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OD AUTOR A

Z okazji przypadającego w 2008 roku jubileuszu sześćsetdziesię-
ciolecia rozpoczęcia budow y zamku w Ełku pracę niniejszą dedyku-
ję mieszkańcom miasta i regionu z przekonaniem, że przyczyni się 
ona do spopularyzowania naszej wspólnej spuścizny historycznej 
oraz spotka się z ciepłym i życzliw ym przyjęciem przez jego oby wa-
teli, a szczególnie młode pokolenie, ży wiąc nadzieję, że to opraco-
wanie wzbogacone zostanie w przyszłości o nowe informacje. Sądzić 
również należy, że praca ta, w ykraczając poza ramy naszego regio-
nu, zaowocuje niebawem większym opracowaniem dotyczącym nie-
zbadanego do chwili obecnej problemu zamków prokuratorskich w 
strukturach organizacyjnych systemu administracyjno – obronnego 
Państwa Zakonnego.

Autor składa wyrazy serdecznego podziękowania Prezydentowi 
Miasta Ełku Tomaszowi Andrukiewiczowi za życzliwą pomoc i 
współpracę przy wydaniu niniejszej książki, bez której to nie uj-
rzałaby ona światła dziennego oraz Waldemarowi Pieńkowskiemu 
Przewodniczącemu Rady Miejskiej w Ełku wraz z małżonką Małgorzatą 
w związku z bezinteresowną korektą redakcyjną niniejszego tekstu, 
jak również Tadeuszowi Mańczukowi Kierownikowi Oddziału w Ełku 
Archiwum Państwowego w Suwałkach za cenne wskazówki i udostęp-
nienie materiałów archiwalnych, a także Dyrektorowi i pracownikom 
Tajnego Archiwum Państwowego Ochrony Kultury Pruskiej w Berlinie 
(Geheimes Staatsarchiv Preussischer Kulturbesitz, Berlin – Dahlem) za 
udostępnienie kopii ocalałej najstarszej mapy Ełku z 1541 roku, a kole-
dze Konserwatorowi Zabytków Mietkowi Husarowi za współpracę przy 
jej pozyskaniu. 

Jarosław Baciński
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WSTĘP

Przygraniczna warownia ełcka, będąca pierwotnie siedzibą urzędnika 
krzyżackiego zwanego prokuratorem, a po sekularyzacji Zakonu, starosty 
książęcego, nie doczekała się do chwili obecnej samodzielnej monografii. 
Do tej pory zamek wspominany był tylko zdawkowo i w sposób mało wy-
czerpujący, głównie przy okazji większych lub mniejszych opracowań hi-
storycznych i prac popularnonaukowych. Stąd też powstała konieczność 
stworzenia jego syntetycznego naukowego opracowania.

Praca niniejsza jest próbą podsumowania niepublikowanych i publi-
kowanych źródeł historycznych, badań architektonicznych, archeologicz-
nych, opracowań naukowych, podań, przekazów i innych zebranych ma-
teriałów. Na tej podstawie ukazano dzieje zamku na tle historii miasta i 
Prus, a następnie przeprowadzono analizę budowlaną reliktów warowni, 
co zaowocowało efektem finalnym w postaci odtworzenia jego pierwotne-
go wyglądu, będącym rezultatem rekonstrukcji architektoniczno – kon-
serwatorskiej. Wykorzystano przy tym wnikliwą analizę ocalałych źródeł 
pisanych i ikonograficznych oraz przeprowadzone w przeszłości badania 
archeologiczne oraz architektoniczne.

Zniszczenie w czasie ostatniej wojny światowej sporej części zasobów 
archiwum w Królewcu skutkuje niestety brakiem wielu przekazów źró-
dłowych do historii Ełku. Szczególnie dotkliwy jest brak dokładnych in-
wentarzy i ikonografii, co bardzo utrudnia rekonstrukcję wyglądu zam-
ku. Prócz tego zamek pod względem oryginalnej pierwotnej substancji 
średniowiecznej zachował się tylko w około 50%. Ulegał on bowiem na 
przestrzeni wieków wielokrotnym przebudowom, które zatarły jego pier-
wotny wygląd. W chwili obecnej przypomina bardziej wolno stojący hi-
storyzujący budynek mieszkalny, aniżeli średniowieczną warownię. Na 
domiar tego nie jest dominantą Wyspy Zamkowej. Architektonicznie 
zdominowany jest bowiem obiektem powięziennym, który powstał pod 
koniec dziewiętnastego wieku, w miejscu zajmowanym pierwotnie przez 
jezioro po sztucznym poszerzeniu wyspy.

Dla przeprowadzenia poprawnej pierwotnej rekonstrukcji rzutu i hi-
storycznego wyglądu zamku, prócz wykorzystania wymienionych powy-
żej badań, zastosowano również bardzo przydatną w tym wypadku meto-
dę porównawczą per analogiam.

Polega ona na porównaniu rozwiązań konstrukcyjnych i analizie tech-
nik budowlanych stosowanych w okresie powstawania badanego obiektu. 
W przypadku zamku ełckiego do czynienia mamy z obiektami militarny-
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mi powstałymi na przełomie XIII i XIV wieku i – stosowanymi wówczas 
przez budowniczych średniowiecznych – rozwiązaniami konstrukcyjno 
– technicznymi i materiałami budowlanymi. Metoda ta w konsekwencji 
doprowadziła wraz z analizą wspomnianych badań konserwatorsko – ar-
chitektonicznych i ocalałych fragmentów murów do logicznej kompilacji 
architektonicznej.

Przy rekonstrukcji wyglądu całego historycznego założenia warow-
nego wykorzystano, prócz analizy obecnej topografii terenu, historyczne 
mapy i fotografie, przekazy źródłowe oraz wyniki przeprowadzonych w 
pobliżu warowni prac archeologicznych. Następnie przedstawiono zamek 
ełcki na tle średniowiecznego budownictwa militarnego Prus oraz ziem 
sąsiednich. Zaproponowano i omówiono także, opierając się na teoretycz-
nych założeniach konserwacji ruin, postulaty konserwatorskie, a na ich 
podstawie możliwe do uzyskania w chwili obecnej efekty przeprowadze-
nia prac konserwatorskich w celu zapobieżenia postępującej degradacji 
ocalałych reliktów warowni, które umożliwiłyby jego adaptację na cele 
turystyczne oraz ewentualne Muzeum.

Produktem końcowym powyższych rozważań jest opracowanie 
Generalnej Koncepcji Konserwatorskiej, która, po wprowadzeniu w ży-
cie, umożliwi przywrócenie społeczeństwu tego historycznego obiektu, 
wzbogacając Ełk o nowy marketingowy produkt turystyczny, jak również 
pozostawi po nas pozytywną spuściznę przyszłym pokoleniom.
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I STAN BADAŃ

Na przestrzeni wieków zamek w Ełku nie odgrywał jako obiekt mi-
litarny większej roli strategicznej, gdyż przede wszystkim pełnił on 
głównie rolę strażnicy granicznej i jednocześnie lokalnej siedziby admi-
nistracyjno – rezydencjonalnej niższego urzędnika krzyżackiego, zwa-
nego prokuratorem, podporządkowanego komturowi, następnie wójta, 
starosty książęcego, aby w końcu spełniać funkcje więzienia.

Głównie te wymienione powyżej cechy topograficzno – militarne i 
funkcjonalne sprawiły, że pozostawał on poza kręgiem zainteresowań 
staropolskich i obcych autorów dzieł geograficzno – historycznych piszą-
cych w XVI i XVII wieku, takich jak Marcin Kromer1, Abraham Ortelius2, 
Aleksander Gwagnin3, Maciej Stryjkowski4, Sebastian Sarnicki5, czy 
Abraham Boot6, Abraham Cellariusz7, Marcin Zeiller i Marcin Merian8 
oraz Krzysztof Hartknoch9. Zwłaszcza ci ostatni, wzbogacając swoje dzie-

 1 M. Cromeri, De orgine et rebus gestis Polonorum libri XXX, Liber decimusnonus, Basilea 
1568, KMT. 

 2 A. Orteliusa, Theatrum orbis terrarum, Atlas, Antverpiae 1570, s. 22 i 44, LCUSW. Prócz krótkiego opi-
su historycznych regionów Polski, omawia oddzielnie również Prusy. Do opisów dołącza kolorowe 
mapy, na których zaznaczony jest Ełk. Atlas Orteliusa doczekał się wielu wznowień i tłumaczeń na 
inne języki, a dołączane mapy stawały się z biegiem czasu coraz bardziej dokładniejsze z większą 
ilością zaznaczonych miejscowości i szczegółów. W wydaniu niemieckim z 1576 roku dołączona jest 
mapa: Prussiae vera descriptio per Gaspar Henneberg. Ełk zaznaczony jest na niej, jako miasto z zam-
kiem. Wyraźnie uwidoczniony jest na niej zamek na wyspie oraz miasto z dwiema bramami i budowlą 
pośrodku (kościół?). Jest to pierwsze historyczne potwierdzenie Ełku, jako miasta.

 3 A. Gwagnin, Rerum Polonorum, Poloniae, Litvae, Sarmaetiae, Russiae, Massowiae, T. II, Kraków 
1582, BUT; Tenże..., Z Kroniki Sarmacyi Europejskiej. Opisanie Polski, W. Ks. Litewskiego, Ziemie 
Ruskiej, Ziemie Pruskiej, Ziemie Inflanckiej, Ziemie Żmudzkiej, Kraków 1860, s. 254, BUT. 

 4 M. Stryjkowski, Cronica Polonorum, Królewiec 1582, s. 289, KMT; Tenże..., Kronika polska, litew-
ska, żmudzka i wszystkiej Rusi... Wyd. nowe, będące dokładnem powtórzeniem wydania pierw-
szego królewieckiego z roku 1582 poprzedzone wiadomością o życiu i pismach Stryjkowskiego 
przez Mikołaja Malinowskiego, oraz Rozprawą o latopisach ruskich przez [Ignacego] Daniłowi-
cza, przeniesione przedrukiem dzieł pomniejszych Sryjkowskiego według pierwotnych wy-
dań. Warszawa 1846, G. L. Glucksberg, Warszawa 1980, (reprint). 

 5 S. Sarnicki, Anales sive de orgine et rebus gestis Polonorum et Litwanorum libri octo, Cracoviae 
1587, KMT.

 6 A. Boot, Dziennik poselstwa odbytego w latach 1627 i 1628... przez A[brahama] B[oota]... wydane 
w Amsterdamie, 1632 (Journael van de legatie.. Door A. B.). APG oraz AGAD.

 7 A. Cellarius, Regni Poloniae Magnique Ducatus Litwaniae Subjectorum anniumqwue regniorum 
juri Poloniko, Nowassima descripto Amsterdam 1639, s. 552, KMT.

 8 M. Zeiller, Topographia Electoratus Brandenburgiae et Ducatus Pomorriae. M. Merian Erben teil 60, 
Prussiae tab. 2, Frankfurt a. M. 1652, s. 36, BUT. W części drugiej: Topographia Prusiae et Pomerelliae 
Dasist/Beschreibung der vornehmsten/ und Derther / im Preussen/ und Pomerellen, zamieszczona 
jest mapa nr 1, na której Ełk określony jest, jako: Urbs cum arce, czyli miasto z zamkiem. 

 9 Ch. Hartknoch, Alt – und Neues Preussen oder preussischer Historien Zwei Teile..., Frankfurt – Leip-
zig 1684, s. 403, BUT. Prócz krótkiej noty historycznej, autor ten między innymi umieścił w swoim 
dziele rysunek zamku ełckiego.
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ła o rysunki i plany miast, zamków, fortyfikacji oraz mapy, przekazali ba-
daczom historii architektury militarnej wręcz bezcenne źródła.

Liczne przebudowy, którym uległ zamek na przestrzeni wieków, tra-
cąc przy okazji swoją gotycką szatę, sprawiły, że nie był on również obiek-
tem zainteresowania badaczy architektury i historyków u schyłku wieku 
XVIII, a nawet w XIX wieku w okresie romantycznej mody na wszelkiego 
rodzaju ruiny. W początkowym okresie fascynowała ich bardziej forma 
plastyczna zachowanych ruin zamków i historia samego zakonu krzyżac-
kiego, a dopiero później warownie zakonne stały się przedmiotem głęb-
szych i wnikliwszych studiów historyków sztuki i badaczy architektury 
militarnej10.

Fotografia i fotogrametria w tym czasie dopiero się rozwijały i nie 
były szeroko rozpowszechnione. Dlatego też powołana w 1843 roku pru-
ska służba konserwatorska nie wykorzystywała tych nowinek technicz-
nych, ograniczając się do zbierania materiałów i to przeważnie w formie 
stalorytów, które wykorzystano 50 lat później w monumentalnej pra-
cy Abrahama Böttichera Die Bau – und Kunstdenkmäler der Prowinz 
Ostpreussen11. Na to wszystko nakładają się jeszcze dodatkowe czynni-
ki związane z niszczeniem i paleniem dokumentów podczas rozlicznych 
wojen12. Szczególnie ostatnia wojna światowa przyczyniła się do utraty 
bezpowrotnie sporej część zasobów wielu archiwów, a w tym konkret-
nym interesującym nas przypadku – berlińskiego i królewieckiego.

Z tego też względu dla badaczy architektury bardzo trudnym do roz-
wiązania jest problem odnalezienia przedstawień ikonograficznych ełc-
kiego zamku.

 10 J. F. Frick, F. Gilly, Schloss Marienburg in Preussen 1799 – 1803, Dűsseldorf 1965; J. G. Bűsching, Das 
Schloss der deutschen Ritter zu Marienburg, Berlin 1823; Tenże..., Kunstaltertűmer in Schlesien, 
Preussisch Polen und Preussen, Kugler Museum 1835; F. v. Quast, Beiträge zur Geschichte der 
Baukunst in Preussen. NPP, t. 2, 1851; M. Toeppen, Zur Baugeschichte der Ordens – und Bischofs 
– Schlösser in Preussen, ZWG, t. 1, 1880, s. 1 – 44; t. 4, 1881, s. 83 – 127; t. 7, 1882, s. 47 – 94; C. 
Steinbrecht, Die Baukunst des Ritterordens in Preussen, t. 1: Thorn im Mittelalter, Berlin 1885; t. 2, 
Die Zeit der Landmeister, Berlin 1888; t. 3, Schloss Lochstedt und seine Malereien, Berlin 1910; t. 
4; Die Ordensburgen der Hochmeisterzeit in Preussen, Berlin 1920; J. Heise, B. Schmid, Die Bau – 
und Kunstdenkmäler der Provinz Westpreussen, t. 1 – 13, Danzig 1884 – 1919; A. Boetticher, Die 
Bau – und Kunstdenkmäler der Provinz Ostpreussen, t. 1 – 9, Königsberg Pr. 1891 – 1899; C. Dewi-
scheit, Der Deutsche Orden in Preussen als Bauherr, AM, t. 36, 1899, s. 145 – 222; A. Essenwein, Die 
Kriegsbaukunst, Darmstadt 1889, HA, t. 4, z. 1; A. v. Cohausen, Die Befestigungsweisen der Vorzeit 
und des Mittelalters, Wiesbaden 1898; O. Piper, Burgenkunde, München 1912.

 11 A. Boetticher, Die Bau – und Kunstdenkmäler der Provinz Ostpreussen, H. VI, Masuren, Königs-
berg 1896. Dzięki zamieszczonych tam kopiom, przetrwała część planów Johanna Guizego.

 12 A. Radzimiński, Biskupstwa państwa krzyżackiego w Prusach XIII – XIV w, Toruń 1999, s. 9 – 
27. Autor wspomina, że już w 1422 roku wojska polskie spaliły dokumenty kurii katedralnej w 
Chełmży.
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Literatura przedmiotu13 bezspornie dowodzi, że w omawianym okre-
sie powstawały wizerunki utrwalające ówczesny stan zachowania zam-
ków. Bezcennym materiałem badawczym dla tego okresu, jak zauwa-
żył Marian Arszyński14, byłoby odnalezienie prac porucznika Johanna 
Michaela Guisego, który z polecenia władz wojskowych penetrował 
Prusy w latach 1826 – 1828, dokonując pomiarów i rysunkowej inwen-
taryzacji znajdujących się tam grodów i zamków oraz umocnień miej-
skich15. Zachowała się tylko kopia planu Ełku zamieszczona w pracy 
Abrahama Boettichera16.

W pierwszej połowie XIX wieku nie lepiej wyglądała również sytu-
acja na polu historiograficznym zarówno niemieckim, zaczynającym 
szukać w tradycji krzyżackiej tożsamości i podtekstów politycznych17 w 
związku z nasilającą się akcją kolonizacyjną, jak i polskim, jak chociażby 
podróżujący po Prusach i opisujący zamki na początku XIX wieku zna-
ny pisarz i publicysta Julian Ursyn Niemcewicz18 pomija zamek w Ełku.

W drugiej połowie XIX wieku sytuacja uległa poprawie, ze względu na 
wydanie źródeł krzyżackich w korpusie Scriptores rerum Prussicarum19 
oraz w Preussische Chronik20 dominikanina Szymona Grunau, w któ-
rych znalazły się informacje do badań nad historią Prus. Jednakże w 
stosunku do interesującego nas tematu zamku w Ełku jest ich niestety 
niewiele.

Powstające w tym czasie artykuły o Ełku oparte były głównie na za-
sobach nieistniejącego już archiwum w Królewcu i w sposób marginal-
 13 K. Sroczyńska, Podróże malownicze Zygmunta Vogla, Warszawa 1980, s. 29, pisze, że w latach 

1788 – 1790 król Stanisław Poniatowski wysłał na teren północnej części Polski Zygmunta Vogla 
w celu wykonania rysunków, gdyż był zainteresowany „starożytnościami” na tym terenie. Za wy-
jątkiem Gdańska, nie zachowały się żadne inne rysunki. W pierwszej połowie XIX wieku zamki na 
obszarze Polski Północnej rysował także - K. F. Ney; A. Wędzki, K. F. Ney, PSB, t. 22, s. 701. W drugiej 
połowie XIX wieku rysunki zamków krzyżackich sporządzał Napoleon Orda, jednakże w Albumie 
widoków historycznych umieszczono tylko trzy: Malbork, Golub i Radzyń. 

 14 M. Arszyński, Budownictwo warowne zakonu krzyżackiego w Prusach, Toruń 1995, s. 30.
 15 Tenże..., tamże..., w przypisie 100 pisze: ...Do II wojny światowej ta bezcenna dokumentacja była 

przechowywana w Reichsarchivstelle Spandau, Aktenband des ehemaligen Generalkomman-
dos des 1 Armeekorps, kopię posiadało Prussia Museum w Królewcu. Oba zespoły obecnie za-
ginione.

 16 A. Boetticher, Die Bau – und Kunstdenkmäler der Provinz Ostpreussen, H. Vi, Masuren, Königsberg 
1896, s. 62 - 66.

 17 M. Arszyński..., Budownictwo warowne..., s. 52.
 18 J. U. Niemcewicz, Podróże historyczne po ziemiach polskich między rokiem 1811 a 1828 odbyte, 

Paryż – Petersburg 1858.
 19 Scriptores rerum Prussicarum. Die Geschichtsquellen der preussischen Vorzeit bis zum Untergan-

ge der Ordensherrschaft, hrsg. V. Th. Hirsch, M. Töppen, E. Strehlke, Bd. 1 – 5, Leipzig 1861 – 
1874. 

 20 M. Perlbach, S. Grunau, Preussische Chronik, Bd. 1, 1876, s. 37.  
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ny przybliżały historię zamku21. Podsumowaniem ówczesnej wiedzy 
o mieście i zamku ełckim stały się dopiero artykuły zamieszczone w: 
„Słowniku geograficznym Królestwa Polskiego...”22, następnie w pracy 
znanych badaczy „starożytności” – Michała Balińskiego i Tymoteusza 
Lipińskiego23 oraz u wspomnianego już Abrahama Boettichera. Na tym 
zrębie oparte były artykuły popularyzatorskie, ukazujące się w XIX i na 
początku XX wieku, jak również w okresie międzywojennym24.

O zamku wspominają również monografiści: Max Toeppen25, Henryk 
Bonk26 i A. H. Lucanus27. Inwentarze starostwa ełckiego doczekały się 
w 1921 roku publikacji w książce Walthera Ziesemera28. Podstawowym 
opracowaniem dziejów Ełku w okresie międzywojennym jest artykuł H. 
Golloba29, umieszczony w Księdze Pamiątkowej Ełku, wydanej z okazji 
pięćsetlecia miasta. W okresie tym miasto i zamek w Ełku niestety znaj-
dował się poza większym zainteresowaniem znanych badaczy niemiec-
kich30.

Kilka lat po wojnie zamek ełcki został w skrócie omówiony przez 
Ernsta Galla31 w katalogu sztuki niemieckiej, będącym kontynuacją 
monumentalnej pracy Georga Dehia, a nieco wcześniej opublikowane 
zostały regesty krzyżackie, w których po raz pierwszy wymieniony jest 
 21 Horach, Chronik der Stadt Lyck, Progr. Gimn., Lyck 1859; M. Toeppen, Geschichte Masurens, Danzig 

1870, s. 108 – 109. Autor ten na stronach od 514 do 515 zamieszcza spis ełckich starostów książę-
cych od roku 1530 do 1772.

 22 F. Sulimierski, B. Chlebowski, W. Walewski, Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych kra-
jów słowiańskich, t. II, Warszawa 1881, s. 347 – 351. 

 23 M. Baliński, T. Lipiński, Starożytna Polska pod względem historycznym i statystycznym, T. IV, War-
szawa 1886, s. 845. 

 24 M. Orłowicz, Ilustrowany przewodnik po Mazurach Pruskich i Warmii, Warszawa 1921, s. 86.
 25 M. Toeppen, Geschichte Masurens, Danzig 1870; Historia Mazur, Przyczyny do dziejów krainy i 

kultury pruskiej. Według źródeł drukowanych i rękopiśmiennych przedstawił Max Toeppen dy-
rektor gimnazjum w Kwidzynie, Przełożyła Małgorzata Szymańska – Jasińska, Opracował i wstęp 
poprzedził Grzegorz Jasiński, Olsztyn 1995, s. 26, 55, 98, 103, 123, 135 – 143, 413 i in.; M. Toeppen, 
Ueber preussiche Lischken, Flecken und Städte, AM, Bd. IV, H. 1, 1867.

 26 H. Bonk, Die Städte und Burgen in Altpreussen (Ordensgründungen in ihrer Beziehung zu Boden-
gestaltung), Königsberg 1885.

 27 A. Lucanus, Preussens uralter und heutiger Zustand 1748, t. 1, Lötzen 1912, s. 99.
 28 Das grosse Ämterbuch des Deutschen Ordens, hrsg. von Walther Ziesemer; mit Unterstüt-

zung des Vereins für die Herstellung und Ausschmückung der Marienburg, Danzig 1921, 
s. 197, 206 – 207.

 29 Festschrift zur Feier des 500 – jährigen Bestehens von Lyck, Lyck 1925; H. Gollob, Lyck – 500 Jahre, 
s. 8 – 17.

 30 K. H. Clasen, Die mittelalterliche Kunst im Gebiete des Deutchordensstaates Preussen, Bd. 1: Die 
Burgbauten, Königsberg 1927, s. 142. Autor pisze, że w 1390 roku założono Burg (gród) w Ełku; 
K. H. Fuhrmann, Gründung und Grundriß der Stadt des Deutschen Rittordens in Preußen, Berlin 
(lata trzydzieste, bez roku wydania), s. 87. Autor zamieszcza tylko plan miasta. 

 31 G. Dehio, Handbuch der Deutchen Kunstdenkmäler neue bearbeitet von Ernst Gall, Deutcherau-
sland Preussen, Deutcher Kunstverlag Műnchen Berlin 1952, s. 286 – 287. 
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Ełk32. Niewiele informacji wnosi do historii zamku napisany w 1954 roku 
artykuł Ireny Janosz – Biskupowej33. W 1958 roku powstało Studium 
historyczno – urbanistyczne do planu zagospodarowania przestrzen-
nego miasta34, które uaktualniono w 1978 roku opracowaniem zespo-
łu Barbary Tomeckiej35. O zamku ełckim wspomina się także w pracy 
zbiorowej Miasta polskie w tysiącleciu36 oraz w monografii Ełku z 1970 
roku, autorstwa Jana Kaweckiego i Bronisława Romana37. Skromne wia-
domości o zamku ełckim zawiera książka poświęcona zamkom polskim 
Bohdana Guerquina38. Jerzy Frycz natomiast przybliża problematykę 
budownictwa krzyżackiego oraz omawia funkcje zamków w Prusach39. 
Więcej informacji o zamku odnaleźć można w nowych opracowaniach 
niemieckich: monografii Ełku Reinholda Webera40 i katalogu sztuki 
niemieckiej Michaela Antoniego41. Sporo miejsca zamkowi ełckiemu 
poświęcają natomiast na łamach swoich książek Fridrich Borchert42 i 
Mieczysław Haftka43.

W latach osiemdziesiątych XX wieku na zlecenie Wojewódzkiego 
Konserwatora Zabytków w Suwałkach przeprowadzone zostały na 
zamku badania archeologiczno – architektoniczne, po których pozo-

 32 Regestra historico – diplomatica Ordinis S. Mariae Theutonicorum 1198 – 1525, wyd. W. Hu-
batsch, Göttingen 1948, cz. II, nr 1198 i 1199. Także cz. I, nr 794 z roku 1405, dotyczący granicy 
z Mazowszem.

 33 I. Janosz – Biskupowa, Rozwój przestrzenny miasta Ełk, [w:] KMW 1954. Nr 65, s. 249 – 262.
 34 J. Janosz – Biskupowa, W. Tomicka, W. Szymanowski, T. Zalewski, J. Szandomirski, Studium histo-

ryczno – urbanistyczne, Opracowane na zlecenie P. W. R. N. – WZAB – Białystok, Warszawa 1958, 
(Maszynopis), WUOZDE, s. 5 – 11, 22 – 23. 

 35 B. Tomecka, I. Małofiejew, A. Juszczak, Z. Piłaszewicz, Studium historyczno – urbanistyczne do 
planu zagospodarowania przestrzennego miasta. Opracowane na zlecenie Biura Dokumentacji 
Zabytków w Suwałkach, Białystok 1978, (Maszynopis), WUOZDE, s. 7 – 14.

 36 S. Pazyra, Miasta polskie w tysiącleciu, t. 1, Wrocław – Warszawa – Kraków, 1965, s. 256 – 258.
 37 J. Kawecki i B. Roman, Ełk. Z dziejów miasta i powiatu, Olsztyn 1970, s. 79.
 38 B. Guerquin, Zamki w Polsce, Warszawa 1974, 1984, s. 132, 148.
 39 J. Frycz, Architektura zamków krzyżackich, [w:] Sztuka pobrzeża Bałtyku, materiały z sesji Stowa-

rzyszenia Historyków Sztuki, Gdańsk, Listopad 1976, Warszawa 1978, s. 19 – 48. 
 40 R. Weber, (red.), Der Kreis Lyck, Leer 1981, s. 70; Tenże…, Bildband des Grenzkreises Lyck, Leer 1985, 

s. 38 – 41. 
 41 M. Antoni, Dehio – Handbuch der Kunstdenkmäler West – und Ostpreuβen. Die ehemaligen Pro-

vinzen West – und Ostpreuβen (Deutschordensland Preuβen) mit Bűtower und Lavenburger 
Land, Műnchen – Berlin: Dt. Kunstverlag 1993, s. 379 – 380.

 42 F. Borchert, Burgen Städte Deutches Land. Baudenkmäler in Ost – und Westpreussen und ihne 
Geschichte, Essen 1991, s. 224 – 229. 

 43 M. Haftka, Zamki zakonu Krzyżackiego, Malbork – Płock 1999, s. 86 – 88.
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stały sprawozdania oraz dokumentacja rysunkowo – fotograficzna44. 
Poprzedzone zostały profesjonalnie opracowaną przez Jerzego Frycza 
Ekspertyzą historyczno – konserwatorską45.

Historię Prus omawia Marian Biskup i Gerard Labuda w Dziejach 
zakonu krzyżackiego w Prusach46 oraz Karol Górski47, a ocalałe z pożo-
gi wojennej źródła do historii regionu przybliża Grzegorz Białuński48. 
Nowe światło na tę kwestię rzuca niewątpliwie źródło ruskie z 1247 
roku, a mianowicie: Kronika Halicko – Wołyńska49. Dotyczy ona po-
średnio i Ełku, albowiem wymienia po raz pierwszy Jaćwieską nazwę 
rzeki Łyk (Ełk).

Kwestię zamków prokuratorskich porusza również Tomasz Torbus50 
przy okazji omawiania zamków granicznych.

Do chwili obecnej podsumowaniem wiedzy na temat zamku ełckiego 
były tylko dwa krótkie artykuły wzbogacone ilustracjami. Zamieszczono 
je w Leksykonie Zamków w Polsce51, będącym uaktualnieniem katalo-
gu Bohdana Guerquina z lat 1974 i 1984 oraz w katalogu: Zamki Prus 
Książęcych w dawnych Prusach52, autorstwa Małgorzaty Jackiewicz – 
Garniec i Mirosława Garnca, będącym skompilowanym rozwinięciem 
wyżej wymienionych pozycji. Jednakże te dwa współczesne monumen-
talne katalogi nie rozszerzają zbytnio stanu badań nad warownią w 
Ełku.

Wobec skromności przekazów ikonograficznych bardzo dużego zna-
czenia dla badań nad zamkiem i miastem nabiera odnaleziona w ar-
chiwum berlińskim kolorowa mapa graniczna pomiędzy Księstwem 
 44 Z. Skrok, T. Wilde, Sprawozdanie z badan archeologicznych przeprowadzonych na pokrzyżackim 

zamku w Ełku woj. Suwalskie w sezonie 1984, kopia maszynopisu oraz dokumentacji w WUOZDE; 
T. Wilde, Ełk, Sprawozdanie, IA, Badania 1986, Warszawa 1987, kopia w WUOZDE oraz kopie rysun-
kowo – fotograficzne. 

 45 J. Frycz, Zamek w Ełku. Ekspertyza historyczno – konserwatorska, maszynopis, Toruń, 31 VIII 1984, 
s. 1 – 8, kopia w WUOZDE. 

 46 M. Biskup, G. Labuda, Dzieje zakonu krzyżackiego w Prusach, Gdańsk 1988, s. 8 – 553; Tenże…, 
Trzynastoletnia wojna z zakonem krzyżackim w latach 1454 – 1466, Warszawa 1967, s 420. Rege-
stry…, cz. 1, vol. 2, Reg. 15338.

 47 K. Górski, Zakon Krzyżacki a powstanie państwa pruskiego, Wrocław 1977, s. 79.
 48 G. Białuński, Starostwa leckie (giżyckie) i ryńskie (od XIV do początku XVIII w.) w historiografii i 

źródłach, [w:] Komunikaty Mazursko – Warmińskie, 1996, nr 1, s. 101 – 112. 
 49 Kronika Halicko – Wołyńska, IL, [w:], PSRL, T. II, Moskwa 2001, Kolumny 810, 813, 827 -828, 

831 - 835.
 50 T. Torbus, Die Konventsburgen im Deutschordensland Preussen, Oldenburg verlag München 

1998, s. 202.
 51 L. Kajzer, S. Krzyżewski, J. Salm, Leksykon Zamków w Polsce, Warszawa: „Arkady” 2001, 2003, s. 

170.
 52 M. Jackiewicz – Garniec, M. Garniec, Zamki Prus Książęcych w dawnych Prusach, Olsztyn 2006, s. 

134 – 139.
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Pruskim, Księstwem Mazowieckim i Wielkim Księstwem Litewskim53 
z 1541 roku, biegnąca w tamtym czasie przy Ełku.

Oryginał mapy przechowywany jest w Tajnym Archiwum 
Państwowym Ochrony Kultury Prus w Berlinie. Dzięki uprzejmości i 
życzliwości Dyrektora oraz pracowników archiwum udało się autorowi 
pozyskać kopię mapy w formie elektronicznej w bardzo dobrej rozdziel-
czości, co było bardzo przydatne podczas opracowywania rekonstrukcji 
wyglądu zamku. Mapa ma wymiary 86 na 57cm. Powstała niewątpliwie 
w okolicznościach związanych z regulacją granic i osiągnięciem kon-
sensusu w sprawie sporu granicznego, jaki zaistniał pomiędzy księciem 
Albrechtem, a królową Boną, żoną Zygmunta Starego, która posiada-
ła swoje dobra na Litwie. Prócz dość schematycznego rysunku przed-
stawiającego przebieg granic, został na mapie utrwalony Ełk, określo-
ny wówczas jako wieś oraz osady przygraniczne położone wzdłuż rzeki 
Ełk. Narysowane i opisane zostały także jeziora, jak również naniesiono 
punkty celne.

Dużo cennych informacji do dalszych badań nad historią miasta i 
zamku w XVII wieku niewątpliwie przyniosłaby kwerenda w archiwach 
skandynawskich. Zlokalizowano tam wręcz bezcenne materiały do ba-
dań nad historią II wojny szwedzkiej, jak na przykład napisany przez 
Erika Dahlberga diariekoncept54, który zaopatrzony był również w ry-
sunki55. Wzmianka: Ingenom Wiltiniss till krogen Poppen56 dotyczy ru-
chów wojsk w okolicy Ełku około 30 września 1656 roku. Jest to ślad, 
 53 Grenze von Preußen Genge Polen bei Lyck 1541 (Kol. Handzeichnung), 85 x 58 cm, GstA PK, XX, HA 

Historisches Staatsarchiv Königsberg, Allgemeine Kartensammlung, E 10378. 
 54 Brudnopis rękopisów, które sporządził Erik Dahlberg, kartograf i rytownik króla Karola Gustawa. 

Pełniąc u niego służbę w okresie II wojny szwedzkiej w latach 1655 – 1660 sporządzał plany miast 
i zamków oraz uwieczniał ważniejsze wydarzenia historyczne i bitwy. Część z nich doczekała 
się publikacji w dziele Puffendorfa, De Rebus a Carolo Gustavo... i Dagebok, a część niezbadana 
spoczywa jeszcze w archiwach skandynawskich i w rękach prywatnych; B. Heyduk, Dahlberg 
w Polsce. Dziennik i ryciny szwedzkie z dziejów „Potopu“ 1656 – 1657, Wrocław – Warszawa – 
Kraków – Gdańsk, Zakład Naukowy im. Ossolińskich, 1971, s. 16. W Bibliotece Uniwersyteckiej w 
Uppsali znajduje się oryginalny rękopis dziennika Dahlberga pisany po niemiecku zawierający 
wiele interesujących, lecz nie publikowanych materiałów, które mogły by wnieść nowe treści do 
badań nad historią „Potopu“, a tym samym do działań wojennych na terenie Prus Wschodnich w 
tymże okresie, sygn. X: 257.

 55 S. X. Puffendorf, De rebus a Carolo Gustavo Sveciae Rege gestis commemtorium libri septem, 
Norimbergae 1696, (Mapa Polski) Auctior et Correctior Tabula Chorographica Regni Poloniae, 
Vicinarumque Regionum, ubi itinera, quae Seren, Rex Sueciae Carolus Gustavus, nr 213 (przy 
nazwie miasta); R A, Stenbocka samlingen, Carl X Gustafs brev till G. O. Stenbock 1647, 165 – 1659, 
E 56541 (213) Koppastick (miedzioryty). 

 56 Arne Stade, Erik Dahlberg och Carl X Gustafs Kriegshistoria, Militärhistoriska ardelningen rid 
Kungl. Militőrhőgskolar, AUS, Studies in History, Kristianslands Länstryckerer Kristiansland 1967, 
T. 13, s. 202.
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którym należałoby podążyć w przyszłości przy sporządzaniu większych 
opracowań naukowych.

Autor ma nadzieję, że – w miarę postępu rozwoju sieci internetowej, 
digitalizacji i udostępniania coraz to większej ilości dokumentów znaj-
dujących się w zbiorach archiwów europejskich i światowych57, jak rów-
nież powstawania wirtualnych encyklopedii, w których zamieszczane są 
profesjonalne artykuły naukowe58, że – stan badań nad historią Prus bę-
dzie rozwijany i przyczyni się do zwiększenia świadomości historycznej 
oraz lepszej ochrony europejskiego dziedzictwa kulturowego.

 57 Pokaźna część zbiorów Biblioteki Kongresu Stanów Zjednoczonych w Waszyngtonie dostępna 
jest nieodpłatnie przez Internet. Również tą drogą poszli Szwedzi z Archiwum Wojennego w 
Sztokholmie, udostępniając część swoich zbiorów badaczom poprzez Internet.

 58 Autor ma również skromny wkład w rozbudowę wirtualnej encyklopedii Wikipedia w postaci za-
mieszczonego artykułu na temat historii zamku biskupiego w Wąbrzeźnie.
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II DZIEJE ZAMKU

Ełk jest największym i jednocześnie jednym z najstarszych miast 
mazurskich. W jego okolicy znajduje się wiele miejscowości o wielo-
wiekowej tradycji. Są to m. in.: Giżycko, Olecko, Orzysz i Pisz oraz 
mniejsze osady, takie jak: Prostki, Kalinowo, Stare Juchy i Straduny 
itd. (il. kol. 1).

Wszystkie te wymienione skupiska ludności położone były historycz-
nie z dala od większych centrów administracyjnych, takich jak Królewiec 
czy Olsztyn, w strefie przygranicznej z Rzeczpospolitą, co ze względu na 
potencjalne zagrożenie działaniami wojennymi sprawiło, że nie rozwi-
nęły się w większe organizmy miejskie, pełniąc głównie rolę strażnic z 
rozbudowanym zapleczem gospodarczo – usługowym (il. kol. 2).

Historyczne miasto Ełk położone jest nad rzeką Ełk oraz Jeziorem 
Ełckim, na malowniczym Pojezierzu Ełckim (il. kol. 3, 4, 5 i 6).

Pojezierze to, w którego centralnym punkcie znajduje się miasto, wraz 
z regionem jeziornym tzw. Górnym lub Obersland i suwalskim, inaczej 
– Jaćwieskim oraz Pojezierzem Nadwiślańskim tworzy malownicze 
Pojezierze Mazurskie, zwane również – Pruskim.

Po okresie zlodowacenia szata roślinna na tym terenie miała pier-
wotnie charakter tundry. Następnie w miarę ocieplania się klimatu po-
jawiały się w pierwszej kolejności lasy iglaste, głównie: sosna, świerk i 
modrzew, a w okresie neolitu – liściaste: dąb, lipa, wiąz, olcha, grab i na 
koniec rozprzestrzenił się buk.

Sieć wodna stwarzała bogaty rezerwuar żywności, jak: ryby, raki, 
bobry, a lasy i bory prócz runa leśnego, bogate były w zwierzynę łow-
ną: tury, żubry, łosie, jelenie, dziki, zające, kuropatwy itd. W lasach żyły 
również niedźwiedzie oraz dzikie konie. Przetrwały tam one jeszcze do 
początku XVI wieku59.

Ten w miarę bogaty zasób f lory i fauny spowodował rozwój osadnic-
twa, a co za tym idzie – przeobrażenie krajobrazu. Polany, pastwiska, 
tereny podmokłe zaczęto zamieniać na pola uprawne, miejsca wypasu 
zwierząt domowych i na łąki.

Badacze przedmiotu60 uważają, że pierwszymi osadnikami na tym te-
renie nie byli Prusowie, lecz plemiona fińskie, wśród których wylicza 
się Estończyków, czyli Wirów61. Prusowie jako odrębna grupa etniczna 
 59 F. Sulimierski, B. Chlebowski, W. Walewski, Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych kra-

jów słowiańskich, t. II, Warszawa 1881, s. 348.
 60 M. Biskup, G. Labuda, Dzieje Zakonu..., s. 35 – 55. 
 61 Viro = Tutejsi, Krajanie.



18

wyłonili się dopiero na przełomie starożytności i wczesnego średnio-
wiecza. Natomiast plemiona pruskie w swoich późniejszych historycz-
nych siedzibach znalazły się jako ludność napływowa, przybyła z górne-
go dorzecza Dniepru, dopiero po plemionach fińskich62.

Badania archeologiczne wykazały, że w najstarszym okresie osadnic-
twa Prusy były zasiedlone przez koczowniczą ludność trudniącą się ło-
wiectwem, myślistwem i rybołówstwem. Początki osadnictwa nastąpi-
ły jednak dopiero w okresie neolitu, a kulturę ludności zamieszkującej 
te tereny, nazwano: grzebykowo – dołkową. Ludność tą utożsamia się z 
Ugrofinami, którzy byli protoplastami Wirów, czyli – Estończyków.

Około 2000 lat p.n.e. zaczęła na te tereny napływać ludność paster-
sko – hodowlana, reprezentująca kultury pucharów lejkowatych i amfor 
kulistych. Następnie pojawiali się tutaj przedstawiciele kultury cerami-
ki sznurowej, identyfikowani również z Indoeuropejczykami.

Około 1500 roku p.n.e. w dorzeczu Wisły zaczęły się tworzyć pierw-
sze osady kultury łużyckiej. W tym samym okresie na Pojezierzu 
Mazurskim, bazując na podłożu tej kultury, tworzyły się osady, zajmu-
jące się m.in. pośrednictwem handlowym. Zaistniał tam wówczas dość 
specyficzny okres wspólnego zamieszkiwania ludności ugrofińskiej i in-
doeuropejskiej, który trwał do VI – V wieku p.n.e., gdy rozpoczęła się 
migracja plemion Prabałtów na teren Prus. Proces ten nie odbywał się 
jednak pokojowo, gdyż w owym czasie nawet małe osady otaczały się 
wałami i palisadami63 (il. 1). Do końca starożytności plemiona te opano-
wały cały teren Prus.

Na przełomie ery starożytnej i nowożytnej na rejon Pomorza i uj-
ścia Wisły zaczęły przenikać plemiona germańskie, jak: Rugiowie, 
Burgundowie, Herulowie, Gotowie i Gepidowie. Ci ostatni opanowali 
Żuławy i zaczęli się rozprzestrzeniać na prawym i lewym brzegu Wisły. 
W I oraz w II wieku naszej ery, wytworzyli oni kulturę zwaną wielbar-
ską, której centrum mieściło się między Wisłą i Pasłęką oraz w ziemi 
chełmińskiej. Z tego też okresu pochodzą pierwsze źródła pisane64 spo-
rządzone przez historyków rzymskich – Pliniusza i Tacyta65.

 62 M. Biskup, G. Labuda, Dzieje Zakonu..., s. 35. 
 63  Tenże..., s. 40. 
 64 J. Wielowiejski, Główny szlak bursztynowy w czasach cesarstwa rzymskiego, Warszawa 1980, (ana-

liza źródeł archeologicznych); J. Kolendo, A la recherche de l’ambre baltique – L’expédition d’un 
chevalier romain sous Neron, Warszawa (analiza źródeł historycznych).

 65 Cornelii Taciti, Historiae et libri minores: Germania, c. 45, w przekładzie S. Hammera, Tacyt, Dzieła, 
t. 2, Warszawa 1957.
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Na przełomie III i IV wieku kultura wielbarska zanika w związku 
z opuszczeniem tych terenów przez ludy germańskie, a na ich miejsce 
od wschodu i północnego wschodu zaczęły napływać ludy bałtyjskie z 
Sambii. Później mniej więcej w V i VI wieku dotarły one nawet do Wisły. 
Również w tym samym kierunku od strony południowego – wschodu i 
od południa napływały ludy słowiańskie66. Prawdopodobnie wraz z lud-
nością bałtyjską, nazywaną od tego czasu Prusami (il. kol. 7), dokonały 
one wówczas zasiedlenia, oprócz terenów dzisiejszych Mazur, również 
ziem między Drwęcą a Osą.

We wczesnym średniowieczu, około IX wieku, Wisła była granicą 
między żywiołem pruskim i słowiańskim.

Taki stan rzeczy nie uległ praktycznie zmianom do początku XIII 
wieku, pomimo częstym próbom podporządkowania sobie tych terenów 
przez feudałów polskich, jak chociażby wyprawa księcia Kazimierza 
Sprawiedliwego wraz z biskupem płockim na Poleksian w 1192 roku67.

Dnia 26 października 1206 roku papież Innocenty III ogłosił zna-
mienną w skutkach bullę, w której wzywał kler polski do poparcia wy-
siłków misyjnych w Prusach podjętych przez opata cysterskiego z Łękna 
– Boguchwała (Gotfryda). Po jego śmierci następcą został Chrystian, 
który na przełomie 1215/1216 roku został mianowany na biskupa Prus. 
Prawdopodobnie dlatego, że był Pomorzaninem, odnosił poważne suk-
cesy w nawracaniu Prusów na chrześcijaństwo. To spowodowało jed-
nakże reakcję nienawróconych plemion pruskich.

Około roku 1220 miał miejsce najazd Prusów, w którym zniszcze-
niu uległo wiele grodów i wsi na ziemi chełmińskiej. Wydarzenie to w 
1222 roku skłoniło ówczesnego księcia Mazowsza Konrada I do licznych 
nadań na rzecz biskupa Chrystiana68, a biskupa płockiego do przekaza-
nia władzy duchowej nad tym terenem69. Nowy biskup pruski był bardzo 
dobrym organizatorem. Już w latach 1222 – 1223 zorganizował dwie od-
wetowe wyprawy krzyżowców do Prus przy pomocy książąt polskich i 
pomorskich.

W 1230 roku do ziemi chełmińskiej sprowadzeni zostali przez księcia 
Konrada Krzyżacy, którzy wykorzystując nieobecność przebywającego 
w niewoli biskupa Chrystiana70, uzyskali dla siebie nadanie całych Prus 
 66 M. Biskup, G. Labuda, Dzieje..., s. 41 – 43.
 67 Mistrz Wincenty Kadłubek, Kronika polska, (reprint) Brygida Kürbis, Ks. III, Wrocław 1996, s. 169 – 170;
 68 W. Heym, Früh Burgen..., Ein Beitrag zu den Burgen, die im Vertrag von Lonyz 1222 „quondam 

castrum“ genannt werden, („Przywilej Łęczycki”, znany, jako: „niegdyś zamki“) s. 307 – 320. 
 69 M. Biskup, G. Labuda..., Dzieje..., s. 89.
 70 P. Jasienica, Polska Piastów, Warszawa 1979, s. 129.
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jako lenna papieskiego71, a w latach 1231 – 1233 opanowali całą ziemię 
chełmińską. Spowodowało to reakcję niepogodzonych z tym faktem po-
gańskich plemion pruskich, którzy, próbowali zrzucić obce jarzmo, or-
ganizując zbrojne powstania..

Kronikarz krzyżacki Piotr z Dusburga72, informuje, że w czasie tzw. 
pierwszego powstania pruskiego, które miało miejsce w latach 1242 – 
1243, zdobyto i zniszczono prawie wszystkie krzyżackie fortyfikacje, 
za wyjątkiem Torunia, Chełmna i Radzynia. Następne, tzw. wielkie po-
wstanie pruskie wybuchło w 1260 roku i trwało czternaście lat (il. kol. 
8).

Dnia 3 sierpnia 1234 roku papież Grzegorz IX w swej bulli oznaj-
mił przejęcie na własność Stolicy Apostolskiej całych Prus, przenosząc 
funkcję namiestnika papieskiego z Chrystiana całkowicie na Zakon, za-
powiadając jednocześnie konieczność utworzenia w nich osobnej orga-
nizacji kościelnej.

W 1243 roku Innocenty IV wysłał do Prus swojego legata – Wilhelma 
z Modeny. Prusy jako lenno nadano wówczas wielkiemu mistrzowi krzy-
żackiemu Gerardowi von Mahlberg73.

W dniu 29 lipca 1243 roku wysłannik papieski zlikwidował misyjne 
biskupstwo pruskie i podzielił jego teren na cztery diecezje: sambijską, 
warmińską, pomezańską i chełmińską74. Wybór jednej z nich zapropo-
nowano Chrystianowi, jednakże biskup nie uczynił tego aż do śmierci w 
1245 roku75. Za wyjątkiem chełmińskiej diecezje te utworzono na tere-
nach zajmowanych przez pogańskich Prusów. Warmińska wzięła nazwę 
od zamieszkujących tę część Prus Warmów. W dniu 6 października 1250 
roku papież powołał pierwszego biskupa warmińskiego, którym został 
biskup Anzelm. Diecezja warmińska, do której pierwotnie Ełk należał, 
była największa z wyżej wymienionych. Do 1525 roku granice jej opie-
rały się od północnego – zachodu o Zalew Wiślany po rzekę Pregołę, 
dalej biegła lewym jej brzegiem do rzeki Węgorapy. Na wschodzie podą-
żała lewym brzegiem Węgorapy do wschodniego brzegu jeziora Mamry, 
a następnie do granicy z Litwą. Granica wschodnia przebiegała wzdłuż 
 71 M. Biskup, G. Labuda, Dzieje zakonu krzyżackiego..., s 11.
 72 Peter von Dusburg, Chronik des Preussenlandes, hrsg. K. Scholz und D. Wojtecki, Ausgewählte 

Quellen zur Deutschen Geschichte des Mittelalters, Bd. 25, Darmstadt 1984; hrsg. M. Toeppen [w:] 
SRP, Bd. 1, s. 3 – 269; J. Powierski, G. Labuda, O źródłach Kroniki pruskiej Piotra z Dusburga, [w:] 
KMW, 2 – 3, 1971; Przekaz Dusburga o najazdach pruskich i przejściowej okupacji ziemi chełmiń-
skiej, KMW, 4, 1971.

 73 Urkundenbuch des Bisthums Culm (UBC), wyd. C. P. Woelky, t. 1, nr 1, Danzig 1885, s. 1.
 74 UBC, t. 1, nr 9, s. 4. 
 75 Preussisches Urkundenbuch, Bd. I/1, wyd. Philipi, Wőlky, Kőnigsberg 1882, nr 134, 139, 142 – 144.
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granicy krzyżacko – litewskiej, a granica południowa – wzdłuż ówcze-
snej granicy biskupstwa płockiego. Dalej diecezja warmińska graniczyła 
z diecezją pomezańską. Następnie biegła wzdłuż rzeki Omulew, potem w 
kierunku północnym, częściowo wzdłuż rzeki Pasłęki do jeziora Drużno. 
Diecezja warmińska znajdowała się na terytorium etnicznych Prus, za-
mieszkiwanych przez: Pogezan, Warmów, Natangów, Barców i Galindów 
(il. 2 i 3).

W tym też okresie tereny zamieszkiwane przez Jaćwięgów próbowa-
li podporządkować sobie książęta ruscy Daniel i Wasylko Romanowicze 
oraz sprzymierzeni z nimi książęta mazowieccy, synowie Konrada I 
Mazowieckiego – Bolesław i Siemowit76. Od przełomu lat 1247/1248 
do 1255 roku zorganizowali oni trzy wyprawy przeciwko Jaćwięgom i 
sprzymierzonymi z nimi plemionami Prusów i Bartów77. W trakcie jed-
nej z wypraw zajęli gród Jaćwięgów o nazwie Rajgród, a następnie posu-
wając się wzdłuż rzeki Łyk, przekroczyli ją i spenetrowali część północ-
ną Prus78.

Kronika Halicko Wołyńska z 1247 roku wymieniająca jaćwieską na-
zwę rzeki Łyk (Ełk) jest najstarszym źródłem historycznym dotyczącym 
pośrednio Ełku. Od tej rzeki późniejsza osada handlowa przyjęła swoją 
nazwę.

Wiek XIV i początek XV wieku upływała w miarę spokojnie, przy-
czyniając się do rozwoju Prus. Państwo Zakonne rosło w siłę, co sprzy-
jało nowym inwestycjom, głównie militarnych. Powstało szereg muro-
wanych zamków obronnych, głównie nadgranicznych, w tym również i 
budynek strażniczy w Ełku.

Pierwsza wzmianka źródłowa o miejscowości Ełk występuje już w 
1390 roku, przy okazji wystawienia w niej dokumentów dotyczących 
umowy pomiędzy księciem Witoldem (il. 4 i il. kol. 9), a wielkim mi-
strzem Konradem Zöllner von Rotenstein79 (il. 5):

1390 Jan. 19
Lyck. Witowt Herzog zu Lucek u. Garthin (Grodno) versichert dem HM Konrad 

zyner v Rotenstein, daß er das hapten walle, was er ihm (30. Jan. 1384) verspro-
chen habe. Gesiegelt hat auch Iwan Ougemund’s Sohn Herzog von Galschan. An 

 76 IL, [w:], PSRL, T. II, Moskwa 2001, Kolumny 810, 813, 831 - 835.
 77 Tamże…, Kolumny 827 i 828.
 78 Tamże…, Kolumna 813.
 79 Regestra historico – diplomatica Ordinis S. Mariae Theutonicorum 1198 – 1525, wyd. W. Hubatsch, 

Göttingen 1948, cz. II, nr 1198 i 1199. Także cz. I, nr 794 z roku 1405.
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der Licke 1390 Mittw. Vor Fab. Et Seb. In. e80.
Lyck. Großfürst Wytowt von Littauen schließt und Beitriff des Herzogs Iwan 

von Galschen Sohn Ougemund’s mitt HM Konrad Zolner v. Rotenstein einem 
Vertrag über Prowiant lieferung. Licke 1390 Mittwoch vor Fab. Et Seb81.

Jak już ustalono, nazwa Ełk (Łyk, Lice, Lijck, Licke, Lick, Lyck) po-
chodzi najprawdopodobniej z języka bałtyjskiego82 od przepływającej 
przez miasto rzeki. Niektórzy badacze historii Mazur wysuwali hipote-
zę, że w miejscu usytuowania zamku istniała pierwotnie jaćwieska wa-
rownia drewniana83, a osada handlowa na pograniczu ziem Jaćwięgów 
i Prusów, jako gród handlowy, na dawnym szlaku bursztynowym84, co 
najmniej w 1273 roku, podpierając się informacjami z pracy Krzysztofa 
Hartknocha85.

Przytoczone powyżej regesty krzyżackie w pewnym sensie potwier-
dzają wcześniejsze pochodzenie Ełku, a już na pewno istnienie grodu w 
1390 roku. Niestety regesty są tylko uporządkowanym spisem i stresz-
czeniem dokumentów, a więc siłą rzeczy nie oddają pełnej ich treści. 
Dlatego też na podstawie tych zdawkowych informacji można tylko 
co najwyżej wysnuć wniosek, że rzecz dotyczyła grodu w Ełku, który 
został zniszczony w 1384 roku, do którego naprawienia i zaopatrzenia 
w prowiant zobowiązał się wielki książę Witold, wystawiając w nim 
dokument w 19 stycznia 1390 roku w obecności świadka księcia Iwana 
Holsztańskiego. Zapewne obietnica ta powstała podczas wspólnej krucja-
ty, która zwana była również rejzą, na pogańską wówczas Litwę, albowiem 
w 1384 roku książę ów zawarł przymierze z Zakonem86. Prócz rycerstwa 
europejskiego, brała w niej udział drużyna świeżo upieczonego chrześci-
jańskiego księcia Witolda87. Więcej informacji przyniosłaby niewątpliwie 
analiza oryginałów lub odpisów dokumentów, które mogły jeszcze prze-
trwać w którymś z archiwów krzyżackich.
 80 19 Styczeń 1390. Ełk. Witold, książę w Lucek (Łucku) i Grodnie zapewnia (wielkiego mistrza Konra-

da Zöllnera (celnika) von Rotenstein, że ma główne obwałowania (ukończył obwałowania grodu 
w Ełku?), co mu obiecał 30 stycznia 1384 roku. Przypieczętował to również Iwan syn Ougemunda 
(gubernatora Kijowa i Pieresławia z ramienia Gedymina), Książę Galschan (Holsza). W Ełku w 1390 
r. środa przed dniem Fabiana i Sebastiana (20 stycznia).

 81 Ełk. Wielki Książę Litewski Witold zawiera i przystępuje (dołącza) z Księciem Iwanem Holszańskim 
synem Ougemunda do kontraktu z wielkim mistrzem Konradem Zöllner von Rotenstein dotyczą-
cego dostawy prowiantu. Ełk 1390 r. środa przed dniem Fabiana i Sebastiana (20 stycznia). 

 82 L. Zabrocki, Nazewnictwo, Warmia i Mazury, cz. 1, Poznań 1953, 270.
 83 Słownik geograficzny Królestwa Polskiego, t. 2, Warszawa 1881, s. 347.
 84 J. Kawecki, J. Roman, Ełk. Z dziejów…, s. 79.
 85 Ch. Hartknoch, Alt – und Neues Preusses..., s. 441. 
 86 L. v. Baczko, Geschichte Preussens, Bd. 2, Königsberg 1793, s. 239.
 87 A. R. Chodyński, Rejzy krzyżackie na Litwę i Żmudź według kroniki Wiganda z Marburga, [w:] Stu-

dia Zamkowe II, MZM, Malbork 2006, s. 6.
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Siedemnastowieczny historyk Hartknoch pisze, że Ełk założono w 
1273 roku, lecz niestety nie podaje źródła tej informacji, pisząc tylko 
zdawkowo:

Von den Städten und Schlössern.
Lyck
Ein Stadt und Amt/ dem Churfürsten88 gehörig89

Das Schloß LYCK/ ist in Sudauen90 nicht weit von der Podlachischen Gränt-
ze/ auff einem Werder in der See/ Anno 1273. angeleget: Der Flecken ist aber 
hernach erst darzu kommen/ und hat vor etzlichen Jahren die Stadt-Gerechtigkeit-
91bekommen. Es ist ein offener und schlecht gebauter aber doch nahrhaffter92Ort. 
Das Schloß ist auch alt und schlecht gebauet.

Istnienie w Ełku grodziska usytuowanego na wyspie znajdującej się 
na przesmyku jeziora, a więc w dogodnym militarnie punkcie, sprawiło, 
że komtur bałgijski wybrał to właśnie miejsce na murowaną strażnicę, 
która z biegiem czasu przeobrażona została w zamek. Budowla ta, pier-
wotnie w postaci wieży mieszkalno – obronnej otoczonej wałem ziem-
nym, wybudowana została ze środków finansowych komturii bałgij-
skiej, albowiem w Księdze podatkowej podskarbiego malborskiego nie 
ma informacji o wydatkach na ten cel93.

Powstanie strażnicy wiązało się bezpośrednio ze wzmocnieniem ob-
szarów granicznych w związku ze zbliżającą się realną groźbą wybuchu 
konf liktu zbrojnego z Polską i Litwą po objęciu tronu polskiego przez 
Władysława II Jagiełłę.

Prócz tego znaczącego czynnika odbywała się również kolonizacja 
tzw. Große Wildnis94, albowiem tereny południowo – wschodnich Prus 
były słabo zaludnione, a na niektórych obszarach wręcz wcale, tak że 
warownie pozbawione były w początkowym okresie swojego powstawa-
nia zaplecza gospodarczego95 (il. kol. 10).

Po raz pierwszy informacja o murowanej strażnicy w Ełku (Lyck) po-
jawia się w związku z jej budową, która rozpoczął komtur bałgijski Ulryk 
 88 Churfürsten = Kurfirst = Elektor.
 89 O miastach i zamkach. Ełk. Miasto i urząd / należące do Kurfirsta. Zamek Ełk w Sudawii niedaleko od 

Podlaskiej (polskiej) granicy założony został Anno 1273 na wyspie na jeziorze: osada jednak do-
szła (powstała) dopiero później i po jakimś czasie otrzymała prawa miejskie. Jest to nieumocniona, 
źle zabudowana, ale jednak żyzna miejscowość. Również zamek jest stary i źle zbudowany.

 90 Jaćwieży
 91 Prawa miejskie Ełku z 1435 roku, wydane w 1445 roku.
 92 Nahrhafter = urodzajny
 93 J. Frycz, Zamek krzyżacki…, s. 3.
 94 Große Wildnis = Wielka Puszcza (Dzicz).
 95 Średniowieczne zamki Polski Północnej, praca zbiorowa, Z. Nowak, Zamki krzyżackie jako ośrodki 

gospodarki w Prusach około 1400 r., Malbork 1983, s. 69.
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von Jungingen (il. 6). Przekaz ten podaje kronikarz Jan z Pasilge96 zwany 
Żuławczykiem, oficjał pomezański97.

W 1398 roku zanotował:
… Item in desen cziten [Zeiten] buwete der Marschalk en Hus98uf of der Angerap-

pe [Angerburg], und komthur von der Balge eyn Hus uf der Licke99.
A pod rokiem 1406:
… Dy Licke das Hus wart gebuwet… Ouch buwete der komthur von der Balga, 

bruder Johan grafe von Seyn100, yn desim herbeste eyn Hus uf der Licke101.
Od momentu powstania, strażnica pełniła rolę wysuniętej placówki 

ekspansji Krzyżaków na tereny Litwy, a głównie na Żmudź.
Niewiele wiemy o jego pierwszych mieszkańcach. Wiadomo jedynie z 

przekazów źródłowych, że już 1402 roku w Ełku przebywali zbrojni – je-
den knecht, któremu 26 maja za dwudziestotygodniowy pobyt, komtur 
domowy w Malborku wypłacił dwie grzywny i strzelec, który otrzymał 
taką samą zapłatę dnia 24 sierpnia102 tego samego roku.

W 1405 roku pojawia znów nazwa miejscowości przy okazji spra-
wozdania, które sporządził komtur bałgijski dla wielkiego mistrza. 
Dotyczyło ono stanu brodów prowadzących na Mazowsze103:

Der Komtur zu balga an den HM betr. die Furten nach Masowien und die gren-
zen mit diesem Lande im Gebiete Lyck und bei Johanisburg. Ylow 1405 Montag 
nach Valentini. Feb. 16. 1405104.

Wiek XV przyniósł dla Prus wiele tragicznych w skutkach wydarzeń 
mających pośrednio wpływ na dalszy rozwój Ełku. W połowie sierpnia 
1409 roku wojska krzyżackie zajęły ziemię dobrzyńską i wybuchła woj-
na polsko – krzyżacka, zwana wielką wojną.
 96 Scriptores Rerum Prusicarum, t. 3, Leipzig 1866, s. 220 i 221.
 97 G. Labuda, (pod redakcją), Historia Pomorza, t. 1, Poznań 1972, s. 768. Jan z Posilge żył w latach 

1372 – 1405. Po jego śmierci Kronika kontynuowana była przez różnych autorów do 1419 roku. 
Pisana była po łacinie i przetłumaczona została później na język niemiecki.

 98 Hus [staroniemiecki] = dom, siedziba, czyli główny budynek mieszkalny na zamku.
 99 SRP…, s. 220 – 221: W tych czasach budował marszałek (Werner von Tettingen) dom na Węgorapie 

(Węgorzewo), a komtur z Bałgi (Ulrich von Jungingen) dom na Ełku (jeziorze Ełk). 
 100 15 lipca 1410 roku już jako komtur toruński, dzierżąc chorągiew ziemi chełmińskiej, poległ w bi-

twie pod Grunwaldem.
 101 SRP…, s. 293: Ełk dom wybudowany, także budował komtur z Bałgi, brat Jan hrabia von Seyn, tej 

jesieni dom Ełk.
 102 Das Marienburger Tresslerbuch der Jahre 1399 – 1409, wyd. Joachim, Königsberg 1896, s. 165 i 177.
 103 Regestra historico – diplomatica Ordinis S. Mariae Theutonicorum 1198 – 1525, wyd. W. Hubatsch, 

Göttingen 1948, cz. I, nr 794 z roku 1405.
 104 Komtur bałgijski do wielkiego mistrza w sprawie stanu brodów na Mazowsze i granic z tą krainą 

w okolicach Ełku (Lyck) i Pisza (Johanisburg). Iława 1405 Poniedziałek po dniu św. Walentego. 
16.Luty.1405.
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Podwładni dóbr zakonnych zobowiązani byli do służby wojskowej. 
Niewykluczone, że część załogi z zamku ełckiego wzmocniła oddział kom-
tura bałgijskiego i pod jego dowództwem walczyła pod Grunwaldem.

W dniu 15 lipca 1410 roku chorągiew105 komturstwa bałgijskie-
go, którą prowadził komtur, została rozbita przez wojska królewskie 
Władysława Jagiełły (il. kol. 11 i il. 7). Wygląd sztandaru tej chorągwi 
jest znany dzięki opisowi kronikarza polskiego Jan Długosza, który opi-
sał ją w swoich Dziejach Polski, wyliczając m. in. sztandary zdobyte  pod 
Grunwaldem106. Jej część graficzną wykonał nadworny rysownik Durink 
(il. kol. 12). Rzekomo kronikarz Jan Długosz, opisując bitwę grunwaldz-
ką wspomina także, że pod Grunwaldem walczył oddział Mazowszan 
utworzony pod Łekiem107. Konfrontacja i kwerenda autora jednakże nie 
potwierdza tej informacji108.

Po przegranej przez Zakon w 1410 roku zamek ełcki sprawował głów-
nie funkcję punktu militarnego w systemie obronnym, zabezpieczają-
cym wschodnie granice państwa krzyżackiego.

Kolejna wojna z Zakonem, zwana wojną głodową, wybuchła w 1414 
roku. Prusy plądrowane były wówczas przez wojska Jagiełły, lecz Księga 
Szkód109nie odnotowuje aktywności jego oddziałów w pobliżu Ełku. 
Następne starcie z Zakonem, tzw. wojna pruska z 1422 roku zakończona 
pokojem w Mełnie, oszczędziło również Ełk i jego okolice.

W XIV wieku Ełk podlegał pod komturię bałgijską (il. 8 i 9), a od 
XV wieku, pod komturię ryńską110 (il. 10). Pod względem administra-

 105 Chorągiew – dawniej oddział wojska.
 106 Banderum comendarie et civitatis Balga, quod ducebat comendator de Balga; sub quo erant fra-

ters militares de ordine et aliqui proprii et aliqui mercenarii milites. (Chorągiew komturstwa I 
miasta Bałgi, pod nią byli bracia zakonni stanu rycerskiego I niektórzy rycerze właśni, a niektórzy 
zaciężni).
Podaje również dokładny jej kształt i wymiary:
NOTA: HOC BANDERIUM CONTINET IN LONGITUDINE TRES ULINAS; IN LATITUDINE VERO DUAS ULNAS 
MINUS MEDIO QUARTALI. (Uwaga: Chorągiew ta ma długości trzy łokcie, szerokości zaś dwa łokcie bez 
pół ćwierci). Przedstawiała czerwonego wilka na białym tle. Tłumaczenie: K. Górski, Jana Długosza Ban-
dera Prutenorum, Warszawa 1958, s. 98 – 100; S. Eghdal, Die „Banderia Prutenorum” des Jan Długosz: eine 
Quelle zur Schlacht bei Tannenberg 1410. Untersuchungen zur Aufbau, Entstehung und Quellenwert der 
Handschrift mit einem Anhang: Farbige Abbildungen der 56 Banner, Transkription und Erläuterungen 
des Textes, Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht, 1976, s. 254. S. K. Kuczyński, Jana Długosza chorągwie 
krzyżackie, Warszawa 1987. 

 107 J. Kawecki, J. Roman, Ełk. Z dziejów…, s. 79.
 108 A. Przezdziecki, Jana Długosza Kanonika Krakowskiego Dzieła Wszystkie, t. IV, Ks. IV, Kraków 1869. 

Na stronie 37 opisane są tylko chorągwie książąt Mazowieckich: Janusza i Ziemowita.
 109 M. Perlbach, S. Grunau, Preussische…; C. Krollman, Die Bau – und Kunstdenkmäler der Ordenslan-

des Preußen in den Schadenbüchern (1411/19), Berlin – Grunewald: Burgverlag 1919. 
 110 K. Górski, Zakon krzyżacki a powstanie państwa pruskiego, Wrocław 1977, s. 79.
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cyjnym z ramienia komtura bałgijskiego zamkiem i okolicą zawiadywał 
niższy urzędnik krzyżacki, zwany prokuratorem111. Okręgi prokurator-
skie tworzono wszędzie tam, gdzie nie było wsi pruskich112. O prokura-
torze w Ełku wspomina się już w 1409 roku113, a pierwszego znanego z 
imienia i nazwiska źródła wymieniają w 1415 roku. Był nim Krzysztof 
von Czewitz114.

W 1420 roku w związku z reorganizacją administracji krzyżackiej po 
klęsce grunwaldzkiej, gdzie zamek w Ełku przeszedł spod komturii bał-
gijskiej pod ryńską, sporządzona została najstarsza lustracja zamku115. 
Nakazał ją przeprowadzić brat zakonny Luppolt Reytenbach116. Wynika 
z niej, że zamek, jak na nadgraniczną warownię, był dość skromnie upo-
sażony: 5 kusz, 5 tarcz, 4 zbroje, 4 hełmy, beczkę bełtów117. Dwa konie 
posiadał tylko brat Angloff – miejscowy prokurator.

Przy zamku powstała najprawdopodobniej dopiero po pokoju w 
Mełnie118, niewielka osada o charakterze wiejskim. Jej mieszkańcy zo-
stali poddanymi Zakonu, a w późniejszym okresie – księcia pruskiego z 
nałożonymi na nich powinnościami feudalnymi.

Znany jest proces zasiedlania i zakładania miejscowości pod rządami 
zakonu krzyżackiego119. W państwie krzyżackim niezagospodarowaną 
własność gruntową przydzielano tylko mieszkańcom wsi i nie miało zna-
czenia, czy byli to mieszczanie, czy też szlachta. Kiedy w kraju zjawiał się 
nowy pochód osiedleńców, przyjmowano go przyjaźnie i rycerze wiedli 
przybyszy przed mistrza krajowego lub komtura krajowego. Ten zaś na-
kazywał dzielić ludzi na grupy, z których każdą dowodził jakiś zaradny 
człowiek, z którym następnie zawierano akty – założycielski i nadania. 
Mianowano go później sołtysem. Otrzymywał on także pewną liczbę 
łanów chełmińskich celem założenia wioski i z miejsca wytyczano też 
granice. W zależności od rodzaju gleby z całkowitej liczby łanów przy-
znawano naczelnikowi 4 – 6 lub 1/10 część całej liczby łanów z prawem 
dziedziczenia, ze zwolnieniem od podatków, a następnie przeznaczano 
 111 P. G. Thielem, Die Verwaltung des Ordensstaates Preussen vornehmlich des 15. Jahrhundert, Köln 

– Graz 1965, s. 27, 51 – 52 i 88. Tzw. Pfleger
 112 L. Zabrocki, Nazewnictwo…, s. 308.
 113 R. Weber, Kreis…, s. 75.
 114 Wykaz znanych prokuratorów i starostów ełckich na końcu rozdziału II.
 115 Das grosse Ämterbuch des Deutschen Ordens, hrsg. von Walther Ziesemer; mit Unterstützung 

des Vereins für die Herstellung und Ausschmückung der Marienburg, Danzig 1921, s. 197. KMT.
 116 J. Frycz, Zamek…, s. 5.
 117 Bełt – krótka strzała do kuszy.
 118 J. Frycz, Zamek…, s. 4.
 119 H [űttenhain], Aus Briesens Vergangenheit, BK, Nro. 85, Mittwoch, den 24 Oktober 1894. Teil IX. 
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dla parafii lub kościoła, gdy takowy tam wyznaczono, z reguły 4 łany 
wolne od podatku.

Sołtysowi przekazywano władzę sądowniczą, z reguły małe sprawy 
do 12 fenigów grzywny, a niekiedy także duże sprawy, przy czym otrzy-
mywał wtedy przychody w wysokości 1/3 zasądzonej grzywny, rzad-
ko w połowie lub w całości. Zakon z reguły zastrzegał sobie wszystkie 
sądowe sprawy uliczne, tzn. grzywny za wykroczenia i przestępstwa 
popełnione na drogach publicznych. Pozostałe łany musiały być nada-
wane chłopom albo, jak się wyrażano, zostać chłopami obsadzane. Po 
upływie pełnej liczby lat zwolnienia od danin odprowadzano od każde-
go łanu pewien podatek pieniężny, a także odstawiano kury do Domu 
Zakonnego. Nierzadko nakładany był pewien szarwark120, jeżeli zaist-
niało takie zapotrzebowanie ze strony pobliskiego zamku krzyżackiego 
lub jego gospodarstw zewnętrznych. Jeśli w obrębie lub w bliskości gra-
nic polnych znajdowało się jezioro, wówczas sołtys, jak też osiedleńcy 
dostawali pozwolenie na połów ryb, z reguły jednak przy pomocy małe-
go sprzętu rybackiego i tylko na własne potrzeby, a nie na sprzedaż np.: 
Linowo nad jeziorem Mełno. Jeżeli sołtys prowadził we wsi szynk, to 
musiał odprowadzać od tego osobno odsetki. Niektórym wsiom zezwa-
lano również na zakładanie piekarni i sklepów mięsnych, z których zysk 
przypadał w połowie sołtysowi, a w połowie Domowi Zakonnemu. Zysk 
od młynów był zastrzeżony dla Domu Zakonnego. Bywało, że miesz-
kańcy wsi dostawali szczególny Przywilej, dzięki któremu wolno im 
było budować zamek jako schronienie w razie niebezpieczeństwa, np.: 
Szynwałd. Pomniejsze obszary pól były też przydzielane tzw. szacow-
nym mężom (szlachcie), na których także nakładano obowiązek służ-
by, albo tylko konno i w lekkiej zbroi, albo z opancerzonym rumakiem 
bojowym i w pełnej zbroi na wszelkie wezwanie, wojskowe wyprawy, 
pospolite ruszenie i ekspedycje wojskowe. Prócz tego ciążyło na nich 
zobowiązanie do pomocy w robotach budowlanych, w zależności od tego, 
jak: ich bracia zakonni wzywali, – kiedy, (w jakim czasie), gdzie, (w jakiej 
liczbie) i dokąd – czy to budowania, czy naprawiania i burzenia zamków, 
tzw. Usrichtung. Poza tym nakładano na nich pomniejsze daniny w zbo-
żu. We wszystkich aktach nadania była zastrzeżona opłata w wysokości 1 
kolońskiego lub 5 chełmińskich fenigów tytułem uznania zwierzchności 
Zakonu. Opłatę tę trzeba było uiszczać corocznie w dzień św. Marcina. 
Przy sprzedaży majątku nowy nabywca musiał osobiście stawić się przed 
 120 Szarwark – początkowo roboty służebne przy drogach i mostach, zamienione później na podatek 

od utrzymania dróg.
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mistrzem krajowym lub komturem w którego granicach ten majątek leżał 
i po oznajmieniu przez poprzedniego posiadacza formalnej rezygnacji ma-
jątek wraz ze wszystkimi spoczywającymi na nim prawami, świadczeniami 
i zobowiązaniami był na nowo przekazywany przez Zakon nowemu posia-
daczowi, jakby nowe nadanie. Przez wolne łany sołtysowskie rozumiano 
nie zawsze zwolnienie od razem wziętych odsetek i szarwarku, lecz czasem 
tylko zwolnienie z szarwarku. Także mniejsze obszary pól bywały nadawa-
ne gospodarzom rolnym bez sołtysów – np.: Nowe Mosty koło Rogóźna. 
Własność gruntowa była, co prawda, nadana przez Zakon w lenno, przy 
czym właścicieli zwano lennikami lub lemanami, jednakże posiadaczowi 
wolno było spokojnie sprzedać lub zamienić swą własność. Żona i dzieci 
pozostawały jako prawni spadkobiercy w pełni posiadania.

Mniej więcej w tym właśnie okresie na tereny Prus Wschodnich zaczęli 
przybywać pierwsi osadnicy (il. 11) o proweniencji głównie mazowieckiej. 
Mieszkali tutaj także rdzenni Prusowie, jak również osiedlali się ich po-
bratymcy z Sambii (il. 12). Niewątpliwie wpływ na taki stan rzeczy miały 
powstałe warownie, które dawały poczucie bezpieczeństwa, jak również 
stwarzały możliwość dogodnej i intratnej wymiany towarowej.

W prokuratorii ełckiej kolonizacja zaczęła się w drugiej ćwierci XV 
wieku121. Niewielka osada przy zamku przeobraziła się w wieś, która lo-
kowana została na prawie chełmińskim w 1425 roku przez wielkiego mi-
strza Rudolfa von Russdorf (il. 13 i 14). Otrzymała ona 48 łanów, z cze-
go 4 łany, które nadano sołtysowi Bartoszowi, wolne były od obciążeń. 
Także 4 łany zarezerwowano dla przyszłego proboszcza. Z pozostałych 
łanów po dwunastu latach tzw. wolnizny, osadnicy zobowiązani byli pła-
cić połowę grzywny i dwie kury od 1 łanu. Przybyszom wolno było zaj-
mować się rolnictwem, rybołówstwem oraz z pewnymi zastrzeżeniami 
myślistwem. Wieśniacy mogli prowadzić handel tylko z zamkiem, a za 
swoje towary mogli nabywać: sól, miód, piwo, mąkę i płótno. Ta wymia-
na towarowa była niewątpliwie korzystna dla obydwu stron i wpłynęła 
na dalszy rozwój wsi, skoro komtur bałgijski w 1435 roku nadał Ełkowi 
prawa miejskie122 (il. 15). Brak niestety u historyków piszących w XVI i 

 121 Historia Mazur, Przyczyny do dziejów krainy i kultury pruskiej. Według źródeł drukowanych i ręko-
piśmiennych przedstawił MaxToeppen dyrektor gimnazjum w Kwidzynie, Przełożyła Małgorzata 
Szymańska – Jasińska, Opracował i wstęp poprzedził Grzegorz Jasiński, Olsztyn 1995, s. 123.

 122 H. Gollob, Lyck – 500 Jahre, s. 8 – 17.
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XVII wieku123 potwierdzenia tej informacji. Pewne jest, że dokument ten 
wydany został z niewiadomych przyczyn dopiero w 1445, już po śmierci 
wielkiego mistrza Russdorfa124. Ełk uzyskał wówczas nowe przywileje, 
jak prawo do organizowania jarmarku. Zwiększył się też jego obszar i 
wyniósł 102 łany. Sołtys (wójt) Michał Neorsen otrzymał 8 łanów, pro-
boszcz 4 łany, 40 łanów zwolnione było z czynszu, z pozostałych miesz-
kańcy byli zobowiązani płacić pół grzywny i 11 kur z łanu.

Jak już wspomniano, Ełk lokowany był na prawie chełmińskim (il. kol. 
13)125. Początkowo był wsią, która rozwinęła się przy zamku z osady, a 
następnie uzyskał prawa miejskie. Oryginał przywileju się nie zachował. 
Zaginął podczas ostatniej wojny. Szczęśliwym zbiegiem okoliczności zo-
stał wydrukowany przez Golluba w Księdze Pamiątkowej Ełku, wydanej z 
okazji pięćsetlecia w 1925 roku126. Miasto posiadało władzę samorządową 
z radą i ławą sądową. Kompetencje tych władz były jednak ograniczone 
 123 M. Perlbach, S. Grunau, Preussische Chronik, Bd. 1, 1876, s. 37. Kronikarz pisze, że: Nattangia. Lickaw 

ein slos gebauett im iore 1276 alii 1273. Wydawca dementuje tę informacje w przypisie 4, powo-
łując się na M. Töppena, Geogr…, s. 206, stwierdzając, że wydarzenie to miało miejsce w 1398 
roku: Es kann nur von einem Neubaute die Rede sein, in dem bereits 1398; A. Gwagnin, Rerum 
Polonorum, Poloniae, Litvae, Sarmaetiae, Russiae, Massowiae, T. II, Kraków 1582, BUT; Tenże..., Z 
Kroniki Sarmacyi Europejskiej. Opisanie Polski, W. Ks. Litewskiego, Ziemie Ruskiej, Ziemie Pruskiej, 
Ziemie Inflanckiej, Ziemie Żmudzkiej, Kraków 1860, s. 254, BUT. Autor ten podaje informację, 
że jakoby zamek w Ełku powstał w 1273 roku. A. Cellarius, Regni Poloniae Magnique Ducatus 
Litwaniae Subjectorum anniumqwue regniorum juri Poloniko, Nowassima descripto Amsterdam 
1639, 552, KMT. Podaje tylko krótką informację o Ełku: Lick ad lacum Satrinde oppidulum Stradan, 
verf[s?]us Septentrionem, o[a?]spiciens ubi Marchio Georgius Fridericus Brandenburgensis, Dux 
Prussie Anno 1588. Schola illustrem constituit: quo etami Tilsae, & Salseldae facit. (Ełk do jezior 
Satrindii [Jaćwieży?] miasteczka Straduny, wyłania się patrząc w stronę siedmiu gwiazd północ-
nych [Koła Podbiegunowego, czyli północy], gdzie Marchia Jerzego Fryderyka Brandenburskie-
go, księcia Prus, powstała w 1588 roku szkoła. Miejsce położenia wyjaśnia: gdzie także Tylża i 
Zalewo wystawione; M. Zeiller, Topographia Electoratus Brandenburgiae et Ducatus Pomorriae. 
M. Merian Erben teil 60, Prussiae tab. 2, Frankfurt a. M. 1652, s. 36, BUT; Autor opisuje skrótowo 
Ełk, jako: In Stöttlein in Sudauen/ nehend Stradan gelegen, alda Margraff Georg Friderrich von 
Brandeburg/ Hertzog in Preussen/ Anno 1588. ein Fürsten Schul angerichtet hat, wie auch zur 
Tilsen/ und Salfeld (Mieścina w Sudanii, obok Stradun położona, posiadłość margrafa Jerzego 
Fryderyka Brandenburskiego/ księcia Prus/W 1588 roku powstała pierwsza szkoła, jak również w 
Tylży/ i Zalewie). 

 124 F. Sulimierski, B. Chlebowski, W. Walewski, Słownik geograficzny…, s. 348.
 125 K. Ciesielska, Przywilej Chełmiński 1233, 1251, TTK, Toruń, s. 5 – 48. Pierwszy dokument lokacyj-

ny zwany pierwotnym przywilejem chełmińskim, wystawiony został przez mistrza krajowego 
Hermana von Salza i mistrza Hermana Balka dnia 28 grudnia 1233 roku, jednocześnie dla dwóch 
miast: Chełmna i Torunia. Dokument ten spłonął około 1244 roku. Dlatego też 1 października 1251 
roku wystawiono drugi dokument (tzw. odnowiony przywilej chełmiński) oddzielnie dla obu 
tych miast. Przy tworzeniu tego prawa Krzyżacy wykorzystali elementy prawa magdeburskiego, 
węgierskiego i flamandzkiego. Regulował on wszystkie sfery życia społeczno – gospodarczego i 
politycznego miasta. Mocą przywileju chełmińskiego lokowanych było w średniowieczu i epoce 
nowożytnej 225 miast i 1364 wsie oraz wszelkiego rodzaju osady. Przywilej dla miasta Torunia 
znajduje się w APT, a dla Chełmna w GstA.

 126 H. Gollob, Lyck – 500 Jahre, s. 8 – 17. 
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przez urzędników krzyżackich. Mieszkańcy mieli też obowiązki poddań-
cze. Zobowiązani byli do naprawy zamku, mostu, grobli, odrabiania czter-
nastu dni pańszczyzny na zamku oraz koszenia łąk przy nim.

W dniu 6 marca 1454 roku na mocy aktu inkorporacyjnego ogłoszo-
no przyłączenie Prus127 do Polski (il. 16). Konsekwencją tego wydarzenia 
były krwawe zmagania wojenne, w których to Ełk przechodził z rąk do rąk 
oraz był wielokrotnie niszczony i plądrowany. Ponieważ Ełk opowiedział 
się po stronie Związku Pruskiego, zamek w Ełku, idąc w ślad za innymi 
zamkami Prus, otworzył swoje bramy przed konfederatami. Krzyżacy nie 
pogodzili się z tym faktem tak łatwo i próbowali odbić utracone fortece. 
Już latem 1455 roku wielki szpitalnik Zakonu, Henryk Reuss von Plauen 
(il. 17) odzyskał zamek w Giżycku, Piszu i Ełku128. Nadużycia i brutal-
ność wojsk zaciężnych oraz zakonnych z Reszla i Szczytna spowodowa-
ły, że wolna ludność chłopska poparła spontanicznie oddział z Mazowsza, 
który zdołał w listopadzie tegoż roku zdobyć zamek. Warownie wówczas 
spalono, a załogę wymordowano. Prawdopodobnie tylko ze względu na 
okup oszczędzono braci zakonnych129.

W 1459 roku miasto i zamek zajmują zaciężne siły polskie pod do-
wództwem Jana Skubali130. Walki te zakończył dopiero II pokój toruń-
ski. W treści traktatu pokojowego z 19 października 1466 roku wymie-
nia się również Ełk131:

[IV.] Cetera vero castra, civitates, districtus, fortalicia, villas et dominia 
in terris Prusie, (…), Licke, (…)132 .

Po zakończeniu działań wojennych nastąpił okres stopniowej odbu-
dowy ze zniszczeń wojennych. Jednak w przypadku Ełku odbywało się 
to bardzo powoli, skoro jeszcze w latach 1483 i 1516 nazywany był lichą 
wioszczyną133, pomimo tego, że posiadał prawa miejskie. Dowodem jest 
pieczęć miejska z 1513 roku z wizerunkiem jelonka (il. 18). Dopiero oko-
ło 1497 roku odbudowano zamek134. Bezpośrednią przyczyną tego faktu 
była konieczność wzmocnienia granicy Państwa Zakonnego w związku 

 127 M. Perlbach, S. Grunau, Preussische..., Bd. 1, s. 747, Bd. 2, s. 198.
 128 M. Haftka, Fortyfikacje Prus Królewskich, Malbork 1995, s. 88.
 129 F. Sulimierski, B. Chlebowski, W. Walewski, Słownik geograficzny…, s. 348; M. Haftka, Fortyfikacje 

Prus…, s. 88. Zdobyto wówczas również zamki w Piszu i Giżycku.
 130 M. Biskup, Trzynastoletnia wojna z zakonem Krzyżackim 1454 – 1466, Warszawa 1967, s. 420; Rege-

sty…, cz. 1,, vol. 2, Reg. 15338.
 131 K. Górski, Związek Pruski i poddanie się Prus Polsce, Poznań 1949, s. 93.
 132 Traktat Toruński z 19 października 1466 roku, oryginał w AGAD, sygn. Nr 1141.
 133 F. Sulimierski, B. Chlebowski, W. Walewski, Słownik geograficzny…, s. 348.
 134 L. Kajzer, S. Krzyżewski, J. Salm, Leksykon Zamków…, s. 170.
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z groźbą wybuchu nowego konf liktu zbrojnego, albowiem wielki mistrz 
Fryderyk z Miśni (il. 19) odmówił złożenia hołdu królowi polskiemu135.

Ostatnia wojna z Zakonem, prowadzona w latach 1519 – 1521, nie 
ominęła Ełku. Około dwutysięczny oddział mazowiecki zaatakował w 
dniu 10 marca 1520 roku zamek ełcki136. Mazowszanie próbowali przy 
użyciu jednego działa z marszu zdobyć zamek, szturmując most wiodący 
na wyspę zamkową. Próba się nie powiodła, gdyż obrońcy podpłynęli na 
łodziach do oblegających i skutecznym ostrzałem z hakownic137 zasko-
czyli ich, zdobywając działo (il. kol. 14). Zginęło wówczas wielu żołnie-
rzy, których pochowano w Piszu.

Brak przekazów źródłowych, które zobrazowałyby ówczesne uzbro-
jenie i stan osobowy załogi zamku. Do zamku należał wówczas folwark. 
Wiadomo, że w latach 1507 i 1508, czyli w czasie pokoju, liczba miesz-
kańców zamku, który składał się z Zamku Głównego i Podzamcza, wraz 
z obsługą folwarku wynosiła 38 osób, a na uzbrojenie składało się: 1 
działo na lawecie, 10 hakownic, 4 rusznice, pół beczki prochu, 1 beczka 
bełtów i 100 długich pik piechoty138.

Inwentarze z tych lat wspominają o komturze w Ełku. Taki stan rzeczy 
związany był z transformacjami, jakie przechodziła administracja krzy-
żacka w XV wieku w związku z wydarzeniami spowodowanymi klęską 
pod Grunwaldem, prowadzeniem wojen wojskami zaciężnymi, skurcze-
niem terytorium po wojnie trzynastoletniej, jak i spadkiem chętnych do 
wstąpienia do zakonu nowicjuszy. Proces powolnej degradacji Zakonu 
rozpoczął się już na początku XV wieku139. Stanowisko to nabrało ra-
czej charakteru tytularnego, związanego z osobą rycerza, niż realnego, 
gdyż w Ełku z pewnością nie było konwentu. Wydaje się bardzo prawdo-
podobne, że w państwie krzyżackim w omawianym okresie było więcej 
komturów niżeli samych konwentów140. Porównując znane inwentarze 
zamku ełckiego, daje się zauważyć znaczne zwiększenie jego zaplecza 
gospodarczego. Począwszy od niewielkiej strażnicy w 1420 roku bez za-
plecza gospodarczego i niewielką załogą, do dość znaczącego dwuczło-

 135 A. Boetticher, Die Bau – und Kunstdenkmäler der Provinz Ostpreussen, H. Vi, Masuren, Königsberg 
1896, s. 62 - 66. 

 136 M. Haftka, Fortyfikacje Prus…, s. 88.
 137 Hakownica – broń palna używana w XVI wieku.
 138 Das grosse Ämterbuch…, s. 206 – 207; M. Haftka, Fortyfikacje…, s. 88.
 139 J. Frycz, Budownictwo zamkowe na Pomorzu Wschodnim w drugiej połowie XIV wieku i w pierwszej 

Polowie XV w., [w:] PTPN, Sprawozdania. Wydział Nauk o Sztuce, Nr 95 z 1977 r., Poznań 1978, s. 58.
 140 J. Frycz, Zamek…, s. 6.
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nowego bogato uposażonego w sprzęt i uzbrojenie zamku z własnym fol-
warkiem i dość liczną obsadą.

Ostateczny kres zmaganiom polsko – krzyżackim przyniósł Traktat 
krakowski zawarty 8 kwietnia 1525 roku między Koroną Królestwa 
Polskiego i zakonem krzyżackim. Ostatni wielki mistrz linii pruskiej za-
konu Albrecht Hohenzollern dnia 10 kwietnia 1525 złożył hołdu swoje-
mu suwerenowi Zygmuntowi I Staremu.

Po sekularyzacji Zakonu w 1525 roku i utworzeniu świeckiego księ-
stwa pruskiego, które od tej chwili stało się lennikiem monarchii jagiel-
lońskiej, zamek administrowany był przez urzędników książęcych141.

W tym też roku książe Albrecht (il. 20) odłączył między innymi 
Ełk od diecezji warmińskiej i przyłączył je do diecezji pomezańskiej. 
Powstało na tym terenie tzw. starostwo łeckie142, a na zamku zamiesz-
kali starostowie. Pierwszym znanym starostą rezydującym na zamku w 
Ełku był Krzysztof von Zedwiz143.

Następne dziesięciolecia XVI wieku były dla Prus i Ełku okresem 
względnego spokoju i normalizacji sytuacji, zarówno politycznej, jak i 
ekonomicznej.

W omawianym okresie Ełk zaczął się rozwijać. Sprzyjał temu rozwój 
gospodarki folwarcznej i handlu zbożem. Najlepiej jednak prosperuje 
browarnictwo i gorzelnictwo. Rzemieślników miasto miało niewielu, a 
rzemiosło opierało się głównie na rolnictwie. Tak więc było wówczas 
typowym miastem pruskim o charakterze rolniczym.

Mieszkańcy Ełku obciążeni byli powinnościami służebnymi na rzecz 
zamku i dworu książęcego. Do zamku należał również folwark, znajdu-
jący się po drugiej stronie jeziora, tuż za mostem.

W 1541 przybył do Ełku książę Albert w związku negocjacjami z Polską, 
dotyczącymi sporów granicznych. Ugoszczony honorowo przez mieszkań-
ców, odwdzięczył się prawem organizowania przez miasto cotygodniowe-
go jarmarku144. Efektem tych negocjacji jest Mapa Graniczna, sygnowana 
właśnie tym rokiem, na której widnieje najstarszy rysunek zamku wraz z 
okolicą. Ełk jest opisany wówczas jako wieś145 (il. kol. 15 i 16).

W 1557 roku biskup protestancki ustanowił w Ełku dekanat, a pierw-
szym jego zarządcą został krakowski drukarz luteranin Jan Maletius146.
 141 A. Lucanus, Preussens uralter und heutiger Zustand, Lötzen 1913, s. 99 i inn.
 142 Niem. Hauptamt Lyck.
 143 Wykaz znanych prokuratorów zamku ełckiego na końcu rozdziału II.
 144 F. Sulimierski, B. Chlebowski, W. Walewski, Słownik geograficzny…, s. 349.
 145 Mapa pogranicza Polsko – litewsko – Pruskiego, 1541. Oryginał w GstA.
 146 F. Sulimierski, B. Chlebowski, W. Walewski, Słownik geograficzny…, s. 348.
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Z tego też okresu, a dokładnie z 1570 pochodzą mapy Rzeczpospolitej 
i Prus, na których po raz pierwszy zaznaczono Ełk (Ljik, Lick), jako miej-
scowość (il. kol. 17, 18, 19 i 20).

W latach 1559, 1563 i 1572 rozwój Ełku hamują epidemie147. Musiały 
zapewne pochłonąć wiele ofiar, skoro po raz pierwszy Ełk w historii na-
zwane jest miastem dopiero w 1576 roku. Uczynił to Caspar Henneberger, 
opisując je na mapie, jako: Urbs cum Arce148 (il. kol. 21 i 22). Fakt ten po-
twierdza jeszcze w 1595 roku149.

Niesnaski dynastyczne Wazów w siedemnastym wieku przyniosły 
z kolei Prusom (il. 21 i 22) pośrednio i bezpośrednio dwie wojny ze 
Szwecją (il. 23).

Podczas I wojny szwedzkiej (1625 – 1629) wojska Gustawa Adolfa 
skoncentrowały się głównie na plądrowaniu Prus Królewskich, a więc 
daleko od Ełku. Jednakże już w trakcie II wojny szwedzkiej (il. 24 i 25) 
tzw. Potopu (1655 – 1660), wojska szwedzkie wkroczyły do miasta (il. 
26). W dniu 30 września 1656 roku150 oddziały tych wojsk zajęły Ełk i na-
łożyły na władze miejskie wysoką kontrybucję. Po klęsce połączonych 
wojsk szwedzko – brandenburskich, posiłkowanych oddziałem księcia 
Bogusława Radziwiłła (il. 27) i pruskiego pospolitego ruszenia151 w bitwie 
pod Prostkami 8 października 1656 roku miasto następnego dnia zajęły 
wojska polskie, a dokładniej Tatarzy i Kozacy w służbie Rzeczypospolitej 
w liczbie około dwóch tysięcy, dowodzeni przez hetmana litewskiego 
Wincentego Korwina Gosiewskiego (il. kol. 23 i 24). Wojska te splądro-
wały i spaliły miasto, którego zabudowa była wówczas drewniana. Zamek 
natomiast zdołał się obronić152. W trakcie tej wojny, aby odciągnąć od 
Szwecji Brandenburczyków 19 września 1657 roku Rzeczpospolita pod-
pisała w Welawie układ, w którym Polacy zgodzili się na suwerenność 
Księstwa Pruskiego.

Po ustaniu działań wojennych, zniszczenia i zubożenie ocalałej lud-
ności były tak wielkie, że powstały poważne problemy ze ściągnięciem 
podatków, a w niektórych wypadkach było to praktycznie zadanie nie-
 147 B. Tomecka, I, Małofiejew, A. Juszczak, Z. Piłaszewicz, Studium…, s. 10.
 148 Urbs cum Arce (łac. ) = miasto z zamkiem. 
 149 C. Henneberger, Erclerung der Preussischen grössern Landtaffel, Königsberg 1595, s. 386.
 150 G. Ch. Pisansky, Nachricht von dem im Jahre 1656 geschhenen Einfalle der Tartarn in Preussen, s. 

100 i inn; R. Wisniewski, Aus derv Geschichte der evangelischen Pfarkirchie zu Lycke Festschrift, 
s. 224; A. Stade, Erik Dahlberg och Carl X Gustafs Kriegshistoria, Militärhistoriska ardelningen rid 
Kungl. Militőrhőgskolar, AUS, Studies in History, Kristiansland 1967, T. 13, s. 202. 

 151 W bitwie tej uczestniczył oddział księcia Bogusława Radziwiłła. Został on rozbity, a sam książę 
dostał się do niewoli.

 152 M. Haftka, Fortyfikacje Prus…, s. 88.
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wykonalne. Dlatego też miasto, aby podnieść się z upadku, uzyskało w 
23 sierpnia 1669 roku nowy przywilej. Nadał go Wielki Elektor Fryderyk 
Brandenburski (il. kol. 25 i il. 28). Prócz regulacji natury fiskalno – są-
downiczych można w nim wyczytać, że połowa podatku targowego i 
część osądzonych kar finansowych przeznaczona była na zamek, na-
tomiast podatek wieżowy na utrzymanie długiego mostu. Zmieniono 
wówczas herb miasta z 1513 roku na nowy z wizerunkiem rzymskiego 
bożka Janusa (il. 29). Z tego też okresu, a dokładniej z 1684 roku, pocho-
dzi – uważany do tej pory za najstarszy – widok miasta i zamku (il. 30).

W 1688 roku Ełk nawiedził kolejny kataklizm, a mianowicie pożar, 
który zniszczył prawie całe miasto.

W 1701 roku z połączenia Brandenburgii i Prus Książęcych powstało 
Państwo Pruskie, które elektor brandenburski Fryderyk III przekształ-
cił w królestwo i rozpoczął w nim panowanie jako król Fryderyk I (il. 
kol. 26 i 27). Od tego momentu nastąpił gwałtowny napływ do Prus 
kolonistów z przeludnionych i biednych terenów Niemiec. W Prusach 
Wschodnich w 1731 roku znalazło również schronienie około dwudzie-
stu tysięcy153 protestantów z Salzburga (il. kol. 28), wygnanych przez 
cesarza austriackiego Karola VI Habsburga.

W roku w którym powstało Królestwo Prus, do Polski, chociaż oficjal-
nie nie brała ona udziału w wojnie, wkroczyły ponownie wojska szwedz-
kie w związku z toczącą się wojną północną (1700 – 1721), w którą wplą-
tał Rzeczpospolitą król Polski i elektor saski August II zwany Mocnym. 
Pośrednio i Prusy pomimo tego, że nie odbywały się na ich terenie dzia-
łania wojenne, a do wojny przystąpiły dopiero w okresie późniejszym, 
stały się one wówczas ponownie miejscem grabieży i samowoli masze-
rujących przez ich terytorium wojsk154 (il. kol. 29). Stabilizacja nastąpi-
ła dopiero po podpisaniu w 1721 roku pokoju w Nystadzie155. Podczas 
tej wojny w 1710 roku Ełk nawiedziła tragiczna w skutkach epidemia, w 
trakcie której zmarło 1300 osób.

W czasie wojny siedmioletniej (1756 – 1763) w 1758 roku rosyjski 
generał Wilhelm Fermor, dowodzący armią rosyjską, zajął i okupował 
Prusy do 1764 roku (il. kol. 30). Powtórzyła się wówczas sytuacja z po-
przedniej wojny.

 153 M. Lessman, (Pod red.), Gołdap. Z dziejów miasta i powiatu, Olsztyn 1971, s. 60.
 154 J. Fankidejski..., Klasztory..., s. 208.
 155 Cz. Frankiewicz, Historia Pomorza, Toruń 1927, s. 177.
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W pierwszej połowie XVIII wieku przeprowadzono rozbudowę i mo-
dernizację zamku156.

W okresie wojen napoleońskich (il. 31) przez Ełk wielokrotnie prze-
maszerowywały wojska walczących stron. Najpierw po bitwie pod 
Iławą Pruską w 1807 roku wkroczyli Rosjanie, a następnie Francuzi157 
pod dowództwem marszałka Neya (il. 32). W 1813 roku w związku z 
przegraną kampanią moskiewską (il. kol. 31) niedobitki wojsk fran-
cuskich wycofywały się przez miasto, za nimi podążały wojska ro-
syjskie i pruskie. 19 stycznia tegoż roku do Ełku wjechał w towa-
rzystwie generała pruskiego Arndta i ministra Steina car Aleksan- 
der I, który biesiadował i spał na zamku (il. 33).

W 1815 roku w związku z reformą administracyjną Steina i 
Hardenberga połączono urząd sądowniczy Domeny i sądu miejskiego 
w Land – und Stadtgerichte, który swoją siedzibę ulokował w zamku 
na wyspie. Pod względem administracyjnym Ełk należał od momentu 
powstania księstwa pruskiego do obwodu natangijskiego, następnie w 
osiemnastym wieku przeszedł pod departament królewiecki, później 
od 1818 roku znalazł się w okręgu regencyjnym gąbińskim, by w końcu 
przynależeć od 1905 roku do regencji olsztyńskiej158.

W 1833 roku miał miejsce pożar na zamku, który strawił jego wnę-
trze159. Sześć lat wcześniej porucznik wojsk Pruskich Johann Michael 
Guise sporządził plan miasta i zamku (il. 34).

Pomimo wzrostu liczby mieszkańców w pierwszej połowie XIX wie-
ku, rozwój Ełku hamowały nawiedzające go epidemie w latach 1819, 
1821 i 1822. Zwłaszcza późniejsze epidemie cholery z lat 1830/31 i 1837 
zdziesiątkowały ludność. Na domiar złego w 1844 roku panował strasz-
ny głód spowodowany anomaliami pogodowymi, a co za tym idzie – nie-
urodzajem. W związku z tym kataklizmem do Ełku w roku następnym 
przybył król Fryderyk Wilhelm IV (il. kol. 32). 

W drugiej połowie XIX wieku wraz ze wzrostem liczby mieszkańców 
i zmianą stosunków gospodarczych, w związku z rozwojem kapitalizmu, 
Ełk zaczyna powoli tracić swój wiejski charakter, przekształcając się w 
typowe miasto europejskie średniej wielkości.

Po podpisaniu pokoju frankfurckiego kończącego wojnę francusko – 
pruską, prowadzoną w latach 1870 – 1871, Francja została zmuszona do 
 156 A. Lucanus, Preussens uralter…, s. 99 i inn
 157 M. Gress, O Napoleonie i nieszczęsnej wojnie, dziejach europejskich i pruskich, (reprint), oprac. G. 

Jasiński, Olsztyn 1997, s. 137 – 138.
 158 B. Tomecka, I. Małofiejew, A. Juszczak, Z. Piłaszewicz, Studium…, s. 11.
 159 R. Weber, Kreis…, s. 74 – 75.
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płacenia wysokich kontrybucji w złocie. Spowodowało to wzrost inwe-
stycji w Kajzerowskich Niemczech, a szczególnie w Prusach Wschodnich 
(il. kol. 33). Fakt ten przyczynił się do rozwoju Ełku, które stało się naj-
większym miastem we wschodniej części Prus (il. kol. 34, 35 i il. 35). 
Wówczas to również postanowiono przebudować i zaadoptować zamek 
w Ełku na więzienie (il. 36 i 37). Taką też rolę pełnił w okresie między-
wojennym (il. 38, 39, 40, 41, 42).

Zarówno podczas pierwszej, jak i drugiej wojny światowej, zamek nie 
doznał uszczerbku, czego niestety nie można powiedzieć o mieście, któ-
re w trakcie tych wojen znacznie ucierpiało.

W czasie I wojny światowej Ełk znajdował się na linii frontu. Skutkiem 
tego duża część zabudowy, a zwłaszcza centrum miasta – uległy znacz-
nemu zniszczeniu (il. 43). O intensywności walk o Ełk przekonał się 
osobiście sam cesarz Wilhelm II, który po udanej kontrofensywie wojsk 
Pruskich podczas kampanii zimowej (il. kol 36), przybył do miasta w 
dniu 14 lutego 1915 roku (il. kol. 37).

Po ustaniu działań wojennych, dzięki pomocy miast Republiki 
Weimarskiej, powstałej po Traktacie Wersalskim, Ełk szybko się odbu-
dował ze zniszczeń wojennych i stał się liczącym miastem w Prusach 
Wschodnich (il. kol. 38, 39 i il. 44, 45).

W czasie drugiej wojny światowej, Ełk praktycznie nie ucierpiał. 
Jednakże po przejściu frontu, stacjonujący w mieście żołnierze radzieccy w 
znacznym stopniu przyczynili się do zniszczenia sporej części zabudowy.

Postanowieniami Wielkiej Trójki w Jałcie i Poczdamie, południo-
wa część Prus wraz z Ełkiem po wojnie przypadła Polsce, a północna 
Związkowi Radzieckiemu (il. kol. 40). Po przejęciu miasta przez polską 
administrację cywilną od sowieckiej administracji wojskowej, rozpoczął 
się stopniowy proces odbudowy i rozwoju miasta. Ówczesne władze po-
stanowiły wówczas, że zamek utrzyma swój penitencjarny charakter.

W okresie PRL w zamku mieścił się areszt śledczy oraz więzienie dla 
kobiet (il. 46), które zlikwidowano na przełomie lat siedemdziesiątych i 
osiemdziesiątych XX wieku.

W połowie lat osiemdziesiątych (il. 47) przeprowadzono na zam-
ku badania archeologiczne oraz architektoniczno – konserwatorskie. 
Były one prowadzone pod nadzorem kadry akademickiej Uniwersytetu 
Mikołaja Kopernika w Toruniu.

Pod koniec lat osiemdziesiątych rozpoczęły się na zamku, jak i w bu-
dynku powięziennym, intensywne prace budowlane w związku z reali-
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zacją koncepcji adaptacji obiektu byłego więzienia na Muzeum i Biuro 
Wystaw Artystycznych (il. 48). Przerwano je jednak na początku lat 
dziewięćdziesiątych z powodów finansowych w trudnym okresie zwią-
zanym z transformacją ustrojową i taki stan zawieszenia trwa po dzień 
dzisiejszy (il. kol. 41).

Pierwszego maja 2004 roku Polska stała się członkiem Unii 
Europejskiej. W związku z tym w ramach Narodowej Strategii Rozwoju 
Kraju, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego opracowało 
Narodową Strategię Rozwoju Kultury na lata 2004 – 2013. W jej ra-
mach przygotowano programy operacyjne w tym również na ochronę 
dziedzictwa narodowego. Stwarza to realne szanse, że wreszcie pojawią 
się fundusze na przywróceniu społeczeństwu tego cennego obiektu za-
bytkowego i stanie się on wizytówkom miasta, które zawdzięcza zamko-
wi swoje istnienie.

Powstały markowy produkt turystyczny przyczyni się niewątpliwie 
do wzrostu gospodarczego i dobrobytu miasta.
Poczet prokuratorów i starostów ełckich160:

I. Prokuratorzy:

	 •	 Krzysztof von Czewitz – 1415;
	 •	 Angloff – 1420;
	 •	 Helfryk von Selbolt – 1429;
	 •	 Oswald von Holzapfel – 1431;
	 •	 Ulryk von Ottenberg – 1465;
	 •	 Walter von Köcheritz – 1468;
	 •	 Krzysztof Lehnrew – 1478;
	 •	 Walter von Köckeritz – 1485;
	 •	 Zygmunt von Lieben – 1491;
	 •	 Werner von Warren – 1494;
	 •	 Melchior von Peschen 1503;
	 •	 Dyteryk von Babenhausen 1515;
	 •	 Werner von Warren – 1518;
	 •	 Otto Hain von Amsteroth – 1519;
	 •	 Baltazar von Blumenau 1523.

 160 J. Voigt, Namen – Codex der Deutschen Ordens – Beamten, Königsberg 1843, s. 92; Deutsches 
Stadtbuch. Handbuch statistischen Geschichte, t. 1, Stuttgart 1939, s. 80; Regesta historico – di-
plomatica Ordinis S. Mariae Theutonicorum 1198 – 1525, wyd. W. Hubatsch, Göttingen 1948, cz. 
1, Reg. 2307, 3381; Słownik geograficzny…, s. 348 i 351; M. Toeppen, Geschichte…, s. 413.
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II Starostowie:

	 •	 Krzysztof von Zedwiz (1530 – 1548);
	 •	 Antoni von Lehwald (1548 – 1555), był również starostą straduńskim;
	 •	 Jerzy von Krösten – 1555, 1562 i 1573;
	 •	 Wawrzyniec von Halle – 1566;
	 •	 Wilhelm von der Mülbe (1573 – 1580);
	 •	 Baltazar von Zenger (1580 – 1582);
	 •	 Jan von Königsegg (1583 – 1585);
	 •	 Daniel von Tettau (1600 – 1615, 1621?);
	 •	 Hans von Birckhahn (1615 – 1638);
	 •	 Michał von Königsegg (1638 – 1650);
	 •	 Hanz Jerzy von Auer (1655 – 1658);
	 •	 Melchior von Rippen (1658 – 1687);
	 •	 Dyteryk von Tettau – 1687;
	 •	 Andrzej von Troschke (1688 – 1700);
	 •	 Melchior von Tettau (1700 – 1708);
	 •	 Karol Ludwik hr. Waldburg (1708 – 1712);
	 •	 Bogusław Fryderyk hr. Denhoff (1712 – 1715);
	 •	 Henryk Karol von der Marwitz (1715 – 1744);
	 •	 Fryderyk Rudolf hr. Von Rothenburg (1744 – 1751);
	 •	 Jan Jarzy von Lestwitz (1752 – 1767), jednocześnie był starostą piskim;
	 •	 Ernest Henryk von Czetteritz (1768 – 1772), zmarł w 1782 roku.
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 1. Grodzisko pruskie. Według oryginalnego rysunku z Muzeum Pruskiego. R. Weber.

 2. Państwo Zakonne w XIII wieku. B. Schumacher.
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 4. Pieczęć majestatyczna z wizerunkiem Witolda z końca XIV wieku. Żródło: www.wiki-
pedia.pl

 5. Wielki mistrz Konrad Zöllner von Rotenstein. Ch. Hartknoch.
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 6. Komtur z Bałgi, późniejszy wielki mistrz krzyżacki. Ulrich von Jungingen. Ch. 
Hartnoch.

 7. Bitwa pod Grunwaldem. Drzeworyt z końca XV wieku. Kronika Bielskiego.



43

 8. Zamek w Bałdze. Ch. Hartknoch.

 9. Komturia bałgijska w XIV wieku. R. Weber.
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 10. Plan zamku w Rynie z 1827 roku. J. M. Giese.

 11. Osadnicy. Rys. Ch. Hartknoch.
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 12. Prusowie. Rys. Ch. Hartknoch.

 13. Wielki mistrz Paweł Bellizer von Russdorf. Ch. Hartknoch.
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 14. Przywilej lokacyjny wsi Ełk na prawie chełmińskim z 1425 roku.
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 15. Przywilej lokacyjny miasta Ełk na prawie chełmińskim z 1435 roku.
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 16. Akt inkorporacji Prus do Królestwa Polskiego z 6 marca 1454 roku. Fot. ze zbiorów 
APT.

 17. Wielki mistrz Henryk Rouss von Plauen. Ch. Hartknoch.
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 18. Pieczęć Ełku z 1513 roku. R. Kawecki.

 19. Wielki mistrz Fryderyk z Miśni. Ch. Hartknoch.
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 20. Książę Albrecht. Rys. Ch. Hartknoch.

 21. Plan Prus z początku XVII wieku. EHC. K. Hennenberger, BUW.
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 22. Powiększenie planu z wyeksponowanym Ełkiem. EHC. K. Hennenberger, BUW.

 23. Wojny Szwecji na Kontynencie 1630 – 1679, wg Anderssona. BS.
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 24. Scena obozowa. Przemarsz wojsk szwedzkich. Sztych E. Dahlberga.

 25. Mapa Polski E. Dahlberga z 1655 roku. S. X. Puffendorf, De rebus…, BUT.
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 26. Fragment mapy E. Dahlberga z wyeksponowanym Ełkiem.

 27. Książę Bogusław Radziwiłł. Ch. Hartknoch.
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 28. Akt potwierdzenia praw miejskich i nadania czwartego jarmarku z 1669 roku, wydany 
przez elektora Fryderyka III Wilhelma.
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 29. Pieczęć Ełku z 1669 roku. R. Kawecki.

 30. Widok Ełku z 1684 roku. Ch. Hartknoch.
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 31. Plan okolic Ełku z 1799 roku. Atlas Schröttera. APT.

 32. Marszałek Michel Ney. Źródło: www.wikipedia.pl
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 33. Wjazd cara rosyjskiego Aleksandra I do Ełku w dniu 19 stycznia 1813 roku. J. Weber.

 34. Plan Ełku z 1827 roku. Johann Michael Giese.
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 35. Mapa okolic Ełku z początku XX wieku. APSOE, ZK

 36. Widok od strony wschodniej na zamek i nieistniejący drewniany most. Reprodukcja ze 
zdjęcia z 1888 roku. R. Weber.
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 37. Nowy most na Wyspę Zamkową wybudowany w 1910 roku. Fot. archiwalna ze zbiorów 
WUOZDE.

 38. Fragment mapy Ełku z 1928 roku. Ze zbiorów APB.
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 39. Widok na zamek z lat dwudziestych XX wieku od strony południowo – zachodniej. Fot. 
archiwalna ze zbiorów APSOE.

 40. Widok na zamek od strony wschodniej. Zdjęcie archiwalne z okresu międzywojennego 
ze zbiorów WUOZDE.
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 41. Plan Wyspy Zamkowej z lat 1924 – 1932 Kurta Wallerta. Reprodukcja J. Weber.

 42. Widok na Wyspę Zamkową z 1932 roku od strony południowo zachodniej. Zdjęcie lot-
nicze ze zbiorów WUOZDE.
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 43. Widok   na spalone centrum Ełku. Fot. archiwalna z 1914 roku ze zbiorów WUOZDE.

 44. Widok na Ełk z początku lat dwudziestych XX wieku. Źródło: www.castlesofpoland.
pl



69

 45. Widok na Ełk z lotu ptaka. Lata trzydzieste XX wieku. Źródło: www.castlesofpoland.
pl

 46. Widok na zamek od strony północno – wschodniej. Fot. J. Sandomirski 1958 rok. 
WUOZDE.
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 47. Widok na Wyspę Zamkową od strony południowo – zachodniej. Fotografia archiwalna 
z 1985 roku ze zbiorów WUOZDE.

 48. Widok na zamek od strony wschodniej. Biała karta Fot. A. Żywiczyński, 1988 r. 
WUOZDE
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III HISTORIA BUDOWLANA

Relikty zamku w Ełku położone są na zachód od centrum miasta 
przy ulicy Zamkowej, na półwyspie Jeziora Ełckiego, połączonym z 
jego zachodnim brzegiem groblą (il. kol. 42). Pierwotnie usytuowany 
był na wyspie, która istniała jeszcze do połowy XIX wieku. W dru-
giej połowie XIX wieku została sztucznie powiększona, zarówno z ze 
strony wschodniej, jak i zachodniej. Od tej ostatniej, uzyskała stałe 
połączenie z lądem, tak że w chwili obecnej Wyspą lub też Kępą, jest 
tylko z nazwy.

Zamek, jak wykazują badania archeologiczne i architektonicz-
ne przeprowadzone w latach osiemdziesiątych XX wieku, nie został 
pobudowany w jednym cyklu budowlanym. Rozwijał się stopniowo i 
ewoluował od skromnej strażnicy przygranicznej poprzez dość intere-
sujący zespolony system obronny: militarno – rezydencjonalny i słu-
żebno – gospodarczy, następnie zespół administracyjno – folwarczny 
do kompleksu więziennego wraz zapleczem pomocniczym.

Wykopaliska archeologicznych przeprowadzone na wyspie w poło-
wie lat osiemdziesiątych XX wieku, potwierdzają bytność w tym miej-
scu wcześniejszego osadnictwa161. Pozwala to na postawienie hipote-
zy, że na wyspie przed pobudowaniem zamku istniała strażnica pruska 
plemienia jaćwieskiego, broniąca przeprawy przez Jezioro Ełckie.

Badania archeologiczne prowadzono trzy lata. Swoim zasięgiem 
objęły teren wokół Zamku Głównego, dziedziniec oraz północno – 
wschodnią część Wyspy Zamkowej (il. 49). Nie przebadano niestety 
Przedzamcza.

Zrobiono wówczas dziewięć odkrywek162:
 I. Wykopy nr 1 i 2 utworzono bezpośrednio przy zachodniej ścianie 

zamku. Odsłonięto wówczas stopę fundamentową oraz natrafiono 
na warstwę wypełnioną obficie spalenizną, lecz nie odnaleziono 
tam żadnych elementów ceramicznych (il. 50 i 51);

 II. Wykopy nr 3 i 4 założono na dziedzińcu w bezpośredniej bliskości 
zamku. Poza gruzem ceglanym nie odnaleziono śladów reliktów 
dawnej zabudowy (il. 52);

 161 Z. Skrok, T. Wilde, Sprawozdanie z badan archeologicznych przeprowadzonych na pokrzyżackim 
zamku w Ełku woj. Suwalskie w sezonie 1984, kopia maszynopisu oraz dokumentacji w WUOZDE; 
T. Wilde, Ełk, Sprawozdanie, IA, Badania 1986, Warszawa 1987, kopia w WUOZDE oraz kopie rysun-
kowo – fotograficzne.

 162 Tamże… .
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 III. Wykop nr 5 przeprowadzono na dziedzińcu dawnego więzienia. Z 
powodu podchodzących wód gruntowych, nie osiągnięto calca. 
Mimo to odkryto tam system podpiwniczeń z siedemnastego i 
osiemnastego wieku, gruz ceglany, kawałki kaf li płytowych z or-
namentem roślinnym i figuralnym, pozbawione polewy (il. 53, 54, 
55, 56, 57, 58, 59, 60 i 61);

 IV. Wykopy nr 6 i 7 założono na pograniczu dawnej wyspy i nasypu. 
Podczas prac natrafiano na przemieszanie warstw pochodzących z 
siedemnastego i dziewiętnastego wieku. W wykopie nr 7 odnalezio-
no relikty niewielkiej kamienno – ceglanej piwniczki powiązanej z 
systemem kamiennych fundamentów posadowionych niezbyt głę-
boko (il. 62 i 63). Na podstawie materiału archeologicznego dato-
wano ją na przełom osiemnastego i dziewiętnastego wieku. Tam też 
w warstwie przemieszanej, na wtórnym złożu, odnaleziono kilkana-
ście fragmentów wczesnośredniowiecznej ceramiki pruskiej, którą 
uznano za pozostałość po osadzie jaćwieskiej, która istniała w tym 
miejscu przed przybyciem Krzyżaków163;

 V. Wykopy nr 8 i 9 przeprowadzono od strony południowej zamku. 
Znaleziono tam relikty murów kamiennych (średniowieczne) oraz 
ceglanych z cegły rozbiórkowej (il. 64 i 65).

W wyniku przeprowadzonych wówczas na zamku prac wysunięto 
konkluzję, że najstarsza warstwa średniowieczna na skutek częstych 
przebudów i robót ziemnych na tym obiekcie jest prawie nieobecna, 
a dotarcie do jej znikomych reliktów z powodu wysokiego poziomu 
wody gruntowej jest bardzo utrudnione.

Z tychże też powodów, aby prześledzić proces rozwoju budowlane-
go zamku ełckiego, należy głębiej przeprowadzić analizę historyczno 
– archiwalną ocalałych źródeł oraz przeprowadzonych badań archi-
tektoniczno – konserwatorskich na tym zabytkowym obiekcie.

Zamek, jak dowodzą przekazy historyczne164, budowany był w latach 
1398 – 1406, lecz jego budowa mogła być kontynuowana jeszcze kilka lat.

W niewielu zachowanych archiwaliach z okresu budowy zamku brak 
jest materiałów źródłowych mogących dać jednoznaczną odpowiedź na 
pytanie: kto, jak również, jaki warsztat budowlany stawiał mury zamku.

 163 Tamże… . Podczas budowy więzienia w końcu dziewiętnastego wieku, również odnaleziono duże 
ilości ceramiki pruskiej.

 164 SRP…, s. 220 – 221 i 293.
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W literaturze przedmiotu dotyczącej architektury militarnej w 
Prusach165 mnożą się jedynie przypuszczenia i domniemania dotyczą-
ce kwestii działania na tych terenach wędrownych strzech budowla-
nych166, jakich było wtedy wiele w Europie. Z pewną dozą prawdopo-
dobieństwa można przypuszczać, że taka strzecha mogła być sprowa-
dzona do Ełku przez komtura Ulricha z terenu południowo – wschod-
nich Niemiec lub Śląska. Bardziej jednak prawdopodobne wydaje się, 
że warsztat ten funkcjonował już na obszarze państwa krzyżackiego, 
wykorzystując swoje wcześniejsze doświadczenia zdobyte przy wzno-
szeniu warowni krzyżackich. Tłumaczyłoby to regularny układ bryły 
zamku ełckiego, wzorowanego już na wykrystalizowanym, zaprojek-
towanym na planie kwadratu typie zamku – klasztoru, który był sto-
sowany wówczas dość powszechnie przez Krzyżaków w swoich pro-
gramach budowlanych od końca XIII wieku167.

Najprawdopodobniej w pierwszej kolejności powstały umocnienia 
ziemne z palisadą na Kępie, a potem rozwinięto szerszy program budow-
lany, wznosząc Zamek Wysoki.

Miejsce wybrano również nieprzypadkowo, zgodnie z obowiązują-
cymi w wiekach średnich kanonami militarnymi nakazującymi opty-
malnie wykorzystywać naturalne warunki topograficzne. Prócz tego 
w bliskiej odległości od zamku wiódł szlak z Mazowsza na Litwę.

Wyspa, na której wznosił się zamek, ma wysokość około 3m nad 
poziomem wód jeziora.

Warownia zorientowana była na osi wschód – zachód i składała się 
z dwóch umocnionych części.

Teren ufortyfikowany obejmował Zamek Wysoki tzw. Kępę, która 
pełniła funkcję reprezentacyjno – obronną oraz Przedzamcze pełnią-
ce rolę gospodarczą.

Te dwa elementy warowne oddzielone były od siebie fosą168, pozo-
stałe jego części chroniły wody jeziora. Ślady historycznej fosy zacho-
wały się do naszych czasów (il. kol. 43), natomiast sama wyspa uległa 
powiększeniu.

 165 A. Wyrobisz, Czy istniały strzechy budowlane? Z zagadnień organizacji rzemieślników budowla-
nych w średniowieczu. Przegląd Historyczny, 53: 1962, s. 745 – 759.

 166 Strzecha budowlana, bauhütte – w średniowieczu pozacechowy, wędrowny zespół kamieniarzy, 
murarzy i cieśli, pracujących pod kierunkiem mistrza – budowniczego, będącego także często 
przedsiębiorcą. Działały od około XIII wieku, głównie przy budowie wielkich katedr.

 167 M. Arszyński, Budownictwo warowne zakonu krzyżackiego w Prusach, Toruń 1995, s. 63.
 168 Fosa – w dawnej fortyfikacji zapora w postaci rowu, często wypełnionego wodą, osłaniająca po-

dejścia do murów (wałów) obronnych.
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Z całego warownego założenia zachowało się wbrew pozorom 
dość dużo. Przetrwał w dużej części Dom Główny (il. kol. 44), a na 
Przedzamczu zachowały się fundamenty po budynku gospodarczym. 
Ślady późnogotyckich murów i średniowieczne cegły użyte w później-
szym okresie do przemurowań, szczególnie uwidocznione są w piwni-
cach obecnego budynku mieszkalnego (il. kol. 45 i il. 66).

Te wszystkie pozostałości założenia nie pozwalają jednakże odczy-
tać jego historycznego w miarę regularnego kształtu.

Nie ma niestety w naszych polskich archiwach przekazów źródło-
wych, które w sposób jednoznaczny rozwiązywałyby kwestię wyglądu 
zamku w okresie jego użytkowania do czasu jego przebudowy w XVI 
i XVII wieku. Również najstarsze zachowane fotografie i plany z tego 
okresu ukazują jedynie jego obraz po adaptacji na więzienie w drugiej 
połowie XIX wieku (il. 67 i 68).

Z tego też powodu w chwili obecnej jedyną możliwością poznaw-
czą w celu rekonstrukcji wyglądu zamku, pozostają skromne badania 
archeologiczno – architektoniczne, nieliczne przekazy ikonograficz-
ne i kartograficzne, źródła pisane w postaci inwentarzy oraz wnikliwa 
analiza porównawcza tzw. per analogiam z innymi średniowiecznymi 
obiektami militarnymi z tego okresu.

Inwentarze, spisywane już od 1420 roku wymieniające poszcze-
gólne obiekty na zamku, ich wyposażenie, rodzaj i liczbę uzbrojenia 
oraz zapasy żywności, niewiele wnoszą do analizy budowlanej samych 
obiektów.

Również schematyczny przekaz ikonograficzny w postaci widoku 
zamku z 1684 roku zamieszczony w książce Krzysztofa Hartknocha 
nie pozwala na przeprowadzenie poprawnej analizy wyglądu (il. 69).

Jedyny znany opis wyglądu zamku sporządzony został przez 
Lucanusa169 i pochodzi z połowy XVIII wieku:

Dieses Schloß ist vorn wie hinterwärts mit langen sog. Zugbrücken, 
zwei Toren, auch zwei Wachthäusern dargestellt verwahret, daß es zur 
Not für eine kleine Festung dienen kann. Es ist von mittelmäßiger Grö-
ße mit hohen Fenstern, bequemen Zimmern und einem sehr geraumen, 
mit einem Kamin versehenen Saal. Man genießt eine anmutige Aus-
sicht von dem Schloß. Doch weil es nachgehends etwas enge gefallen ist, 
ist ein kleiner Flügel daran gefüget, der ihm zu besserem Ansehen und 
Bequemlichkeit gereicht, wie dann nahe dabei auf demselben Werder 

 169 A. Lucanus, Preussens uralter und heutiger Zustand 1748, t. 1, Lötzen 1912, s. 99. 
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ein Kammeramt (neue Oberförsterei) samt seinen Speichern, Brauerei, 
Scheunen und mehreren Wirtschaftsgebäuden angeordnet ist170.

Opis ten pokrywa się w przeważającej części z rysunkiem zamku 
umieszczonym na reprodukcji mapy pogranicza polsko – litewsko – pru-
skiego z 1541 roku (il. kol. 46).

Bardzo ważnym przekazem ikonograficznym jest również plan 
zamku z 1827 roku, który sporządził Johann Michael Giese (il. 70). 
Zaznaczony jest na nim plan wyspy, mury obwodowe Zamku Wysokiego 
i Przedzamcza, wartownie, budynki wewnętrzne (murowane i drew-
niane) oraz plany wież f lankujących zamek od strony mostów.

Na podstawie tego rysunku można wnioskować, że Zamek Wysoki 
otoczony był murem obwodowym na planie prostokąta o wymiarach 
około 40 x 60m. Znajdowały się tu dwa budynki: od południa – muro-
wany dom mieszkalny i od północy – budynek o konstrukcji murowa-
no – drewnianej (niewielki budynek murowany znajdował się także 
od strony wschodniej). Budynki te były wolno stojące i nie przylegały 
do kurtyny murów. Od strony wschodniej przed bramą wjazdową na 
zamek znajdowała się wartownia, najprawdopodobniej o konstrukcji 
mieszanej, którą od południa f lankowała niewielka wieża obronna. Od 
strony zachodniej część ta oddzielona była od Przedzamcza (Zamku 
Niskiego) przekopaną w poprzek wyspy fosą (il. 71). Podzamcze o cha-
rakterze gospodarczym rozplanowane było na planie trapezu o wy-
miarach około 60 x 50 x 50 x 40m. Były tam 3 wolnostojące budynki: 
od południa – budynek murowany, od północnej (na planie litery L) 
– szachulcowy, od południowego – zachodu – szachulcowy (wartow-
nia?). W najkrótszy mur od strony zachodniej wstawiono bramę wjaz-
dową, której broniła od południa niewielka wieża (il. 72). Przed bra-
mami z obydwóch stron zamontowano mosty zwodzone, do których 
prowadziły drewniane mosty.

Zachowały się rysunki rzutu Zamku Wysokiego z lat 1871 (il. 73) i 
1908 (il. 74, 75, 76 i 77), z których wynika, że gotycka wieża mieszkal-
na była budynkiem jednotraktowym i składała się z jednego skrzydła, 
 170 Zamek ten zarówno z przodu jak i z tyłu wyposażony jest w długie mosty zwodzone, dwie bramy, 

a także w dwie strażnice przedstawione zawierał (verwahret - obronne), że w czasie zagrożenia 
wojennego mógł służyć, jak mała twierdza. Zamek ów jest średniej wielkości i posiada wysokie 
okna, wygodne pokoje i bardzo obszerną salę, zaopatrzoną w kominek. Raduje serce wspaniały 
widok z tego zamku. Jednakże, ponieważ w późniejszym czasie (zamek) zaczął wydawać się 
nieco przyciasny, dobudowano (dołączono) jeszcze małe skrzydło, dzięki któremu stał się (za-
mek) bardziej wygodny i bardziej reprezentacyjny (uzyskał lepszy wygląd), co było konieczne ze 
względu na to, że w bezpośrednim sąsiedztwie, na tej samej wyspie zarządzono umieszczenie 
Urzędu Kameralnego (nowe nadleśnictwo) wraz z należącymi do niego spichrzami, browarem, 
stodołami i innymi zabudowaniami gospodarczymi.
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tworząc w miarę regularny kwadrat. Prócz historycznego rozplano-
wania pomieszczeń i układu komunikacyjnego, można w nich wyróż-
nić wyraźny podział na część średniowieczną i nowożytną. Część no-
wożytna zajmuje 1/3 planu, pozostała 2/3. Różnica ta uwidacznia się 
przede wszystkim w grubości murów. Mury średniowieczne są o wie-
le grubsze, natomiast nowożytne cięższe. Rozplanowanie otworów 
okiennych też jest inne i różni się znacznie między sobą. Najstarsza 
część zamku w rozplanowaniu ma wymiary 12 x 16m i przypomina 
swym wyglądem plan typowej wieży mieszkalno – obronnej. Grubość 
murów sięga 1,9m. Prócz tego wyróżnia się swoją masywnością prawy 
ryzalit. W jego wnętrze wkomponowano ciąg komunikacyjny prowa-
dzący na drugą kondygnację. Mury wybudowano tak solidnie zapew-
ne z tego powodu, że ryzalit ten był najprawdopodobniej w rzeczy-
wistości wieżą obronną i obserwacyjną, którą dobudowaną do wieży 
mieszkalnej (il. 78).

Badania architektoniczne wykazały, że mur zewnętrzny wieży 
mieszkalnej był posadowiony na kamiennej podmurówce (il. kol. 47), 
pomurowany z cegły w wiązanie polskie (il. kol. 48) i pierwotnie przy-
ozdobiony najprawdopodobniej charakterystycznym, często spotyka-
nym w średniowieczu motywem zdobniczym z tzw. zendrówek171 (il. 
kol. 49). Po licznych odbudowach i przebudowach zamku, trudno to 
jednoznacznie stwierdzić, chociaż taki typ cegły można w jego mu-
rach jeszcze odnaleźć. Ten sposób artykulacji i przyozdabiania ścian, 
przybierający często różnorodne formy geometryczne, wzbogacał i 
ożywiał monotonię murów, co wraz z innymi elementami zdobniczy-
mi, jak blendy i fryzy, zacierało odczucie surowości i ciężaru, a spra-
wiało wrażenie harmonii i lekkości bryły budowli.

Przeciętna grubość muru zewnętrznego wynosi około 2 m. Cegła 
użyta do budowy to tzw. palcówka172, której wymiary wynosiły 8,5 ÷ 
9 x 13 ÷ 14 x 27 ÷ 30cm (il. kol. 50). Do łączenia cegieł użyto zaprawy 
wapienno – piaskowej, o konsystencji tak trwałej, że pomimo zwie-
trzenia i destrukcji cegieł – zaprawa przetrwała, tworząc charaktery-
styczne, tzw. plastry miodu (il. kol. 51). Zapewne ze względów ekono-
micznych, co było dość charakterystyczne w średniowieczu, całe ce-
gły użyto do oblicowań, natomiast rdzeń muru stanowił gruz ceglany. 

 171 Zendrówka – Nadmiernie wypalona cegła ceramiczna, która służyła w średniowieczu do przy-
ozdabiania ścian. Tworzono z niej różnego rodzaju formy geometryczne.

 172 Palcówka – cegła przy wyrobie, której stosowano specjalny falisty zbierak gliny z formy, powodujący 
wrażenie zbierania gliny palcami. Było to robione po to, aby zwiększyć przylepność zaprawy do cegły.
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Wmurowywano również w lico ściany zwykle kamienie (il. kol. 52), 
co obniżało znacznie koszty budowy.

Do wzniesienia murów obwodowych, na których to pozostałości 
natrafiono podczas prac archeologicznych prowadzonych na zamku 
w latach osiemdziesiątych XX wieku, wież, budynków gospodarczych 
i administracyjno – mieszkalnych wykorzystano kamień narzutowy 
(granit) oraz cegłę i drewno.

Mury obronne Przedzamcza wymurowane zostały najprawdopo-
dobniej również z cegły i kamienia. Relikty ich fundamentów odkopa-
no w 2004 roku w czasie prowadzonych prac ziemnych pod instalację 
sanitarną przy ul. Zamkowej173 (il. 79). Natrafiono wówczas również 
na bruk, który był niegdyś na dziedzińcu zarówno Zamku Głównego, 
jak i Przedzamcza.

Warownia była dostępna od części wschodniej i zachodniej po-
przez bramy wjazdowe poprzedzone mostami zwodzonymi.

Badania architektoniczne przeprowadzone na zamku w połowie lat 
osiemdziesiątych XX wieku (il. 80) i analiza stratygraficzna budynku, 
wykazały etapowość powstawania warowni i wyodrębniono 5 faz:
 1. Faza pierwsza, – której początek przypada na 1397 rok, istnieje do 

1455 roku, kiedy to zamek został zdobyty i spalony. Była to nad-
graniczna strażnica wzniesiona z cegły w układzie wedyjskim z 
wstawkami kamiennymi w licu, na planie prostokąta o wymiarach 
16,5 x 12 m, jako obiekt jednoprzestrzenny, przynajmniej cztero-
kondygnacyjny, z wejściem po drewnianych schodach do trzeciej 
kondygnacji, kryty dachem czterospadowym lub dwuspadowym, 
ze szczytami schodkowymi.

 2. Faza druga – początek 1497 roku, odbudowa po zniszczeniach woj-
ny trzynastoletniej. Po stronie północnej do elewacji dostawiono 
wieżę, przeniesiono otwór wejściowy z trzeciej na drugą kondy-
gnację. Komunikacja pionowa odbywała się po drewnianych scho-
dach biegnących przy licu muru zamku do wieży, w której było 
przejście do wnętrza budynku.

 3. Faza trzecia – po 1520 roku. Była wynikiem prac remontowych po 
walkach o zamek w czasie ostatniej wojny z Zakonem. Dokonano 
płaszczowania od wewnątrz wieży, przesklepiono pomieszczenie 

 173 H. Mackiewicz, A. Mackiewicz, Sprawozdanie z nadzorów archeologicznych przeprowadzonych w 
Ełku przy ul. Zamkowej (Ełk ST. VIII, wykopy 13 a – Ł, 14 a – b i 15 a – b) podczas prac ziemnych 
przy budowie kanalizacji sanitarnej i wodociągu wzdłuż ulicy zamkowej i na zapleczu zamku. 
Prace prowadzono od 29 października 2002 roku do 30 czerwca 2003 roku. Inwestor PWiK Sp. Z 
o. o. w Ełku, Stawiguda, luty 2004 rok. WUOZDE.
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w niej na pierwszej kondygnacji oraz wmurowano portal z kształ-
tek występujących m. in. w Toruniu około 1500 roku (il. kol. 53, 
54 i il. 81).

 4. Faza czwarta – nosi już charakter nowożytny i jest datowana na 
początek XVII wieku. Skrzydło budynku zostało przedłużone o 
1/3 długości w kierunku wschodnim (il. 82), dobudowano syme-
trycznie wieżę – ryzalit (il. kol. 55 i 56) oraz zmieniono wysoko-
ści poszczególnych kondygnacji. Wejście budynku zlokalizowano 
na drugiej kondygnacji w lewym (il. kol. 57) i prawym ryzalicie. 
Prowadziły do nich symetryczne drewniane schody ze wspólnym 
podestem na półpiętrze, skąd schody jednobiegowe zbiegały na 
poziom gruntu. Prawdopodobnie wówczas położono dwubarwny 
tynk (czarno – biały) w postaci pasów (il. kol. 58).

 5. Faza piąta – wiąże się z pracami adaptacyjnymi budynku na cele 
lokalnej jurysdykcji i datować ją można na 1815 rok (il. 83). Ten 
charakter obiekt zachował do chwili obecnej.

Z badań tych oraz z przeprowadzonej przez autora analizy archi-
tektoniczno – konserwatorskiej wynika, że zamek w Ełku wybudowa-
no na naturalnej wyspie istniejącej na przesmyku Jeziora Ełckiego w 
miejscu starego grodu Jaćwięgów (il. kol. 59) i powstawał on etapami, 
ulegając wielokrotnym modernizacjom i przebudowom.

Najstarszym i pierwszym murowanym jego elementem obronnym 
była strażnica w postaci wieży mieszkalno – obronnej, która powstała 
na przełomie XIV i XV wieku (il. kol. 60).

Była to budowla podpiwniczona, czterokondygnacyjna. Ostatnia 
kondygnacja wyposażona była w strzelnice. Najprawdopodobniej 
zwieńczał ją czterospadowy dach namiotowy. Jej mury obwodowe wy-
murowane zostały z cegły w wątku wedyjskim (il. kol. 61 i il. 84) oraz 
gotyckim. Gdzieniegdzie w mur wstawiono kamień eratyczny (il. kol. 
62). Dostępna była od północy z poziomu drugiego piętra, a wcho-
dziło się do jej wnętrza poprzez drewniane schody. Otwory okienne 
ze względu na swój obronny charakter były niewielkie i wyposażone 
w okiennice. Konstrukcja wewnętrzna była drewniana, a poszczegól-
ne kondygnacje przedzielały belkowo – deskowe stropy. Wyposażenie 
było dość skromne, o czym świadczy relacja z inwentarza z 1420 
roku.

Ten element militarno – mieszkalny wymurowano pierwotnie we-
wnątrz drewniano – ziemnych umocnień Jaćwięgów, które niewątpli-
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wie naprawiono i wzmocniono. Wewnątrz tych obwałowań znajdo-
wać się mogła drewniana zabudowa gospodarcza. Później stopniowo 
zaczęto umocnienia drewniano – ziemne zastępować murowanymi z 
kamienia i cegły. Były one, zgodnie z ówczesnymi wymogami mili-
tarnymi, wyposażone w ganki obrońców i krenelaż174. Wyposażano je 
w miarę potrzeby również w hurdycje. Pełniły on funkcję dodatko-
wego elementu obrony biernej i czynnej. Następnie podzielono wy-
spę na dwie części: wschodnią i zachodnią, poprzez wykopanie fosy 
głębokiej na około 1 pręt175, tak, że zamek otoczony był tylko z trzech 
stron wodami Jeziora Ełckiego. W drugiej części wyspy mogła znaj-
dować się drewniana zabudowa o charakterze służebnym, tzw. liszka, 
chroniona przez zamek. Ta część posiadała niewątpliwie umocnienia 
drewniano – ziemne.

Pod koniec XV wieku zamek został znacznie rozbudowany. 
Podzielono go na Zamek Wysoki i na Przedzamcze, które również 
wzmocnione zostało murem kamienno – ceglanym wyposażonym w 
ganki obrońców (il. kol. 63). Do wieży mieszkalno – obronnej dobu-
dowano wówczas niewielką wieżę obserwacyjno – obronną w formie 
ryzalitu. Zmieniono także układ komunikacyjny. Do wnętrza straż-
nicy wchodziło się przez wieżę ryzalitową po drewnianych schodach 
biegnących przy licu muru północnego. Przeniesiono otwór wejścio-
wy z drugiego na pierwsze piętro.

W kurtynie wschodniej mieściła się brama wjazdowa. Przed nią usy-
tuowana była wartownia dodatkowo broniona przez niewielką wieżę. 
Do zamku od tej strony prowadził poprzez zwodzony most, drewnia-
ny pomost, który łączył warownię z miastem. W północno – wschod-
niej części wymurowano budynek pełniący funkcję prochowni, do 
którego dostawiono drugi drewniany, pełniący funkcję zbrojowni. 
Dziedziniec posiadał bruk. Razem w zestawieniu dawało to trudny do 
sforsowania element obronny. W kurtynę zachodnią wbudowano dru-
gą bramę, która prowadziła na Przedzamcze. Również ono otoczone 
było murem obronnym. W części południowej mieścił się murowany 
browar, a w północnej piekarnia. Przy kurtynie wschodniej wewnątrz 
murów mieściła się wartownia o konstrukcji drewnianej. W kurtynie 
tej była brama wjazdowa, przed nią zwodzony most, który łączył się z 
drewnianym pomostem prowadzącym do folwarku po drugiej stronie 

 174 Krenelaż – ząbkowate zwieńczenie murów umożliwiające skuteczniejszą obronę.
 175 Miara średniowieczna. 1 pręt = 4,32 m. 
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przesmyku jeziora. Również i z tej strony wjazdu broniła niewielka 
wieża.

Następnie po 1520 roku w czasie naprawy zamku po uszkodze-
niach, jakich doznał podczas działań wojennych, wymurowano szczy-
ty i zamontowano nowy dwuspadowy dach. Szczyty przybrały formę 
schodkową i przyozdobione zostały zapewne wertykalnymi pinakla-
mi176 (il. kol. 64 i il. 85). Wówczas też wymurowano portal na przejściu 
pomiędzy ryzalitem, a wieżą mieszkalną. Został on zaakcentowany i 
ozdobiony profilowaną cegłą w celu podkreślenia rangi pomieszcze-
nia, które poprzedzał. Portal ów prowadził bowiem do kaplicy zam-
kowej, zwanej kościołem. Wejście na wyższą kondygnacje odbywało 
się przez schody biegnące w grubości muru (il. kol. 65, 66 i il. 86). 
Pomieszczenie to miało charakter reprezentacyjny, tzw. piano nobile. 
Nad nim mieścił się spichlerz. Część parterowa pełniła funkcję spi-
żarni, a piwnica – składu.

W drugiej połowie XVII wieku zamek zmodernizowano. Od wscho-
du do wieży mieszkalno – obronnej dobudowano nowe skrzydło oraz 
ryzalit. Rozebrano część wieży obronnej, dostosowując jej wysokość 
do nowego ryzalitu. Powiększono także otwory okienne (il. kol. 67, 
68 i il. 87). Zmieniono zewnętrzny i wewnętrzny układ komunika-
cyjny. Zamek zmienił swój warowny charakter na rezydencjonalny. 
Przemurowano zapewne wówczas także i szczyty, nadając im formy 
manierystyczne (il. kol. 69).

W 1815 roku zamek główny przebudowano w duchu lokalnego kla-
sycyzmu (il. kol. 70), a po 1881 roku po poszerzeniu wyspy wybudo-
wano od wschodu budynek więzienia (il. kol. 71). Te dwa elementy 
otoczono następnie wysokim murem (il. kol. 72), natomiast histo-
ryczne umocnienia wyburzono, a fosę zasypano.

Powiększono również od wschodu i zachodu wyspę, która uzyskała 
stałe połączenie z lądem. Dawne zabudowania zamku rozebrano, bądź 
przebudowano. Powstało też szereg nowych budynków, które w dużej 
części nie dotrwały do naszych czasów.

Podsumowując informacje zawarte w powyższym rozdziale, moż-
na bezspornie udowodnić, że zamek ełcki był budowlą otoczoną ze 
wszystkich stron wodami jeziora. Pobudowany został na naturalnej 
wyspie, którą przekopano w poprzek, tworząc w ten sposób mokrą 
fosę. Dostępny był z dwóch stron: wschodniej i zachodniej. Wjazd od-
bywał się poprzez drewniane mosty. Bramy wjazdowe zabezpieczone 
 176 Pinakiel, sterczyna – iglica w formie wieżyczki.
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były mostami zwodzonymi oraz dodatkowo ubezpieczane f lankujący-
mi wieżami strażniczymi. Składał się z dwóch członów:
 1. Zamku Wysokiego, tzw. Kępy – założonego na planie kwadratu z 

rozbudowanym przedbramiem;
 2. Przedzamcza – na planie nieregularnego, wydłużonego trapezu.

Zamek Wysoki pełnił rolę rezydencji, natomiast Przedzamcze funkcję 
służebno – gospodarczą.

Część rezydencjonalna składała się z wieży mieszkalno – obronnej, któ-
ra w okresie późniejszym uległa znacznej przebudowie.

Zabudowa wewnętrzna składała się z założonych na planie prosto-
kąta budynków murowanych, szachulcowych oraz drewnianych.
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 50. Widok na wykop nr 1. Fotografia archiwalna z 1986 roku. Z. Skrok, T. Wilde. 
WUOZDE.

 51. Widok na wykop nr 2. Fotografia archiwalna z 1986 roku. Z. Skrok, T. Wilde. 
WUOZDE.
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 52. Widok na wykop nr 4. Fotografia archiwalna z 1986 roku. Z. Skrok, T. Wilde. 
WUOZDE.

 53. Widok na wykop nr 5. Widoczne relikty piwnic I i II. Fotografia archiwalna z 1986 
roku. Z. Skrok, T. Wilde. WUOZDE.
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 54. Widok na wykop nr 5. Widoczny narożnik piwnicy nr. I. Fotografia archiwalna z 1986 
roku. Z. Skrok, T. Wilde. WUOZDE.

 55. Widok na wykop nr 5. Widoczne relikty okna piwnicznego piwnicy nr. I. Fotografia archiwalna z 
1986 roku. Z. Skrok, T. Wilde. WUOZDE.
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 56. Widok na wykop nr. 5 Widoczne relikty piwnicy nr II. Fotografia archiwalna z 1986 
roku. Z. Skrok, T. Wilde. WUOZDE.

 57. Widok na wykop nr. 5 Widoczne relikty schodów do piwnicy nr II. Fotografia archiwal-
na z 1986 roku. Z. Skrok, T. Wilde. WUOZDE.
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 58. Relikty ceramiki odnalezionej podczas badań archeologicznych w 1986 roku. Fotografia 
archiwalna z 1986 roku. Z. Skrok, T. Wilde. WUOZDE.

 59. Relikty ceramiki odnalezionej podczas badań archeologicznych w 1986 roku. Fotografia 
archiwalna z 1986 roku. Z. Skrok, T. Wilde. WUOZDE.
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 60. Relikty ceramiki odnalezionej podczas badań archeologicznych w 1986 roku. Fotografia 
archiwalna z 1986 roku. Z. Skrok, T. Wilde. WUOZDE.

 61. Relikty ceramiki odnalezionej podczas badań archeologicznych w 1986 roku. Fotografia 
archiwalna z 1986 roku. Z. Skrok, T. Wilde. WUOZDE.
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 62. Widok na wykop nr 7. Fotografia archiwalna z 1986 roku. Z. Skrok, T. Wilde. 
WUOZDE.

 63. Widok na wykop nr 7. Widoczne relikty piwniczki. Fotografia archiwalna z 1986 roku. 
Z. Skrok, T. Wilde. WUOZDE.
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 64. Widok na wykop nr 8. Fotografia archiwalna z 1986 roku. Z. Skrok, T. Wilde. 
WUOZDE.

 65. Widok na wykop nr 9. Fotografia archiwalna z 1986 roku. Z. Skrok, T. Wilde. 
WUOZDE.



91

 66. Budynek mieszkalny przy ul. Zamkowej 3 – klatka schodowa w piwnicy. Fot. S. 
Radziwiłowicz, Biała karta, J. Lewiński, 1987 rok. WUOZDE.
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 67. Plan Wyspy Zamkowej z końca XIX wieku. Ze zbiorów APSOE.

 68. Widok na Wyspę Zamkową z początku XX wieku. Fot. archiwalna ze zbiorów 
WUOZDE.
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 69. Fragment rysunku zamku Ch. Hartknocha z 1684 roku.

 70. Rysunek rzutu zamku z 1827 roku autorstwa Johanna Giesego.
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 71. Fragment rysunku J. Giese’go. Zamek Główny: 1. Budynek wieży mieszkalno – obron-
nej; 2. Budynek murowany; 3. Brama na Przedzamcze; Budynek drewniany?; 5. Brama 
wschodnia; 6. wartownia; 7. Most; 8. Wieża flankująca.

 72. Fragment rysunku J. Giese’go. Przedzamcze: 1. Budynek Murowany; 2. Budynek sza-
chulcowy?; 3. Wartownia; 4. Wieża flankująca; 5. Brama zachodnia.
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 73. Rzut parteru zamku z 1871 roku . R. Weber.

 74. Rzut parteru z inwentaryzacji zamku z 1908 roku. APSOE
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 75. Rzut pierwszego piętra z inwentaryzacji zamku z 1908 roku. APSOE

 76. Rzut drugiego piętra z inwentaryzacji zamku z 1908 roku. APSOE
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 77. Rzut poddasza z inwentaryzacji zamku z 1908 roku. APSOE

 78. Inwentaryzacja konserwatorska z 1986 roku piwnic zamku z zaznaczonymi miejscami 
przebadanymi. Z. Skrok, T. Wilde. Ze zbiorów WUOZDE.
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 79. A. Mackiewicz, I. Szlefarska, Rysunek przekroju wykopu stanowiska VIII, wykop 13 h. 
WUOZDE.

 80. Inwentaryzacja konserwatorska z 1986 roku parteru zamku z zaznaczonymi miejsca-
mi przebadanym. Z. Skrok, T. Wilde. Ze zbiorów WUOZDE.
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 81. Systematyka detalu ceglanego kościołów gotyckich na Warmii, typ kształtki o profilu 
narożnym. M. Kutzner.

 82. Widok na zamurowany otwór wejściowy do skrzydła wschodniego. Inwentaryzacja 
konserwatorska z 1986 roku ściany wschodniej. Z. Skrok, T. Wilde. Ze zbiorów 
WUOZDE.
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 83. Widok na klasycystyczne okno. Inwentaryzacja konserwatorska z 1986 roku ściany 
wschodniej. Z. Skrok, T. Wilde. Ze zbiorów WUOZDE.

 84. Inwentaryzacja konserwatorska z 1986 roku ściany piwnicznej zamku z widocznym 
wątkiem wedyjskim. Z. Skrok, T. Wilde. Ze zbiorów WUOZDE.
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 85. Chronologiczna typologia szczytów budowli gotyckich na Warmii. E. Pilecka.
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 86. Inwentaryzacja konserwatorska średniowiecznych schodów w murze wschodnim zam-
ku. Z. Skrok, T. Wilde. Ze zbiorów WUOZDE.

 87. Inwentaryzacja konserwatorska z 1986 roku ściany gotyckiej zamku z uwidocznionym 
zamurowanym oknem nowożytnym. Z. Skrok, T. Wilde. Ze zbiorów WUOZDE
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IV ANALIZA PORÓWNAWCZA

W drugiej ćwierci XIII wieku w związku z rozszerzaniem się zdoby-
czy terytorialnych dokonywanych przez zakon krzyżacki na Prusach, 
zaczęły powstawać stopniowo, często budowane w pośpiechu, uforty-
fikowane obozy. Naprawiano i adaptowano również zdobyte na prze-
ciwniku stare grody177 oraz budowano nowe fortyfikacje o konstrukcji 
drewniano – ziemnej (il. 88). Główne elementy takich założeń nawią-
zywały do miejscowej tradycji budowlanej. W pierwszej kolejności po-
wstawał owalny drewniano – ziemny wał, który wznoszony był w ten 
sposób, że najpierw stawiano drewniany szkielet, a następnie wypełnia-
no go i pokrywano ziemnym nasypem. Palisada tzw. ostrokół, obronna 
brama wjazdowa i drewniane wieże wkomponowane w obwód umoc-
nienia, powstawały później. Wewnątrz mieściły się drewniane budynki 
mieszkalne i gospodarcze. Często w środku tak ukształtowanego zało-
żenia warownego umiejscowiona była również kaplica178. Całość w ten 
sposób pobudowanej fortyfikacji zabezpieczała dodatkowo głęboka fosa 
lub wody jeziora.

W miarę stabilizowania się sytuacji politycznej umocnienia drewnia-
no – ziemne stopniowo zaczęto zastępować murowanymi. Początkowo 
do budowy zamków Krzyżacy stosowali masywne materiały i struktu-
ry kamienno – ceglane, a następnie już tylko ceglane. Pierwszym zam-
kiem murowanym na ziemi chełmińskiej był pobudowany po 1255 roku, 
na planie podkowy, zamek w Toruniu179 (il. 89). Zainicjował on na tzw. 
Niżu Nadbałtyckim ciąg różnych pod względem typologicznym i ar-
chitektonicznym murowanych obronnych zamków. Zakon krzyżacki 
zaczął je wznosić początkowo na ziemi chełmińskiej, następnie powoli 
wprowadzał je w Prusach właściwych, a w końcowej fazie swojej działal-
ności budowlanej - na terenach położonych na zachód od górnego biegu 
Wisły180 (il. 90).

Do końca XIII wieku na planie nieregularnym powstało wiele innych 
zamków, jak np.: zamki w Pokrzywnie181 (il. 91) i w Grudziądzu182 (il. 
92) na ziemi chełmińskiej.

 177 Wczesnośredniowieczne grodziska Ziemi Chełmińskiej. Katalog źródeł. Opracowanie zbiorowe 
pod red. J. Chudziakowej, Toruń 1994.

 178 M. Arszyński, Zamki..., s. 30.
 179 J. Frycz, Zamek krzyżacki w Toruniu, RMT, t. I, 1963, s. 79 – 97.
 180 M. Arszyński, Zamki..., 29.
 181 M. Rzeczkowska - Sławińska, Zamek w Pokrzywnie, RG, t. VIII, 1983, s. 5 – 31.
 182 K. Szymański, Dzieje zamku grudziądzkiego, RG, t. I, 1960, s. 73 – 104.
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W tym też okresie wypracowano nowy typ zamku konwentu-
alnego, tzw. zamek – klasztor183, nazywany także komturskim184. 
Upowszechniany i rozwijający się wówczas wzorzec zamku składał się 
z dwóch zasadniczych członów: Zamku Głównego, założonego na re-
gularnym planie prostokąta lub zbliżonym do niego oraz Przedzamcza 
o charakterze gospodarczym, zakładanym na w miarę regularnych 
planach. Niektóre zamki miały dwa, a nawet kilka Przedzamczy, jak 
np.: Pokrzywno, czy Starogród.

Najnowsze badania przeprowadzone przez Mariana Arszyńskiego 
wykazują jednak, że typ regularnego zamku krzyżackiego powstał w 
wyniku procesu rozwojowego, który odbył się na terenie Prus na prze-
łomie XIII i XIV wieku, na który miały wpływ charakterystyczne dla 
Prus warunki geograficzne, polityczne, społeczne i gospodarcze, jak i 
potrzeby Zakonu, które się w tym czasie wykrystalizowały. Nie wyklu-
cza się również pewnego minimalnego wpływu z zewnątrz, a miano-
wicie za pośrednictwem Czech, z terenów Francji, Anglii i Włoch. Tak 
skrystalizowana forma regularnego zamku konwentualnego naślado-
wana była przy wznoszeniu innych zamków na terenie Prus, w wyniku 
czego powstała grupa zamków będąca ewenementem w Europie pod 
względem jednorodności cech stylistycznych185.

Pierwsze próby nawiązywania do regularnego planu można do-
strzec już w budowanym w latach sześćdziesiątych XIII wieku zamku w 
Bierzgłowie186 (il. 93). Rozwijany był następnie w zamkach stawianych 
nad Zalewem Wiślanym. Chronologię budowy tych zamków przed-
stawił Bernard Schmid187: Brandenburg około 1272 roku, Malbork 
około 1274 roku, Lochstedt około 1275 roku (il. 94). Chronologii tej 
odpowiada ewolucja wymiarów planów od prostokątnego do kwadra-
towego. Plany zamków, które następnie powstawały, coraz bardziej 
zbliżały się do kwadratu lub miały już taki plan.

Podobnie, jak u cystersów, klasztor krzyżacki liczył, jak głosi re-
guła, „dwunastu braci i jednego komendanta na wzór liczby apostołów 

 183 K. H. Clasen, Die mittelalterliche Kunst im Gebiete des Deutschordensstaates Preussen, Bd. 1, Die 
Burgbauten, Königsberg in Pr. 1927, s. 159.

 184 M. Arszyński, Zamki..., s. 31.
 185 Tenże..., Tamże..., s. 42.
 186 A. Liedtke, Zamek pokrzyżacki w Bierzgłowie, obecnie letnisko kleryków i dom rekolekcyjny die-

cezji chełmińskiej, Pelplin 1937.
 187 B. Schmid, Zur Baugeschichte der Marienburg. Geschäftsbericht des Vorstandes des Vereins für 

die Herstellung und Ausschműckung der Marienburg 1 I 1936 – 31 XII 1937, Kőnigsberg Pr. 1938, 
s. 14 – 18.
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naszego Pana Jezusa Chrystusa”188. Do tej liczby doliczyć trzeba jeszcze 
księży kapelanów. Żyli oni razem według trzech ślubów „vita commu-
ni”. Zamek – klasztor musiał więc wszystkich pomieścić i sprostać nie 
tylko względom bezpieczeństwa, lecz i odpowiednim wymaganiom 
egzystencji, związanym z codziennym rytmem dnia oraz zapewnić 
pomieszczenia przeznaczone, zgodne z regułą zakonną, do życia du-
chowego. Do tego zadania najbardziej nadawała się wysoka, piętrowa i 
zwarta bryła kompleksu budynków o regularnych kształtach i masyw-
nych ścianach. Dlatego też Krzyżacy wypracowali w bardzo zręczny 
sposób plan czteroskrzydłowego i z reguły kilkukondygnacyjnego 
zamku, którego poszczególne skrzydła łączyły się pod kątem prostym, 
tworząc pośrodku prostokątny dziedziniec. Do skomunikowania po-
między skrzydłami wykorzystywano drewniany lub murowany kruż-
ganek (il. 95).

Budowano również zamki trzyskrzydłowe, ale wówczas czwarte 
skrzydło zastępowano kurtyną, do której później zazwyczaj dobudo-
wywano dodatkowe budynki. Do piwnic i pomieszczeń przyziemia 
można było wejść bezpośrednio z dziedzińca. Na pierwszym piętrze 
znajdowały się pomieszczenia klasztorne o charakterze reprezenta-
cyjnym i funkcjonalnym, takie jak: zorientowana zawsze na wschód 
kaplica189, kapitularz190, refektarz191, dormitorium192 oraz infirmeria193. 
Skrzydła zamku dla celów obronnych uzupełniano wystającymi nie-
znacznie poza lico murów w ich narożach, niewielkimi wieżyczkami 
oraz na samym szczycie muru obwodowego w grubości muru – ganka-
mi obrońców. Bryłę budynku i jego siłę obronną wzmacniała potężna 
wieża główna, umiejscowiona od strony zagrożenia lub zazwyczaj w 
którymś z narożników skrzydła, w którym znajdowała się, przeważ-
nie w środkowej części – brama wjazdowa. Wieża ta pełniła również 
funkcję ostatniego punktu obrony. Nie była ona na stałe połączona 
z systemem komunikacyjnym, a dojście do niej było możliwe przez 

 188 Die Statuten des Deutschen Ordens nach den ältesten Handschriften, wyd. M. Perlbach, Halle 
1890, s. 41.

 189 Odbywały się tu kilka razy w ciągu dnia wspólne modlitwy, codzienne msze święte i nabożeństwa 
okolicznościowe oraz uroczyste ceremonie.

 190 Kapitularz – od ł. capitulum (rozdział), pomieszczenie, w którym odczytywano kolejne rozdziały 
statutów i reguł zakonnych oraz organizowano zwykle po nabożeństwie zebrania ogólne całej 
wspólnoty zakonnej.

 191 Refektarz - od ł. refectio (orzeźwienie, wzmocnienie), miejsce, w którym członkowie wspólnoty 
gromadzili się na wspólne posiłki i rekreację. 

 192 Dormitorium – od ł. dormire (spać), sala sypialna, wspólna dla wszystkich członków.
 193 Infirmeria – od ł. infirmatio (osłabienie) – szpital, pełniący również rolę domu starców.
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specjalny pomost, umieszczony na dość znacznej wysokości, który w 
każdej chwili można było zniszczyć, czyniąc ją niedostępną dla ataku-
jących wojsk w przypadku zajęcia zamku.

Jeszcze jednym interesującym elementem obronnym był parcham, 
który pełnił funkcję dodatkowego czynnika obrony biernej i czynnej. 
Przedzamcza również otoczone były murem wyposażonym zazwyczaj 
w ganki obrońców, do którego z reguły przylegały zabudowania go-
spodarcze. Założenia tak ukształtowanych członów fortyfikacyjnych, 
zawsze otoczone były nawodnioną lub suchą fosą. Doskonałym przy-
kładem omawianego typu zamku jest Radzyń Chełmiński (il. 96).

Ostatnią wzniesioną przez Zakon warownią był pobudowany w la-
tach 1399 – 1408, zamek w Ragnecie nad Niemnem194. W sumie po-
wstało ponad 100 warownych budowli195. Niektórzy badacze wymie-
niają ich liczbę na ponad 150196. Podziału na ich funkcje w usystema-
tyzowany sposób dokonał Jerzy Frycz197:
 1. Zamki będące siedzibą konwentu krzyżackiego, np.: Radzyń 

Chełmiński, Golub, Brodnica, Gniew, Ragneta itd.;
 2. Siedziby wójtów i prokuratorów nie będące siedzibami konwentów 

o zredukowanej, zróżnicowanej i zależnej od potrzeb dyspozycji 
przestrzennej, np.: Barciany, Nidzica;

 3. Mniejsze domy będące siedzibami urzędników krzyżackich (wój-
tów lub prokuratorów) w miastach, np.: Tczew, Lębork, Nowe, 
Iława lub na wsi;

 4. Dwory zakładane na potrzeby gospodarcze i zarządzane przez 
świeckich ochmistrzów, podległych prokuratorom, wójtom lub 
komturom, np.: dwór myśliwski w Bezławkach.

Prócz tego w Państwie Zakonnym istniały jeszcze zamki będące siedziba-
mi wysokich dostojników zakonu, zamki biskupie, zamki będące własnością 
kapituł diecezjalnych oraz obronne założenia katedralne.

Wszystkie wzniesione umocnienia na terenie Państwa Zakonnego 
były zamkami państwowymi. Zamki biskupie i kapitulne również, po-
nieważ w skali lokalnej podległe były władzy miejscowej hierarchii 
diecezjalnej, a w skali ponadregionalnej były zależne od władz zakonu 
krzyżackiego198.

 194 B. Guerquin, Zamki..., s. 104.
 195 M. Arszyński, Zamki..., 40 – 41. 
 196 T. Torbus, Die Konventsburgen..., s. 955.
 197 J. Frycz, Architektura zamków..., s. 20 – 25.
 198 J. Baciński, Zamek biskupów chełmińskich w Wąbrzeźnie, Wąbrzeźno 2004, s. 55.
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Umocnienia rycerskie nie odgrywały tu większej roli, gdyż zazwyczaj były 
to drewniane budowle obronne w formie tzw. gródków na stożku, nazywane 
również – motte199. Przypuszczalnie z tym typem200 budownictwa zwią-
zana była wzniesiona staraniem komtura bałgijskiego dla swojego 
prokuratora murowana strażnica w Ełku w postaci wieży mieszkalno 
– obronnej. Wskazują na to wymiary jej rzutu – 12 x 16 m.

W literaturze przedmiotu przyjmuje się, że wieże mieszkalne były 
siedzibami rodów rycerskich. Wnioski takie wysnuto na podstawie 
przebadanych obiektów w Siedlakowie, Biestrzykowie, Ciepłowodach 
i Siedlęcinie201 (il. 97). Uznano, że ich chronologia zamyka się w 
okresie od połowy XIII do końca XIV wieku i początku XV wieku. 
Budowle te były jedno lub dwuprzestrzenne. Jednoprzestrzenne zaj-
mowały zazwyczaj powierzchnię o wymiarach na ogół zbliżonych do 
6 x 6 m, czy nawet 7.80 x 7,60 m, a dwuprzestrzenne 15 x 12 m i 20 x 15 
m. Wynika z tego, że również budowla ełcka miała pierwotnie rozpla-
nowanie dwuprzestrzenne.

Wysokości wieży mieszkalnej w Ełku, jak i większości wież obron-
nych, które znajdują się w obecnych granicach Polski, nie można jed-
noznacznie określić ze względu na szczątkowy stan ich zachowania. 
Nie stwierdzono również zależności między wielkością rzutu takich 
wież a ich wysokością, gdyż ulegały częstym przebudową (il. 98). 
Porównując wieże w Siedlęcinie i Lošanach na Spiszu, do czynienia 
mamy z budowlami cztero – i pięciokondygnacyjnymi. W Siedlęcinie 
oblicza się wysokość wieży na 15 m (bez dachu), a wysokość jednej 
kondygnacji na około 3,5 do 4 m (il. 99 i 100). Pod względem funk-
cji najwyższa kondygnacja wież mieszkalnych miała charakter obron-
ny, a niższa przeznaczona była na cele reprezentacyjne202. Właściwe 
mieszkanie właściciela zamku mieściło się pod reprezentacyjną. Taki 
układ obowiązywał niewątpliwie w wieży w Ełku do momentu spale-
nia jej podczas wojny trzynastoletniej.

Poszczególne kondygnacje wież mieszkalnych były połączone 
schodami wewnętrznymi lub wkomponowywano je w grubości muru. 
Na zewnątrz wieże mieszkalne posiadały dodatkowe fortyfikacje: 
wały i fosy, a niektóre otoczone były murem kamiennym, jak na przy-
 199 M. Arszyński, Zamki..., s. 42.
 200 J. Kamińska, Siedlątków, obronna siedziba rycerska z XV w., PMMAEŁ, seria archeologiczna nr 15, 

1968, s. 15 – 85.
 201 J. Kamińska, Siedlątków, obronna siedziba rycerska z XIV wieku, PMMAEŁ, seria archeologiczna, nr 

15, 1968, s. 15 – 85.
 202 W. Krasowski, Dzieje budownictwa i architektury na ziemiach polskich, T. 2, Warszawa 1990, s. 279.
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kład Siedlęcin. Takie też rozwiązanie zastosowano w Ełku. Wieża 
mieszkalno – obronna wybudowana została na miejscu starego gro-
du Prusów. Wykorzystano tutaj zapewne stare wały ziemne, które na-
stępnie zastąpiono ceglano – kamiennymi murami203. W Prusach, ze 
względu na ograniczone prawa szlachty, murowane wieże obronne po-
wstać mogły siłą rzeczy tylko dla potrzeb administracji zakonnej. Jak 
już wspomniano, wszystkie zamki i budowle militarne były państwo-
we, jak również sprzężone w system obronny Państwa Zakonnego. 
Ich właściciele i zarządcy zobowiązani byli płacić daninę wojenną, co 
wiązało się z uznaniem władzy Zakonu204.

Koncepcja wież mieszkalnych dotarła na teren objęty obecnymi gra-
nicami Polski z Niemiec205. Odbywało się to dwiema drogami: na obszar 
Śląska za pośrednictwem Czech i Moraw, a na Pomorze z Meklemburgii 
lub Dani206. Zapewne tą drogą dotarły pod koniec XIV wieku na teren 
Prus. Najwcześniej pojawiły się one na Śląsku w Księstwie Świdnicko 
– Jaworskim w Świnach i Siedlęcinie207. Budowano je na tym terenie 
praktycznie do początku XVI wieku – Pastuchów208 (il. 101). Na po-
czątku XIV wieku powstała wieża wójtowska w Bystrzycy Kłodzkiej 
i w Ciepłowodach. Na Pomorzu Zachodnim pod koniec XIII wieku 
powstała wieża rycerska w Płotach209 (il. 102), którą następnie opa-
sano murem obronnym. W XIV wieku na tym obszarze wybudowano 
także wieże w Ostrym Bardzie, Kręgu i Starym Dębnie210. Na tere-
nie Nowej Marchii wieżę mieszkalną wybudowali Brandenburczycy 
w miejscu starego drewnianego grodu211. W Wielkopolsce w drugiej 
połowie XIII wieku powstała wieża na zamku w Poznaniu212, a na po-
czątku XIV wieku w Kole213. W Małopolsce w XIV wieku na Wawelu 
wzniesiono dwie takie wieże214. Przy obecnym stanie badań ustalenie 

 203 Z. Skrok, T. Wilde, Sprawozdanie z badan archeologicznych… .
 204 J. Baciński, Zamek…, s. 27.
 205 B. Jacaszek, Średniowieczne murowane wieże mieszkalne na Śląsku, praca magisterska, UMK, WSP, 

Toruń 1993, s. 48.
 206 Tenże, tamże…, s. 55.
 207 L. Kajzer, S. Krzyżewski, J. Salm, Leksykon…, s. 450.
 208 M. Chorowska, Rezydencje średniowieczne na Śląsku, OFPWW 2003.
 209 Z. Radacki, Średniowieczne zamki Pomorza Zachodniego, Warszawa 1976, s. 161 – 170; L. Kajzer, S. 

Krzyżewski, J. Salm, Leksykon…, s. 390.
 210 B. Jacaszek, Średniowieczne…, 56.
 211 Z. Radacki, Średniowieczne…, 229.
 212 E. Linette, Zamek w Poznaniu, Poznań 1981, s. 111.
 213 J. Baciński, Zamek królewski w Kole, Koło 2005, s. 57.
 214 B. Guerquin, Zamki w Polsce, Warszawa 1974, s. 163.
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ścisłych zależności pomiędzy XIV wiecznymi wieżami obronnymi 
pod względem chronologicznym i genetycznym jest niemożliwe.

Ponieważ, jak już wspomniano, zamek w Ełku powstawał równolegle 
z zamkiem w Węgorzewie (il. 103) oraz innymi zamkami krzyżackimi w 
Prusach, takimi jak: zamki w Bezławkach215 (il. 104 i 105), Nowem (il. kol. 
73), czy Nowym Jasieńcu216 (il. 106) jego forma architektoniczna i elementy 
konstrukcyjne nie mogły się więc między sobą wiele różnić. Zamki te, jak i 
ełcki, pobudowano na rzucie regularnego czworoboku. Rozplanowanie ich 
bryły, schemat, program budowlany i użytkowy niewiele od siebie odbie-
gały. Przykłady można mnożyć, albowiem powstające w XIV w Państwie 
Zakonnym zamki prokuratorskie i wójtowskie były praktycznie do siebie 
podobne. Miały one przede wszystkim za zadanie pełnić funkcję strażnic 
oraz lokalnych centrów administracyjnych, które dawały schronie-
nie okolicznej ludności w czasie zagrożenia, a jednocześnie sprawo-
wały nad nimi kontrolę. Doskonałym takim przykładem w Prusach 
Zachodnich są ruiny zamku w Radzkach Dużych217 (il. 107), a w 
Prusach Wschodnich pozostałości zamku w Szestnie218 (il. 108) oraz 
zachowane zamki w Barcianach219 (il. kol. 74 i il. 109) i Nidzicy220 (il. 
kol. 75 i il. 110). Chociaż przebudowane, to można rozpoznać w roz-
planowaniu ich rzutu tzw. Dom Wielki.

Na dużą uwagę zasługują jeszcze inne słabo przebadane i nieistnie-
jące już zamki tego rejonu, jak strażnice prokuratorskie i komornickie 
w miejscowościach: Jegławki221, Okartowo222, Sątoczno223, Garbno224 
(il. 111) i Gierdawy (Żeleznodorożnyj). Z pewnością i ta grupa wa-
rowni wykazywała wiele stylistycznych cech wspólnych, lecz na obec-
nym etapie badań nie można tego jednoznacznie stwierdzić.

Jako materiał budowlany do wznoszenia tych obiektów służyły: 
kamień eratyczny, odpowiednio dopasowywany i ociosywany, cegła 
palcówka, cegła kształtówka (fazowana lub profilowana), dachówka 

 215 L. Kajzer, S. Krzyżewski, J. Salm, Leksykon…, s. 88 – 89; M. Jackiewicz – Garniec, M. Garniec, Zamki 
Prus…., s. 80. 

 216 Z. Nawrocki, Zamek w Jasieńcu Nowym, Prace Komisji Sztuki II, Bydgoszcz 1967, s. 81 – 100.
 217 L. Kajzer, S. Krzyżewski, J. Salm, Leksykon…, s. 415.
 218 Tamże…, s. 480; T M. Jackiewicz – Garniec, M. Garniec, Zamki Prus…., s. 402. 
 219 Tamże…, s. 316.
 220 Tamże…, s. 86.
 221 Tamże…, s. 212; M. Jackiewicz – Garniec, M. Garniec, Zamki Prus…., s. 164.
 222 Tamże…, s. 341; Tamże…, s. 284.
 223 Tamże…, s. 450. Tamże…, s. 394.
 224 Tamże…, s. 175. Tamże…, s. 152.
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ceramiczna typu mnich – mniszka, odpowiednio sporządzona zaprawa 
oraz drewno.

Budynki były jednotraktowe i podpiwniczone. Piwnice były za-
wsze przesklepione i pełniły funkcję magazynu. Również taką funk-
cję pełniło przyziemie, często przesklepione, wówczas nosiło nazwę 
sklepu. Nad nimi była kaplica. Wchodziło się do niej z drewnianego 
lub murowanego ganku poprzez profilowany portyk. Z niej schodami 
umieszczonymi w grubości muru wchodziło się do komnaty proku-
ratora. Stąd drewniane schody prowadziły na poddasze. Pełniło ono 
często funkcje spiżarni i magazynu zboża. W murach tej kondygnacji 
umiejscowione były strzelnice. Konstrukcja dachu była drewniana, 
kryta dachówką. Szczyty były murowane, schodkowe i wychodziły 
ponad połać dachową. Często przybierały bogate formy architekto-
niczne.

Zamek w Ełku wraz z zamkami nadgranicznymi go okalającymi, ta-
kimi jak: warownie w Piszu225 (il. 112), Giżycku226 (il. kol. 76 i il. 113), 
Okartowie i Węgorzewie, służył głównie celom strategicznym227, gdyż 
głównym zadaniem tych umocnionych punktów oporu było zabezpie-
czenie granicy z Litwą i Mazowszem. Pełnił również funkcje admini-
stracyjne, gdyż był siedzibą prokuratora, następnie starosty książęce-
go, a w późniejszym okresie urzędu leśnego228.

Zamek ełcki zalicza się do grupy tzw. zamków wolnych lub samo-
dzielnych z gospodarczym przedzamczem, tworzącym wraz z nim 
jednolity zespół warowny. Nie był on związany bezpośrednio z umoc-
nieniami historycznego Ełku, które były dość skromne - dwie bramy 
i palisada, przez co mógł nad nim dominować. Warownię pobudowa-
no na wyspie w bezpośrednim sąsiedztwie osady, która się przy nim 
rozwinęła. Zabezpieczał ją militarnie i jednocześnie kontrolował, a w 
miarę potrzeby, jak dowodzą przekazy historyczne, dawał schronienie 
jej mieszkańcom.

Warownia ełcka pierwotnie pełniła funkcję strażnicy, później zaś 
rezydencji, a typowy zamek krzyżacki budowany był jako umocniony 
klasztor229.
 225 Tamże…, s. 386.
 226 Tamże…, s. 152 – 153.
 227 M. Arszyński, Budownictwo Warowne…, s. 81; G. Mortensen, Verwaltung des landem Preussen um 

1400, Erläuterungen zur Karte, [w:] Historisch – geographischer Atlas des Preussenlandes, wyd. H. 
Mortensten, G. Mortensen, R. Wenskus, t. 1, Wiesbaden 1968.

 228 A. Lucanus, Preussens uralter und heutiger Zustand 1748, t. 1, Lötzen 1912.
 229 M. Arszyński, Budownictwo warowne..., s. 171.
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Kwestią otwartą pozostaje jeszcze wystrój wewnętrzny pomiesz-
czeń reprezentacyjnych zamku prokuratora w Ełku.

Nie ulega wątpliwości, o czym świadczą zachowane relikty polichro-
mii w innych zamkach krzyżackich (il. 114 i 115), że pierwotnie zamek 
w Ełku je również posiadał. Mogły się tam znajdować polichromie o 
tematyce religijnej oraz wyobrażenia herbowe.

W ciągu chronologicznym i typologicznym warownię ełcką można 
uważać w zewnętrznej formie za późną reminiscencję i mutację ar-
chitektoniczną – klasycznego, wykrystalizowanego około 1300 roku 
regularnego zamku konwentualnego z wyodrębnionym Zamkiem 
Głównym i Przedzamczem. Jak wierzyć rysunkowi Hartknocha, mury 
pierwszego członu założenia były oszkarpowane, a ukształtowana w 
kwadrat ta część wyspy wraz z drewnianymi umocnieniami pełniła rolę 
pseudoparchamu. Taka forma architektoniczna nie ma odpowiednika w 
Prusach. Prócz tego wkomponowana została w nią powstała o wiek wcze-
śniej bryła wieży mieszkalno – obronnej, charakterystyczna dla budow-
nictwa rycerskiego (il. kol. 77). Pewną analogię odnaleźć można jedynie 
w krzyżackich zamkach w Bezławkach, Garbnie, Nowem oraz w Nowym 
Jasieńcu, a na Kujawach w zamku biskupim w Raciążku230 (il. 116).

 230 L. Kajzer, S. Krzyżewski, J. Salm, Leksykon…, s. 412.
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 88. Przekrój przez umocnienia drewniano – ziemne. J. Chudziakowa, A.Kola.

 89. Rzut zamku w Toruniu. Z. Nawrocki.
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 91. Plan zamku w Pokrzywnie. B. Schmid.

 92. Zamek w Grudziądzu. C. Steinbrecht.
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 93. Rzut zamku w Bierzgłowie. C. Steinbrecht.

 94. Rzut zamku w Lochstedt. C. Steinbrecht.
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 95. Przekrój pionowy zamku w Ragnecie. C. Steinbrecht.

 96. Rekonstrukcja wyglądu zamku w Radzyniu Chełmińskim. C. Schteinbrecht.
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 97. Wieże mieszkalne: w Siedlęcinie, rzut, wg: J. Kamińskiej; w Biestrzykowie, rzut, wg: T. 
Jankowskiego; w Ciepłowodach, rzut, wg: Katedry Architektury Politechniki Wrocławskiej; w 
Siedlęcinie, rzut, wg: J. Rozpędowskiego; w Zachužnach, rzut, wg C. Palli.

 98. Zamek w Gołańczy. Rysunek z połowy XIX wieku. E. Raczyński, Wspomnienia Wielkopolski… .
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 99. Wieża mieszkalna w Siedlęcinie. Fragment rysunku F. Schllorera z połowy XIX wieku. 
Reprodukcja: B. Guerquin, Zamki… .

 100. Rzut wieży mieszkalno – obronnej w Siedlęcinie. T. Mroczko, M. Arszyński, Sztuka gotycka… .
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 101. Wieża mieszkalno – obronna w Pastuchowie. Rysunek F. Schllorera z połowy XIX wieku. B. 
Guerquin, Zamki….

 102. Rzut zamku w Płotach. Z. Radacki, Średniowieczne zamki… .
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 103. Plan zamku w Węgorzewie z 1827 roku. J. Giese.

 104. Zamek w Bezławkach. K. Schteinbrecht.
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 105. Rzut zamku w Bezławkach. B. Schmid.

 106. Rzut zamku w Nowym Jasieńcu. B. Guerquin, Zamki… .
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 107. Rzut zamku w Radzkach Dużych. B. Guerquin, Zamki … .

 108. Rzut zamku w Szestnie. M Głosek.
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 109. Rzut zamku w Barcianach. T. Mroczko, M. Arszyński, Sztuka gotycka… .

 110. Rzut zamku w Nidzicy. T. Mroczko, M. Arszyński, Sztuka gotycka… .
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 111. Rzut zamku w Garbnie. A. Boetticher.

 112. Plan zamku w Piszu z 1827 roku. J. Giese.
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 113. Plan zamku w Giżycku z 1827 roku. J. Giese.

 114. Malowidło ścienne na zamku w Ragnecie. C. Steinbrecht, Die Ordensburger der Hochmeisterzeit 
in Preussen, Berlin 1920.
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 115. Fresk z zamku w Lochstedt przedstawiający Michała Archanioła. K. H. Clasen, Die Fresken… .

 116. Rzut zamku w Raciążku. L. Kajzer.
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V PROBLEMATYK A KONSERWATORSK A

Pierwszą inwentaryzację rysunkową rzutu zamku ełckiego sporzą-
dził mierniczy armii pruskiej porucznik Johan Michael Guise w 1827 
roku. Z polecenia władz wojskowych penetrował on Prusy w latach 1826 
– 1828, dokonując pomiarów i rysunkowej inwentaryzacji znajdujących 
się tam grodów, zamków i umocnień miejskich w celu ewentualnego 
ich wykorzystania w okresie późniejszym w czasie potencjalnych dzia-
łań militarnych. Inwentaryzacja ta więc nie miała charakteru konser-
watorskiego w znaczeniu dokumentacji mającej za zadanie utworzenia 
dokumentu historycznego w celu zabezpieczenia obiektu, a wręcz prze-
ciwnie. Chciano w przyszłości ewentualnie przeobrazić i wykorzystać 
walory obronne Wyspy Zamkowej do stworzenia potencjalnego punktu 
militarnego. Ironią losu dokumentacja ta wykorzystana została później 
do celów konserwatorskich, albowiem poprzez opublikowanie jej w ka-
talogu zabytków w końcu XIX wieku przez Konserwatora Zabytków 
Prus Wschodnich Abrahama Boettichera – przetrwała, pomimo zaginię-
cia podczas zawieruchy wojennej obydwu zespołów dokumentacji prac 
Giesego: oryginału królewieckiego i kopii berlińskiej.

Niewątpliwie już typowo konserwatorski charakter miała inwenta-
ryzacja rysunkowo – pomiarowa budynku głównego zamku z 1871 ro-
ku231, wykonana zapewne na zalecenie konserwatora prowincjonalnego 
w związku z planowanymi pracami remontowymi na zamku, który miał 
pełnić wkrótce funkcję więzienia.

Głównie ten penitencjarny charakter obiektu sprawił, że w przeci-
wieństwie do innych zamków będących przeważnie w ruinie, a przez 
to bardziej dostępnych dla badaczy architektury, zaadaptowany na 
potrzeby więziennictwa zamek ełcki, prócz drobnych wzmianek hi-
storycznych232, nie wzbudzał większego zainteresowania wybitnych 
niemieckich specjalistów od architektury zamków krzyżackich, ta-
kich jak: Steinbrecht, Schmid czy Clasen. Stan taki utrzymywał się 
także do połowy lat osiemdziesiątych XX wieku.

Pod koniec lat siedemdziesiątych więzienie na zamku zlikwidowa-
no, a obiekty powięzienne postanowiono zaadaptować na Muzeum i 
Biuro Wystaw Artystycznych.

 231 R. Weber, Kreis…, s. 75.
 232 A. Boetticher, Die Bau – und Kunstdenkmäler..., s. 62 – 66.
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W 1984 roku wybitny polski konserwator Jerzy Frycz233 opracował 
Ekspertyzę historyczno – konserwatorską zamku ełckiego, a następnie 
rozpoczęto na zlecenie Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków prace 
archeologiczne w pobliżu Zamku Górnego. W jego bryle studenci konser-
watorstwa Wydziału Sztuk Pięknych UMK w Toruniu w ramach praktyk 
zawodowych dokonali odkrywek i przeprowadzili badania architekto-
niczne. Prace archeologiczne o charakterze rozpoznawczym i ratow-
niczym prowadzono pod kierownictwem Zdzisława Skroka i Tomasza 
Wildego234 w latach 1984 – 1986. Wynikiem tych prac są dwa sprawoz-
dania oraz dokumentacja rysunkowo – fotograficzna.

W latach 1987 – 1988 na zlecenie WKZ w Suwałkach opracowa-
no karty ewidencyjne tzw. Białe karty dla pięciu obiektów znajdu-
jących się na wyspie: Zamku Głównego (il. 117, 118, 119, 120, 121 i 
122), obiektu powięziennego (il. 123 i 124), budynków nr 2 (il. 125 i 
126), nr 3 (il. 127 i 128) i nr 4 (il. 129 i 130). Autorami ich byli: Adam 
Żywiczyński oraz J. Lewiński i S. Radziwiłowicz.

Następnie rozpoczęto prace remontowo – budowlane na dwóch 
obiektach powięziennych: bryle gotyckiego Zamku Głównego oraz 
na budynku z XIX wieku. Prace prowadzono na przełomie lat osiem-
dziesiątych i dziewięćdziesiątych. Przerwano je nagle, najprawdopo-
dobniej z braków funduszy. Taki stan rzeczy trwa praktycznie po dziś 
dzień (il. 131).

Niestety próba adaptacji zamku na cele kulturalno – muzealne 
wprowadziła dużo zamieszania w historycznej tkance zabytkowej 
tego obiektu. Usunięto wówczas drewniane stropy, zastępując je żel-
betonowymi, które nie odpowiadały historycznym podziałom kon-
dygnacyjnym (il. kol. 78 i 79). W części parterowej wprowadzono 
żelbetonowe tunele centralnego ogrzewania (il. kol. 80). W partii 
otworów okiennych przemurowano ich oboknie (il. kol. 81), likwidu-
jąc w ten sposób bezpowrotnie potencjalne pozostałości elementów 
gotyckich. Usunięto także historyczne tynki (il. kol. 82), co uniemoż-
liwia w chwili obecnej przeprowadzenie badań stratygraficznych. Ich 
zbicie spowodowało jednakże uczytelnienie nawarstwień i podzia-
łów, co okazało się bardzo przydatne podczas przeprowadzania przez 
 233 J. Frycz, Zamek w Ełku. Ekspertyza historyczno – konserwatorska, maszynopis, Toruń, 31 VIII 1984, 

s. 1 – 8, kopia w WUOZDE.
 234 Z. Skrok, T. Wilde, Sprawozdanie z badan archeologicznych przeprowadzonych na pokrzyżackim 

zamku w Ełku woj. Suwalskie w sezonie 1984, kopia maszynopisu oraz dokumentacji w WUOZDE; 
T. Wilde, Ełk, Sprawozdanie, IA, Badania 1986, Warszawa 1987, kopia w WUOZDE oraz kopie rysun-
kowo – fotograficzne. 
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autora analizy architektoniczno – konserwatorskiej tego wiekowego 
obiektu.

Obecny właściciel – Miasto Ełk – wystawił zabytkową nierucho-
mość na sprzedaż. W związku z tym w chwili obecnej pojawiają się 
różnego rodzaju koncepcje adaptacyjne wyspy i obiektów powięzien-
nych, tworzone głównie na potrzeby inwestorów, którzy bardziej są 
zainteresowani szybkim zwrotem zainwestowanego kapitału, aniżeli 
poprawnym wyeksponowaniem wartości historycznych zamku, nie 
wspominając nic o konieczności opracowania zgodnie ze sztuką kon-
serwatorską – Generalnej Koncepcji Konserwatorskiej.

Zachowując procedury administracyjne, Urząd Miasta zwrócił się 
do kierownika Delegatury WUOZ w Ełku z prośbą o określenie zasad 
zagospodarowania Wyspy Zamkowej235.

W odpowiedzi kierownik Delegatury w piśmie z 13 kwietnia 2007 
roku określił zasady dotyczące zagospodarowania wnioskowanych do 
sprzedaży nieruchomości:
 1. Budynek właściwy zamku krzyżackiego wraz z Przedzamczem – 

bezwzględnie zachować;
 2. Wszelkie prace dla tego obszaru prowadzić pod nadzorem konser-

watorskim i archeologicznym;
 3. Przed przystąpieniem do robót budowlanych należy przeprowa-

dzić badania archeologiczne i konserwatorsko – architektoniczne 
na podstawie których sporządzi się dokumentacje: archeologiczną 
przedmiotowego obszaru i konserwatorsko – architektoniczną bu-
dynków zabytkowych;

 4. Dla budynku Zamku Głównego i Przedzamcza należy opracować 
Generalną Koncepcję Konserwatorską na podstawie kwerendy ar-
chiwalnej i ikonograficznej (dopuszcza się puryfikację w celu wy-
eksponowania najcenniejszych wartości: stylu gotyckiego, praw-
dopodobnie? renesansu lub manieryzmu, w jakim zamek pierwot-
nie wybudowano i rozbudowano oraz klasycyzmu lokalnego na 
Przedzamczu);

 5. Dopuszcza się możliwość wyeksponowania murów obronnych 
Zamku Właściwego i Przedzamcza, odnalezionych podczas badań 
archeologicznych;

 6. Budynki części zachodniej (budynek byłego więzienia) i zachod-
niej (czynszówki i budynki gospodarcze) postuluje się rozebrać w 

 235 Pismo znak AAG – 72241/1/2007, akta WUOZDE.
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celu wyeksponowania zamku, albowiem zasłaniają i szpecą oto-
czenie;

 7. Budynek Zamku Głównego i Przedzamcza można przeznaczyć na 
apartamenty, restauracje i pokoje gościnne zaprojektowane w sty-
lach historycznych;

 8. W zamku należy wyodrębnić część pomieszczeń na Muzeum, w 
którym można np.: wystawiać przedmioty odkryte w czasie prac 
archeologicznych, jak i związane z miastem i regionem (wzór: 
Muzeum na zamku w Brodnicy);

 9. W części zachodniej i wschodniej wyspy dopuszcza się wprowadze-
nie architektury hotelowo – gastronomicznej związanej z obsługą 
ruchu turystycznego – parterowej i piętrowej, architektonicznie i 
estetycznie wkomponowanej w wyspę zamkową;

 10. W części północnej i południowej dopuszcza się małą architekturę 
związaną z obsługą turystyczną (altanki, przystań dla żaglówek i 
łodzi, alejki i promenady itp.

Postulowana przez autora propozycja zagospodarowania Wyspy 
Zamkowej nawiązuje częściowo do koncepcji Jerzego Frycza przezna-
czenia obiektu na cele kulturalno – muzealne i maksymalne zachowa-
nie dawnego układu wnętrza obiektu oraz jego ekspozycję.

Koncepcja autorska jest o wiele śmielsza, gdyż autor stoi na stanowi-
sku, że wraz z zabezpieczeniem reliktów zamku i częściową rekonstruk-
cją jego najciekawszych elementów konstrukcyjnych można również za-
gospodarować ciekawie jego otoczenie. Głównym filarem tego pomysłu 
byłoby odbudowanie górnej części wieży mieszkalno – obronnej w stylu 
gotyckim, wraz z wieżą strażniczą tworzącą obecnie klasycyzujący ry-
zalit, na której umiejscowiono by punkt widokowy. Należałoby również 
odtworzyć gotycki szczyt zachodni i drewniany ganek komunikacyjny 
od strony północnej. Od strony wschodniej można by odtworzyć szczyt 
w formie renesansowej wzorując się na  zamku w Giżycku. Ściany tej 
części zamku należałoby otynkować i wprowadzić historyczny podział 
metodą sgraffito (dwubarwny tynk). Ryzalit tej części bryły należało-
by zachować w niezmienionej formie dziewiętnastowiecznej i odnowić. 
Prócz częściowej rekonstrukcji wieży, można w tym konkretnym przy-
padku zrekonstruować (do około 0,5m) rzut całego założenia zamku, 
a nawet posunąć się do odtworzenia piwnic w jego części północno – 
wschodniej oraz bramy i wieży f lankującej. Takie wytyczne dotyczyłyby 
również Przedzamcza, na którym znajduje się oszkarpowany budynek, 
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którego piwnicę pochodzą z późnego gotyku. Można również częściowo 
odtworzyć wieżę f lankującą, wartownię oraz fosę (il. kol. 83 i 84).

Zachowane relikty murów, badania archeologiczno – architektonicz-
ne przeprowadzone w latach osiemdziesiątych ubiegłego wieku, przeka-
zy ikonograficzne, jak również metoda analizy porównawczej zachowa-
nych elementów architektonicznych tzw. per analogiam z innymi średnio-
wiecznymi obiektami militarnymi z tego okresu, pozwala na poprawną 
rekonstrukcję założenia236. Przykłady takich przedsięwzięć konserwator-
skich można odnaleźć w mniejszym lub większym stopniu w wojewódz-
twach: kujawsko - pomorskim – kościół NMP w Inowrocławiu237, zamki 
w Bierzgłowie, Brodnicy, Nowym i Radzyniu Chełmińskim, łódzkim – 
zamki w Łęczycy (il. 132 i il. kol. 85) i Oporowie, pomorskim – zamek w 
Gniewie i Malborku, śląskim – zamki w Będzinie i Sosnowcu, warmiń-
sko - mazurskim – zamek w Barcianach, czy też zachodnio - pomorskim 
– zamek w Szczecinie itd. Wśród zagranicznych przedsięwzięć rekon-
strukcyjnych przytoczyć można odbudowę Baszty Orlej (Adlerturm) 
w Dortmundzie przeprowadzoną w 1986 roku238, odbudowę Zamku 
Królewskiego w Dreźnie, zamku Witolda w Trokach na Litwie (il. 133 
i il. kol. 86), czy siedziby pierwszych carów bułgarskich w Carewcu w 
pobliżu Wielkiego Tyrnowa, itd.

Omawiana propozycja konserwacji zamku prokuratorskiego w 
Ełku sugeruje przyjęcie założeń, tzw. włoskiej szkoły konserwacji ruin, 
czyli zachowanie różnicy barwy bądź faktury uzupełnień, dopuszcza-
jącej dość znaczny zakres działań reintegracyjnych tzn. anastylozę239. 
Koncepcja konserwacji zamku ełckiego zakłada stworzenie z nieza-
bezpieczonych i niszczejących reliktów zamku prokuratorskiego, któ-
re siłą rzeczy tworzą tzw. ruinę malowniczą240, tzw. ruiny uporządkowa-
nej, w której nad odbiorem emocjonalno – romantycznym ma przema-
wiać informacyjno – rzeczowy241.
 236 J. Zachwatowicz, Program i zasady konserwacji zabytków, Biuletyn Historii Sztuki i kultury, VIII, 

1946, nr 1, s. 48 – 52; Piwocki, Uwagi o odbudowie zabytków, tamże..., s. 53 – 59; T. Kowalski, 
Rekonstrukcja zabytków architektury. Teoria a praktyka, Warszawa 1985, s. 37 – 42.

 237 J. Frycz, Restauracja i konserwacja zabytków architektury w Polsce w latach 1795 – 1918, Warszawa 
1985, s. 257.

 238 W. Deurer, Gdańsk – 50 lat niedokończonej rekonstrukcji, Miasto historyczne w dialogu ze współ-
czesnością, pod redakcją Janusza Bogdanowskiego, Gdańsk 2002, s. 384.

 239 E. Małachowicz, Ochrona środowiska kulturowego, Warszawa 1988, T. I, s. 223 - 242.
 240 A. Michałowski, Krajobraz i jego ochrona od XIX wieku do współczesności, [w:]; KZ, In memoriam 

Jerzego Remera, Warszawa 1991, s. 140.
 241 J. Zachwatowicz, Głos w dyskusji, VI Konferencja Naukowa 10 – 11 styczeń 1969. Zespół Badań nad 

Polskim Średniowieczem Uniwersytetu Warszawskiego i Politechniki Warszawskiej, Warszawa 
1970, s. 78.
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W zrekonstruowanych piwnicach można by umieścić eksponaty 
związane bezpośrednio z historią obiektu, a na jego terenie np.: ka-
wiarenkę letnią. Na części wschodniej wyspy, po uprzednim wybu-
rzeniu budynku powięziennego, wybudować można amfiteatr ze sce-
ną na wodzie, na którym urządzano by prócz występów artystycznych 
i imprez, historyczne inscenizacje, np.: bitwę o zamek w 1520 roku.

Atrakcyjność miejsca pod względem turystycznym podniósł-
by niewątpliwie fakt usytuowania na wieży punktu widokowego 
oraz iluminacja. Po opracowaniu sugerowanej Generalnej Koncepcji 
Konserwatorskiej prace archeologiczne i budowlane powinny być pro-
wadzone pod nadzorem konserwatora zabytków z odpowiednim do-
świadczeniem i uprawnieniami konserwatorskimi oraz archeologa po-
siadającego stosowne doświadczenie przy tego typu pracach242, gdyż 
prócz sondażowych prac archeologicznych należałoby jeszcze dokład-
nie i profesjonalnie przebadać historyczne Przedzamcze znajdujące się 
w zachodniej części wyspy.

Wstąpienie Polski do struktur Unii Europejskiej stworzyło szansę 
wprowadzenia w różnych dziedzinach życia publicznego, w tym i kul-
tury – długookresowego planowania, w tym planowania strategicznego. 
Bardzo ważnym elementem takiego planowania jest wyznaczenie zadania 
i konstruowanie priorytetów do realizacji krótko i długofalowych.

Ramy dla nowoczesnego mecenatu państwa w sferze kultury, ale 
przede wszystkim – dla nowocześnie pojmowanej polityki kulturalnej 
państwa, funkcjonującej w warunkach rynkowych, a także wspólno-
ty Polski z Unią Europejską wyznacza dokument tworzący Narodową 
Strategię Rozwoju Kultury na lata 2004–2013. Przeprowadzona zosta-
ła w nim wnikliwa analiza prawna, ekonomiczna, instytucjonalna i or-
ganizacyjna sfery kultury.

W celu wdrożenia tej strategii w dziedzinie ochrony zabytków 
w Ministerstwie Kultury opracowano Narodowy Program Kultury 
Ochrona zabytków i dziedzictwa kulturowego na lata 2004 – 2013.

Najistotniejszym osiągnięciem tego programu jest zmiana filozo-
fii pasywnej na aktywną w odniesieniu do działań wobec dziedzictwa 
kulturowego. Wzbogacono go również o mechanizmy ekonomiczne, 
nadające sens skuteczności w podejściu do ochrony zabytków.

 242 A. Michałowski, Krajobraz..., s. 141; Tenże..., Problematyka konserwatorska ruin zamków wynikająca 
z badań archeologiczno – architektonicznych, [w:] tamże..., s. 45 – 50.
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Celem strategicznym programu jest intensyfikacja ochrony i upo-
wszechniania dziedzictwa kulturowego, w tym szczególnie komplek-
sowa poprawa stanu zabytków nieruchomych.

Celami cząstkowymi programu są między innymi:
•	 kompleksowa rewaloryzacja zabytków i ich adaptacja na cele 

kulturalne, turystyczne, edukacyjne, rekreacyjne i inne cele 
społeczne;

•	 zwiększenie roli zabytków w rozwoju turystyki i przedsiębior-
czości poprzez tworzenie zintegrowanych narodowych pro-
duktów turystycznych;

•	 promocja polskiego dziedzictwa kulturowego w Polsce i za gra-
nicą, w szczególności za pomocą narzędzi społeczeństwa in-
formacyjnego;

•	 rozwój zasobów ludzkich oraz podnoszenie świadomości spo-
łecznej w sferze ochrony dziedzictwa kulturowego.

Przedstawiona w niniejszym rozdziale kompatybilna z celami stra-
tegicznymi kraju w sferze ochrony zabytków i racjonalna, zdaniem au-
tora, propozycja zagospodarowania Wyspy Zamkowej, prócz stworze-
nia markowego produktu turystycznego, z którym miasto mogłoby się 
identyfikować, wzmogłaby atrakcyjność Ełku dla potencjalnych tury-
stów oraz wpłynęłaby na jego prestiż w skali nie tylko regionu, ale i 
ponadregionalnej.
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 117. Plan sytuacyjny zamku w Ełku. Biała karta, A. Żywiczyński, 1988 r. WUOZDE.

 118. Rzut parteru zamku w Ełku. Biała karta, A. Żywiczyński, 1988 r. WUOZDE.



135

 119. Widok na zamek od strony wschodniej. Biała karta Fot. A. Żywiczyński, 1988 r. WUOZDE.

 120. Widok na elewację północną zamku. Fot. A. Żywiczyński, 1988 r. WUOZDE.
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 121. Widok na ryzalit zachodni zamku. Fot. A. Żywiczyński, 1988 r. WUOZDE.

 122. Widok na elewacje wschodnią zamku. Fot. A. Żywiczyński, 1988 r. WUOZDE
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 123. Plan sytuacyjny byłego budynku powięziennego na Wyspie Zamkowej. Biała karta. A. Żywiczyński, 
1988 r. WUOZDE.

 124. Fotografia byłego budynku powięziennego na Wyspie Zamkowej. Biała karta. A. Żywiczyński, 
1988 r. WUOZDE.
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 125. Plan sytuacyjny byłego budynku nr 2 na Wyspie Zamkowej. Biała karta, J. Lewiński, 1987 rok. 
WUOZDE.

 126. Nieistniejący budynek mieszkalny przy ul. Zamkowej 2. Fot. S. Radziwiłowicz, Biała karta, J. 
Lewiński, 1987 rok. WUOZDE.
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 127. Plan sytuacyjny budynku nr 3 na Wyspie Zamkowej. J. Lewiński, 1987 rok. WUOZDE.

 128. Budynek mieszkalny przy ul. Zamkowej 3. Fot. S. Radziwiłowicz, Biała karta, J. Lewiński, 1987 
rok. WUOZDE.
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 129. Plan sytuacyjny byłego budynku nr 4 na Wyspie Zamkowej. J. Lewiński, 1987 rok. WUOZDE.

 130. Budynek mieszkalny przy ul. Zamkowej 4. Fot. S. Radziwiłowicz, Biała karta, J. Lewiński, 1987 
rok. WUOZDE.
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 132. Zamek w Łęczycy. Rysunek Józefa Łepkowskiego z 1870 roku. Ze zbiorów MNK.

 133. Zamek w Trokach. Fragment obrazu Wojciech Gersona z 1855 roku. Ze zbiorów MNW
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W YK AZ ŹRÓDEŁ

Wykaz skrótów:

 1. Nazwy instytucji i zespołów archiwalnych.
AGAD – Archiwum Główne Akt Dawnych, Warszawa.
APSOE – Archiwum Państwowe w Suwałkach, Oddział w Ełku.
APT – Archiwum Państwowe, Toruń.
APB – Archiwum Państwowe, Białystok.
BUT – Biblioteka Uniwersytecka, Toruń.
BUU – Biblioteka Uniwersytecka, Uppsali.
BUW – Biblioteka Uniwersytecka, Warszawa.
GstA – Geheimes Staatsarchiv Preussischer Kulturbesitz, Berlin 

(Dahlem).
KB – Kungl. Biblioteket, Sztokholm.
KMT – Książnica Miejska, Toruń.
K A – Krigsarkivet, Sztokholm.
LCUSW – Library of Congress Unitet State, Washington.
MNK – Muzeum Narodowe, Kraków.
MNP – Muzeum Narodowe, Poznań.
MNW – Muzeum Narodowe, Warszawa.
MZM – Muzeum Zamkowe, Malbork.
PMR – Polskie Muzeum. Rapperswile.
WUOZDE – Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Olsztynie, 

Delegatura w Ełku.
R A – Riksarkivet. Sztokholm, Oslo.
ROBDZO – Regionalny Ośrodek Badań i Dokumentacji Zabytków, 

Olsztyn.
RR – Riksregistraturet, (R A), Sztokholm.
UME – Urząd Miasta, Ełk.
UMK – Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Toruń.
WSP – Wydział Sztuk Pięknych, UMK, Toruń.

 2. Źródła drukowane.
Das grosse Ämterbuch des Deutschen Ordens hrsg. von Walther 

Ziesemer; mit Unterstützung des Vereins für die Herstellung und 
Ausschmückung der Marienburg, Danzig 1921, s. 197, 206 - 207.

Das grosse Ämterbuch des Deutschen Ordens/ hrsg. von Walther 
Ziesemer, mit Unterstützung des Vereins für die Herstellung und 
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Ausschmückung der Marienburg. Wiesbaden: Martin Sändig 1968 
(reprint).

Das Marienburger Tresslerbuch der Jahre 1399 – 1409, wyd. Joachim, 
Königsberg 1896, s. 165 i 177.

Die Statuten des Deutschen Ordens nach den ältesten Handschriften, 
wyd. M. Perlbach, Halle 1890, s. 41.

DUSB – Peter von Dusburg, Chronik des Preussenlandes, hrsg. K. 
Scholz und D. Wojtecki, AQDGM, Bd. 25, Darmstadt 1984, M. 
Toeppen [w:] SRP, Bd. 1, s. 3 – 269.

Peter von Dusburg, Chronik des Preussenlandes, K. Scholz und D. 
Wojtecki, Ausgewählte Quellen zur Deutschen Geschichte des 
Mittelalters, Bd. 25, Darmstadt 1984, hrsg. M. Toeppen [w:] SRP, 
Bd. 1, s. 3 – 269.

Peter von Dusburg. hrsg. M. Toeppen [w:] SRP, BD. 1, s. 3 – 290.
S. Grunau, Preussischen Chronik, hrsg. M. Perlbach, Bd. I, Leipzig 

1876, s. 43.
Jeroschin, Die Kronike von Pruzzinland, SRP, t. 1, Leipzig 1861.
Ipat’evskaja Letopis’, [w:], PSR L, T. II, Moskwa 2001, kolumna 810, 

813, 831 – 35.
Kronika Oliwska wraz z Exordium, wyd. Kętrzyński, MPH, t. 6, 

Kraków 1983, s. 290 – 309.
PR – Preusische Regesten bis zum Ausgange, M. Perlbach, Kőnigsberg 

1876, s. 14 – 16.
PU – Prussisches Urkundenbuch, Bd. I/1, wyd. Philipi, Wőlky, 

Kőnigsberg 1882, nr 134, 139, 142 – 144.
Regesta historico – diplomatica Ordinis S. Mariae Theutonicorum 

1198 – 1525, wyd. W. Hubatsch, Göttingen 1948, cz. 1, Reg. 2307, 
3381, cz. II, nr 1198 i 1199. Także cz. I, nr 794 z roku 1405, doty-
czący granicy z Mazowszem.

Regesty…, cz. 1, vol. 2, Reg. 15338.
SRP – Scriptores rerum Prussicarum. Die Geschichtsquellen der preus-

sischen Vorzeit bis zum Untergange der Ordensherrschaft, hrsg. T. 
Hirsch, M. Toeppen, E. Strehlke, Bd. 1 – 5, Leipzig 1861 – 1874.

Scriptores Rerum Prusicarum, t. 3, Leipzig 1866, s. 220 i 221, 293.
Kronika Jana z Posilge, SRP, Bd. III, wyd. Hirsch, Tőppen, Strehlke, 

Leipzig 1866, s. 153.
Kronika Wiganda z Marburga rycerza i kapłana zakonu krzyżackiego, 

E. Raczyński, (reprint i tłumaczenie), Poznań 1842, s. 29 – 31.
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Mistrz Wincenty Kadłubek, Kronika polska, (reprint) Brygida Kürbis, 
Ks. III, Wrocław 1996, s. 169 – 170.

UBC – Urkundenbuch des Bisthums Culm, wyd. C. P. Woelky, t. 1, nr 
1, 9, Danzig 1885, s. 1, 4.

 3. Źródła rękopiśmienne.
Acta Sveco – Polonica. 3. KB.*

Dahlberghska samlingen. Koncepter, diarier, registratur m. m. R A. 
Vol. 1. 1650 – 1659 E3469.*

Dziennik A. Boota, A. Boot, dziennik poselstwa odbytego w latach 
1627 i 1628... przez A[brahama] B[oota]... wydane w Amsterdamie, 
1632 ( Journael van de legatie.. Door A. B.). WAPG.

Extranea. IX. Polen. Handlingar och interciperade brev 1600 – . R A. 
Vol. 135.*

Historiska planscher. 1654 – 1660. K A.*
Krigshandlingar. 1655 – 160. K A.*
Ordres de bataille. Erik Dahlberghs ordres de bataille 1600 – 1679. 

K A.*
Skrivelser till Kungl. Maj:t (Carl X Gustafs tid). R A.*
Från Bengt Oxenstierna 1655 – 1657;*
- ,, - G. O. Stenbock 1654 – 1656 o. 1657 – 1658;*
- ,, - A. Wittenberg 1655 – 1657;*
- ,, - C. G. Wrangel 1654 – 1656 o. 1657.*
Stenbocka samlingen, Carl X Gustafs brev till G. O. Stenbock 1647, 

1655 – 1659, R A, E.5654.*
Rękopis dziennika Dahlberga, BUU, sygn. X: 257.*
RR. 1655: juli, augusti – november. R A.*

 4. Czasopisma i wydawnictwa ciągłe.
AM – Altpreussische Monatsschrift.
AQDGM – Ausgewählte Quellen zur Deutschen Geschichte des 

Mittelalters.
AUS – Acta Universitatis Stockholmiensis.
BIPKZ – Biuletyn Informacyjny Przedsiębiorstwa Konserwacji 

Zabytków.
BHSK – Biuletyn Historii Sztuki i Kultury.
 *  Namierzone przez autora materiały źródłowe do historii II wojny szwedzkiej znajdujące się w 

skandynawskich zbiorach archiwalnych, które ze względów natury techniczno - finansowej nie 
mogły być przebadane i wykorzystane w niniejszej publikacji   
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BKPO – Die Bau – und Kunstdenkmäler der Prowinz Ostpreußen.
BS – Burgen und Schlősser.
HA – Handbuch der Architektur.
HGAP – Historisch – geographischer Atlas des Preussenlandes.
JAB – Jahrbuch der Albertus – Universität zu Königsberg.
KHKM – Kwartalnik Historii Kultury Materialnej.
KMW – Komunikaty Mazursko – Warmińskie.
KZ – Konserwator i Zabytek.
MPH – Monumenta Poloniae Historica.
IA – Informator Archeologiczny.
IL – Ipat’evskaja Letopis’.
OZ – Ochrona Zabytków.
PH – Przegląd Historyczny.
PMMAEŁ – Prace i Materiały Muzeum Archeologicznego i 

Etnograficznego w Łodzi.
PSR L – Polnoe sobranie russkich letopisej.
PSB – Polski Słownik Biograficzny.
PTPN – Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk.
R E – Rocznik Elbląski.
RG – Rocznik Grudziądzki.
R MT – Rocznik Muzeum w Toruniu.
RO – Rocznik Olsztyński.
SPB – Sztuka pobrzeża Bałtyku.
SP – Studia Pomorskie.
SZ – Studia Zamkowe.
TTK – Toruńskie Towarzystwo Kulturalne.
NPP – Neue Preussische Provinzialblätter.
ZH – Zapiski Historyczne.
ZWG – Zeitschrift des Westpreussischen Geschichtvereins.

 5. Źródła publikowane.
K. Ciesielska, Przywilej Chełmiński 1233, 1251, TTK, Toruń, s. 5 – 48.
M. Lucas David’s, Preussische Chronik, wyd. E. Hennig, D. L. Schütz, 

Königsberg 1813, s. 140.
Deutsches Stadtbuch. Handbuch statistischen Geschichte, t. 1, 

Stuttgart 1939, s. 80.
M. Perlbach, S. Grunau, Preussische Chronik, Bd. 1, 1876, s. 37.
A. Przezdziecki, Jana Długosza Kanonika Krakowskiego Dzieła 

Wszystkie, t. IV, Ks. IV, Kraków 1869, s. 37.
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J. Powierski, G. Labuda, O źródłach Kroniki pruskiej Piotra z Dusburga, 
[w:] KMW, 2 – 3, 1971.

Przekaz Dusburga o najazdach pruskich i przejściowej okupacji ziemi 
chełmińskiej, KMW, 4, 1971.

Przywilej chełmiński z 1233 r. (według potwierdzenia z 1251 r.), APT, 
sygn. nr 1, wyd. K. Górski, Związek Pruski i Poddanie się Prus 
Polsce. Zbiór tekstów źródłowych. Poznań 1949, s. 81.

Przywileje dla Ełku z lat 1425, 1445 i 1669. R. Weber, (red.), Der Kreis 
Lyck, Leer 1981.

Traktat Toruński, Toruń 19 X 1466, KJ, król polski, AGAD, nr 1141, 
wyd. tenże..., tamże..., s. 76 i 99.

J. Voigt, Namen – Codex der Deutschen Ordens – Beamten, Königsberg 
1843, s. 92.

 6. Mapy i rysunki:
A. Publikowane.

Mapa Polski z okresu „Potopu”, BUT, starodruki, S. X. Puffendorf, De 
rebus a Carolo Gustavo Sveciae Rege gestis commemtorium libri 
septem, Norimbergae 1696.

Mapa Prus z 1595, Prussia accurate descropta a Gasparo Hennenberger 
Erlichensi, Henneberger/ Ortelius, Antwerpen MDXCV, wyd. 
E. Jäger, Prussia – Karten 1542 – 1810, Anton H. Konrad Verlag, 
Monheim 1982, s. 57, BUT, kartografia.

EHC. K. Hennenberger, Prussiae Vera Descriptio..., [z:] A. Ortelius, 
Theatrum orbis terrarum..., Antverpiae 1601, BUW.

Prussiae vera descriptio per Gaspar Henneberg. A. Ortelius. Mapa 
Prus. Elbląg 1576 rok.

Mapa Polski Dahlberga z 1655 roku, Auctior et Correctior Tabula 
Chorographica Regni Poloniae, Vicinarumque Regionum, ubi iti-
nera, quae Seren, Rex Sueciae Carolus Gustavus, PMR.

B. Niepublikowane.

Album F. Schröttera. APT, sygn. 715.
Grenze von Preußen Genge Polen bei Lyck 1541, GstA PK, 

X X, HA Historisches Staatsarchiv Königsberg, Allgemeine 
Kartensammlung, E 10378

Kart – och planschsamlingen. Grand Recueil de Dessein. IV. Teckningar 
av Erik Dahlberg.*
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A. Orteliusa, Theatrum orbis terrarum, Atlas, Antverpiae 1570, s. 22 
i 44, LCUSW.

C. Internetowe.

www.castlesofpoland.com
www.commons.wikimedia.org
www.danzig-online.pl
www.dziedzictwo.polska.pl
www.hela.com.pl
www.mapy.eksploracja.pl
www.memory.loc.gov
www.miastaeuropy.pl
www.mkidzn.gov.pl
www.polskalokalna.pl
www.preussenweb.de
www.regiony.poland.gov.pl
www.skaldenland.net
www.timediver.de
www.wikipedia.pl
www.zamkigotyckie.org.pl
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ANEX

Ze względu na utrudniony dostęp do inwentarzy243 oraz przywile-
jów244, które spisywane były w języku niemieckim, autor uważa za wska-
zane ich przytoczenie.

I Inwentarze:

 1. Inwentarz z 16 października 1420 roku.
Licke: Item 2 laste rockenmeel, Item 60 scheffel malcz, Item 4 tonnen 
salcz, Item eyne breupffanne, Item 5 kessil, Item 5 holczekssze, Item 5 
armbroste, Item 5 schilde, Item 4 platen, Item foyer isenhutte, Item 1 
tonne pffeile. Angloff 2 pfferde.
Zamek Ełk:
2 łaszty mąki, 60 korcy słodu, 4 beczki soli, 1 brytfanna, 5 kotłów, 
5 siekier, 5 kusz, 5 tarcz,4 zbroje, 4 hełmy, 1 baczka strzał, 2 konie 
Angloffa (prokuratora).

 2. Inwentarz z 1507 roku.
Licke.
Kirche: 1 vorgulten klech, 1 blo kemichen mit aller zugehor, 1 gedruckt 
missal gehort dem hern komthur, 2 zcinen leuchtir, 2 appollen. Uffim 
soller: 3 lest Weissem, 4,5 last korn, 2 lest mel, 2,5 last haber, 11 schef-
fel erbis, 70 scheffel hoppen.
Speisecamer: 4 tonnen pekelfleisch, 18 seitten speck, 10 spis trew fle-
isch, 0,5 ton puttir, 1 ton kese, 6 ton clein saltz, 6 ton grob saltz.
Kuchengerethe gehort dem hern komthur.
Keller: 18 ton rosenicke, 2 ton methe.
Brewhaws, backhaws: mit aller zugehor, 6 liedern secie.
Mule: sein uf zcins.
Hainisch und pulfercamer: 10 hokenbuchssen, 1 karnbuchsse, 4 hant-
buchssen, 0,5 ton pulfer, 1 ton pfeil, 100 lange spis.
Hawsgerethe: gehort dem hern komthur.
Im hof: 18 zciehende pferde, 40 stuck rintvihe jung und alt, 64 schof 
jung und alt, 50 schwein gros und clein.
Sahet: 0,5 last korn, 4 lest korn, 1,5 last Haber im stro.
Personen ufm schlos: 22 ufim schlos, 14 inn hoffen.
Zamek Ełk.

 243 Das grosse Ämterbuch des Deutschen Ordens/ hrsg. von Walther Ziesemer; mit Unterstützung des 
Vereins für die Herstellung und Ausschmückung der Marienburg, Danzig 1921, s. 197, 206 - 207.

 244 H. Gollob, Lyck – 500 Jahre, s. 8 – 17. 
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Kościół: 1 pozłacany kielich, 1 blaszany? /niebieski? dzbanek/, la-
wetarz /1 blokemichen/ z wszystkim, co do niego należy, 1 druko-
wany mszał należący do pana komtura, 2 cynowe lichtarze, 2 am-
pułki.
W spichrzu /ewentualnie na strychu/: 3 łaszty pszenicy, 4,5 łaszta 
żyta, 2 łaszty mąki, 2,5 łaszty owsa, 11 korców grochu, 70 korców 
chmielu.
Spiżarnia: 4 beczki mięsa peklowanego, 18 połaci słoniny, 10 roż-
nów /trew – ustrzelonego?, suszonego?/ mięsa, 0,5 beczki masła, 1 
beczka sera, 6 beczek drobnej soli, 6 beczek grubej soli.
Naczynia kuchenne należące do pana komtura.
Piwnica: 18 beczek rosenicke /rodzaj piwa/ 2 beczki syconego 
miodu.
Browar, piekarnia: z wszystkim do nich należącym, 6 skórzanych 
worków.
Młyn: jest wydzierżawiony.
Zbrojownia i prochownia /komora na zbroje i proch/: 10 hakownic, 
1 małe działo polowe /kambuchssen/, 4 strzelby /hantbuchssen/, 
0,5 beczki prochu, 1 beczka strzał, 100 długich włóczni.
Narzędzia domowe: należą do pana komtura.
Na folwarku /Im hof/: 18 koni pociągowych, 40 sztuk bydła młode-
go i starego, 64 owiec młodych i starych, 50 świń dużych i małych.
Zasiew: 0,5 łasztu żyta, 4 łaszty żyta, 1,5 łaszta owsa w słomie
Ludzi na zamku: 22 na zamku, 14 na folwarku.

 3. Inwentarz z 1508 roku.
Licke.
Kirche: 1 vorgulten klech, 1 blo kemichen mit aller zugehor, 1 gedruckt 
missal, 2 zcynnen leuchtir, 2 appollen.
Uffim soller: 3 last 18 scheffel weis, 5 lest korn, 3 lest mel, 2 last haber, 
5 scheffel erbis, 60 scheffel hoppen. 4 lest korn, 40 scheffel gersten, 4 
scheffel erbis im stro.
Speisecamer: 3 tonnen pekelfleisch, 16 seitten speck, 3 virtel puttir, 13 
spis trew fleisch, 1,5 ton kese, 6 ton clein saltz, 16 ton grob saltz.
Kuchengerethe: Ein notdurft, gehort dem hern komthur.
Im keller: 15 ton rosenicke, 1 ton methe.
Brewhaws, backhaws: ist Ein iglichs mit seiner zugehor.
Hainisch und pulfercamer: 10 hokenbuchssen, 1 karnbuchsse, 4 hant-
buchssen, 0,5 ton pulfer, 1 ton pfeil, 100 lange spis.
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Gemein hawsgerete: ist Ein notdurft und gehort dem hern komthur.
Im hof: 20 zciehende pferde, 50 stuck rintvihe jung und alt, 1,5 schog 
schaf jung und alt, 56 schwein jung und alt.
Sahet: 4 lest korn.
Personen uffin schlos: 22 ufim schlos, 14 im hoffen.
Zamek Ełk.
Kościół: 1 pozłacany kielich, 1 blaszany? /niebieski? dzbanek/, la-
wetarz /1 blokemichen/ z wszystkim, co do niego należy, 1 druko-
wany mszał, 2 cynowe lichtarze, 2 ampułki.
W spichrzu /ewentualnie na strychu/: 3 laszty 18 korcy pszenicy, 
5 łasza żyta, 3 łaszty mąki, 2 łaszty owsa, 5 korców grochu, 60 kor-
ców chmielu. 4 korce żyta, 40 korców jęczmienia, 4 korce grochu w 
strąkach.
Spiżarnia: 3 beczki mięsa peklowanego, 16 połaci słoniny, 3 ćwier-
ci masła, 13 rożnów /trew – ustrzelonego?, suszonego?/ mięsa, 1½ 
beczki sera, 6 beczek drobnej soli, 16 beczek grubej soli.
Naczynia kuchenne: potrzebne, należące do pana komtura.
Piwnica: 15 beczek rosenicke, 1 beczki syconego miodu.
Browar, piekarnia: jest jeden jednakowoż z jego należnością.
Zbrojownia i prochownia /komora na zbroje i proch/: 10 hakownic, 
1 małe działo polowe, 4 strzelby, 0,5 beczki prochu, 1 beczka strzał, 
100 długich włóczni.
Narzędzia domowe: potrzebne, należą do pana komtura.
Na folwarku: 20 koni pociągowych, 50 sztuk bydła młodego i stare-
go, 1½ kopy owiec młodych i starych, 50 świń dużych i małych.
Zasiew: 4 łaszty żyta.
Ludzi na zamku: 22 na zamku, 14 na folwarku.

 4. Inwentarze z 1516 i 1524 roku.
Wspominają w Ełku 2 statki i łódź rybacką. Prócz tego w 1524 roku 
wymienione są duże ilości sieci, m. in. 24 sieci mazurskich /maso-
wische chucher/.

II. Przywileje:

 1. Przywilej z 1425 roku:
Hantfestungen Ober Die Czinsdorfer
Wir bruder Pauel von Rußdorff homeister (Hochmeister) des ordens 
der bruder des spitals sancle Marie des Deutschen hawses von Jerusalem 
Hun kunt, und offenbar /Allen, den diese schriffte werbe n vorbracht, 
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daß wir mit rathe und volborth (= Zustimmung) unser mitgebitiger 
vorliehen (= verleihen) und geben unserem Lieben und getruwen (= ge-
treuen) Bartusch Bralomi /sienen rechten erben und nachkomelingen 
viercig und acht huben czu besetczen im dorfe czur Licke genannt. An 
hacker, wesen, welde (=Wälder), bruchern, strewchern (=Sträuchern) 
bynnen den gewissen grenitczen, als sie em uff beiden Zeiten des fließes 
do selbest sien bewieset, erplich und ewiclich czu colmischen rechte czu 
besitczen. Sunderlich vorlihen wir/ dem egedochten Bertusch, sienen 
rechten erben und nachkomelingen eyne wese (=Wiese), gelegen als das 
flies /us dem lickeschen ehe geet, do man Pfleger czu fließe czu jagen/ 
Von selchen viercig und acht huben der vorgenante Bertusch Bratoni 
(!), siene rechten erben und nachkomelingen von der besatzczunge we-
gen vier huben sal haben /frey von allem czinse und scharwergke/ und 
dortczu das scholczampt. Aber Her sal Devon (Dienst) thuen gleich 
anderen schulczen im lande/ und wenne es gescheut (=geschieht), das 
eyn pfarrer aldo wird wohnen/ so sal herr ouch vier huben von den 
acht und vierczig huben, gote czu lobe und eren. frei haben /Sundrelich 
von den anderen vierczig huben sullen die hubenbesitczer von itczlicher 
huben eine halbe Marg gewohnlicher pruscher (preußischer) muncze 
und czwey huner (= Hühner) uff sente Mertenstag des heiligen bischof-
fis /alle jor unserm orden czinsen. Doch Sullę się von gebunge desses 
brieffes czwelff jor freiheit haben, itczlichim hubener sien jorczal an-
zuheben denne, als her siene huben hot geannamet (=angenommen) und 
besessen. Ouch sullen sie alle jor von czweien huben einen morgen hew 
slahen, uffbrengen und machen; und die brucken off das werder, do das 
Hus (= Haus) uff leit (= liegt). sullen des dorffes innewoner helfen 
bessern. Wenne aber die brucken gancz czubrechen, so sullen sie nich 
widder machen. Sie sullen ouch den tam (= Damm) an der molen (= 
Mühle) helfen bessern und machen /wie dicke (= oft) das not wirt thu-
en. Sust (= sonst) sullen sie alles scharwerks sien obirhoben; und was sie 
von Wilde slahen, so sullen się es gleichs und in alter weyse als die czu 
Johannisborg mete halden. Ouch verlihen wir den inwonern desselben 
Dorffes frey fischerye in dem lickeschem ehe mit Kleinem geczoy (= 
Gezeuge) czu ihrer tisches notdurfft und in dem ehe Sonnaw und ouch 
im fließ Sonnaw sullen sie ouch frey fischerer haben. Sunderlich ge-
ben wir dem uftbenumpten (= oftbenannten) Bartusch, sienen rechten 
erben und nachkomelingen die cleynen gerichte als vier schillinge und 
weniger und das dritte teil von den großen gerichten, als die gerichte 
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an hals und an hand sien; sunder solche gerichte sullen sie nicht rich-
ten ane unsirs ordens bruder /ap die do bei sien ader ire boten dorczu 
senden wellen. Was ouch bruche (= Verurteilungen) in dem dorffe von 
Pruwssen (= Preußen) us dem rastenburgischem gebiete gescheen, do 
sal der schulcz noch siene erben keyn teil an haben. Sunder was aldo 
broche und geschichte gescheen von fremden Pruwßen, die im rasten-
burgischem Gebiete nicht wonen und do werben offgehalden und vor-
burget, do sal der Schulze auch den dritten pfennig Ann haben. Wir 
wellen ouch das man den bewtenern (= Beutener, Bienenzüchter) im 
selben dorffe Iren Hong, hewle (= Häute) und alle ir wiltwerk sal be-
czahlen, gleichs als man es czu Johannesburg beczalet und damete heldet 
als bey namen: eyn Tonne honigis umbe drittehalbe marg gewonlicher 
pruschir muncze, eyn ranfczken Honigis umbe 4 Skot und eyn pfund 
wachs umbe ein skot. eyn houptowerhawt (= Haupt – Auerhaut) umbe 
3 firdunge, eyn oberkuwhawt (= Auerkuhhat) umbe (funff skot) eyne 
halbe marg, eyne roshwt (= Roßhaut) umbe eyn firdung, eyn kobelhwt 
(= Kobel = Stute) umbe fumff scot. eyn hirczhawt (= Hirschhaut) 
umbe vierdehalbe scot. ein bebirbalg (= Biberbalg) umb fumffehalb 
scot. eyn mardbalg (= Marderbalg) umbe drittehalb scot. eyn otterbalg 
umbe czwey scot. Do kegen sullen dieselben bewtener bewant, salcz und 
meel von dem pfleger czur Licke nennen und es also beczalen, als die 
lewthe czu Johannisburg dem Pfleger doselbest beczahlen /als nemlich 
eynen scheffel meel umbe eynen halben firdung. eyn ele (= Elle) gro (= 
grau) gewant umbe czwey scot. eyn ranczken salcz umbe czwey scot. eyn 
ranczken biers umbe eyn loth. Eyn ranczken mete (= Met) umbe sechs 
schillinge. eyn ranczken covent (= Dünnbier) umbe eyn scot. Ouch sul-
len sie die herrschaft fisschen eyne tonne hechtje umbe eyne marg/ do-
rczu man en (= ihnen) tonnen und salcz sal geben und ein schog hechte 
umbe drey firdunge mit irem eigenem salcze. und das obenberurte gelt 
sal alles und mit enander sien dergewonlichen muntcze desses landem. 
Wir haben en ouch freye jaith (= Jagd) irloubet /dovon recht zu Hun 
unde salwen (= Fleischteile) czu geben von allem wilde/ usgenommen 
beren uud hauwende sweyne. dovon sie nichts geben sullen. Ouch sul-
len sie die brieffe kein (= gegen) Reyne /ken Leczen und in die Masaw 
uff die nesten huwßer czu der herczogyn von der Masaw houptluwten, 
wo man sie heyset czu tage, czu nacht tragen. Gesyele es sich ouch /
daß eyn pfleger czur Licke eyn hoff wurde bauwen/ so sullen sie das 
getreide umbe den czenden helffen abebrengen und ap eyn pfleger irer 
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czur jaithwurde bedurffen/ so sullen sie em off die jaith czihen, es sey 
czu wasser adir czu lande und davon sal en der pfleger itczliche woche 
czwey scot geben und dorczu drey brot alle tage, und wer eyn wilt sle-
het, es sey im garne ader fliesse, deme sal man das houbt davon geben. 
Ouch sullen die jenen, die honig haben, Alle jor drey ranczken honiges 
ader eyne halbe gute marg davor unserm orden czinsen. Des czu merer 
sicherheit und ewigem gedechtnisse haben wir unser ingesegil lassem 
anhangen desem briffe, der gegeben ist uff unserm huwsse Marienburg 
am heiligen pfingsttage im 1425. jore. Geczewge sien die ersamen ge-
istliche unsirs ordens lieben bruder Merten Kempnaten groskumpthur. 
Erasmus Fischborn treßler, her Lorencz unsir caplan. Hannos Sawicz 
unsir compan. Heynricus Nicolas unsir Schroeiber. Johan Beenhuwsen 
pfleger czu Rastenburg. Johan Stogheym und andere vil trawwirdige 
(= trauwürdige).
Tłumaczenie dokument lokacyjnego wsi czynszowej Lyck (Ełk) 245

My, brat Paul von Rußdorf, Wielki Mistrz Zakonu Braci Szpitala 
Świętej Marii Domu Niemieckiego z Jerozolimy czynimy wiado-
mym i oczywistym dla wszystkich, którzy z tego pisma korzystać 
będą, że za radą przyzwoleniem naszych współbraci wypożyczamy 
naszemu kochanemu i wiernemu słudze Bartuschowi Bratoni, jego 
prawowitym spadkobiercom oraz potomkom i dajemy do objęcia 
w posiadanie we wsi zwanej „czur Licke” (nad Licką) czterdzieści 
osiem włók pól, łąk, lasów, moczarów i krzakowisk w obrębie pew-
nych granic, jak one po obu stronach rzeki się układają, dziedzicz-
nie i po wieczne czasy, na prawie chełmińskim. Nadajemy zwłasz-
cza wspomnianemu Bartuschowi, jego prawnym spadkobiercom 
i potomnym jedną łąkę tam, gdzie rzeka wypływa z jeziora Lyck, 
z której może on łowić ryby i uprawiać myślistwo. Z onych czter-
dziestu i ośmiu włók obsadzamy wspomnianego Bartuscha Bratoni, 
jego prawnych spadkobierców i przyszłych potomków na czterech 
włókach i zwalniamy od wszystkich czynszów i szarwarków, i urząd 
sołtysa mu nadajemy. Ale ma tu służbę sprawować podobną innym 
sołtysom w kraju. A gdyby się zdarzyło proboszczowi tu zamiesz-
kać, również dajemy cztery włóki z onych czterdziestu ośmiu, na 
chwałę Boga, i te włóki także wolne pozostawiamy. Z pozosta-
łych czterdziestu włók ich właściciele będą od każdej włóki po pół 
grzywny zwykłej pruskiej monety i po dwie kury czynszu na dzień 
świętego Marcina biskupa naszemu Zakonowi płacić. Jednak zobo-

 245 Tłumaczenie dr Andrzej Szymański, ze zbiorów WUOZDE.
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wiązani tym listem mieć będą dwanaście lat wolnych, każdy właści-
ciel pola datę roku zapisze, gdy swoje włóki otrzyma i na nich osią-
dzie. Także co roku od każdych dwóch włók pola po jednej mordze 
siana siedzący w wiosce skoszą i dostarczą, a most na wyspę, gdzie 
stoi nasz Dom, pomogą naprawić. Ale gdyby most całkiem runął, to 
go wzniosą na nowo. Groblę koło młyna utrzymywać też będą i na-
prawiać, kiedy trzeba. Poza tym wszystkie szarwarki odrobią, a co 
od dzikiego zwierza ubiją, dostarczą szybko i w stary sposób, jak w 
Johannisburgu (Piszu) czynią. Zezwalamy mieszkańcom wioski na 
wolne łowienie ryb małymi narzędziami w jeziorze Lyck, tyle, żeby 
starczyło na ich własne potrzeby. I w jeziorze Sonnau (Sunowo) oraz 
w rzece Sonnau ryby łowić mogą. Wspomnianemu Bartuschowi, 
jego prawnym spadkobiercom i potomkom dajemy mniejsze sądy, 
jak cztery szelągi i mniej oraz trzecią część od dużych sądów, jakie 
idą o głowę i o rękę, ale takich sądów nie powinien on podejmować 
bez udziału naszego brata zakonnego, który sam przybędzie albo 
swojego posłańca przyśle. Jeżeli przestępstwo we wsi od Prusów, 
jacy w obwodzie rastemburskim (kętrzyńskim) przemieszkują, się 
zdarzy, sołtys ani jego spadkobierca nic nie wezmą od sądów, ale 
co się złego stanie od obcych Prusów, którzy nie siedzą w ziemi ra-
stemburskiej a gdzie się zatrzymają i zamieszkują, sołtys weźmie 
trzeci fenig od sądu. Pszczelarzom z tej wioski za miód, a myśliwym 
za skóry zapłacimy jak w Johannesburgu płacą swojemu prokurato-
rowi: za jedną beczkę miodu dwie i pół grzywny zwykłej pruskiej 
monety, za jedną rączkę miodu cztery skoty246, a za jeden funt wo-
sku jeden skot. Za skórę żubra zapłacimy trzy wiardunki, a za skó-
rę żubrzycy (5 skotów) pół grzywny, za skórę dzikiego konia jeden 
wiardunek, za skórę dzikiej kobyły pięć skotów, za skórę jelenia trzy 
i pół skota, za skórę bobra cztery i pół skota, za skórę kuny dwa i pół 
skota, za skórę żmii dwa skoty. Ciż sami pszczelarze i inni, wszelkie 
towary i potrzeby do żywności, sól mąkę, u prokuratora zakonnego 
brać będą i płacić za nie jak w Johannisburgu płacą swojemu proku-
ratorowi: za jeden korzec mąki pół wiardunku, za jedną suknię szarą 
dwa skoty, za jedną rączkę soli dwa skoty, za jedną miarę piwa jeden 
łut, za jedną miarę miodu sześć szelągów, za jedną miarę cienkie-
go piwa jeden skot. Za jedną beczkę szczupaków, co je sami ułowią, 

 246 Poprawka autora – Podstawowa jednostka płatnicza w Państwie Krzyżackim – grzywna chełmiń-
ska /obrachunkowa/ – dzieliła się na 4 wiardunki = 24 skojce (skoty) = 60 solidów = 720 dena-
rów. 
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własną beczkę dadzą i swoją solą zasypią, dostaną trzy wiardunki w 
zwykłej pruskiej monecie tego kraju. Zezwalamy też na wolne łowy 
w borach, za wyjątkiem niedźwiedzi i dzików. Od wszystkich zwie-
rząt oddadzą czwartą część, co ubiją. Listy do Rynu, Leca (Giżycka) 
i do Masovii (Mazowsze) roznosić będą za dnia i w nocy, ile będzie 
potrzeba. Gdyby tutejszy prokurator zakonny folwark założył, do-
pomogą mu skosić zboża za dziesięcinę, a kiedy by ich zażądał na 
polowanie, pójdą czy to na wodzie, czy lądem, a za to da im tygo-
dniowo po dwa skoty i trzy chleby co dzień. A kto dzika ubije, w 
łyko albo inną pułapkę, odda jego łeb. Każdy zapłaci też co roku na-
szemu Zakonowi czynszu trzy rączki miodu, albo pół dobrej grzyw-
ny. Dla większego bezpieczeństwa i na wieczną pamięć dołączamy 
naszą pieczęć do listu, który dan jest w naszym Domu Marienburgu 
w dzień Zielonych Świątek 1425 roku. Świadkami tej rzeczy byli 
kochani bracia naszego Zakonu: Martin Kempnaten – wielki kom-
tur, Erasmus Fischborn – podskarbi, Lorenz (Wawrzyniec) – nasz 
wikary, Hannos Saswitz – nasz towarzysz, Heinricus Nicolas – 
nasz pisarz, Johann Beenhausen – prokurator rastemburski, Johan 
Stogheim i wielu innych godnych zaufania.

 2. Przywilej lokacyjny miasta z 1435 (1445) roku:
Wir bruder Pauel von Rußdorff Homeister (Hochmeister) des Ordens 
des bruder des Spitals Sente Marien des Dewtsschen Huwßes von 
Jrlem (Jeruzalem).Thun kund vnd offenbar bekennen Allen den desse 
(Zustimmung) unser Mitgebietiger Eyne Stadt czur Licke czwischen 
den Sehen (Seen) Walscheyen vnd Sonnaw (Sonnau) vsgegeben (aus-
gegeben) haben die hundert Huben vnd Cze (zwei) Huben bynne den 
grenitczen alß die wy vnßn Bruder (wie unsern Brüdern) Seyn bewe-
iszet sal haben vnd behalden, dieselben Huben der berurten Stad be-
setzer Michel Neorsen benumpt (bennant) mitsampt der Stad bergere 
(Bürger) vnd Inwonnern (Einwohnern), die iecz vnd aldo Seyn vnd in-
czukomeden (späteren) cZeiten dohen (danin) komme werben vnd Iren 
Erben vnd Nachkomlingen, erplich vnd ewiclich (erblich und ewiglich) 
czu colmischem Rechte sullen haben vnd besitzen vnd von den berurte 
hundert vnd czweyen (zwei) Huben geben wir gott dem Almechtige 
vnd siend werben unter (?) vnd -Sente Katherynen der Hyligen im Ilben 
(?) czu Lobe vnd czu eren (ihrem) dem Pharrer (Pfarrer) daselbst vier 
Huben die eyn iczlich pharrer aldo frey sal haben czu Ewie Czeiten, 
deme Besetzer (Besitzer) seynen Erben vnd Hachkomlingen geben wir 
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acht frey Huben vnd eyne frey Hoffestad czu sieme (seinem) Hoffe. 
Dorczu vorlyhen (verleihen) vnd geben wir vierzig Huben der benump-
ten (benannten) Stad czu sein Nutcze vnd Besserunge frey vnd ewiclich 
czu gebruchen (gebrauchen) vnd der ander Huben Besitcz sullen von 
Gebunge desses Brieffes (mit Ausgabe dieses Briefes) bys daß XX Jar 
(bis das 20. Jahr) Freyheit haben vnd darnach sullen sie alle Jar jerlich 
(jährlich) von iczliche Hube eyn halbe Mrk (Mark) gewonlicher prew-
scher (preußischer) Muntcze (Münze) vnd II (zwei) Huner (Hühner) 
vff Sente Mertenstag (sanki Martinstag) des heiligen Bisschoffeß 
vnserm Huwsse Licke czinsen. Aber der Stad Inwonner sullen von 
den Huben die się besitzen ouch XX jar (20 Jahr) (…?) Freiheit ha-
ben von gebunge desses Brieffes vnd darnach sullen sie von iczlichen 
Hoffe eynen Firdung gewonlicher prewscher Muntze alle Jar jerlich 
vff den selen Sent Mertenstag vnsern Huwsse Licke (Lyck) czu czin-
sen sien vorphlichtet (zu zinsen verpflichtet sein). Wir wellen (wollen) 
ouch daß eyn iczlich Hoff der Hoffestad sechs Ruten in die Lenge vnd 
vier in die Breite sal behalden vnd drey Morgen von den obenberurten 
vierczig freyen Huben haben. so daß die Morgen von den Hoffen vnd 
die Hoffe von den Morgen nymer sullen geschieden werben. Wir ge-
ben ouch dem Schultisse (Schultheis) daselbest die cleyne Gerichte 
als (gestrichen: Hals vnd Hand) vier Schillinge vnd darunter. Aber 
die großen Gerichte als Hals vnd Hand sal der Schultiß (Schultheis) 
nich Richter ane vnser Bruder aber (oder) ihrerBoten Gegenwertikeit 
So verre (wäre) sie dabey sien (sein) wollen jdoch in der stad von dem 
Tore daß gen Restenburg wert (wärts) vsgehet (ausgeht) vier Style in 
die Lenge vnd vff der Anders Seyten von dem Tore gen der (…?) wert 
eyn seyl in die Lenge sal der Schultiß die Gerichte haben vnd was do-
uon (davon) gesellet, daß sal in drey Teil geteilet werben, so daß eyn 
teil der Herrschafft, daß ander der Stad vnd daß dritte dem Schultys 
gefalle (zufalle) vnd daß von Sulichen Gerichten czu nemen ader zu la-
ßen ist (zu nehmen oder zu lassem ist), daß sal der Schulze ouch loßen 
vnd dye Bruche (die Verurteilungen) der Prwßen (Preußen) die vnd 
vnßers Ordenß Amplewten (Amtsleuten) desselben Gebiete in deme 
die vorgenante stad gelegen ist vnd waß von Sulichen Gerichten ge-
fellet ader hernachmals legen wirt wonhafftig sien, sal der Schulcze 
mit nichte richten. Sunder die Prwssen (Preußen) die dunder den erbar 
Lewten (Leuten) ader Freyen wohnhaftig sien ader ander czukünftige 
Preussen wenn die in der Stad Gerichte gebrechen (verurteilen) vnd 
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von dem Schulczen vnd sienen Helffen vffgehalden werben, so sal się 
der Schulcze richten als eyn recht ist vnd waß von Sulichen Gerichten 
gefellet, daß sal ouch in drey Teyl geteylet vnd gleichß alßoben ist 
vsgedrucket domin gehalden werben. Die Burger sullen ouch keyner an-
der pfannen gebruchen (...?) Denn der die czu der Stad (…?) Nutcz vnd 
Frucht in dem Kowfhuwsse (Kaufhause) (…?) Fleichß (Fleisch), Schw 
(schuh), Fisch – Benken (Bänken) vnd von der Badestobe die (…?) an-
der hernachmals gebuwet (gebaut) werben, gefellet, daß sal eyn Wilder 
Herschafft (…?) due Stad vnd das dritte der Schulcze behalden von 
gnaden vorlyhen wir ouch der selen Stadt Burger frey Fyscherey in dem 
Sonnawen (Sonnau – See) mit cleyne Geczey (Gezeuge) alß Secken 
vnd Winen alleyne czu irem Tische vnd nich czu (…?) wir wellen ouch 
(…?) in czukünnftige Czeiten Gut vnd Nutze erkant worde, die Stad czu 
vnd czu meren (mehren), daß daß czu vnser Bruder Wille vnd Behagen 
die dem dorobek rechten werben, sal stehen wie man eß domyte (es 
damit) halden sulle vnd waß denn von den wy newens (wie neulich) 
vsgegeben (ausgegeben), hoffen wirt geczinset, sullen czwey mit der 
Herschafft vnd daß dritte der Stad gefallen. Aber die Gerichte sal der 
Schulcze gleichß alß in den erst vsgegeben hoffen haben, wir wellen 
ouch daß die Inwoner der vilgedachten Stadt von iczlich (jeder) Hube 
vsgenom XL (40) frey Huben, dem Pfarrer doselbst eynen Scheffel 
Roggen vnd eynen Scheffel Haber (Haver) vff Sent Mertens Tag des 
heyligen Bischoffeß vor den czenden (zehnten) geben sullen. Des czu 
merer (weiterer) Sicherheit.
Gegeben vff nm. Huwße (unserm Hause) Rastenburg Am Sontage 
Esto michi (d. i. der 27. Februar) im XIIIIC vnd XXXXV ten Jare 
(1445). Geczwge (Zeugen) Johan Beenhuwßen (Johann Beenhausen) 
Komthur czu Brandenburg, Her Caspar vnser Cappllan Gerlach (…?) 
czu Rastenburg, Oswald Holczappel (Holzapfel) zcar Licke Pfleger, 
Compan Ochr.?(?)
Tłumaczenie dokumentu lokacyjnego miasta z 1435 (1445) ro-
ku247.
My, brat Paweł von Rußdorff Wielki Mistrz Zakonu Braci Szpitala 
Najświętszej Marii Panny Domu Niemieckiego w Jerozolimie czynimy 
wiadomym i oczywistym dla wszystkich, którym to pismo będzie przed-
łożone, że zgodnie z wolą, radą i przyzwoleniem naszych sprawujących 

 247 Tłumaczenie: mgr Mieczysław Husar na zlecenie Urzędu Miasta w Ełku.
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urząd współbraci ufundowaliśmy (nowe) miasto przy liszce248 pomię-
dzy jeziorami Woszczelskim (Walscheyen) i Sunowo (Sonnaw, 
Sonnau), które sto i dwa łany249 obejmuje w swych granicach, co ma 
zostać naszym braciom ogłoszone i przyjęte do wiadomości (przez 
braci zakonnych), owe łany omawianego miasta otrzymują w po-
siadanie dziedzicznie i wiekuiście na prawie chełmińskim zasadźca 
niejaki Michał Neorsen wraz z obywatelami miasta (mieszczanami) 
i mieszkańcami, którzy już tam żyją i którzy w przyszłości tam przy-
będą, jak również ich spadkobiercy oraz potomkowie i z owych stu i 
dwóch łanów dwa łany dajemy Bogu Wszechmocnemu i tym, którzy 
są poniżej (jego namiestnikom na ziemi) i dla Świętej Katarzyny, 
dla Świętych w Ilben (?)250 na cześć i chwałę dla tamtejszego pro-
boszcza cztery łany, które każdy następny proboszcz ma mieć wolne 
(od wszelkich opłat) po wsze czasy, zaś zasadźcy, jego spadkobier-
com i potomkom nadajemy urząd sołecki i każdemu następnemu 
sołtysowi po nim, jego spadkobiercom i potomkom dajemy osiem 
wolnych łanów oraz wolny (od wszelkich opłat) dom (dwór, miesz-
kanie?) na jego (własnym) dziedzińcu. Ponadto użyczamy i nada-
jemy czterdzieści łanów onemu miastu na jego pożytek i dobrobyt 
wolne i po wsze czasy do użytkowania zaś pozostałe łany posiadać 
mają legitymujący się okazaniem tego dokumentu aż do dwudzie-
stego roku (…?)251 wolnizny i potem (po upływie 20 lat) winni 
rocznie od każdego łanu zapłacić po pół grzywny252 (marki) obo-
wiązującej pruskiej monety a ponadto dwie kury na dzień Świętego 
Marcina Błogosławionego Biskupa253 do naszego domu zakonnego w 
Licke (w Ełku) dostarczyć. Również mieszkańcy miasta z łanów, któ-
re posiadają otrzymują dwadzieścia lat wolnizny nadanej niniejszym 

 248 Liszka - osada umiejscowiona najczęściej na wyspie przy zamku zakonnym, nie posiadająca praw 
wsi ani praw miejskich, osiedle szynkarzy, rzemieślników i kupców posiadająca szczególne prawa 
np. do prowadzenia rynków. Przeważnie liszki otrzymały z czasem prawa miejskie jak np. Bagria-
towsk (Pruska Iławka) i Ełk. 

 249 Łan – miara powierzchni gruntów uprawnych. 1 łan = 30 morg ≈ 17,955 hektara
 250 Może chodzi o zwrot Świętych w Niebie czyli Heiligen im Himmel, który mógł zostać częścio-

wo zatarty. Słowo Ilben nie występuje w żadnym z dostępnych słowników lub encyklopedii, a 
wymieniona wcześniej Św. Katarzyna to zapewne Św. Katarzyna z Aleksandrii, która nie była w 
średniowieczu wymieniana z podaniem miejscowości pochodzenia. 

 251 Brak dalszej części zdania – tekst (prawdopodobnie nieczytelny) nie został odczytany przez auto-
ra rozdziału w książce Der Kreis Lyck.

 252 Pół grzywny to 2 wiardunki = 120 skojców = 310 denarów.
 253 Czyli 11 listopada – dzień Św. Marcina z Tours. Święto związane z wieloma tradycyjnymi obrzęda-

mi. Początek czterdziestodniowego postu, a więc ostatni dzień kiedy zwykły śmiertelnik mógł 
sobie pofolgować. Oprócz tego to dzień spłacania dziesięciny oraz początek i koniec wszelkich 
zobowiązań służbowych, dzierżaw i rozliczeń pieniężnych.
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dokumentem, a po zakończeniu tego okresu zobowiązani są płacić 
daninę z każdego domostwa w wysokości jednego wiardunku obo-
wiązującej pruskiej monety w tenże sam dzień Świętego Marcina na-
szemu domowi zakonnemu w Licke (w Ełku). Pragniemy również, by 
każdy dom w każdym domostwie miał sześć prętów długości na czte-
ry szerokości i trzy morgi ziemi pochodzącej z wymienionych wyżej 
czterdziestu łanów tak, by domostwa od upraw, a uprawy od do-
mostw były wyraźnie oddzielone. Zezwalamy również sołtysowi na 
wydawanie mniejszych wyroków sądowych (skreślone: za gardło i 
rękę) do wysokości czterech szelongów (szylingów) lecz wyższych 
wyroków sądowych za gardło i rękę sołtys nie powinien wydawać, 
chyba że w obecności naszego brata zakonnego lub jego wysłan-
nika, więc jeżeli będą (oni, tzn. brat lub jego reprezentant) obecni 
w mieście winna być urządzona sala przy bramie zwróconej w kie-
runku Rastenborka (Kętrzyna) cztery sążnie długości a po drugiej 
stronie bramy o długości jednego sążnia gdzie sołtys swe sądy bę-
dzie wydawał, a to co za wyroki uzyska, ma być na trzy części dzie-
lone, z czego jedna część przypadnie zwierzchności (władzy), na-
stępna miastu, a trzecia sołtysowi, zaś decyzję, ile można wziąć czy 
darować za takie wyroki, ma zależeć od uznania sołtysa natomiast 
sądzenie Prusów, którzy zamieszkują na terenie zarządzanym przez 
urzędników zakonnych rzeczonego obszaru, na którym znajdu-
je się wymienione wyżej miasto i co do takich sądów kompetencji 
należy alboć znowuż co winno zostać uchylone, sołtys osądzać nie 
powinien. Lecz jeżeli Prusowie zamieszkujący wśród szlachty lub 
wolnych ludzi albo inni (którzy przybędą w) przyszłości Prusowie 
złamią prawo w mieście i zostaną zatrzymani przez sołtysa lub jego 
pomocników, to sołtys powinien ich osądzić, a to co za wyrok uzy-
ska, to też winno być podzielone na trzy części i ściśle tak jak po-
wyżej wyrażono ma być wykonane. Mieszczanie nie powinni rów-
nież używać żadnych innych patelni (niż?) (…?) 254 Gdyż te które są 
na miasta (…?)255 użytek i korzyść w składzie towarowym (…?)256 
mięso, buty, kramy rybne i z łaźni, która (…?)257 w późniejszym ter-
minie ma zostać wybudowana (…)258to ma być wolą zwierzchno-

 254 jw.
 255 jw.
 256 Jw.
 257 Jw.
 258 Jw.
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ści (władzy) (…?)259dla miasta zaś trzecią część ma sołtys zatrzy-
mać, łaską naszą nadajemy też miastu onemu wolne rybołówstwo 
na jeziorze Sunowo małymi sieciami rybackimi takimi jak żaki i 
wiersze260 tylko na własny stół i nie na (…?)261 pragniemy również 
(…?)262 by w przyszłości dobro i pożytek były uznane, iż pragniemy, 
by miasto coraz to bardziej i bardziej się rozrastało, tak aby zgodnie 
z wolą i upodobaniem naszych braci, którzy ku temu będą kierowa-
li, ma trwać jak to postanowiono, a to co zgodnie z tym, co właśnie 
zostało zarządzone, miejmy nadzieję, zostanie uzyskane z płużnego 
(dziesięciny, podatków), mają dwie części przypaść zwierzchności 
(władzy) a trzecia część miastu. Jednakże (zapłaty za) sądy sołtys 
niech oczekuje z tego, co pierwej zostało postanowione, pragniemy 
również, by owe wielokrotnie wspominane (wymieniane) miasto 
z każdego łanu za wyjątkiem XL (40) wolnych miejscowemu pro-
boszczowi jeden korzec żyta oraz jeden korzec owsa oddawało na 
dzień Świętego Marcina Błogosławionego Biskupa przed dziesią-
tym263. To dla lepszego zabezpieczenia. Wydano w naszym domu 
zakonnym w Rastenborku (w Kętrzynie) w niedzielę Esto mihi 
(to znaczy 27 lutego) w XIIIIC [1400] i XXXXV [45] roku (czy-
li w 1445). Świadkowie Johan Beenhuwßen (Johann Beenhausen) 
komtur z Pokarmina264, Caspar (Kacper) nasz wikary Gerlach265 w 
Rastenborku (w Kętrzynie), Oswalt Holczappel (Holzapfel) prokura-
tor zamku w Licke(w Ełku), towarzysz Schr.? (?)266.

 3. Przywilej z 1669 roku:
Wir Friderich der Dritte, von Gottes Gnaden Marggraff zu 
Brandenburgdes Heil. Röm. Reichs Ertz Cämmerer und Curfürst, in 
Preußen, zu Magdeburg, Jülich, Cleve, Berge, Stetin, Pommern, der 
Caßuben, und Wenden, auch in Schlesien zu Croßen und Schwiebus 
Hertzog, Burggraf zu Nürnberg, Fürst zu Halberstad, Minden und 
Cammin, Graff zu Hohenzollern, der Marck und Ravensberg, Herr zu 

 259 Jw.
 260 Żaki i wiersze – dawne narzędzia do łowienia ryb (wnyki?).
 261 Prawdopodobnie brakującym słowem jest sprzedaż.
 262 Brak dalszej części zdania – tekst (prawdopodobnie nieczytelny) nie został odczytany przez auto-

ra rozdziału w książce Der Kreis Lyck.
 263 Prawdopodobnie by uniknąć nieporządku przed uroczystościami pobieranie podatku ustalono 

na 10 listopada, gdyż 11 przypada święto.
 264 Obecnie Uszakowo (ros. Ушаково, niem. Brandenburg, pol. Pokarmin, lit. Pokarviai).
 265 Brak dalszej części zdania – tekst (prawdopodobnie nieczytelny) nie został odczytany przez auto-

ra rozdziału w książce Der Kreis Lyck.
 266 Skrót od Schreiber = pisarz?



162

Ravenstein, und der Lande Lauenburg und Bütow, etc. Urkunden und 
bekennen hiermit für Uns, unsrer Erben Und Nachkommen, wasma-
ßen uns Bürger Magistri Rath Gericht und Gemeine Unser Stadt Lyck 
untertchänigst angebanget und gebehten, weil ihr Stadt Privilegium de 
Anno 1669. in der jüngsten großen Brande durch die Feuers Glut mit ve-
rzehret und zu Asche worden ist267. Wir selbiges unter Unserer gdstn268 
confirmation erneuert ihnen wieder ausgeben laßen, auch in einigen 
Stünden daßelbe verbeßern wollten. Wann wir dann solcher dehmütig-
sten Bitte in Gnaden deferiret: Als haben Wir daß Stadt Privilegium 
folgenden Lauts:
Wir Friderich Wilhelm von Gottes Gnaden Marggraff zu Brandenburg, 
des Heil. Röm. Reichs Ertz Cämmerer und Churfürst in Preußen, 
zu Magdeburg, Cleve, Jülich, Cleve, Berge, Stettin, Pommern, der 
Caßuben und Wenden, auch in Schlesien, zu Croßen und Jägerndorff 
Herzog, Burggraff zu Nürnberg, Fürst zu Halberstadt, Minden und 
Camin, Graff zu der Marck und Ravensberg, Herr zu Ravenstein und 
der Lande Lauenburg und Bütow etc.Thun kund und fügen hiermit je-
dermänniglich, besonders Denen daran gelegen, zuwißen, wie Uns von 
den Einwohnern des Fleckens Lÿck, unterthänigst repplicando fürgestel-
let worden, wie durch mancherleÿ zufälle, das ihren vorfahren Bereits 
in Anno 1445. am Sontag Esto mihi von Paul Rußdorffen verliehene 
Stadt Recht, so nachgeheds vom Marggraff Albrechten, Hochlöblichen 
Bindenckens, in Anno 1560. den 6ten Novembri weiter mit mehren 
Freÿheiten und Rechten, gleich anderen Cöllmischen Städten versehen, 
Bishero zu keiner rechten Einordnung gebracht seÿ; Dahero Sie dann 
demütigst gebehten, nunmehro das übrige, was nach an Einordnung 
der Stadt ermangelte, in Gnaden einzurichten, und zu gewisser Anstalt 
zubringen.Wann dann Wir in Gnaden Betrachtet, wie Uns und dem 
Lande daran gelegen, daß dieser Orth an der Grentzen immer mit 
mehrer Mannschat verstärket werde, dann auch vor Uns funden, daß 
nebst dem Stadt = Recht die Gerichte diesem Orth in gewißer Maas 
verliehen, das MarkRecht, Jahrmärkte, Handel und Wandel, Brodt = 
und FleischSchragen, Fischbänke, Badtstuben, Bäderreÿen und gewi-
ße Krüge zum Brauwerk verliehen, die Gerichte aber nur von einem 
Schultzen geübet worden; Als wolten Wir hiermit aus Höhster Landes 
Fürstlichen Vollkommenheit und Obersherrschafft, vor Uns, Unser 
Erben und Nachkommenden Herrschafft, das vorhin = erwehnter ma-

 267 Nieczytelne. 
 268 Prawdopodobnie skrót od słowa gnädigsten tzn. najłaskawsza.
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aßen Verliehene StadtRecht, nicht allein confirmiret und Bestätiget, 
sondern gleich anderen Unseren Städten in Lande, mit ordentlichem 
Magistrat und guter Policeÿ = Ordnung gdst versehen wissen.

	 1.)	 Inmaßen	dann	Wir	Krafft	dieses	verordnen,	daß	die	Gerichte	Gros	
und	 Klein,	 fortmehro	 auf	 eingekühreten	 Raht	 und	 Gericht	 ver-
theilet	 seÿn	 sollen,	 dargestelt,	 und	 mit	 dem	 Unterscheide,	 daß	
nach	anleitung	des	LandRechtens,	gewiße	Sachen	vor	den	Richter	
und	das	Gericht	gehören	und	gerichtet	werden	sollen;	indoch	soll	
von	Beÿden	Ohrten	die	Appellation	 in	bürgerlichen	Händeln	und	
Sachen	 an	Unser	Hoffgericht	 gehen;	 in	 Peinlichen	 Sachen	 aber	
die	Urtheil	 ante	 executionem	 ad	 justificandum	 in	 selbtes	Unser	
Hoffgericht	eingeschicket	werden.

	 2.)	 Zu	Bestellung	solchen	Magistrats	Wollen	und	ordnen	Wir,	daß	ein-
Bürger	Meister	und	fünff	Rahtsverwandten,	zum	Rahts	Collegio,	
denn	ein	Richter	und	fünff	Schöppen,	 zu	 einem	Gericht	und	ge-
hegten	dinge	eingesetzet,	und	durch	eine	ordentliche	Kühr,	die	auf	
Reminiscere	 in	alle	wege	zuhalten,	durch	unseren	Haubtmann	ge-
kohren,	und	in	Unseren	Hohen	Nahmen	Bestätiget,	so	auch	einige	
Stellen	in	künfftigen	Zeiten	ermangeln	werden,	durch	wiederholete	
ordentliche	Kühr,	jährlichen	auf	den	Tag	ersetzet	werden	sollen.

	 3.)	 Von	dann	nun	was	Bürger	Meister	und	Raht	richten,	entscheiden	
und	 etcra	 so	 darunter	 zu	 Geld	 Strafen	 Vertheilen	 werden,	 sol-
len	die	Geld	Straffen,	ohne	was	unsern	Fiscum	erkant	wird,	der	
Gemeinen	Stadt	zu	dero	Nutzen	Bleiben,	und	vom	Bürger	Meister	
und	Raht	jährlich	richtig	Berechnet	werden.

	 4.)	 Im	Richterlichen	Ambte	und	Beÿ	Gericht	aber,	wird	inder	dritte	the-
il,	aller	Zuerkandten	Geld	Strafen	in	Gemeine	[ohne	was	Fiscalis,	
so	dem	Fisco	 volkommen	und	gantz	 allein	 bleibet]	 Jährlichen	 in	
unser	 Ambt	 Lyck	 mittelst	 einer	 certificirten	 Specification	 aller	
und	jeder	zu	einiger	Geld	Straffe	Vertheilter	Sachen,	ausgekehret,	
der	Stadt	ein	drittheil,	dem	Richter,	was	er	in	seinem	Ambt	erken-
net,	dem	Gesambten	Gericht	aber	auch	ingesambt	über	dem,	was	
beÿ	demselben	gesprochen,	ein	drittheil	gelassen	werden.

	 5.)	 Die	weil	das	Schultzen	Ambt	auff	vier	Huben	erblich	und	Ewiglichen	
von	Uhralten	Zeiten	Her	 verschrieben,	 so	 zwar	 intziger	 Richter,	
und	 so	 Lange	 der	 Seinigen	 jemand	 dem	 Richter	Ambt	 auständig,	
dabeÿ	erhalten	werden;	So	aber	es	sich	zuträge,	dass	der	Erben	einiger	
Zum	Ambt	untüchtig	Befunden	würde,	bleiben	demselben	Zwar	die	er-
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bliche	Huben,	das	Ambt	aber	soll	alsdenn	durch	die	Wahl,	mit	einem	
Tüchtigen	Mann	 versehen	 werden;	 Es	 soll	 auch,	 sowol	 dieser	 und	
Künftig	 succedirender	Richter,	unangesehen	 seines	Erb	Rechtens,	
zu	Ablegung	des	Richterlichen	Eÿdes	gehalten	seÿn.

	6.)	 Weil	in	dem	Privilegio	de	Anno	1560.	von	6	th	Novembri	die	Häckereÿ	
von	fremden,	auch	 in	den	Marktagen	verbohten	 ;	Also	soll	auch	
an	den	Einwohnern	und	Bürgern	der	Häker	eine	größe	Anzahl,	na-
mblichen	auf	Sechs	gerichtet	seÿn,	welche	vom	Rath	dependiren	und	
eine	gewisse	Zinse	Jährlichen	demselben	davon	abtragen,die	Stadt	
auch	mit	allerhand	Hacken	wahren	nohtdürftig	versehen,	im	Kauff	
nicht	übersetzen,	sondern	gemas	der	Tax	=	ordnung	mit	dem	fünf-
ften	Pfening	verdienstes	sich	begnügen	sollen,	der	Raht	aber	Hat	
auch	 darüber,	mit	Nachdruck	 und	 Beÿ	 gewißer	 Straff,	 die	Halb	  
Unserm	Ambt	gebühren	soll,	dass	anderer	Bürger,	die	verordnete	
Bäcker	 nicht	 Beeinträchigen,	 und	 einer	 den	 andern	 verderbe,	 zu-
halten.

	 7.)	 Wegen	 der	 Manufacturen	 soll	 es	 nicht	 von	 Handwerkern,	 dass	
indes	 seine	 Brieffe,	 articul	 und	 Innung	 Habe,	 wie	 in	 andern	
Städtengehalten	werden;	Zu	wehlchem	Ende	dann	nach	und	nach	
sich	stifften	=	de	Meister,	umb	gewiße	Rollen	anzugeben,	und	das	
Meister=Recht	 von	 dem	 nachsten	 Städten	 Zum	 ersten	 mahl	 Zu	
Hohlen.

	 8.)	 Die	Handwerker	 aber	 haben	 sich	 vom	 ihrem	Handwerk,	welches	
sie	 soviel	 fleißiger	 treiben	 sollen,	 Zu	 nähren,	 und	 der	 Brau	
Nahrungzurückhalten;	 In	doch	soll	 ihnen	sonst	Zu	 ihrem	Behuff	
neben	 demHandwerk,	 zur	 Bürgerlichen	 Nahrung	 Handel	 und	
Wandel	Zu	treiben,	außer	dem	Brauen	allein,	unverwehret	seÿn.

	 9.)	 Da	 von	Alters	 und	Bishero	 fünfftzig	Krüge	 zum	Brauwerk	mit	
Privilegis	versehen,	so	bleiben	dieselbe	in	ihrer	Nahrung,	Freÿheiten	
und	Gerechtigkeiten,	wie	jeder	absonders	damit	Beliehen,	und	sol-
len	 über	 die	Anzahl	 der	Bräwer	 und	Krüger	 nicht	mehr	werden;	
Inmaßen	denn	diese	funfftzig	mit	einer	Zunfft	und	gewißen	arti-
cule	Zu	verfaßen,	und	zu	Mältzenbrauern,	wie	in	andern	Städten	
sich	 einzurichten,	 dann	Zu	Unser	 gnädigsten	Confirmation	 Ihre	
Zunft	Briefe	einzureichen	Haben.

	10.)	 Weil	von	den	Handwerkern	in	jedem	Werke	noch	Keine	gewiße	zahl	
gesetzet,	und	aber	von	den	Fleisch=	und	Fischbänken	[wegen	der	
Brodt=	Bänke	ist	vor	Zinß	bereit	unter	nachgesetzter	Summen]	von	
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Tüchrähmen	und	Badstuben	ein	gewißer	jährlicher	Zinß,	dann	von	den	
Handtwerkern	in	Gemeine	der	Halbe	theil	der	Geldstraffen,	so	in	den	
Gewerken	geffelet,	Uns	umb	das	Schutzes	und	Oberhandt	willen	ge-
büchert;	so	soll	dergleichen	und	der	übrige	Zinß	von	dem	Magistrat	
also	eingerichtet	werden,	das	derselbe,	wo	nicht	mehr,	doch	aufs	
wenigste	 soviel,	 als	 inzo	 an	 Zinß	 auch	 von	 Handtwerkern	 und	
Instleuthen	Zusammen	Eintausend	Vierhundert	Zweÿ	und	Dreÿßig	
Mark	 49	 Gr.269	 und	 1	 Scheffel270	 Weitzen,	 1	 Scheffel	 Korn,	 3	
Scheffel	Haber,	1	pfundt	Wachs	dem	Ambt,	als	ein	Jährliches	ge-
wißes	stetes	Gefäll	einbringe,	wovor	denn	der	Raht	und	Gemeine	
Stadt	Hafften	 sollen,	 jedoch	 seind	Hierunter	nicht	die	Straffen	
von	 dem	 Richter	 und	 Gericht,	 mit	 denen	 es,	 wie	 es	 im	 Vierten	
Kunst271	erwehnet,	gehalten	werden	sollen,	auch	nicht	des	Standt	=	
und	Markt	Geld,	welches	also	Bleibet,	wie	Balde	Hier	=	auf	fol-
get,	gemeinet.

	11.)	 Zu	mehrem	Aufnahmen	und	Auffwachs	dieser	Stadt,	Vergönnen	
Wir	 auch	 ihnen	 den	 Vierdten	 Jahrmarkt	 Daß	 über	 vorige	 Dreÿ,	
diese	Stadt,	den	Vierten	auf	den	Montag	nach	Trinitatis,	alle	Jahr	
anstellen	und	Hierauf	ausschreiben,	auch	zur	manifestation	in	die	
Calender	einrücken	laßen	möge.

	12.)	 Vom	Mark	und	Standt	Geld	soll	 in	allen	Vier	Jahrmärkten	Uns	
die	Helffte	 gefallen,	 und	 solch	 Geld	 durch	 einen	 Rahts	 =	 oder	
Gerichtsgeschwornen	aus	der	Stadt,	und	dem	Ambts	=	Cämmer	
eingehoben,	 und	mit	 einem	Certificat	des	Bürger	Meisters,	 dem	
Ambte	die	Helffte	alsofort	abgegeben	werden.

	13.)	 Das	Thorgeld	aber,	was	an	den	Jahrmarktstagen	eingenommen	wird,	
Bleibet	wie	von	alters	bishero	es	gewesen,	von	Stadt	zu	unterhal-
tung	der	Langen	Brücken.

	14.)	 In	 den	 Jahrmärkten	 und	 Marktagen	 soll	 vermöge	 vorgedachter	
Verschreibung	de	 ad:	 1560.	 der	 frembder	Käuffer	 nicht	 eher	Zu	
Kauffen	befugt	seÿn,	bis	die	Fahne	ausgesteket,	die	Fahne	aber	soll	
umb	9.	Uhr	Vormittage	ausgestreket	werden.

	15.)	 Zu	Beforderung	Handels	und	Wandels,	auch	dabeÿ	Ungerechtigkeit	
zuverhütten,	soll	rechtfertig	Maaß	und	Gewicht	gehalten	werden,	
zu	dem	Ende	dann	der	Raht,	eine	richtige	Elle	gerechten	Stoff	und	
Scheffel,	gerechte	Gewicht	halten,	und	eine	Gemeine	offentliche	

 269 Skrót, symbol groszy.
 270 Skrót, symbol jednostki wagi „Scheffel” = „korzec”.
 271 (Cuncb, Kuncb)
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Wage,	worin	alles,	was	über	ein	Stein	gehet,	gewogen	werden	Könne, 
anstellen.

	16.)	 Es	soll	auch	die	Stadt	in	allen	Bürger	Häusern,	besonders	in	den	
Bräu	=	und	Mältz	Häusern	die	Schorsteine	alle	mit	guten	gebran-
ten	Zigeln	auszuführen,	und	die	Dächer	mit	Dachsteine	Zubelegen,	
umb	den	Feuer	Schaden	so	viel	müglich	zuverhüten,	Bedacht	seÿn,	
zudem	 ende	 eine	 Ziegel=Schein	 auf	 dem	 ihrigen	 anzulegen,	 und	
den	Nutzen	davon,	der	Stadt	zum	Lasten	Berechnen.

	17.)	 Umb	dem	Besorglichen	Feuer	Schaden	noch	mehr	Für	Zukommen,	
sollen	zu	gewißen	Tagen,	besonders	gegen	die	Festtage,	alle	Feuer	
Mauer	von	Hause	zu	Hause	in	der	Stadt	Besichtiget,	und	wie	die	
Schorsteine	 gefeget,	 und	 im	Bald	Beschaffen,	 ob	 etwa	 eine	Riß	
Hätte,	oder	ob	Balken,	Sparren,	oder	ander	Holtz	darein	gefähr-
lichen	Läge,	wovon	einige	Feuers	Gefahr	Zubesorgen,	untersuchet,	
die	Mängel	abgeschaffet,	und	wer	was	an	den	Abschaffung	und	
änderung	unterläßet,	nach	Befinden	abgestraffet	werden.

	18.)	 Es	hat	auch	der	Magistrat	eine	Stadt	Wilkühr	wodurch	die	Bürgerschaft	
zu	 nachbarllichen	 Pflichten	 und	 aller	 Erbarkeit	 verbunden	 werde,	
Besonders	mit	Waßer	und	Mist	einander	zureichen,	aufzurichten,	diesel-
be	zur	Confirmation	einzuschicken,	dann	Jährlichen	Vor	oder	nach	dem	
Kühr	Tage,	ofentlichen	vor	der	Gemeine	Zuvorlesen,	und	inderzeit	mit	
Nachdruck	darüber	Zuhalten.

	19.)	 Das	Auch	der	Magistrat	in	ihren	Urkunden,	Zufignüßen	und	Briefen	
Zubehöriger	Trauwürdigkeit	athorisiret	werde,	wollen	wir	zu	einem	
Stadt	Siegel	in	einem	Runde	das	Gesicht	Jani	bifrontis,	umb	den	
Rand	Sigillum	Civitatis	Licca	 1669,	 ihnen	 zugeordnet	 haben	 de-
ßen	 sie	 sich	 in	 Ausfertigung	 aller	 Stadtgeschäfften,	 Zeugnüße	
und	Acten	Zugebrauchen.

	20.)	 Ob	 nun	 wol	 Hindurch	 das	 Stadt	 Recht	 wie	 anderer	 Unserer	
Städte	 im	 Lande	 eigentlichen	 fundiret,	 und	 dazu	 die	 Gründe	
und	 Posessiones	 wie	 dirselbe	 ihnen	 von	 Alters	 Her	 Verliehen,	
Verschrieben,	nach	altem	Inhalt	der	primordial	concessionen	mit	
eingerücket	 Dahero	 zu	 bürgerlichen	 Rechten	 und	 Freÿheiten	 +272 
[Hinfort	 stehen;	So	soll	doch	darumb,	und	obtenta	des	Stadt	=	
Rechts	und	bürgerlicher	freÿheiten]	von	den	Zinsen	und	Gefällen,	
welche	 dem	 Ambt	 Jährlichen	 bis	 nun	 an	 gebühren,	 und	 seit	 er-
sten	Concessionen,	 etwa	 in	 einige	 Erhöhung	 gebracht	 und	mehr	
angefunden	worden,	Unseren	Ambte	nichts	abgebrochen,	sondern	

 272 Znak wstawienia notatki umieszczonej na marginesie, która jest podana dalej w nawiasie kwadratowym.
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Jährlichen	Volkommen,	und	also	daß	die	Gemeine	Stadt	und	aller	
zusammen	davor	Hafften	sollen,	entrichtet	werden;	Wogegen	denn	
wir	 auch	 diese	 Stadt	 beÿ	 ihrem	Raht,	Gerechtigkeiten,	Gerichten	
und	Privilegien	geschützet	und	gehand	Habet	wißen	wollen,	sonder	
alle	Gefährde.	Uhrkündlich	Haben	wir	dieses	 eigenhändig	unter-
schrieben,	 und	 Unser	 Churfürstl.	 Preuß.	 Insigel	 daran	 Hangen	
Laßen.	 Gegeben	 Königsberg	 den	 23ten	Monatstag	 Augusti	 des	
Eintausend	Sechs	Hundert	neun	und	sechtzigsten	Jahres.

Friderich Wilhelm
Loc: Sigil. appen:
Nicht nur hindurch aus Höhster Landes = Fürstlichen Macht und 
Oberherschafft confirmiren, sonder auch aus sonderbahren Gnaden 
demselbe dieses Beÿ fügen wollen, daß nach dem Zehenden articul des 
obinserirten Privilegi; die Stadt Hinführd nicht mehr, als zusammen 
Eintausendt Vierhundert Zweÿ und Dreißig Mark 49 Gr. auch einen 
Scheffel Weitzen, einen Scheffel Korn, Dreÿ Scheffel Haaber und ein 
Pfund Wachs jährlichen Zinß als einstetes und gewißes dem Ambte ein-
bringen, unter solchen Zinß auch die Pentzker Huben mit Begriffen seÿn, 
und Beÿm Zwantzigsten articul dieser Zusatz daß alle, so Bürgerliche 
Nahrung treiben, sie Besitzen eigenthümliche Gründer oder nicht hin-
fort zu Bürgerlichen Rechten und freÿheiten stehen, der Stadt ihrer unter-
thünigsten bitte nach, zustatten kommen solle. Hier = Beÿ wollen wir 
jederzeit geschützet wissen. Uhrkündlich unter Unserer eigenhändigen 
Unterschrifft und angehangtem Churfürstlichen Preußischen Insiegell 
Gegeben, Königsberg von ersten Monahtstag Maji des Eintausend sech-
shundert und Neuntzigsten Jahres •/•

Friderich
Eberhart Denckelman

Tłumaczenie dokumentu z 1669 roku potwierdzającego lokację273:
My Fryderyk III, z bożej łaski margrabia brandenburski Świętego 
Cesarstwa Rzymskiego podskarbi wielki (dziedziczny) i elektor, 
książę w Prusiech, w Magdeburgu, w Jülich, w Klewe, w Berge, w 
Szczecinie, (książę) Pomorza, Kaszubów i Wendów274, również 
na Śląsku książę Krosna Odrzańskiego i Świebodzina, burgrabia 

 273 Tłumaczenie: mgr Mieczysław Husar na zlecenie Urzędu Miasta w Ełku.
 274 Nie chodzi tu o konkretne terytorium czy plemiona. Książę Pomorza, Kaszubów i Wendów (der 

Pommern, Kaschuben und Wenden Herzog) to tradycyjny tytuł odziedziczony przez elektorów 
brandenburskich po książętach pomorskich.
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Norymbergi, (wielki) książę275 w Halberstad, Minden i Kamienia 
Pomorskiego276, hrabia hrabstwa Hohenzollern, Mark i Ravensberg, 
pan na Ravenstein oraz na ziemi lęborskiej i bytowskiej, etc. po-
świadczamy urzędowo i uznajemy niniejszym w imieniu naszym, 
naszych spadkobierców, o co nas mieszczanie, magistrat, sąd i gmi-
na naszego miasta Ełk uniżenie wyczekując (z utęsknieniem), pro-
szą, ze względu na to, że ich Przywilej nadania praw miejskich z 
roku 1669 w niedawnym wielkim pożarze został przez płomienie 
strawiony i w popiół się obrócił. Tenże im przez naszą najłaskaw-
szą konfirmację [potwierdzenie, akceptacja] odnowiony ponownie 
zlecamy wydać, jak również po kilku godzinach (pracy) udoskona-
lić go pragnęliśmy. Po czem (po dokonaniu zmian) tejże uniżonej 
prośbie w naszej łaskawości ustępujemy: Niniejszym Przywilejów 
przybiera następujące brzmienie:
My Fryderyk Wilhelm z bożej łaski margrabia brandenburski, 
Świętego Cesarstwa Rzymskiego podskarbi wielki i elektor, książę w 
Prusiech, w Magdeburgu, w Jülich, w Klewe, w Berge, w Szczecinie, 
(książę) Pomorza, Kaszubów i Wendów, również na Śląsku książę 
Krosna Odrzańskiego i Świebodzina, burgrabia Norymbergi, (wiel-
ki) książę w Halberstad, Minden i Kamienia Pomorskiego, hrabia 
Hohenzollern, hrabstwa Mark i Ravensberg, pan na Ravenstein 
oraz na ziemi lęborskiej i bytowskiej, etc. podajemy do wiadomości 
i uściślamy wszem i wobec, szczególnie dla tych, którym na tym 
zależy, by wiedzieli, że jak wynika z uniżenie przedstawionego nam 
przez mieszkańców miejscowości Ełk repplicando277, przez różnora-
kie zrządzenia losu prawa miejskie nadane ich przodkom już w roku 
1445 w niedzielę Esto mihi2 78 przez Pawła von Rußdorffa, a następ-
nie rozszerzone o wiele praw i przywilejów podobnych innym mia-
stom na prawie chełmińskim przez (sługę) margrabiego Albrechta, 
prześwietnego Bindenckena szóstego listopada 1560 roku, jak do-
tąd nie zostały doprowadzone do właściwego uprawomocnienia; W 
związku z tym proszą uniżenie, by to, czego brakowało do owego 
uprawomocnienia, zostało zarządzone i doprowadzone do odpo-
wiedniego funkcjonowania. Kiedy rozważaliśmy w łasce naszej, co 

 275 Niestety w języku polskim nie ma rozróżnienia pomiędzy niemieckimi tytułami „Fürst” i „Hertzog”, 
dlatego do rozróżnienia dodano (wielki)

 276 Ernest Bogusław von Croy (1620-1684), ostatni biskup Kamienia Pomorskiego (Kammin) sprzedał 
prawa do swej diecezji elektorowi Brandenburgi za 100,000 talarów w 1650 r.

 277 Od włoskiego replicare – odpowiedź. 
 278 Siódma niedziela przed Wielkanocą. 
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nam i krajowi naszemu byłoby dogodne, iż miejscowość ta przy gra-
nicy położona zawsze musiała wzmacniana być znaczną załogą woj-
skową, wydało nam się również (również doszliśmy do wniosku), 
że miejscowości owej oprócz praw miejskich też sąd w określonym 
stopniu należy nadać, prawo targowe, jarmarki, handel i dobrobyt, 
stragany z mięsem i chlebem, kramy rybne, łaźnie publiczne, za-
kłady cyrulików i niektóre karczmy do warzenia piwa upoważnić, 
jednakże sądy niech będą tylko przez jednego sołtysa sprawowa-
ne; Jakoż pragniemy więc niniejszym, prawem naszej najwyższej 
krajowo – książęcej doskonałości i supremacji, w imieniu naszym, 
naszych spadkobierców oraz władzy która nadejdzie279, nie tylko w 
określonym zakresie wspomniane prawo miejskie konfirmować280 i 
potwierdzić, lecz również mieć najłaskawszą pewność, że zostanie 
one wprowadzone na równi z innymi miastami w kraju z porząd-
nym magistratem i dobrymi zasadami pożycia publicznego.

 1.) W tym celu więc mocą tego zarządzenia, nakazujemy, aby wyroki 
Sądów Większego i Mniejszego były odtąd wydawane przez upraw-
nioną Radę i Sąd, z tą różnicą, że po wprowadzeniu prawa krajo-
wego wyroki w niektórych sprawach mają zapadać przed sędzią i 
mają przez sąd zostać wysłuchane i osądzone; jednakoż z obu stron 
(sądów) apelacje w sprawach mieszczańskich postępków mają być 
kierowane do sądu nadwornego (książęcego); w sprawach kryminal-
nych (gardłowych) jednakże wyrok ante executionem ad justifican-
dum281 powinien być do tegoż sądu przesłany.

 2.) W skład takiegoż magistratu pragniemy i rozkazujemy, by do Kolegium 
rady został powołany burmistrz i pięciu członków, zaś w skład sądu 
jednego sędziego i pięciu ławników skierowanych do rozpatrywania 
wyznaczonych spraw, wybieranych w rzetelnych wyborach, który 
mają być na wszelkie sposoby uregulowane do Reminiscere 282, przez 
naszego starostę sprawdzone, i naszym czcigodnym imieniu zatwier-
dzone, i nawet jeżeli w przyszłości okaże się, że niektóre miejsca się 

 279 Władza, która nadejdzie – z pewnością autor nie miał na myśli żadnej ziemskiej władzy lecz Króle-
stwo Niebieskie, które nastąpi po końcu świata i sądzie ostatecznym. 

 280 Potwierdzenie przez najwyższą instancję.
 281 Ante executionem ad justificandum – formuła prawnicza oznaczająca, iż wyrok należy osądzić 

przed jego egzekucją.
 282 Wielki Post składa się z sześciu niedziel. Każda z nich za wyjątkiem ostatniej Niedzieli Palmowej 

ma nazwę rozpoczynającą się od pierwszych słów introitu. Reminiscere – to druga niedziela 
Wielkiego Postu.
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zwolnią, mają być uzupełnione w nowych wyborach, które mają być 
zakończone corocznie do tego samego dnia.

 3.) Cokolwiek burmistrz i rada zawyrokują, rozstrzygną etc. i co dopro-
wadzi do wydania kar pieniężnych, to pomijając należności naszego 
skarbu pieniądze te mają być przeznaczone na potrzeby gminy miejskiej, a 
przez burmistrza i radę corocznie skrupulatnie być rozliczone.

 4.) Aliści w przypadku urzędu sędziowskiego i sądu będzie trzecia część 
wszystkich naliczonych kar pieniężnych (za wyjątkiem należności 
skarbu państwa, które całkowicie i wyłącznie przypadają skarbowi) 
corocznie na podstawie certyfikowanej specyfikacji zawierającej wy-
kaz każdej sprawy z naszego urzędu, w Ełku w której zapadła kara 
pieniężna, będzie przekazanych gminie, miastu jedna trzecia, lecz 
sędziemu za to co wykryje w swoim urzędzie oraz całemu sądowi 
również za wyjątkiem tego, co wyżej było powiedziane, należy trze-
cią część zostawić.

 5.) Ponieważ urzędowi sołtysa cztery łany dziedzicznie i po wsze cza-
sy od pradawnych czasów zostało zapisane, tak również ma zostać 
obecnemu sędziemu, i to tak długo ma być utrzymane, póty jego po-
tomkowie będą w stanie sprostać urzędowi sędziowskiemu; Jeżeli 
jednak trafi się, iż któryś z jego spadkobierców zostanie określony 
jako niezdolny do urzędowania, to zatrzyma co prawda dziedziczne 
łany, lecz urząd od tej pory za pomocą wyborów przez sprawnego 
człowieka winien być objęty; Ponadto zarówno obecny, jak i następ-
ny sędzia, bez względu na jego dziedziczne prawa, ma być zobowią-
zany do złożenia przysięgi sędziowskiej.

 6.) Ponieważ w Przywileju z 1560 roku z szóstego listopada obcym za-
broniony jest handel galanterią nawet w dni targowe; A że też wśród 
mieszkańców jest duża liczba handlarzy galanterią, więc ich ilość 
ma do sześciu być ograniczona, którzy to będą przez radę wyznacza-
ni i będą jej płacili corocznie określony podatek, miasto natomiast 
mają wystarczająco w różnorakie towary galanteryjne zaopatry-
wać, a przy kupczeniu nie przesadzać, lecz zgodnie z wykazem opłat 
(narzutów) zadowolić się piątym fenigiem dochodu, rada natomiast 
stanowczo i stosując odpowiednie kary, z których połowę dochodów 
ma oddać naszemu urzędowi, ma dbać, by uprawnionych piekarzy 
zbytnio nie obciążać i chronić innych mieszczan, by jeden drugiego 
nie zniszczył.
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 7.) Jeżeli chodzi o manufaktury, to nie mogą być prowadzone przez 
rzemieślników nieposiadających tutaj swoich pism uwierzytel-
niających, przepisów i cechów, tak jak w innych miastach; Co w 
końcu doprowadzi z biegiem czasu do tego, że kształcący się w 
celu wykonywania określonych zawodów mistrzowie przyniosą 
swoje nowe tytuły mistrzowskie z innych miast.

 8.) Rzemieślnicy mają się z swego rzemiosła utrzymywać, które powinni 
o wiele żwawiej wykonywać, a od piwowarstwa trzymać się z dala; 
Jednakże nie będzie im zabronione obok browarników czerpać z 
niego korzyści, lecz jako działalność dodatkową do rzemiosła, by 
mieszczańska korzyść, handel i dobrobyt się szerzył.

 9.) Ponieważ od dawna aż po dziś dzień piętnaście gospód uzyskało 
prawo warzenia piwa, niechże pozostaną przy swojej działalno-
ści, przywilejach i prawach takich, jakimi została każda z osobna 
uposażona, lecz ilość browarów i gospód nie powinna już wzrosnąć; 
Chcielibyśmy by owe piętnaście ukonstytuowało swoją działalność 
w cechu zrzeszonych browarników posiadającym swoje przepisy, tak 
jak to jest w innych miastach praktykowane, a następnie przesłać do 
naszej najłaskawszej konfirmacji swoje listy cechowe.

 10.) Ze względu na to, że nie jest jeszcze ustalona określona ilość rze-
mieślników w każdym zakładzie, a ponadto od kramów z mięsem i 
rybami [przez stargany z chlebem podatek już został zaniżony poni-
żej ustalonych kwot] od sukienników i łazienników wpływa pewien 
roczny podatek, ale połowa opłat za kary pieniężne do rzemieślni-
ków w gminie, a więc do rzemiosła trafia, tak więc dla Nas za wolę 
ochrony i kierownictwo niniejszym należy się; Więc w związku z tym 
również pozostałe opłaty mają zostać wpłacone do magistratu, który 
to, jeżeli nie więcej, to co najmniej tyle, czyli po doliczeniu podatków 
od rzemieślników i robotników folwarcznych (okresowych) powinien 
wynieść razem tysiąc czterysta trzydzieści dwie grzywny 49 groszy i 
1 korzec pszenicy, 1 korzec żyta, 3 korce owsa, 1 funt wosku stałego 
dochodu dla urzędu, co rada i gmina miejska winni zaręczyć, przy 
czym, jak to się niebawem okaże, nie powinny tu być wliczane pie-
niądze za kary zasądzone przez sędziego i sąd jak to zostało wspo-
mniane w punkcie czwartym, jak również opłaty placowe i targowe.

 11.) W celu zwiększenia dochodów i rozwoju tegoż miasta, zaszczycamy 
je prawem do czwartego jarmarku oprócz dotychczasowych trzech, 
który to czwarty jarmark miasto ma corocznie urządzać i wypisać 
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na poniedziałek po Trinitas283, a dla lepszej manifestacji do kalen-
darza może dodać.

 12.) Za opłaty placowe i targowe winno nam ze wszystkich czterech jar-
marków po połowie przypaść, a pieniądze te przez radnego lub ław-
nika z miasta powinny być wywiezione i do kasy urzędu przyjęte i z 
pokwitowaniem burmistrza w połowie natychmiast oddane.

 13.) Jednakże rogatkowe przyjęte podczas trwania jarmarków, pozosta-
nie tak, jak było dawniej tak i teraz miastu na utrzymanie Długiego 
Mostu.

14.) Podczas jarmarków i dni targowych, zgodnie z przywilejem z roku 
1560 obcy kupiec nie ma prawa do handlowania, dopóki chorągiew 
nie zostanie wywieszona, chorągiew ta jednak powinna zostać wy-
wieszona o godzinie 9. przed obiadem.

 15.) Dla wspierania handlu i dobrobytu i aby przy tym ochronić od nie-
sprawiedliwości, powinna być utrzymywana i sprawdzana właściwa 
miara i waga, w tym celu rada winna wystawić prawidłowy wzór 
łokcia tkaniny i odpowiednio ważący korzec i publicznie dostępną 
wagę, na której wszystko poniżej jednego kamienia284 mogłoby zo-
stać zważone.

 16.) Wszystkie kominy w mieście, zwłaszcza te z browarów i słodowni, 
mają zostać wykonane z dobrze wypalonej cegły, zaś dachy pokryte 
dachówką ceramiczną, aby szkody wywołane ogniem, jak to możli-
we, ograniczyć, w tym celu zamyślamy, by każdemu założyć pokwi-
towania na cegłę zaś wykupieniem ich obciążyć miasto.

 17.) Aby przed trapiącymi nas szkodami od ognia jeszcze lepiej się za-
bezpieczyć, w określone dni, zwłaszcza przed świętami, mają być 
obejrzane dom po domu wszystkie mury ogniowe w mieście, jak rów-
nież to, czy kominy są wyczyszczone lub niebawem wykonane, albo 
czy mają szpary, albo czy belki, krokwie lub inne drewno w nich 
niebezpiecznie nie jest umieszczone, przy czym należy zagrożenie 
ogniowe zabezpieczyć, zbadać, usterki usunąć, a jeżeli kto zaniedba 
coś przy tychże naprawianiu, po stwierdzeniu (takiego wykroczenia) 
należy ukarać.

 18.) Magistrat ma wydać wilkierz, który zobowiąże mieszczaństwo do 
dobrosąsiedzkich obowiązków i wszelakiej przyzwoitości zwłasz-
cza w sprawach wzajemnego odprowadzania wody i odchodów (na 
sąsiednie podwórka), tenże (wilkierz) przesłać do konfirmacji (za-

 283 Trinitas – uroczystość Najświętszej Trójcy przypada w niedzielę po Zesłaniu Ducha Świętego
 284 1 kamień = 33 funty, 1 funt = 467,711 grama, czyli waga taka miała zważyć ciężar około 15,435 kg.
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twierdzenia), następnie corocznie po dniu wyborów, publicznie od-
czytywać, a przy tym z naciskiem o tym dyskutować.

 19.) By magistrat mógł z należytą powagą swe dokumenty, zezwolenia i 
listy autoryzować, pragniemy nadać mu pieczęć miejską przedsta-
wiającą w owalu twarz Janusa Dwulicego, zaś przy brzegu napis 
Sigillum Civitatis Licca 1669, po wykonaniu której będą używać do 
zatwierdzania wszelkich spraw urzędowych, świadectw i akt.

 20.) Czy oto teraz nadanie prawa miejskiego tak jak w przypadku in-
nych miast w kraju spowoduje jego właściwie ugruntowanie, i czy 
ponadto grunty i majątki, które mu od wieków nadane, zapisane, 
uwzględnione zgodnie z treścią pradawnych Przywilejów dalej służą 
mieszczańskim prawom i wolnościom; Lecz chodzi przecież o to, by 
ochrona prawa krajowego i mieszczańskich zwolnień od podatków i 
posług, które urzędowi naszemu corocznie aż po dziś dzień są pła-
cone, a od czasów pierwszych Przywilejów zostały nawet nieco pod-
wyższone i bardziej docenione, by nie zostało Naszemu urzędowi 
nic ujęte, lecz corocznie w całości zostało zapłacone, za co gmina, 
miasto i wszyscy razem powinni ręczyć; Aby temu zapobiec, pra-
gnęliśmy, by owo miasto było zabezpieczone i poręczone nadaniem 
mu rady, praw, sądów i przywilejów, aby nic nie zostało zagrożone. 
Poświadczamy urzędowo, że własnoręcznie podpisaliśmy ten doku-
ment i zleciliśmy naszą elektorską, pruską pieczęć zawiesić. Wydane 
w Królewcu 23 dnia miesiąca sierpnia tysiąc sześćset sześćdziesiąte-
go dziewiątego roku.

Fryderyk Wilhelm
Loc: Sigil285. 

appen:
Nie tylko prawem naszej najwyższej krajowo – książęcej mocy i su-

premacji, powyższe zatwierdzamy, lecz również wyrazem szczególnej 
łaski powodowani, dodajemy, że zgodnie z artykułem dziesiątym cy-
towanego wyżej przywileju; miasto nie wnosi więcej niż razem tysiąc 
czterysta trzydzieści dwie grzywny 49 groszy i 1 korzec pszenicy, 1 
korzec żyta, 3 korce owsa, 1 funt wosku pewnego, stałego rocznego 
dochodu (czynszu) dla urzędu, w dochód ten wliczone są również łany 
czy łany partaczy286, a w dwudziestym artykule jest dodatek że wszy-
scy, zarówno ci, którzy trudnią się mieszczańskim zarobkowaniem, 
 285 Miejsce na pieczęć.
 286 Partaczami zwano rzemieślników nie zrzeszonych w cechach. Na podstawie prawa miejskiego zwal-

czani byli przez mistrzów cechowych zrzeszonych w cechach, jako zagrażająca im konkurencja.
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jak i ci, którzy posiadają grunty na własność, a nawet ci, którzy nie 
są objęci mieszczańskimi prawami i przywilejami, zgodnie z uniżo-
nym podaniem (prośbą) miasta, mogą być dla nas użyteczni. O tym-
że chcemy być stale zawiadamiani. Poświadczone urzędowo naszym 
własnoręcznym podpisem oraz dołączoną naszą elektorską, pruską 
pieczęcią wydane, w Królewcu pierwszego miesiąca maja tysiąc sześć-
set dziewięćdziesiątego roku.
Fryderyk
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SPIS ILUSTR ACJI

A. Spis ilustracji czarno – białych.

 1. Grodzisko pruskie. Według oryginalnego rysunku z Muzeum Pruskiego. 
R. Weber.

 2. Państwo Zakonne w XIII wieku. B. Schumacher.
 3. Mapa Prus z naniesionymi podziałami kościelnymi w państwie zakonu 

krzyżackiego w początkach X V wieku. A. Radzimiński.
 4. Pieczęć majestatyczna z wizerunkiem Witolda z końca XIV wieku. 

Żródło: w w w.wikipedia.pl
 5. Wielki mistrz Konrad Zöllner von Rotenstein. Ch. Hartknoch.
 6. Komtur z Bałgi, późniejszy wielki mistrz krzyżacki. Ulrich von Jungingen. 

Ch. Hartknoch.
 7. Bitwa pod Grunwaldem. Drzeworyt. Marcin Bielski, Kronika wszytkie-

go świata, 1554.
 8. Zamek w Bałdze. Ch. Hartknoch.
 9. Komturia bałgijska w XIV wieku. R. Weber.
 10. Plan zamku w Rynie z 1827 roku. J. M. Giese.
 11. Osadnicy. Rys. Ch. Hartknoch.
 12. Prusowie. Rys. Ch. Hartknoch.
 13. Wielki mistrz Paweł Bellizer von Russdorf. Ch. Hartknoch.
 14. Przy wilej lokacyjny wsi Ełk na prawie chełmińskim z 1425 roku.
 15. Przy wilej lokacyjny miasta Ełk na prawie chełmińskim z 1435 roku.
 16. Akt inkorporacji Prus do Królestwa Polskiego z 6 marca 1454 roku. Fot. 

ze zbiorów APT.
 17. Wielki mistrz Henryk Reuss von Plauen. Ch. Hartknoch.
 18. Pieczęć Ełku z 1513 roku. R. Kawecki.
 19. Wielki mistrz Fryderyk z Miśni. Ch. Hartknoch.
 20. Książę Albrecht. Rys. Ch. Hartknoch.
 21. Plan Prus z początki X VII wieku. EHC. K. Hennenberger, BU W.
 22. Powiększenie planu z wyeksponowanym Ełkiem. EHC. K. Hennenberger, 

BU W.
 23. Wojny Szwecji na Kontynencie 1630 – 1679, wg Anderssona.
 24. Scena obozowa. Przemarsz wojsk szwedzkich. Sztych E. Dahlberga.
 25. Mapa Polski E. Dahlberga z 1655 roku. S. X. Puffendorf, De rebus…, 

BUT.
 26. Fragment mapy E. Dahlberga z wyeksponowanym Ełkiem.
 27. Książę Bogusław Radziwiłł. Ch. Hartknoch.
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 28. Akt potwierdzenia praw miejskich i nadania czwartego jarmarku z 1669 
roku, w ydany przez elektora Fryderyka III Wilhelma.

 29. Pieczęć Ełku z 1669 roku. R. Kawecki.
 30. Widok Ełku z 1684 roku. Ch. Hartknoch.
 31. Plan okolic Ełku z 1799 roku. Atlas Schröttera. APT.
 32. Marszałek Michel Ney. Źródło: w w w.wikipedia.pl
 33. Wjazd cara rosyjskiego Aleksandra I do Ełku w dniu 19 stycznia 1813 

roku. J. Weber.
 34. Rysunek rzutu zamku z 1827 roku autorstwa Johanna Giese’go.
 35. Mapa okolic Ełku z początku X X wieku. APSOE, ZK.
 36. Widok od strony wschodniej na zamek i nieistniejący drewniany most. 

Reprodukcja ze zdjęcia z 1888 roku. R. Weber.
 37. Now y most na Wyspę Zamkową wybudowany w 1910 roku. Fot. archi-

walna ze zbiorów W UOZDE.
 38. Fragment mapy Ełku z 1928 roku. Ze zbiorów APB.
 39. Widok na zamek z lat dwudziestych X X wieku od strony południowo – 

zachodniej. Fot. archiwalna ze zbiorów APSOE.
 40. Widok na zamek od strony wschodniej. Zdjęcie archiwalne z okresu 

między wojennego ze zbiorów W UOZDE.
 41. Plan Wyspy Zamkowej z lat 1924 – 1932 Kurta Wallerta. Reprodukcja J. 

Weber.
 42. Widok na Wyspę Zamkową z 1932 roku od strony południowo - zachod-

niej. Zdjęcie lotnicze ze zbiorów W UOZDE.
 43. Widok na zniszczone Centrum Ełku. Fot. archiwalna z 1914 roku ze 

zbiorów W UOZDE.
 44. Widok na Ełk z początku lat dwudziestych X X wieku. Źródło: w w w.ca-

stlesofpoland.com
 45. Widok na Ełk z lotu ptaka. Lata trzydzieste X X wieku. Źródło: w w w.ca-

stlesofpoland.com
 46. Widok na zamek od strony północno – wschodniej. Fot. J. Sandomirski 

1958 rok. W UOZDE.
 47. Widok na Wyspę Zamkową od strony południowo – zachodniej. 

Fotografia archiwalna z 1986 roku ze zbiorów W UOZDE.
 48. Widok na zamek od strony wschodniej. Biała karta Fot. A. Żywiczyński, 

1988 r. W UOZDE.
 49. Plan w ykopalisk przeprowadzonych na zamku w latach osiemdziesią-

tych. Z. Skrok, T. Wilde. W UOZDE.
 50. Widok na wykop nr 1. Fotografia archiwalna z 1986 roku. Z. Skrok, T. 

Wilde. W UOZDE.
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 51. Widok na wykop nr 2. Fotografia archiwalna z 1986 roku. Z. Skrok, T. 
Wilde. W UOZDE.

 52. Widok na wykop nr 4. Fotografia archiwalna z 1986 roku. Z. Skrok, T. 
Wilde. W UOZDE.

 53. Widok na wykop nr 5. Widoczne relikty piwnic I i II. Fotografia archi-
walna z 1986 roku. Z. Skrok, T. Wilde. W UOZDE.

 54. Widok na wykop nr 5. Widoczny narożnik piwnicy nr. I. Fotografia ar-
chiwalna z 1986 roku. Z. Skrok, T. Wilde. W UOZDE.

 55. Widok na wykop nr 5. Widoczne relikty okna piwnicznego piwnicy nr. I. 
Fotografia archiwalna z 1986 roku. Z. Skrok, T. Wilde. W UOZDE.

 56. Widok na wykop nr 5. Widoczne relikty piwnicy nr II. Fotografia archi-
walna z 1986 roku. Z. Skrok, T. Wilde. W UOZDE.

 57. Widok na wykop nr 5. Widoczne relikty schodów do piwnicy nr II. 
Fotografia archiwalna z 1986 roku. Z. Skrok, T. Wilde. W UOZDE.

 58. Relikty ceramiki odnalezionej podczas badań archeologicznych w 
1986 roku. Fotografia archiwalna z 1986 roku. Z. Skrok, T. Wilde. 
W UOZDE.

 59. Relikty ceramiki odnalezionej podczas badań archeologicznych w 
1986 roku. Fotografia archiwalna z 1986 roku. Z. Skrok, T. Wilde. 
W UOZDE.

 60. Relikty ceramiki odnalezionej podczas badań archeologicznych w 
1986 roku. Fotografia archiwalna z 1986 roku. Z. Skrok, T. Wilde. 
W UOZDE.

 61. Relikty ceramiki odnalezionej podczas badań archeologicznych w 
1986 roku. Fotografia archiwalna z 1986 roku. Z. Skrok, T. Wilde. 
W UOZDE.

 62. Widok na wykop nr 7. Fotografia archiwalna z 1986 roku. Z. Skrok, T. 
Wilde. W UOZDE.

 63. Widok na wykop nr 7. Widoczne relikty piwniczki. Fotografia archiwal-
na z 1986 roku. Z. Skrok, T. Wilde. W UOZDE.

 64. Widok na wykop nr 8. Fotografia archiwalna z 1986 roku. Z. Skrok, T. 
Wilde. W UOZDE.

 65. Widok na wykop nr 9. Fotografia archiwalna z 1986 roku. Z. Skrok, T. 
Wilde. W UOZDE.

 66. Budynek mieszkalny przy ul. Zamkowej 4. Fot. S. Radziwiłowicz, Biała 
karta, J. Lewiński, 1987 rok. W UOZDE.

 67. Plan Wyspy Zamkowej z końca X X wieku. Ze zbiorów APSOE.
 68. Widok na Wyspę Zamkową z początku X X wieku. Fot. archiwalna ze 

zbiorów W UOZDE.
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 69. Fragment rysunku zamku w Ełku Ch. Hartknocha z 1684 roku.
 70. Rysunek planu zamku w Ełku z 1827 roku. J. Giese.
 71. Fragment rysunku J. Giese’go. Zamek Główny: 1. Budynek wieży miesz-

kalno – obronnej; 2. Budynek murowany; 3. Brama na Przedzamcze; 
Budynek drewniany?; 5. Brama wschodnia; 6. wartownia; 7. Most; 8. 
Wieża f lankująca.

 72. Fragment rysunku J. Giese’go. Przedzamcze: 1. Budynek Murowany; 2. 
Budynek szachulcowy?; 3. Wartownia; 4. wieża f lankująca; 5. Brama 
zachodnia.

 73. Rysunek rzut parteru zamku z 1871 roku. R. Weber.
 74. Rysunek rzut parteru zamku z 1908 roku. APSOE.
 75. Rzut pierwszego piętra z inwentaryzacji zamku z 1908 roku. APSOE.
 76. Rzut drugiego piętra z inwentaryzacji zamku z 1908 roku. APSOE.
 77. Rzut poddasza z inwentaryzacji zamku z 1908 roku. APSOE.
 78. Inwentaryzacja konserwatorska z 1986 roku piwnic zamku z zazna-

czonymi miejscami przebadanym. Z. Skrok, T. Wilde. Ze zbiorów 
W UOZDE

 79. Rysunek przekroju wykopu stanowiska VIII, wykop 13 h. A. Mackiewicz, 
I. Szlefarska, W UOZDE.

 80. Inwentaryzacja konserwatorska z 1986 roku parteru zamku z zazna-
czonymi miejscami przebadanym. Z. Skrok, T. Wilde. Ze zbiorów 
W UOZDE.

 81. Systematyka detalu ceglanego kościołów gotyckich na Warmii, typ 
kształtki o profilu narożnym. M. Kutner.

 82. Widok na zamurowany otwór wejściowy do skrzydła wschodniego. 
Inwentaryzacja konserwatorska z 1986 roku ściany wschodniej. Z. 
Skrok, T. Wilde. Ze zbiorów W UOZDE.

 83. Widok na klasycystyczne okno. Inwentaryzacja konserwatorska z 1986 
roku ściany wschodniej. Z. Skrok, T. Wilde. Ze zbiorów W UOZDE.

 84. Inwentaryzacja konserwatorska z 1986 roku ściany piwnicznej zam-
ku z widocznym wątkiem wedyjskim. Z. Skrok, T. Wilde. Ze zbiorów 
W UOZDE.

 85. Chronologiczna typologia szczytów budowli gotyckich na Warmii. E. 
Pilecka.

 86. Inwentaryzacja konserwatorska średniowiecznych schodów w murze 
wschodnim zamku. Z. Skrok, T. Wilde. Ze zbiorów W UOZDE.

 87. Inwentaryzacja konserwatorska z 1986 roku ściany gotyckiej zamku z 
uwidocznionym zamurowanym oknem nowożytnym. Z. Skrok, T. 
Wilde. Ze zbiorów W UOZDE.
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 88. Przekrój przez umocnienia drewniano – ziemne. J. Chudziakowa, A. 
Kola.

 89. Rzut zamku w Toruniu. Z. Nawrocki.
 90. Mapa Państwa Krzyżackiego z naniesionymi warownymi budowlami 

krzyżackimi, według typów architektonicznych i funkcji. Stan z 1400 
roku. M. Arszyński.

 91. Plan zamku w Pokrzywnie. B. Schmid.
 92. Zamek w Grudziądzu. C. Steinbrecht.
 93. Rzut zamku w Bierzgłowie. C. Steinbrecht.
 94. Rzut zamku w Lochstedt. C. Steinbrecht.
 95. Przekrój pionowy zamku w Ragnecie. C. Steinbrecht.
 96. Rekonstrukcja wyglądu zamku w Radzyniu Chełmińskim. C. 

Schteinbrecht.
 97. Wieże mieszkalne: w Siedlęcinie, rzut, wg: J. Kamińskiej; w 

Biestrzykowie, rzut, wg: T. Jankowskiego; w Ciepłowodach, rzut, wg: 
Katedry Architektury Politechniki Wrocławskiej; w Siedlęcinie, rzut, 
wg: J. Rozpędowskiego; w Zachužnach, rzut, wg C. Palli.

 98. Wieża mieszkalna w Siedlęcinie. Fragment rysunku F. Schllorera z poło-
w y XIX wieku. Reprodukcja: B. Guerquin, Zamki… .

 99. Rzut wieży mieszkalno – obronnej w Siedlęcinie. T. Mroczko, M. 
Arszyński, Sztuka gotycka… .

 100. Wieża mieszkalno – obronna w Pastuchowie. Rysunek F. Schllorera z 
połow y XIX wieku. B. Guerquin, Zamki….

 101. Rzut zamku w Płotach. Z. Radacki, Średniowieczne zamki… .
 102. Zamek w Gołańczy. Rysunek z połowy XIX wieku. E. Raczyński, 

Wspomnienia Wielkopolski… .
 103. Plan zamku w Węgorzewie z 1827 roku. J. Giese.
 104. Zamek w Bezławkach. K. Schteinbrecht.
 105. Rzut zamku w Bezławkach. B. Schmid.
 106. Rzut zamku w Nowym Jasieńcu. B. Guerquin, Zamki … .
 107. Rzut zamku w Radzkach Dużych. B. Guerquin, Zamki … .
 108. Rzut zamku w Szestnie. M Głosek.
 109. Rzut zamku w Barcianach. T. Mroczko, M. Arszyński, Sztuka gotyc-

ka…
 110. Rzut zamku w Nidzicy. T. Mroczko, M. Arszyński, Sztuka gotycka… .
 111. Rzut zamku w Garbnie. A. Boetticher.
 112. Plan zamku w Piszu z 1827 roku. J. Giese.
 113. Plan zamku w Giżycku z 1827 roku. J. Giese.
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 114. Malowidło ścienne na zamku w Ragnecie. C. Steinbrecht, Die 
Ordensburger der Hochmeisterzeit in Preussen, Berlin 1920.

 115. Fresk z zamku w Lochstedt przedstawiający Michała Archanioła. K. H. 
Clasen, Die Fresken… .

 116. Rzut zamku w Raciążku. L. Kajzer.
 117. Plan sytuacyjny zamku w Ełku. Biała karta, A. Ży wiczyński, 1988 r. 

W UOZDE.
 118. Rzut parteru zamku w Ełku. Biała karta, A. Ży wiczyński, 1988 r. 

W UOZDE.
 119. Widok na zamek od strony wschodniej. Biała karta Fot. A. Żywiczyński, 

1988 r. W UOZDE.
 120. Widok na elewację północną zamku. Fot. A. Żywiczyński, 1988 r. 

W UOZDE.
 121. Widok na ryzalit zachodni zamku. Fot. A. Żywiczyński, 1988 r. 

W UOZDE.
 122. Widok na elewacje wschodnią zamku. Fot. A. Żywiczyński, 1988 r. 

W UOZDE
 123. Plan sytuacyjny byłego budynku powięziennego na Wyspie Zamkowej. 

Biała karta. A. Żywiczyński, 1988 r. W UOZDE.
 124. Fotografia byłego budynku powięziennego na Wyspie Zamkowej. Biała 

karta. A. Żywiczyński, 1988 r. W UOZDE.
 125. Plan sytuacyjny byłego budynku nr 2 na Wyspie Zamkowej. Biała karta, 

J. Lewiński, 1987 rok. W UOZDE.
 126. Nieistniejący budynek mieszkalny przy ul. Zamkowej 2. Fot. S. 

Radziwiłowicz, Biała karta, J. Lewiński, 1987 rok. W UOZDE.
 127. Plan sytuacyjny budynku nr 3 na Wyspie Zamkowej. J. Lewiński, 1987 

rok. W UOZDE.
 128. Budynek mieszkalny przy ul. Zamkowej 3. Fot. S. Radziwiłowicz, Biała 

karta, J. Lewiński, 1987 rok. W UOZDE.
 129. Plan sytuacyjny byłego budynku nr 4 na Wyspie Zamkowej. J. Lewiński, 

1987 rok. W UOZDE.
 130. Budynek mieszkalny przy ul. Zamkowej 4. Fot. S. Radziwiłowicz, Biała 

karta, J. Lewiński, 1987 rok. W UOZDE.
 131. Mapa sytuacyjno – wysokościowa Wyspy Zamkowej. 2004 rok. Skala 1 

: 500. W UOZDE.
 132. Zamek w Łęczycy. Rysunek Józefa Łepkowskiego z 1870 roku. Ze zbio-

rów MNK.
 133. Zamek w Trokach. Fragment obrazu Wojciech Gersona z 1855 roku. Ze 

zbiorów MN W.
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B. Spis ilustracji kolorowych.

 1. Mapa okolic Ełku.
 2. Widok na Zamek Główny w Ełku. Miejsce usytuowania pierwotnej 

strażnicy. Fot. Anna Duchnowska – 2008.
 3. Mapa topograficzna Ełku z 1965 roku. Skala 1 : 25000. Ze zbiorów 

UME.
 4. Widok na Ełk od strony południowo – zachodniej. Zdjęcie lotnicze z 

2004 roku. Ze zbiorów UME.
 5. Widok Na miasto i Wyspę Zamkową od strony południowej. Zdjęcie lot-

nicze z 2004 roku. Ze zbiorów UME.
 6. Widok na Wyspę Zamkową od strony zachodniej. Zdjęcie lotnicze z 

2004 roku. Ze zbiorów UME.
 7. Mapa Prus z zaznaczonymi granicami terenu zamieszkiwania plemion 

Pruskich. Źródło: w w w.skaldenland.net
 8. Fryz kominkowy z zamku w Malborku przedstawiający walkę rycerzy 

krzyżackich z Prusami. Fot. Dariusz Subocz – 2008.
 9. Wielki Książę Witold. Źródło: w w w.wikipedia.pl
 10. Państwo Zakonne około 1400 roku. Źródło: w w w.timediver.de
 11. Bitwa pod Grunwaldem. Diebold Schilling X V wiek. Źródło: w w w.wiki-

pedia.pl.
 12. Flaga Bałgi. J. Durnik.
 13. Przy wilej chełmiński z 1233 roku, według potwierdzenia z 1251 roku. 

APT oraz GstA. Źródło: w w w.dziedzictwo.polska.pl
 14. Widok armaty używanej na początku X VI wieku. Fragment obrazu 

z 1514 roku autorstwa Mistrza Bitwy pod Orszą z kręgu Cranacha. 
Źródło: w w w.wikipedia.pl

 15. Mapa graniczna z 1541 roku. GstA PK, X X, H A Historisches Staatsarchiv 
Königsberg, Allgemeine Kartensammlung, E 10378.

 16. Powiększenie mapy z wyeksponowanym zamkiem w Ełku.
 17. Mapa Polski z Atlasu Orteliusa z 1570 roku. LCUSW.
 18. Fragment z Ełkiem.
 19. Mapa Prus z 1570 roku. A. Ortelius, Atlas.
 20. Powiększenie z wyeksponowanym Ełkiem. LCUSW.
 21. Prussiae vera descriptio per Gaspar Henneberg. Atlas Abrahama 

Orteliusa Theatrum orbis terrarum, wydanie Elbląskie z 1576 roku. 
LCUSW. 

 22. Powiększenie fragmentu mapy z wyeksponowanym Ełkiem.
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 23. Hetman litewski Korwin Gosiewski. Portret z epoki. Źródło: w w w.wiki-
pedia.pl.

 24. Bitwa żołnierzy szwedzkich z Tatarami. Fragment obrazu olejnego z 
epoki autorstwa Johana Filipa Lemke’go. Źródło: w w w.wikipedia.pl

 25. Wielki Elektor (Kurfürst) Fryderyk Wilhelm. Portret z 1652 roku mala-
rza G. Flinka. Źródło: w w w.wikipedia.pl.

 26. Mapa Prus z 1701 roku. Źródło: w w w.wikipedia.pl.
 27. Koronacja na króla Prus. Źródło: w w w.wikipedia.pl.
 28. Emigranci protestanccy z Salzburga z 1731 roku. Rysunek z epoki. 

Źródło: w w w.preussenweb.de
 29. Żołnierze szwedzcy z okresu wojny północnej. Źródło: w w w.wikipedia.

pl.
 30. Mapa Królestwa Pruskiego. Robert de Vaugondy’ego z 1751 roku. 

Źródło: w w w.wikipedia.pl.
 31. Wojska Wielkiej Armii Napoleona z okresu kampanii rosyjskiej. 

Fragment obrazu Januarego Suchodolskiego z 1866 roku. MNP.
 32. Fryderyk Wilhelm IV Hohenzollern. Źródło: w w w.wikipedia.pl.
 33. Mapa Prus wschodnich i zachodnich z początku X X wieku. Źródło: 

w w w.wikipedia.pl
 34. Panorama Ełku. Fotografia koloryzowana z początku X X wieku. Źródło: 

w w w.castlesofpoland.com
 35. Główna ulica Ełku. Fotografia koloryzowana z początku X X wieku. 

Źródło: w w w.castlesofpoland.com
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