße  
nr 25 (dzisiejsza ul. Słowackiego w miejscu, gdzie znajduje się super-
market sieci „Biedronka”). Powołano do nich mężczyzn między 16 a 60 
rokiem życia niesłużących w Wehrmachcie. To oni mieli dać ostatecz- 
ny odpór wkraczającym do miasta Rosjanom83. W powieści Muzeum zie-

Rafał Żytyniec
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mi ojczystej Siegfried Lenz opisuje bezsens tego przedsięwzięcia, z góry 
skazanego na klęskę:

A więc znowu ostatnia rezerwa, ostatnie natarcie, jeszcze raz na-
ród miał być kozłem ofiarnym, ci, którzy zawsze musieli wszystko 
znosić, wszystko wytrzymać, znowu mieli wytężyć ostatnie siły, 
by odwrócić klęskę; trzeba ci było nas widzieć, łukowieckie pospo-
lite ruszenie, kiedy pod dowództwem dwóch oficerów-inwalidów 
maszerowaliśmy na górę zamkową – ach maszerowaliśmy to za du-
że słowo, powinienem raczej powiedzieć: wlekliśmy się, obojętnie, 
jak werbowani robotnicy rolni wloką się na pola84.

Do walk z udziałem ełckiego Volkssturmu jednak nie doszło, ponieważ  
20 stycznia 1945 r. kreisleiter Knispel wraz z landraturą zarządzili ewa-
kuację pozostałych jeszcze mieszkańców zachodnich części powiatu  
oraz pracujących we wschodniej jego części grup roboczych. Ełcki Volks-
sturm ewakuował się 22 stycznia 1945 r. w kierunku Orzysza. Większa 
część mieszkańców zachodniej części powiatu uciekła 21 stycznia, po-
została dopiero 22 stycznia 1945 r. Dworzec ełcki ewakuowano 22 sty-
cznia, w południe odjechał z niego transport z uciekinierami, zaś ostat-
ni pociąg odjechał z dworca ok. 20.30 do Kętrzyna. Tego samego dnia 
saperzy wysadzili w powietrze linię kolejową Ełk–Olecko. Po odjeździe 
ostatniego pociągu dworzec przejął oddział saperów, którzy wysadzili  
w powietrze mosty, zwrotnice i inne urządzenia kolejowe85.

Il. 3. Rosjanie w Ełku,
1945 r. 
Fot. ze zbiorów Muzeum 
Historycznego w Ełku/ 
kolekcja Mirosława  
Boczkowskiego.

83  R. Weber, Der Kreis Lyck. Ein ostpreußisches Heimatbuch, Leer 1981, s. 589.
84  S. Lenz, Muzeum…, op. cit., s. 468.
85  R. Weber, Der Kreis…, op. cit., s. 600.
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Rosjanie wkroczyli do Ełku bez walk 24 stycznia 1945 r., zastając miasto 
prawie całkowicie wyludnione. Początkowo nie dokonywali w mieście 
żadnych zniszczeń, burzenie domów rozpoczęło się dopiero wraz  
z przekazaniem administracji Polakom, które oficjalnie miało miejsce  
28 maja 1945 r. Wobec pozostałej ludności niemieckiej zastosowano 

Il. 5, 6 i 7.  
Fotografie szczątków 
70 osób, znalezionych  

w czerwcu 1969 r. 
podczas prac budo-

wlanych, prowadzo-
nych na terenie między  
Zespołem Szkół Mecha-

nicznych a kościołem 
Najświętszego Serca 

Jezusowego. 
Fot. IPN Oddział 
Białystok, Akta  

w sprawie karnej 
zbrodni żandarmerii  

i gestapo w Ełku,  
sygn. 484/13.
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86  Por. akta w sprawie karnej zbrodni żandarmerii i gestapo w Ełku, IPN Białystok, sygn. 484/13. 
87  Por. ibidem, s. 13.
88  S. Lenz, Muzeum…, op. cit., s. 503. 
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wiele represji. Świadkowie wspominają o rozstrzeliwaniach, wywóz- 
kach na przymusowe roboty do ZSRR oraz przymusie pracy na rzecz Ros-
jan i Polaków.

Koniec wojny w Ełku obfitował również w tragiczne i do dziś niewyjaś-
nione wydarzenia. Jak już zostało wspomniane wcześniej, w czerwcu 
1969 r. podczas prac budowlanych, prowadzonych na terenie między 
Zespołem Szkół Mechanicznych a kościołem Najświętszego Serca Jezu-
sowego, robotnicy odkopali szczątki ok. 70 osób. W toku przeprowa-
dzonego śledztwa86 Okręgowa Komisja Badania Zbrodni Hitlerowskich 
w Białymstoku ustaliła, że 

wykopane kości ludzkie pochodzą najprawdopodobniej ze zwłok  
osób, które zginęły w czasie działań wojennych w 1945 r. i w takich  
warunkach zostały pogrzebane obok ratusza87. 

Badania znalezionych kości wykazały, że w masowym grobie pochowa- 
no 30 kobiet i 30 mężczyzn w różnym wieku, przy czym czaszki nie  
nosiły śladów rozstrzeliwania. Stan zachowania pozostałych czaszek  
nie pozwalał na identyfikację płci ofiar. Do kogo należały odnalezio- 
ne wówczas szczątki i czy zmarli padli ofiarą epidemii, czy też zostali  
rozstrzelani przez gestapo albo żołnierzy radzieckich po ich wkroczeniu 
do Ełku – tego najprawdopodobniej nie dowiemy się nigdy.

Historia zatoczyła więc koło i wojna wracała z całym okrucieństwem 
tam, skąd rozpoczęła swój triumfalny pochód przez Europę, co było – 
jak pisał Siegfried Lenz – bezlitosną odpowiedzią na przemoc, którą sami 
zasialiśmy88. Niemiecki Lyck stał się wkrótce, po krótkim interregnum 
komendantur radzieckich, polskim Ełkiem.

Rafał Żytyniec
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ABSTRACT 

„Masurian Revelation”
Ełk in the Third Reich

Scientific studies on the era of the Third Reich take note of the phe-
nomenon of East Prussian National Socialism. Its characteristic trait 
was the popularity of the NSDAP among the local population, espe-
cially in its southern districts. Adolf Hitler’s party succeeded thanks 
to deft propaganda that took advantage of the atmosphere of dan-
ger and acquired a large “clientele” in all social classes between 1928 
and 1933. The subject of this study is the creation, development and 
fall of the NSDAP structures in Ełk in 1930-1945. The previously unan-
alyzed acts of the Geheimes Staatsarchiv Preußischer Kulturbesitz 
in Berlin-Dahlem and the Bundesarchiv in Berlin-Lichterfelde consti-
tute the main source material. The circle of the Ełk Nazis shown in 
this material appears as one in which opportunism, ubiquitous cor-
ruption and conflicts between various party fractions prevailed, no 
different than the situation in all of Germany at the time. A separate 
chapter is dedicated to the Ełk NSDAP Kreisleiter, Hermann Knispel. 
An interesting exception in the context of a small town soaked in 
Nazi ideology was the nonconformist attitude of the Ełk post inspec-
tor, Ernst Lehmann, who was sentenced to prison for making fun of 
Hitler’s speeches. The last part of the article presents crimes com-
mitted against forced laborers by the Gestapo in Ełk. 
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Mazurzy na terenie powiatów  
Ełk, Gołdap i olecko  
w latach 1945-1950

Andrzej Sakson

Wschodnie Mazury nazywane także Mazurami Garbatymi posiadają wła-
sną specyfikę. Uwydatniło się to szczególnie w XX wieku, w tym także  
w okresie bezpośrednio powojennym, tj. w latach 1945–1950.

Ełk uważany był powszechnie za stolicę Mazur. Do wybuchu I wojny 
światowej, procesy społeczne dokonujące się na obszarze trzech powia- 
tów będących przedmiotem analizy, tj.: Ełku, Gołdapi i Olecka były cha- 
rakterystyczne dla całej społeczności mazurskiej. Zasadnicza zmiana na- 
stąpiła wraz z wybuchem I wojny światowej. Wyróżnić należy następu-
jące wydarzenia dziejowe, które wywarły istotny wpływ na losy zamiesz-
kujących tam Mazurów i rzutowały również na poczucie ich tożsamości:

1. Wybuch I wojny światowej spowodował, że na obszarach okupowa-
nych przez Rosjan, toczyły się ciężkie walki, które doprowadziły do du-
żych zniszczeń, szczególnie w Ełku. Wielu mieszkańców ewakuowano, 
część z nich dostała się do niewoli i została deportowana do Rosji. Po 
wyparciu wojsk rosyjskich z prowincji w marcu 1915 r. przystąpiono do 
zakrojonej na szeroką skalę akcji odbudowy ze zniszczeń wojennych. Dla 
zacofanego pod względem gospodarczym regionu był to istotny impuls 
modernizacyjny. Pomoc gospodarcza płynąca szerokim strumieniem  
z Rzeszy umocniła wśród ogółu mieszkańców, w tym Mazurów poczu- 
cie związku z prusko-niemiecką ojczyzną. Utożsamianie się z niemiecko-
ścią umacniała także masowa służba Mazurów w armii cesarskiej (podob-
ne zjawisko miało miejsce w czasie wojny francusko-pruskiej z lat 1870- 
-1871)1.

1   Por. A. Sakson, Od Kłajpedy do Olsztyna. Współcześni mieszkańcy byłych Prus Wschodnich: Kraj Kłajpedzki, 
Obwód Kaliningradzki, Warmia i Mazury, Poznań 2011, s. 21–32. Ibidem obszerna literatura przedmiotu. 
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2. Klęska Niemiec w I wojnie światowej oznaczała załamanie się istnie-
jącego porządku społecznego i politycznego. Niemcy utraciły swój mo- 
carstwowy charakter. Na mocy traktatu wersalskiego z 1919 r. Prusy 
Wschodnie stały się swoistą „wyspą”. Granicząc z Litwą, Polską i Wol-
nym Miastem Gdańskiem, oddzielone zostały od „macierzy” polskim 
„korytarzem”. Na obszarach południowych Prus Wschodnich odbył się 
11 lipca 1920 r. plebiscyt, który zadecydował o przyszłości tych ziem. 
W skali całego obszaru plebiscytowego na wschodnich Mazurach pa-
dło najwięcej głosów za Niemcami2. Powiat ełcki stał się regionem gra-
niczącym z II Rzeczpospolitą. Przez cały okres międzywojenny władze 
niemieckie realizowały specjalny „program graniczny”, prowadząc tu 
liczne inwestycje, ale także wysiedlając ludność miejscową i osiedlając 
kolonistów niemieckich.

Najszybciej w skali Mazur postępował tu proces asymilacji i germaniza-
cji ludności mazurskiej, co oznaczało utratę poczucia odrębności etnicz- 
nej. Na terenie powiatu ełckiego, który od 1905 r. przynależał do rejen-
cji olsztyńskiej, zamieszkiwało w tymże roku 55 081 Mazurów, z których 
31 673 posługiwało się językiem polskim, co stanowiło 57,5%. Wg spisu  
z 1925 r. liczba ludności mazurskiej mówiącej językiem polskim (mazur-
skim) stopniała do 7 081 osób (na 58 429), co stanowiło 12,12%. Na obsza-
rze powiatu oleckiego należącego podobnie jak powiat Gołdap do rejen-
cji gąbińskiej, w 1905 r. mówiło po polsku 14 345 Mazurów (na 39 245), 
co stanowiło 36,78%. W 1925 r. liczba ta zmniejszyła się do 3 491 osób  
(na 40 107), czyli do zaledwie 8,7%. Powiat gołdapski nie był typowym 
powiatem mazurskim. Dominowała tu ludność niemiecka, ale w podob-
nych proporcjach zamieszkiwała go społeczność litewska i polska (mazur- 
ska). Według spisu z 1825 r. na obszarze tym językiem polskim posłu-
giwało się 3 940 osób (wobec 3 459 władających językiem litewskim  
i 17 412 – niemieckim). W 1890 r. językiem polskim władało 675,  
a w 1905 r. – 436 osób (wobec 42 891 mówiących po niemiecku i 185  
po litewsku). Ogółem na terenie tych trzech powiatów w 1905 r. mieszka-
ło ponad 46 tys. Mazurów, natomiast w 1925 r. – 10 tys. We wszystkich 
tych powiatach (podobnie jak na całych Mazurach) dominowali wyznaw-
cy luteranizmu, którzy stanowili 95–98% ogółu mieszkańców3.

3. Na obszarze wschodnich Mazur NSDAP – partia Adolfa Hitlera cieszyła 
się, przed objęciem władzy w 1933 r., największym poparciem w skali 
całych Niemiec. Po wyborach w 1930 r. NSDAP należała w okręgu Ełk 
do najsilniejszych partii. W wyborach z 31 czerwca 1932 r. hitlerowcy 
uzyskali tam rekordową liczbę 70,6% głosów. Także w Olecku i Gołdapi 

2  W. Wrzesiński, Plebiscyty na Warmii i Mazurach oraz Powiślu z roku 1920, Olsztyn 1974, s. 447-452. Na 
terenie powiatu Ełk za przynależnością do Polski oddano jedynie 44 głosy (na 36 534) co stanowiło 
0,12% ważnych głosów. Równie dotkliwą klęskę poniosła Polska na terenie powiatu oleckiego, za którą 
opowiedziały się jedynie 2 osoby (na 28 625) co stanowiło 0,007%. Był to najniższy wynik na terenie 
Warmii i Mazur. Na cześć tego zwycięstwa zmieniono nazwę Olecko (Margrabowa) na Treuburg („Wier-
ne miasto”). 
3  A. Sakson, Mazurzy – społeczność pogranicza, Poznań 1990, s. 31, 50-51; L. Belzyt, Pruska statystyka 
językowa (1825-1911) a Polacy zaboru pruskiego, Mazur i Śląska, Zielona Góra 2013, s. 33-60.

Andrzej Sakson



149

Mazurzy na terenie powiatów Ełk, Gołdap i Olecko w latach 1945-1950

za partią A. Hitlera głosowało ponad 60% wyborców. Stanowiło to duże 
zaskoczenie dla miejscowych działaczy NSDAP jak również dla władz 
partyjnych w Królewcu i Berlinie. Po 1933 r. poparcie to podtrzymywane 
było m.in. przez specjalny „plan dla Prus Wschodnich”. Hasła „rewolucji 
narodowosocjalistycznej”, które m.in. głosiły, że Mazurzy są członkami 
„niemieckiej wspólnoty narodowej” oznaczały dla większości Mazurów 
zanegowanie obowiązującego poglądu, iż są obywatelami drugiej ka- 
tegorii, o czym świadczyć miała ich rzekoma niższość kulturowa. Zna- 
miennym przejawem tego stanu rzeczy było powszechnie używane po- 
wiedzenie: „Gdzie kończy się kultura, tam spotkasz Mazura”. Istotny  
wpływ na świadomość ludności mazurskiej wywarł wybuch II wojny 
światowej oraz jej przebieg. Wzmocnił on nastroje antypolskie i umocnił,  
szczególnie w średnich i młodszych pokoleniach, przywiązanie i iden-
tyfikację z III Rzeszą, m.in. poprzez służbę wojskową i udział w sukce-
sach wojennych Wehrmachtu. Większość Mazurów określała się mianem 
„Deutsch-Masuren” lub też uważała się za Niemców4.

Melchior Wańkowicz w wydanym po raz pierwszy w 1936 r. słynnym 
reportażu z pobytu w Prusach Wschodnich pt. Na tropach Smętka tak 
opisuje swój pobyt w Ełku: 

W tym naszym dążeniu do zbliżenia z Mazurami pierwszy nam za-
biegł drogę Ełk, […] szczerzący ku Rosji zęby wojskowym garnizo-
nem, w czasie wielkiej wojny przez nich zniszczony, przy czym, gdy  
walka trwała na ulicach miasta, „wiele grobów otwartych zostało”, 
jak pisze latopis nam współczesny, dr Orłowicz. Nie wiem, co współ-
czesnym otwarte groby powiedziały, ale wiem, że bezpośrednio po 
bitwie zjawił się na rynku Kaiser Wilhelm i Ełk krzyczał mu hoch! Mój 
fryzjer, goląc mnie, opowiada, jak wylazł wówczas z lochu i krzyczał 
hoch, a na błotnikach cesarskiego auta leżało błoto dalekich dróg.  
A potem, jako ojciec chrzestny Ełku, zameldowała się cała Ober-
schlesien i swoim sumptem wybornie odbudowała miasto i powiat. 
Mazurzy po powiecie spotykani, których domy ocalały, mieszkają 
gorzej niż ich sąsiedzi i dotychczas opowiadają jak o nieszczęściu, że 
dom ich nie uległ zniszczeniu. A kiedy przyszedł plebiscyt – proszę 
– jesteśmy na rynku: trzy kamienie niemieckie znaczą zwycięstwo  
Niemiec – w sercu mazurskiej ziemi. Trzydzieści sześć tysięcy głosów 
za Niemcami, czterysta czternaście głosów za Polskę. Wyszedł prze-
ciwko nam Ełk, porządnie zabudowany, pełen towarów echt mo-
dern za szybami szerokich witryn sklepowych. Po ulicach objeżdża- 
no konie wojskowego remontu. […] Poczułem, że mimo woli uni-

4  Por. D. Hertz-Eichenrode, Die Wende zum Nationalsozialismus im südlichen Ostpreussen 1930–1932, 
w: Olsztyńskie Studia Niemcoznawcze, t. 1, 1986, s. 110-114; A. Sakson, Mazurzy…, s. 54-58; A. Kossert, 
Mazury. Zapomniane południe Prus Wschodnich, Warszawa 2004, s. 226-244; H. Pőlking, Ostpreußen. 
Biographie einer Provinz, Berlin 2011, s. 513-540; M. Olszewski/ R. Żytyniec, Ełk. Spacerownik po mieście 
niezwykłym, Ełk 2012, s. 144-182; Mazur, nr 32/1932, Szczycieński Mazur o Mazurach – członkach NSDAP, 
pisał: „Tylko głupi idzie za swoim rzeźnikiem”. Przejawem lokalnego kolorytu były przypadki z po- 
czątku lat trzydziestych, gdy część Mazurów, członków SA na zebraniach tej organizacji (występując  
w strojach organizacyjnych) posługiwała się językiem polskim (mazurskim).
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kam głośnego mówienia po polsku, że milknę, że wzrok mój bieg- 
nie po szyldach. Znajduję na nich nazwiska: Gonschorrek, Quitschal- 
la, Quiatkowsky i Salöwssky – smętne kikuty obumarłej przeszłości.  
[…] Tropiąc tę historyczną sprawę, z nawierzchni wypchniętą na 
szyldy, idziemy w dół ku jezioru, kędy mieszka najbiedniejsza lud- 
ność; w stukocie drewnianych kłumpi, od babulin sunących z nosi- 
dłami po wodę może usłyszymy dźwięk mowy, którą oto oddycha-
liśmy do dzisiaj rana jak powietrzem, nie spostrzegając jej wcale,  
a która z nagła robi nam się dziś nad wszystko potrzebna i droga.  
Ale babuliny milkną, słysząc naszą polską rozmowę i nieufnie, jak 
wielkie szare myszy, wsiąkają po zaułkach słowiańskiej biedoty5.

4. Mazury wschodnie objęte zostały w 1944 i 1945 r. niespotykaną dla 
innych obszarów Mazur przymusową, „totalną akcją ewakuacyjną”. Wła- 
dze powołały specjalne oddziały (Räumungskommando), które zajmo-
wały się „czyszczeniem terenu” przed zbliżającą się Armią Czerwoną. 
W powiecie ełckim akcja ta przebiegała w trzech etapach: sierpień 
1944, październik–listopad 1944 oraz po 20 stycznia 1945 r. W jej wyni- 
ku wysiedlono dwie trzecie mieszkańców, głównie do środkowych Ma-
zur (powiaty Mrągowo i Szczytno) oraz na Warmię (powiaty Olsztyn  
i Biskupiec Reszelski)6. Tam zastały ich oddziały radzieckie. Fakt ten miał 
istotne znaczenie dla powojennych losów Mazurów z powiatów Ełk, 
Gołdap i Olecko.

Istotny wpływ na postawy ludności z Mazur wschodnich, podobnie 
jak ogółu mieszkańców Prus Wschodnich, wywołała psychoza strachu  
przed wkraczającą Armią Czerwoną. Istniało kilka powodów tego stanu 
rzeczy. Jednym z nich był tzw. syndrom Nemmersdorf. Wieś ta, podo-
bnie jak kilka innych miejscowości w powiecie gębińskim i gołdapskim, 
została zajęta przez Rosjan jeszcze w październiku 1944 r. Po 48 godzi-
nach wojska Wehrmachtu wyparły Rosjan dalej na wschód i po zaciek-
łej walce linia frontu ustabilizowała się między Augustowem i rzeką  
Niemen. W Nemmersdorfie życie straciło 26 osób (głównie kobiet, star-
ców i dzieci). Propaganda narodowosocjalistyczna nadała duży rozgłos 
tym wydarzeniom. Skala goebbelsowskiego kłamstwa porównywana 
może być z rozmiarem fałszerstw związanych z tzw. „Krwawą niedzielą” 
w Bydgoszczy z września 1939 r.7

5  M. Wańkowicz, Na tropach Smętka, Warszawa 1958, s. 40-42.
6  T. Mańczuk, Migracja ludności po II wojnie światowej w EGO w świetle materiałów Państwowego Urzędu 
Repatriacyjnego z APS Oddział w Ełku, Rocznik Ełcki, 2004, t. 1, s. 19-21. 
7  Inne źródła podają liczbę od 56 do 73 ofiar. Por. E. Meindl, Ostpreußens Gauleiter. Erich Koch – eine 
politische Biographie, Osnabrűck 2007, s. 433. Powołano specjalną międzynarodową komisję lekarską 
składającą się z „niezależnych ekspertów”. Oczom wkraczających ponownie do wioski niemieckich 
żołnierzy miał się ukazać zatrważający widok – dwie kobiety ukrzyżowane na drzwiach stodoły, wóz dra- 
biniasty, do którego przybito cztery nagie kobiety, zgwałcone i zbezczeszczone zwłoki kobiet i bes-
tialsko torturowanych dzieci przez „bolszewickie hordy”. Taki obraz propagowany był w całych Niem- 
czech (por. m.in. „Die deutsche Wochenschau” z 2.11.1944, nr 739, http://www.youtube.com/watch? 
v=gez3qCJmJjQ (data wejścia na stronę: 23.02.2014). W celach propagandowych wydobyto z grobów  
pochowane już wcześniej ofiary i odpowiednio je „przygotowano”. Prawda była taka, że nie zgwałcono 
żadnej z zabitych kobiet. Fotografie były kłamstwem i zostały specjalnie zaaranżowane. Kłamstwo
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Włączenie całego obszaru Mazur w 1945 r. w obręb państwa polskie-
go spowodowało dalszą destabilizację i pogłębiło zapoczątkowany już 
wcześniej proces dezintegracji i rozpadu społeczności mazurskiej.

Ostateczna klęska III Rzeszy doprowadziła do załamania i rozpadu do- 
tychczasowego świata wartości. Szczególnie uwidoczniło się to w mło-
dym pokoleniu Mazurów, które w całości poddane było faszystowskiej  
indoktrynacji. Poczucie klęski przeżyło ono podwójnie – raz jako zała-
manie idei, w którą powszechnie wierzono, drugi raz jako groźbę utraty 
materialnego dorobku całych pokoleń. Nowa rzeczywistość nie tylko 
młodym pokoleniom jawiła się jako coś groźnego i nieznanego.

Terenowa administracja wojskowa w postaci radzieckich komendantur 
wojennych z reguły traktowała Mazurów na równi z ludnością niemiec-
ką. Spowodowało to, że wiele tysięcy Mazurów znalazło się w obozach 
pracy, bądź wywiezionych zostało w głąb ZSRR. Deportacje ludności  
niemieckiej i mazurskiej trwały przez wiele miesięcy i występowały jesz-
cze w 1946 r.

Stopniowe przejmowanie władzy przez polską administrację w 1945 r. 
spowodowało, iż ludność mazurska i warmińska weszła w skład państ- 
wa polskiego. Proces ten odbywał się w warunkach najmniej korzyst-
nych dla obu stron. W 1945 r. ludność rodzima znalazła się w general-
nie nowych, nieznanych jej i często wrogich stosunkach społeczno- 
-politycznych, gospodarczych i narodowych. Obejmująca władzę polska 
administracja była na tyle słaba, że w okresie powojennym nie zdołała 
zmienić niekorzystnego położenia tej ludności. Ów splot niesprzyjają-
cych czynników spowodował, że proces adaptacji społecznej, rozumia-
nej jako stopniowe przystosowanie się do nowych warunków życia, na-
potykał na szereg przeszkód i barier. Miały one źródło w przyczynach 
obiektywnych, wynikających z ogólnego przebiegu i globalnych zmian 
zachodzących na Mazurach i poza ich obszarem, jak również w szeregu 
przyczyn subiektywnych. Bazowały one głównie na błędach i niekon-
sekwentnej polityce władz w stosunku do tej ludności. Przez długi czas 
na przebiegu procesów społecznych na Mazurach ciążyło silne poczu- 
cie tymczasowości. Okres powojenny wywiera istotne piętno na prze-
biegu wielu procesów społecznych na Mazurach.

Wydarzenia z lat 1944-1945 zapoczątkowały radykalną zmianę istnieją-
cych dotychczas stosunków państwowych, narodowych, społecznych, 
politycznych, gospodarczych, demograficznych, cywilizacyjnych i kultu-

o zajściach w Nemmersdorf funkcjonuje do dzisiaj w niemieckich publikacjach i świadomości społecznej. 
Por. G. Böddeker, Nemmersdorf, w: Letzte Tage in Ostpreußen Erinnerungen an Flucht und Vertreibung 
hrsg. von H. Reinoß, München 1993, s. 301-305; Ch. L. Mee, Die Teilung der Beute, Wien/Mün-chen/Zürich/
Innsbruck 1975, s. 22. Zgodnie z zaleceniami ministerstwa propagandy z 30 października 1944 r. wydarze-
nia te: „a) będą potwierdzeniem (…) woli i wzrostu oporu wśród ludności, b) wśród kobiet zostanie (…) 
wywołane poczucie strachu”. B. Fisch, Nemmersdorf Oktober 1944. Was in Ostpreußen wirklich geschah, 
Berlin 1998, s. 52. 
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rowych. W gruzach legły ukształtowane przez pokolenia społeczności 
lokalne i regionalne oraz uświęcony tradycją porządek rzeczy.

W 1945 roku przed ostatecznym ustaleniem granic administracyjnych 
regionu władze polskie musiały określić jego system administracyjny. 
Przyjęto zasadę, że na Ziemiach Zachodnich i Północnych Polski (nazy-
wanych wówczas powszechnie Ziemiami Odzyskanymi) zostanie wpro-
wadzona przedwojenna polska organizacja administracji terenowej  
(tzn. województwo, powiat, gmina, wieś). Przed 1945 r. Prusy Wschod-
nie były tzw. prowincją z siedzibą władz, zwanych nadrejencją w Kró-
lewcu. Dzieliła się ona na cztery rejencje, a mianowicie: Królewiec, Gą- 
bin, Olsztyn i Kwidzyn (rejencja kwidzyńska należała przed I wojną świa-
tową do Prus Zachodnich). Ostatnie dwie rejencje przypadły Polsce w ca- 
łości, a pierwsze dwie częściowo. Z ogólnego obszaru stanowiącego 
Prusy Wschodnie (wraz z rejencją kwidzyńską – bez portów i mórz), li-
czącego 37 000 km2, Związkowi Radzieckiemu przypadło 13 280 km2, 
a Polsce 23 720 km2, z tego na województwo gdańskie – 1893 km2, bia-
łostockie – 2584 km2, a na olsztyńskie – 19 243 km2 (w granicach sprzed 
reformy administracyjnej z 1 czerwca 1975 r.).

Uchwała Rady Ministrów RP z 14 marca 1945 r. zniosła niemiecki system 
podziału administracyjnego na Ziemiach Zachodnich i Północnych Pol- 
ski i zastąpiła go prowizorycznym podziałem na cztery „okręgi admini-
stracyjne”. Jednym z nich był Okręg Mazurski, obejmujący teren byłych 
Prus Wschodnich. Na podstawie dekretu o zarządzaniu Ziemiami Od-
zyskanymi oraz uchwały Rady Państwa RP z 29 maja 1946 r. dokonano 
tymczasowego podziału administracyjnego tych ziem na wojewódz- 
twa. Jednym z nich było województwo olsztyńskie. 

Przy ustalaniu podziału administracyjnego najistotniejszy problem sta- 
nowiła sprawa granic początkowego „okręgu”, później województwa.  
Kwestia granic powiatów nie podlegała dyskusji, gdyż przyjęto począt-
kowo zasadę zachowania granic powiatów z czasów niemieckich. Po- 
wiaty podzielone granicą państwową zostały przyłączone do sąsiadu-
jących powiatów albo pozostały nadal samodzielnymi jednostkami ad-
ministracyjnymi.

Główny spór toczył się wokół trzech grup powiatów:

1) z władzami ZSRR o przebieg północnej granicy państwa, tzn.  
o kształt powiatów przygranicznych, których siedziby znajdowały 
się w Darkiejnach, Gierdawie, Frydlandzie, Pruskiej Iławce i Świętej 
Siekierce;
2) z władzami województwa białostockiego o przynależność trzech 
mazurskich powiatów: Ełk, Gołdap i Olecko (w skrócie nazywanych 
EGO);
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3) z władzami województwa gdańskiego o Elbląg, Malbork, Sztum i 
Kwidzyn, należących wraz z powiatem Iława do tzw. Prus Zachodnich.

Początkowo cały obszar południowych Prus Wschodnich wraz z byłą re-
jencją kwidzyńską przydzielono do Okręgu Mazurskiego, utworzonego 
14 marca 1945 r.

W lipcu 1945 r. pierwotny obszar Okręgu Mazurskiego zmniejszył się  
o siedem  powiatów, Ełk, Gołdap i Olecko (na mocy decyzji Ministerstwa 
Administracji Publicznej z 9 lipca 1945 r.) przyłączone zostały, pomimo 
protestów władz w Olsztynie, do województwa białostockiego. Powia- 
ty te od 1945 r. były zagospodarowane i zasiedlone głównie przez lud-
ność z województwa białostockiego. Praktycznie władze olsztyńskie 
nigdy ich nie przejęły, choć na początku formalnie im one podlegały. 
Pewne znaczenie miał fakt, że te trzy powiaty, a szczególnie Gołdap, były 
bardzo zniszczone i jako najwcześniej zdobyte mocno ograbione przez 
Armię Czerwoną. W tej sytuacji stanowiły one dla słabego pod każdym 
względem województwa olsztyńskiego przysłowiową „kulę u nogi”. Na-
stępne lata wykazały co prawda, że i Białostocczyzna nie najlepiej zdała 
egzamin z zagospodarowania terenów EGO, popełniając wiele kardy-
nalnych błędów, które skutecznie antagonizowały tamtejsze stosunki 
narodowościowe8.

Istotnym argumentem przemawiającym za zachowaniem pierwotnego  
kształtu Okręgu Mazurskiego były kwestie związane z polityką naro-
dowościową. Podkreślano konieczność prowadzenia jednolitej „akcji 
repolonizacyjnej”, polityki wyznaniowej i osadniczej, co byłoby znacznie 
utrudnione po utrzymaniu podziału okręgu pomiędzy trzy wojewódz-
twa. Najbliższe lata wykazały słuszność tych argumentów, szczególnie  
w odniesieniu do EGO, gdzie zamieszkiwała ludność mazurska i niemie- 
cka, wobec której prowadzono niespójną i błędną politykę narodowoś-
ciową. Sprawa zmiany przynależności administracyjnej odłączonych po-
wiatów była w późniejszych latach jeszcze wielokrotnie podnoszona 
przez władze województwa olsztyńskiego, a także przez władze tych 
powiatów, spośród których na czoło niezadowolonych z traktowania 
przez władze wojewódzkie wysuwał się Ełk.

Polska grupa operacyjna wysłana została z Białegostoku do Ełku 6 kwiet- 
nia 1945 r. Zastępca starosty ełckiego Wacław Samojłowicz donosił do  
władz zwierzchnich, że miasto zostało przez żołnierzy radzieckich i pol- 
skich szabrowników 

oczyszczone dosłownie ze wszystkiego tylko pozostały domy i me-
ble. […] Są wypadki, że żołnierze sowieccy pod wpływem alkoholu 

8  Obszernie na temat konfliktu wokół EGO pomiędzy władzami w Olsztynie i Białymstoku w okresie  
powojennym pisze ówczesny wicewojewoda Mazur z Działdowszczyzny, Bohdan Wilamowski w nie-
publikowanej rozprawie doktorskiej pt. Studia założeń i początków osadnictwa rolnego na terenie woj. 
olsztyńskiego w latach 1945-1948, Olsztyn 1963. Maszynopis w zbiorach OBN w Olsztynie.
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chodzą po mieszkaniach zanieczyszczają je, łamią meble, wybijają 
szyby, zrywają instalację elektryczną, gazową, wodociągową, my 
zaś nie mamy swobodnego poruszania się po mieście, ponieważ 
napotykamy się na najróżniejsze epitety ze strony żołnierzy. Był wy-
padek, że zostały podpalone stogi z sianem i zbożem niemłóconym, 
kilkanaście takich stogów zostało spalonych, a my jesteśmy bezrad-
ni, przeciwstawić się nie możemy, krowy pasą na oziminie, my też 
nie możemy nic powiedzieć9.

Równie trudna sytuacja panowała w Gołdapi i Olecku. 12 kwietnia 1945 r.  
starosta Piotr Lewandowski przybył z ekipą do Gołdapi. Powiat był cał-
kowicie wyludniony, a ponad połowa jego obszaru miała zostać włączo-
na do ZSRR. Grupa operacyjna ze starostą Januszem Strzednickim udała 
się do Olecka 14 kwietnia 1945 r. Przekazanie władzy przez radzieckiego 
komendanta wojennego nastąpiło w maju 1945 r.10

Liczba ludności mazurskiej w powiatach EGO wynosiła w drugiej połowie 
lat czterdziestych około 3 tys.11, z tego w powiecie ełckim na ogólną 
liczbę 1879 Mazurów było w 1949 r. 1265 zweryfikowanych i 641 nie-
zweryfikowanych12. Powiat olecki według danych urzędowych liczył 
w 1951 r. ogółem 799 Mazurów13, a gołdapski w 1948 r. zamieszkiwało 
260 zweryfikowanych Mazurów14. Według ustaleń Andrzeja Mocarskie-
go liczba ludności mazurskiej w miastach powiatu ełckiego wynosiła  
w lipcu 1947 r. 96 osób, w styczniu 1948 r. – 190, w czerwcu 1948 r. – 263,  
a w grudniu 1948 r. – 351. Na terenach wiejskich mieszkało odpowiednio:  
742, 1557, 1873 i 1873 Mazurów. Na terenie powiatu gołdapskiego mie-
szkało w lipcu 1947 r. – 322 Mazurów, styczniu 1948 r. – 312, marcu 1948 r.  
– 297, a w grudniu 1948 r. – 748. Zestawienie ludności mazurskiej w po-
wiecie oleckim przedstawiało się następująco: 572 – lipiec 1947 r., 786 – 
styczeń 1948 r., 811 – czerwiec 1948 r. oraz 1047 – grudzień 1948 r. (w tej 
liczbie 307 osób mieszkało w miastach a 740 na wsi)15. Dokładniejszych 
danych na temat liczby ludności rodzimej w tych trzech powiatach do-
starcza spis przeprowadzony w 1950 r. Według rezultatów spisu w wo-
jewództwie białostockim mieszkało 5505 Mazurów, co stanowiło jedy-
nie 6,4%, mieszkańców EGO z tego w powiecie ełckim – 3005 (7,7%), 
gołdapskim – 507 (5,8%), a w oleckim – 992 (4,4%). Na obszarze EGO 
zdecydowana większość Mazurów mieszkała na wsi – 2905 osoby (co 
stanowiło 5,9% ogółu mieszkańców tych powiatów). W miastach żyło 
1599 Mazurów (7,5%). W powiecie ełckim na wsi mieszkało 2100 Ma-
zurów (8,3%), a w miastach 905 (6,7%). Na terenie powiatu gołdapskiego 

9  Cyt. za: M. Płotek, Trudne początki. Okręg Mazurski w latach 1945–1946, Dąbrówno 2011, s. 54.
10  Ibidem s. 56, 66.
11  Dwadzieścia lat powiatów Ełk, Gołdap i Olecko (1945–1965). Fakty i liczby, Białystok 1965, s. 3. 
12  Archiwum Państwowe w Suwałkach (dalej: APS). Oddział (dalej: O) w Ełku, Starostwo Powiatowe 
(dalej: SP) w Ełku, Referat Społeczno-Polityczny 1945–1950 (dalej: RSP), sygn. 23. 
13  APS, O. Ełk, SP Olecko, RSP, sygn. 153-154. 
14  APS, O. Ełk, SP Olecko, RSP, sygn. 71-72.
15  A. Mocarski, Stosunki ludnościowe na terenie wschodnich Mazur w latach 1945-1950, Olsztyn 2013 (ma-
szynopis w zbiorach autora), s. 70–73. Ibidem.
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na wsi żyło 202 (3,3%), a w miastach 305 Mazurów (11,2%). W powiecie 
oleckim na wsi mieszkało 603 (3,4%) Mazurów, a w miastach 389 (7,8%)16.

Społeczność ludności rodzimej po 1945 r. charakteryzowała się wysokim 
procentem ludzi w starszym wieku i dużą liczbą kobiet posiadających 
często małe dzieci. Struktura wiekowa ludności mazurskiej była typo- 
wym odbiciem demograficznych praw wojny. Stanowili oni grupę ludno-
ści demograficznie starej i sfeminizowanej. Różniła się ona znacznie od 
struktury ludności napływowej17. Rezultatem zmian zapoczątkowanych 
w 1945 r. było radykalne pogorszenie się sytuacji ekonomicznej i byto- 
wej ludności mazurskiej. Działania wojenne zakończyły okres wzmożo- 
nej prosperity inwestycyjnej i gospodarczej na Mazurach, która powo-
dowała, że ludność ta żyła w stosunkowo dużym dobrobycie. Zniszcze-
nia wojenne i rekwizycje oraz niekorzystna struktura wiekowa ludności 
rodzimej, która pozostała na swych gospodarstwach spowodowały, że 
nieobcy był tej ludności niedostatek, a często także nędza i głód. Charak-
terystycznym znamieniem tamtych lat były masowe epidemie chorób za-
kaźnych, szczególnie chorób wenerycznych. Na początku 1946 r. około 
80% ludności mazurskiej chorowało na świerzb, liczne były ogniska za-
palne duru brzusznego i wszawicy18.

Po zakończeniu działań wojennych Mazurzy ze wschodnich Mazur za-
częli powracać do swych dawnych domostw. Napotykali jednak na sze-
reg trudności. Według stanu z 1 października 1945 r. na obszarze EGO 
mieszkało 1246 Mazurów, natomiast wg spisu z 1 kwietnia 1946 r. 2586 
Mazurów i 2489 Niemców (tabela nr 1).

Tabela nr 1
Wykaz ludności mazurskiej i niemieckiej w powiatach Ełk, Gołdap  
i Olecko w październiku 1945 r. i kwietniu 1946 r.

16  L. Kosiński, Pochodzenie terytorialne ludności Ziem Zachodnich w 1950 r., Warszawa 1960, aneks, tab. 1.
17  A. Sakson, Mazurzy…, s. 73.
18  Ibidem.

Lp Powiat Stan z 1.X.1945 Stan z 1.IV.1946 Uwagi

Autochtoni AutochtoniNiemcy Niemcy

Ełk

Gołdap

Olecko

Razem

1206

—

40

1246

1342

159

1085

2586

575

—

968

1543

832

898

759

2489

Starostwo powia-
towe w Gołdapi nie 
nadesłało wykazu 
ludności autochto-
nicznej, polskiej  
i niemieckiej  
z 1.X.1945 r.

1

2

3

Źródło: A. Mocarski, Stosunki ludnościowe na terenie wschodnich Mazur w latach 1945-1950, Olsztyn 2013 
(maszynopis w zbiorach autora), s. 18.
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Położenie ludności mazurskiej na terenie EGO było najgorsze na obsza-
rze całych Mazur. Przez szereg lat nieunormowane były sprawy gospo-
darstw spornych.

Konflikty o prawo własności do gospodarstw rolnych zrodziły się w okre- 
sie bezpośrednio powojennym, w czasie tzw. dzikiego osadnictwa. Lud- 
ność napływowa zajmowała gospodarstwa najbardziej jej odpowiada-
jące, które często należały do Mazurów. Władze z reguły ograniczały się 
jedynie do formalnego legalizo¬wania faktów dokonanych. Okoliczno-
ści zajmowania gospodarstw mazurskich były zróżnicowane. W każdym 
jednak przypadku budziły poczucie krzywdy wśród Mazurów.

Spory o majątki trwały zasadniczo do 1949 r. W marcu 1948 r. nadal 155 
rodzin mazurskich w powiecie ełckim ubiegało się o odzyskanie własne-
go gospodarstwa (97 spraw rozstrzygnięto na korzyść Mazurów, 31 na 
rzecz osadników, a 21 nadal czekało na rozwiązanie). W 1949 r. spraw 
tego rodzaju było 27, a w 1950 r. tylko 319.

W 1948 r. najwięcej gospodarstw mazurskich w powiecie ełckim znajdo-
wało się w gminach Jucha, Klusy i Pisanica. 

Tabela nr 2 
Ilość gospodarstw mazurskich w poszczególnych gminach  
powiatu ełckiego w 1948 r.

19  W. Malinowska, Ludność mazurska na terenie powiatu ełckiego w latach 1945–1948, Białystok 2011 
(maszynopis w zbiorach autora), s. 54. 

Powiat Ogólna ilość  
gospodarstw  
w powiecie  

(styczeń 1946 r.)

Liczba  
gospodarstw  

mazurskich w powie-
cie (lipiec 1948 r.)

Procentowy  
udział 

gospodarstw  
mazurskich

Bajtkowo
Ełk
Golubie
Jucha
Kalinowo
Klusy
Nowa Wieś
Pisanica
Prostki
Straduny
Wiśniewo
Woszczele

Razem

123
380
210
490
409
252
252
259
420
337
400
288

3820

7
7
10
98
39
50
19
49
8
11
29
35

362

5,7%
1,8%
4,8%
20%
9,5%
19,8%
7,5%

18,9%
1,9%
3,3%
7,3%
12,2%

9,5%

Źródło: W. Malinowska, Ludność mazurska na terenie powiatu ełckiego w latach 1945-1948, Białystok 2011 
(maszynopis w zbiorach autora), s. 54.
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Mazurzy na obszarze EGO gdzie stanowili grupę rozproszoną, niewielką 
liczebnie, zdezintegrowaną i nie posiadającą własnych przedstawicieli 
we władzach wojewódzkich i lokalnych narażeni byli na szereg szykan 
zarówno ze strony ludności napływowej jak i władz terenowych. 
Niewielka była pomoc materialna dla całkowicie zrujnowanej ludności 
miejscowej, częste były konflikty na tle wyznaniowym20. Sytuacja ta 
powodowała m.in. niechętny, a niekiedy i wrogi stosunek ludności ma-
zurskiej, będącej grupą mniejszościową, do weryfikacji narodowej. Tak 
np. na terenie powiatu ełckiego w styczniu 1949 r. mieszkało nadal 614 
osób, które nie poddały się weryfikacji. Zweryfikowało się natomiast 
1265 osób. Niekorzystnym czynnikiem destabilizującym proces adapta- 
cji tej ludności na obszarze tego powiatu był fakt, że obok wszechwład-
nie panującego poczucia doznanych krzywd, nadal przebywało tu 316 
Niemców, którzy podobnie jak i na całym obszarze Mazur, zniechęcali 
ludność rodzimą do opowiadania się za polskością21. W powiecie olec-
kim w styczniu 1951 r., a więc na długo po formalnym zakończeniu akcji 
weryfikacyjnej, aż ponad 40% Mazurów pomimo rozlicznych nacisków 
administracyjnych nie przyjęło polskiego obywatelstwa (na terenie Olec-
ka mieszkało 424 zweryfikowanych i 245 niezweryfikowanych Mazurów 
oraz 15 Niemców)22.

Przebieg akcji weryfikacyjnej na terenie EGO wg stanu na 15 października 
1946 r. ukazuje tabela nr 3.

Tabela nr 3
Przebieg akcji weryfikacji narodowościowej na terenie powiatów 
Ełk, Gołdap i Olecko wg stanu na 15 października 1946 r.

 Powiat   Osoby zweryfikowane Osoby niezweryfikowane

 Ełk  2229   230

 Gołdap   235   308

 Olecko   154    35

 Razem  2618   573

Dramatyczne położenie ludności mazurskiej w tym regionie Mazur przed-
stawia artykuł pt. Perspektywa Odry, zamieszczony w tygodniku „Odra” 
nr 19 z 23 czerwca 1946 r. Czytamy w nim: 

20  Por. APS, O. Ełk, SP Ełk, Referat Ogólno-Administracyjny. Sprawozdania z działalności 1947 r., sygn. 
nr 3. 
21  APS, O. Ełk, Rejestracja do Niemiec 1949–1950. Pismo starosty powiatowego w Ełku z 12.02.1949 r. do 
Wojewódzkiego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego w Białymstoku. Tajne, sygn. nr 23, s. 2.
22  APS, O. Ełk, SP Olecko, RSP. Pismo Prezydium PRN w Olecku do Powiatowych Urzędów Bezpieczeń-
stwa Publicznego z 10.01.1951 r., sygn. nr 153, s. 57.

Źródło: L. Belzyt, Między Polską a Niemcami. Weryfikacja narodowościowa i jej następstwa na Warmii, 
Mazurach i Powiślu w latach 1945-1960, Toruń 1998, tabela 5, s. 116.
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Sprawa weryfikacji ludności autochtonicznej, która zamieszkuje na  
terenie trzech powiatów wschodnich Pomorza Wschodniego, a któ-
re to powiaty wchodzą obecnie w skład woj. białostockiego, nie 
posunęła się ani krok naprzód. Brak komunikacji z Białymstokiem  
i brak organizacji społecznych stwarza, że losem Mazurów absolut-
nie nikt się »poza szabrownikami« nie zajmuje. Niedostateczna kon-
trola ze strony władz jest również powodem, że na terenie tych po-
wiatów osiedlają się nacjonaliści litewscy, którzy wobec Polaków 
niejeden grzech mają na sumieniu.

Nie załatwienie tej ważnej i dla Ziem Odzyskanych z ludnością auto- 
chtoniczną pierwszoplanowej sprawy uważamy za zbrodnię wobec  
polskości tych ziem. Półtora roku takiego stanu, w którym ludność 
miejscowa poddana jest wszelkiemu zorganizowanemu i niezorga- 
nizowanemu prywatnemu gwałtowi, potrafiło w niej zabić nie tylko  
nikłą iskierkę, ale i cały płomień polskości. U podstaw odszczepień-
stwa narodowego stoją nie tylko złe cechy charakteru lub wyższość 
materialna wroga, ale i krzywda, doznana od własnych braci. Jak  
sobie wyobrażają obraz Polski w duszach tych ludzi ci wszyscy, 
którzy za ten stan są odpowiedzialni? Obraz Polski w duszy Ma-
zura nie ma jasnych kolorów. Te nikłe słoneczne plamki pochodzą  
z czasów, kiedy na Polskę patrzało się poprzez melodię z kancjonału  
i stronice »Gazety Olsztyńskiej«. Wojna w dodatku zatarła wiele  
z tej dobrej pamięci. Wołamy o bezwzględnie jak najszybsze przepro-
wadzenie weryfikacji ludności mazurskiej oddzielenie od polskiego 
mazurskiego pnia narośli niemieckiej! Wołamy o serdeczniejsze zaję-
cie się losem, życiem i przyszłością Mazurów ze strony czynników 
urzędowych centralnych! Domagamy się rychłej i ostrej weryfikacji 
pod względem etyczno-narodowym ludności napływowej na Ma-
zurach. Tylko wtedy opuści te strony Smętek, którego od pewnego 
czasu tak nie lubią publicyści spod znaku »byczo jest«.

Innym istotnym czynnikiem antagonizującym stosunki narodowościowe 
na obszarze EGO oraz wyróżniającym sytuację tamtejszych Mazurów na 
tle innych obszarów Mazur były konflikty na tle wyznaniowym, szczegól-
nie pomiędzy Kościołem ewangelickim a metodystycznym. 

Rok 1945 przyniósł zasadnicze zmiany w stosunkach wyznaniowych na 
Mazurach. Rozpadowi uległ Kościół unijny, wiele budynków kościelnych 
i obiektów sakralnych zostało zniszczonych. Fakt ten spowodował pow-
stanie swoistej instytucjonalnej próżni wyznaniowej. W tych nowych wa-
runkach działalność religijną podejmowało stopniowo dwanaście protes-
tanckich kościołów i związków wyznaniowych.

Zasadniczą masę wiernych byłego Kościoła unijnego na Mazurach prze- 
jął w 1945 r. polski Kościół ewangelicko-augsburski. W wyniku wojny  
Kościół ten przechodził wówczas głęboki kryzys wewnętrzny. Organi- 

Andrzej Sakson
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zował się od podstaw i nie od razu był w stanie posłać swoich księży  
na Mazury. W końcu 1945 r. na Mazurach przebywało jedynie ośmiu  
duchownych, którzy w dziewięciu powiatach, najgęściej zaludnionych 
przez Mazurów, organizowali z pełnym poświęceniem życie kościelne, 
tworząc 53 parafie wraz z 12 filiami, z których każda miała niegdyś jed-
nego lub kilku księży. Na każdego duchownego przypadało wówczas 
przeciętnie 8 parafii lub filii i około 10 tys. wiernych (jeżeli uważać całe 
Mazury za teren ich działalności). Sytuacja ta trwała do początku lat 
pięćdziesiątych i to pomimo podejmowanych przez władze kościelne 
działań zdążających do zmiany tego stanu rzeczy23.

W przeciwieństwie do innych wyznań protestanckich działających na  
Mazurach do 1945 r. metodyści byli nowym elementem mozaiki wyzna-
niowej tego terenu. W wyniku porozumienia z władzami państwowymi 
oraz mając na uwadze fakt, że Kościół ewangelicko-augsburski nie dys-
ponował wystarczającą liczbą księży, metodyści podjęli w okresie powo- 
jennym ożywioną działalność misyjną na Mazurach. Jesienią 1945 r.  
przybyli tutaj pierwsi duchowni tego Kościoła, którzy wywodzili się 
głównie z terenów wschodnich II Rzeczypospolitej.

W wyniku energicznej działalności misyjnej na Mazurach liczba wier- 
nych tego Kościoła systematycznie rosła. W 1946 r. liczył on 2581 wier-
nych, a w 1950 już 4191. Szczytowym okresem jego działalności był rok 
1952, kiedy to liczył on 9 tys. wiernych (7133 w województwie olsztyń-
skim i około 2 tys. w powiecie Ełk – woj. białostockie)24.

Jeszcze na początku lat pięćdziesiątych toczył się spór o obiekty sakral-
ne w Ełku pomiędzy metodystami a luteranami25.

W 1950 r. ełcka parafia Kościoła metodystycznego, gdzie obowiązki pas-
tora pełnił Edward Małłek, liczyła 1454 mazurskich wiernych. W parafiach 
w Grabniku, Starych Juchach, Klusach i Bajtkowie było 1016 wiernych26.

W wyniku kolejnych fal migracji w ramach tzw. akcji łączenia rodzin po 
1956 r. następują masowe wyjazdy Mazurów do obu państw niemieckich. 
W latach 1956-1957 z województwa białostockiego wyjechało ogółem 
1476 Mazurów, w tym z powiatu Ełk – 857 osób, Gołdap – 209 i Olecko – 
416. W latach 1956-1959 z terenu EGO wyjechało ogółem 1864 Mazurów 
do RFN i 273 do NRD. W latach 1960-1970 do RFN wyjechały 242 osoby 
a do NRD – 50. Ogółem w latach 1956-1970 do obu państw niemieckich 

23  Por. A. Sakson, Stosunki narodowościowe na Warmii i Mazurach 1945-1997, Poznań 1998, s. 80-106.
24  Por. A. Sakson, Mazurzy…, s. 83-92.; R. Michalski, Rywalizacja kościołów ewangelicko-augsburskiego 
i metodystycznego na Mazurach po II wojnie światowej, Komunikaty Mazursko-Warmińskie (KMW), 2001, 
nr 4, s. 621-639; Idem, Kościół metodystyczny na Warmii i Mazurach w latach stalinizmu, KMW, 2000, nr 
2, s. 245-254; K. Bielawny, Kościół Ewangelicko-Augsburski na Warmii i Mazurach po II wojnie światowej 
w spojrzeniu historyczno-ekumenicznym, Olsztyn 2008, s. 158-172.
25  Por. K. Urban, Luteranie i metodyści na Mazurach 1945-1957. Wybór materiałów, Kraków 2000, s. 402-412.
26  R. Michalski, Kościół metodystyczny…, s. 247.
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z terenów EGO wyemigrowało ponad 2 tys. Mazurów27. Oznaczało do 
prawie całkowity rozpad społeczności mazurskiej żyjącej od setek lat  
w tej części Mazur.

Andrzej Sakson

ABSTRACT

The Masurians in the Ełk, Gołdap and Olecko districts in 1945-1950

In order to describe the situation of Masurians after World War II, 
the author presents the historic context of the development of this 
borderland society, reaching back to the German Empire. Break-
through moments in the history of the region were World War I 
and the election of 1933, which was followed by the implementa-
tion of the “East Prussia plan” and slogans of a “National Socialist 
revolution,” according to which Masurians were members of the 
“German nation”. The Second World War strengthened anti-Polish 
sentiments and identification with the Third Reich. In 1944 and 1945, 
Eastern Masuria was subject to a compulsory “total evacuation op-
eration,” as a result of which two thirds of the inhabitants of the 
region were forced to move elsewhere. 

After the inclusion of the entire area of Masuria into Poland in 1945, 
Masurians were treated equally with Germans. Incoherent and fault-
ed nationality policies were put into place toward the remaining 
native population of Masuria, an example of which were the verifi-
cation operations carried out as part of repolonization policy. This 
was accompanied by religious conflicts. The number of Masurians 
fell further after the so-called family reunification operation, which 
led to the emigration of over two thousand Masurians from the area 
of the Ełk, Gołdap, Olecko districts to both German states between 
1956 and 1970, causing the all but complete disintegration of the 
centuries-old Masurian community.

27  A. Sakson, Mazurzy…, s. 165-179.
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od migracji do modernizacji. 
o przestrzeni społecznej  
powojennego Ełku

Stefan M. Marcinkiewicz

Powojenna historia miasta Ełk może stanowić egzemplifikację szerszych 
procesów modernizacyjnych, które zachodziły w całym kraju w okresie 
PRL. Socjalistyczna modernizacja wiązała się z komplementarnymi pro-
cesami, takimi jak: industrializacja, masowe migracje ze wsi do miast, 
umasowienie edukacji i urbanizacja w sensie społeczno-kulturowym  
(rozpowszechnianie się miejskiego stylu życia). Zjawiska te da się od-
nieść do konkretnych społeczności lokalnych, np. do Ełku. Ze względu  
na położenie miasta w obszarze Ziem Północnych i Zachodnich (ZPiZ),  
jego historia może obrazować nadto specyficzne procesy zachodzące  
po wojnie na obszarze tzw. Ziem Odzyskanych1.

Szczególnie ciekawa wydaje się kwestia kształtowania się przestrzeni 
społecznej w następstwie powojennych migracji, urbanizacji oraz efektu  
ubocznego w postaci ruralizacji. Urbanizacja rozumiana jest tutaj jako 
proces powiększania się przestrzeni miejskiej, a więc zmian w aspekcie  
fizycznym (np. migracje ludności, budowa osiedli) i społeczno-kulturo-
wym (np. indywidualizacja, miejska anonimowość). Ruralizację natomiast  
definiuje się jako „proces przenoszenia chłopskich wartości i stylu życia  
do przestrzeni miejskiej na skutek masowych migracji ze wsi do miast,  
przy jednoczesnym braku lub/i słabości instytucji społecznych, uniemo-
żliwiającym socjalizację do miejskiego stylu życia i wartości kultury 
miejskiej”2. Obie tendencje były zauważalne w ełckiej przestrzeni w okre-
sie PRL.

Od 2012 r. Stowarzyszenie Muzeum dla Ełku zbiera wywiady biograficz-
ne w ramach projektów historii mówionej. Wywiady prowadzone są  

1  Termin „Ziemie Odzyskane” należy traktować raczej jako wytwór propagandy. Jest obarczony 
konotacjami normatywnymi i pozbawiony wartości opisowej. Podobnie jest z terminem „repatriacja”, 
którego w myśl mitu „Ziem Odzyskanych” używano do określania przesiedleń na masową skalę.  
2  P. Kubicki, Nowi mieszczanie w nowej Polsce, Warszawa 2011, s.17.
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z mieszkańcami Ełku i okolic, pamiętającymi miasto z różnych okresów  
po 1945 r. W oparciu o zebrany materiał można pokusić się o rekonstruk-
cję życia społecznego tego obszaru w czasie powojennym. Rozmowy 
prowadzone z żywymi świadkami historii dostarczyły ważnych infor-
macji obrazujących przemiany modernizacyjne w ełckiej przestrzeni 
społecznej od końca drugiej wojny światowej. 

od miasta lyck do miasta Ełk

W styczniu 1945 r. opustoszały Ełk (dawniej Lyck) został zajęty bez walki 
przez Armię Czerwoną. Wkrótce do wyludnionego miasta przybyli pierw-
si osadnicy i szabrownicy: 

A do Ełku trafiliśmy, wiadomo, to było 1945 rok. W czerwcu do Su-
wałk, no to czerwiec, lipiec, sierpień. No bo tak: pod jesień pracy 
w Suwałkach nie było, bieda. Miasto wyniszczone, wynędzniałe.  
A wiedzieliśmy, że tutaj, na tych terenach (…), ludność, która ucie-
kała, cały swój dobytek przeważnie zostawiała. No to jakie wyjście? 
Jedziemy. Na Ziemie Odzyskane tak zwane. No i wynajęliśmy gos- 
podarza jednego z wozem tam z okolic Suwałk. On się chętnie zgo-
dził, bo liczył na to, że jak przyjedzie tutaj, to zrobi szaberek jakiś 
(MBK1)3. 

My sami chodziliśmy po domach i tam (…) powiedzmy okradali, 
ale tam, to inna sprawa. To oni przyjeżdżali z Suwałk, z Augustowa,  
z Grajewa wozami, bo tam samochodów nie było. Też za wódkę ich 
przepuszczano. Oni tu brali meble, to co można było pozyskać tam 
dla siebie (MKK1).

W późniejszym okresie liczni osadnicy zamienili się w „szabrowników”, 
rozkradając zasiedlone włości i wywożąc zdobycze na „stare ziemie”. 
Wielu pierwotnych szabrowników natomiast często na trwałe wiązało 
się z „nowymi ziemiami”. Pierwszymi polskimi mieszkańcami Ełku byli 
kolejarze, którzy przybyli z Warszawy jeszcze wiosną 1945 r. Ich zadaniem 
było uruchomienie ważnego węzła kolejowego. Wśród ludności napły-
wowej dominowali Polacy pochodzący z obszarów dawnej Polski. Jak 
wspomina obecna mieszkanka Ełku: 

urodziłam się na Kurpiach, za Kolnem, w dwudziestym siódmym ro-
ku, i później przeszliśmy mieszkać z Kurpiów to tutaj koło Rajgrodu, 
bo tam było ziemia słaba, to ludzi przesiedlili na te lepsze ziemie. No 
ale tam trzeba było się… ciężko wszystko budować (KBK1). 

3  Wywiady pochodzą z Archiwum Historii Mówionej Muzeum Historycznego w Ełku, opublikowane na 
stronie: http://mhe-elk.pl/?swiadkowie,7 [dostęp: 07.09.2014].
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W okresie przedwojennym obecny Ełk – ówczesny Lyck leżał zaledwie 
kilkanaście kilometrów od granicy polsko-niemieckiej. Po przejściu frontu  
największa część mieszkańców Ełku (55,7%) i powiatu ełckiego (68,1%) 
przybyła do miasta z wsi i miasteczek województwa białostockiego  
(Ziemi Łomżyńskiej, Suwalszczyzny, Podlasia). Podobnie było w innych 
przygranicznych powiatach: oleckim i gołdapskim (patrz tab.1)4. 

Tabela 1
Struktura ludności trzech powiatów ełckiego, oleckiego  
i gołdapskiego w 1950 r. z podziałem ze względu  
na miejsce zamieszkania

Wielu osiedleńców z ościennych terenów utraciło swój dobytek w trakcie 
działań wojennych. Dużą pomocą w przypadku powojennego osadnict-
wa były kontakty przedwojenne (MAE1 – szmugiel, migracje zarobkowe 
do Prus Wschodnich) i późniejsze roboty przymusowe, które skutkowa-
ły znajomość okolicy. Ludzie przybywali często na tereny, które już znali: 

jak ten Turowski opowiadał. To on u tego kogoś, co objął to gospo-
darstwo, to jak był chłopcem, to pracował u niego. I później jak już 
oni tu nie wrócili. (…) To tu jedne. Potem w wiosce tam taki Śruba 
znów mówił, że on też u tego kogoś pracował, a potem to gospo-
darstwo objął. A dużo takich gospodarstw, tak jak tu u naszych, to 
nie było kogoś objąć, to porozbierali, poniszczyli…(MBE1).

W roku 1945 do Ełku przybywali w wagonach i na wozach przesiedleńcy 
z Grodzieńszczyzny i Wileńszczyzny, nazywani w ideologii Ziem Odzys-
kanych „repatriantami”. Motywacje do opuszczenia rodzinnych stron 

4  A. Sakson, Od Kłajpedy do Olsztyna. Współcześni mieszkańcy byłych Prus Wschodnich: Kraj Kłajpedzki, 
Obwód Kaliningradzki, Warmia i Mazury,  Poznań 2011, s. 208.

Powiat Ludność  
ogółem 

Autochtoni Napływowi 
Z woj. 

białostoc-
kiego  

Z ZSRR  

Ełcki 

Miasto 

Wieś 

Olecki 

Miasto 

Wieś 

Gołdapski 

Miasto 

Wieś 

39086 

13665 

25421 

22506 

5043 

17463 

9005 

2874 

6131 

3005 (7,7%) 

905 (6,6%) 

2100 (8,3%) 

992 (4,4%) 

389 (7,7%) 

603 (3,5%) 

507 (5,6%) 

305 (10,6%) 

202 (3,3%) 

36081 (92,3%) 

12760 (93,4%) 

23321 (91,7%) 

21514 (95,6%) 

4654 (92,3%) 

16860 (96,5%) 

8498 (94,4%) 

2569 (89,4%) 

5929 (96,7)% 

26619 (68,1%) 

7609 (55,7%) 

19010 (74,8%) 

17151 (76,21%) 

3118 (61,8%) 

14033 (80,4%) 

6456 (71,69%) 

1837 (63,9%) 

4619 (75,3%) 

5240 (13,41%) 

3066 (22,4%) 

2174 (8,6%) 

1965 (8,73%) 

917 (18,2%)

1048 (6,0%) 

827 (9,18%) 

353 (12,3%) 

474 (7,7%) 

Źródło: A. Sakson, Stosunki narodowościowe na Warmii i Mazurach 1945-1997, Poznań 1998. 
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były bardzo różne, jednak dominującą był strach przed życiem pod 
sowiecką okupacją. Mieszkańcy Grodzieńszczyzny mieli żywo w pamięci 
masowe wywózki na Syberię z roku 1940: 

Dlaczego żeśmy tutaj, znaczy przyjechaliśmy tutaj (…) siedemnasty 
lipiec czterdziestego piątego roku. Bo jak była możliwość, powstały 
te urzędy repatriacyjne na tamtych terenach. Ojciec się zgłosił szyb-
ko do takiego urzędu i dostał jakiś taki świstek, że możemy tutaj 
przejechać przez granicę obecną. Z tym, że w związku z wywózką, 
a wiedzieliśmy, że Sowieci nie popuszczą, prędzej czy później po-
jedziemy tam dalej. No to za walutę wtedy obowiązującą, to znaczy 
za samogon dogadały się cztery rodziny stamtąd. Między innymi 
żona komendanta posterunku policji, tacy znajomi, i za wódkę Ro-
sjanie, żołnierze przewieźli nas z Grodna tu, do Ełku. Chodziło o to,  
żeby nie zostać tam, bo wiedzieliśmy, że prędzej czy później to po-
jedziemy. I co się okazuje, że te osoby, które zostały, były z nami 
w transporcie, zostały tam, no to w czterdziestym siódmym roku 
pojechały znowu… na Syberię. To już nam się upiekło (MKK2).

Jak wspominają dawni przesiedleńcy ze Wschodu, przybycie do Ełku 
było często dziełem przypadku, np. nakazano im wysiadać z wagonów, 
zabrakło jedzenia po drodze, czy pojawił się znajomy kolejarz. Równie 
często Ełk był jedynie kolejnym przystankiem w poszukiwaniu miejsca do 
życia na ZPiZ, punktem pośrednim w dalszej tułaczce. Wędrówka ta nie 
miała konkretnego celu. 

Do Ełku to bezpośrednio ja nie dotarłem. Ale w 1945 roku transpor-
tem repatriacyjnym (…). Numer 42 to pamiętam. Było około 45 wa-
gonów i myśmy byli załadowani w Wilnie i z, z docelowymi stacjami 
trzema, a więc były to stacje Poznań, Toruń, Bydgoszcz. Tak tam usta- 
lone było, ale z chwilą osiągnięcia już Białegostoku, niestety, ten, 
kamandir aszalona, Rosjanin, nasi tam nic nie mieli do gadania, bo 
wszystko było obstawione wojskiem rosyjskim, powiedzieli: » zdzies 
u was Polsza«, pozrywali te wszystkie napisy, gdzie mamy jechać  
i szybko się rozładowywać, ponieważ czym prędzej, wieczorem, czy 
na drugi dzień rano ten transport pusty musiał jechać z powrotem 
do Wilna po następnych (MKK1).

Udział przesiedleńców z obszarów włączonych do ZSRR był w mieście  
Ełk mniejszy niż ¼ (22,7%), a w powiecie wynosił jeszcze mniej (13,41%). 
Pomimo to przez długi czas w społecznej świadomości funkcjonował 
obraz Ełku jako miasta „repatriantów”. Kresowa narracja (wileńsko-gro-
dzieńskie korzenie) głęboko utrwaliła się w świadomości mieszkańców 
Ełku i jest do dziś ważnym elementem tożsamości miasta (m. in. odby-
wający się rokrocznie Jarmark Kaziuka). Przyczyn tego zjawiska jest wie-
le. Z jednej strony posiada ono moc legitymizującą powojenne osadni- 
ctwo („kompensacja utraconych stron rodzinnych”), z drugiej świadczy 

Stefan M. Marcinkiewicz
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o symbolicznej sile przybyszów z dawnych Kresów. Na podstawie dzia- 
łań w sferze kultury i edukacji można przypuszczać, że Kresowiacy byli  
lepiej selekcjonowani pod względem wykształcenia i statusu społeczne-
go od osadników z innych części Polski. Mimo pozostawionej na 
Wschodzie ojczyzny przywieźli ze sobą specyficzny etos (kapitał kultu-
rowy), który wykorzystywali w edukacji, działalności kulturalnej i admi-
nistracji. W zakresie kształtowania lokalnej świadomości i tożsamości  
był to zasób ważniejszy niż siła ludzkich mięśni dominujących przyby-
szów z Podlasia, ziemi łomżyńskiej czy Suwalszczyzny, którzy często nie 
utracili ojczyzny, tylko wybrali sobie nowe miejsce do życia.

Według danych z 1950 r. ludność napływowa stanowiła 93,4% miesz-
kańców Ełku (92,3% w powiecie). Większość rdzennych, przedwojen-
nych mieszkańców dawnego Lyck uciekło w trakcie działań wojennych. 
Ludności autochtonicznej pozostało stosunkowo niewiele – 6,6% w mie-
ście (905 osób), a 7,7% w powiecie (3005). Ich obecność w przestrzeni 
społecznej była jednak zauważalna.  Reprezentowali ją głównie starcy, 
kobiety, dzieci i osoby niepełnosprawne.

Społeczne zróżnicowanie w powojennym Ełku

W przestrzeni społecznej doszło do zetknięcia ludzi pochodzących  
z różnych terenów i reprezentujących różne kultury. Różnorodność ta 
była szczególnie istotna w początkowym okresie: 

[…] tutaj towarzystwo przyjechało z różnych stron. Ja mówię, 
gdzieś tam z pod Grodna, tu trochę z Suwalszczyzny, trochę z gra-
jewskiego. Ale i też z Litwy dawnej. Także zanim to się poznało  
w szkole, to początek był tego (MKK2). 

Pierwotną strategią przetrwania w obliczu zagrożeń powojennego  
okresu, a jednocześnie sposobem radzenia sobie z ogarniającą różno-
rodnością było zamykanie się w swoich środowiskach. Dotyczyło to  
w szczególności osób pochodzących z dawnych Kresów: 

Ale później to już, święta to znaczy, rodzinka do kupy, najbliżsi zna-
jomi. Tak jak mówię, cztery rodzinki przyjechały tam wtedy, dwie  
z Indury, dwie z Grodna i żeśmy w jednym, na Słowackiego, w jed-
nym bloku zamieszkali, bo było bezpieczniej, bo jeszcze wtedy jak 
żeśmy tylko przyjechali, to jeszcze żołnierze sowieccy potrafili so-
bie… no tak jak do nas… darli się na klatkę schodową… postrzelali 
trochę po klatce schodowej (MKK2). 

Ubocznym skutkiem wzmacniania przez Kresowiaków istniejących mię- 
dzy nimi więzi była relatywna izolacja od innych grup. Budowanie swo-
istych wspólnot ochronnych nie powinno jednak dziwić w sytuacji ów- 
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czesnych zagrożeń (m.in. szabrownicy, bandyci, Armia Czerwona, pod-
palacze) i heterogeniczności osadników. Na pytanie czy ludzie wzajem-
nie sobie ufali, jedna z badanych osób odpowiedziała: 

Za bardzo nie. Bo to taki każdy z innej wsi, każdy z innych miejscowo-
ści. I byli i z zagranicy. Z linijki jak oni nazywali, Korzona to. Tam  
z Rosji. Gdzieś od Rosji, od tego. To różne repatrianci przyjeżdżali 
do Polski, po wojnie jak już się już wszystko się ustabilizowało. (…) 
No oni, to już oni mieli swoją szajkę, mieli swoich ludzi, mieli swoje 
wszystko, po prostu wszystko. Ich to Polak, niby oni się liczyli do Po-
laków, ale oni Polaka mieli… dla Polaka figę mieli (KBK1). 

Przybysze z Polski centralnej, którzy stanowili zbiorowość bardzo róż-
norodną, nie byli w stanie wytworzyć tak silnych więzi. W odróżnieniu 
od wielu miejsc na tzw. „Ziemiach Odzyskanych” w ełckim obiegu nie 
funkcjonowało określenie „centralak”, które stosowano często na War-
mii i Mazurach5 na określenie przybyszów z Polski centralnej. Było tak 
przykładowo w Lidzbarku Warmińskim, w okolicach którego we wczes-
nym okresie przebywał jeden z obecnych ełczan: 

Trzecia grupa, tak zwani »centralacy«, to oni byli… Kto przyjechał  
z Polski centralnej? Ten, który tam nic nie miał. Ten, który miał swo-
je własne gospodarstwo, to nie zostawiał w Polsce centralnej i nie 
jechał szukać tutaj czegoś. Ten, który tam był zniszczony w czasie 
wojny całkowicie miał do wyboru, albo zostać tam i odbudowywać, 
albo tu przyjść. Część przychodziła. I część biedoty wiejskiej z cen-
tra… z Polski centralnej. Kto nie miał nic tam do stracenia, a tu mu 
się otworzyło. Ooo… I między tymi poprzednimi grupami, a tymi 
»centralakami« Ci lwowiacy i wilnianie patrzyli na »centralaków«  
z góry. Słowo, określenie – »centralak« to było w pewnym sensie  
pogardliwe. »A to centralak« – się mówiło. To już to było coś gor-
szego (MKK3). 

Bardzo możliwe, że określenie „centralak” funkcjonowało w przestrzeni 
zdominowanej przez Kresowiaków, natomiast w Ełku nie przyjęło się. 

Z upływem czasu wzajemne stosunki ludności napływowej ulegały nor-
malizacji. Wykształcały się stosunkowo silne więzi, co prawdopodobnie 
wynikało z pewnej „wspólnoty losu”, poczucia niepewności i oswajania 
przestrzeni fizycznej. Istniała konieczność wzajemnej współpracy, ludzie 
byli niejako skazani na siebie. Mimo niebezpieczeństw panowało uczu-
cie euforii i budowania czegoś od nowa. Spora część przybyszów miała 
wiejskie lub małomiasteczkowe korzenie. Może dlatego relacje sąsiedz- 
kie były trwałe i intensywne. Trzymano do chrztu sąsiedzkie dzieci,  
w czasie świąt odwiedzano się nawzajem, brano udział w weselach i po-

5  J. Poniedziałek, Postmigracyjne tworzenie tożsamości regionalnej. Studium współczesnej warmińsko ma-
zurskości, Toruń 2011.
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grzebach, pożyczano sobie potrzebne urządzenia. Powstawały przez-
wiska i plotki. W kamienicach nie istniała typowo miejska anonimowość. 
Były ulice, na których praktycznie wszyscy się znali, np. ul. Gdańska 
(później ul. F. Dzierżyńskiego) czy ul. Wawelska. Typowo wiejskie relacje 
występowały na osiedlach domków jednorodzinnych, np. na ul. W. Wa-
silewskiej (obecna ul. 11 Listopada) i ul. Ogrodowej. 

Wielość styczności społecznych w początkach PRL powodowała, że  
w ełckiej przestrzeni nie było miejsca na anonimowość. Wykorzystywał 
to lokalny Urząd Bezpieczeństwa, który w różny sposób rekrutował taj-
nych współpracowników: 

Natomiast to, że w każdej klasie była wtyczka UB, to już mniej miłe 
wspomnienia. Chociaż muszę powiedzieć, że tego… kolega, który… 
z resztą po cichu, niektórym oczywiście, bo sam się bał, powiedział, 
że on składa raporty co się dzieje w klasie. I żeby raczej przy nim nie 
mówić (MKK2).

Od początku źle układały się również relacje między dominującą ludnością 
napływową a będącymi w mniejszości autochtonami. Osiedleńcy trak-
towali Mazurów jako Niemców, ze względu na ich ewangelickie wyz-
nanie. 

Miałem tutaj bardzo dobrego kolegę,(…), autochtona i jak wszyst-
kich autochtonów, którzy jeszcze zostali, a bardzo nieliczne grono 
tych autochtonów w tym Ełku zostało. No zostali zaszczuci, bo nie-
stety towarzystwo uważało, że jak nie jest katolik, to jest Niemiec.  
A tutaj niestety większość to było protestantów (MKK2). 

Pierwszy, powojenny, ełcki pastor – Edward Małłek – wspominał, jak  
w ełckim kościele ewangelicko-metodystycznym wybijane były szyby.  
Ponoć działo się to nieprzerwanie do roku 19536. Jedna z parafianek 
wspominała: 

A później to już pastor zaczął tam organizować nabożeństwa… 
to wieczorki modlitewne… to kilka razy tam te to okna byli … to 
wszystko wybite… To kazał przesiąść się tu pod ścianę, żeby gdzie 
kamieniem nie dostać (KAE5).

Małłek wymienił dwa miejsca w Ełku, w których mieszkały rodziny ma-
zurskie: „mazurski Siedlung” przy obecnej ul. Kochanowskiego i kamie-
nica przy ul. Orzeszkowej 4. Spośród Mazurów/Niemców tylko kilka osób 
pochodziło z Ełku. Reszta była pozbawionymi swoich gospodarstw ucie-
kinierami ze wsi. Po wojnie wykorzystywano ich jako przymusową siłę 
roboczą. Według Małłka większość lokalnych autochtonów znała język 

6  E. Mallek, Gdzie jest moja ojczyzna? Wspomnienia, Hamburg 1989 (niepublikowany rękopis wspomnień 
dostępny dzięki uprzejmości Parafii Miłości Bożej Kościoła Ewangelicko-Metodystycznego w Ełku).
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polski. Na 5700 osób, które należeć miały do jego parafii (powiaty: Ełk, 
Gołdap i Olecko), jedynie 20 mówiło tylko po niemiecku. Z relacji pastora 
wynika, że ludność była szykanowana z powodu przynależności etnic-
znej i wiary ewangelickiej. Osoby zmuszano do zmiany nazwisk i imion. 
Dzieci były wyzywane i obrzucane kamieniami. Nawet Małłek stał się 
obiektem ataków: 

To nawet taka starsza młodzież przechodziła ulicą. To jak rzucili jaj-
kiem, to Małłek dostałby w łeb, a spadło mu pod nogi (KAE4). 

Z drugiej strony Mazurzy/Niemcy również żywili antypatię do Polaków. 
Powojenna atmosfera wrogości i urazów powodowała, że większa część 
ludności autochtonicznej nastawiona była na opuszczenie Polski. Tak  
też się stało. Z biegiem lat ubywało Mazurów/Niemców, którzy wyjeż-
dżali do RFN. Pastor E. Małłek szacował, że spośród 284 młodych osób, 
które konfirmował w Polsce pozostało 15. Niektórzy młodsi asymilowali 
się z ludnością polską – zawierali związki małżeńskie, dobrowolnie lub 
przymusowo zmieniali imiona i religię. Często starano się nie ujawniać 
pochodzenia etnicznego i wyznania: 

Ja na przykład jak pracowałam, to powiem też szczerze, że ukry-
wałam … że chodzę do kościoła (KAE5).

Dawni mieszkańcy Ełku pozostawili po sobie pewien, dość trwały ślad 
w mowie potocznej. Chodzi o funkcjonujące do lat 60. (a w niektórych 
kręgach nawet do dziś) określenia: Zydląg (z jęz. niem. Siedlung) i Sybba 
(obecna Szyba).: 

jakoś tam trafiliśmy, że na Emilii Plater w tych domkach jednorodzin-
nych. Dawniej nazywało się to Zydlung. To taka dzielnica robotnicza 
– jednorodzinne domki. Tu i dzisiaj tam jeszcze tam stoją. Na Emilii 
Plater 4. Tam było: taki domek jednorodzinny, kawałek szopy przy 
tym, chlewek, ubikacja obok domu tam, w tym chlewku takim. No 
to tam żeśmy zamieszkali (MBK1).

Z czasem miasto stawało się coraz bardziej jednolite narodowo i wyz-
naniowo, choć w wyniku powojennych migracji pojawili się w nim też  
Romowie, tworzący społeczność odmienną kulturowo, niezwykle wi-
doczną w ełckiej przestrzeni społecznej. Ich przybycie do Ełku do dziś 
pozostaje zagadką. Prawdopodobnie zmuszono ich do osiedlenia się 
w 1965 r., gdy władze PRL zakazały im przemieszczania się taborami. 
Społeczność romska nie uległa asymilacji i egzystuje „obok” głównego 
nurtu życia społecznego w mieście, żyjąc de facto w samym jego cen-
trum. Podobną koegzystencję zauważa się w innych miastach.

Stefan M. Marcinkiewicz



169

Od migracji do modernizacji. O przestrzeni społecznej powojennego Ełku

Ełcka ruralizacja

W różnych okresach osadnicy przywozili do Ełku swoje tradycje i zwy-
czaje. Na podstawie dostępnych danych można przypuszczać, że prze-
ważająca część migrantów pochodziła ze środowisk wiejskich lub mało- 
miasteczkowych. Było tak w przypadku przybyszy z byłego wojewódz-
twa białostockiego, którzy zamieszkiwali dotychczas w większości po-
bliskie wsie i małe (wręcz ruralne) miasta. Potwierdzają to wywiady: 

Tutaj zaraz… z bliska przychodzili. Tu o… jak nazywamy ze »starych 
terenów«. Tutaj z Pruski, to z Ziołkowa, to z Biernat, to tu, wszystko 
stąd (MAE1). 

To przeważnie tu ze stron… Grajewo, Szczuczyn i tu te… Oni tam 
chyba siedzieli po dwadzieścia rodzin w jednej chacie (KAE4).

W sumie nie powinno dziwić, że do stosunkowo małego miasta przyby-
wali ludzie przede wszystkim ze wsi i małych miasteczek. Przedwojen-
na struktura społeczna Polski w 75% składała się z ludności wiejskiej  
i małomiasteczkowej (adekwatnie 70%, 5%)7. Dodatkowo wojna przynio-
sła największe straty w ludności miejskiej. Według szacunków Biura  
Strat Wojennych spośród 6 mln obywateli polskich, którzy ponieśli śmierć 
w wyniku działań militarnych 4,76 mln to mieszkańcy miast8. Po wojnie 
szacowano potencjał osiedleńczy na 1,8 mln mieszczan (w tym 423 tys. 
Kresowiaków, głównie z Lwowa i Wilna, oraz 500 tys. mieszkańców ze 
zburzonej Warszawy)9. Strumień migracyjny rozłożył się jednak na całą 
Polskę, bo nie wszyscy wybierali niepewny los na ZPiZ. Można z tego 
wywnioskować, że migranci przybywający do Ełku tylko w niewielkim 
stopniu pochodzili z dużych miast. Zauważana była wprawdzie obecność 
ludzi pochodzących z Warszawy, Grodna i Wilna, aczkolwiek w stosunku 
do przybyszów z innych terenów było ich znacznie mniej.

O pochodzeniu osadników świadczy szczególnie wysoka skłonność do  
zajmowania gospodarstw wiejskich – 19 010 osób pochodzących z woje- 
wództwa białostockiego zamieszkało na wsi w powiecie ełckim. Ozna-
cza to, że jedynie 29% ludności przybyłej do powiatu ełckiego z przy-
granicznego województwa wybrało miasto jako miejsce zamieszkania. 
Warto dodać, że w roku 1946 w województwie białostockim 81% lu- 
dzi mieszkało na wsi, a pozostałe 19% przypadało na Białystok oraz in-
ne miasta. Z dostępnych danych wiadomo też, że 560 osób przybyło do 
Ełku z Warszawy, a 40 z Łodzi. Większa część ludności miejskiej przy- 
wędrowała z Kresów Wschodnich (Grodno i Wilno). Można przypuszczać, 
że większość z przybyłych do Ełku 3066 Kresowiaków, to dawni mie-

7  J. Wasilewski (red.), Formowanie się nowej struktury społecznej, w: Współczesne społeczeństwo Polskie. 
Dynamika zmian, Warszawa 2006, s. 51-52.
8  T. Szarota, Osadnictwo miejskie na Dolnym Śląsku w latach 1945–1948, Wrocław-Warszawa-Kraków 
1969, s. 78. 
9  G. Thum, Obce miasto. Wrocław 1945 i potem, Wrocław 2005, s. 133–135.
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szkańcy przedwojennych miast. Częściej wybierali oni bowiem miasto  
w powiecie ełckim (59%), niż wieś (41%). Biorąc pod uwagę miejską lud-
ność przesiedloną z Grodzieńszczyzny i Wileńszczyzny (22,4%), przyby-
szy z Warszawy i Łodzi (4,25%) i uwzględniając przy tym istniejące braki 
danych dotyczące osób pochodzących z innych miast, ludność miejską, 
która zasiedliła Ełk po roku 1945 można by oszacować maksymalnie na 
około 30%10.

Od początku polskiego osadnictwa przenoszono do miasta wzory kul- 
tury wiejskiej. Do normalnych widoków należały znajdujące się na pod-
wórkach przy kamienicach chlewiki, wokół których chodziły kury. Na 
obecnym Placu Jana Pawła II była łąka, na której wypasano krowy. Lu-
dzie zakładali pasieki pszczół, uprawiali ogródki, dzierżawili działki i pola 
uprawne: 

jak mieszkaliśmy na Emilii Plater mieliśmy kawałek działki, ogródka.  
Ojciec tam. Ojciec... zrobił... kilka inspektów założył. No to wiadomo.  
Się sadziło ziemniaczki, kawałek na ziemniaczki, kawałek na buracz-
ki, na sałatkę w tych inspektach. Mama hodowała zawsze świniaki, 
bo chlewek mieliśmy. Zawsze jednego dwa świniaczka. Z ogrodu by-
ło żarcie. No a chleb, to wiadomo, to już trzeba było kupić. I krówkę 
mieliśmy też taką czerwoną polskiej rasy prawdziwej. Także... A jesz-
cze była taka zabawna historia, że... Jak, jak przy tej całej hodowli 
były kury, były kury i był kogut. No jak są kury to i musi być kogut. 
Ale taki był wredny kogucisko, że nikogo obcego na podwórze nie 
wpuścił (MBK1). 

Odwołując się do słów Pawła Kubickiego, można stwierdzić, że w Ełku 
nie funkcjonowały klasyczne mechanizmy socjalizacji11. Brakowało insty-
tucji społecznych, które mogłyby prowadzić do miejskiej „akulturacji”. 
Nowi mieszkańcy Ełku nie mieli od kogo uczyć się nowego miejskiego  
stylu życia – wytworzyli więc swój quasi-ruralny w miejskim pejzażu. 
Miejski model życia upowszechniał się z oporami z uwagi na powiększa-
nie się liczby ludności i ogólnych procesów społecznych (rozwój tech-
nologiczny).

Późniejsza urbanizacja powodowała, że z upływem czasu w całej Pol-
sce ubywało ludności wiejskiej a przybywało ludności miejskiej. Odpływ 
ludności wiejskiej do miast stał się znaczącym wskaźnikiem urbanizacji  
w całym kraju. W 1946 r. spośród 23,6 mln obywateli tylko 8 mln miesz-
kało w miastach. Natomiast w 1985 r. szacowano ludność Polski na 37,5 
mln, z czego 22,4 mln żyło w miastach, a 14,9 mln na wsi12. Według Na-
rodowego Spisu Powszechnego z 1978 r. do wiejskiego pochodzenia  
w miastach przyznawało się odpowiednio: Białystok – 38,8% mieszkań-

10  A. Sakson, Stosunki narodowościowe na Warmii i Mazurach 1945-1997, Poznań 1998 (tablice). 
11  P. Kubicki, Nowi mieszczanie…, s. 20.
12  A. Sadowski, Procesy ruralizacji. Ludność wiejska w mieście, Kraków 1994, s. 8.
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ców, Bydgoszcz – 28,9%, Wrocław – 28,5%, Szczecin – 27,5%, Kraków – 
26,9%, Katowice – 26%, Łódź – 24,8%, Warszawa – 22,7%, Poznań – 22,0%. 
A. Sadowski uznaje te dane za zaniżone i liczbę mieszkańców pocho-
dzenia wiejskiego w Białymstoku szacuje na 55%13. W przypadku Ełku – 
z uwagi na postmigracyjny charakter miasta – odsetek ten mógł być 
znacznie wyższy.

Jeszcze w latach 70. i 80. w pobliżu nowych spółdzielczych bloków 
istniało mnóstwo starych i prowizorycznych zabudowań gospodarczych, 
które wciąż były użytkowane. W pobliżu nowoczesnych bloków z wiel-
kiej płyty ludzie hodowali kury, króliki a nawet świnie: 

Przy tym budynku co tego… co teraz… przy Sikorskiego, co teraz te 
budynki wzdłuż szosy stoją, to tam były piękne ogrody… owocowe. 
Mieliśmy działki, mieliśmy ziemniaki gdzie posadzić… Mieliśmy owo- 
ce, agrest, wszystko… ogród, wszystko… było pięknie. I kurkę moż-
na było uchować i świniaka można było uchować, bo chlewki były  
murowane. I się żyło… tak naprawdę się żyło fajnie… Potem zaczęli  
to rozbierać… roz… tego… i stawiać nowe (MAE4).

Zapewne wiele tego typu zjawisk da się w jakimś stopniu wytłumaczyć 
problemami aprowizacyjnymi typowymi dla różnych okresów Polski Lu-
dowej. Ludność starała się zadbać o swoje podstawowe potrzeby zna- 
nymi sobie metodami, charakterystycznymi dla społeczności wiejskich. 
Nie da się tym jednak wytłumaczyć wieloletniego problemu z gołębiarza-
mi w ełckich blokach spółdzielczych. Ponadto jeszcze na przełomie lat  
80. i 90. na ełckim targowisku sprzedawano żywy drób. 

Szereg wspomnianych zjawisk można traktować jako oznaki ruralizacji. 
U swego zarania polski Ełk pozostawał pod przemożnym wpływem ele-
mentów kultury wiejskiej, które przywozili ze sobą pierwsi osadnicy. 
Przejawiało się to we wspomnianym, początkowo wysokim, poziomie  
integracji społecznej w kamienicach i osiedlach domów. Tradycyjna, lu- 
dowa religijność (np. kapliczki, przydrożne krzyże) i zwyczaj kolędowa-
nia, który zauważano w początkowych latach polskiego Ełku, także 
można odczytywać jako świadectwo ruralizacji. Również w latach 70.  
i 80. XX w. przybyło wielu migrantów z terenów wiejskich, przenoszą-
cych pewne elementy życia wiejskiego do miasta.
 

Ełcka urbanizacja

Po drugiej wojnie światowej miasto podnosiło się ze zniszczeń, które 
pozostawiła po sobie stacjonująca w nim Armia Czerwona. Niektóre rui-
ny przez kilkanaście lat straszyły w centrum miasta. Dzieci powojennego 
wyżu demograficznego dorastały wśród gruzów i zgliszcz: 

13  Ibidem, s. 25.
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Bardzo dużo gruzów. Tu Armii Krajowej, gdzie stare pogotowie… 
gdzie te budynki… to były gruzy… to wszystko były gruzy (KAE5).

Mimo zniszczeń Ełk pozostawał dla wielu osób atrakcyjnym miastem. 
Posiadał specyficzne położenie i zabudowę, których mogło pozazdrościć 
wiele okolicznych ośrodków. Podstawowymi atutami Ełku były rzeka  
i jezioro, a ponadto układ urbanistyczny, który przyciągał uwagę przy-
byszów z Kresów: 

Układ ulic mi się spodobał. Bo w innych miastach, które ja do tej 
pory oglądałem... Nasze wileńskie miasteczka i Lidzbark Warmiński, 
w którym wylądowałem od razu w Polsce, to centrum było… Zabu-
dowa była taka stara, chaotyczna. Uliczki były pokręcone, wąskie.  
A tu zobaczyłem miasto: widać było planowane, ulice proste. Wte- 
dy się nazywała Armii Czerwonej – od dworca prowadziła główna  
ulica w kierunku »dużego kościoła«. Mickiewicza równoległa. Kościu-
szki równoległa. Poprzeczne: Wawelska, Chopina, Słowackiego i ten 
układ mi się bardzo podobał, to było coś nowego zupełnie. No gdzie-
niegdzie niektóre domy były wypalone. Wiadomo wojna przeszła 
swoje zrobiła (MKK3).

Wzdłuż jeziora ciągnęła się aleja drzew oświetlonych lampami gazowy-
mi. Istniał miejski park (były Park Królowej Luizy) z fontanną i pięknym 
drzewostanem. Ełk wyróżniał się na tle miast takich jak np. Suwałki czy 
Grajewo, co związane było z przedwojennym projektem budowania sto-
licy Mazur. Kosztowna odbudowa Ełku po pierwszej wojnie światowej 
sprawiła, że mimo wielu wypalonych kamienic, miasto jawiło się nie- 
zwykle nowocześnie jak na owe czasy: wybrukowane ulice, wielkomiej-
skie kamienice, potężne gmachy użyteczności publicznej, kanalizacja, 
gaz i wodociąg. Robiło to duże wrażenie na ludziach przybyłych z bie-
dniejszych części dawnej II RP. Niewątpliwie był to obszar przynajmniej 
„inny” kulturowo, choć często traktowany jako „obcy”. Jak wskazywał 
Paweł Kubicki w odniesieniu do miast Ziem Zachodnich: 

Osadnicy odczuwali podwójną obcość nowego środowiska: cywili-
zacyjną, z uwagi na kolosalne różnice między zastaną infrastruktu- 
rą nowoczesnych miast a niedorozwojem i zacofaniem opuszcza-
nych wiosek, oraz kulturową, gdyż miasta te, mimo intensywnej  
propagandy PRL, miały niewiele wspólnego z kulturą polską.  
W efekcie pierwsze pokolenia osadników rekonstruowały swoją  
tożsamość, zmagając się z obcością strukturalną i kulturową miast,  
w których przyszło im mieszkać14. 

W przypadku Ełku różnice w infrastrukturze może nie były tak kolosal-
ne, jak np. we Wrocławiu czy Szczecinie, ale z pewnością poważne. Jak 
wspomina przesiedleniec z Wileńszczyzny: 

14  P. Kubicki, Nowi mieszczanie…, s. 23.
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Mnie się cała okolica spodobała. Bo bardzo mnie przypominała mo-
je rodzinne strony. Prawie nie widziałem jakiś większej różnicy. Poza 
tą, że tam były domy kryte, budynki słomą, a tu były murowane  
i kryte dachówką czerwoną. A resztę: laski, łączki, rzeki, jeziora –  
takie same jak u nas na Wileńszczyźnie. Oo. I ja się tym bardzo za-
sugerowałem, zauroczyłem i stale mi to w głowie tkwiło później. 
Kiedy miałem decydować, gdzie mam ostatecznie się osiedlić, to 
zapadło, że w Ełku (MKK3).

Przez szereg lat na Ziemiach Północnych i Zachodnich panowało po- 
czucie tymczasowości porządku społecznego15. Niektórzy przesiedleń-
cy z Kresów Wschodnich podtrzymywali nadzieję na powrót w rodzinne 
strony. Powszechne było również przekonanie, że Niemcy wrócą, więc 
nie remontowano mieszkań i domów. „Tymczasowość” powodowała, 
że poczucie „swojskości” nabywano wolno. Wielokroć pierwszy kon-
takt z miastem wiązał się z niszczeniem „niemieckiego” mienia, szabrem  
i wywożeniem zdobyczy w rodzinne strony. Z czasem postępowała też 
degradacja miejskiej tkanki: kamienice popadały w ruinę. Niektóre z nich 
noszą już jedynie fasadowe ślady dawnej świetności.

Do połowy lat 50. w Ełku nie budowano nowych domów. Starano się 
zagospodarować pozostałości „poniemieckie”. Dokwaterowywano lu- 
dzi do istniejących lokali mieszkalnych. Nierzadko dwie rodziny żyły  
w jednej kwaterze: 

Mieszkaliśmy na Armii Krajowej… No tam przy dworcu był taki do-
mek. I dwie rodziny. Mama moja i Pani (…), która też przychodziła 
tutaj do kościoła. Dzieci też mieszkali… I mama miała na sześcioro 
dzieci i tamta Pani sześcioro dzieci. I weszli w jedno mieszkanie.  
Razem żeśmy mieszkali. 12 dzieci no i dwie kobiety (KAE5).

Bez względu na dyskomfort mieszkaniowy populacja miasta stale rosła 
(tabela 2). Już na początku lat 50. liczba mieszkańców wynosiła tyle, co 
przed drugą wojną światową (mimo poważnych strat w substancji mie-
szkaniowej). Pierwsze bloki rozpoczęto budować pod koniec lat 50. Za-
zwyczaj uzupełniały one ubytki powstałe w trakcie powojennego cha-
osu. Pierwsze ambitne próby rozbudowy Ełku miały miejsce w późnych 
latach 60. W tym czasie spółdzielnie mieszkaniowe zaczęły uzupełniać 
ubytki w zabudowie i powiększać miasto w kierunku północnym. 

Pod koniec lat 60. wzniesiono długi blok na ul. Słowackiego, potocznie 
nazywany „Żyletką”. Stanowił on ziszczenie ówczesnych marzeń o no-
woczesnym mieście, co obrazują  pocztówki z lat 70. Przez wiele lat bu-
dynek ten był kojarzony z restauracją „Kormoran”. Na dalszą rozbudo-
wę miasta wpłynęła „gierkowska” industrializacja, która w połowie 

15  W. Łukowski, Społeczne tworzenie ojczyzn. Studium tożsamości mieszkańców Mazur, Warszawa 2002, 
s. 168.
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lat 70. dotarła do Ełku. Stanął wówczas pierwszy ełcki wieżowiec (ul. 
Mickiewicza), który do dziś świadczy o płonnych, wojewódzkich aspira-
cjach miasta. Nieustanny „głód mieszkaniowy” powodował, że zaczęły 
powstawać całe osiedla bloków spółdzielczych. Okazało się wtedy, że 
bardziej zżyci ze sobą byli mieszkańcy starych, poniemieckich kamienic, 
niż  nowych spółdzielczych, które przyciągały przypadkową „mieszankę” 
ludzi z różnych wsi i miasteczek. Zdaje się, że skutki tego zjawiska da się 
zaobserwować jeszcze dziś.

Tabela 2 
Populacja Ełku 1939-2012

Okres PRL w społecznej świadomości jawi się często jako okres stabiliza- 
cji życiowej i zawodowej. Nietrudno było znaleźć pracę, a przedsię-
biorstwa państwowe zapewniały utrzymanie przez całe życie człowie-
ka. Ludzie często byli zatrudniani bez odpowiednich kwalifikacji, a na-
stępnie zmuszani do zdobycia wykształcenia. Instytucje przejmowały 
funkcje socjalne i integracyjne. Przykładowo Zakłady Elektrotechniki 
Motoryzacyjnej (A26, FSO) organizowały spotkania integracyjne z okazji 
wykonania planu. W latach 70. w ełckich Zakładach Mięsnych urządzano 
wspólne wyjazdy nad jezioro, wykorzystując samochody do przewozu 
zwierząt. 

Rok
Liczba

ludności
Przyrost/ 

spadek (%)

1939

1946

1950

1955

1960

1965

1970

1975

1980

1985

1990

1995

2002

2010

2012 

16500

6104

13665

19105

21900

24472

27300

31958

38175

44195

52430

54991

55307

57897

59370 

 

-63,0%

123,9%

39,8%

14,6%

11,7%

11,6%

17,1%

19,5%

15,8%

18,6%

4,9%

0,6%

4,7%

2,5%

Źródło: zestawienie własne na podstawie danych ze spisów  
powszechnych obecnych w rocznikach statystycznych i na stronie 
Głównego Urzędu Statystycznego: www.stat.gov.pl 
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Przez cały okres PRL wzrostowi możliwości zarobkowania w mieście nie 
towarzyszył adekwatny przyrost liczby mieszkań. Na mieszkania czeka- 
ło się latami. Z tego powodu wiele osób dojeżdżało do pracy ze wsi.  
W polskiej literaturze zjawisko to nazwano „niedourbanizacją” lub „osz-
czędną urbanizacją”16. Niektóre osoby zdecydowały się na trud budowy 
domu jednorodzinnego, często czerpiąc dochody z wyjazdów zagranicz-
nych, co jest szczególnie widoczne na osiedlach: Grunwaldzkim, Zatorzu  
i Szybie. Braki mieszkań starano się rekompensować późniejszą zabudo-
wą „wieżowcową”, która symbolicznie obrazuje wielkomiejskie ambicje 
ówczesnych włodarzy miasta. Podobne aspiracje można odnaleźć w okre- 
sie odbudowy miasta po pierwszej wojnie światowej.

Działalność ełckich spółdzielni mieszkaniowych w odpowiedzi na nieus-
tanny niedobór mieszkań doprowadziła do powstania osiedli takich jak: 
Północ I, Północ II, Konieczki, Bogdanowicza, Kochanowskiego i Jezior- 
na. Pierwsze osiedla: Północ I (pierwotnie os. Kopernika) i Północ II zy- 
skały potoczną nazwę „chamowo”. Można się domyślać, że nazwa od-
nosiła się do wiejskich przybyszów, których przyciągała gierkowska bu- 
dowa zakładów przemysłowych. Innym wyjaśnieniem pochodzenia po-
wyższego określenia może być włączanie terenów wiejskich w obszar 
miasta. Jest to widoczne na osiedlach Konieczki i Jeziorna, gdzie stare 
domy i zabudowania gospodarcze sąsiadują z blokami. 

Wskutek powiększania się liczby mieszkańców, rozbudowy Ełku i roz-
woju technologicznego upowszechniał się typowo miejski styl życia. Po- 
stępująca modernizacja przyczyniła się do ochłodzenia i osłabienia wię- 
zi, procesu przejawiającego się w rosnącej anonimowości i powierz-
chowności kontaktów społecznych. 

od migracji przez ruralizację do urbanizacji

W roku 1945 okaleczona przez wojnę i pozbawiona ziem wschodnich 
Polska była krajem uszczuplonym o 20% terytorium i uboższym o 10 mln 
obywateli. Zniszczone zostały największe miasta i jedna czwarta wsi17. 
Mieszkańcy Polski posiadali słabe wykształcenie (przeważnie podstawo- 
we lub niepełne podstawowe), w dominującej większości pracowali  
i mieszkali na wsi18. Masowe wędrówki ludności pod koniec wojny 
skutkowały wytwarzaniem nowych przestrzeni społecznych. Dotyczyło 
to w szczególności „nowych ziem” przyznanych Polsce na mocy trak-
tatów w Jałcie i Poczdamie. Przykładem nowej przestrzeni społecznej 
jest miasto Ełk, które po drugiej wojnie światowej znalazło się po raz 
pierwszy w granicach Rzeczpospolitej. 

16  E. Jaźwińska/ M. Okólski (red.), Mobilność przestrzenna z perspektywy koncepcji migracji niepełnej, 
w: Ludzie na huśtawce. Migracje między peryferiami Polski i Zachodu, Warszawa 2001, s. 37.
17  Ł. Raciborski, Stan zdrowia, w: A. Giza/ M. Sikorska (red.), Współczesne społeczeństwo polskie,War-
szawa 2012, s. 121. 
18  Ł. Giza/ M. Głowacka-Grajper/ S. Urbańska, Mieszkańcy Polski, w: A. Giza/ M. Sikorska (red.) Współ-
czesne społeczeństwo polskie,  Warszawa 2012, s. 34.
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W przypadku Ełku doszło do radykalnej przemiany w przestrzeni spo-
łecznej, która wyłoniła się na skutek powojennych procesów migracyj-
nych. Opuszczone, częściowo zniszczone miasto zostało zasiedlone 
przez polskich osadników. Tuż po wojnie społeczność osiedleńców bar- 
dziej przypominała sfragmentaryzowaną społeczność wiejską, niż miej-
ską, co wiązało się z pochodzeniem większości nowych mieszkańców 
miasta. Prowincjonalne wzorce życia utrzymywały się stosunkowo dłu- 
go na skutek stałych migracji do Ełku ludności wiejskiej i trudności 
aprowizacyjnych państwa socjalistycznego. Pierwsi mieszkańcy musieli 
sami nauczyć się życia w mieście, co nie było łatwe. Kolejni przybysze 
byli już „socjalizowani” przez osoby przybyłe do Ełku wcześniej i przez 
przekaz medialny.  Ogólne procesy urbanizacyjne: wzrost liczby ludności, 
ekspansja terytorialna miasta i socjalistyczna industrializacja, a także 
ogólne zmiany cywilizacyjne powodowały, że miejski model życia zaczął 
dominować w ełckiej postmigracyjnej przestrzeni społecznej.
 
Tabela 3 

Zestawienie osób, z którymi przeprowadzono wywiady biograficzne

Stefan Michał Marcinkiewicz

Cecha Płeć
Rok urodzenia,  
miejsce urodzenia

MBK1

MKK1

MKK2

KBK1

MBE1

MAE1

KAE4

KAE5

MAE4

MKK3

M

M

M

K

M

M

K

K

M

M 

(ur. 1932, Suwałki)

(ur. 1933, Wilno)

(ur.1933, Grodno)

(ur. 1927, okolice Kolna)

(ur. 1934, Janczewek)

(ur. 1937, Milewo)

(ur. 1936, Bartosze)

(ur. 1942, Suwałki)

(ur. 1948, Ełk)

(ur. 1924 r., Wojćkuny,  

powiat Stare Święciany,  

woj. wileńskie)

Źródło: zestawienie własne na podstawie wywiadów zebranych przez 
Stowarzyszenie Muzeum dla Ełku.

Stefan M. Marcinkiewicz
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ABSTRACT

From migration to modernization
On the social space of post-war Ełk

The article concerns the problem of the post-war modernization of 
Polish society. This process is shown on the example of the forming 
of the post-migratory social space of Ełk. The post-war Masurian city 
was strongly influenced by rural culture, which arrived along with its 
new Polish inhabitants. These tendencies persisted for quite a long 
time, being sustained by the supply problems of the Socialist state. 
The urban lifestyle began to spread with the establishment of indus-
trial plants (socialist industrialization), the enlargement of the city 
area (socialist urbanization) and general civilizational changes.

Stefan M. Marcinkiewicz
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„kiedy jestem na Mazurach, czuję się 
bardziej jak w domu, niż kiedy jestem w Bonn.”
wspomnienie o klausie skibowskim  
(1925-2013)

Rafał Żytyniec

22.04.2013 r. w Sankt Augustin koło Kolonii zmarł Klaus Skibowski, nie-
miecki dziennikarz, były doradca kanclerza Adenauera. 

Klaus Skibowski urodził się 31.03.1925 r. w Ełku. Pochodził z katolickiej 
rodziny zamożnych i bardzo aktywnych społecznie mieszczan, właści-
cieli położonej nad jeziorem farbiarni. Karierę dziennikarza rozpoczął  
w 1946 r. w Hamburgu pracą w rozgłośni Nordwestdeutscher Rundfunk. 
Następnie został doradcą kanclerza Adenauera, potem współtworzył 
i kierował Katolicką Agencja Informacyjną. Jego artykuły i reportaże 
ukazują się w ponad 80 gazetach i czasopismach. Za swoje zasługi dla 
polsko-niemieckiego pojednania otrzymał wysokie odznaczenia polskie  
i niemieckie (Krzyż Zasługi).

Klaus Skibowski przez cały czas pozostawał związany ze swoim mia-
stem rodzinnym. Pierwszy raz przyjechał do Ełku w 1957 r. w czasie re- 
porterskiej podróży po Polsce. Jego auto z niemieckimi tablicami reje- 
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stracyjnymi budziło wówczas dużą sensację na ulicach miasta. Na zdję-
ciach z tego okresu Skibowski uchwycił zniszczone przez wojnę miasto, 
które jednak powoli podnosiło się z gruzów, stając się powoli z nie-
mieckiego miasta Lyck polskim Ełkiem. Sposób, w jaki Klaus Skibowski 
opisuje powojenną rzeczywistość na polskich Ziemiach Zachodnich  
i Północnych, jest wyjątkowy na tle podobnych relacji niemieckich dzien- 
nikarzy, przedstawiających przez pryzmat stereotypu polnische Wirt-
schaft powojenne zniszczenia i polską niegospodarność na tych tere-
nach. Skibowski również pisze o zniszczonych miastach, jednak jego 
relacja jest o wiele bardziej zniuansowana. Reporter podkreśla również 
elementy pozytywne i dokonującą się, wolno, bo wolno, ale jednak, 
odbudowę ze zniszczeń wojennych.

Klaus Skibowski jest ponadto autorem książki Wolken über weitem Land 
(Chmury nad daleką krainą), w której opisuje historię kilku pokoleń ełckich 
przedsiębiorców. Inspiracją do powstania książki były dzieje rodziny Ski-
bowskich. Jest to druga, obok Muzeum ziemi ojczystej Siegfrieda Lenza, 
powieść o Ełku, w której miasto zostało odwzorowane w skali jeden do 
jednego. 

Kiedy podczas pracy nad Spacerownikiem po Ełku odwiedziliśmy z Mi-
chałem Olszewskim w 2012 r. w Sankt Augustin Klausa Skibowskiego, 
nic nie zapowiadało jego rychłego odejścia. Spotkaliśmy energicznego, 
starszego pana, który chętnie podzielił się z nami swoimi wspomnienia- 
mi i udostępnił wiele unikalnych i nieznanych dotąd zdjęć Ełku. Przecho-
wywane w zbiorach ełckiego muzeum, przyczynią się do zachowania 
pamięci o Klausie Skibowskim.

Wspomnienia
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nie tylko mazurskie lekcje niemieckiego*

siegfried Lenz in memoriam 

Rafał Żytyniec

„Zamyka się koło, koło życia.” – powiedział Siegfried Lenz (*17.03.1926  
w Ełku, †7.10.2014 w Hamburgu) 18. października 2011 r. podczas uro-
czystości przyznania mu obywatelstwa honorowego jego rodzinnego 
miasta Ełku. Nikt z uczestników uroczystości w Ełku nie mógł wówczas 
przypuszczać, że słowa te tak szybko się spełnią. Tamtego dnia Siegfried 
Lenz odwiedził Ełk po raz pierwszy od momentu zakończenia drugiej 
wojny światowej. Wyraźnie wzruszony wspominał swoje dzieciństwo 
nad Jeziorem Ełckim, pierwszy pocałunek, spożywaną podczas wigilii  
Bożego Narodzenia polską gęś, ale także wojnę. Swojemu miastu ro-
dzinnemu i swoim Mazurom Lenz wystawił jednak literacki pomnik już 
wiele lat wcześniej, choćby w opublikowanym w 1955 r. tomie opowiadań 
Słodkie Sulejki. 

Wraz z Siegfriedem Lenzem odszedł pisarz, który jak rzadko kto był  
w stanie zmierzyć się z najciemniejszymi rozdziałami niemieckiej i polsko-
niemieckiej historii ostatnich dziesięcioleci. 

*  Tekst pierwotnie opublikowany w: Dialog. Magazyn Polsko-Niemiecki, nr 109 (03/2014), s. 94-95. 
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Wiem, że literatura nie może zastąpić polityki, lecz doświadczyłem tego, że 
może polityce towarzyszyć, a nawet na nią korzystnie wpływać. (…) Bez 
starania się o apele, po prostu przez pokazanie życia w sytuacji ekstremal-
nej, czyni się z nas jako czytelników świadków, współwiedzących, którzy 
jakby sami z siebie dochodzą do przekonania: tak nie może zostać, to nie 
może się powtórzyć.

W tym sensie Lenz udzielał swoim rodakom krytycznych lekcji niemiec-
kiego, jak choćby w wydanej w 1968 r. powieści o tym samym tytule czy  
w opublikowanym w 1978 r. „Muzeum ziemi ojczystej”, w którym ostrze-
gał na przykładzie swoich Mazur przed ideologicznym nadużywaniem  
historii i pojęcia stron rodzinnych. Lenz dążył przy tym stale do pojedna- 
nia z polskimi sąsiadami: Utracone strony rodzinne – zyskane sąsiedztwo 
– to była jego polityczna maksyma. Dlatego też mógł udzielić również 
Polakom pożytecznych lekcji niemieckiego, szczególnie tym, którzy dzi-
siaj mieszkają w jego stronach rodzinnych. Bez dzieł Siegfrieda Lenza 
nie można wyobrazić sobie bowiem olsztyńskiej Wspólnoty Kulturowej 
„Borussia”.

Jednakże nie tylko historia współczesna jest tematem książek Lenza.  
W jego przetłumaczonych na 22 języki powieściach i opowiadaniach sta-
le odnajdujemy „motywy upadku, ucieczki i prześladowania, obojętności, 
buntu i chybionych uzasadnień życiowych”. Lenz zawiera przy tym 
„skuteczny pakt z czytelnikiem w celu zmniejszenia istniejącego zła”. Czy 
w przyszłości będzie to możliwe bez głosu Mazura z Hamburga? 

Wspomnienia
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przemówienie prezydenta  
Miasta Ełku tomasza andrukiewicza
w czasie uroczystości pogrzebowych 
pana siegfrieda Lenza

Hamburg, dnia 28 października 2014 r.

Szanowna Pani Lenz,
Szanowna Rodzino, szanowni Przyjaciele Rodziny,
Szanowne Panie, szanowni Panowie,

Z niedowierzaniem i wielkim smutkiem przyjęliśmy w Ełku wiadomość  
o śmierci Siegfrieda Lenza, Honorowego Obywatela naszego miasta.

Przybyłem tu dzisiaj jako reprezentant ziemi, z której pochodził, przy-
byłem by w imieniu własnym oraz mieszkańców Ełku, oddać hołd wy-
bitnemu ełczaninowi oraz przekazać Państwu wyrazy najszczerszego 
współczucia.

Wspominam dziś także moje ostatnie spotkanie z Siegfriedem Lenzem.  
Data 18 października 2011 r. na trwałe zapisała się na kartach historii 
naszego miasta. Jestem dumny i szczęśliwy, że mogłem wtedy wręczyć 
Panu Lenzowi Honorowe Obywatelstwo Ełku. Dla nas – mieszkańców  
był to ogromny zaszczyt móc gościć i uhonorować urodzonego w Ełku  
tak znamienitego pisarza, który w swej twórczości wielokrotnie odwo-
ływał się do rodzinnego miasta i pięknej mazurskiej ziemi. 

Pan Lenz zasłużył na najwyższe uznanie także jako wybitny humani-
sta zaangażowany w proces pojednania Narodów: Polskiego i Niemiec-
kiego. Angażując się w to wielkie dzieło Siegfried Lenz zachęcił nas do 
przezwyciężania barier z przeszłości oraz nieustannej troski o losy naszej 
wspólnej przyszłości. 

Natchnieni tą myślą dbamy o szczególne relacje Polaków i Niemców, 
tak starannie pielęgnowane po II wojnie światowej. W 1999 r. Miasto 
Ełk nawiązało partnerstwo z niemieckim miastem Nettetal. Ta więź jest  
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wyrazem nie tylko przyjaźni samorządów i mieszkańców, ale nade wszy-
stko wypełnieniem woli ojców pojednania Polski i Niemiec. Pojednania, 
którego Siegfried Lenz był wielkim orędownikiem oraz współtwórcą.

Ta niezwykła życiowa aktywność Siegfrieda Lenza sprawiła, że mieszkań- 
cy Ełku byli zainteresowani Jego życiem, twórczością literacką i działal-
nością publiczną. Wszyscy czekaliśmy na dzień, w którym Siegfried Lenz 
powróci do swego rodzinnego miasta. 

W kontekście tamtej pamiętnej wizyty, wymownego znaczenia nabrało 
hasło naszego miasta: „Ełk – tu wracam!”. Wrócił do nas także Siegfried 
Lenz, jako spoiwo odległej przeszłości z teraźniejszością, jako łącznik 
pomiędzy dawnym Lyckiem a współczesnym Ełkiem. 

Wymowne są dziś słowa wypowiedziane przez głównego bohatera 
„Muzeum ziemi ojczystej”, w których wypowiada się jakby sam Siegfried 
Lenz:

[…] dla mnie ojczyzną jest nie tylko miejsce, gdzie leżą nasi zmarli; 
jest to zakątek wszelakiego bezpieczeństwa, miejsce, gdzie możemy 
się schronić, w mowie, w uczuciach, ba, nawet w milczeniu, skrawek 
ziemi, gdzie nas poznają, a przecież każdy z nas pragnąłby pewnego 
dnia zostać rozpo-znanym, to znaczy przyjętym za swego...

To pragnienie mogliśmy zrealizować, przyznając Panu Lenzowi tytuł Hon-
orowego Obywatela Miasta Ełku, uznając Go w ten sposób za swego, 
dając możliwość, by został rozpoznany, w szczególności przez młode 
pokolenia.

Jestem przekonany, że podczas wizyty w Ełku Siegfried Lenz poczuł, 
że współczesny Ełk to wciąż Jego miasto. Sam zresztą potwierdził to  
w poruszających słowach, które skierował do mnie listownie:

[…] odczuwam wielką potrzebę podziękowania Panu raz jeszcze, po-
dziękowania z całego serca za wielką gościnność podczas mojego  
pobytu w Ełku. […] podczas uroczystości w Centrum Kultury miałem 
poczucie, że nie jestem jedynie Państwa gościem, lecz że odwiedzam 
mój dom.

Drogi Panie Siegfriedzie Lenz, dziękujemy za Lekcję języka niemieckie-
go, za Słodkie Sulejki, dziękujemy za Muzeum ziemi ojczystej, w którym 
przedstawia Pan osobliwy obraz przedwojennego Ełku, za ukazanie nie- 
miecko-polskiej przeszłości na Mazurach, za utwierdzenie nas w tym,  
że historia może być aktualna także dziś i wpływa na kształtowanie 
naszej rzeczywistości. Dziękujemy, że mimo krętych losów historii i sto- 
sunków między naszymi narodami, nigdy nie wyparł się Pan swojego  
mazurskiego pochodzenia oraz swojej „małej ojczyzny".

Przemówienie Prezydenta Ełku Tomasz Andrukiewicza
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nasze muzea 
stron rodzinnych*

Adam Krzemiński

Lieber Siegfried Lenz, 
Wielce Szanowni Ojcowie miasta, 
drodzy Państwo,

To szczególny dzień dla Ełku. Honorowym obywatelem polskiego dziś 
miasta staje się niemiecki pisarz, który tu się urodził, tutaj wychował, 
stąd jako kilkunastoletni chłopak poszedł na niemiecką wojnę, a dzisiaj 
tu wraca – na swój sposób na stałe. Jestem bowiem pewien, że tak jak 
Willy Brandt ma swój skwer w Warszawie – na terenie byłego warsza-
wskiego getta, jak Gunter Grass w Gdańsku przy ulicy Lelewela, dawnej 
Lebesstrasse, ma odlaną z brązu figurę swego Oskara Matzeratha, tak 
i Siegfried Lenz, honorowy obywatel Ełku, będzie miał tu swoją ulicę. 
Zasłużył na nią swoją twórczością, która wprowadziła wasze miasto do 
literatury światowej – co prawda pod nieco zmienioną nazwą Łuknowo.

Pamiętam moje własne olśnienie mazurskimi opowiadaniami Lenza, któ- 
re latem 1966 w czasie spływu kajakowego głośno mi czytał mój nie-
miecki kolega przyjaciel z Lipska. Georg Fiedler pochodzi z katolickie-
go Eichsfeldu w Turyngii, ale ma słuch absolutny i nie tylko znakomicie 
potrafił naśladować mazurski platt, ale także bez akcentu mówi po 
polsku. To nasze czytanie Lenza na Krutyni było olśnieniem. Mazury są 
najpiękniejszym miejscem na świecie. Postarała się o to natura, a mo-
że jakaś wyższa od niej siła, która stworzyła te jeziora, lasy i wzgórza. 
Ale to człowiek tchnął w nie własną duszę. Zbudował mazurskie chaty  
i krzyżackie zamki, junkierskie pałace i mieszczańskie domy. Posadził  
fryderycjańskie aleje i chłopskie warzywniaki. A przede wszystkim wy-
pełnił ten piękny pejzaż losami ludzi znanych i nieznanych. Ich radością 
i tragedią. Miłością i nienawiścią. Małymi historiami rodzinnymi i wiel-

*  Tekst przemówienia wygłoszonego w dniu 18 października 2011 r. z okazji wręczenia Siegfriedowi 
Lenzowi honorowego obywatelstwa miasta Ełku.
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kimi dziejowymi huraganami, które zmiatały całe państwa i z miejsca  
na miejsce przerzucały miliony ludzi.

Dzięki mazurskim opowiadaniom Siegfried Lenz był dla mnie poniekąd 
pisarzem rodzinnym. O ile Günter Grass odsłonił mi duszę wielonaro-
dowego Gdańska, tak Lenz zmienił mi historyczny plakat w obraz trój-
wymiarowy. Jako nastolatek znałem tylko polskie fragmenty historii 
Mazur, reportaż Wańkowicza Na tropach smętka, powojenne albumy 
i opowiadania polskich autorów. Natomiast opowiadania Lenza dawały 
historyczną głębię ostrości, wyczuliły na prowincjonalne biografie lu- 
dzi, w których z pokolenia na pokolenie pozornie niewiele się działo –  
aż do zimy 1944-45, kiedy i dla nich zaczęło się wojenne inferno.

Tej historii – ucieczki Niemców z Prus wschodnich, Pomorza czy Dolne-
go Śląska w styczniu 1945 przed nadciągającymi radzieckimi czołgami, 
przed gwałtami i rozstrzeliwaniami, przed zemstą za wywołaną przez 
Hitlera wojnę – tu w Polsce długo nie chcieliśmy znać. W każdym razie  
my młodzi, urodzeni w czasie wojny, czy tuż po niej, byliśmy zajęci 
przede wszystkim losem naszych rodzin, a nie naszych poprzedników 
mieszkających niegdyś w naszych domach. Wiedzieliśmy, że są „ponie-
mieckie”, widzieliśmy niemieckie napisy „Briefe”, „Kalt”, „Warm”, ale 
nie wiedzieliśmy, że za słowem „Wurmser” czy „Krause” kryje się jakaś 
historia rodzinna, którą znają nasze komoda w jadalni, łóżko w sypialni 
czy wiśnia w ogrodzie.

Dla mego pokolenia głównym tematem polsko-niemieckim była może 
nawet nie tyle wojna, choć zaczytywaliśmy się w opowieściach o Bitwie 
o Anglię, polowaniu na „Bismarcka” czy Powstaniu Warszawskim, ile 
odmowa przez Republikę Federalną uznania granicy nas Odrze i Nysie.  
To nie był lęk przed Niemcami, to było upokorzenie, że nie jesteśmy  
traktowani jako pełnoprawni sąsiedzi. Dlatego z taką uwagą wsłuchi- 
waliśmy się w głosy tych Niemców z Republiki Federalnej, którzy doma-
gali się uznania tej granicy, zwłaszcza tych, którzy utracili swoje strony 
rodzinne: hrabina Dönhoff, Klaus von Bismarck, Günter Grass, Siegfried 
Lenz i wielu innych Niemców z dawnych Niemiec wschodnich.

Przeciwstawiając się publicznie dominującej opinii we własnym kraju. 
Narażając się na zarzuty zdrady i wyprzedaży narodowych interesów  
pokazywali nam, młodym Polakom, nie tylko, że dostrzegają nas, któ-
rzy w wyniku wojny zostali przesiedleni na te tereny, z których oni ucie- 
kli, zostali ewakuowani przez władze niemieckie, lub już po wojnie wy-
siedleni przez władze polskie, lecz także, że w Niemczech zachodnich  
demokracja funkcjonuje, że można się przeciwstawić panującym nastro-
jom ostrio krytykować partię rządzącą i wspierać opozycję.

Dla mnie w każdym razie, studenta germanistyki, udział Siegfrieda Len-
za, Güntera Grassa czy Heinricha Bölla w tzw. Inicjatywie wyborczej 1965  

Adam Krzemiński



189

Nasze muzea stron rodzinnych

na rzecz SPD i Willy’ego Brandta był lekcją demokracji praktycznej. Po- 
tem był list polskich biskupów ze słynnym zdaniem „Wybaczamy i prosi- 
my o wybaczenie” – przykład, że i u nas w najistotniejszych sprawach  
publicznych jest miejsce na głos niezależny, i następna kampania wybor- 
cza w Republice Federalnej 1969, która skończyła się wygraną SPD i FDP.

Wizyta Willy Brandta w Warszawie w grudniu 1970 – widok kanclerza 
klęczącego przed pomnikiem getta – był w moim życiu cezurą. Na roz-
mowy z osobami mu towarzyszącymi było niewiele czasu. W czasie gdy 
Siegfried Lenz udzielał wywiadu „Współczesności”, ja wypytywałem 
Grassa. Usłyszałem od  niego zdanie, które do dziś jest dla mnie busolą: 
Polacy ze swą rozwichrzoną mentalnością są korektywem dla Niemców 
nazbyt ubóstwiających państwo. Na wywiad z Siegfriedem Lenzem mu-
siałem poczekać kilka lat. Pretekstem było Muzeum stron rodzinnych – 
wielka mazurska powieść. Omówiłem ją w „Polityce” i publikując zara- 
zem rozdział o masakrze niemieckich uciekinierów zatopionych przez 
radzieckie samoloty. To był pierwszy taki tekst który się ukazał w PRL. 
Było to możliwe właśnie dlatego, że autor popierając Brandta jakby 
scedował na nas swą historię, pokazując empatię wobec Polaków za-
chęcał także nas do empatii wobec Niemców, którzy w ostatniej fazie 
wojny przeszli przez swoją gehennę.

Za tę empatię chciałbym jeszcze raz Panu podziękować, nigdy nie za-
pomnę pańskiej odpowiedzi na łamach Die Zeit na mój list otwarty do 
hrabiny Dönhoff. Po kilkumiesięcznym pobycie w Niemczech zachod- 
nich wylewałem jej swe żale, że Polska i literatura polska – mimo wy-
siłków tak znakomitych tłumaczy jak Karl Dedecius – jest w Niemczech 
mało znana. Odpowiedział Pan wówczas:

Lieber Adam Krzeminski, Jest pan zatroskany skutkami normalizacji 
w stosunkach polsko-niemieckich; dla których wybrał pan metafo- 
rę „rozrzedzonego powietrza”, może Pan być pewien, że podzielam 
tę troskę. Obawia się Pan, że po udanej normalizacji stosunki między 
naszymi krajami mogłyby zapaść na anemię, że relacje między Niem- 
cami i Polakami mogły wpaść w zastój, w zwykłą obojętną codzien-
ność. Nawet jeśli to smutne, to czyż nie także na tym polega norma-
lizacja? Jako „Syn Wschodu", jak mawiał Gombrowicz, dobrze wiem, 
jak zadawnione są uprzedzenia, jakimi Niemcy i Polacy się kierowali; 
wiem jednak również, ile obie strony zawdzięczają wzajemnej wy- 
mianie. Często się okazywało, że szanse różnych literatur są cykliczne:  
mimo, że jest od dawna obecna, to odkryta zostaje dopiero wtedy, 
gdy odpowiada naszym nastrojom, albo gdy musimy zweryfikować 
swoje własne role. Moją nadzieją jest, że trwałe odkrycie polskiej li-
teratury wciąż jeszcze jest przed nami.

Ze wzruszeniem czytam dziś oba nasze listy, wraz z wypowiedzią hrabi-
ny. Minęły 33 lata. Zmienił się cały świat. Wybuchła Solidarność, w stanie 
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wojennym Niemcy zorganizowali wysyłanie miliony paczek do Polski.  
Z kolei w 1989 posłowie Solidarności do sejmu wyraźnie mówili o prawie 
Niemiec do zjednoczenia – był sierpień, myśmy mieli już niekomunistycz-
nego premiera, ale mur berliński jeszcze trzymał się mocno. Potem zjed-
noczone Niemcy przejęły rolę rzecznika Polski w dochodzeniu do NATO  
i UE. Dziś jesteśmy sąsiadami i partnerami. A jednak, tamte obawy – na-
sze wspólne – drogi panie Siegfriedzie – nasze wspólne obawy z roku 
1979 wcale nie są nie z tego świata…

Niby tak łatwo się dziś porozumiewać. Nie ma żelaznej kurtyny. Nie  
trzeba godzinami czekać na połączenie telefoniczne między Wschodem  
i Zachodem. Mamy Internet, telefony komórkowe i taki sam wiśniowy  
paszport obywateli UE, którego zresztą nie nosimy ze sobą, bo na 
granicy nie ma kontroli. A jednak znów mógłbym narzekać, że Polska 
– nie tylko literatura – mogłaby być w Niemczech lepiej znana. A Pan 
mógłby mi oddać pięknym za nadobne mówiąc z przymrużeniem oka:   
A czy z  niemiecką w Polsce jest dużo lepiej? I musiałbym się zaczerwienić 
wskazując na ważne niemieckie książki, które wciąż jeszcze nie zostały 
przełożone na polski, ale zostały przełożone, ale nie znalazły drogi do 
czytelnika.

Jesteśmy blisko siebie. Więcej: Niemcy i Polscy są od tysiąca lat syjam-
skimi braćmi, w końcu już Mieszko I miał po Czeszce niemiecką żonę, 
również Bolesław Chrobry, nie mówiąc już o dwóch Niemcach, którzy 
byli królami Polski, jeśli Sasi to Niemcy. Łączą nas niemieckie nie tylko 
pruski policjant w pikielhaubie, ale i Kopernik we Fromborku. To nasze 
sąsiedztwo to nie tylko tysiąc lat zmagania – jak mówili nam nauczycie- 
le historii, ale i tysiąc lat polsko-niemieckiej symbiozy, którą w tych  
dniach można obejrzeć na znakomitej wystawie w berlińskim Gropius 
Bau. Jej tytuł „Obok” to już krok do przodu w stosunku do „Przeciwko 
sobie”. Następny krok to „Razem w Europie” – choć wiem, że to brzmi 
nazbyt propagandowo… Ale taka jest rzeczywistość. Granica na Odrze  
i Nysie, na rzecz której występował Pan w latach 60ych, choć oznacza-
ło to wyrzeczenie się pańskich własnych stron rodzinnych nie jest już  
w Europie rowem tektonicznym liną. Polskę i Niemcy rzeczywiście  
łączy wspólnota interesów – skoro niemiecki sukces nie oznacza już  
polskiej klęski, jak w XIX wieku, a sukces Polski nie wymaga słabości  
Niemiec jak po roku 1918.

Można by powiedzieć, że skoro jest tak dobrze, to dlaczego wciąż pro-
wadzimy ze sobą kolejne wojny. W 1995 „wojnę o bułeczki” – piekarze 
z Frankfurtu nad Odrą przeciwko polskiej konkurencji ze Słubic. W 1998 
„wojnę papierową” – na deklaracje Bundestagu i Sejmu w sprawie wy-
pędzonych ˛i mniejszości niemieckiej. A jeszcze „wojna” o gazociąg 
bałtycki i – ta najzacieklejsza, ciągnąca się latami „wojna muzealna” –  
o upamiętnienie wypędzeń?

Adam Krzemiński
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Nasze muzea stron rodzinnych

Jeśli w 2002 w liście otwartym do kanclerza Schrödera i premiera Mil-
lera razem z Adamem Michnikiem wystąpiłem na rzecz utworzenia we 
Wrocławiu, a nie Berlinie, europejskiego muzeum wysiedleń, deportacji  
i wypędzeń w XX wieku, to dlatego – drogi panie Zugfrydzie –, że mia- 
łem w pamięci swój wewnętrzny sprzeciw przeciwko spaleniu mazur-
skiego muzeum regionalnego w Pańskiej powieści. Przecież my go po-
trzebujemy! Potrzebujemy pamięci o ludziach, którzy tu byli przed nami, 
kochali. Jesteśmy ich spadkobiercami w nie mniejszym stopniu niż ich 
pociotkowie mieszkający w Niemczech, a może nawet większym, bo to 
u nas – także tu w Ełku – są ślady ich materialnego dorobku, z którego 
i my korzystamy. Bohater powieści Siegfrieda Lenza spalił muzeum, bo 
nie mógł się pogodzić z tym, że każdy chciał wykorzystuje przeszłość 
na własną modłę. Dziś zamiast palić, mógł by je przekazać do Szczytna, 
Giżycka lub Ełku, gdzie młodzi ludzie – na przykład z olsztyńskiej „Borus-
sii” dokopują się autentycznej historii lokalnej, niemieckiej, polskiej,  
żydowskiej, litewskiej, bolejąc, że ich własne muzea świecą pustkami.

Wrocław był dla mnie kryptonimem – tak naprawdę chodziło mi o nie-
zafałszowaną pamięć historii tych ziem, które były niemieckie, a są pol- 
skie – w zjednoczonej Europie. Dopóki boimy się tamtej historii regio- 
nalnej, dopóty wciąż sami nie jesteśmy pewni siebie i swego, dopiero 
biorąc pod opiekę taką przeszłość, jaka była, stajemy się prawdziwy- 
mi gospodarzami tej ziemi, mówiłem sobie. Europejskie Centrum upa-
miętniają wysiedlenia powinno być w Polsce – mówiłem sobie po to, by 
Niemcy, którzy wspominają swą rodzinną historię, stykali się z dzisiej- 
szą rzeczywistością w dialogi z nami, a także po to, by Polacy uświada-
miali sobie losy i dorobek naszych poprzedników na tych ziemiach. 
We Wrocławiu mieliśmy w 2002 zrozumienie dla tego projektu, ale nie  
w Warszawie.

Niemniej nadal sądzę, że Niemcy i Polacy wspólnie powinni przemyśleć, 
opracować plan i odbudować poniemieckie zabytki, które znajdują się  
w Polsce.

Niektóre odbudowano staraniem inicjatyw obywatelskich, Polsko-Nie-
mieckiej Fundacji Współpracy, ale wiele nadal niszczeje – wilhelmińskie 
dworce kolejowe, kościoły z palonej cegły, siedziby wschodniopruskiej 
szlachty jak Sztynort czy Drogosze, a to przecież nasze wspólne dziedzi- 
ctwo. Wiem, że pisarze nie lubią, gdy się ich kojarzy z jedną książką, jakby  
te inne się nie liczyły. Liczą się, drogi panie Zygfrydzie, i Lekcja niemiec-
kiego, i Bunt i Minuta ciszy i inne jeszcze, choć może szczególnie Lek-
cja niemieckiego, która w latach 70. była w Polsce wielkim wydarzeniem, 
ale dziś – tu w Ełku – chciałbym mówić o Muzeum..., ponieważ stało się 
programem. A dla Guntera Grassa wręcz wyzwaniem. Gdy opowiada- 
łem mu w 1991 roku, że Siegfried Lenz niepotrzebnie kazał je spalić, bo 
teraz towarzystwa polsko-niemieckie by się nim zajęły. Grass palił faj- 
kę i sceptycznie kręcił głową. Kilka lat później ironicznymi Wróżbami 
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kumaka odpowiedział. Nie restytuował spalonego w Szlezwiku-Holszty-
nie mazurskiego muzeum, lecz stworzył w Gdańsku cmentarz pojedna- 
nia. Zmienił autentyczną inicjatywę symbolicznego odtworzenia nie-
mieckiego cmentarza w polsko-niemieckie przedsiębiorstwo pogrzebo-
we, które w końcu pada ofiarą politycznych rozgrywek mieleckiego 
Związku Wypędzonych i polskich narodowców. O dobrych kilka lat  
Grass wyprzedził naszą polsko-niemiecką wojenkę wokół szefowej BdV  
i z sardoniczym humorem uśmiercił polsko-niemiecką parę „jesiennych 
kochanków”. Ale przynajmniej zobaczyli Neapol…

Spór o berlińskie Centrum był jeszcze jednym przejawem naszej polsko-
-niemieckiej neurozy. Pan, lieber Siegfried Lenz, jako jeden z pierwszych 
postawił jej diagnozę i zaproponował tę terapię. Hrabina Donhoff ma-
wiała, że najwyższą formą miłości jest kochać nie posiadając. To samo 
powiedział Rudolf von Thadden , gdy w 2003 roku odsłaniał w kościele 
w Trzygłowie w imieniu dawnych mieszkańców pomorskiego Trieglaff 
odsłaniał tablicę z życzeniami od dawnych mieszkańców, którzy dla 
obecnych, by także „tu byli szczęśliwi”.

Tak na dobrą sprawę my, którzy tu mieszkamy, mamy wobec was, któ-
rzy stąd musieliście odejść w wyniku wojny rozpętanej przez Hitlera, 
ale potem dostrzegliście nas jako sąsiadów i partnerów mamy pewien  
sentymentalny dług do spłacenia za to, że występując na rzecz uzna-
nia powojennych realiów, których bolesnym symbolem była granica na  
Odrze i Nysie, zdjęliście z nas historyczną urazę pomagając wyzbyć się  
lęku i otworzyć na wasze losy. Stąd nasza wdzięczność. I muszę powie-
dzieć, że nie było dla mnie większego dowodu na to, że Niemcy i Polacy  
już razem przekroczyli Jordan, niż Gdańszczanie chroniący latem 2006  
odlaną z brązu figurę Oskara Matzeratha, by nikt jej nie zdemontował  
na fali rozgrywanego przez prawicę oburzenia na Grassa za przemilcza- 
nie epizodu z Waffen SS. Gdańszczanie w referendum stanęli w obronie  
„swojego Grassa”, te werdykt zresztą potwierdziły ogólnopolskie son-
daże.

To też przyczynek do naszej wymiany listów z roku 1979 drogi panie  
Zygfrydzie. Po tym polskim werdykcie również w Niemczech „sprawa 
Grassa” ucichła. Tu nie chodzi o Grassa. Tu chodzi o zadomowienie się 
was, niemieckich pisarzy z Mazur, Pomorza, Śląska, w naszej pamięci  
i sercach. Myślę tu o Panu, o Horście Bienku, Chriście Wolf, i wielu, wielu 
innych.

Wiemy, co wam zawdzięczamy. Serdeczne dzięki i Willkommen daheim! 
Witamy w domu! Może rzeczywiście razem uda nam się tu w Łuknowie 
odtworzyć to, co w Republice Federalnej spalił Zygmunt Rogalla…

Ełk, październik 2011

Adam Krzemiński
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aleje w krajobrazie

Kornelia Kończal

„Miłośnicy przyrody” to określenie niemodne, przechodzone, kojarzące 
się często ze szkolną (i nie zawsze dobrowolną) przynależnością do 
Ligi Ochrony Przyrody, ale mimo wszystko to ono najtrafniej opisuje 
działalność pasjonatów z założonego w 2004 roku Stowarzyszenia na 
rzecz Ratowania Krajobrazu Kulturowego Warmii i Mazur „Sadyba”. 
Wydany ich staraniem w olsztyńskiej Borussii bogato ilustrowany album 
„Aleje przydrożne. Historia, znaczenie, zagrożenie, ochrona” otwierają-
cy serię „Ślady w Krajobrazie” to nic innego jak wyznanie miłości do 
przyrody w ogóle i drzew w szczególności. I nie chodzi wcale o drzewa 
„odświętne” – historyczne dęby Lecha, Czecha i Rusa, drzewa sprawie-
dliwych w Yad Vashem czy egzotyczne rośliny sprowadzane z dalekich 
krajów –, lecz o drzewa jak najbardziej „codzienne”: rosnące przy dro-
gach szpalery dębów, kasztanowców, wiązów, grabów, lip i jesionów. 

Oprócz artykułów historyków, dziennikarzy i samorządowców, w tomie  
zamieszczono pełen empatii i fascynacji esej Andrzeja Strumiłły o kultu- 
rowych i symbolicznych funkcjach drzew oraz specjalistyczne artykuły 
biologów i geografów, przy których lekturze niezaznajomiony z mate-
rią czytelnik potrzebowałby jednak terminologicznego wsparcia. Nie-
wątpliwe walory albumu pod redakcją Krzysztofa Worobca i Iwony Li-
żewskiej to właśnie szerokie spektrum autorów reprezentujących różne 
dziedziny i spoglądających tym samym na aleje przydrożne z perspek-
tywy nie tylko przyrodniczej, ale też historycznej i kulturowej. Całość 
dopełniają przepiękne zdjęcia warmińsko-mazurskich alei oraz szpale-
rów z innych regionów Polski i Europy. Wzbogacające one album infor-
macjami o losach przydrożnych drzew w Dolinie Baryczy i w Lubuskiem 
oraz w Szwecji i Niemczech, gdzie od Rugii aż do Jeziora Bodeńskiego 
ciągnie się utworzona w 1993 roku z inicjatywy niemieckiego automo-
bilklubu ADAC jedyna w swoim rodzaju Deutsche Alleenstraße.
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Liczebność i stan warmińsko-mazurskich dróg obsadzonych drzewami 
to efekt przedwojennych nasadzeń, ale także skutek braku inwestycji 
w infrastrukturę drogową (i przydrożną) w ostatnich dziesięcioleciach. 
Dość wspomnieć, że niezrealizowany plan Centralnej Komisji Zadrze-
wień Kraju przewidywał posadzenie w całej Polsce w latach 60. 100 mln 
drzew i 60 mln krzewów. Historia alei na Warmii i Mazurach sporo mia- 
nowicie mówi o losach regionu. W XVIII wieku edykty królewskie na-
kazywały w Prusach sadzenie drzew wzdłuż dróg, szlaków kolejowych, 
dróg wodnych i kanałów melioracyjnych, a za niszczenie alei groziły kary 
pieniężne i szańcowe (czyli obowiązek wykonywania prac przy wzno- 
szeniu szańców), a nawet przywiązywanie do drzew sprawców z zawie- 
szoną na szyi tabliczką „psujący drzewa”. Już wtedy zdawano sobie  
sprawę z pożytecznych funkcji alei przydrożnych: chroniły one podróż-
nych przed deszczem i wiatrem, dawały cień maszerującym wojskom 
(„aleje napoleońskie”), stanowiły schronienie dla zwierząt, zapewniały 
– szczególnie w nocy – orientację w terenie, dostarczały owoców, ka-
sztanów i żołędzi, urozmaicały krajobraz. Później „odkryto” kolejne 
korzyści płynące z rosnących przy drogach drzew, które nie tylko filtru-
ją powietrze, ale też zapobiegają znużeniu kierowców i chronią asfalt 
przed przegrzaniem, przedłużając tym samym jego trwałość. Wreszcie 
doceniono i znaczenie drzew w krajobrazie kulturowym: do dziś właś-
nie aleje przydrożne są motywem często uwiecznianym na warmińsko- 
-mazurskich kartkach pocztowych, fotografiach, obrazach i rysunkach. 

Coraz częściej walory estetyczne, turystyczne, przyrodnicze i promocyj-
ne przegrywają jednak z pragmatyką władz samorządowych i drogow-
ców, w których opinii aleje stanowią przeszkodę w modernizacji dróg  
i tym samym ograniczają rozwój gospodarczy regionu. Tymczasem wy-
cinanie drzew pod pretekstem zwiększania bezpieczeństwa kierowców 
i pieszych nijak się ma do rzeczywistości, co autorzy albumu ilustrują 
przykładami zaczerpniętymi z wielu europejskich krajów. 

Aleje przydrożne zwracają poza tym uwagę na zapomniane obiekty 
związane z historią dróg: kamienie milowe i dystansowe, pełniące funk-
cje ochronne odbojniki, kamienie informacyjne i graniczne oraz domy  
szosowe, czyli miejsca pracy i mieszkania dróżników (tj. strażników dro- 
gowych) odpowiedzialnych za stan dróg i pobieranie opłat od podróż-
nych. Wskutek ich zniesienia w 1875 r. domy szosowe przestały pełnić 
swoje pierwotne funkcje, a do dziś na Warmii i Mazurach zachowały się 
tylko nieliczne budynki. 

Swego czasu Robert Traba wskazał na listę pięciu „archetypów wyzna-
czających krajobraz pruski na Ziemiach Zachodnich i Północnych”: za-
mek krzyżacki, pałace i dwory, cmentarze wojenne i ewangelickie oraz 
dworce […] charakterystycznie oddzielone od centrum miasta (Kraina ty-
siąca granic, Borussia, Olsztyn 2003, s. 228). Do tej listy bez wahania do-
pisać można szósty wyznacznik: aleje przydrożne. Mimo że od XVI wieku 

Kornelia Kończal
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powstawały one w wielu europejskich krajach, to – jak twierdzi uro-
dzony pod Kętrzynem i żyjący dziś w Hamburgu niemiecki pisarz Arno 
Surmiński, którego słowa przytaczają autorzy omawianego tomu – nie 
ma w Europie innego krajobrazu, który tak zdominowany jest przez aleje 
jak Prusy Wschodnie.

Krzysztof A. Worobiec i Iwona Liżewska (red.) 
Aleje przydrożne. Historia, znaczenie, zagrożenie, ochrona 
Olsztyn: Borussia, 2009. ISBN: 978-83-89233-51-6, 272 s.
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Muzułmanie  
w Brandenburgii-prusach

Stefan M. Marcinkiewicz

Współczesne problemy niesłychanie często przywołują wspomnienia  
z przeszłości. Tak też jest w przypadku książki Stephana Theiliga, histo-
ryka wojskowości i iberysty, pt. Türken, Mohren und Tataren. Muslim-
ische (Lebens-)Welten in Brandenburg-Preußen im 18. Jahrhundert [Tur-
cy, Murzyni i Tatarzy. Muzułmańskie światy w Brandenburgii-Prusach]. 
Zainteresowania badawcze pobudzały dyskusje nad problemami asymi-
lacyjnymi dwumilionowej społeczności tureckich imigrantów w RFN  
i ewentualnego członkostwa Turcji w Unii Europejskiej. W Europie Za-
chodniej dominuje przekonanie, że osmańskiej kultury nie da się pogo-
dzić z tożsamością europejską, a kulturowa granica Europy kończy się  
na cieśninie Bosfor. Mozolna praca badawcza Stephana Theiliga poka- 
zuje, że w brandenburskich Prusach na przełomie XVII i XVIII w. byli obe-
cni wyznawcy islamu, tureckiego, tatarskiego i afrykańskiego pochodze-
nia, którzy musieli się odnaleźć w ówczesnym, wielokulturowym świecie. 
Niemcy mają więc dłuższą i większości nieznaną tradycję koegzystencji  
z wyznawcami islamu. Orient od dawna był obecny „Okcydencie”.

Praca Stephana Theiliga bazuje na pokaźnym materiale źródłowym. Au-
tor wykorzystał materiały obecne w niemieckich archiwach1 i publikacje 
dostępne w pięciu językach: niemieckim, polskim2, angielskim, fran-
cuskim i włoskim. W wymiarze teoretycznym książka dzieli się na trzy czę- 
ści: komunikacji rytualnej (I. Migracje przymusowe jako skutek wojen tu-
reckich), komunikacji reprezentatywnej (II. Fałszywi janczarzy i muzuł-
mańskie „Długie chłopy”. Transformacje orientu w wojskowo-muzykalnych 
reprezentacjach) i komunikacji międzykulturowej (III. Muzułmanie w bran-
denbursko-pruskiej kawalerii). W teoretycznej warstwie interesują autora 
procesy rozgrywające się w kulturze: migracje (przymusowe), akultura-
cja, rytualizacja, translacje kulturowe i przemiany społeczno-kulturowe 
na przełomie wieków XVII i XVIII. 

1  M.in. listy  J. H. von Günthera. 
2 W tym książka: R. Klimowicza, Ełk. Karty z dziejów miasta i okolic, Ełk 2009.
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Brandenburgia-Prusy jest tutaj przykładem transkulturowego, hetero-
genicznego organizmu państwowego. W XVII i XVIII w. nie znano poję- 
cia państwa narodowego i oczywistej identyfikacji kulturowo-politycz- 
nej na zasadzie: Niemiec, Prusak czy Polak (s. 15). Poszczególne, hete- 
rogeniczne społeczności tkwiły głęboko zakorzenione w swojej codzien-
ności i lokalności. Tożsamość była określana regionalnie, wymuszona 
lojalnością wobec władcy i organizmu państwowego, czemu wydatnie 
sprzyjało wojsko. Autoidentyfikacja przybierała wymiar polityczny na za- 
sadzie „bycia poddanym”. Brandenburgia-Prusy to przykład państwa 
transkulturowego, w którym różne grupy etniczne mówiły różnymi ję-
zykami, mieszając je wzajemnie. Pozostałości tego widoczne były jesz-
cze na początku XIX w. Otto von Corvin pisał, że w Ełku wykształceni 
ludzie mówili po niemiecku, natomiast zwykli ludzie po polsku lub „mie-
szanką” obu języków3.

Miasto Ełk pojawia się tutaj w dwóch ważnych kontekstach, potwier-
dzających dwa krańcowe stereotypy o muzułmanach (s. 13). Pierwszy 
dotyczy najazdu tatarskiego z 1656 r., kiedy to w starostwie ełckim 
221 mieszkańców zostało zabitych, a około 3000 zostało pojmanych 
w jasyr. Spalono miasteczko, 67 wsi, trzy kościoły, trzy szpitale, szkołę 
prowincjonalną, 2 folwarki i 3 młyny (s. 244). Zdarzenia te przez wieki 
rzutowały na negatywny wizerunek muzułmanów w Prusach Wschod-
nich, przypisując im „diabelskie” okrucieństwo wobec starców, kobiet  
i dzieci. Taka antyislamska, politycznie użyteczna stereotypizacja nega- 
tywna potwierdzała obraz muzułmanina jako odwiecznego wroga 
chrześcijaństwa (s. 13). Ełk w drugim kontekście to miejsce stacjonowa-
nia regimentu Bośniaków4, którymi dowodził najsłynniejszy ich dowód-
ca Johann Heinrich von Günther. W tym kontekście wyznawcy islamu 
mieli potwierdzić swój moralny charakter: niezawodność, dobroć, dziel-
ność, wierność, prawość i muzułmańską pobożność. 

Regiment Bośniaków (właściwie 5. Regiment Huzarów w Prusach  
Wschodnich) istniał w latach 1745-18005. W jego skład wchodzili przed-
stawiciele różnorodnych nacji m.in.: Turcy, Tatarzy, Polacy, Chorwaci,  
Węgrzy, Wołosi, Kozacy. Początkowo większość z tych obco wyglądają-
cych jeźdźców była wyznania mahometańskiego. Swoją odmienność  
demonstrowali w ubiorze, uzbrojeniu (długa lanca), wyglądzie, mowie  
i zwyczajach. W tym wieloetnicznym regimencie pochodzenie i religia  
odgrywały rolę poślednią. Optymistycznie też zakładano, że żołnierze 
będą podążać za pruskim ideałem jedności i dyscypliny. Był to niewąt-
pliwie najbardziej osobliwy oddział brandenbursko-pruskiej kawalerii  
(s. 249). 

3  O. Corvin, Aus dem Leben eines Volkskämpfers. Erinnerungen von Corvin, Bd.1, Gebrüder Binger, Am-
sterdam 1861, s. 45.
4  Nazwa „Bośniacy” miała prawdopodobnie odnosić się do określenia muzułmańskich Słowian.
5  Po zmianie nazwy do 1806 r.
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W 1788 r. na mocy rozkazu Fryderyka Wilhelma II dowódcą regimentu 
został Johann Heinrich von Günther (1736-1803). Tego samego roku  
kwatera główna przeniesiona została z Gołdapi (wówczas 3 tys. mie-
szkańców) do Ełku (2 tys. mieszkańców), co wpłynęło pozytywnie na  
rozwój miasta. W tamtym czasie wschodniopruskie miasteczka były  
monotonne i mało znaczące. Obecność wojska pobudzała handel i rze- 
miosło. Głównym zadaniem miast stawało się zaopatrzenie wojska. Tak  
było w przypadku Ełku, który był siedzibą dowództwa regimentu Boś-
niaków do powstania kościuszkowskiego. 

Z Ełku Günther dokonywał nieustannych objazdów swoich wojsk, licz- 
nych inspekcji i ćwiczeń szwadronów. Zasadą sztuki wojennej, której  
hołdował, było utrzymywanie w nieustannej gotowości bojowej rozciąg-
niętych wzdłuż granicy szwadronów. Miały być w każdym momencie 
gotowe do współdziałania i elastycznego reagowania na zmieniające  
się zdarzenia (np. koncentracji, rozproszenia). Kilkuletnie ćwiczenia zdol-
ności bojowych okazały się decydujące w trakcie starcia z przeważający-
mi liczebnie oddziałami powstańców kościuszkowskich. Bitwa pod Łom- 
żą i Piątnicą udowodniła przygotowanie Bośniaków i zapewniła Günthe- 
rowi sławę i uznanie całej Brandenburgii-Prusach (s. 297). Po utworze- 
niu Nowych Prus Wschodnich w 1795 r. Günther zajął się organizacją 
władz administracyjnych i sądowych na całym zdobytym obszarze. 

Günther zasłynął jako dowódca „oświecony”, wdrażający nowe koncep- 
cje pedagogiczne w procesie kształcenia żołnierzy i ich dzieci. Jeszcze  
przed insurekcją kościuszkowską miał spędzać wiele godzin na kształ-
ceniu swoich oficerów. Twarde wychowanie, oparte na strachu przed 
przemocą, zastąpił pojęciem cierpliwości, wiarą we własne siły, samo- 
dzielnością i refleksją nad własnym działaniem. Dobry podoficer powi-
nien umieć czytać i pisać. Oświata winna dotrzeć do najszerszych krę-
gów społecznych, w tym również do pospolitego ludu. Swoje działa- 
nia na rzecz oświaty rozpoczął w Ełku. Uznał, że częścią regimentu 
są nie tylko żołnierze, ale również ich rodziny, o które należy dbać.  
W garnizonach w Prusach Wschodnich i Nowych Prusach Wschodnich 
powstawały szkoły przeznaczone zarówno dla żołnierzy, jak i ich dzie- 
ci (s. 299). Günther wysłał swojemu przyjacielowi, ełckiemu superinten- 
dentowi Tymoteuszowi Gizewiuszowi mnóstwo śpiewników, katechiz-
mów, elementarzy itp., z prośbą, aby rozdał je wśród garnizonowych  
dzieci. Podobnie miał czynić w innych miastach. Samodzielnie przepro-
wadzał też hospitacje szkół garnizonowych. 

Dostrzegając brak wykształconych nauczycieli i chcąc temu zaradzić, 
wraz z Tymoteuszem Gizewiuszem stworzył w Ełku seminarium nauczy- 
cielskie, bazując na kadrze ełckiej szkoły prowincjonalnej. W 1798 r. 
powołał w kwaterze głównej w Tykocinie szkołę junkrów, mającą za 
zadanie w zimowych miesiącach kształcić młodych, przyszłych oficerów. 
Jednego z nich – porucznika Grabowskiego – Günther wysłał do szkoły 
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wojskowej w Królewcu. Po zakończeniu nauki miał on później uczyć  
w szkole junkrów języka niemieckiego. 

Podstawowy problem w całych „nowych” i „starych” Prusach Wschod-
nich stanowił język. Mieszkańcy bardzo rzadko posługiwali się językiem 
niemieckim, a niewielu pruskich urzędników i wojskowych mówiło po 
polsku (s. 328). Sam Günther sporządził instrukcję kształcenia w jeździe 
i musztrze w języku polskim, z której korzystali polskojęzyczni Tatarzy. 
Nie dzielił ludzi według religii i narodowości, co zademonstrował po  
utworzeniu Nowych Prus Wschodnich w 1795 r., tworząc Pułk Tatarów. 
W 1796 r. mułła muzułmańskiej gminy Białystok Jakub Lebiedź otrzymał 
pruski order zasługi za okazaną pomoc w realizacji reformy administracji 
i szkolnictwa. 

Pod koniec XVIII w. w regimencie Bośniaków ubyło znacznie wyznaw-
ców islamu, choć liczni byli Tatarzy i inni muzułmanie, to nowo zdobyte 
terytoria były zamieszkane przez liczną, zubożałą drobną szlachtę, 
której głównym zajęciem była wcześniej służba wojskowa. Aby zapo-
biec ponownym, zbrojnym niepokojom, do regimentu Bośniaków maso-
wo włączano Polaków. Powstały nowe garnizony Bośniaków, m.in.  
w Białymstoku, Choroszczy, Jasionówce, Knyszynie, Zabłudowie, Boć-
kach, Kleszczelach, Drohiczynie, Wiźnie, Wąsoszy, Łomży, Zambrowie,  
Tykocinie (s. 298). Język polski stał się językiem służby, a regiment za-
czynał odgrywać rolę „azylu” ludzi niepewnych. 

W grudniu 1799 r. zakończono reformę regimentu Bośniaków, w ra-
mach której część żołnierzy przeniesiono do innych regimentów. Kor- 
pus podoficerów i oficerów zachowano. Nowi rekruci zostali przydziele-
ni do polskiego pułku „Towarczys”6. Regiment Bośniaków funkcjono-
wał w formie Pułku Tatarów i został rozwiązany w 1806 r. Dlaczego? Ste-
fan Theilig przypuszcza, że wiązało się to z rodzącym się wraz z wojnami 
na-poleońskimi niemieckim nacjonalizmem, który wolał rezygnować  
z „nieniemieckich elementów” (s. 360). 

Obecność Bośniaków na pograniczu między Prusami Wschodnimi a Pol- 
ską, a szczególnie kooegzystencja z ludnością cywilną w małych, wschod-
niopruskich garnizonach jest dowodem, jak bezproblemowo może łą-
czyć ludzi, z pozoru konfliktowy, różny kontekst religijny i kulturowy. 
Stephan Theilig odbiera to jako przykład przestrzeni transkulturowej. 
Czy możliwe, że przednowoczesne, transkulturowe pogranicze wska-
zuje nam drogę do ponowoczesnej transkulturowej Europy?

Stephan Theilig 
„Türken, Mohren und Tataren“ in Brandenburg-Preußen 
im 18. Jahrhundert
Berlin: Frank & Timme 2013
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„jeśli chcesz coś lepiej zrozumieć,  
to o tym przeczytaj”1

refleksje wokół i Międzynarodowej 
konferencji naukowej „wielokultu- 
rowy Świat Lenza. Historia – 
współczesność – interpretacje”

Magdalena Kardach

W dniach 11-12 października 2013 odbyła się w Ełku I Międzynarodowa 
Konferencja Naukowa „Wielokulturowy Świat Siegfrieda Lenza. Histo- 
ria – Współczesność – Interpretacje”. Organizatorami konferencji była  
Katedra Badań Filologicznych „Wschód-Zachód” Uniwersytetu w Bia-
łymstoku, Miejska Biblioteka Publiczna im. Zofii Nasierowskiej w Ełku 
oraz Muzeum Historyczne w Ełku. Całe wydarzenie objął honorowym 
patronatem prezydent miasta Ełku. Nie przypadiem Ełk był miejscem, 
gdzie z ogromnym zaangażowaniem ważnych instytucji miasta zorgani-
zowano konferencję poświęconą Siegfriedowi Lenzowi i jego twórczo-
ści. Wpływ Lenza na tożsamość ełczan jest bezdyskusyjny – uważa prof. 
Jarosław Ławski z Katedry Badań Filologicznych Wschód-Zachód Uni-
wersytetu w Białymstoku2. 

Myślę, że jako ełczanie mamy sporo do nadrobienia, jeśli chodzi o twór-
czość Siegfrieda Lenza. Stąd między innymi ta konferencja i wznowienie 
wydania Słodkich Sulejek. Mam nadzieję, że w naszych szkołach gimnazjal-
nych i ponadgimnazjalnych będzie można poznać przynajmniej fragmenty 
prozy Siegfrieda Lenza3. Tymi słowami otworzył konferencję prezydent 
Ełku Tomasz Andrukiewicz. 

Wspomniana tu konferencja była więc nie tylko interesującym spotka-
niem naukowym, ale również jednym z tych wydarzeń, które pozwala 
poznawać, chronić i przybliżać współcześnie żyjącym niepowtarzalne 
dziedzictwo Ełku w skali mikro, ale również całych Mazur jako pewne-
go rodzaju fenomenu historycznego i kulturowego. To jedno z takich 

1  J. Kałążny, Dyskretne wyznanie wiary w literaturę. Na marginesie tomu opowiadań Siegfrieda Lenza 
„Die Maske”. Zdanie pochodzi z wygłoszonego przez prof. Jerzego Kałążnego referatu podczas I Mię-
dzynarodowej Konferencji Naukowej „Wielokulturowy świat Lenza. Historia – Współczesność – Interpre- 
tacje” w Ełku. Tekst w przygotowaniu do publikacji.
2  Za nami I Międzynarodowa Konferencja Naukowa, Dwutygodnik Mazurski, nr 1114, 21.10. 2013. s. 3.
3  Ibidem.
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wydarzeń, które oprócz naukowego wydźwięku miało jeszcze jedną  
misję do spełnienia – uświadomienie historii i dziedzictwa miejsca, z któ- 
rego wywodzimy się. Bazując na tym, współcześni mieszkańcy mogą  
budować swoją tożsamość. W przededniu oficjalnego otwarcia odbyła  
się dyskusja uczestników konferencji wokół „Pytań o mazurską tożsa-
mość”, prowadzona przez prof. Jerzego Kałążnego, w której udział 
wzięli między innymi prof. Hubert Orłowski, prof. Zbigniew Chojnow- 
ski, prof. Leszek Żyliński oraz dr Rafał Żytyniec. 

Pytanie o tożsamość to pytanie o to, skąd przybywam, skąd się wywo-
dzę. Mazury to pogranicze, miejsce o szczególnej mocy kulturotwór- 
czej. Mieszkający tu ludzie powinni uważnie zbierać każdą cząstkę lo-
sów, które wpisują się w historię regionu. Zdefiniowanie dziedzictwa  
jest zadaniem obowiązkowym, każdy z nas powinien je odrobić. W prze-
ciwnym razie nasza tożsamość okaże się ułomna. Tożsamość mazurska  
to skomplikowany amalgamat powstały w wyniku oddziaływania róż-
nych centrów cywilizacyjnych, religijnych, językowych i symbolicznych, 
a elementy kształtujące ją w przeszłości, ale również i współcześnie, to 
przede wszystkim krajobraz i pogranicze. Przedstawiono zaledwie parę 
przewodnich wątków poruszonych we wspomnianej dyskusji, jednakże 
tych najważniejszych, przewijających się również w wygłaszanych refe-
ratach, czytanych fragmentach literatury i w prowadzonych podczas 
dwudniowej konferencji w Ełku rozmowach. 

Literatura, jak mówi Lenz, nie zmienia świata, nie potrafi sprawić, aby 
stał się on lepszy i mądrzejszy, zmienia jednak nasz do niego stosunek, 
przedstawiając różne warianty ludzkich losów, zmusza czytelnika do na-
mysłu nad własnym życiem, do jego „uwyraźnienia”4. 

Twórczość Siegfrieda Lenza była punktem wyjściowym do podjęcia  
między innymi następujących zagadnień badawczych podczas I Konfe-
rencji Naukowej w Ełku:

– Siegfried Lenz – związki z Ełkiem, Mazurami, kulturą polską.
– Ełk i Mazury jako przestrzeń przenikania się kultur, religii, tradycji – 
literacki obraz wielokulturowości u Lenza.
– Muzeum ziemi ojczystej – idee i estetyka arcydzieła prozy niemieckiej.
– Lenz a inni pisarze mazurscy.
– Językowy i estetyczny kształt wielokulturowości w dziełach Lenza 
i innych pisarzy.

Dzięki staraniom organizatorów konferencja obfitowała w wiele bardzo 
ciekawych wystąpień pracowników naukowych z różnych ośrodków uni-
wersyteckich Niemiec i Polski (m.in. Uniwersytet w Moguncji, Uniwer-
sytet w Getyndze, Uniwersytet w Gdańsku, Uniwersytet w Szczecinie, 
Uniwersytet w Białymstoku, Uniwersytet we Wrocławiu, Uniwersytet 

Refleksje wokół I Międzynarodowej Konferencji Naukowej Wielokulturowy Świat Lenza...

4  Por. S. Lenz, Am Rande des Friedens, w: idem, Über das Gedächnis. Reden und Aufsätze, Hamburg 1992, 
s. 88.
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Zielonogórski, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Uniwer-
sytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Uniwersytet Marii Curie-Skło-
dowskiej w Lublinie, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Uniwer- 
sytet Jagielloński w Krakowie). Konferencji towarzyszyły wieczór autor-
ski profesora Andreasa Kelletata, podczas którego autor czytał frag-
menty ze swojej najnowszej powieści Von ihm zu ihm. Eine Jugend in 
Königsberg (2011) oraz promocja tomu Siegfrieda Lenza Słodkie Sulejki 
(2013), wznowionego po 25 latach, nakładem olsztyńskiego Wydawni- 
ctwa Borussia.

Konferencja w Ełku była nie tyko ciekawym naukowo wydarzeniem, ale  
też perfekcyjnie zorganizowanym spotkaniem, podczas którego wspa- 
niała atmosfera sprzyjała żywej wymianie myśli, spowodowanej oczy-
wiście twórczością Siegfrieda Lenza.

Najczęściej cytowanym fragmentem literackim w wielu różnych wystą-
pieniach podczas konferencji był ten pochodzący z powieści Siegfrieda 
Lenza Muzeum ziemi ojczystej: 

Co pan mówi? Miniony świat? A więc to wszystko wydaje się panu  
minionym światem, zapomnianym i martwym, szczęśliwie przezwy-
ciężonym, tak pan myśli? – Nie wiem, mój drogi, dla mnie nie ma 
żadnego minionego świata, żadnego zaksięgowanego czasu, tak po  
prostu zerwanego z kalendarza historii, jestem raczej przekonany  
o tym, że każda przeszłość trwa, ponieważ nie można się z niej wy- 
leczyć… Tak, przeszłość jest wśród nas jako cierpienie lub jako mo-
żliwość...5  

Siegfried Lenz wielokrotnie mówił o tym, że nie chce wracać do miasta  
swojego urodzenia, do Ełku, ponieważ chce zachować je w pamięci ta- 
kim, jakiego doświadczył podczas lat swojej młodości spędzonych 
w przedwojennym Lyck. Zapewne decyzja ta była okupiona cierpie-
niem niemożności powrotu do stron ojczystych i krajobrazu, które go 
ukształtowały.

W 2011 roku Rada Miasta Ełku po raz pierwszy w swojej powojennej hi-
storii nadała Siegfriedowi Lenzowi tytuł Honorowego Obywatela Miasta 
Ełku. Lenz odebrał tytuł osobiście. Złożył pierwszą po 68 latach wizytę  
w mieście, w którym się urodził.

Przeszłość stała się więc możliwością, a literatura po raz kolejny źródłem 
Lenzowskiego „uwyraźniania” życia i refleksji nad otaczającym nas 
światem.

Magdalena Kardach

5  S. Lenz, Muzeum ziemi ojczystej, tłum. E. Borg, M. Przybyłowska, Olsztyn 2010, s. 56.
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k R o n I k A
MuzEuM HISToRyCznEgo w Ełku
2012-2014

Rok 2012

wykłAdy, SPoTkAnIA TEMATyCznE

13.11.2012 
wykład dr. Jana Jerzego Milewskiego (IPN Oddział Białystok) 
na temat: Odzyskanie niepodległości przez Polskę w 1918 r.

13.12.2012
wykład dr. Marcina Zwolskiego (IPN Oddział Białystok) w ramach 
31. rocznicy wprowadzenia stanu wojennego w Polsce

wSPółPRACA z InnyMI InSTyTuCJAMI

Nawiązanie współpracy z Warmińsko-Mazurskim Ośrodkiem 
Doskonalenia Nauczycieli

PuBlIkACJE
Michał Olszewski | Rafał Żytyniec: Ełk. Spacerownik 
po mieście niezwykłym

EdukACJA
Przygotowanie oferty edukacyjnej dla przedszkoli i szkół 
podstawowych na rok szkolny 2012/2013.

10-21.12.2012 
warsztaty edukacyjne na temat: Boże Narodzenie na Mazurach 
(łącznie przeprowadzono 25 zajęć, w których wzięło udział 470 
uczestników)
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Rok 2013

wySTAwy

od 29.06.2013
Ełk. Na tyłach historii czy w centrum nowoczesności? – 
wystawa stała, plenerowa na Placu Jana Pawła II w Ełku 

sierpień-wrzesień
Przeminęło z parą. Ostatnie ełckie parowozy w obiektywie 
Krzysztofa Prądzyńskiego – wystawa czasowa w lokomoty-
wowni Ełckiej Kolei Wąskotorowej

wykłAdy, SPoTkAnIA TEMATyCznE, PRoJEkCJE fIlMowE

31.01.2013 
podsumowanie projektu: Powojenny Ełk w oczach mieszkańców 
miasta

6.02.2013 
wykład dr. hab. Ruth Leiserowitz (Niemiecki Instytut Historyczny 
w Warszawie): Żydzi we wschodniopruskim miasteczku 
w XIX wieku – czynnik modernizacji

7.02.2013
wykład dr. Marcina Zwolskiego (IPN Białystok): Zbrodnie 
komunistyczne w dawnym województwie białostockim 

1.03.2013
projekcja i dyskusja wokół filmu dokumentalnego W pogoni 
za bandą w reżyserii Zbigniewa Kiersztejna

4.04.2013 
pokaz kronik filmowych z okresu PRL poświęconych  
Mazurom i Ełkowi po 1945 r. Wprowadzenie i komentarz:  
dr Marek Cieśliński

Wykład prof. dr. hab. Jana Salma (Politechnika Łódzka):  
Ełk – w poszukiwaniu wielkomiejskości

19.04.2013
wykład dr. Marcina Markiewicza: Zbrodnia Katyńska. 
Geneza – przebieg – odkrywanie prawdy

16.05.2013 
projekcja filmu Rogalik w reż. Pawła Ziemilskiego. 
Dyskusja z reżyserem

18.05.2013
Międzynarodowa Noc Muzeów. W programie: pokaz nabyt-
ków muzealnych, finał akcji Podaruj trochę historii, uroczyste 
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podziękowania dla darczyńców, nocny spacer po Ełku znanym 
i nieznanym, zwiedzanie zamku krzyżackiego z Radosławem 
Hermanem, archeologiem kierującym pracami wykopaliskowymi 
na zamku w 2012 r. 

26.05.2013
spotkanie plenerowe W świecie dawnych gier i zabaw w ramach 
Ełckich Dni Rodziny

27.05.2013
wykład na temat Muzeum Historycznego w Ełku dla delegacji 
Wspólnoty Mieszkańców Powiatu Ełckiego (Kreisgemeinschaft 
Lyck) z Hagen (Kazimierz Bogusz, Rafał Żytyniec)

29.05.2013
projekcja filmu Nieznani-zapomniani. Michał Kajka. Wprowadzenie 
i komentarz: prof. dr hab. Zbigniew Chojnowski (Uniwersytet 
Warmińsko-Mazurski w Olsztynie)

10.06.2013
spotkanie z Mirosławem Pęczakiem, autorem książki Subkultury 
w PRL. Opór, kreacja, imitacja

4.07.2013
wykład dr. Grzegorza Podrucznego (Polsko-Niemiecki Instytut 
Badawczy w Słubicach) na temat: Fort Lyck i fortyfikacje Prus 
Wschodnich w XVIII wieku 

25.07.2013
wykład dr. Pawła Brudka na temat: Oblężone Państwo. Życie 
codzienne za barykadami powstańczej Warszawy

19.11.2013
wykład prof. Zbigniewa Chojnowskiego (Uniwersytet 
Warmińsko-Mazurski w Olsztynie) na temat: Byli przed Kajką. 
Poeci i korespondenci z Ełku i okolic

wSPółPRACA z InnyMI InSTyTuCJAMI

18.01.2013
wykład Kazimierz Bogusza: Wspólne dziedzictwo? – krótka 
refleksja na temat dziedzictwa kulturowego Mazur oraz Rafała 
Żytyńca: Ziemie Odzyskane, Prusy Wschodnie, Atlantyda Północy 
czy Warmia i Mazury? Polska pamięć regionu po 1945 r. w ramach 
wystawy: „Medale i odznaki historyczne”, zorganizowanej przez 
Oleckie Stowarzyszenie Aktywnych „Zamek” w Olecku 

22.02.2013
wizyta grupy studentów III roku pedagogiki szkolnej z animacją 
kulturalną Zamiejscowego Ośrodka Dydaktycznego UWM w Ełku. 
Spotkanie odbyło się w ramach realizacji przedmiotu edukacja 
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międzykulturowa. Grupa liczyła 27 osób, towarzyszył jej  
prof. dr hab. Krzysztof Gładkowski.

5.07.2013
V Międzynarodowa Konferencja Naukowa Mazurskiego Towa-
rzystwa Naukowego w Ełku: Śladami kultur i historii pogranicza 
Mazur, Podlasia i ziem wschodnich. Referat dr Magdaleny Strykier: 
Muzeum Historyczne w Ełku – cele, zadania i plany na przyszłość 
oraz dr. Rafała Żytyńca: »Mazurskie objawienie«. Ełk i Mazury 
w III Rzeszy

11-12.10.2013
I Międzynarodowa Konferencja Naukowa Wielokulturowy 
Świat Siegfrieda Lenza. Współorganizatorzy: Urząd Miasta Ełku, 
Katedra Badań Filologicznych Wschód-Zachód Uniwersytetu  
w Białymstoku (prof. dr hab. Jarosław Ławski), Miejska Biblio-
teka Publiczna im. Zofii Nasierowskiej w Ełku, Ełckie Centrum 
Kultury.

14.11.2013
nawiązanie współpracy z Muzeum Kultury Ludowej  
w Węgorzewie

3.11.2013
nawiązanie współpracy z Książnicą Podlaską im. Łukasza  
Górnickiego w Białymstoku

3.11.2013
nawiązanie współpracy z Wydziałem Filologicznym  
Uniwersytetu w Białymstoku (Katedra Badań Filologicznych 
„Wschód Zachód”)

EdukACJA

Przeprowadzono 205 zajęć edukacyjnych, w tym:  
Boże Narodzenie na Mazurach – 44 zajęcia; 
Wokół Świąt Wielkanocnych – 32 zajęcia; 
Polskie symbole narodowe – 29 zajęć; 
Zakuty w zbroję. O obyczajach rycerskich i życiu codziennym 
na ełckim zamku – 25 zajęć; 
Wierzenia i magia Mazurów – 16 zajęć; 
O historii mojego miasta i herbie ełckim – 10 zajęć; 
Czy rycerze są tylko w bajkach? Zamek Ełcki  
i jego mieszkańcy - 10 zajęć; 
Z archeologią za pan brat – 9 zajęć (w ramach Zimowych Ferii 
w Muzeum);  
Nie święci garnki lepią. O dawnych sposobach lepienia  
z gliny – 7 zajęć; 
Dzieckiem być. Dawne gry i zabawy – 6 zajęć; 
Czy na Mazurach były czarownice? – 5 zajęć; 
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„Tajemnice” ełckich kamienic – 3 zajęcia; 
Plebiscyt na Mazurach – 2 zajęcia; 
Barwy i symbole narodowe – 1 zajęcia; 
Historia pieniądza – 1 zajęcia; 
Muzeum kopalnią źródeł historycznych – 1 zajęcia; 
Zwyczaje ludowe Mazurów – 1 zajęcia; 
Zbrodnia Katyńska. Geneza – przebieg-odkrywanie prawdy – 
1 zajęcia (we współpracy z dr. M. Markiewiczem, IPN Oddział 
Białystok); 
Propaganda PRL – 1 zajęcia. W zajęciach uczestniczyły 4402 
osoby.
Zorganizowanie Sobotnich Poranków w Muzeum (comiesięcznych 
spotkań rodzinnych), tematy spotkań: Wielkanocne tradycje 
i zwyczaje mazurskie (16.03); Kolej na historię (21.09); O walecz-
nych rycerzach i zamku ełckim (16.11).
W zajęciach uczestniczyło 71 osób.

Gra miejska W zgiełku historii – oferta na sezon letni, jest to 
innowacyjny, interaktywny sposób poznania miasta – jego  
historii, kultury a także znanych mieszkańców. 

rok 2014

wySTAwy

Maj – wrzesień 2014
Dotykajmy historii. Zamek w Ełku. Tajemnice wydobywane  
z przeszłości – wystawa plenerowa, na dawnej Wyspie Zamkowej 
na murze otaczającym zamek

24.08.-30.10.2014
Miejsca, których nie ma – wystawa zdjęć berlińskiego foto-
grafa Erica Pawlitzky’ego w lokomotywowni Ełckiej Kolei 
Wąskotorowej

PuBlIkACJE

Polska i niemiecka wersja książki Rafała Żytyńca w opracowaniu 
graficznym Janusza Pileckiego: Ełk. Na tyłach historii czy 
w centrum nowoczesności? | Lyck. Im Rücken der Geschichte oder 
im Zentrum der Moderne

Michał Olszewski | Rafał Żytyniec: Ełk. Spacerownik po mieście 
niezwykłym (wydanie rozszerzone)
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Michał Olszewski/ Rafał Żytyniec: Von Ełk nach Lyck. Spaziergänge 
durch die Hauptstadt Masurens, tłumaczenie na język niemiecki: 
Winfried Lipscher

wykłAdy, SPoTkAnIA TEMATyCznE, PRoJEkCJE fIlMowE

14.01.2014
spotkanie podsumowujące projekt: EŁK – HISTORIA MÓWIONA. 
Kształtowanie tożsamości lokalnej poprzez gromadzenie relacji 
mieszkańców Ełku i okolic w ramach Archiwum Historii Mówionej 
Muzeum Historycznego w Ełku. Projekt realizowany był przez 
Stowarzyszenie Muzeum dla Ełku przy współpracy z Parafią 
Miłości Bożej Kościoła Ewangelicko-Metodystycznego w Ełku 
oraz Muzeum Historycznego w Ełku.

21.01.2014
wykład dr. Radosława Poniata (Instytu Historii Uniwersytetu  
w Białymstoku) na temat: Doświadczenie pogranicza. Od miejsc 
do przepływów

20.02.2014
promocja wydawnictwa dr. Marcina Zwolskiego: Śladami zbrodni 
okresu stalinowskiego w województwie białostockim

15.03.2014
wykład dr. hab., prof. UG Igora Hałagidy na temat: Zrozumieć 
sąsiadów: Ukraina

19.03.2014
spotkanie z prof. Jarosławem Poliszczukiem z Kijowa na temat: 
Historia na żywo: Ukraina z perspektywy Majdanu

10.04.2014
spotkanie z Waldemarem Mierzwą, autorem książki Miasteczko

9.05.2014
obchody 10-lecia Polski w Unii Europejskiej.  
W programie: wykład Adama Żywiczyńskiego, projekcja filmu 
Klaus Skibowski – między Polską a Niemcami, 
możliwość zwiedzenia wystawy Przeminęło z parą. 
Ostatnie ełckie parowozy w obiektywie Krzysztofa Prądzyńskiego

17|18.05.2014
Międzynarodowa Noc Muzeów. W programie: 
pokaz nabytków w Muzeum Historycznego w Ełku, 
pokaz filmowy w lokomotywowni, 
spacer z przewodnikiem po Ełckiej Kolei Wąskotorowej, 
promocja wydawnictw muzealnych
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14.06.2014
spotkanie rodzinne W świecie dawnych gier i zabaw w ramach 
Ełckich Dni Rodziny. W programie: 
warsztaty edukacyjno-rekreacyjne, 
gry i zabawy, spektakl teatralny Historyja ucieszna Teatru Form 
Niezależnych z Olsztyna.

27.06.2014
spotkanie z Tomaszem Budzyńskim oraz koncert zespołu Lord 
& the Liar zorganizowane przy współpracy z Miejską Biblioteką 
Publiczną im. Z. Nasierowskiej oraz Stowarzyszeniem Kultury 
Alternatywnej „Fala” w Ełku

24.07.2014
promocja książki Michała Olszewskiego i Rafała Żytyńca  
Ełk. Spacerownik po mieście niezwykłym. Wydanie rozszerzone 
w księgarni Dom Książki w Ełku

1.08.2014
uroczyste obchody 70. rocznicy wybuchu Powstania Warszaw-
skiego. Uroczystości rozpoczęły się przy Pomniku Poległym  
za Wolną i Niezawisłą Polskę w Parku Solidarności,  
gdzie o godz. 17.00 złożono hołd poległym Powstańcom.  
W sali konferencyjnej MHE odbyła się prelekcja dr. Stefana  
Marcinkiewicza na temat: Powstanie i losy powstańców

4.08.2014
promocja publikacji muzealnych podczas inauguracji akcji Kultury 
Na Widoku w Ełku

13.09.2014
spotkanie plenerowe w Sypitkach – Jak dawniej bywało. 
W programie: 
pokazy grup rzemieślniczych, 
pokazy grup rekonstrukcji dawnego życia i zwyczajów, 
warsztaty edukacyjne, 
warsztaty plastyczne i rękodzielnicze. 
Spotkanie zrealizowane zostało w ramach Europejskich 
Dni Dziedzictwa.

8.10.2014
spotkanie ze Zbigniewem Pawlakiem, współautorem książki 
Pęknięte miasto. Biesłan w ramach cyklu: Czas i Słowo. 

15.10.2014
wykład prof. dr. hab. Bogusława Nowowiejskiego (Uniwersytet 
w Białymstoku) na temat: Polszczyzna w słownikach Krzysztofa 
Celestyna Mrongowiusza (w ramach cyklu Czas i Słowo)
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25.10.2014
obchody Dnia Kolejarza na terenie Ełckiej Kolei Wąskotorowej 
połączone z uroczystym odsłonięciem odrestaurowanych  
parowozów Ol i Ty2.

30.10.2014
wręczenie nagród laureatom konkursu organizowanego 
przez Kombatancki Związek Dzieci Wojny, Oddział w Ełku przy 
współpracy Muzeum Historycznego w Ełku. Tematyka konkursu 
wiązała się z miejscami pamięci w Ełku i powiecie ełckim.

7.11.2014
spotkanie z Sylwią Frołow, autorką książek: Feliks Dzierżyński. 
Miłość i rewolucja. Biografia intymna oraz Bolszewicy i 
apostołowie, na temat: Miłość i rewolucja (w ramach cyklu Czas 
i Słowo)

28.11.2014
Wykład prof. dr. hab. Henryka Strońskiego (Uniwersytet 
Warmińsko-Mazurski w Olsztynie) na temat: Ukraina. Między 
wojną a pokojem. Wykład został zorganizowany w ramach 
współpracy Muzeum Historycznego w Ełku z Instytutem Historii 
i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Warmińsko--
Mazurskiego w Olsztynie. Poprzedziło go wprowadzenie dyrek-
tora Instytutu, ks. prof. dr. hab. Andrzeja Kopiczko,  
który przedstawił młodzieży ofertę kształcenia i specjalności 
dostępne na kierunku historia na Uniwersytecie Warmińsko- 
-Mazurskim.

13.12.2014
uroczyste obchody 33. rocznicy wprowadzenia stanu wojennego 
w Polsce. Spotkanie zostało zorganizowane przez Muzeum  
Historyczne i Urząd Miasta w Ełku. 

wSPółPRACA z InnyMI InSTyTuCJAMI

16.01.2014
nawiązanie współpracy z Gminną Biblioteką Publiczną w Starych 
Juchach.

nawiązanie współpracy z Kombatanckim Związkiem Dzieci Wojny 
Rzeczpospolitej Oddział w Ełku;

3.04.2014
nawiązanie współpracy z I Liceum Ogólnokształcącym  
im. Stefana Żeromskiego w Ełku.

3.04.2014
nawiązanie współpracy z Uniwersytetem Warmińsko-Mazurskim 
w Olsztynie.

Ełcki Przegląd Historyczny



213

11.04.2014
nawiązanie współpracy z Kościołem Ewangelicko-Metodystycz-
nym w RP, Parafia Miłości Bożej w Ełku.

12.06.2014
na XXXV konferencji Wspólnej Polsko-Niemieckiej Komisji 
Podręcznikowej pt. Krajobrazy kulturowe. Aktorzy, sposoby 
konstruowania i narracji dr Rafał Żytyniec wygłosił wykład 
przybliżający działalność Muzeum Historycznego w Ełku  
w związku z tematyką czytania krajobrazu.

2.09.2014
w Fundacji Topografia Terroru w Berlinie dr Rafał Żytyniec 
wygłosił wykład na temat: Zapomnijmy o karabinach!. Polska 
i NRD i wspólna pamięć o II wojnie światowej.

23.09.2014
nawiązanie współpracy ze Szkołą Policealną w Ełku.

29.09.2014
podpisanie porozumienia o współpracy ze Wspólnotą Powiatu 
Ełckiego w Hagen (Kreisgemainschaft Lyck).

13.11.2014
spotkanie z uczniami szkół podstawowych w ramach inicjatywy 
edukacyjnej Szkoły Podstawowej nr 4 w Ełku „aleMądrale”. 
Uczniowie poznali historię ciekawych miejsc w Ełku. Spotkanie 
poprowadził Rafał Żytyniec.

Promocja wydawnictw Muzeum Historycznego w Ełku na  
23. Targach Książki Historycznej w Warszawie. W ramach imprez 
towarzyszących Targom Marta Augustynowicz poprowadziła 
lekcję muzealną Podróż po świecie baśni mazurskich.

18.12.2014
w ramach współpracy z Katedrą Badań Filologicznych „Wschód –  
– Zachód” Uniwersytetu w Białymstoku dr Rafał Żytyniec 
wygłosił wykład na temat: Zapomnijmy o karabinach! Polska, NRD 
i wspólna (literacka) pamięć II wojny światowej.

EdukACJA

W 2014 r. przeprowadzono 126 zajęć edukacyjnych, w tym: 
Zimowe bale i zabawy – spotkanie o karnawale – 9 zajęć; 
Czego uczono moją prababcię? – 2 zajęcia; 
Dzieckiem być. Dawne gry i zabawy – 3 zajęcia; 
O historii mojego miasta i herbie ełckim – 1 zajęcia; 
Wokół Świąt Wielkanocnych – 36 zajęć; 
W świecie sztuki – 1 zajęcia; 
Czy rycerze są tylko w bajkach? – 1 zajęcia; 
Nie święci garnki lepią. Zabawa z gliną – 2 zajęcia; 
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Muzeum Historyczne w Ełku – 4 zajęcia; 
Zakuci w zbroję. O obyczaju rycerskim i życiu codziennym  
na ełckim zamku – 2 zajęcia; 
Podróż po świecie baśni mazurskich (o kłobuku) – 7 zajęć; 
Zajączek, Żabka i Baba, czyli o folklorze mazurskim – 2 zajęcia; 
Polskie symbole narodowe – 17 zajęć; 
Boże Narodzenie na Mazurach – 39 zajęć.
W zajęciach wzięły udział 2423 osoby.

EłCkA kolEJ wąSkoToRowA

1.03.2014
przejęcie Ełckiej Kolei Wąskotorowej przez Muzeum Historyczne 
w Ełku

W okresie od maja do września 2014 r. uruchomiono 141 
pociągów turystycznych, w których przewieziono 19849  
turystów.  
Muzeum, skansen oraz pracownię rzeźby odwiedziło bez  
przejazdu kolejką ok. 4989 osób.
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n o T y
o AuToRACH

tomasz andrukiewicz
prawnik, absolwent Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku, 
Prezydent Miasta Ełku.

kazimierz Bogusz
historyk i socjolog, Dyrektor Muzeum Historycznego w Ełku. 

Hans-Jürgen Bömelburg
prof. dr hab., historyk, profesor w Instytucie Historii Uniwersyte-
tu w Gießen. Zainteresowania badawcze, historia kultury, idei 
i polityki w Europie Wschodniej okresu nowożytności, historia 
współczesna Europy Środkowo-Wschodniej, historia Polski (XV- 
-XX w.), historia stosunków polsko-niemieckich, historia regional-
na i historia miast w Europie Wschodniej.

zbigniew Chojnowski
prof. dr hab., literaturoznawca, kierownik Zakładu Literatury XX  
i XXI wieku w Instytucie Filologii Polskiej Uniwersytetu Warmiń-
sko-Mazurskiego w Olsztynie. Zainteresowania badawcze: poe- 
zja XX i XXI wieku, nowy regionalizm, idee poezji, literatura emi- 
gracyjna, tematyczno-językowe oraz kulturowe aspekty piśmien-
nictwa mazurskiego XIX w., geopoetyka.

Ruth leiserowitz
dr hab., historyk, zastępczyni Dyrektora Niemieckiego Instytutu  
Historycznego w Warszawie. Zainteresowania badawcze: historia  
Europy środkowowschodniej w XIX. i XX. W., historia bałtycka,  
historia żydowska, historia mniejszości w Europie środkowo-
wschodniej, historia oralna.

Magdalena kardach
dr, germanistka, adiunkt w Instytucie Filologii Germańskiej Uniwer-
sytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu.  Zainteresowania badaw- 
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cze: historia i współczesność polsko-niemieckich stosunków kul-
turowych, historia literatury oraz kultury obszaru byłych Prus 
Wschodnich, recepcja współczesnej literatury niemieckiej w Pol-
sce.

kornelia kończal
germanistka, doktorantka w European University Institute we 
Florencji i autorka publikacji na temat historii pamięcioznawstwa; 
przygotowuje książkę o szabrowaniu poniemieckiej własności  
w Polsce i Czechosłowacji.

Adam krzemiński
germanista, dziennikarz, publicysta, specjalista od spraw nie-
miec-kich. Od 1973 r. w Polityce. Swoje analizy publikuje w Polsce 
i w Niemczech (Die Zeit, Der Spiegel, Frankfurter Allgemeine Zei-
tung).

Jerzy łapo
mgr archeologii, dr historii, kustosz w Muzeum Kultury Ludowej 
w Węgorzewie. Zainteresowania badawcze: badania archeolo- 
giczne na różnoczasowych stanowiskach archeologicznych prze-
de wszystkim na Mazurach. 

Stefan M. Marcinkiewicz
dr, socjolog, adiunkt na katedrze socjologii przy Wydziale Nauk 
Społecznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. 
Zainteresowania badawcze: socjologia Internetu, socjologia pro-
cesów migracyjnych, socjologia regionu i społeczności lokalnych 
(Mazury), pamięć społeczna.

Hubert orłowski
prof. dr hab., germanista, emerytowany profesor zwyczajny UAM, 
członek rzeczywisty PAN, redaktor naukowy serii „Poznańska Bib-
lioteka Niemiecka”. Zainteresowania badawcze: literatura i kul-
tura niemiecka ze szczególnym uwzględnieniem okresu Trzeciej 
Rzeszy, teoria narracji, semantyka historyczna i badania nad ste-
reotypami, stosunki literackie polsko-niemieckie.

grzegorz Podruczny
dr hab., historyk i historyk sztuki, pracownik naukowy Polsko-Nie- 
mieckiego Instytutu Badawczego w Collegium Polonicum w Słubi- 
cach. Zainteresowania badawcze: historia wojskowości, architek-
tura obronna i wojskowa. 

Andrzej Sakson
profesor w Zakładzie Badań Niemcoznawczych na Wydziale Nauk  
Społecznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu Adama Mickiewicza  

Ełcki Przegląd Historyczny
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oraz w Instytucie Zachodnim w Poznaniu. Zainteresowania badaw- 
cze: mniejszości narodowe i etniczne, ze szczególnym uwzględ- 
nieniem mniejszości niemiec iej w Polsce oraz społeczności Ma- 
zurów i Warmiaków; przemiany społeczne na Ziemiach Zachod- 
nich i Północnych Polski; zagadnienia migracji i uchodźców w Pol- 
sce i Europie; współczesne stosunki polsko-niemieckie oraz życie 
społeczne w zjednoczonych Niemczech; socjologia młodzieży  
i subkultur, okręg kaliningradzki.

Rafał Żytyniec
dr, kulturoznawca, adiunkt w Muzeum Historycznym w Ełku. Za-
interesowania badawcze: historia literatury i kultury Prus Wschod-
nich, historia i współczesność polsko-niemieckich stosunków kul-
turowych, porównawcze aspekty niemieckiej i polskiej kultury 
pamięci, druga wojna światowa w pamięci zbiorowej Polaków  
i Niemców.

Noty o autorach



218

w S k A z ó w k I
dlA AuToRów

EłCkI PRzEgląd HISToRyCzny .  
RoCznIk MuzEuM HISToRyCznEgo w Ełku  
przyjmuje do publikacji wyłącznie teksty oryginalne, niepublikowane 
wcześniej w innych miejscach. 

Teksty powinny być nadsyłane pocztą elektroniczną (jako załączniki) na 
adres: redakcja@mhe-elk.pl 

Do artykułów należy dołączyć abstrakt w języku angielskim o objętości 
ok. pół strony. 

wymagania techniczne
1. Format A4
2. Edytor Word (.doc, .docx) lub Open Office (.odt)
3. Formatowanie tekstu: czcionka Times New Roman 12, odstępy mię- 
dzy wierszami 1,5, marginesy 25 mm ze wszystkich stron, wyrów-
nanie do lewego i prawego marginesu (wyjustowanie), paginacja  
w prawym dolnym rogu, numeracja stron ciągła. Tytuł całości pogru-
bionymi literami i wyśrodkowany, pozostałe tytuły wyrównane do 
lewej, wyróżnione pogrubieniem i poprzedzającym je, dodatkowym 
odstępem. Akapity należy rozpoczynać od wcięcia. Tabele, wykresy 
itp. wyłącznie czarno-białe należy wstawić w odpowiednim miejscu 
w tekście.

zasady recenzowania tekstów
1. Każdy z nadsyłanych do czasopisma tekstów jest recenzowany 
przez co najmniej dwóch niezależnych recenzentów w systemie 
double-blind review, tzn. że recenzenci nie wiedzą, kto jest autorem,
a autor nie wie, kim są recenzenci. W przypadku tekstów w napisa- 
nych w języku obcym, przynajmniej jeden z recenzentów jest jego  
native speakerem. W innych rozwiązaniach recenzent musi podpi-
sać deklarację o niewystępowaniu konfliktu interesów, za który uzna- 
je się zachodzące między recenzentem a autorem: bezpośrednie 
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relacje osobiste (pokrewieństwo, związki prawne, konflikt); relacje 
podległości zawodowej oraz bezpośrednią współpracę naukową  
w ciągu ostatnich dwóch lat poprzedzających przygotowanie recenzji.
2. Recenzja ma formę pisemną i kończy się jednoznacznym wnioskiem 
dopuszczającym artykuł do publikacji, odrzucającym go lub wska- 
zującym na konieczność dokonania poprawek.
3. Kryteria, wg których publikacje są kwalifikowane do publikacji, po-
prawy lub odrzucane oraz odpowiedni formularz recenzencki podane 
są na stronie internetowej czasopisma. 
4. Nazwiska recenzentów poszczególnych artykułów nie są ujawnia-
ne. Raz w roku czasopismo podaje na stronie internetowej listę re-
cenzentów z nim współpracujących. 

forma przypisów
1. Używamy przypisów dolnych, tj. numer przypisu umieszczamy  
w tekście głównym, a tekst przypisu na dole strony.
2. Prosimy o używanie łacińskich określeń (ibidem, op.cit., idem, etc.).
3. Przykłady zapisu bibliograficznego:
a) Publikacje zwarte:

• A. Saskon, Mazurzy – społeczność pogranicza, Poznań 1990.
b) Artykuły w czasopismach naukowych i tomach zbiorowych

• H. Orłowski, Warmińskie modlitewniki. Opowieść rodzinna, w: 
Stanisław Ciesielski/ Teresa Kulak/ Krzysztof Ruchniewicz /Jakub 
Tyszkiewicz (red.): Wokół historii i polityki. Studia z dziejów XIX 
i XX wieku dedykowane Profesorowi Wojciechowi Wrzesińskiemu, 
Toruń 2004, s. 613-614.
• H. Orłowski, Literatura peryferii czy pogranicza? Prusy Wschod-
nie w powojennej literaturze niemieckiej, w: Komunikaty Mazursko-
Warmińskie, nr 1(203)/1994. s. 43-52.

c) Odwołania do stron internetowych
http://wiadomosci.wp.pl/lbid,6001,title,Trwaja-krwawe-protesty-
na-Ukrainie,nazywo.html?ticaid=1123e5&_ticrsn=5 (data wejścia 
na stronę 21.02.2014).

d) Źródła archiwalne podajemy wg schematu wymaganego przez       
      dane archiwum.

Przykłady zapisu bibliograficznego

książki:
• A. Sakson, Mazurzy – społeczność pogranicza, Poznań 1990, s. 25.
• A. Sakson, op.cit., s.30.
• A. Sakson, Stosunki narodowościowe na Warmii i Mazurach 1945-
-1997, Poznań 1998, s. 23.
• I d e m, Od Kłajpedy do Olsztyna. Współcześni mieszkańcy byłych Prus 
Wschodnich: Kraj Kłajpedzki, Obwód Kaliningradzki, Warmia i Mazury, 
Poznań 2011, s. 456.

Wskazówki dla autorów
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• H. Orłowski, Warmińskie modlitewniki. Opowieść rodzinna, w: Stani-
sław Ciesielski/ Teresa Kulak/ Krzysztof Ruchniewicz /Jakub Tyszkie-
wicz (red.): Wokół historii i polityki. Studia z dziejów XIX i XX wieku 
dedykowane Profesorowi Wojciechowi Wrzesińskiemu, Toruń 2004, 
s. 613-614.

Czasopisma, gazety:

• A. Różalski, Ostatni Mazur w Ogródku, w: Gazeta Wyborcza  
29.12.1992, s. 14.
• H. Orłowski, Kapitał kulturowy versus kapitał symboliczny. O Warmii 
z południa jako małej ojczyźnie, w: Borussia nr 23, 2000/2001, s. 51- 62.

Strony internetowe:

•http://wiadomosci.wp.pl/lbid,6001,title,Trwaja-krwawe-protesty-
na-Ukrainie,nazywo.html?ticaid=1123e5&_ticrsn=5 (data wejścia na 
stronę 21.02.2014). 

Prosimy o dołączenie do każdego tekstu krótkiego biogramu autora wg 
schematu: 
imię, nazwisko, tytuł naukowy, sprawowana funkcja oraz afiliacja nau-
kowa, zainteresowania badawcze.

Ełcki Przegląd Historyczny
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PUBLIKACJE
MUZEUM
HISTORYCZNEGO
W
EŁKU

Michał Olszewski/ Rafał Żytyniec, 
Ełk. Spacerownik po mieście niezwykłym 
wydanie rozszerzone, Ełk 2014, 
ISBN 978-83-63838-03-4, 
oprawa twarda, ss. 294.

Publikacja ukazuje Ełk i południowe Mazury 
na przestrzeni ostatnich 200 lat, obok miejsc – 
stąd nazwa Spacerownik – zaprezentowane 
zostały również wybitne osoby związane 
z miastem i regionem (dawne Prusy Wschodnie, 
Warmia, Mazury), a także pogranicze polskiego 
Podlasia.
W rozszerzonej wersji Spacerownika znalazły się 
m.in. unikatowe fotografi e Klausa Skibowskiego, 
zachodnioniemieckiego dziennikarza, sekretarza 
Konrada Adenauera, historia Władysława 
Świackiego „Sępa” oraz fragmenty wspomnień 
Edwarda Małłka, pastora metodystów.

Michał Olszewski/ Rafał Żytyniec
Von lyck nach Ełk. Spaziergänge durch  
die Hauptstadt Masurens 
tłumaczenie na język niemiecki: 
Winfried Lipscher, Ełk 2014,
ISBN  978-83-63838-04-1,  
oprawa twarda, ss. 252.

Niemieckie tłumaczenie książki:  
Ełk. Spacerownik po mieście niezwykłym.
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PUBLIKACJE
MUZEUM
HISTORYCZNEGO
W
EŁKU

Rafał Żytyniec/ Janusz Pilecki
Ełk. na tyłach historii 

czy w centrum nowoczesności?
Ełk 2014, ISBN 978-83-63838-01-0, 

oprawa twarda, ss. 104.

Publikacja stawia sobie za cel 
przybliżenie poszczególnych 

etapów modernizacji i zmian, 
jakie dokonywały się przez ostat-

nie 150 lat w przestrzeni miasta 
i mentalności jego mieszkańców.

Rafał Żytyniec/ Janusz Pilecki
lyck. Im Rücken der geschichte 

oder im zentrum der Moderne?, 
tłumaczenie na język niemiecki: 

Winfried Lipscher, Ełk 2014, 
ISBN 978-83-63838-02-7, 
oprawa twarda, ss. 104.

  
Niemieckie tłumaczenie książki: 

Ełk. Na tyłach historii czy w cen-
trum nowoczesności? 
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Wydawany przez Muzeum Historyczne 
w Ełku rocznik stawia sobie za cel przed-
stawianie różnorodnych zagadnień hi-
storii Ełku i – w szerszym kontekście – 
całych Mazur. Ze względu na specyfikę 
mazurskiego pogranicza kulturowego 
pragniemy w poszczególnych numerach  
zachować wieloperspektywiczne i inter- 
dyscyplinarne spojrzenie na podejmo-
wane tematy, świadomie wychodząc po- 
za tradycyjny, zdeterminowany najczę-
ściej cezurami historii politycznej i naro-
dowej, warsztat badawczy historyka. Ełk 
i Mazury traktujemy przy tym z perspek-
tywy mikrohistorii jako swoiste laborato-
rium procesów, które w skali globalnej 
kształtowały rozwój społeczeństw euro-
pejskich w ostatnich dwóch wiekach,  
tj. nowoczesnych nacjonalizmów, indu- 
strializacji, modernizacji oraz ustrojów 
totalitarnych.

Tematem pierwszego numeru Ełckiego Przeglądu Historyczne-
go są procesy modernizacji w Ełku i na Mazurach w XIX i XX w. 
W regionie tym da się odnaleźć w skali mikro różnorodne aspek-
ty tego zjawiska, które szczególnie od momentu wybudowania 
linii kolejowej łączącej południowe Prusy Wschodnie z Królew-
cem (1863-1868) intensywnie kształtowało życie mieszkańców 
regionu. Drugą falą modernizacyjnych przemian w Ełku i na  
Mazurach była odbudowa po zniszczeniach I wojny światowej 
i przemiany w tożsamości regionalnej zapoczątkowane tym wy-
darzeniem. Ogłoszony postanowieniem traktatu wersalskiego  
i przeprowadzony 11 lipca 1920 r. plebiscyt na Warmii i Mazurach 
oznaczał eksplozję społeczną na niespotykaną dotychczas skalę  
i upodmiotowienie społeczności Mazurów i Warmiaków jako bez- 
pośrednich organizatorów całego ruchu regionalnego. Dojście 
do władzy nazistów w 1933 r. zapoczątkowało trzecią falę mo-
dernizacji na Mazurach. Kolejna fala przemian modernizacyj- 
nych obejmuje odbudowę miasta ze zniszczeń po II wojnie świa-
towej oraz szczególny okres gierkowskiej prosperity w latach 70. 
XX w. Ostatnim wreszcie i niezakończonym jeszcze etapem mo-
dernizacji miasta są zmiany wywołane wejściem Polski do Unii 
Europejskiej i środkami przeznaczonymi na pomoc strukturalną 
nowym państwom członkowskim.
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