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Wstęp

1.  Temat

Całościowe spojrzenie na problematykę funkcjonowania społeczeństw średniowiecznej 
Europy wymaga przeprowadzenia możliwie dokładnej rekonstrukcji przejawów ich życia 
gospodarczego. W ówczesnych warunkach czynnikiem mającym podstawowe znacze-
nie dla egzystencji ludności były realne możliwości zaopatrzenia jej w żywność, także 
w produkty zbożowe, w tym mąkę. Wraz ze wzrostem liczby ludności miast i wsi nie 
wystarczały już tradycyjne metody ich pozyskiwania. W związku z tym pierwszorzędną 
rolę miał do odegrania, wynaleziony już w starożytności, młyn napędzany energią wod-
ną, a tam, gdzie nie pozwalały na to miejscowe warunki wodne – wiatrak. Co więcej, 
energia wodna znalazła zastosowanie jako uniwersalny sposób napędu wielu urządzeń 
technicznych stosowanych w średniowieczu, przede wszystkim tartaków, kuźnic, mły-
nów mincerskich, prochowych i foluszy sukiennych.

Niejednokrotnie analizowano już „odkrycie” i rozprzestrzenienie się młynów wod-
nych w średniowiecznej Europie1. W tym miejscu chcemy spojrzeć na funkcjonowanie 
młynarstwa rozumianego jako „gałąź przemysłu spożywczego, zajmującego się przero-
bem ziarna zbóż na mąkę, kaszę i inne produkty”2 w szerokim kontekście organizacji 

1 W tym miejscu warto wspomnieć klasyczne studium M. Blocha, Avènement et conquête du moulin 
à eau, „Annales d’histoire économique et sociale”, 7, 1935, s. 538-563. O swoistej rewolucji, jaką 
było między innymi rozpowszechnienie się młynów wodnych, zob. E. M. Carus-Wilson, An industrial 
revolution of the thirteenth century, „The Economic History Review”, 11, 1941, 1, s. 39-60. Z prac 
powstałych w ostatnim czasie, dotyczących młynarstwa w innych krajach Europy, można wskazać syn-
tezy R. Holta, The Mills of medieval England, New York 1988 oraz J. Langdona, Mills in the medieval 
economy: England 1300–1540, Oxford 2004.

2 Definicję młynarstwa podaję za: Słownik języka polskiego, red. M. Szymczak, t. II (L–P), Warsza-
wa 1984, s. 194. Młynarstwo jako „przerób ziarna zbóż na mąkę, kaszę i inne produkty spożywcze” 
zdefiniował J. Bartyś, Młynarstwo, [w:] Encyklopedia historii gospodarczej Polski do 1945 roku, red. 
A. Mączak, (A–N), Warszawa 1981, s. 563. W związku z tym nie rozpatrujemy w tym miejscu kwestii 
zasad funkcjonowania innych urządzeń, napędzanych kołem młyńskim, takich jak kuźnice, tartaki, 
młyny garbarskie, folusze i szlifiernie, określanych nieraz ogólnym mianem młynów przemysłowych.
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Wstęp10

życia społeczności miejskich i wiejskich w powiązaniu ze wzrostem produkcji zbożo-
wej, liczby ludności, pogłębieniem społecznego podziału pracy, urbanizacji oraz rozwoju 
handlu i rzemiosła na terenie państwa zakonu krzyżackiego w Prusach. Obszar ten był 
specyficzny z uwagi na fakt, że struktury państwa tworzyła korporacja kościelna – zakon 
krzyżacki, który realizował szeroki plan kolonizacji miejskiej i wiejskiej w oparciu o nowe 
wzorce rozwiązań prawnych. Badaniami objęto zarówno tereny, na których władztwo 
gruntowe sprawował sam zakon, jak i poszczególne biskupstwa i kapituły biskupie3. 

Tematem pracy są zagadnienia dotyczące zarówno strony prawno-organizacyjnej, 
jak i techniczno-gospodarczej funkcjonowania młynów. Obok kwestii istnienia regale 
młynnego omówiono rozwiązania prawne stosowane w ich przypadku, rodzaje urządzeń 
technicznych, pozycję społeczną zajmowaną przez młynarzy, organizację produkcji oraz 
proces rozprzestrzeniania się młynów i wiatraków na terenie państwa krzyżackiego od 
początku XIII w. aż do połowy wieku XV. Jako umowną cezurę pracy przyjęto rok 1454, 
a więc początek wojny trzynastoletniej, w wyniku której nie tylko nastąpiła zmiana gra-
nic politycznych państwa krzyżackiego (pokój toruński – 1466 r.), ale przede wszystkim 
spustoszenie gospodarcze kraju, w tym zniszczenie wielu młynów, których w później-
szym czasie nierzadko już nie odbudowano. W badaniach uwzględniono ziemie, które 
weszły na trwałe w skład państwa krzyżackiego do połowy XIV w., a więc również te-
ren Pomorza Gdańskiego, do 1308 r. znajdującego się pod kontrolą lokalnej dynastii, 
a później książąt i królów polskich i czeskich. Pominięto natomiast tereny czasowo ad-
ministrowane przez zakon, jak ziemia dobrzyńska, a także znajdującą się w jego rękach 
w pierwszej połowie XV w. Nową Marchię. W pracy jedynie w niezbędnym zakresie 
uwzględniono kwestie dotyczące oddziaływania młynarstwa na środowisko geograficzne 
człowieka, przede wszystkim na kształtowanie stosunków wodnych, co wymagałoby od-
rębnego, całościowego opracowania. 

2.  Stan badań

Problem młynarstwa w państwie zakonu krzyżackiego nie doczekał się dotychczas opra-
cowania monograficznego. Z nielicznych opracowań poświęconych ściśle młynarstwu 
trzeba wymienić syntetyczny artykuł Hansa Steffena, omawiajacy funkcjonowanie mły-
nów wiejskich4. Autor ten w oparciu o dość szeroki materiał źródłowy przedstawił sta-
tus prawny młynów wiejskich, wielkość nadań ziemskich dla młynarzy oraz ich prawa 
i obowiązki wobec władzy zwierzchniej (wymiar czynszu, szarwarki). Oddzielne opra-

3 Na temat struktury państwa zob. Państwo zakonu krzyżackiego w Prusach. Podziały administracyjne 
i kościelne w XIII–XVI wieku, red. Z. H. Nowak, R. Czaja, Toruń 2000. 

4 H. Steffen, Die ländliche Mühlwesen im Deutsche Ordenslande, ZWG, 58, 1918, s. 73-92.
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Wstęp 11

cowanie, dotyczące wybranych apektów działania młynów w Toruniu, ogłosił natomiast 
Paul Ostwald5. Z kolei zagadnienia dotyczące organizacji i funkcjonowania młynarstwa 
w komturstwie malborskim opracował Wiesław Długokęcki6. Autor ten przedstawił 
także problem sporów o opłaty w Wielkim Młynie w Gdańsku7. W badaniach nad pro-
blematyką młynarstwa na terenie państwa krzyżackiego szczególne miejsce zajęło za-
gadnienie dotyczące okoliczności wprowadzenia regale młyńskiego, którym zajmował 
się specjalnie Guido Kisch8. Z polemiką wobec ustaleń tego badacza wystąpił Arthur 
Semrau9. Guido Kisch opracował także większość zagadnień dotyczących prawnej strony 
funkcjonowania młynów w państwie krzyżackim10. Ciekawą próbę ujęcia problematyki 
młynarstwa w ziemi chełmińskiej z perspektywy geografa przedstawił natomiast Zbi-
gniew Podgórski11. Na temat funkcji pełnionej przez młyny w zaopatrzeniu ludności 
miast w mąkę ważne obserwacje poczyniła Bertha Quassowski12, a ogólną pozycję mły-
narstwa w gospodarce zakonu przedstawił Jürgen Sarnowsky13. Na temat roli młynów 
wypowiadali się również badacze ustroju wiejskiego państwa krzyżackiego i biskupiej 
Warmii14. Problematykę dotyczącą młynów poruszali ogólnie autorzy bardzo licznych 

5 P. Ostwald, Die Mühlen der Stadt Thorn im Mittelalter, MCV, 20, 1912, s. 2-7.
6 W. Długokęcki, Z dziejów młynarstwa w komturstwie malborskim w XIII–XV wieku, RE, 12, 

1991, s. 31-62; tenże, Młynarstwo w komturstwie malborskim w XIII–XV w., [w:] W. Długokęcki, 
J. Kuczyński, B. Pospieszna, Młyny w Malborku i okolicy od XIII do XIX wieku, Malbork 2004, s. 7-36. 
Rozdział napisany przez W. Długokęckiego zawiera istotne uzupełnienia, dotyczące sieci wiatraków.

7 W. Długokęcki, Spór gdańsko-krzyżacki o opłaty w Wielkim Młynie w pierwszej połowie XV w., [w:] 
Władcy, mnisi, rycerze, red. B. Śliwiński, (Gdańskie Studia z Dziejów Średniowiecza, nr 3), Gdańsk 
1996, s. 17-27.

8 G. Kisch, Die Mühlenregal im Deutsch-Ordensgebiete, „Zeitschrift der Savignystiftung für Rechts-
geschichte”, Germanische Abtheilung, 48, 1928, s. 176-193.

9 A. Semrau, Zur Geschichte des Mühlenregals im Deutschordenslande, MCV, 37, 1929, s. 1-10.
10 G. Kisch, Das Mühlenrecht im Deutschordensgebiete, [w:] Studien zur Rechts- und Sozialgeschichte 

des Deutschordenslandes, Sigmaringen 1973, s. 87-164. Praca składa się z dwóch części, zatytułowa-
nych: Das Mühlenregal i Die Mühleprivilegien i zawiera polemikę z artykułem A. Semraua.

11 Z. Podgórski, Wpływ budowy i funkcjonowania młynów wodnych na rzeźbę terenu i wody po-
wierzchniowe Pojezierza Chełmińskiego i przyległych części dolin Wisły i Drwęcy, Toruń 2004.

12 B. Quassowski, Obrigkeitliche Wohlfahrtspflege in den Hansestädten des Deutschordenslandes 
(Braunsberg, Elbing, Königsberg, Kulm und Thorn) bis 1525, ZWG, 59, 1919, s. 31-35.

13 J. Sarnowsky, Die Wirtschaftsführung des Deutschen Ordens in Preußen (1382–1454) (Veröffentli-
chungen aus den Archiven Preußischer Kulturbesitz, Bd. 34), Köln–Weimar–Wien 1993.

14 L. Weber, Preussen vor 500 Jahren, culturhistorischer, statistischer und militarischer Beziehung nebst 
Special-Geographie, Danzig 1878; W. von Brünneck, Zur Geschichte des Grundeigentums in Ost- und 
Westpreußen, Bd. 1–2, Berlin 1891–1896; H. Plehn, Zur Geschichte der Agrarverfassung von Ost- und 
Westpreussen, „Forschungen zur brandenburgisch-preußischen Geschichte”, 17, 1905, s. 43-126; 
G. Aubin, Zur Geschichte des gutsherrlich-bäuerlichen Verhältnisses in Ostpreußen von der Gründung des 
Ordensstaates bis zur Steinschen Reform, Leipzig 1911; E. Engelbrecht, Die Agrarverfassung des Ermlan-
des und ihre historische Entwicklung, München–Leipzig 1913. Stan badań podsumował i syntetycznie 
ujął W. Długokęcki, Społeczeństwo wiejskie, [w:] Państwo zakonu krzyżackiego w Prusach. Władza i spo-
łeczeństwo, red. M. Biskup, R. Czaja, Warszawa 2008, s. 460-494.
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Wstęp12

opracowań monograficznych, poświęconych miastom i wybranym jednostkom admini-
stracyjnym15. Informacje o rozmieszczeniu młynów pojawiały się też w pracach dotyczą-
cych rozwoju osadnictwa16 oraz studiach historycznych poświęconych poszczególnym 

15 Zazwyczaj ograniczali się jedynie do wymienienia wzmianek dotyczących młynów, znajdujacych 
się na danym terenie. Z prac szerzej odnoszących się do tego zagadnienia warto wskazać X. Froelich, 
Geschichte des Graudenzer Kreises, Bd. I, Graudenz 1868; W. Łęga, Obraz gospodarczy Pomorza Gdań-
skiego w XII i XIII wieku, Poznań 1949; K. Bruski, Ziemie nad dolną Wierzycą od XIII do początków 
XV wieku, Gdańsk 1997; G. Michels, Zur Wirtschaftsentwicklung von Kleinstädten und Flecken im 
Ordensland und Herzogtum Preussen (bis 1619) Gilgenburg – Hohenstein – Neidenburg – Ortelsburg 
– Willenberg, Lüneburg 1996. Odrębną grupę stanowią liczne monografie powiatów: T. Hirsch, Ge-
schichte des Karthauser Kreises bis zum Aufhören der Ordensherrschaft, ZWG, 6, 1882, s. 1-148; G. Liek, 
Die Stadt Löbau in Westpreußen. Mit Berücksichtigung des Landes Löbau, „Zeitschrift des Historischen 
Vereins für den Regierungs-Bezirk Marienwerder”, 25–29, 1890–1892; K. J. Kaufmann, Geschichte 
des Kreises Rosenberg, Marienwerder 1927; H. Plehn, Geschichte des Kreises Strasburg in Westpreussen, 
Leipzig 1900; tenże, Ortsgeschichte des Kreises Strasburg in Westpreussen, Königsberg 1900; F. Schultz, 
Geschichte des Kreises Neustadt und Putzig, Danzig 1907; tenże, Geschichte der Kreises Dirschau, Dir-
schau 1907; tenże, Geschichte des Kreises Lauenburg in Pommern, Lauenburg 1912; tenże, Geschichte 
der Stadt und des Kreises Kulm, Danzig 1874.

16 D. Brauns, Geschichte des Culmerlandes bis zum Thorner Frieden, Thorn 1881; H. Maercker, Ge-
schichte der ländlichen Ortschaften und der drei kleineren Städte, QuD, 2, Danzig 1899–1900; A. Po-
schmann, Die Siedlungen in den Kreisen Braunsberg und Heilsberg, ZGAE, 17, 1910, s. 501-562; 
ZGAE, 18, 1913, s. 171-215, 489-532, 733-801 (szczególnie s. 782-786); M. Rousselle, Die Be-
siedlung des Kreises Preussisch-Eylau in der Ordenszeit, AF, 3, 1926, H. 2, s. 5-44 (szczególnie mapa 
z zaznaczonymi młynami); tenże, Das Siedlungswerk des Deutschen Ordens im Lande Gerdauen, AF, 6, 
1929, s. 220-255; F. Lorentz, Die Bevölkerung der Kaschubei zur Ordenszeit, ZWG, 66, 1926, s. 7-67; 
H. Gollub, Der Kreis Ortelsburg zur Ordenszeit, „Prussia Zeitschrift der Altertumsgesselschaft Prussia”, 
26, 1926, s. 241-273; P. Siegmund, Deutsche Siedlungstätigkeit der samländischen Bischöfe und Dom-
kapitel vornehmlich im 14. Jahrhundert, AF, 5, 1928, H. 2, s. 262-303; O. Barkowski, Beiträge zur 
Siedlungs= und Ortsgeschichte des Hauptamtes Rhein, AF, 11, 1934, s. 197-224; R. Seeberg-Elverfeldt, 
Der Verlauf der Besiedlung des ostpreussischen Amtes Johannisburg bis 1818, AF, 11, 1934, s. 39-63; 
K. Riel, Die Siedlungstätigkeit des Deutschen Ordens in Preussen in der Zeit von 1410–1466, AF, 14, 
1937, s. 224-267; A. Semrau, Die Orte und Fluren im ehemaligen Gebiet Stuhm und Waldamt Bönhof 
(Komturei Marienburg), MCV, 36, 1928; tenże, Die Orte und Fluren im ehmaligen Kammeramt Mo-
rin (Komturei Christburg), I. Der Südwestteil, MCV, 38, 1930, s. 127-156; tenże, Die Siedlungen im 
Kammeramt Morein (Komturei Christburg) während der Ordenszeit, MCV, 39, 1931, s. 1-153; tenże, 
Die Siedlungen im Kammeramt Preußischmarkt (Komturei Christburg) im Mittelalter, MCV, 40, 1932, 
s. 1-109; tenże, Entstehung und Besiedlung der Vogtei Brathian (Kulmerland), MCV, 40, 1933, s. 110-
131; tenże, Die Siedlungen im Kammeramt Kirsiten (Komturei Christburg) im Mittelalter, MCV, 41, 
1933, s. 1-118; tenże, Die Siedlungen im Kammeramt Neimen (Komturei Christburg) im Mittelalter, 
MCV, 42, 1934, s. 1-113; tenże, Die Siedlungen im Kammeramt Kerpau (später Liebemühl) – Komturei 
Christburg – im Mittelalter, MCV, 43, 1935, s. 1-141; tenże, Die Siedlungen im Kammeramt Fischau 
(Komturei Christburg) im Mittelalter, MCV, 44, 1936, s. 1-153; H. Mortensen, G. Mortensen, Die Be-
siedlung des nordöstlichen Ostpreußens bis zum Beginn des 17. Jahrhunderts, Teil I, Leipzig 1937; M. Ro-
man, Osadnictwo i stosunki własnościowe w Pomezanii biskupiej od końca XIII do połowy XV wieku, ZH, 
37, 1972, z. 1, s. 25-53; L. Wakuluk, Osadnictwo i sieć parafialna kętrzyńskiego okręgu prokuratorskiego 
w XIV–XV wieku, „Komunikaty Mazursko-Warmińskie” 1976, nr 3, s. 375-395. 
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Wstęp 13

komturstwom17, dominiom biskupim i kapitulnym18 oraz dobrom wielkiej własności 
klasztornej, funkcjonującym w ramach państwa krzyżackiego19. Z powyższego przeglą-
du stanu badań wynika, że najlepiej opracowane są kwestie prawne dotyczące działal-
ności młynów miejskich i wiejskich, wybrane zagadnienia z zakresu pozycji społecznej 
młynarzy wiejskich i rozmieszczenie młynów w wybranych jednostkach terytorialnych 
państwa. Nie dokonano natomiast całościowej analizy rozproszonych informacji źródło-
wych na temat młynów i młynarzy, w tym organizacji produkcji młynów krzyżackich, 
ich wydajności przemiałowej, zaplecza gospodarczego i ścisłego związku z procesami 
osadniczymi. Brak dotychczas także bliższej charakterystyki swoistej społeczności, jaką 
tworzyła grupa młynarzy wiejskich20.

17 M. Toeppen, Geschichte Masurens. Ein Beitrag zur preußischen Landes- und Kulturgeschichte, 
Danzig 1870; R. Wegner, Ein Pommersches Herzogthum und eine Deutsche Ordenskomthurei. Kul-
turgeschichte des Schwetzer Kreises, nach archivalischen Quellen bearbeitet, Bd. 1, Teil 1, Posen 1872; 
R. Plümicke, Zur ländlichen Verfassung des Samlandes unter der Herrschaft des Deutschen Ordens, Leip-
zig 1912; H. Wunder, Siedlungs- und Bevölkerunggeschichte der Komturei Christburg 13–16 Jahrhun-
dert, Wiesbaden 1968; P. Germershausen, Siedlungsentwicklung der preussischen Ämter Holland, Lieb-
stadt und Mohrungen vom 13. bis zum 17. Jahrhundert, Marburg 1970; K. Abe, Die Komturei Osterode 
des deutschen Orden in Preussen 1341–1525, seria: Studien zur Geschichte Preussens, 16, Köln–Berlin 
1972; W. Guddat, Die Entstehung und Entwicklung der privaten Grundherrschaften in den Ämtern 
Brandenburg und Balga (Ostpreussen), seria: Wissenschaftliche Beiträge zur Geschichte und Lande-
skunde Ost-Mitteleuropas, nr 96, Marburg/Lahn 1975; M. Dzięcielski, Dzieje ziemi mirachowskiej 
od XII do XVIII wieku, Gdańsk 2000; G. Vercamer, Siedlungs-, Sozial- und Verwaltungsgeschichte der 
Komturei Königsberg in Preußen (13.-16. Jahrhundert), Berlin 2007 (mps); J. Stephan, Die Besiedlung 
der Komturei Elbing bis zur Mitte des 15. Jahrhunderts, „Pruthenia”, 3, 2008, s. 83-85; G. Białuński, 
Osadnictwo regionu Wielkich Jezior Mazurskich od XIV do początków XVIII wieku – starostwo leckie 
(giżyckie) i ryńskie, Olsztyn 1996; tenże, Kolonizacja „Wielkiej Puszczy” (do 1568 roku) – starostwa 
piskie, ełckie, straduńskie, zelkowskie i węgoborskie (węgorzewskie), Olsztyn 2002; tenże, Bevölkerung 
und Siedlung im ordensstaatlichen und herzoglichen Preußen im Gebiet der „Großen Wildnis” bis 1568, 
Hamburg 2009.

18 Dane na temat młynów w dobrach biskupich i kapitulnych ogólnie przedstawiają: V. Röhrich, 
Die Kolonisation des Ermlandes, ZGAE, Bd. 12–22 1889–1926; M. Pollakówna, Osadnictwo Warmii 
w okresie krzyżackim, Poznań 1953; P. Kriedte, Die Herrschaft der Bischöfe von Włocławek in Pomme-
rellen von den Anfängen bis zum Jahr 1409, Göttingen 1974, s. 267-271; A. Szorc, Dominium war-
mińskie 1243–1772. Przywilej i prawo chełmińskie na tle ustroju Warmii, Olsztyn 1990; M. Glauert, 
Das Domkapitel von Pomesanien (1284–1527), Toruń 2003; R. Biskup, Das Domkapitel von Samland 
(1285–1525), Toruń 2007.

19 A. Czacharowski, Uposażenie i organizacja klasztoru norbertanek w Żukowie od XIII do połowy XV 
wieku, Roczniki TNT, 68, 1963, z. 2; P. Czaplewski, Kartuzja kaszubska, Gdańsk 1966; K. Dąbrow-
ski, Rozwój wielkiej własności ziemskiej klasztoru cysterek w Żarnowcu od XIII do XVI wieku, Gdańsk 
1970; tenże, Opactwo cystersów w Oliwie od XII do XVI wieku, Gdańsk 1975; S. Kujot, Opactwo pel-
plińskie, Pelplin 1875; R. Frydrychowicz, Geschichte der Cisterzienserabtei Pelplin und ihre Bau- und 
Kunstdenkmäler, Düsseldorf 1905.

20 Próbę takiego ujęcia dla młynarzy z wiatraków na Kujawach przedstawił J. Święch, Młynarze 
wiatraków jako grupa społeczno-zawodowa na Kujawach od XIV do XX wieku, „Zapiski Kujawsko-Do-
brzyńskie”, 9, 1995, s. 33-38.
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Wstęp14

3.  Źródła

Podstawowym źródłem do badania wielu zagadnień związanych z funkcjonowaniem 
młynów w państwie krzyżackim są dokumenty nadania młynów, przywileje młyńskie 
wystawiane przez władców terytorialnych dla poszczególnych młynarzy i właścicieli mły-
nów w momencie powzięcia planu jego budowy lub zmiany stanu własnościowego21. 
Część z nich została opublikowana w kodeksach dyplomatycznych Prus, Pomorza Gdań-
skiego, poszczególnych komturstw22 i biskupstw23. Pewne regulacje na temat prawa do 
użytkowania przez zakon młynów przynoszą też jego statuty24. Ważne dane o stanie 
i organizacji młynów znajdujących się w rękach zakonu krzyżackiego zawierają przede 
wszystkim wytwarzane przez jego administrację źródła skarbowe, rachunkowe, inwen-
tarze i wizytacje25. Ich uzupełnienie stanowią natomiast księgi czynszowe i kopiariusze 
przywilejów, powstałe na potrzeby urzędów Prus Książęcych, w których znajdują się 

21 Wykaz wykorzystanych archiwaliów znajduje się na końcu pracy. Kwerenda przeprowadzona 
w Archiwum Diecezjalnym we Włocławku dała wynik negatywny.

22 Urkunden der Komturei Tuchel. Handfesten und Zinsbuch, bearb. von P. Panske, QuD, 6, Dan-
zig 1911; Handfesten der Komturei Schlochau, bearb. von. P. Panske, QuD, 10, Danzig 1921; Księga 
komturstwa Gdańskiego, wyd. K. Ciesielska, I. Janosz-Biskupowa, (Fontes TNT nr 70), Warszawa 
1985; J. Stephan, Die Handfesten des Elbinger Komtureibuches, „Jahrbuch für die Geschichte Mittel- 
und Ostdeutschlands”, 54, 2008, s. 97-160; J. Stephan, Die Handfestensammlungen der Komturei 
Elbing vom Ende des 14. Jahrhunderts, „Jahrbuch für die Geschichte Mittel- und Ostdeutschlands”, 
56, 2010, s. 55-133.

23 Codex diplomaticus Prussicus, hg. v. J. Voigt, Bd. 1–6, Königsberg 1836–1861; PU; hg. v. 
M. Perlbach, Bd. I–II, Danzig 1881–1882, Preussisches Urkundenbuch, hg. v. R. Philippi, A. Sera-
phim, M. Hein, E. Maschke, H. Koeppen i K. Conrad, Bd. 1–6, Königsberg–Marburg 1882–2000; 
Urkundenbuch des Bisthums Samland, hg. v. C. P. Woelky, H. Mendthal, Leipzig 1891–1905; Urkun-
denbuch des Bisthums Culm, hg. v. C. P. Woelky, t. I–II, Danzig 1885–1887; Codex diplomaticus 
Warmiensis oder Regesten und Urkunden zur Geschichte Ermlands, hg. v. C. P. Woelky, J. M. Saage, 
V. Röhrich, F. Liedtke, H. Schmauch, Mainz-Braunsberg-Leipzig 1860–1935; Urkundenbuch zur 
Geschichte des vormaligen Bisthums Pomesanien, hg. v. H. Cramer, „Zeitschrift des historischen 
Vereins für den Regierung Bezirk Marienwerder”, 15-18, 1885–1887.

24 Die Statuten des deutschen Orden nach den ältesten Handschriften, hg. v. M. Perlbach, Halle 
1890.

25 Das grosse Ämterbuch des Deutschen Ordens, hg. v. W. Ziesemer, Danzig 1921; Das grosse 
Zinsbuch des Deutschen Ritterordens 1414–1438, hg. v. P. G. Thielen, Marburg 1958; Handelsrech-
nungen des Deutschen Ordens, hg. v. C. Sattler, Leipzig 1887; Das Marienburger Tresslerbuch der 
Jahre 1399–1409, hg. v. E. Joachim, Königsberg 1896; Pfennigsschuldbuch der Komturei Christburg, 
hg. u. bearb. v. H. Wunder, Köln–Berlin 1969; Wirtschaftsordnung des Elbinger Ordenshauses, hg. 
v. W. Ziesemer, „Prussia”, 24, 1922, s. 1-16; Ein Königsberger Rechnungsbuch aus den Jahren 1433–
1435, hg. v. W. Ziesemer, AM, 53, 3–4, 1916/1917, s. 253-267; Das Ausgabebuch des Marienburger 
Hauskomturs für die Jahre 1410–1420, hg. v. W. Ziesemer, Königsberg 1911; Das Marienburger Äm-
terbuch, hg. v. W. Ziesemer, Danzig 1916; Das Marienburger Konventsbuch der Jahre 1399–1412, 
hg. v. W. Ziesemer, Danzig 1913; Das Zinsbuch des Hauses Marienburg, hg. v. W. Ziesemer, Marien-
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Wstęp 15

późniejsze odpisy zaginionych przywilejów26. Niestety, nie zachowały się analogiczne 
księgi rachunkowe i inwentarze dotyczące młynów w dobrach biskupich, kapituł bisku-
pich oraz klasztorów funkcjonujących na Pomorzu Gdańskim. Zachowały się natomiast 
rachunki młyna kieratowego w Toruniu27. Spory stanów z zakonem odnośnie do zasad 
funkcjonowania młynów w XV w. prezentują zaś akta stanów Prus krzyżackich28. In-
formacje dotyczące różnych apektów (zastawy, pożyczki) funkcjonowania młynów po-
jawiąją się również w źródłach proweniencji miejskiej, w tym księgach czynszowych, 
rachunkowych, ławniczych i korespondencji29. Sprawy spadkowe, podziały, spłaty, za-

burg 1910; Visitationen im Deutschen Orden im Mittelalter, hg. v. M. Biskup i I. Janosz-Biskupowa, 
Teil I (1236–1449), Teil II (1450–1519), (QSGDO, 50-50/II), Marburg 2002–2004.

26 O zasobie listów i dokumentów tego archiwum dla okresu krzyżackiego informacje przynosi 
w formie regestów wydawnictwo: Regesta historico-diplomatica Ordinis S. Mariae Theutonicorum 
1198–1525, bearb. E. Joachim, hg. v. W. Hubatsch, pars I–II, Register, Göttingen 1948–1973. Póź-
niejsze materiały zgromadzone są w dziale Ostpreussische Folianten. Na temat charakterystyki źródeł 
do dziejów osadnictwa, wśród których znajdują się przekazy dotyczące młynarstwa, zob. K. Kasiske, 
Die Siedlungstätigkeit des deutschen Ordens im östlichen Preussen bis zum Jahre 1410, Königsberg 1934, 
s. VIII-IX; tenże, Das deutsche Siedelwerk des Mittelalters in Pommerellen, Königsberg 1938, s. 9-21; 
B. Jähnig, Die Bestände des historischen Staatsarchivs Königsberg als Quelle zur Bevölkerungs- und Sie-
dlungsgeschichte des Preußenlandes, [w:] Aus der Arbeit des Geheimen Staatsarchivs Preußischer Kulturbe-
sitz, hg. v. J. Kloosterhuis, Berlin 1996, s. 273-286.

27 Zestawienie zachowanych rachunków z XV w. sporządził P. Ostwald, dz. cyt., s. 6-7.
28 Acten der Ständetage Preussens unter der Herrschaft des Deutschen Ordens, hg. v. M. Toeppen, 

Bd. I–V, Leipzig 1878–1886.
29 Dla Elbląga: Das älteste Zinsbuch der Altstadt Elbing 1295 bis etwa 1316, hg. v. A. Semrau, „Elbin-

ger Jahrbuch”, 4, 1924, s. 1-32; Das Elbinger Stadtbuch, Bd. I: 1330–1360 (1393), hg. v. H. W. Hoppe, 
ZGAE, Beiheft 3, 1980; Bd. II: 1361–1480, hg. v. H. W. Hoppe, ZGAE, Beiheft 5, 1986; Nowa księga 
rachunkowa Starego Miasta Elbląga 1404–1414, t. 1-2, ed. M. Pelech, Toruń 1987–1989. Dla Torunia: 
Thorner Denkwürdigkeiten von 1345–1547, hg. v. A. Voigt, MCV, 13, 1904; Liber scabinorum vete-
ris civitatis Thoruniensis 1363–1428, ed. K. Kaczmarczyk, (Fontes TNT nr 29), Toruń 1936; Księga 
ławnicza Nowego Miasta Torunia (1387–1450), wyd. K. Ciesielska, Warszawa-Poznań 1973; Księga 
ławnicza Starego Miasta Torunia (1428–1456), wyd. K. Ciesielska, J. Tandecki, (Fontes TNT nr 75-76), 
Toruń 1992–1993; Księga ławnicza sądu przedmiejskiego Nowego Miasta Torunia z lat 1444–1457, 
wyd. J. Przeracki, [w:] Studia nad dziejami miast i mieszczaństwa w średniowieczu. Studia ofiarowane 
prof. Antoniemu Czacharowskiemu w sześćdziesiątą piątą rocznicę urodzin i czterdziestolecie pracy naukowej, 
Toruń 1996, s. 309-330; Katalog dokumentów i listów krzyżackich Archiwum Państwowego w Toruniu, 
t. I: 1251–1454, wyd. A. Radzimiński, J. Tandecki, Warszawa 1994; Katalog dokumentów i listów krzy-
żackich oraz dotyczących wojny trzynastoletniej z Archiwum Państwowego w Toruniu, t. II: 1454–1510, 
wyd. A. Radzimiński, J. Tandecki, Warszawa 1998. Dla Chełmna: Księga ławnicza sądu przedmiejskiego 
Chełmna, 1480–1559 (1567), wyd. Z. H. Nowak, J. Tandecki, (Fontes TNT nr 74), Warszawa 1990; 
Księga czynszów fary chełmińskiej (1435–1496), wyd. Z. H. Nowak, J. Tandecki, (Fontes TNT nr 78), 
Toruń 1994; Das Kulmer Gerichtsbuch 1330–1430 (Liber memoriarum Colmensis civitatis), bearb. 
von C. A. Lückerath, F. Benninghoven, (Veröffentlichungen aus den Archiven Preussischer Kulturbesitz, 
hg. v. J. Kloosterhuis, I. Gundermann, 44, 1999), Köln 1999. Wiele dalszych przynoszą materiały nie-
publikowane, w tym proweniencji krzyżackiej (księgi czynszowe, księgi przywilejów) przechowywane 
w Archiwum Państwowym w Gdańsku oraz źródła wytworzone w kancelariach miejskich, w tym przede 
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Wstęp16

stawy, dożywocia itp. odnotowywano także w, niestety tylko szczątkowo zachowanych, 
księgach sądów ziemskich30, a wykroczenia młynarzy w dwóch poliptykach tabliczek 
woskowych, dotyczących okręgu mirachowskiego i gdańskiego (sulmińskiego)31. Pew-
ne wzmianki na temat młynów zawierają też wybrane źródła narracyjne32. W przypad-
ku prób lokalizacji wybranych młynów obok źródeł pisanych z okresu nowożytnego33 
wykorzystano wyniki badań archeologicznych i przekazy kartograficzne, w tym przede 
wszystkim powstałą na przełomie XVIII i XIX w. pod nadzorem Fryderyka Leopolda 
von Schroettera mapę Prus34 oraz plany i mapy z XVIII i XIX w.35 

Niestety, nie zachowały się księgi wiejskich sądów ławniczych, które pozwoliłyby na 
pełniejsze odtworzenie relacji wsi z młynarzami. W okresie drugiej wojny światowej za-
ginęły także tzw. księgi szkodowe zakonu krzyżackiego, w których odnotowywano straty 
powstałe w wyniku wojny z Polską36. 

wszystkim księgi ławnicze i zachowana korespondencja. Szczególnie cenne są zachowane w zbiorze daw-
nego archiwum miejskiego w Elblągu księgi czynszowe komturstwa elbląskiego oraz rachunki i księgi 
ławnicze proweniencji miejskich w zbiorze dawnego Archiwum Miejskiego w Gdańsku.

30 Przykładem jest tu księga ławnicza sądu ziemskiego w Bartoszycach z lat 1391–1493 przechowy-
wana w GStA PK, XX. HA, Ordensfoliant 86. 

31 Die Wachstafeln der Grossen Königlichen Bibliothek zu Kopenhagen, hg. v. G. Buchwald, ZWG, 
4, 1881, s. 1-33; Die Wachstafeln der Danziger Stadtbibliothek, hg. v. A. Bertling, ZWG, 11, 1884, 
s. 1-62.

32 Chronica Oliviensis, auctore Stanislao, abate Oliviensi, ed. W. Kętrzyński, [w:] MPH, t. VI, 
Kraków 1893, s. 290-350; Petri de Dusburg, Chronicon terrae Prussiae, hg. v. M. Toeppen, [w:] SRP, 
I, s. 3-269; Franciscani Thorunensis Annales Prussici, hg. v. E. Strehlke, [w:] SRP, III, s. 13-464; Au-
fzeichnungen zur Geschichte des Bisthums Pomesanien, hg. v. M. Toeppen, [w:] SRP, V, s. 386-439.

33 Visitationes Archidiaconatus Pomeraniae Hieronymo Rozrażewski Vladislaviensi et Pomeraniae 
episcopo facte, cur. S. Kujot, (Fontes TNT nr 1-3), Toruni 1897–1899; Taryfy podatkowe ziem Pru-
skich z roku 1682, wyd. S. Kętrzyński, (Fontes TNT nr 5), Toruń 1901; Źródła dziejowe, t. 23: Polska 
XVI wieku pod względem geograficzno-statystycznym, t. 12: Prusy Królewskie, cz. 1, wyd. I. T. Baranow-
ski, Warszawa 1911; Inwentarz dóbr i dochodów biskupstwa włocławskiego z R. 1534, wyd. B. Ulanow-
ski, Archiwum Komisji Historycznej AU, t. 10, Kraków 1916; Visitationes bonorum archiepiscopatus 
necnon capituli Gnesnensis saeculi XVI, ed. B. Ulanowski, Cracoviae 1920; M. Biskup, Rozmieszcze-
nie własności ziemskiej województwa chełmińskiego i malborskiego w drugiej połowie XVI w., (Roczniki 
TNT 60, z. 2), Toruń 1957; Źródła do dziejów Ekonomi Malborskiej, wyd. W. Hejnosz, t. I, (Fontes 
TNT nr 45), Toruń 1959; Lustracja województw malborskiego i chełmińskiego 1565, wyd. S. Ho-
szowski, Gdańsk 1961; Lustracja województwa pomorskiego 1565, wyd. S. Hoszowski, Gdańsk 1961; 
Lustracja województw malborskiego i chełmińskiego 1570, wyd. S. Hoszowski, Gdańsk 1962; Die 
Türkensteuer im Herzogtum Preußen 1540, Bd. 1-3, hg. v. H. H. Diehlmann, Hamburg 1998–2008.

34 L. von Schroetter, Karte von Ost-Preussen nebst Preussisch Litthauen und West-Preussen nebst dem 
Netzdistrict [...] 1796–1806.

35 Korzystano przede wszystkim ze zbioru kartograficznego APG, akta miasta Gdańska, Mapy i pla-
ny 300,MP oraz niemieckich map topograficznych w skali 1:25000 (Meßtischblätter).

36 Wzmianki o ich zawartości, rozsiane w dawniejszej literaturze, wskazują, że odnotowywały one 
również fakt zniszczenia młynów nieraz znanych tylko z tego źródła.
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Wstęp 17

4.  Metoda i konstrukcja pracy

Stan badań i charakter źródeł, jakimi dysponuje badacz rekonstruujący organizację 
i funkcjonowanie młynarstwa w państwie zakonu krzyżackiego w Prusach, przemawiają 
za wyborem metody badań polegającej na odtwarzaniu poszczególnych elementów or-
ganizacji i różnych form młynarstwa w oparciu o możliwie szeroki materiał źródłowy. 
Przydatna jest w tym także metoda retrogresywna, a więc odwołanie się do rekonstrukcji 
faktów na podstawie źródeł i zjawisk od nich późniejszych, co pozwala na właściwą in-
terpretację zachodzących w czasie zmian. Umożliwia to nie tylko uchwycenie szerszego 
kontekstu problemów, ale też dzięki lepiej zachowanym późniejszym źródłom właściwą 
interpretację nielicznych wzmianek z okresu najwcześniejszego, szczególnie gdy chodzi 
o przekazy dotyczące kwestii technicznych i budowy młynów. Ustalenia te konfrontowa-
no z wynikami analogicznych prac zarówno dla terenów najbliższych geograficznie i go-
spodarczo oraz stanem gospodarczym terenów dawnego państwa krzyżackiego w okresie 
nowożytnym. 

Praca składa się z pięciu rozdziałów pomyślanych jako prezentacja, pogrupowanych 
w wyraźne całości tematyczne, zagadnień związanych z rozwojem sieci i funkcjonowa-
niem młynów na omawianym terenie. W rozdziale pierwszym: Młyny w XIII–XV w. – 
zagadnienia prawne przedstawiono stan prawny młynów i młynarzy obowiązujący na te-
renie państwa krzyżackiego. Oddzielnie omówiono sytuację prawną młynów wiejskich, 
miejskich, prawo, na jakim użytkowano młyn oraz regulacje mówiące o obowiązkowych 
świadczeniach młyńskich. Rozdział drugi: Młyn – rodzaje i technika budowy zawiera 
analizę wiadomości źródłowych na temat urządzeń technicznych stosowanych w mły-
nach, wzmianki o technice ich budowy oraz utrzymania gospodarstwa młyńskiego. 
W rozdziale trzecim: Organizacja produkcji młynów podjęto, obok ukazania ogólnych 
założeń organizacyjnych pracy młynów, także próbę oszacowania wydajności przemia-
łu średniowiecznych młynów zbożowych i ich roli w zaspokojeniu potrzeb ludności. 
Rozdział czwarty: Młyn i jego otoczenie został poświęcony wszechstronnemu ukazaniu 
relacji ekonomicznych młyna i młynarzy, jako grupy zawodowej, z otoczeniem. W tym 
kontekście ukazano także rolę gospodarstwa pomocniczego, funkcjonującego zazwyczaj 
przy młynie wiejskim. W rozdziale piątym: Rozwój sieci młynów w państwie krzyżac-
kim prześledzono dynamiczny proces rozwoju sieci młynów, podkreślono jego związek 
z rozwojem gospodarczym kraju, postępami osadnictwa i gospodarki rolnej oraz wzro-
stem potencjału demograficznego poszczególnych obszarów. W celu lepszego ukazania 
poszczególnych zagadnień pracę uzupełniają liczne tabele i mapy, w tym mapa sieci 
młynów w państwie krzyżackim około 1454  r. Całość dopełnia wykaz młynów wraz 
z wymiarem płaconego przez nie czynszu oraz spis alfabetyczny młynów wzmiankowa-
nych do 1454 r. w państwie zakonu krzyżackiego w Prusach.
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Wstęp18

W tym miejscu pragnę wyrazić szczególne podziękowanie recenzentowi pracy Panu 
Profesorowi Krzysztofowi Mikulskiemu, którego wnikliwe uwagi pozwoliły na jej ulep-
szenie. Słowa wdzięczności kieruję także do wszystkich, którzy na różnych etapach po-
wstawania książki służyli mi swą pomocą.
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Rozdział 1 

Młyny zbożowe w XIII–XV w. –  
zagadnienia prawne

1.1.  Regale młyńskie w państwie krzyżackim

Zakon krzyżacki, prowadząc ekspansję militarną na terenie ziemi chełmińskiej i Prus 
właściwych, dążył równocześnie do ugruntowania swego panowania politycznego i go-
spodarczego na nowo podbitych terenach. Bardzo ważną rolę w tych staraniach odegrało 
wsparcie cesarza Fryderyka II, który wystawił dla zakonu przywilej znany jako Złota bul-
la z Rimini, zaopatrzony w datę 1226 r., a w rzeczywistości wystawiony w maju/sierpniu 
1235  r.1 Jednym z postanowień tego dokumentu było przyznanie Krzyżakom w ich 
ziemiach uprawnień równych tym, jakie posiadali książęta Rzeszy i zwolnienie z wszel-
kich obciążeń i powinności. Wśród nich wprawdzie nie wymieniono regale młyńskiego, 
ale pośrednio wynikało ono z przyznania zakonowi regale wodnego2. O nadaniu Krzy-
żakom prawa do młynów mówił natomiast wprost dokument rzekomo wydany przez 
księcia Konrada Mazowieckiego w Kruszwicy w czerwcu 1230 r., w którym przekazywał 
on zakonowi ziemię chełmińską w obrębie rzek Wisły, Drwęcy i Osy, a także całość zdo-
byczy w Prusach3. Wątpiąc w autentyczność dokumentu, nie można jednocześnie nie 

1 PrUB I/1 nr 56, s. 41-43. Dyskusję na temat znaczenia i datacji dokumentu zreferował ostatnio 
M. Dygo, Początki i budowa władztwa zakonu krzyżackiego (1226–1309), [w:] Państwo zakonu krzy-
żackiego w Prusach. Władza i społeczeństwo, Warszawa 2008, s. 62-63.

2 „velut vetus et debitum ius imperii in montibus, planicie, fluminibus, nemoribus et in mari. [...] 
directuras per terram, in fluminibus et in mari, sicut utile viderint, stabilire, PrUB I/1 nr 56, s. 42. Na 
ten temat zob. G. Kisch, Das Mühlenrecht, s. 113.

3 „totam terram cum aquis aquarumque decursibus stagnis [...] piscationes quoque piscium 
omnium generum, cum ipsis aquis predictis et omni earum proventu et utilitate in piscationibus, 
navigiis, passagiis, pontibus, molendinis et insulis”, PrUB I/1 nr 78, s. 58-60. Na temat tego nadania 
zob. G. Kisch, Das Mühlenrecht, s. 113. Stan badań nad dokumentem i oceny jego autentyczności 
omówił M. Dygo, Początki i budowa, s. 58-59.
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Młyny zbożowe w XIII–XV w. – zagadnienia prawne20

zauważyć, że Krzyżacy zadbali o umieszczenie w nim także praw do młynów. Regulacje 
takie zawarto również w umowie zakonu z biskupem Chrystianem z 1230 r., zgodnie 
z którą biskup nadał im swoje włości „na terytorium chełmińskim” w zamian za kilka 
folwarków i daninę zbożową. W dokumencie wspomniano o przekazaniu Krzyżakom 
praw zwierzchnich, obejmujących również młyny4.

Jak wiadomo, elementem realizacji planu podboju przez Krzyżaków Prus było, 
obok budowy umocnień militarnych, lokowanie pierwszych miast Chełmna i Torunia. 
Wkrótce doszło również do unormowania sytuacji prawnej ludności napływającej na 
nowo podbite tereny. Objęła ona nie tylko status prawny wspomnianych osadników, ale 
również określiła ogólne warunki działalności gospodarczej i potwierdziła przywileje, ja-
kie w tym zakresie zarezerwował dla siebie zakon. Pierwszą regulacją prawną, dotyczącą 
prawa wznoszenia i użytkowania młynów wodnych w państwie krzyżackim, był artykuł 
13 przywileju chełmińskiego w redakcji z 1233 r., powtórzony bez zmian również w od-
nowionym przywileju w 1251 r. Zgodnie z nim ustalono, że: „jeśliby jakaś rzeka dotykała 
pól któregoś z mieszczan, niech będzie wolno temu, do kogo należą pola, zbudować na 
niej jeden młyn. Jeśliby natomiast ta sama rzeka nadawała się [do budowy – R. K.] wielu 
młynów, Zakon nasz niech da trzecią część poniesionych kosztów w budowaniu innych 
i ze zbudowanych niech na wieki pobiera trzecią część dochodów”5. W praktyce oznacza-
ło to, że wszystkie kluczowe rzeki i większe strumienie, nadające się do budowy młynów, 
musiały być zagospodarowywane wspólnie przez mieszczan i Zakon, który osiągałby też 
trzecią część dochodów. Interpretacja tego artykułu przywileju chełmińskiego wywołała 
dyskusję pomiędzy A. Semrauem i G. Kischem6. Ten ostatni jako czynnik rozstrzygający 

4 PrUB I/1 nr 74, s. 54; G. Kisch, Das Mühlenrecht, s. 114; ogólnie na temat kontekstu wydarzeń 
zob. M. Dygo, Początki i budowa, s. 55.

5 „[...] Item si rivus aliquis agros alicuius civis attigerit, ei, cuius agri fuerint, solum molendinum 
edificare liceat in eodem. Si vero idem fluvius aptus fuerit pluribus molendinis, domus nostra in 
construendis eisdem aliis terciam partem priorum sumptuum faciat et participet perpetualiter terciam 
partem usuum de constructis [...]”. Tekst w języku polskim w przekładzie W. Wróblewskiego zob. 
K. Zielińska-Melkowska, Przywilej chełmiński 1233 i 1251, (Teksty Pomników Prawa Chełmińskiego 
w Przekładach Polskich, nr 1, red. Z. Zdrójkowski), Toruń 1986, s. 42. 

6 Problemem regale młynnego zajmował się G. Kisch, Die Mühlenregal, s. 176-193. Polemicznie 
wobec jego ustaleń A. Semrau, Zur Geschichte des Mühlenregals, s. 1-10. Całość dyskusji zreferował 
G. Kisch, Das Mühlenrecht, s. 104-110. O regale młyńskim, omawiając poglądy Kischa, pisał także 
J. Luciński, Przywilej chełmiński z 1233 r., jego treść oraz dzieje jego postanowień, [w:] Studia culmensia 
historico-juridica czyli księga pamiątkowa 750-lecia prawa chełmińskiego, t. 1, red. Z. Zdrójkowski, To-
ruń 1990, s. 113-116. Problem istnienia regale młyńskiego w Polsce, w tym na Pomorzu Gdańskim, 
analizował również K. Buczek, Przemiany ustrojowe na Pomorzu Zachodnim w XII i XIII wieku, KH, 
72, 1965, s. 367-369; tenże, Z dziejów młynarstwa w Polsce średniowiecznej, „Studia Historyczne”, 12, 
1969, z. 1, s. 38-51. Na temat sytuacji prawnej młynów w ziemi chełmińskiej w XIII w. wypowiedział 
się także Z. Podgórski, dz. cyt., s. 46. Jednak jego uwagi, dotyczące zawarcia umowy zamiany ziemi 
w Kończewicach w 1255 r. między biskupem i Henrykiem z Kończewic, jakoby zawartej bez kontroli 
Krzyżaków, są nietrafne, ponieważ dokument ten został zatwierdzony przez samego wielkiego mistrza 
Poppo von Osterna, zob. UBC nr 38, s. 26. 
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w dążeniu Krzyżaków do objęcia swą kontrolą prawa wznoszenia młynów wskazywał 
przede wszystkim na ich potencjalne znaczenie militarne7.

Prawo młyńskie w XIII w.

Artur Semrau przyjął, że mieszkańcy Torunia i Chełmna początkowo posiadali nieogra-
niczone prawo do budowy młynów i w związku z tym nie musieli uzyskiwać zgody 
Zakonu. Jego zdaniem uprawnienie to zostało potwierdzone w odnowionym przywileju 
chełmińskim (w 1251 r.) i dopiero później Zakon miał zmienić ten stan i w konsekwen-
cji odebrał mieszczanom prawo do budowy młynów wodnych8. Podstawą do formuło-
wania takich wniosków był fakt, że mieszczanie toruńscy posiadali młyn w Trzeposzu, 
z którego zrezygnowali na rzecz Zakonu dopiero w 1259  r., w zamian za prawo do 
wzniesienia domu kupieckiego9. Jednocześnie A. Semrau zauważył jednak, że stanowi-
sko Zakonu ewoluowało i było inne już w przywileju lokacyjnym dla Elbląga z 1246 r., 
w którym Krzyżacy zastrzegli sobie wyłączne prawo do budowy i użytkowania młynów 
w mieście i jego okolicy10. Regulacja ta spowodowała, że w późniejszym czasie Zakon 
kontrolował wszystkie młyny w tym mieście. Warto zauważyć, że wpisanie tego pra-
wa do przywileju musiało wynikać z chęci podkreślenia ich specjalnego statusu, a nie 
potwierdzenia oczywistego dla mieszczan (odbiorców dokumentu) stanu prawnego. 
Regulacja ta wynikała również z faktu, że przywilej chełmiński obowiązywał w ziemi 
chełmińskiej, a więc sytuacja prawna Prus właściwych nie była w nim określona. Do-
datkowo Elbląg chciał rządzić się prawem lubeckim, zgodnie z którym na terytorium 
miejskim pan miasta nie mógł wznosić żadnych obiektów11. Inny pogląd na temat czasu, 
od jakiego obowiązywało w państwie zakonnym regale młyńskie, sformułował G. Kisch. 
Przyjął on, że Zakon od początku w swojej działalności kolonizacyjnej zastrzegł sobie 
wyłączne prawo budowy młynów, co wynikało przede wszystkim z przyczyn militar-

7 Na temat znaczenia militarnego młynów zob. R. Kubicki, Zur militärischen Bedeutung der Wasser-
mühlen im Ordensland Preußen, [w:] Beiträge zur Militärgeschichte des Preußenlandes, hg. v. B. Jähnig, 
Berlin 2010, s. 103-119.

8 A. Semrau, Zur Geschichte des Mühlenregals, s. 2. Za dysponowaniem przez mieszczan Torunia 
i Chełmna oraz posiadaczy majątków na prawie chełmińskim uprawnieniem do budowy jednego 
młyna w obrębie swych dóbr opowiadał się M. Dygo, Studia nad początkami władztwa zakonu nie-
mieckiego w Prusach (1226–1259), Warszawa 1992, s. 124, 307. Jednocześnie podkreślił, że przywilej 
chełmiński nie określił takich praw w stosunku do miast (tamże, s. 308). 

9 W innym studium A. Semrau zmodyfikował swoje stanowisko, przyjmując, że miasto było jedy-
nie współwłaścicielem młyna, zbudowanego wraz z Zakonem zgodnie z ustaleniami przywileju cheł-
mińskiego, zob. tenże, Thorn im 13. Jahrhundert, MCV, 38, 1930, s. 13; G. Kisch, Das Mühlenrecht, 
s. 107.

10 „Haec omnia, ut diximus, ad usus contulimus civium predictorum, nisi quod loca molendinis 
apta et vias et curias ad molendina debitas nostris usibus retinemus”, PrUB I/1 nr 181, s. 132.

11 Na znaczenie ustrojowe i polityczne tej regulacji w kontekście obowiązywania w Elblągu prawa 
lubeckiego pierwszy zwrócił uwagę M. Dygo, Studia nad początkami władztwa, s. 309. 
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nych, ale oczywiście także gospodarczych12. Kisch, uzasadniając swe stanowisko, twier-
dził, że przekazy o posiadaniu młynów przez gminy miejskie jeszcze w połowie XIII w., 
jak miasto Toruń, nie są potwierdzeniem faktu, jakoby dysponowały one samodzielnym 
prawem do ich wzniesienia, gdyż równie dobrze mogły to być jakieś nadania ze strony 
Zakonu13. Argumentował, że Krzyżacy od początku konsekwentnie dążyli do posiadania 
wyłącznego prawa do budowy młynów ze względu na ich znaczenie militarne. Podsumo-
wując tę dyskusję, trzeba podkreślić, że wspomniana gmina miejska Torunia jako całość 
posiadała „prawa i roszczenia” do wspomnianego młyna14. O takim statusie prawnym 
nie było jednak mowy w przywileju chełmińskim, co może wskazywać na fakt, że miesz-
czanie jako wspólnota nie mogli w oparciu o treść przywileju uzasadniać swych praw do 
jego posiadania i użytkowania. Może to przemawiać na korzyść koncepcji G. Kischa. 
Wspomniana w dokumencie z 1259 r. rezygnacja mieszczan z praw i roszczeń wobec 
młyna, w zamian za prawo budowy domu kupieckiego, mogła więc oznaczać wyrówna-
nie ich wkładu finansowego w budowę tego młyna, za czym szły korzyści ekonomiczne, 
a nie prawo własności. Tak samo było w 1262 r. w przypadku rezygnacji miasta Torunia 
z praw do czynszu z młyna położonego poniżej zamku zakonnego15. 

Problem regale młyńskiego dotyczył oczywiście nie tylko dóbr miejskich, ale przede 
wszystkim własności rycerskiej. W dniu 17 XI 1278 r. wicemistrz krajowy Konrad von 
Thierberg odnowił nadanie dla polskich rycerzy wydane przez Hermana Balka w latach 
30., które zaginęło w czasie powstania Prusów. Zakon zastrzegł sobie w nim prawo do 
budowy młynów w dobrach rycerskich, zobowiązując się jednocześnie do wynagrodze-
nia szkód, jakie powstawałyby wskutek spiętrzania wody16. Poszerzył więc swe prawa 
o możliwość budowy młynów w dobrach rycerskich, nic nie wspominając natomiast 
o prawie do budowy młynów przez samo rycerstwo17. Prawo to dotyczyło dóbr rycer-

12 G. Kisch, Das Mühlenrecht, s. 103. 
13 „Berichte darüber, dass Gemeinden oder gemeinnützige Einrichtungen noch um die Mitte des 

13. Jahrhunderts im Besitz von Mühlen anzutreffen sind, bilden keinen sicheren Beweis dafür, dass 
diese Mühlen auch von den an ihnen Berechtigten erbaut wurden. Sie konnten auf irgend eine Weise 
aus der Hand des Ordens erworben sein”, G. Kisch, Das Mühlenrecht, s. 111.

14 „omni iuri ac impeticioni, quod ipsis predictis civibus in molendino in Prepus situato competere 
videbatur”, PrUB I/2 nr 75, s. 66.

15 PrUB I/2 nr 156, s. 130; G. Kisch, Das Mühlenrecht, s. 108; M. Dygo, Studia nad początkami 
władztwa, s. 308.

16 „Vortmer beqweme state, molen czu buwen, in der ritther guter gelegen uns behalden wellen 
und, ap in der molen buwunge von dem widderflosse des wassers irkein schade qweme ader geschege, 
den sal unser hus schuldig sein offczurichten und czu bessern”, PrUB I/2 nr 366, s. 250; J. Luciński, 
dz. cyt., s. 114; tłumaczenie zob. W. Kętrzyński, O ludności polskiej w Prusiech niegdyś krzyżackich, 
Lwów 1882, s. 106; M. Dygo, Studia nad początkami władztwa, s. 127-130; 306.

17 Przypuszczenie, że rycerstwo być może miało takie prawo, bardzo ostrożnie sformułował K. Bu-
czek, Z dziejów młynarstwa, s. 49-50. Przeciwny pogląd, podkreślając, że brak tego prawa mógł wyni-
kać z faktu, że na pobliskim Mazowszu w XIII w. rycerstwo również nie posiadało prawa do budowy 
młynów, sformułował M. Dygo, Studia nad początkami władztwa, s. 308. 
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skich na prawie polskim, być może jednak nie obowiązywało tak restrykcyjnie w do-
brach rycerskich na prawie chełmińskim, wyjąwszy rzeki, które nadawały się do budowy 
wielu młynów18.

W tym kontekście trzeba postawić pytanie o przyczynę wprowadzenia regale młyń-
skiego przez Zakon. Wydaje się, że powodem było, jak przyjął to G. Kisch, ich znaczenie 
militarne i gospodarcze. Samo położenie młynów wodnych, usytuowanych nad stru-
mieniami lub pomiędzy rzekami, czyniło z nich naturalne punkty obronne o znacznej 
wartości wojskowej. Młyny często były zlokalizowane między rzekami lub strumieni, na 
powstałych w ten sposób wyspach, które można było wykorzystać jako ufortyfikowane 
punkty obronne19. Prawdopodobnie ich wojskowe znaczenie, podobnie jak w przypad-
ku zakazu budowy prywatnych zamków, było tu czynnikiem decydującym. Zapewne 
zakaz budowy wynikał również z przyczyn gospodarczych. Tę rolę młynów potwierdza 
fakt, że występują one jako niezbędny element wyposażenia niemal każdego zamku za-
konnego, usytuowany w jego pobliżu i pracujący dla potrzeb jego mieszkańców20. Rega-
le młyńskie i późniejszy zakaz budowy nowych młynów w okolicy już istniejących miały 
zagwarantować odpowiednie zyski młynom zakonnym21. W związku z tym wydaje się, 
że w praktyce ustalenia zawarte w przywileju chełmińskim nie weszły nigdy w życie, 
a każde nadanie młyna musiało być poprzedzone wydaniem przez władcę terytorialnego 
specjalnego zezwolenia na jego budowę w dobrach rycerskich, a we wsiach zakonnych 
przywileju młyńskiego, w którego treści określano prawo do pobierania przez niego 
ustalonego w dokumencie wymiaru czynszu. Uprawnienia te posiadał zarówno Zakon, 
jak i poszczególni biskupi oraz kapituły biskupie na terenach, na których sprawowały 
władztwo terytorialne. Co więcej, w późniejszym czasie regale młyńskie zostało w obrę-
bie ich władztwa rozszerzone także na wiatraki i młyny kieratowe, o czym w ogóle nie 
było mowy w przywileju chełmińskim22. Przykładem ilustrującym istniejący stan praw-
ny był dokument biskupa pomezańskiego Henryka z 1293 r., wystawiony dla Teoderyka 
(Dytryka) Stango, jego brata i siostrzeńca, w którym obok określonych nadań biskup ze-
zwolił im na budowę między innymi młynów23. Co więcej, zarówno Zakon, jak i biskupi 
oraz kapituły na obszarze swego władztwa zastrzegali sobie teren pod budowę młynów24. 

18 Za tym, że Zakon nie posiadał prawa do budowy młynów w dobrach rycerzy na prawie chełmiń-
skim, opowiedział się M. Biskup, zob. Ziemia chełmińska w przeszłości. Wybór tekstów źródłowych, red. 
M. Biskup, Toruń 1961, s. 37.

19 R. Kubicki, Zur militärischen Bedeutung, s. 103-107.
20 G. Kisch, Das Mühlenrecht, s. 101; A. Horn, Die Verwaltung Ostpreußens seit der Säkularisation 

(1525–1875), Königsberg 1890, s. 596.
21 G. Kisch, Das Mühlenrecht, s. 115.
22 Tamże, s. 109.
23 UBP nr 14, s. 21.
24 Zastrzeżenia te licznie występują w dokumentach lokacyjnych wsi i miast. Często rezerwacje te 

nie oznaczały jednak, że w późniejszym czasie faktycznie podejmowano budowę młynów. Dawały one 
jednak Zakonowi pełną możliwość kontrolowania miejsca budowy nowych obiektów młyńskich.
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W tym kontekście należy jeszcze omówić stan prawny, jaki powstał na Pomorzu 
Gdańskim po jego opanowaniu przez Zakon w 1308–1309  r. Ważną okolicznością 
był tu fakt, że również książęta wschodniopomorscy dysponowali regale młynnym na 
swych terenach, na co wskazują wystawiane przez nich zezwolenia na budowę młynów25. 
W 1256 r. książę Sambor nadał Henrykowi Scilderemu i Janowi von Beyzenburgowi 
wsie Zajączkowo i Mieścin koło Miłobądza z prawem budowy młyna26. W tym samym 
roku wspomniany książę miał rzekomo przyznać cystersom w Pogódkach prawo budo-
wy młynów w nadanych wsiach w okręgu tczewskim27. Choć dokument ten jest falsy-
fikatem, to wskazuje jednak na roszczenia wysuwane przez cystersów. Podobne prawa 
w 1257 r. otrzymały natomiast cysterki w Żarnowcu, w nadaniu przez księcia Świętopeł-
ka wsi Wierzchucino28. Z kolei datą 10 VII 1258 r. jest opatrzony falsyfikat, w którym 
książę Sambor miał rzekomo nadać cystersom dobra w Pogódkach z prawem posiadania 
młynów. Książę miał też zabronić innym osobom budowy młynów na Wierzycy i Wie-
cy29. W innym falsyfikacie z tą samą datą książę miał nadać wspomnianemu klasztorowi 
między innymi młyn w Szpęgawie koło Tczewa30. Z kolei 24 IX 1259 r. książę Świętopełk 
potwierdził i transumował norbertankom w Żukowie darowiznę swego ojca Mściwoja 
z 24 IV 1209 r. i rozszerzył pierwotne nadanie. W dokumencie wspomniano miejsca 
na budowę młynów nad rzekami Wisłą, Wdą i Radunią31. Podobnie w 1283 r. cystersi 
z Oliwy otrzymali od Mściwoja II cały potok Strzyża z prawem budowy młynów bez 
żadnych ograniczeń32. Również w nadaniu dla księżnej Gertrudy, obejmujacym Ziemię 
Pirsna zaznaczono, że obejmowało ono wsie wraz z młynami33. Z kolei w 1286 r. wspo-
mniany książę biskupowi włocławskiemu (kujawskiemu) Wisławowi zezwolił budować 
młyny na strumieniu pomiędzy Miłobądzem i Zajączkowem34, a joannitom lubiszow-
skim w 1289 r. postawić młyn na Szpęgawie35. Uzyskane w tym okresie przez poszcze-
gólne klasztory i biskupa włocławskiego (kujawskiego) prawa były w późniejszym czasie 
respektowane przez Krzyżaków, którzy jednocześnie utrzymali regale młynne istniejące 
w okresie książęcym.

Tak więc prawo do budowy młynów w całym państwie krzyżackim zaliczono do 
regale jako prawo pana ziemskiego, bez którego zgody nie mogło być przez poddanych 

25 Opowiedział się za tym K. Buczek, Z dziejów młynarstwa, s. 42-43.
26 PU nr 164, s. 137-138.
27 PU nr 165, s. 138. zob. A. Gut, Falsyfikaty pelplińskie do 1309 roku, [w:] Kaci, święci, templariusze, 

red. B. Śliwiński (Studia z Dziejów Średniowiecza nr 14), Malbork 2008, s. 99-101.
28 PU nr 168, s. 141-142.
29 PU nr 170, s. 143-144; W. Łęga, dz. cyt., s. 127; A. Gut, dz. cyt., s. 124.
30 PU nr 173, s. 148-149. Młyn został wspomniany w 1260 r., PrUB II nr 260, s. 169.
31 PU nr 186, s. 158-159.
32 PU nr 358, s. 320; R. Kubicki, Młyny zbożowe i przemysłowe w dobrach cystersów z Oliwy do po-

czątku XVII wieku, Cistercium Mater Nostra. Tradycja-Historia-Kultura, IV, 2010, s. 96-97.
33 PU nr 384, s. 349.
34 PU nr 401, s. 362; W. Łęga, dz. cyt., s. 128; K. Buczek, Z dziejów młynarstwa, s. 42-43.
35 PU nr 454, s. 407.

Plik zabezpieczony watermarkiem jawnym i niejawnym: 17072623A3535323

##7#52#aMTcwNzI2MjNBMzUzNTMyMw==

##7#
52#a

MTcw
NzI2

MjNB
MzU

zNTM
yMw

== ##7#52#aMTcwNzI2MjNBMzUzNTMyMw==



Regale młyńskie w państwie krzyżackim 25

wykonywane. Udzielenie prawa do budowy młyna potwierdzano wydaniem przywileju 
młyńskiego, a dokumenty te zachowały się w stosunkowo dużej liczbie do naszych 
czasów36. Dzięki takiemu stanowi prawnemu Zakon, biskupi i kapituły mieli możli-
wość kształtowania sieci młynów i zezwalania na ich wznoszenie zgodnie z własnym 
interesem i potrzebami rozwijającego się osadnictwa wiejskiego. Co ważne, dawało to 
również możliwość sprawowania kontroli nad sposobem użytkowania rzek poprzez za-
kaz budowy młynów na tych przydatnych dla żeglugi. W późniejszym czasie próbą 
omijania istniejącego prawa było mielenie zboża poza państwem krzyżackim i wwoże-
nie do niego mąki37.

Znaczenie militarne młynów wodnych w XIII w.

Potwierdzeniem tezy o znaczeniu militarnym młynów jako głównej przyczynie wprowa-
dzenia regale młyńskiego przez Krzyżaków jest kilka wzmianek o wykorzystaniu wojsko-
wych młynów wodnych w okresie podboju Prus. Odnotowuje je kronika Piotra z Dus-
burga. Najstarsza dotyczy budowy zamku w Bałdze (1239 r.), obok którego krzyżowcy 
wznieśli młyn wodny, zlokalizowany za mostem, nad bagnem w pobliżu drogi nad pewną 
rzeką38. Młyn ten został ufortyfikowany jak jakiś zamek (ad modum castri), pozostawiono 
tam również dwóch braci i licznych zbrojnych do jego obrony39. Prusowie jednak oblegali 
go później licznym wojskiem i doszczętnie zniszczyli. Przykład ten wskazuje na znaczenie 
młyna nie tylko jako warsztatu służącego przemiałowi zboża, ale też punktu obronnego. 
Drugi przekaz o roli militarnej młyna wodnego dotyczy natomiast młyna Lieffarda koło 

36 H. Steffen, Die ländliche Mühlwesen, s. 75; G. Kisch, Das Mühlenrecht, s. 126-127.
37 O takim przypadku 20 I 1448 r. Rada Miasta Torunia informowała wielkiego mistrza. Chodziło 

o działania kupca gdańskiego zwanego lange Michel, który kupił od starosty w Bobrownikach zboże 
i tam też zmielił, a potem chciał je przewieźć Wisłą z Dybowa do Gdańska. Rada uwięziła go jednak 
i zwróciła się z prośbą o decyzję, co ma dalej czynić, podkreślając w liście, że takie działania mogą szko-
dzić młynom krajowym: „also gnediger liber herre haben wir betrachtet, das den Molen deser lande 
merklich schade dorus entsteen mochte und dorum haben wir an gefangen geleget, so lange czuhalden 
bis ins euwer gnode willen ab wir ew czu burgerschaft vsgeben mogen und was wir dobey thun sollen 
wird vorschreben”, GStA PK, XX. HA, OBA nr 9464.

38 C. Beckherrn, Einige Bemerkungen über das Ordenshaus Balga und seine Umgebung, AM, 22, 
1885, s. 343. Ulokował młyn na południowo-wschodnim końcu grobli prowadzącej od strony Bałgi 
przez moczary. Teren późniejszej wsi Hoppenbruch, obecnie ros. Znamenka.

39 „De edificatione molendini et destructione ejusdem. Hoc tempore plures nobiles et potentes viri 
de Warmia, videntes deum pro fratribus pugnare, compuncti sunt, et cum omni domo et familia sua 
se ad fratres de Balga transtulerunt, de quorum adventu fraters confortati, edificaverunt molendinum 
extra pontem paludis iuxta stratam nunc publicam super quodam flumine, et firmantes illud ad mo-
dum castri, reliquerunt ibi duos fraters et multos armigeros pro custodia ipsius. Quod castrum postea 
Prutheni cum velido exercitu obsidentes expugnaverunt, et occisis fratribus et armigeris in cinerem 
redegerunt”, Petri de Dusburg, Chronicon terrae Prusiae, III, 21, s. 62-63.
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Elbląga40. W 1273 r. w czasie walk z Pogezanami mieszczanie Elbląscy wpadli w zasadzkę. 
Mając odciętą drogę ucieczki do miasta, schronili się w położonym nieopodal młynie 
Lieffarda, który w pewnym stopniu był umocniony tak jak zamek (ad modum castri)41. 
Oba przekazy Dusburga potwierdzają fakt, że w XIII w. używano młynów wodnych jako 
punktów obronnych. Kronikarz podkreślił przy tym, że zarówno młyn w pobliżu Elbląga, 
jak i Bałgi były obwarowane prawie jak zamki. Na tej podstawie można wnioskować, że 
Zakon celowo umacniał młyny wodne jako potencjalne punkty obronne w czasie walk 
z Prusami. W tych ogólnikowych przekazach brak natomiast wzmianek o samej techni-
ce budowy wspomnianych założeń. Prawdopodobnie były to konstrukcje wykorzystu-
jące kamienie polne i łatwo dostępne w okolicy drewno. Lokalne warunki i dostępność 
poszczególnych materiałów budowlanych determinowała zapewne również stosowaną 
technikę budowy42. Młyn w Bałdze należał do zamku i pracował dla jego potrzeb. Ta-
kich informacji nie mamy o młynie w Elblągu. Nazywany był młynem Lieffarda (niem. 
Lieffardsmühle), zapewne od imienia jego zarządcy lub budowniczego. Informacje o woj-
skowej roli młynów pochodzą również z późniejszego okresu. W ten sposób w począt-
kach XV w. wykorzystywano młyny zakonne w Łasinie i Słupie43. Takie znaczenie miał 
prawdopodobnie również młyn w Lubiczu44. W okresie wojny trzynastoletniej pewną 
rolę odegrały również Wielki Młyn w Gdańsku45, Młyn Średni (Mittelmühle) koło Mal-
borka46 i młyn w Gniewie47. Wydaje się, że zniszczenie wielu młynów w okresie wojen 
polsko-krzyżackich mogło być nie tylko wynikiem świadomej taktyki strony polskiej, ale 
może także potwierdzać ich wykorzystanie jako punktów obronnych48. 

40 A. Semrau identyfikował Lieffardsmühle z późniejszym Notsack-Mühle, zob. tenże, Zur Geschich-
te des Mühlenregals, s. 3. Na ten temat pisał także K. Soecknick, Die Wasserläufe Elbings seit der Orden-
szeit, „Elbinger Jahrbuch”, 14, 1937, s. 224-225.

41 „Sed dum se cives sic sequendo nimis elongassent a civitate, Pogesani, qui in insidiis latitabant, 
exeuntes, viam redeundi ad civitatem occupabant. Quo facto cives angustiani, non valentes tante 
multitudini in campo resistere, ascenderunt molendinum Liefardi, quod ad modum castri aliqualiter 
firmatum fuit. Accurrentes itaque Pogesani dictum molendinum acriter impugnaverunt. Sed cum ci-
ves adhuc minus fatigati fortiter se defenderent, pluribus ex utraque parte lesis, illi desistentes a pugna 
per tempus modicum quieverunt”, Petri de Dusburg, III, 170, s. 129-130.

42 M. Arszyński, Die Deutschordensburg als Wehrbau und ihre Rolle im Wehrsystem des Ordensstaates 
Preußen, [w:] Das Kriegswesen der Ritterorden im Mittelalter, hg. v. Z. H. Nowak (Ordines Militares. 
Colloquia Torunensia Historica 6), Toruń 1991, s. 92-93.

43 OBA nr 1480.
44 K. Neitmann, Der Grenzstreit zwischen dem Deutschen Orden und Polen um die Mühle von Le-

ibitsch und die Drewenz, BGW, 10, 1987, s. 111-137. 
45 P. Simson, Geschichte der Stadt Danzig, Bd. I, Danzig 1913, s. 238; OBA nr 12782.
46 M. Biskup, Trzynastoletnia wojna z zakonem krzyżackim 1454–1466, Warszawa 1967, s. 204; 

W. Długokęcki, Elita władzy miasta Malborka w średniowieczu, Malbork 2004, s. 169.
47 OBA nr 13489.
48 O zniszczeniu młyna w Sandmühle naprzeciw Torunia pisał do wielkiego mistrza 7 III 1418 r. 

komtur w Nieszawie, OBA nr 2688; w dniu 19 II 1432 r. komtur w Toruniu pisał do wielkiego mi-
strza o zniszczeniu dwóch młynów, OBA nr 5969. 
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1.1.1.  Przywileje młyńskie

Wspomniano już, że konsekwencją istnienia regale młyńskiego na terenie państwa za-
konu krzyżackiego była każdorazowa potrzeba udzielenia specjalnego zezwolenia – przy-
wileju młyńskiego – na jego budowę i użytkowanie49. Dokumenty takie wystawiano 
zarówno w przypadku młynów wodnych, jak i wiatraków, przede wszystkim tych zlokali-
zowanych przy wsiach czynszowych. Obowiązek ten potwierdził wielki mistrz w 1438 r. 
na zjeździe stanów w Elblągu50. Prawa do posiadania młyna, a jednocześnie określenie 
sposobu jego użytkowania mógł zawierać również kontrakt jego sprzedaży. Wskazane 
dokumenty gwarantowały młynarzom wiejskim bądź właścicielom młynów wyjątkową 
pozycję prawną w stosunku do wsi. Dokumenty te były sporządzane w dwóch egzem-
plarzach, po jednym dla wystawcy i odbiorcy, dzięki czemu zachowały się w dość du-
żej liczbie do naszych czasów. Niejednokrotnie zasady użytkowania młynów określano 
również w przywilejach lokacyjnych wsi i miast, szczególnie gdy prawo to przyznawano 
lokatorowi (zasadźcy) oraz przy nadaniu dóbr ziemskich. Przywileje młyńskie zazwyczaj 
miały podobną formę i wewnętrzną strukturę. Określały one kolejno: odbiorcę, prawo, 
na jakim użytkowano młyn, wymiar czynszu, inne powinności młynarza (właściciela 
młyna) oraz udzielane mu przez wystawcę szczególne uprawnienia (prawo rybołówcze, 
nadanie ziemi, karczmy itp.). Wystawcami przywilejów młyńskich obok urzędników 
krzyżackich, przede wszystkim wielkiego mistrza, wielkiego marszałka, ale też komtu-
rów i prokuratorów51, byli również przedstawiciele władz kościelnych w swych dobrach 
(biskupi i kapituły), poszczególne zakony (joannici, cystersi, norbertanki, benedyktynki, 
kartuzi), a także osoby prywatne (rycerstwo w swych dobrach).

49 Użycie terminu „przywilej” w przypadku nadania młynów i ich treść analizował G. Kisch, Das 
Mühlenrecht, s. 123-125, 133-135.

50 „Item von den wasser- und wyndtmolen czu buwen, men hat uns czugesaget molen czu buwen 
und czu halden noch inhaldung der handfesten”, ASP II nr 33, s. 49.

51 Wystawcami dokumentów byli następujący urzędnicy krzyżaccy: komturowie w Pokarminie 
(3), Ostródzie (2), Starogrodzie (1), Człuchowie (15), Bierzgłowie (1), Wystruciu (1), Tucholi (14), 
Dzierzgoniu (4), Gdańsku (3), Elblągu (4), Królewcu (3), Bałdze (3), Nieszawie (2), wójt w Rogoźnie 
(3) i prokurator w Bytowie (1). W treści kilkunastu przywilejów młyńskich wystawianych przez wiel-
kiego marszałka w latach 1362–1439 pojawia się formuła mówiąca o wydaniu dokumentu według 
zarządzenia „von vorhengnisse” wielkiego mistrza. Na jej występowanie w dokumentach wielkiego 
marszałka wydawanych właścicielom dóbr służebnych na prawie pruskim wskazywał K. Kasiske, Die 
Siedlungstätigkeit, s. 77, s. 116. Interpretował to jako rodzaj generalnego upoważnienia wydanego 
przez wielkiego mistrza ze względu na fakt, że dobra służebne podlegały jego wyłącznej kompetencji. 
W związku z tym pojawianie się tej formuły w dokumentach młyńskich z drugiej połowy XIV w. jest 
raczej wynikiem stosowania podobnego formularza przy sporządzaniu dokumentów wielkiego mar-
szałka niż świadectwem scedowania kompetencji do ich wystawiania przynależnych tylko wielkiemu 
mistrzowi. Nie można jednak pominąć faktu, że specyfika komturstwa królewieckiego jako terenów 
przygranicznych polegała na ciągłym zagrożeniu ze strony Litwy, a młyny mogły być ważnymi punk-
tami w przygotowywaniu potencjalnej obrony. 

Plik zabezpieczony watermarkiem jawnym i niejawnym: 17072623A3535323

##7#52#aMTcwNzI2MjNBMzUzNTMyMw==

##7#
52#a

MTcw
NzI2

MjNB
MzU

zNTM
yMw

== ##7#52#aMTcwNzI2MjNBMzUzNTMyMw==



Młyny zbożowe w XIII–XV w. – zagadnienia prawne28

Tabela 1. Liczba zachowanych przywilejów młyńskich z terenu państwa krzyżackiego do 1454 r. we-
dług wystawców

Lp. Wystawca
przywileju

Przywilej 
młyński

Doku-
ment 

sprzedaży

Umowa 
zamiany

Nadanie 
w przywi-
leju loka-
cyjnym

Nadanie 
w przy-

wileju dla 
dóbr

Przenie-
sienie 
młyna

1 wielki mistrz 14 1 1 1
2 wielki marszałek 16

3 poszczególni 
komturowie 66 7 1 3

4 biskup warmiński 21 12 3 1
5 kapituła warmińska 12 8 1 
6 biskup sambijski 25 4
7 kapituła sambijska 2
8 kapituła pomezańska 5 5 1
9 norbertanki Żukowo 4

10 cystersi 3
11 kartuzi 4 1
12 joannici 2
13 rycerstwo 8 1

14 książęta 
wschodniopomorscy 4

15 miasta 1

Źródło: Opracowanie własne.

Pełne prawo do dysponowania młynami miał Zakon i inne instytucje kościelne oraz 
nieliczni przedstawiciele rycerstwa, którym jednak uprzednio przyznano to uprawnie-
nie. Wszyscy oni budowali młyny na swych terenach na własny użytek, w praktyce bez 
prawnych ograniczeń. Wyjątkiem były tu względy techniczne i ewentualne szkody, jakie 
mogłoby to spowodować u okolicznych użytkowników ziemi. Z kolei osoby otrzymu-
jące przywileje młyńskie uzyskiwały dziedziczne prawo do gospodarowania i dyspono-
wania młynem, ograniczone obowiązkiem płacenia corocznego czynszu w wymiarze 
ustalonym przez wystawcę dokumentu. To zobowiązanie rzeczowe ograniczało prawo 
własności młyna, które zależało od płacenia czynszu, a w przypadku jego niespełniania 
prowadziło do jego odebrania52. W tym wypadku młyn wracał do pana gruntowego i był 
ponownie nadawany innej osobie. Obciążenie to miało charakter podobny do czynszu 
gruntowego, ponieważ istniało niezależnie od tego, czy młyn rzeczywiście istniał i praco-
wał, czy też nie53. Potwierdza to przypadek młyna w Tymawie Wielkiej. Nadając go 15 
VIII 1396 r., biskup pomezański Jan zastrzegł, że gdyby młynarz lub jego następcy przez 

52 G. Kisch, Das Mühlenrecht, s. 151.
53 Tamże, s. 156-157.
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rok nie płacili czynszu, młyn miał powrócić do biskupa54. Ciekawy był także przypadek 
młyna w Starej Welawie w komturstwie królewieckim. Jego właściciel płacił zgodnie 
z przywilejem młyńskim czynsz roczny w wysokości 4 grz. Fakt ten odnotowano w wy-
kazie czynszowym z 1437 r. Jednak kilka lat później młyn przestał działać. W 1447 r. 
wielki marszałek i komtur królewiecki Kilian von Exdorf nadał go nowemu właścicielo-
wi Hansowi Finkenowi, zaznaczając, że młyn stał pusty przez długi czas, przez co władza 
straciła w czynszu sumę 34 grz. (tyle wynosiłby czynsz za 8,5 roku). Jego poprzedni 
właściciele zrzekli się swych praw, a zaległy czynsz miał spłacić nowy użytkownik. Jed-
nocześnie stracił moc stary, zaginiony przywilej, nawet gdyby go odnaleziono. Nowemu 
właścicielowi nadano również więcej ziemi, łąkę i pastwisko dla koni55. 

Wydaje się, że Zakon nie zawsze przestrzegał nadanych wcześniej praw. W 1453 r. 
wśród skarg przeciw polityce Krzyżaków znalazł się protest Stefana Poskocza, który 
twierdził, że Zakon odebrał mu młyn w okręgu zaborskim, chociaż posiadał on na nie-
go przywilej na prawie chełmińskim56. Młynarze posiadający młyny z prawem dzie-
dzicznym dysponowali więc prawem o charakterze własności podległej, ograniczonej 
obowiązkiem wnoszenia corocznego czynszu na rzecz nadawcy przywileju, z tytułu po-
siadania przez niego władzy zwierzchniej57. Podobnie było w przypadku własności za-
kupnej młynów. Osoba nabywająca młyn zyskiwała wszystkie prawa jego poprzedniego 
właściciela, ale musiała nadal wnosić czynsz58. W lepszej sytuacji byli natomiast nieliczni 
sołtysi, otrzymujący młyny w ramach nadania sołeckiego zwolnionego z obowiązków 
czynszowych, które w ich wypadku zastępował jednak obowiązek służby wojskowej59. 
Podobnie było w przypadku rycerstwa, którego część dysponowała prawem zwierzchnim 
w odniesieniu do młynów, ale z tytułu posiadania określonych dóbr ponosiła ciążące na 

54 „Vnde as is were, das der egenante Niclos Molner adir syne erben von der mol abetrunnit wurden 
adir sy begeben, also daz sy vns den czins by eyme Jare nichten geben adir vns nicht recht noch glich 
welden thuen. So sal dy selbigen mol wedir an vns adir vnsere nochkomelnge ane alle hindernisse vnde 
wedirrede komen vnde anfallen vnde sy denen mogen vorkouffen adir vormyten noch vnser behege-
lichkeit vnde erworten das der kouff stete vnd veste”, UBP nr 107, s. 157.

55 GStA PK, XX. Hauptabteilung, OstF 118, k. 222v = OstF 118, k. 448r-v.
56 ASP IV nr 17, s. 27; K. Górski, Dzieje Tucholi i okolic do XVIII w., [w:] Tuchola zarys monograficz-

ny, red. J. Wojtowicz, Toruń 1962, s. 53. Wydaje się, że w świetle istniejącego stanu prawnego Zakon 
mógł odebrać ten młyn, jeśli wspomniany rycerz nie realizował ustalonych dokumentem zobowiązań.

57 W odniesieniu do młynarzy-właścicieli młynów terminu ‘własność podległa’ (dominium utile) 
w odróżnieniu od ‘własności zwierzchniej’ (dominium directum) należnej panu gruntu użył K. Buczek, 
Z dziejów młynarstwa, s. 36. 

58 Zob. zestawienie transakcji sprzedaży młynów zebrane w tabelach 12 i 13. 
59 Nadanie młynów w zamian za służbę wojskową i czynsz rekognicyjny omówił G. Kisch. Pominął 

on jednak fakt, że nadania te dotyczyły nie tyle młynów, ile dóbr ziemskich, w skład których one 
wchodziły. Tak więc i obciążenia odnosiły się do ziemi, a nie samego młyna zob. tenże, Das Mühlen-
recht, s. 148-150.
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nich obowiązki wojskowe. Tylko w przypadku niektórych z nich wiadomo, że zakładali 
młyny w dobrach prywatnych bez potrzeby konsensu ze strony władzy zwierzchniej60. 

Odnawianie zagubionych przywilejów 

Posiadanie egzemplarza przywileju młyńskiego, gwarantującego szczegółowe prawa mły-
narza lub właściciela młyna było bardzo ważne w sytuacji ewentualnych zatargów z oko-
licznymi wsiami. Świadczy o tym zarówno troska, z jaką przechowywano wspomniane 
dokumenty, jak i ich odnawianie w razie zaginięcia. Powodem mogło być zagubienie, 
zniszczenie w czasie wojny lub nawet kradzież dokumentu61. W takiej sytuacji odno-
wienie przywileju było możliwe dzięki posiadaniu przez władze drugiego egzemplarza, 
względnie jego odpisu w księgach przywilejów, które powstały dopiero pod koniec XIV 
w. Świadczy o tym fakt, że w końcu XIV w., gdy urzędnicy krzyżaccy i biskupi zaczę-
li tworzyć kopiariusze wydanych dokumentów (księgi dla poszczególnych komturstw), 
ich treść odpisywano z dokumentów dostarczanych przez sołtysów i młynarzy62. 11 XI 
1358 r. komtur w Człuchowie Henryk von Thaba nadał młynarzowi Klausowi nowy 
przywilej na młyn w Silnie. Klaus wraz z czterema świadkami potwierdził przed komtu-
rem, że stary przywilej został mu skradziony wraz z innymi rzeczami jego żony63. Podob-
nie 25 I 1362 r. wielki marszałek Henning Schindekopf odnowił zniszczony w pożarze 
przywilej na młyn i karczmę w Leysse (późniejsze Pogauen, ros. Wyssokoe64)65. Natomiast 
16 IX 1381 r. biskup sambijski Dietrich wystawił Albertowi Maurerowi, który utracił 
poprzedni dokument, nowy przywilej na młyn i karczmę w Ziegenbergu66. W 1411 r. 
odnowiono przywilej na młyn w Olbrachtowie w dobrach kapituły pomezańskiej, po-
nieważ poprzedni zniszczyła woda i nie nadawał się już do niczego67. W 1415 r. nowy 
przywilej sporządzono także dla młynarza w Kochanówce, gdyż dotychczasowy został 

60 Na ten temat zob. podrozdział: Młyny w dobrach prywatnych.
61 Częstym powodem zniszczenia przywilejów młyńskich było uszkodzenie młynów w czasie działań 

wojennych, zob. G. Kisch, Das Mühlenrecht, s. 127.
62 Na temat ksiąg przywilejów zakonu krzyżackiego zob. K. Neitmann Zu den Handfestensammlung 

des Deutschen Ordens in Preussen. Eine Untersuchung des Ordensfoliant 95, „Archiv für Diplomatik, Schri-
ftgeschichte, Siegel- und Wappenkunde”, 36, 1990, s. 187-220; tenże, Handfestenbücher und Handfeste-
nerneuerungen des Deutschen Ordens im 15. Jahrhundert, „Preussenland”, 40, 2002, nr 2, s. 44-59. 

63 UKT nr 55, s. 59.
64 Zarówno w spisie, jak i w całej pracy nazwy rosyjskie, ze względu na zakres tematyczny i teryto-

rialny opracowania, podano zgodnie z transkrypcją niemiecką.
65 „Bertold unde Kune unde ir erbin gebin was eyn kreczem unde eyne mole und ii (2) huben ackers 

czu der Leysse gelegin unde das, was in vorbrifet unde den den briff verloren sy in dem brande, unde 
das habe wir bruder Hennig Schidenkop obirster marschalk des deutschen orden der brudere vom 
dutschin huse das vorgesprochene gut gebessirt”, GStA PK, XX. Hauptabteilung, OF 107, k. 284r; 
PrUB VI/1 nr 6, s. 3.

66 UBS nr 520, s. 353.
67 „dy daz wasser hatte vorterbet und zu nichte gemacht”, cyt. za: M. Glauert, dz. cyt., s. 30, przyp. 58.
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utracony w trakcie wojny Zakonu z Polską68. Natomiast 10 IX 1421 r. biskup Franciszek 
z Reszla, dziekan Bartłomiej Borrischow i kapituła warmińska odnowili młynarzowi 
w Wadąg, Jodokowi Wolgemutowi, przywilej utracony przed kilku laty w pożarze, który 
zniszczył dużą część miasta Olsztyna69. Podobnie 15 VII 1423 r. wielki szatny i komtur 
w Dzierzgoniu Mikołaj von Görlitz odnowił zagubiony w okresie wojny przywilej na 
młyn w Janikach Wielkich. Jak zaznaczono, ponieważ nie był on wpisany do księgi 
komtura, odtworzono go w oparciu o zeznania miejscowych mieszkańców70. Z kolei 
16 XI 1461 r. wielki mistrz Ludwik von Erlichshausen odnowił, na prośbę młynarza 
Albrechta, spalony dokument na młyn w Kobjeiten (ros. Selskij)71. Z przytoczonych 
przykładów wynika, że w sytuacji, gdy nie było możliwe odtworzenie treści dokumentu 
w oparciu o posiadany odpis, wówczas zasięgano informacji u przedstawicieli miejscowej 
ludności, której świadectwo musiało być wystarczające. Postąpili w ten sposób w dniu 
23 VI 1417 r. Arnold, kantor Fryderyk i kapituła warmińska, gdy odnowili młynarzowi 
Fryderykowi zagubiony w czasie ostatniej wojny przywilej na młyn Schilla Mühle. Jak 
podkreślono, w związku z tym, że jego tekst nie znajdował się w ich rejestrze, wyjaśnili 
dokładnie granice jego posiadłości72.

Zmiana nadania i potwierdzanie przywilejów

Niejednokrotnie dokonywano również odnowienia treści przywilejów, co nie miało 
jednak związku z faktem zagubienia posiadanego wcześniej dyplomu. Przyczyną mogła 
być chęć zmiany wymiaru czynszu, potwierdzenia przyznanych praw lub nałożonych 
obowiązków. 30 VI 1330 r. komtur w Elblągu Herman odnowił przywilej Henryka von 
Gera na młyn w Wodyni73. Z kolei 29 IV 1345 r. wójt warmiński Bruno von Luter od-
nowił wydany przez jego poprzednika Henryka von Lutera dokument na młyn w Samo-
lubiu74. 22 II 1347 r. komtur w Elblągu Aleksander von Körner odnowił wydane przez 
swego poprzednika Konrada von Lichtenhaina pozwolenie na budowę młyna w Nad-

68 „in gwerra per Polonos in Prussia habita”, CDW III nr 450, s. 453, przyp. 1.
69 CDW III nr 577, s. 573-574. Z tym samym Jodokiem kapituła wymieniła w 1447 r. jego prawa 

do 1/3 młyna w Wadąg na młyn w Żurawnie, AAO, archiwum kapituły, F, k. 202v.
70 „Caspar Lupald molner czu Hannuswalde fleesich bitten ein umb ein handfeste wedir czugeben 

obir die mole, wend siene vorfarn der hyndfeste obir die mole in vorgangen krigen desis ganczen 
gemeyne landis enyg wordin sint, wie wol wir dirselbin hantfesten abeschrieben in unserm hantfesten 
buche nicht besinet in vinden”, OF 100, k. 131r.

71 „das vor uns gekomen ist unsir liber und getruwen Albrecht der mulner zcu Cupieiten uns mit 
wennuth seines herczen vorbrengende, wie das em seine handfeste uber die genante seine molen abe-
hendig geworden und vorbranth were”, OF 94 s. 320-321. Podobnie w 1483 r. (17 II) wielki mistrz 
Martin Truchsess odnowił zniszczony przywilej na młyn i karczmę w Germau, GStA PK, XX. Haup-
tabteilung, Perg. Urk., Sch. XXIX nr 68.

72 CDW III nr 521, s. 529-530.
73 CDW I nr 249, s. 417. Pierwotne nadanie miało miejsce około 1304–1312 r., PrUB II nr 84, s. 53.
74 PrUB III/2 nr 721, s. 610.
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brzeżu75. Natomiast 26 VII 1360 r. komtur w Człuchowie Henryk von Thaba odnowił, 
wystawiony przez swego poprzednika Ludolfa Hakego, przywilej na młyn w Krępsku 
(wydany w 1351 r.)76. Henryk nadał młynarzowi w związku z wysokim czynszem 2 wol-
ne łany we wsi, do których zaliczono jednak 8 mórg z pierwotnego nadania. Podobnie 
w 1404 r. kapituła warmińska odnowiła przywilej, zgodę na zakup Marquards (= Mühle) 
przez młynarza Hansa Delowa77, a 10 III 1413 r. wójt warmiński Henryk odnowił mły-
narzowi Henrykowi Wekelitzowi dokument na młyn na Czerwonej Wodzie (Wikielec 
koło Braniewa) z 1294 r.78

1.1.2.  Młyny krzyżackie

Wskazany już fakt znaczenia militarnego młynów wodnych znajduje potwierdzenie 
szczególnie w kontekście budowanej przez Zakon w celach obronnych sieci zamków. 
Każdy z nich musiał posiadać również dla stacjonujących tam załóg odpowiednio zor-
ganizowane dostawy podstawowych produktów, w tym mąki. Oznaczało to potrzebę 
budowy w ich otoczeniu młynów lokalizowanych w obrębie przedzamcza lub bliskiej 
okolicy79. Zazwyczaj były to młyny wodne, chociaż stosowano również młyny kieratowe 
– określane w źródłach jako młyny końskie. Co ważne, młyny te pracowały nie tylko na 
potrzeby zamków, ale również okolicznych wsi80. W zamkach budowanych przez Krzy-
żaków wyodrębnia się zazwyczaj dwie części założenia: zamek właściwy i przedzamcze. 
To ostatnie było kilka razy większe niż zamek właściwy i miało różne kształty. Na przed-
zamczu otoczonym murem obronnym lokalizowano budynki mieszkalne i gospodarcze, 
w tym młyny zbożowe, olejarnie, kuźnie, folusze, młyny prochowe i inne81. Budowa 
młyna na przedzamczu lub w pobliżu zamku była oczywiście uzależniona od istnieją-
cych warunków. Wiadomo, że w zależności od lokalnych warunków stosowano także 
suche fosy, jak w zamku bierzgłowskim. Jednak na potrzeby Wielkiego Młyna i zamku 
w Gdańsku Zakon wybudował sztuczny kanał doprowadzający wody Raduni82. Młyny 
zamkowe często nazywano w źródłach „młynami domowymi” (Hausmühle, hausmole), 
a położone w ich najbliższym otoczeniu określano jako młyn „przed, przy i poniżej

75 CDW II nr 86, s. 89.
76 HKS nr 75, s. 89. Dokument z 5 VI 1351 r., PrUB IV nr 599, s. 665.
77 CDW III nr 401, s. 392.
78 CDW III nr 481, s. 491. Dokument z 1294 r., CDW I nr 112, s. 194-196.
79 G. Kisch, Das Mühlenrecht, s. 101.
80 Z. H. Nowak, Die Vorburg als Wirtschaftszentrum des Deutschen Ordens in Preußen. Eine Fragestel-

lung, [w:] Zur Wirtschaftsentwicklung des Deutschen Ordens im Mittelalter, hg. v. U. Arnold, (QSGDO, 
38), Marburg 1989, s. 160-161.

81 M. Arszyński, dz. cyt., s. 105. Folusze znajdowały się w 12 przedzamczach, umieszczono tam także  
6 młynów do mielenia kory dębowej, zob. Z. H. Nowak, Die Vorburg als Wirtschaftszentrum, s. 161.

82 M. Arszyński, dz. cyt., s. 112.
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Tabela 2. Młyny zamkowe i przyzamkowe

Lp. Młyny zamkowe Nazwa Liczba kół
Młyny zamkowe

1 Bratian zamkowy „huse”
2 Brodnica wzmianka o młynie zamkowym „husmole”I 4
3 Gierdawy młyn zamkowy
4 Królewiec młyn zamkowy [Burgmühle]

5 Młyn Mały (Królewiec) zamkowy, młyn słodowy [Niedermühle, 
Schlossmühle] obecnie część miasta

6 Malbork młyn zamkowy
7 Nidzica młyn zamkowy 5

8 Olsztynek górny młyn przy zamku „die ober moele zu 
hohenstein bey dem hause” i młyn dolny

9 Pokarmin (ros. Uschakowo) młyn zamkowy
10 Toruń młyn zamkowy, przed zamkiem „vor dem Hause”
11 Lębork młyn zamkowy

Młyny przed zamkiem

1 Powunden
(ros. Chrabrowo) młyn koło zamku

2 Thierenberg
(ros. Dunaevka)

3 Dzierzgoń młyn przed zamkiem 6
4 Bytów przed zamkiem
5 Grudziądz dolny młyn, zwany też zamkowym
6 Lidzbark Welski przed zamkiem

7 Ostróda trzy młyny „vor dem hause”, „under dem huse”, 
„nederste mole” 

8 Pisz młyn przed zamkiem

9 Ziegenberg
(ros. Podgornoe) przy zamku

10 Rogóźno–Zamek młyn przy zamku „mole under dem huwse”
11 [Santmole, Sandmühle] naprzeciw zamku w Toruniu

12 Sępopol 21 XII 1386 r. wzmianka o młynie przed 
zamkiem „vor dem huse”

13 Świecie nad Wisłą młyn przed zamkiem „mole vor dem huse”

14 Tuchola „unser muhle vor dem hause” XV w. „Tuchel 
husse”

15 Przezmark „vor dem huse” 2
16 Bierzgłowo zamkowy „vor dem Hause” 6
17 Kaymen (ros. Zaretschje) przed zamkiem
I D. Brauns, dz. cyt., s. 113.

Źródło: Opracowanie własne.
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domu – zamku” (vor dem hause, bei dem huse, unter dem huse). Czynnikiem sprzyjają-
cym budowie młynów przy zamkach był fakt, że pierwsze zamki lokalizowano wzdłuż 
cieków wodnych oraz w dawnych założeniach obronnych z okresu pruskiego. Biorąc 
pod uwagę rozmieszczenie wspomnianych młynów, można je podzielić na kilka grup83. 
Do pierwszej należą młyny wodne umiejscowione na przedzamczu (Malbork – Młyn 
Dolny zwany też Zamkowym, Toruń, Lębork, a w dobrach kapituły warmińskiej Olsz-
tyn), do drugiej zaliczymy młyny przed zamkiem, poza ufortyfikowanym przedzamczem 
(Bratian84, Świecie85, Węgorzewo, Stara Kiszewa), do trzeciej – młyny wodne połączone 
z systemem wodnym miasta (Gdańsk86, Ragneta, Sępopol, Kętrzyn, Ostróda, Gierdawy, 
Pisz, Królewiec, Pasłęk), do czwartej – młyny wodne położone koło mniejszych zamecz-
ków, które były siedzibą urzędników krzyżackich (Grabiny Zameczek). Prawie wszystkie 
z wymienionych młynów należały do Zakonu i były zarządzane przez jego urzędników 
– mistrzów młyńskich. 

Sieć młynów należących do zakonu uzupełniały urządzenia przemiałowe administro-
wane bezpośrednio przez Krzyżaków, zlokalizowane w ich folwarkach. Potwierdzone 
jest ich funkcjonowanie już w XIII w. W 1255 r. nadano nowemu właścicielowi młyn 
w Storlus, w ziemi chełmińskiej, zobowiązując go jednak do przemiału na rzecz folwarku 
krzyżackiego w Orłowie, co może wskazywać na ich wcześniejsze powiązania gospodar-
cze. Podobnie było w innych przypadkach, o czym szerzej poniżej. Zakon podejmował 
również nowe inwestycje tego typu w późniejszym czasie. Dla przykładu, w 1453  r. 
komtur w Toruniu wybudował nowy wiatrak w folwarku zakonnym w Kowrozie87. 

1.2.  Młyny w dobrach biskupich,  
kapitulnych i klasztornych

Jak wspomniano, poszczególni biskupi i kapituły posiadali na swych terenach analo-
giczne do Krzyżaków prawa przysługujące władcy terytorialnemu, w tym również regale 
młyńskie. Przejawem tego było między innymi zastrzeganie sobie, w wydawanych przy-
wilejach dla wsi i miast, miejsca pod budowę ważnych urządzeń, jak np. młyny, tartaki, 
kuźnie, ale też karczmy. Najstarsze tego typu postanowienia dotyczące rezerwacji miejsca 

83 R. Kubicki, Zur militärischen Bedeutung, s. 110-116.
84 „Molenczins. Item die mole im huße czinset 600 sch malcz, item 8 leste kornes”, GZB, s. 86.
85 „Item dy mole vor dem huse czinset 12 leste rocken”, GZB, s. 17.
86 P. Simson, dz. cyt., s. 63.
87 OBA nr 12058, k. 2.
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na młyn znajdujemy w dokumentach biskupów i kapituł, o czym szerzej w podrozdzia-
łach 1.2.1 i 1.2.2. 

Jak już wspomniano, również na Pomorzu Gdańskim Zakon starał się możliwie ściśle 
egzekwować swe prawa jako władca terytorialny, dysponując regale młynnym. Świadczy 
o tym fakt, że już 15 IX 1309 r. komtur w Gniewie potwierdził sprzedaż przez Henryka 
ze Swarożyna klasztorowi w Oliwie czynszu w Jezgninie, który otrzymywał w zamian za 
prawo budowy przez cystersów na jego terenie młyna88. W późniejszym czasie Krzyżacy 
konsekwentnie stosowali na Pomorzu Gdańskim, podobnie jak w Prusach, system re-
zerwacji i egzekwowali regale młyńskie. Nie podlegały mu jedynie dobra zakonów, któ-
re dysponowały szczególnymi przywilejami otrzymanymi w okresie książęcym (cystersi 
z Oliwy, norbertanki z Żukowa, joannici ze Skarszew), oraz wsie arcybiskupa gnieźnień-
skiego, biskupa włocławskiego i płockiego analogicznie do położenia biskupstw i kapituł 
pruskich89. 

Młyny wiejskie na terenie poszczególnych części państwa zakonnego traktowano 
podobnie. W dokumentach spotyka się między innymi formuły mówiące o ogólnych 
regulacjach dotyczących obowiązków, jakim podlegali wszyscy młynarze w dobrach bi-
skupich na Warmii. Dla przykładu, tego typu sformułowania występują w przywileju 
wystawionym w 1359  r. przez biskupa Jana II dla młynarza w Grzędzie90. Podobnie 
określono obowiązki młynarza w dokumencie z 2 II 1375  r., dotyczącym sprzedaży 
młyna w Kabinach91. 

O respektowaniu przez Zakon praw instytucji kościelnych do gospodarowania mły-
nami w swych dobrach może świadczyć fakt, że gdy w 1424 r. toczył się spór pomiędzy 
Zakonem a biskupem włocławskim o młyn w Brodach, należący do Krzyżaków, wielki 
mistrz w piśmie z 24 VI do prokuratora zakonnego w Rzymie podkreślał, że pretensje 
biskupa są nieuzasadnione, zwłaszcza że dotyczą młyna, który nie leżał na granicy mię-
dzy dobrami biskupa i Zakonu92. W tej sprawie ponownie pisał do prokuratora w liście 
z 14 VII tego roku93. Spór zapewne trwał dalej, jako że biskup włocławski Jan Pella 

88 PU nr 677, s. 596-597; R. Kubicki, Młyny zbożowe, s. 98.
89 W okresie krzyżackim arcybiskup gnieźnieński posiadał na Pomorzu Gdańskim młyn w swej wsi 

Gruczno, położonej w komturstwie świeckim oraz drugi we wsi Obkas w komturstwie człuchowskim. 
Z kolei w dobrach biskupa płockiego, jednak poza Pomorzem, powstały młyny w mieście Górzno, 
które okresowo znajdowało się pod panowaniem krzyżackim, i we wsi Grążawy. Na temat zasad użyt-
kowania tego młyna biskup płocki spierał się z komturem w Brodnicy (3 III 1342 r.), PrUB III/2 
nr 434, s. 300-301; W. Długokęcki, Granice ziemi michałowskiej w XIV–XV wieku, [w:] Pogranicze 
polsko-pruskie i krzyżackie, red. K. Grążawski, Włocławek–Brodnica 2003, s. 159.

90 „et servicia talia, qualia alii nostri molendinatores racione molendinorum fecerint, facere tene-
buntur”, CDW II nr 281, s. 279.

91 „dynen dovon, wen yn geboten wirt gleich andern molnern in desem Bischtume”, CDW II nr 
506, s. 543-544.

92 „Nu ist immer das flies keynes lantscheidunge czwischen dem Bischthum und unserem orden” 
OBA nr 4298, regest w Berichte, Bd. III, nr 196, s. 411-412.

93 Berichte, Bd. III, nr 201, s. 422.
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polecił Janowi ze Słupowiej, archidiakonowi i oficjałowi włocławskiemu, transumować 
dokument Mściwoja II z 16 IX 1284 r. w sprawie zawarcia zgody pomiędzy biskupem 
a Krzyżakami w sporze o młyn na rzece Wierzycy, co ten uczynił 9 IX 1424 r.94

Wspomniano już, że prawa do posiadania młynów w podobny sposób jak biskupi 
i kapituły realizowały niektóre klasztory na Pomorzu Gdańskim95. Uzyskały je one jed-
nak jeszcze w okresie władztwa książąt Pomorza przed opanowaniem tego terenu przez 
Krzyżaków. Najszerzej realizowali je cystersi z Oliwy, którzy od 1283 r. posiadali swobo-
dę w budowie młynów na całym potoku Strzyża, podobnie też było w przypadku Potoku 
Oliwskiego. Do takich uprawnień pretendowali także cystersi z Pelplina, na co wskazuje 
falsyfikat dokumentu Mściwoja II z 1276 r., zgodnie z którym książę miał im zezwolić 
na założenie młynów na rzece Jonce96. Młyny w swych dobrach budowały także norber-
tanki z Żukowa i joannici, ci ostatni jednak ostatecznie odsprzedali swe dobra wschod-
niopomorskie Krzyżakom97. Inaczej wyglądała natomiast sytuacja w przypadku kartu-
zów, sprowadzonych już w okresie krzyżackim, którzy w praktyce nie realizowali prawa 
do budowy własnych młynów i nadawania ich osobom prywatnym oraz czerpania z tego 
czynszów. Co najwyżej, nadawali młyny już istniejące, zmieniając jedynie warunki ich 
użytkowania. W ich przypadku nie odnotowano nadania przywileju na budowę nowego 
młyna. Gospodarowali oni jedynie młynami zakupionymi od okolicznych rycerzy lub 
nadanymi wraz ze wsiami przez samych Krzyżaków. Ponadto nawet przywilej przymusu 
mlewnego, posiadany przez niektóre z tych młynów, co podkreślali w wystawianych do-
kumentach, nie pochodził od nich, ale z wcześniejszych nadań i decyzji potwierdzanych 
przez wielkiego mistrza. Wynika z tego, że Krzyżacy nie traktowali w ten sam sposób 
wszystkich instytucji kościelnych, a w końcu XIV i w XV w. podjęli starania w celu 
wyraźnego ograniczenia dawniej realizowanych przez te zakony uprawnień. Wpraw-
dzie w latach 1404–1406 sprzedali cystersom z Oliwy młyn położony nad strumieniem 
Strzyża, ale w 1407  r. wymienili z nimi wieś Jezgnina z młynem za wieś Wielgłowy. 
Co ciekawe, cystersi z Oliwy w 1450 r. chcieli zbudować młyn miedziowy i w związ-
ku z tym wystąpili o zgodę do komtura w Gdańsku. Ten, opisując sprawę wielkiemu 

94 S. Librowski, Oryginalne dokumenty samoistne z pierwszej połowy XV wieku, z. 3, ABMK, 56, 
1988, nr 242, s. 43-44.

95 Pisali na ich temat A. Czacharowski, dz. cyt., s. 80-89; P. Czaplewski, dz. cyt., s. 187-199; K. Dą-
browski, Rozwój wielkiej własności, s. 82-83, 105-106. Ważne uwagi i poprawki wniósł do niej F. Si-
kora, Początki klasztoru cysterek w Żarnowcu, ZH, 48, 1983, z. 1-2, s. 7-29. K. Dąbrowski, Opactwo 
cystersów, s. 72-73, 106, 114, 154-157. Krytycznie do jego pracy, w tym kwestii młynarstwa, odniósł 
się jednak F. Sikora, Z dziejów klasztoru oliwskiego w XII–XVI wieku, ZH, 42, 1977, z. 4, s. 95-129 
(szczególnie s. 120-121); S. Kujot, Opactwo pelplińskie, s. 411-415.

96 PU nr 282, s. 240-241; K. Bruski, Ziemie nad dolną Wierzycą, s. 106; A. Gut, dz. cyt., s. 118-119.
97 Krzyżacy zakupili w 1370 r. od joannitów ich wszystkie dobra na Pomorzu Gdańskim, a w ich ob-

rębie także młyny. Dokument zatwierdzający tę transakcję niestety nie wymienia szczegółowo wszyst-
kich posiadłości klasztoru, ogólnie określając, że Zakon przejmuje wszystkie dobra w obrębie „domum 
Schonecke et locum Wartberg cum omnibus aliis pertinenciis suis”, zob. CDP, III, Königsberg 1848, 
nr 98, s. 128-133.
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Tabela 3. Młyny zbożowe w dobrach klasztornych w średniowieczu

Lp. Miejscowość Data Własność Zmiana własności Uwagi

1 Skarszewy 19 IX 1239 norbertanki 
Żukowo

1312 r. prawo budowy 
dla sołtysa

miejsce na 
młyn, prawo 

budowy

2 Grabowo 19 IX 1239 norbertanki 
Żukowo

1316 r. dla Krzyżaków 
za inne wsie

prawo budowy, 
1259 r. młyn

3 Żukowo 24 IX 1259 norbertanki 
Żukowo

miejsce na 
młyn

4 Luzino 6 XII 1333 norbertanki 
Żukowo nadanie młyna Piotrowi przywilej 

młyński

5 Rębiechowo 2 I 1318 norbertanki 
Żukowo

nadanie młyna Janowi 
Stangenbergowi

przywilej 
młyński

6 Cecenowo 10 VIII 1333 norbertanki 
Żukowo

młyn i karczma dla 
sołtysa

nadanie 
sołectwa

7 Zęblewski 
Młyn 13 VII 1334 norbertanki 

Żukowo

nadanie młyna Henry-
kowi Carpentariusowi, 
1348 r. mowa o drugim 

(nowym) młynie

przywilej 
młyński

8 Zęblewo 13 XII 1348 norbertanki 
Żukowo

nowy, drugi 
młyn

9 Chmielno 1381 norbertanki 
Żukowo

wzmianka 
o przywileju

10 Chmielonko 
(Pławno) 26 IX 1245

cystersi Oliwa, 
od 1316 r. 

norbertanki 
Żukowo

późniejsza 
nazwa 

Chmielonko

11 Strzyża rzeka 23 XII 1247 cystersi Oliwa wcześniej książę 
Świętopełk książę sprzedał

12 Strzyża rzeka 23 XII 1247 cystersi Oliwa wcześniej książę 
Świętopełk książę sprzedał

13 Wrzeszcz 25 XI 1263 cystersi Oliwa
wcześniej sołtys gdański, 
po 1404 r. odkupiony 

od Krzyżaków
sołtys sprzedał

14 Wrzeszcz 
okolice 1283 cystersi Oliwa wcześniej od 1261 r. 

gdańszczanie

miejsce na 
młyn w póź-
niejszych No-
wych Szkotach

15 Walewka rzeka, 
k. Pucka 2 I 1297 cystersi Oliwa darowizna Lamberta 

plebana w Pucku 
1/2 młyna

16 Jezgnina 19 VII 1305 cystersi Oliwa, 
później Krzyżacy

miejsce na młyn sprzedał 
rycerz, w 1407 r. cystersi 

oddali wieś z młynem 
Krzyżakom za wieś 

Wielgłowy

miejsce na 
młyn
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Lp. Miejscowość Data Własność Zmiana własności Uwagi

17 Tłuczewo 1330 cystersi Oliwa Henryk ze Strzepcza
zapis czynszów 
z młyna, potem 

własność
18 Granzino 15 IV 1336 cystersi Oliwa wzmianka
19 OliwaI 31 X 1342 cystersi Oliwa młyn klasztorny wzmianka

20 Smolin 25 II 1356 cystersi Oliwa nadanie dla Wawrzyńca przywilej 
młyński

21 Pomysk MałyII 6 XII 1379 cystersi Oliwa nadanie młyna dla 
Bartko

przywilej 
młyński

22 Mechowo 1 X 1395 cystersi Oliwa nadanie młyna 
Mikołajowi Czabelowi

przywilej 
młyński

23 Strzyża potok 1404–1406 cystersi Oliwa zakup młyna od 
Krzyżaków za 189 grz.

24 Żarnowiec 10 II 1279 cysterki 
Żarnowiec

prawo budowy 
młyna

25 Świecino 10 XI 1281 cysterki 
Żarnowiec 1406 r. sprzedaż młyna prawo budowy 

młyna
26 SzpęgawaIII 10 VII 1258 cystersi Pelplin
27 PelplinIV cystersi Pelplin młyn klasztorny
28 Pogódki cystersi Pelplin młyn klasztorny

29 DrybokV 10 III 1314 cystersi Pelplin wymiana młyna
przekazany 

Krzyżakom za 
wieś Czatkowy

30 Kłodawa 1329 cystersi Ląd

przymus 
mlewny dla 

wsi klasztornej 
Trąbki

31 Kartuzy kartuzi młyn 
klasztorny

32 GołubieVI 1432 kartuzi 1433 r. nadanie młyna

zakup młyna 
za wieczysty 
czynsz dla 
właścicieli

33 Ostrzyce 11 VI 1429 kartuzi
1429 r. sprzedaż 

młyna Szymonowi 
Darzewiczowi

sprzedaż 
młyna, 

przywilej 
młyński

34 Osłonino 1417 kartuzi 1434 r. sprzedaż młyna 
Hansowi Pyschalkemu

przywilej 
młyński

35 Czaple Stare 29 VI 1382 kartuzi

36 Kiełpino 29 VI 1382 kartuzi 1397 r. nadanie młyna przywilej 
młyński
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Lp. Miejscowość Data Własność Zmiana własności Uwagi

37 Bielkowo 28 XI 1395 zakon krzyżacki nadanie dla kartuzów

w ramach 
nadania wsi 
Bielkowo 
i Kolbudy

38 Bielkowo 25 II 1398 kartuzi 1398 r. nadanie dla 
Mikołaja Ulricha

przywilej 
młyński, 

wcześniej młyn 
krzyżacki

39 rzeka Szpęgawa 3 VIII 1289 zakon joannitów, 
później Krzyżacy

książę Mściwój daje 
prawo budowy młyna

40 Lubiszewo 9 I 1334 zakon joannitów 
od 1334 r. 

młyn posiadali 
Krzyżacy

41 Obozin 28 VI 1350 zakon joannitów, 
później Krzyżacy

nadanie dla Henryka 
Schneidemüllera

przywilej 
młyński

42 Szczodrowski 
Młyn 13 I 1356 zakon joannitów, 

później Krzyżacy
nadanie dla młynarza 

Pezoldego
przywilej 
młyński

43 Bielski Młyn 
(rzeka Bielica) 15 VII 1333 benedyktynki 

Toruń

zamiana młyna 
z Krzyżakami na młyn 

nad strugą Łąka

44 Struga Łąka 4 XII 1403 benedyktynki 
Toruń sprzedaż młyna

45 Bierzgieł 12 IX 1415 benedyktynki 
Toruń

po połączeniu ze 
Szpitalem św. Ducha 

w Toruniu 
I Na temat młynów cysterskich i późniejszego użytkowania Potoku Oliwskiego zob. H. Voellner, Die 

Mühlen am Glettkaubach in Oliva, ZWG, 75, 1939, s. 193-223.
II Zgodnie z umową zawartą 29 V 1381 r. Krzyżacy odkupili od cystersów ich posiadłości koło Jezio-

ra Łupawskiego za stały czynsz roczny w wysokości 50 grz. wypłacanych przez komtura w Gdańsku. 
Obejmowały one między innymi dobra Cluczmost, Jamno, Goliczewo oraz Pomysk Mały. Dokument 
drukuje R. Cramer, Geschichte der Lande Lauenburg und Bütow, Th. II, Königsberg 1858, nr 28, s. 25.

III Dokument jest falsyfikatem, ale oddaje treść rzeczywistego nadania z późniejszego czasu.
IV Brak informacji źródłowych, nie ma jednak wątpliwości, że młyn działał już w średniowieczu. Za-

pewne podobnie było w przypadku młynów, należących do cystersów pelplińskich, które miały istnieć 
również w Pogódkach, Borkowie i Królów Lesie, zob. S. Kujot, Opactwo Pelplińskie, Pelplin 1875, 
s. 411-415; R. Frydrychowicz, dz. cyt., s. 233, 282-284.

V Młyn prawodopobnie koło wsi Wielka Słońca, zob. K. Bruski, W. Długokęcki, Dwa dokumenty 
krzyżackie dla klasztoru cystersów w Pelplinie z lat 1314–1315, [w:] Ludzie, władza, posiadłości, red. 
J. Powierski, B. Śliwiński, (Gdańskie Studia z Dziejów Średniowiecza nr 1) Gdańsk 1994, s. 254.

VI Młyn nie był w pełni własnością kartuzów, gdyż zakupili go oni w 1433 r. za wieczysty czynsz od 
Staszka i Pawła z Żelisławia i nadali wieczyście za czynsz Mikołajowi młynarzowi, Archiwum Diecezji 
Chełmińskiej w Pelplinie, monastica, Kartuzy nr 5, dok. 63, s. 244.

Źródło: Opracowanie własne.
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mistrzowi, podkreślał, że cystersi nie powinni mieć takiego prawa ze względu na poten-
cjalne szkody dla młynów krzyżackich na Raduni. Radził też wielkiemu mistrzowi, żeby 
w sytuacji, gdy opat przybędzie do niego osobiście, nie wyrażać zgody na tę budowę98. 
Fakt wystąpienia przez cystersów z takim wnioskiem może wskazywać na pewne ogra-
niczenie w XV w. ich praw do budowy urządzeń przemiałowych i przemysłowych napę-
dzanych energią wodną, szczególnie w przypadku, gdy mogły stanowić konkurencję dla 
już istniejących młynów krzyżackich.

Wspomniane klasztory, posiadające dobra wiejskie, w tym młyny na Pomorzu 
Gdańskim, zazwyczaj nadawały je w zamian za czynsz w użytkowanie młynarzom. Po-
wszechnie występującą praktyką było też obejmowanie wsi klasztornych przymusem 
mlewnym młyna zakonnego99. W 1329  r. Maciej, opat cystersów w Lądzie, nadając 
wsi Trąbki Wielkie (wójtostwo tczewskie) przywilej, jednocześnie zobowiązał jej miesz-
kańców do mielenia zboża w młynie klasztornym100. Lokując nowe wsie na swych te-
renach, zakony nierzadko przyznawały też prawo do budowy młyna sołtysom. Szcze-
gólną aktywność w zakresie regulacji gospodarki wiejskiej przejawiały w latach 30. XIV 
w. norbertanki żukowskie. 25 VII 1332  r. prepozyt Mikołaj i przeorysza Pęcisława 
z Żukowa nadali sołectwo na prawie magdeburskim Konradowi von Schwerinowi we 
wsi Pławno (Chmielonko), dając jednocześnie prawo budowy młyna101. Z kolei 6 XII 
1333 r. wspomniany prepozyt Mikołaj i przeorysza Pęcisława z konwent w Żukowie 
nadali Piotrowi przywilej młyński na prawie magdeburskim, zezwalający na budowę 
na rzece Jeżowska Struga koło Luzina młyna, zastrzegając sobie prawo do darmowego 
przemiału młyna na potrzeby folwarku klasztornego, gdyby taki powstał, i tamtejszego 
plebana102. Te same osoby 13 VII 1334 r. nadały wspólnie z rycerzem Swarsem (Suarse) 
z Lewina Henrykowi Carpentariusowi Zęblewski Młyn położony pomiędzy Zęblewem 
i Lewinem. Młynarz po okresie wolnizny miał płacić czynsz po połowie klasztorowi 
i wspomnianemu rycerzowi103. Również joannici prowadzili tego typu działalność go-
spodarczą w swych dobrach. W 1350 r. administrator dóbr Henning von Wartenberg 
za radą braci joannitów nadał Henrykowi Schneidemüllerowi miejsce na budowę mły-

98 „so bit ich euwer gnode demuticlich, das euwer gnode em nicht gonnen ader gestatten geriche, 
das her zcu bawete, went is euwer gnoden den molen uffer Radunen die grossen czu geben mussen 
[schaden thun und] brengen wurde”, OBA nr 10252; R. Kubicki, Młyny zbożowe, s. 106.

99 Zob. podrozdział Przymus mlewny.
100 PrUB II nr 670, s. 445.
101 PrUB II nr 759, s. 505; A. Czacharowski, dz. cyt., s. 69.
102 „Pro nostra vero curia, cum fuerit, aut plebano ecclesie ibidem, dummodo nostri ordinis existat, 

molet gratis absque metreta”, PrUB II nr 814, s. 544; A. Czacharowski, dz. cyt., s. 81.
103 „de media parte molendini et de taberna marcam cum dimidia nobis vel nostris succesoribus in 

nostro monasterio, Suarse vero de alia media parte molendini marcam monete usualis in prefato festo 
b. Iohannis Baptiste et sic deinceps singulis annis predictum censum solvere oportebit seu ipsius legit-
timi successores, hoc proviso, quod exspirata libertate predictus Suarse pro curia sua deinceps habebit 
liberam mulsionem”, PrUB II nr 848, s. 571; A. Czacharowski, dz. cyt., s. 82.
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na w Obozinie104. On też w 1356 r. dziedzicznie nadał Szczodrowski Młyn młynarzowi 
Pezoldowi105. Z kolei 6 XII 1379 r. opat cystersów z Oliwy Zygfryd nadał młynarzo-
wi Bartko młyn w Pomysku Małym, na prawie chełmińskim106. Do jego obowiązku 
należało również darmowe mielenie ziarna należącego do sołtysa i jego dziedziców. 
W 1395  r. opat z Oliwy Mikołaj przekazał Mikołajowi Czabelowi młyn w Mecho-
wie Starym wraz z 4 morgami ziemi. Młynarzowi przyznano przymus mlewny ze wsi 
klasztornych Domatowo, Nowe Mechowo i Stare Mechowo. Młyn nadano na prawie 
chełmińskim, a czynsz wynosił 2 grz. i 8 sk. Opat zobowiązał się też, że w przyszłości 
nie zezwoli na budowę innych młynów w okolicy107. Zakony działające poza terenem 
Pomorza Gdańskiego również miały prawo do posiadania młynów. 15 VII 1333  r. 
wielki mistrz Luther von Braunschweig potwierdził zamianę młynów położonych nad 
strugami Łąka i Bielica (Lanke i Belis – Łąka i Bielski Młyn), przeprowadzoną pomię-
dzy komturem w Kowalewie i benedyktynkami w Toruniu108. Co ciekawe, mniszki 
wspomniany młyn otrzymały jako zapis uczyniony w testamencie Gertrudy, wdowy 
po Hermanie Rubitcie. Oczywiście miały one również prawo do sprzedaży i zamiany 
posiadanych przez siebie młynów. W 1403 r. sprzedały wspomniany młyn Tomaszowi 
Herzefeltowi, zastrzegając jednak sobie prawo przemiału na własne potrzeby za ściśle 
określoną opłatą. Młynarz miał również mielić zboże mieszkańców wsi klasztornych 
za opłatę, jaka obowiązywała ich wcześniej109. Również cystersi z Oliwy dokonywa-

104 PrUB IV nr 591, s. 532-533. Na temat jego działalności i pochodzenia zob. M. Smoliński, Hen-
ning von Wartenberg, templariusz, pan domów w Skarszewach i Czarnocinie oraz joannicki dzierżawca, 
[w:] Dzierżawcy, literaci, posłowie, red. B. Możejko, M. Smoliński, S. Szybkowski, (Studia z Dziejów 
Średniowiecza nr 16), Malbork 2011, s. 200-201.

105 PrUB V nr 403, s. 227-228.
106 PrUB IV nr 482, s. 443. Dokument wydany z datą 1349 r. wystawił opat Zygfryd, znany z lat 

1379–1387. W związku z tym dokonuje się emandacji daty na 1379 r., zob. G. Labuda, O opacie 
Stanisławie autorze „Kroniki oliwskiej” z połowy XIV w., [w:] tegoż, Studia krytyczne o początkach za-
konu krzyżackiego w Prusach i na Pomorzu, Poznań 2007, s. 378, przyp. 37. Za emandacją na 1379 r. 
przekonujące argumenty przytoczył też P. Oliński, Cysterskie nekrologii na Pomorzu Gdańskim od XIII 
do XVII wieku, (Roczniki TNT R. 88, z. 1) Toruń 1997, s. 206; R. Kubicki, Młyny zbożowe, s. 105.

107 Dokument zachował się jedynie w odpisie APG, Akta klasztoru cystersów w Oliwie, Liber privi-
legiorum Monasterii Oliviensis, 940/413, k. 87r.

108 UBC nr 237, s. 177-178; P. Oliński, Fundacje mieszczańskie w miastach pruskich w okresie średnio-
wiecza i na progu czasów nowożytnych (Chełmno, Toruń, Elbląg, Gdańsk, Królewiec, Braniewo), Toruń 
2008, s. 520.

109 „Thomas vnd seine erben vnd nochkomelunge die zu zeiten Molner sein werden in der mole 
vorgesprochene, sollen vns vnd vnsern nochkomen vnd vnserm Closter vnsere vnd vnsers gezindes 
ganze notdorfft vor allermeneglichen malen vnd vorderen, vnd yo den scheffel vme die mecze vnd 
nicht vme den fenig, den andere lewtte flegen zu geben. Vnd dor nechste sollen sie auch vnser lewtte 
vnd vndersassen vnser dorfer vnd hofe vor vme langs gelegen. Als Segelin das dorff, die gertener zu 
Kempnik und die houe zum Reban vnd zum Newenhoffe nechst vns mit irem getreyde, das sie im zu 
malen bringen werden vnd malen vor anderen lewten vnd io iczlichen sal vme die mecze vnd vme den 
fennig, als es von alders do mit ist gehalten one alle weder rede”, UBC nr 443, s. 351-352.
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li kupna i sprzedaży młynów. W 1404  r. Krzyżacy sprzedali im młyn nad Strzyżą, 
a w 1407 r. sami odkupili wieś wraz z młynem w Jezgninie. Z kolei w 1406 r. sprzedaży 
praw do użytkowania młyna w Świecinie dokonały cysterki z Żarnowca110. Zakonnice 
zagwarantowały sobie nie tylko prawo do czynszu w wysokości 2,5 grz. i 2 kur, ale 
także wolny przemiał na swoje potrzeby. Nowi właściciele młyna w Świecinie byli też 
zobowiązani do pomocy przy remontach młyna klasztornego w Żarnowcu111. Być może 
czasowo oddano w użytkowanie franciszkanom jakiś młyn w okolicach Torunia, a ra-
czej pobierany z niego czynsz112, zaś dominikanie w Gdańsku mieli książęce zezwolenie 
na wykorzystanie cieku wodnego przechodzącego przez ich działkę, jak można się do-
myślać, również pod budowę młyna, którego ostatecznie nie wykorzystali113. Zwrócono 
już uwagę, że nadawanie młynów podobnie jak karczem w dobrach zakonnych było 
powiązane z procesem przenoszenia wsi klasztornych na prawo niemieckie, a więc reor-
ganizacją całego życia gospodarczego114. Należy dodać, że w polityce ekonomicznej za-
konów dotyczącej młynarstwa widoczna jest jeszcze jedna prawidłowość. W obrębie wsi 
klasztornych młyny nadawano dziedzicznie młynarzom, względnie innym właścicielom 
zobowiązanym do wnoszenia czynszu, natomiast inaczej było w przypadku młynów 
klasztornych, pracujących na rzecz konwentów. Zarówno młyn cysterski w Oliwie, jak 
i pozostałe w Żukowie, Żarnowcu, Pelplinie i Kartuzach pozostawały w ich wyłącznej 
dyspozycji. Pieczę nad nimi sprawował zapewne jeden z konwersów, podobnie jak dzia-
ło się to w Oliwie w okresie późniejszym115.

110 APG 942/202 s. 14-17; K. Dąbrowski, Rozwój wielkiej własności, s. 82; K. Bruski, Krokowa i oko-
lice w średniowieczu, [w:] Dzieje Krokowej i okolic, red. A. Groth, Gdańsk 2002, s. 18-19; R. Kubicki, 
Przywileje na młyny w dobrach cysterek w Żarnowcu (Świecino 1406 r., Wierzachucino 1516 r.), [w:] 
Dzierżawcy, literaci, posłowie, red. B. Możejko, M. Smoliński, S. Szybkowski, (Studia z Dziejów Śre-
dniowiecza nr 16), Malbork 2011, s. 295-297.

111 „Och sullen sy denselbigen Jungfrawen frey malen wen ys yn noth tuth. Och sollen sy dy moele 
zcu Szarnowitcz yn dem hove zcu vyer molen zcu veertigen alle jor ume sust bey des hoves kost”, APG 
942/202, s. 16.

112 Mistrz krajowy Poppo von Osterna miał przyznać im czasowo dochody z młyna krzyżackiego, 
zob. H. Niedermeier, Die Franziskaner in Preussen, Livland und Litauen im Mittelalter, „Zeitschrift für 
Ostforschung”, 27, 1978, z. 1, s. 5.

113 Zob. B. Możejko, D. Kaczor, B. Śliwiński, Zarys dziejów klasztoru dominikańkiego w Gdańsku od 
średniowiecza do czasów nowożytnych (1226/1227–1835), „Archeologia Gdańska”, 1, 2006, s. 155.

114 A. Czacharowski, dz. cyt., s. 80.
115 Konwersów sprawujących funkcję prefekta (zarządcy) młyna klasztornego wymienił Z. Iwicki, 

Konwent oliwski (1186–1831). Leksykon biograficzny i nie tylko, Gdańsk–Pelplin 2010, s. 256, 277, 
426, 429, 499, 519. W przypadku dóbr norbertanek żukowskich w 1354 r. wzmiankowany był mły-
narz klasztorny Piotr, PrUB V/1 nr 253, s. 142; A. Czacharowski, dz. cyt., s. 105.
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1.3.  Młyn w mieście

Sytuacja prawna młynów w miastach była bardziej złożona niż młynów wiejskich. Jak 
pamiętamy, w przywileju chełmińskim Zakon formalnie zezwolił mieszczanom z Torunia 
i Chełmna na wznoszenie młynów w przypadku, gdy z ich własnością graniczyła rzeka czy 
strumień. Jednak w krótkim czasie Krzyżacy podjęli działania zmierzające do praktyczne-
go ograniczenia tego prawa i wprowadzenia w rzeczywistości ścisłego regale młynnego. 
Pamiętamy, że w 1259 r. Gerhard von Hirzberg, wicemistrz krajowy zakonu krzyżackiego, 
zezwolił mieszczanom toruńskim na budowę domu kupieckiego w zamian za rezygnację 
z młyna w Trzeposzu. Podobnie w odnowieniu przywileju lokacyjnego dla miasta Radzy-
nia z 2 III 1285 r. mistrz krajowy zakonu Konrad von Thierberg potwierdził, że młynisko 
położone blisko miasta, należące wcześniej do sołtysa miejskiego, przeszło na własność 
Krzyżaków116. Z kolei po 1308 r. Zakon odebrał mieszczanom Tczewa uprawnienia do 
młyna, które otrzymali w przywileju księcia Sambora z 1260 r. Zgodnie z nimi miasto 
miało wcześniej prawo do 1/3, a książę do 2/3 dochodów117. Jednak w XIV i pierwszej poło-
wie XV w. Krzyżacy samodzielnie finansowali budowę i remonty tamtejszego młyna oraz 
pobierali całość jego dochodów118. Również w późniejszym czasie Zakon postępował w tej 
sprawie konsekwentnie. Znane przypadki posiadania przez miasta młynów były zawsze 
jakąś formą szczególnej łaski ze strony Krzyżaków. Dla przykładu 21 X 1357 r. komtur 
w Starogrodzie Giselbrecht von Dudelsheim nadał mieszczanom Chełmna dwa młyny 
w Wabczu119. Z 13 XI 1356 r. pochodzi wzmianka o stawie młyńskim w Chojnicach, 
w którym tamtejsi mieszczanie mieli prawo spiętrzyć wodę120. Natomiast 24 IV 1360 r. 
w odnowionym przywileju miasta Chojnic wielki mistrz Winrich von Kniprode potwier-
dził, że mieszczanie otrzymali młyn przy mieście i drugi we wsi Tunkiel. Obowiązkiem 
mieszczan było wybudowanie odpowiedniego doprowadzenia i odprowadzenia wody 
młynów i poprawienie rowu odprowadzającego wodę z młyna w Tunkiel121. Na czynsz 
płacony przez miasto z obu młynów składało się 10 funtów okrętowych (schifpfund) solo-
nego mięsa oraz 6 łasztów żyta i słodu jęczmiennego. Dodajmy, że obowiązek dostarczenia 

116 PrUB I nr 457, s. 290.
117 PU nr 185, s. 157-158.
118 Informacje na jego temat zob. spis młynów i wiatraków na końcu pracy. Szerzej na temat polityki 

Krzyżaków wobec miasta zob. W. Długokęcki, Stosunek zakonu krzyżackiego do Tczewa w XIV wieku, 
ZH, 64, 1999, z. 3–4, s. 25-36 (o młynie s. 31).

119 PrUB V nr 585, s. 330.
120 PrUB V nr 484, s. 271-272.
121 „mit allem nuetze, das sie die mulen buwin mugin, unde das wassir, das uff die mueln leufet, 

grabin, bessirn unde vertigin moegin, bobin unde neden den muln, zcu der muln nutze; unde das sie 
eyne vorflucht von der mul Tunkelshayn graben mugin: wer sie doran hindren wolde, das woll wir sie 
vriegen”, HKS nr 74, s. 87; K. Bruski, Chojnice w średniowieczu (do roku 1466), [w:] Dzieje Chojnic, 
red. K. Ostrowski, Chojnice 2003, s. 57. Określa tę miejscowość jako Dolina.
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solonego mięsa był zupełnie wyjątkową formą opłaty wnoszonej za prawo użytkowania 
młynów. Nie wiadomo, czy miała ona jakiś związek z gospodarstwem hodowlanym zlo-
kalizowanym przy młynach, czy raczej miasto uiszczało ją z innych źródeł. Warto podkre-
ślić, że dziedzic majątku Tunkiel zachował prawo połowu ryb na własny użytek w stawie 
młyńskim122. Później Krzyżacy jeszcze rozszerzyli uprawnienia mieszczan w Chojnicach. 
15 VII 1377 r. wielki mistrz Winrych von Kniprode wydał zezwolenie na budowę dwóch 
wiatraków na terenie wolności miejskiej w Chojnicach, z których miał otrzymywać 2 grz. 
rocznie dla komtura w Człuchowie123. Sytuacja tamtejszych mieszczan była jednak szcze-
gólna124. W 1420 r. Rada Miasta Chojnic sprzedała wiatrak położony naprzeciw wsi Lich-
nowy125. Z kolei 22 XI 1454 r. wielki mistrz nadał Chojnicom wieś przed miastem wraz 
z tamtejszym młynem126. W innych miastach Zakon zazwyczaj konsekwentnie pilnował 
interesów własnych młynów i kontroli pochodzących z nich dochodów. Pewnym ustęp-
stwem było to, że w 1411 r. mieszczanie Starego Miasta Torunia otrzymali zezwolenie na 
budowę młyna końskiego127. W późniejszym czasie Zakon nadal bronił swych uprawnień, 
choć już nie tak ściśle. 26 VII 1416 r. wielki mistrz Michał Küchmeister zezwolił miesz-
czanom Brodnicy między innymi na budowę młyna na ich potrzeby128. 10 II 1429  r. 
wielki szpitalnik i komtur elbląski Konrad von Beldersheim nadał miastu Pasym położony 
tam młyn krzyżacki z dwoma kołami i 4 łany ziemi. Jednak w zamian pobierał roczny 
czynsz wynoszący 26,5 grz.129 W 1445  r. Rada Miasta Torunia dzierżawiła jakiś mały 
młyn wodny za czynsz w wysokości 20 fl.130 11 XI 1447 r. wójt krzyżacki w Rogoźnie 
Wolfgang Sawir odkupił od miasta Grudziądza wiatrak w Wielkim Zajączkowie i nadał go 
Mikołajowi Houffemanowi131. Z kolei w tym samym roku 19 I wybuchł spór pomiędzy 
komturem a piekarzami w Starym Mieście Toruniu, którzy nie chcieli korzystać z młyna 
zamkowego132. Komtur prosił w tej sytuacji o interwencję radę miasta133. 

122 K. Bruski, Chojnice w średniowieczu, s. 57.
123 HKS nr 118, s. 132; K. Bruski, Chojnice w średniowieczu, s. 59.
124 Zwracał na to uwagę już E. Rozenkranz, Początki i ustrój miast Pomorza Gdańskiego do schyłku XIV 

stulecia, Gdańsk 1962, s. 211, za nim: K. Bruski, Chojnice w średniowieczu, s. 57.
125 HKS nr 171, s. 179-180.
126 HKS nr 190, s. 199-200, druk na podstawie przekazu kroniki miejskiej z datą 22 XII 1454 r. 

Zachowany koncept dokumentu wielkiego mistrza nosi faktycznie datę 22 XI 1454 r., OBA nr 13239.
127 GStA PK, Perg. Urk., XXXI 4.
128 OF 97, k. 84v; H. Plehn, Ortsgeschichte, s. 113; R. Czaja, Dzieje miasta w średniowieczu, [w:] 

Brodnica siedem wieków miasta, red. J. Dygdała, Brodnica 1998, s. 84.
129 Z nadania wyłączono należące do gospodartswa młyna pastwisko dla koni (rosgart), za co Krzyża-

cy nadali miastu pół łana lasu. Treść przywileju w odpisie OstF 125, k. 362r (dawna, k. 524r). Ogólnie 
na ten temat H. Gollub, dz. cyt., s. 249.

130 Thorner Denkwürdigkeiten, s. 66.
131 OF 95, k. 21v.
132 OBA nr 9259; nr 9320.
133 R. Czaja, Miasta pruskie a zakon krzyżacki. Studia nad stosunkami między miastem a władzą tery-

torialną w późnym średniowieczu, Toruń 1999, s. 202, przyp. 446.
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Tak konsekwentnej polityki, polegającej na bezpośredniej kontroli młynów miej-
skich nie prowadzili natomiast początkowo biskupi warmińscy, na co wskazują regulacje 
praw do budowy i użytkowania młynów zawierane w dokumentach lokacyjnych. Wi-
dać jednak również, że z czasem podjęli starania w celu przejęcia młynów znajdujących 
się w miastach. W przywileju dla Lidzbarka z 12 VIII 1308 r. ustalono, że sołtys miał 
otrzymać połowę młyna biskupiego położonego przy zamku (sub castro siti), ponosić 
koszty jego utrzymania i pobierać połowę dochodów134. Wspomniana połowa młyna 
powróciła do biskupów za rządów Hermana z Pragi (1338–1349), a dziedzice sołtysa 
otrzymali w zamian czynsz ze wsi Markajmy135. Sprawa tych czynszów była podstawą 
sporu dziedziców sołtysa z miastem136. Podobnie w przywileju z 12 VII 1337  r. dla 
Reszla, wystawionym przez kapitułę warmińską, postanowiono, że decyzję o założeniu 
młyna nad strumieniem płynącym u podnóża miasta zostawia się panującemu (a więc 
kapitule). Ona też miała ponosić koszty prac ziemnych związanych z usypaniem grobli. 
Pozostałe koszty budowy i utrzymania młyna w 1/3 miał pokryć sołtys Elerus i jego 
spadkobiercy, w zamian mieli oni też otrzymać trzecią część dochodów. Regulacja mia-
ła dotyczyć wszystkich młynów na przestrzeni pół mili w górę i dół rzeki137. Bardzo 
skomplikowane były losy młynów w okolicach Ornety. 25 IV 1342 r. biskup warmiński 
Herman odkupił od Jana, syna Wilhelma, sołtysa w Ornecie, 1/4 część młyna położonego 
przed miastem138. Natomiast 23 IX 1343 r. kustosz katedry warmińskiej Jan odkupił po 
1/4 młyna w borze koło Ornety od Mikołaja i Piotra, synów sołtysa Ornety Marcina139. 
9 IV 1351 r. biskup Jan sprzedał miastu urząd sołtysa bez młyna, którego część należała 
do mensa episcopalis140. 14 VIII 1359 r. biskup Jan wydał nowy przywilej dla miasta, 
potwierdzający dokonane wcześniej zmiany, w wyniku których biskup zachował 6 wol-
nych łanów i połowę młyna w granicach miasta141. W 1346 r. prawo budowy młyna 
w Schoenflys (późniejszy Bisztynek) otrzymał sołtys tej wsi Jan142. 30 IV 1385 r. biskup 
warmiński Henryk nadał przywilej miastu Bisztynek, potwierdzając, że młyn po połowie 
miał należeć do sołtysa i biskupa143. Natomiast w 1449 r. miasto Orneta było zarządcą 
młyna w Żelaznej Górze. Niestety, stan źródeł nie pozwala na dokładne odtworzenie 
polityki gospodarczej wobec młynów miejskich prowadzonej na terenie władztwa pozo-

134 CDW I nr 142, s. 248.
135 CDW I nr 142, s. 249.
136 Spór rozwiązano dopiero w 1357 r., CDW II nr 253, s. 251-253, zob. V. Röhrich, Die Kolonisa-

tion, ZGAE, Bd. 14, 1903, s. 145-147.
137 CDW I nr 285, s. 469.
138 „quartam partem molendini foris civitatem Wormedith situm”, CDW II nr 15, s. 15-16; V. Röh-

rich, Die Kolonisation, ZGAE, Bd. 14, 1903, s. 193-194.
139 „quartam partem molendini siti in merica prope civitate Wormedithe”, CDW II nr 28a-b, s. 25-27.
140 CDW II nr 167, s. 169; PrUB IV nr 655, s. 590-591.
141 CDW II nr 288, s. 285-288.
142 CDW II nr 73, s. 74.
143 CDW III nr 184, s. 149. W połowie XVI w. młyn ten biskup odstąpił Radzie Miasta, zob. 

A. Szorc, dz. cyt., s. 227.
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stałych biskupstw i kapituł w państwie zakonnym. Z niepełnych danych wiadomo, że 
w 1299 r. biskup sambijski Zygfryd wydał przywilej lokacyjny dla późniejszego miasta 
Rybaki, przyznając mu prawo do budowy i wieczystego posiadania na swe potrzeby 
wiatraka bez obowiązku płacenia czynszu144. Było to jednak rozwiązanie niezwykłe145. 
Biskupi sambijscy posiadali również pewne prawa do młyna w Królewcu, które jednak 
już w 1263 r. odstąpili Zakonowi146. Z kolei młyn w Prabutach powstał zapewne wraz 
z miastem i należał do biskupa pomezańskiego, który po jego zniszczeniu przystępował 
dwukrotnie – w 1481 i 1499 r. – do jego odbudowy147. Natomiast młyn w prywatnym 
mieście Kisielice, założonym przez Jana i Ludwika Stango, należał do ich dziedziców aż 
do 1397 r., gdy biskup pomezański Jan odkupił prawa do części młyna (stawu młyńskie-
go)148. Brak źródeł potwierdzających istnienie młynów w należących do biskupów pome-
zańskich miastach Gardeji i Biskupcu oraz kontrolowanym przez kapitułę pomezańską 
Suszu. Wiadomo, że w okolicach Kwidzyna działały młyny w Karczewicach i młyn kapi-
tulny na rzece Liwie w pobliżu wsi Baldram. Nawet z tych nielicznych danych wynika, 
że biskupi pomezańscy starali się bezpośrednio kontrolować młyny miejskie. W dobrach 
biskupów chełmińskich istniały dwa wiatraki przed miastem Wąbrzeźno149 oraz młyny 
biskupie w Lubawie150. Z kolei kapituła chełmżyńska dysponowała młynem kieratowym 
i wiatrakiem w Chełmży, choć część tego ostatniego odsprzedała w 1381 r.151 Natomiast 
w należącym do biskupa płockiego mieście Górznie, okresowo znajdującym się w gra-
nicach państwa zakonnego, istniał młyn, którym dysponował sołtys miejski152. Przyto-
czone przykłady wskazują, że wszystkie biskupstwa i kapituły posiadały na terenie swego 
władztwa analogiczne prawa do Zakonu i konsekwentnie dążyły, jeśli nie do bezpośred-
niej kontroli nad młynami i wiatrakami miejskimi, to przynajmniej do zagwarantowania 
sobie wolnego przemiału na własne potrzeby. Tylko biskupi warmińscy i sambijscy po-
czątkowo w szerszym zakresie nadawali uprawnienia do posiadania młynów lokatorom 
miast, później jednak podjęli działania zmierzające do przejęcia nad nimi kontroli. Być 
może ta odmienna polityka wynikała w jakimś stopniu z początkowego braku własnych 
kapitałów lub też chęci zmniejszenia ryzyka prowadzenia inwestycji. 

144 UBS nr 190, s. 98.
145 Wskazywał na to G. Kisch, Das Mühlenrecht, s. 145.
146 UBS nr 77, s. 42-46.
147 K. J. Kaufmann, Geschichte, s. 165.
148 UBP nr 108, s. 158-159; K. J. Kaufmann, Geschichte, s. 164-165.
149 D. Brauns, dz. cyt., s. 161.
150 W 1466 r. wzmiankowano górny młyn w Lubawie, G. Liek, dz. cyt., s. 593; SHGZCH, s. 68-69.
151 UBC nr 360, s. 283.
152 H. Plehn, Ortsgeschichte, s. 39, s. 45-46.
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1.4.  Młyn w dobrach prywatnych  
– nadanie młyna z dobrami

Zachowane przekazy wskazują na to, że nadanie dóbr rycerskich tylko wyjątkowo zawie-
rało prawo do zakładania w ich obrębie młynów. Co więcej, wydaje się, że dysponowa-
nie takim uprawnieniem zawsze było związane z przyznaniem szczególnego przywileju 
przez Zakon, biskupów lub kapituły. Najstarszy znany przypadek dotyczy nadania przez 
mistrza krajowego Henryka von Weida w 1244 r. dla Dytryka von Brandeisa 60 łanów 
dóbr Wysoka wraz z dwoma miejscami na młyny153. Krzyżacy starali się tego typu nada-
nia czynić w bardzo ograniczonym zakresie, konsekwentnie dbając o własne interesy. 
Świadczy o tym wspomniane już zagwarantowanie sobie przez Zakon wyłącznego prawa 
do budowy młynów w dobrach rycerskich na prawie polskim, o czym mowa w odno-
wionym przez wicemistrza krajowego Konrada von Thierberga 17 XI 1278 r. dokumen-
cie, wydanym dla polskich rycerzy przez Hermana Balka w połowie lat 30.154 Dodajmy, 
że w przywołanym dokumencie nie wspomniano nic o wcześniejszym posiadaniu przez 
polskich rycerzy prawa do wznoszenia młynów. Wydaje się, że zbliżony status miały 
dobra rycerskie na Pomorzu Gdańskim, które po 1308 r. znalazły się pod zwierzchnią 
kontrolą zakonu. Odnotowane przypadki posiadania przez tamtejszych rycerzy prawa 
do budowy młynów w swych dobrach świadczą o tym, że otrzymali oni specjalne upraw-
nienie albo od Krzyżaków, albo jeszcze od książąt Pomorza Gdańskiego, którzy również 
dysponowali na terenie swego władztwa regale młyńskim155. W okresie książęcym po-
wstał między innymi młyn nad rzeką Walewką pod Puckiem. Jego udziałowcami byli 
pleban w Pucku Lambert i dostojnik książęcy, komes Radosław ze Struga. W 1297 r. 
swoją część Lambert przekazał cystersom z Oliwy156. Transakcję tę potwierdził kasztelan 
gdański Unisław157. Z kolei 19 VII 1305 r. na skutek zabiegów cystersów król Wacław 

153 A. Semrau, Die Siedlungen im Kammeramt Kirsiten, s. 60-61; Ch. Krollmann, Besiedlungs-Ge-
schichte und Nationalitätenmischung in den Komtureien Christburg, Osterode, Elbing, ZWG, 64, 1923, 
s. 9; M. Dygo, Studia nad początkami władztwa..., s. 201.

154 „Vortmer beqweme state, molen czu buwen, in der ritther guter gelegen uns behalden wellen 
und, ap in der molen buwunge von dem widderflosse des wassers irkein schade qweme ader geschege, 
den sal unser hus schuldig sein offczurichten und czu bessern”, PrUB I/2 nr 366, s. 250; K. Buczek, 
Z dziejów młynarstwa, s. 49-50; M. Dygo, Studia nad początkami władztwa, s. 306.

155 Za istnieniem regale młyńskiego na Pomorzu Wschodnim w XIII w. opowiedział się K. Buczek, 
Z dziejów młynarstwa, s. 42. Wskazuje na to fakt, że w 1295 r. sprawujący wówczas władzę Władysław 
Łokietek wystawił dokument, w którym zezwolił Mikołajowi Sertorowi na budowę młyna, PU nr 
546, s. 492. Odbiorcę zezwolenia jako Mikołaja Sartora, noszącego nazwisko rzemieślnicze – krawiec, 
określił F. Schultz, Geschichte des Kreises Lauenburg, s. 318.

156 „dimidiam partem molendini, quot in rivulo, qui Valefka nunccupatur”, PU nr 547, s. 493. 
157 Dokument potwierdził też przeor dominikanów w Gdańsku Ryszard, PU nr 548, s. 493-494; 

W. Łęga, dz. cyt., s. 126.
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III potwierdził klasztorowi w Oliwie kupno miejsca na młyn w Jezgninie od tamtejszego 
rycerza Jakuba158. Akceptacja przez księcia umowy cystersów z rycerzem na użytkowanie 
części jego dóbr pośrednio dotyczyła ich prawa do budowy młyna. Natomiast już 7 VII 
1313 r. Zakon określił swoje prawa w zakresie regale młyńskiego na terenie podbitego 
Pomorza Gdańskiego. Dokonano wówczas wymiany dóbr z Piotrem, Jaśkiem i Waw-
rzyńcem, synami Święcy. W zamian za miasto Nowe Krzyżacy wypłacili im 1200 grz., 
nadali pięć wsi w okolicach Tucholi oraz ze specjalnej łaski przyznali prawo do budowy 
młynów na rzece Brdzie od miejsca, w którym wpływa do niej rzeka Nimila, aż do 
granic wsi Cekcyn159. Był to jednak szczególny przypadek, zamiany dóbr z przedstawi-
cielami bardzo nielicznego w okresie pomorskim możnowładztwa, posiadającego dobra 
o charakterze alodialnym160. Dodajmy, że Święca, nadając 7 VI 1302 r. Walterowi Grelli 
dziedziczne wójtostwo w mieście Nowe, przyznał mu prawo do budowy młyna161. Z ko-
lei w 1330 r. potwierdzono, że rycerz Henryk ze Strzepcza nadał klasztorowi cystersów 
w Oliwie czynsz z młyna w Tłuczewie162. Niestety, nie wiadomo, kiedy go zbudował, 
natomiast dysponowanie czynszem wskazuje na to, że mógł dzierżawić go młynarzowi 
lub innej osobie. Czy działo się to na zasadzie czasowego kontraktu czynszowego, czy też 
dziedzicznego, podobnie jak w zakładaniu wsi prywatnych na prawie niemieckim (cheł-
mińskim) wznoszonych w dobrach rycerskich, nie można rozstrzygnąć. Jak pamięta-
my, w 1334 r. norbertanki żukowskie, wspólnie z rycerzem Swarsem (Suarse) z Lewina, 
nadały Henrykowi Carpentariusowi Zęblewski Młyn163. 

Obok Zakonu prawo do budowy młynów nadawali rycerstwu na swych terenach bi-
skupi i kapituły. 12 IV 1285 r. rycerz Dytryk Stange otrzymał nadanie 1200 łanów na tere-
nie biskupstwa pomezańskiego, z których 200 zapisał cystersom w Gardeji. Miał też prawo 
do budowy młynów w każdej z czterech części władztwa swej rodziny164. W dokumencie 
z 26 IV 1285 r. mistrz pruski Konrad von Thierberg nadał mu między innymi młyn po-
łożony obok dóbr Stążki165. Natomiast 13 III 1287 r. biskup warmiński Henryk zapisał 

158 PU nr 639, s. 563.
159 „Insuper de speciali gracia contulit nobis et nostris heredibus flumen, quod Bra vulgariter dicitur, 

ut illud in piscando et molendina construendo ad usum nostrum habeamus perpetuo, a loco, ubi 
fluvius dicitus Nimila prefatum flumen Bra influit, descendendo usque ad metas ville, que Cechcin 
communiter appelatur”, PrUB II nr 94, s. 61; nr 95, s. 62.

160 Na temat charakteru dóbr rycerskich na Pomorzu w okresie książęcym zwięzłe podsumowanie 
dotychczasowych propozycji dał K. Bruski, Lokalne elity, s. 24.

161 PU nr 604, s. 537. Sam otrzymał je jednak wcześniej zgodnie z treścią nadania króla Wacława II 
z 1301 r., PU nr 595, s. 529.

162 M. Perlbach, Materialien zur Geschichte Pommerellens hauptsächlich während der Ordenszeit, AM, 
40, 1903, nr 9, s. 277; R. Kubicki, Młyny zbożowe, s. 100.

163 PrUB II nr 848, s. 571; A. Czacharowski, dz. cyt., s. 82.
164 „In qualibet vero parte predictarum quatuor parcium poterimus unum construere molendinum”, 

UBP nr 7, s. 9. Wspomniano już, że rodzina ta posiadała później między innymi do 1397 r. udziały 
w młynie w Kisielicach, UBP nr 108, s. 158-159.

165 CDW II nr 542, s. 572; A. Semrau, Die Orte und Fluren im ehmaligen Kammeramt, s. 141-143.
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mieszczaninowi elbląskiemu Peregrynowi 12 łanów koło Fromborka wraz z prawem budo-
wy młyna w jego obrębie (na strumienu zwanym Beber)166. Wiadomo, że w 1313 r. wielki 
mistrz Karol z Trewiru rozsądził spór pomiędzy kapitułą pomezańską i rycerzem Dytry-
kiem Stangem o ziemię i młyn w Kamionce, postanawiając przyznać temu ostatniemu 10 
łanów i młyn167. Natomiast w 1319 r. rycerz Teoderyk von Ulzen zezwolił sołtysowi swojej 
wsi Włóczyska (niem. Vierzighuben) w biskupstwie warmińskim na posiadanie młyna 
z zastrzeżeniem przekazywania mu połowy dochodów z jego prowadzenia168. Trzeba pod-
kreślić, że Teoderyk należał do grupy wielkich właścicieli ziemskich, gdyż posiadał obok 
wspomnianej wsi jeszcze 100 łanów w położonym opodal Jędrychowie169.

Część rycerstwa, która otrzymała od książąt, Zakonu i biskupów prawo do budowy 
młynów, starała się je realizować podobnie jak te instytucje. Zachowało się kilkanaście 
dokumentów, w których mowa o przypadku nadania przez rycerza prawa do budowy 
młyna młynarzowi lub sołtysowi wsi zakładanej w jego dobrach. W tym miejscu trzeba 
podkreślić, że wszystko wskazuje na to, iż prawo do lokowania młynów we wsiach pry-
watnych wymagało zawsze zgody Zakonu. Wieś na prawie niemieckim (chełmińskim) 
w dobrach prywatnych mógł założyć jedynie rycerz dysponujący sądownictwem wyż-
szym, z którego część (tzw. sądownictwo niższe) scedowywał na rzecz sołtysa170. Jednak 
nawet posiadanie wyższego sądownictwa we własnych dobrach nie oznaczało automa-
tycznie prawa do budowy w nich młyna. Dla przykładu w 1340 r. w nadaniu dóbr Strze-
czona jego odbiorcy otrzymali zarówno sądownictwo wyższe i niższe, jak i zgodę Zakonu 
na budowę młyna171. Zakon starał się też dodatkowo kontrolować powstawanie młynów 
we wsiach prywatnych, dając zgodę na te działania. W 1321 r. komtur w Dzierzgoniu 
Luther von Braunschweig wydał dokument potwierdzający, że Mikołaj von Sevelt i He-
inrich Stroubir ze swymi braćmi nadali Mikołajowi sołectwo we wsi Wysoka koło Pasłę-
ka na prawie chełmińskim172. Właściciele zastrzegli sobie teren na budowę młyna i jego 
użytkowanie na terenie wsi i połowę czynszu z istniejącej karczmy173. Z kolei 11 I 1354 r. 
przywilej młyński wystawili Klaus i Santyrme de Wickarow dla Henryka i jego dziedzi-
ców, którzy otrzymali młyn na prawie chełmińskim we wsi Biesowo174. Jest to najstarszy 
znany przywilej młyński wystawiony przez rycerza. 12 VI 1354 r. Albert Doryng i Paweł 

166 CDW I nr 75, s. 128; G. Kisch, Das Mühlenrecht, s. 164.
167 UBP nr 25, s. 35-38.
168 CDW I nr 190, s. 326.
169 CDW I nr 157, s. 272-274.
170 Wieś na prawie niemieckim (chełmińskim) w dobrach prywatnych mógł założyć jedynie rycerz 

dysponujący wielkim sądownictwem, z którego część (tzw. sądownictwo mniejsze) scedowywał na 
rzecz sołtysa, zob. H. Plehn, Zur Geschichte der Agrarverfassung, s. 69-70.

171 PrUB III/1 nr 288, s. 207.
172 A. Semrau, Die Siedlungen im Kammeramt Kirsiten, s. 60-61; Ch. Krollmann, Besiedlungs- 

-Geschichte, s. 9.
173 PrUB II nr 311, s. 227.
174 CDW II nr 203, s. 204-205.
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von Nuwnitz nadali sołectwo w Schonhayn (obecnie Łąg) w komturstwie tucholskim 
braciom Tomaszowi i Hermanowi z prawem wzniesienia młyna175. Z kolei 30 XI 1356 r. 
Aleksander Stange nadał Hermanowi sołectwo we wsi Koczała w komturstwie człu-
chowskim i zastrzegł, że gdyby zbudowano młyn, miał w nim posiadać prawo wolnego 
przemiału176. Nastąpiło to faktycznie 25 I 1378 r., gdy jego potomek Petzche Stange 
nadał młyn w Koczale Gerosławowi z określonym czynszem i zagwarantowanym dla 
rodziny Stange prawem wolnego przemiału177. 30 III 1371 r. właściciele dóbr Jagodna, 
Lubeke von Hurden i Cuneke z Jagodnej potwierdzili sprzedaż znajdującego się w grani-
cach ich własności młyna i nadali mu szczególne wolności178. Z kolei z 1374 r. pochodzi 
wiadomość o dokumencie wystawionym przez Kunekego z Pacółtowa (Petzoldisdorf ), 
który wybudował w obrębie swych dóbr, na swoim brzegu młyn położony na rzece 
Drwęcy. W związku z tym zawarł też umowę z właścicielami pobliskiej wsi Drwęck, za-
pewne Prusami, Scodenem i Nadrowem, do których należał drugi brzeg rzeki, że będzie 
płacił im corocznie 1 grz. pruską (24 sk.) jako wynagrodzenie szkód powodowanych 
przez spiętrzania wody. Co ciekawe, sam Kuneke miał płacić 16 sk., a młynarz 8 sk. 
rocznie. Wskazywałoby to, że młynarz obsługujący urządzenie przemiałowe w jego do-
brach pracował za trzecią część dochodów i w związku z tym ponosił też proporcjonalną 
część kosztów179. Scoden i Nadrow otrzymali również prawo do połowu ryb w stawie 
młyńskim. W tym kontekście ciekawy jest dokument rycerza Gerda ze Strzelina z 8 XII 
1379 r., dotyczący młyna i tartaku, który znajdował się w Buleczowe (Bolszewo?). Gerd 
potwierdził, że odstapił Hynczenowi z Zagórza (van Zagurze) młyn, tartak, 7 mórg 
ziemi, prawo połowu ryb i pobierania drewna. W zamian miał on wnosić roczny czynsz 
w wysokości 11 grz. Gerd zapewnił sobie także wolny przemiał na potrzeby swojego 
dworu i jego dziedziców180. Co ciekawe, to nadanie w dobrach rycerskich nie zostało 
potwierdzone przez miejscowego komtura. W 1390  r. właścicielem młyna w Zającz-
kowie, w komturstwie elbląskim był Jan Baysen (Bażyński)181. Z kolei w 1398 r. bracia 
Staszek i Paweł z Żelisławia sprzedali za wieczysty czynsz i jednocześnie nadali swój 

175 UKT nr 44, s. 49-50.
176 HKS nr 59, s. 73.
177 HKS nr 119, s. 132-133.
178 CDW II nr 448, s. 444-445.
179 „ich Kunke von Peczczoldisdorf byn czu rate worden, daß ich eyne moel habe gebuet uf di Dre-

wancz yn meyne gute und daß eine ubir das ist myn und das wassir, das andir ubir das ist Scoden und 
Nadrow, der dorfheren czu der Drewancz in der dorfe. Vor di stowunge sal [ich] Kunke geben eyne 
marc czyns uf Unser Vrowen Tage Lichtwey alle iar glich gewonlicher moncze. Der czyns sal [ich] 
Konke geben 16 scot und der moelner 8 scot und ere erben und ere nachkomelynge ewyklichen. Und 
di stowunge sal byden Scode und Nadrow und ere erben und ere nachkomelynge ewiklichen”, APG 
368/I,30.

180 „Vortmer zo sal yk und myne erue vry malen an der mole wes yk tu myne houe budarp. Vortmer 
erue vry malen an der mole wes yk tu myne houe budarp”, APG 942/69. O dokumencie tym wspo-
minał K. Bruski, Lokalne elity, s. 129-130.

181 APG 369,1/2102, k. 49v.
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młyn w Gołubiu młynarzowi Dobrigastowi na prawie chełmińskim, zapewniając sobie 
jednak wolny przemiał dla jednego dworu182. Ponownie dokonali sprzedaży tego młyna 
za wieczysty czynsz w 1433 r., tym razem zakonowi kartuzów. Czynsz wieczysty dla braci 
Staszka i Pawła z Żelisławia wynosił – tak jak poprzednio – 3 grz. i 4 kury, kartuzi nadali 
wspomniany młyn młynarzowi Mikołajowi za czynsz wynoszący 4 grz. i 4 kury, dodając 
mu prawo do przymusu mlewnego ze swojej wsi Czaple i 3 morgi ziemi przy wsi Czaple 
(przy „Borgwal”), ale utrzymali obowiązek darmowego przemiału dla siebie183. Nato-
miast 1 VIII 1402 r. Pilgrim von Schwuben i jego siostrzeniec Hans Brunchen wystawili 
przywilej młyński w swych dobrach Neu Kälberg dla Hansa Wognera, nadając mu młyn 
na prawie chełmińskim184. Młynarz otrzymał prawo do zbierania drewna na opał, wy-
cinki drzewa potrzebnego do remontu koła, pobierania ziemi na budowę grobli, połowu 
w stawie młyńskim oraz wypasu bydła wraz z mieszkańcami wsi. Także właściciel dóbr 
Turza Mała, Hertwig Mortang, 4 I 1426 r. wystawił przywilej młyński dla Niczego185. 
Młyn nadał mu na prawie chełmińskim, przyznał łan ziemi zwolnionej z obciążeń, dar-
mowe drewno, wolne rybołóstwo w stawie młyńskim oraz łąkę. W zamian miał płacić 
roczny czynsz w wysokości 1,5 łaszta ziarna, 6 kur, tuczyć świnię i mielić za darmo na 
potrzeby rycerza. Przypadek ten jest o tyle interesujący, że wieś Turza Mała wcześniej 
należała do zakonu krzyżackiego i 21 III 1418 r. została wraz z istniejacym tam młynem 
(tartakiem) nadana przez wielkiego mistrza Michała Küchmeistera Degerowi von Bru-
chhusenowi, w podzięce za jego wierną służbę w czasie minionej wojny. Otrzymał on 
wieś obejmującą 40 łanów, młyn i staw przy tartaku na prawie magdeburskim w zamian 
za jedną służbę konną186. Nadanie za wierną służbę dla Zakonu dotyczyło również dóbr 
wraz z młynem w Kłódce. Dokonał tego 17 V 1435 r. wielki mistrz Paweł von Russdorf 
na rzecz Mikołaja z Białochowa (niem. Schillingsdorf )187. Z kolei w 1425  r. Henryk 
Bankau zrzekł się dóbr w Boguszewie ze stawem, jeziorem Linowiec i młynem w zamian 
za wieś Orle188. Młyn w swej wsi w Daszkowie posiadał od 1430 r. także rycerz Hans 
von Logendorf189. Ciekawa jest również regulacja co do młyna w Goręczynie. W 1436 r. 
bracia Jeszke, Petrasch, Swantke, Mattis i Rudiger z Goręczyna sprzedali swój młyn 
położony nad Radunią Marcinowi Wittenowi i jego dziedzicom190. W zamian mieli 
otrzymywać czynsz w wysokości 4 grz., wolny przemiał na swoje potrzeby i węgorze. 

182 ADP, monastica, Kartuzy nr 5, dok. 60, s. 241-242.
183 Tamże, nr 63, s. 244.
184 Według wydawców to Keilenberg w okolicach Dobrego Miasta albo Keulenburg (ros. Golubewo) 

koło wsi Melejdy, zob. K. Borchardt, Urkunden aus Leunenburg in Preußen von 1368 bis 1563, BGW 
16, 1999, dok. 5, s. 70-71.

185 GStA PK, Perg. Urk., Sch. XXIV nr 12.
186 OstF 351, s. 1-3; W. Kętrzyński, O ludności polskiej, s. 321.
187 X. Froelich, dz. cyt., s. 173.
188 D. Brauns, dz. cyt., s. 84; SHGZCH, s. 10.
189 L. Weber, dz. cyt., s. 414.
190 ADP, monastica, Kartuzy nr 5, dok. 73, s. 253-254.
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W 1438 r. wzmiankowany był młyn wraz z 2 łanami ziemi w obrębie dóbr Kacpra Ma-
ternego w Rosenbergu (ros. Sopkino) w komturstwie królewieckim191.

Zawarte w przytoczonych regulacjach zasady użytkowania młynów były podobne 
do tych występujących w przywilejach młyńskich wydawanych przez zakon krzyżacki, 
klasztory pomorskie, poszczególnych biskupów oraz kapituły. Wystawcy zazwyczaj gwa-
rantowali sobie wolny przemiał i czynsz roczny w zbożu. Warunki, na jakich pracowali 
młynarze, także musiały być dla nich odpowiednio atrakcyjnie i nie mogły istotnie od-
biegać od tych, jakie mieli młynarze w młynach krzyżackich. Inny był natomiast ich sta-
tus prawny. Nie posiadali bowiem zazwyczaj dziedzicznego przywileju wydanego przez 
władzę zwierzchnią kraju, ale zapewne jedynie kontrakt z właścicielem dóbr.

Przytoczone przykłady nadawania młynów w dobrach rycerskich wskazują na sto-
sowanie tego prawa w różnych częściach państwa zakonnego192. Większość z nich po-
chodzi jednak z terenu Pomorza Gdańskiego (Gołubie, Goręczyno), w tym komtur-
stwa tucholskiego (Łąg) i człuchowskiego (Koczała, Lotyń). Pojedyncze dotyczą także 
komturstwa elbląskiego (Jagodna, Zajączkowo) i ostródzkiego (Turza Mała). Znane są 
również liczne nadania młynów i prawa ich budowy w dobrach rycerskich z obszaru 
biskupstwa warmińskiego (Beberhof koło Fromborka, Skrojty koło pola Gekerithen193, 
Krzywiec194, Rogiedle195, Bylau koło wsi Narusa196, Błudowo197, Dietrichsdorf198, Neu 
Kälberg, Żardeniki199 i Radosty, Troszkowo200, w okolicach jeziora Wipsow201, Bieso-
wo) i pomezańskiego (Kamionka). Interesujący jest przypadek braci z Żelisławia, którzy 
sprzedawali prawo do swojego młyna za wieczysty czynsz – wpierw bezpośrednio mły-
narzowi (1398 r.), a potem zakonowi kartuzów (1433 r.). Potwierdza to, że uprawnienia 
rycerzy do dysponowania młynami były zróżnicowane. Część z nich wydawała przywi-
leje młyńskie dla sołtysów i młynarzy w swych dobrach, inni jedynie dysponowali mły-

191 M. Rousselle, Das Siedlungswerk, s. 237-238; H. Mortensen, G. Mortensen, dz. cyt., s. 189-191.
192 Na elastyczność polityki Zakonu co do wykonywania swego regale młyńskiego w przypadku ry-

cerstwa może wskazywać projekt przywileju z 1409 r. dla rycerstwa ziemi dobrzyńskiej i chełmińskiej. 
Próbując pozyskać jego wsparcie, miano mu zezwolić wówczas między innymi na wznoszenie młynów 
w swych dobrach zarówno w ziemi dobrzyńskiej, jak i chełmińskiej bez ograniczeń ze strony Zakonu, 
jakie istniały w przywileju chełmińskim z 1233 r. (udział w budowie i dochodach gwarantowany dla 
Krzyżaków, a w późniejszej praktyce zgoda na każdą budowę młyna), zob. K. Górski, O przywileju 
krzyżackim dla rycerstwa dobrzyńskiego z 1409 r., [w:] Studia i szkice z dziejów państwa krzyżackiego, 
Olsztyn 1986, s. 151. 

193 CDW I nr 98, s. 171.
194 CDW I nr 99, s. 172.
195 CDW I nr 102, s. 176.
196 CDW I nr 105, s. 181.
197 CDW I nr 153, s. 265.
198 CDW I nr 200, s. 344.
199 CDW II nr 199, s. 197.
200 CDW II nr 268, s. 269.
201 CDW II nr 373, s. 386; nr 386, s. 399.
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nami nadanymi wraz z dobrami. Zawsze jednak wynikało to z posiadania szczególnego 
przywileju otrzymanego jeszcze w okresie książęcym lub z rąk Zakonu, biskupów i ka-
pituł202. W prezentowanym poniżej zestawieniu odnotowano nadania dóbr rycerskich 
przez wymienione wyżej instytucje, w których przyznawały one młyny, w tym zarówno 
te znajdujące się w istniejących dobrach, jak i samo prawo do ich wzniesienia.

Tabela 4. Nadania prawa posiadania młyna lub młyna wraz z dobrami rycerskimi

Lp. Instytucja 
nadająca Data Miejscowość 

(dobra) Właściciel dóbr Uwagi

1 zakon 
krzyżacki 12 V 1244 Wysoka Dytryk von 

Brandeis
60 łanów, prawo budowy

2 młynów

2 zakon 
krzyżacki 26 IV 1285 Stążki Dytryk Stange 100 łanów i młyn

3 biskup 
warmiński 13 III 1287 Beberhof koło 

Fromborka
mieszczanin 

elbląski Peregryn
12 łanów, prawo budowy 

młyna

4 biskup 
warmiński 12 IX 1296 Skrojty Ruprecht 100 łanów, prawo budowy 

młynów

5 biskup 
warmiński 14 III 1297 w pobliżu pola 

Gekerithen
Marcin von 
Rautenberg

100 łanów, prawo budowy 
młynów na swój użytek

6 biskup 
warmiński 30 IV 1297 Krzywiec Krystian von 

Lichtenau
prawo budowy młynów na 

swój użytek

7 biskup 
warmiński 14 V 1297 Rogiedle Aleksander von 

Lichtenau
100 łanów, prawo budowy 

młynów

8 biskup 
warmiński 17 IV 1298 Bylau Jordan i Mikołaj 26 łanów, prawo budowy 

młyna

9 zakon 
krzyżacki 21 XII 1298 Jakubkowo 

(rzeka Łasinka)
Jan de Nemore 
(vom Haine) prawo budowy młyna

10 kapituła 
warmińska 6 X 1301 Pielgrzymowo mieszczanin 

elbląski Peregryn
10 łanów, prawo budowy 

młyna

11 biskup 
warmiński 25 V 1310 Błudowo Herman 64 łany, prawo budowy 

młyna

12 zakon 
krzyżacki 7 VII 1313

prawo budowy 
młynów na 

odcinku rzeki 
Brdy

Piotr, Jaśko 
i Wawrzyniec, 

synowie Święcy

zamiana miasta Nowe za 
1200 grz, 5 wsi koło Tucholi 
i prawo budowy młynów na 

odcinku rzeki Brdy

13 zakon 
krzyżacki 18 X 1328 Belno sędzia świecki 

Janusz posiada młyn

14 biskup 
warmiński 3 X 1320 Dietrichsdorf Dytryk i Henryk 30 łanów, prawo budowy 

młyna

202 G. Kisch (Das Mühlenrecht, s. 148) wskazywał, że nadanie rycerskie rzadko było połączone z pra-
wem do budowy młyna. Na mniejszą restrykcyjność biskupów warmińskich w tego typu sprawach 
zwracał uwagę A. Szorc, dz. cyt., s. 227.
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Lp. Instytucja 
nadająca Data Miejscowość 

(dobra) Właściciel dóbr Uwagi

15 zakon 
krzyżacki 6 XII 1335 Adamkowo Adam na prawie polskim

16 zakon 
krzyżacki 1 II 1340 Strzeczona bracia 

Schindemon
110 łanów, prawo budowy 

młynaI

17 zakon 
krzyżacki 1344 Pawłówko Myruscho 

i Nedano młyn w Krępsku

18 zakon 
krzyżacki 2 VII 1350 Bąkowo 

i Płochocin
Henryk von 
Frischenbach

dobra na prawie 
magdeburskim

19 biskup 
warmiński 25 V 1353 Żardeniki 

i Radosty

Mikołaj 
i Katarzyna von 

Rogedlen

100 łanów, prawo budowy 
młyna

20 zakon 
krzyżacki 22 II 1355 Lotyń Domysław i inne 

osoby

prawo budowy młyna, 
połowa dochodów dla 

komtura

21 zakon 
krzyżacki 11 XII 1357 Kiełpino

Fryderyk 
i Wiesegaud von 

Rutieen

dobra Kiełpino z młynem 
i jeziorem

22 zakon 
krzyżacki 4 V 1357 Cołdanki Tytzen Grellen 12 łanów i 12 mórg, prawo 

budowy młyna

23 biskup 
warmiński 31 V 1358 Troszkowo Mikołaj von 

Hohenberg
30 łanów, prawo budowy 

młyna

24 kapituła 
warmińska 8 IX 1359 las Absmedie 

(dobra Trękus)

Nadraw 
oraz Wopel, 
Schaywoth 

i Piotr, bracia 
zwani Karyothen

120 łanów, prawo budowy 
młyna

25 biskup 
warmiński

15 VIII 
1364

(koło jeziora 
Wipsow)

Teoderyk de 
Czecher

40 łanów, prawo budowy 
młyna

26 biskup 
warmiński 20 IX 1365

Czerwonka, 
Biesowo 

i Droszewo 
(koło jeziora 

Wipsow)

Teoderyk de 
Czecher

40 łanów, prawo budowy 
młyna

27 kapituła 
warmińska 3 XI 1366 Baranówka Reyner 

Stryphteroc 20 łanów

28 zakon 
krzyżacki 9 V 1373 Dąbrowa 

Człuchowska Jakub z Dąbrowy dwie części wsi i młyn

29 zakon 
krzyżacki 2 I 1379 Sokolica Hannus von der 

Heide
60 łanów, młyn 
w WiatrowcuII

30 zakon 
krzyżacki 11 XI 1380 WarczIII Herman Trankot 26 łanów

31 zakon 
krzyżacki 11 X 1383 Lipniki Hertewig 

Bedeken 11 łanów i 9 mórg
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Lp. Instytucja 
nadająca Data Miejscowość 

(dobra) Właściciel dóbr Uwagi

32 zakon 
krzyżacki 1388 Kolińcz Tesław z Bonin 120 łanów, prawo budowy 

młyna, kuźni

33 zakon 
krzyżacki 20 IX 1397 Karnity

wdowa Aleyn 
oraz jej synowie 

Filip i Jakub

12 łanów folwark zakonny 
w Karnitach i 3 w Mozgowie 

i 1 łan lasu

34 zakon 
krzyżacki 11 IV 1413

Kagenau, 
komturstwo 

elbląskie

pisarz wielkiego 
mistrza Hans 
Lichtenwald

dobra Sopoty i Kagenau wraz 
z młynem i stawem młyńskim

35 zakon 
krzyżacki 2 III 1415 Orsy Henryk Fochsz 21 łanów, 1/2 młyna i karczmy

36 zakon 
krzyżacki 29 IX 1415 Kurkławki

Georg Reiman, 
kamlarz 

wielkiego mistrza

20 łanów, młyn w Aptyntach 
oraz jezioro Barte

37 zakon 
krzyżacki 24 XI 1415 Wielka Turza Otto von Kikol 80 łanów, młyn w Burkat

38 zakon 
krzyżacki 10 XII 1418 Orzechowo Hannos von 

Orsechaw

młyn w Wielkich 
Radowiskach nadany do dóbr 

w 1418 r.

39 zakon 
krzyżacki 7 XI 1425 Pawłówko

Lorencz Grellen 
i Hannos 
Tyrmanne

76 łanów, wiatrak przed wsią

40 zakon 
krzyżacki 1430 Daszkowo Hans von 

Logendorf
za wierną służbę, Zakon może 

go odkupić za 170 grz.

41 zakon 
krzyżacki 17 V 1435 KłódkaIV Mikołaj 

z Białochowa 14 łanów ziemi, młyn Kłódka

42 zakon 
krzyżacki 12 II 1438 Łęguty Hans Pfeilsdorf 40 łanów, Łęgucki Młyn

43 zakon 
krzyżacki 16 X 1445 Borzytuchom Szymon 

Rudenicke 46 łanów

44 zakon 
krzyżacki 1 VI 1445 Skowarnki Wawrzyniec ze 

Skowarnek

miejsce na młyn z prawem 
odbudowy i użytkowania na 

dożywocie
I Zezwolenie budowy młyna na strumieniu Kranstow (super aquam Cranstow) w obrębie dóbr Strze-

czona powtórzono w nadaniu dóbr dla Pawła Stangego z 1352 r., PrUB V nr 110, s. 65.
II Jako na wyjątkowy przykład nadania młyna obciążonego służbą w lekkiej zbroi (niem. Platen-

dienst) oraz czynszem rekognicyjnym wskazywał to nadanie G. Kisch, Das Mühlenrecht, s. 150. Autor 
zacytował jednak tylko drugą część dokumentu, pomijajac fakt, że służba wojskowa dotyczyła całego 
nadania, obejmującego przede wszystkim dobra Sokolica.

III W 1425 r. komtur nadał młyn z 2 łanami Janowi Krigowi, KKG nr 169, s. 150.
IV Prawdopodobnie młyn niedługo znajdował się w prywatnych rękach, gdyż już z 1437 r. pochodzi 

inwentarz jego wyposażenia sporządzony przez urzędnika krzyżackiego, zob. GA, s. 607.

Źródło: Opracowanie własne.

Plik zabezpieczony watermarkiem jawnym i niejawnym: 17072623A3535323

##7#52#aMTcwNzI2MjNBMzUzNTMyMw==

##7#
52#a

MTcw
NzI2

MjNB
MzU

zNTM
yMw

== ##7#52#aMTcwNzI2MjNBMzUzNTMyMw==



Młyny zbożowe w XIII–XV w. – zagadnienia prawne56

W uzupełnieniu należy dodać, że w nadaniu na prawie chełmińskim dóbr Chełmy 
Małe w komturstwie tucholskim z 1377 r. wielki mistrz przyznał prawo do użytkownia 
rzek w obrębie dóbr, ale wyraźnie zakazał budowy na nich młyna203. Z kolei w nadaniu 
z 1418  r. dóbr rycerskich w Orzechowie młyn położony we wsi Wielkie Radowiska 
przyznano, jak to określono, do pomocy (zu hulff)204. Prawa do posiadania młynów 
otrzymywali także tzw. wielcy wolni pruscy. 25 XI 1354 r. wolni pruscy Merun, Ban-
dow, Clauko, jego brat Jan, Terpe i Wilko z Bogatyńskich nadali Gerkowi wieś Piskajmy 
na prawie chełmińskim i zastrzegli sobie prawo budowy młyna205. Natomiast w 1359 r. 
kapituła warmińska nadała rycerzom Nadrawowi, Wopelowi, Schaywothowi i Piotrowi, 
braciom zwanym Karyothen, dziedzicznie 120 łanów w lesie Absmedie (dobra Trękus) 
z prawem budowy młyna206.

Kwestię praw do budowy i użytkowania młynów w dobrach prywatnych należy rów-
nież rozpatrzyć w odniesieniu do dóbr wielkiej własności rycerskiej, która, choć w ogra-
niczonym stopniu, to jednak występowała w państwie zakonnym207. Zagospodarowanie 
dużych terenów osadniczych, których elementem było tworzenie wsi prywatnych, wy-
muszało także budowę młynów wodnych. Krzyżacy rozwiązywali ten problem w różny 
sposób – raz nadając rycerstwu prawo do budowy młynów (Strzeczona, Kolińcz) lub już 
istniejące młyny (wspomniany już Dytryk Stange w 1285 r. otrzymał młyn Stążki), in-
nym razem pozostawiając sobie prawo do ich wzniesienia. W nadaniu mistrza krajowego 
Hermana Balka z 1236  r. Dytryk von Dypenow otrzymał gród koło Kwidzyna oraz 
300 łanów. W dokumencie nie wspomniano jednak o posiadaniu lub budowie młynów, 
choć przyznano mu prawo dowolnego łowienia ryb208. Z kolei 15 VIII 1321 r. mistrz 
krajowy Fryderyk von Wildenberg nadał rycerzom Piotrowi z Leszcza (von Heselecht), 
Heinemannowi i Konradowi z Wądzynia (von Wonsyn) oraz ich przyjaciołom 1440 
łanów na wschód od Dąbrówna, nie wspominając nic o prawie do budowy i posiadania 
młynów209. W późniejszym czasie powstały tam liczne dobra rycerskie. Według wykazów 
z XV w. w ich obrębie istniały dwa młyny w Sławkowie i Wilamowie, które uiszczały 
czynsz na rzecz Zakonu. Należały one więc do młynarzy (lub innych właścicieli) posia-

203 UKT nr 78, s. 81.
204 „gebin wir unde vorlihen mit rate und willen unserm mitgebitiger dem vorgenanten hern Han-

nos von Orsechaw sienen rechten erben und nochkomelingen erem dinste und gute czu Orsechaw czu 
hulff die wassermole czu Groseredewisch im gebithe czu Schonesehe”, OF 95, k. 47b (recto).

205 PrUB V nr 286, s. 159.
206 CDW II nr 290, s. 290.
207 Syntetyczne ujęcie problematyki wielkiej własności rycerskiej w państwie krzyżackim przedstawił 

S. Jóźwiak, Dobra rycerskie, [w:] Państwo zakonu krzyżackiego w Prusach. Władza i społeczeństwo, War-
szawa 2008, s. 221-226.

208 UBP nr 1, s. 1-2.
209 PrUB II nr 363, s. 269-271. Na temat tego nadania W. Kętrzyński, O ludności polskiej, s. 291-

294; E. Schnippel, Siedelungsgeographie des Osterrodischen Gebietes, AF 5, 1928, s. 5-44 (mapa); 
E. Maschke, Die Grenzen der 1440 Hufen im Lande Sassen, AF 9, 1932, s. 22-28 (poprawki do ustaleń 
Kętrzyńskiego).
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dających przywilej dziedziczny, płacących w związku z tym czynsz, a nie do miejscowych 
dóbr rycerskich. Zwraca jednak uwagę brak bliższych wzmianek o innych młynach na 
tym terenie, co może wynikać z niezachowania się źródeł (nie mamy danych na temat 
istnienia młynów pomiędzy Dąbrównem a wsią Łyna, które dzieli prawie 30 km). Na-
tomiast w pobliżu północno-zachodniej granicy tego obszaru, ale już poza nim istniały 
w początkach XV w. młyny we Frygnowie i Saminie. Z kolei w 1388 r. wielki mistrz 
Konrad Zöllner von Rotenstein nadał Filipowi z Wildenau 350 łanów210. W dobrach 
tych istniał później młyn Piłak (w dobrach Rybno) w komornictwie szczycieńskim, 
który należał po połowie do Mikołaja Kamonytczundta (Kamionka) z Kozłowa i braci 
Hansa i Bertolda, właścicieli Rybna211. Podobnie Matthis Tolkymir posiadał w swych 
dobrach młyn w Widrynach212.

W przypadku młynów w dobrach prywatnych (rycerskich) ważnym czynnikiem 
w odtwarzaniu ich sieci jest fakt zaginięcia wielu źródeł, co może w poważnym stopniu 
zniekształcać rzeczywiste stosunki panujące w okresie władztwa zakonu krzyżackiego. 
Najważniejsze materiały notujące liczne wzmianki o młynach, a więc księgi czynszowe 
i rachunki urzędników krzyżackich, niestety nie opisują tej kategorii, gdyż młyny w do-
brach rycerskich nie płaciły na ich rzecz czynszów. Trudno w ogóle rozstrzygnąć, czy 
właściciele takich dóbr, jak pamiętamy, zobowiązani do służby wojskowej na rzecz Zako-
nu, nie musieli formalnie ponosić żadnych świadczeń na rzecz władzy zwierzchniej z ty-
tułu posiadania młynów, czy też był nim właśnie wspomniany obowiązek wojskowy213. 
Zjawisko to dobrze ilustruje sytuacja obserwowana w komturstwie świeckim i okręgu 
nowskim wójtostwa tczewskiego, gdzie szczególnie licznie występowała własność rycer-
ska214. Pierwsza wzmianka o istnieniu tam młyna w dobrach rycerskich dotyczy nadania 
z 18 X 1328 r. dóbr Belno, Lubodzież, Siemkowo i Mediolini (osada zaginiona) przez 
wielkiego mistrza Wernera von Orselna sędziemu świeckiemu Januszowi. W opisie gra-
nic dóbr Belno wspomniano młyn należący do właściciela dóbr. Istniał on więc już 
wcześniej, niestety nie wiadomo od kiedy215. Kolejny młyn w dobrach rycerskich był 
położony w Bąkowie, a wzmiankowano go 2 VII 1350  r. Wówczas to wielki mistrz 
Henryk Dusemer nadał dobra Płochocin i Bąkowo wraz z młynem216. Brak natomiast 

210 Odnowienie dokumentu OF 186, k. 93v-94r. Omówienie jego treści zob. W. Kętrzyński, O lud-
ności polskiej, s. 388-389.

211 OF 186, k. 30r.
212 OF 186, k. 36r.
213 G. Kisch, Das Mühlenrecht, s. 149.
214 Stosuki własnościowe i zachodzące w nich zmiany scharakteryzował M. Grzegorz, W czasach 

krzyżackich (1309–1466), [w:] Dzieje Świecia nad Wisłą i jego regionu, t. 1, red. K. Jasiński, Warsza-
wa–Poznań–Toruń 1979, s. 154-162. Tę część Pomorza Wschodniego wybrano świadomie jako przy-
kładowy obszar badań, aby wskazać na samo zjawisko. Badania nad tym zagadnieniem dla terenów 
całego państwa wymagają dalszych prac. 

215 PrUB II nr 630, s. 417.
216 S. Librowski, Trzydzieści jeden nie drukowanych oryginałów pergaminowych Archiwum Diecezjalnego 

we Włocławku z drugiej połowy XV wieku trzecie ćwierćwiecze, ABMK, 57, 1988, dok. 27, s. 260-263.
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w przekazach źródłowych informacji o innych młynach budowanych w swych dobrach 
przez rycerstwo. W tym kontekście ważną wskazówką jest fakt odnalezienia przez arche-
ologów w trakcie prac drogowych zachowanych elementów młyna wodnego w okolicach 
Mniszka217 (miejscowość ta powstała dopiero po 1570 r., a młyn był tam wzmiankowa-
ny w 1682 r.)218. Znalezisko to może potwierdzać wcześniejsze przypuszczenia, że mły-
nów takich wznoszono całkiem sporo, jednak ze względu na zaginięcie źródeł nic o tym 
nie wiemy. Nie zachował się też żaden przywilej młyński na młyn w dobrach rycerskich 
na tym terenie z okresu średniowiecza. Natomiast odnaleziony młyn koło Mniszka być 
może pierwotnie był związany ze wsią prywatną w dobrach rycerskich w miejscowości 
Święte, której istnienie poświadczone jest około 1402–1409  r., a młyn znajdował się 
tam na pewno przed 1470  r.219 Potwierdzeniem funkcjonowania dużej sieci młynów 
w dobrach rycerskich, które w części zapewne istniały już w czasach krzyżackich, są 
pojedyncze wzmianki o młynach w Płochocinie (1481 r.)220, Buśni (1502 r.)221 i Jaszczu 
(1516 r.)222. Pierwszym całościowym ich wykazem jest jednak dopiero rejestr poboru 
łanowego z 1570 r., obejmujący także te dobra223. Wzmiankowano w nim młyny wodne 
w miejscowościach: Ostrowite (Mały Młyn), Opalenie (Meisterwalde), Kozłowo (młyn, 
tartak, kuźnica, folusz), folusz w Suchii (przy zamku w Świeciu), Konopat, Lubocheń, 
Branica, Ląnki (położenie nieustalone), Młyn Jasiniec, Zamrzenica, Suski Młyn i Świer-
kucin Mały koło Kulmagi224. Tak duża liczba nowo wzmiankowanych młynów w do-
brach rycerskich w drugiej połowie XVI w. jest przede wszystkim świadectwem rozwoju 
ich sieci w okresie poprzednich stu lat, choć obraz częściowo zamazuje zapewne stan 
zachowania źródeł. Najpewniej powstały one w większości w dobrach rycerskich po 
włączeniu Prus Królewskich do Korony, gdy ich właściciele, tak jak w innych ziemiach, 
uzyskali swobodę w ich budowie225. Nie można jednak wykluczyć, że część z nich istniała 
już w okresie krzyżackim.

217 Pozostałości młyna odnaleziono w 2006  r. w trakcie prac nad autostradą A-1 Rusocin–Nowe 
Marzy. Wyniki badań mają zostać opublikowane w czasopiśmie „Prace Geograficzne”. Roboczy ty-
tuł publikacji brzmi Rekonstrukcja środowiska geograficznego w rejonie średniowiecznego młyna wodnego 
w Mniszku w dolinie Mątawy. Studium interdyscyplinarne. Młyn ten nie znajdował się w miejscowości 
Święte, w miejscu, jakie oznaczono na mapie Schroettera, lecz na północny wschód od tej osady. Cho-
dzi więc o inny obiekt.

218 Taryfy 1682, s. 116.
219 H. Maercker, Eine polnische Starostei und ein preussischer Landrathskreis. Geschichte des Schwetzer 

Kreises, ZWG, 17–19, 1886–1888, dok. 34, s. 421.
220 Tamże, s. 154.
221 Tamże, s. 172.
222 Tamże, s. 217.
223 Źródła dziejowe, t. 23: Polska XVI wieku pod względem geograficzno-statystycznym, t. 12: Prusy 

Królewskie, cz. 1, wyd. I. T. Baranowski, Warszawa 1911.
224 Tamże, s. 177–179, 185, 186, 191, 195, 198, 201, 202.
225 J. Luciński, dz. cyt., s. 116.
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1.5.  Sytuacja prawna młynarzy

W zależności od sytuacji, w której dochodziło do budowy danego młyna, różny był też 
status jego użytkownika. W początkowym okresie, gdy trwała intensywna działalność 
osadnicza, często prawo do budowy młyna władza zwierzchnia przyznawała lokatorowi 
wsi (sołtysowi). Związane było to zarówno z chęcią zapewnienia sołtysom większych 
dochodów, jak i racjonalnego zagospodarowania nowych wsi. Chodziło o umożliwienie 
im przemiału zboża w najdogodniej położonym młynie, co było istotne, szczególnie 
biorąc pod uwagę stan dróg i ograniczone możliwości transportowe, przede wszystkim 
w okresie jesiennym i wiosennym226. Częściej niż nadania dla sołtysów wydawano jed-
nak odrębne przywileje młyńskie. Wynikało to z faktu, że budowa młyna wymagała 
nie tylko posiadania odpowiedniego kapitału, ale przede wszystkim określonych umie-
jętności technicznych. Niezależnie od tego, w czyich rękach znajdował się dany młyn, 
zasadniczo był on wyłączony z terenu wsi. Poświadczają to dokładne regulacje, określa-
jące powierzchnię ziemi i inne przynależności młyna (łąki, pastwiska, las) czy też jedy-
nie teren przeznaczony pod jego budowę. Tylko w nielicznych przypadkach posiadania 
młynów przez sołtysów nie dokonano tego typu precyzyjnego rozróżnienia, traktując go 
jako integralną część nadania sołectwa227.

Młyn zazwyczaj tworzył samodzielną jednostkę nie tylko w sensie własnościowym, 
ale też prawnym (sądowym)228. Nie podlegał on bowiem sądownictwu sprawowanemu 
przez sołtysa. Znane są również przypadki, gdy sądownictwo na terenie osady młyń-
skiej sprawowała bezpośrednio władza zwierzchnia. Dla przykładu w 1318 r. prepozyt 
klasztoru norbertanek w Żukowie, nadając młyn w Rębiechowie, ustalił, że młynarz 
podlegał sądownictwu klasztoru, a nie miejscowego sołtysa229. Podobnie postąpił biskup 
warmiński Henryk II Wugenap, który, nadając sołectwo we wsi Gronkowo Tidemanowi 
Prangenowi, zarezerwował sobie sądownictwo nad młynarzem230. Były też przypadki, 
gdy młynarz nie tylko nie podlegał jurysdykcji sołtysa, ale sam sprawował sądownictwo 
na terenie swego nadania231. Zapewne w praktyce obejmowało ono zamieszkujących je 
zagrodników. Oczywiście zasadniczo było ograniczone tylko do tzw. sądownictwa niż-
szego, gdyż wyższe sprawował bezpośrednio miejscowy komtur, a na terenie Warmii 
wójt biskupi. 15 II 1340 r. komtur w Bierzgłowie, nadając młyn w Barbarce, przyznał 

226 Zob. uwagi H. Steffena, Die ländliche Mühlwesen, s. 74.
227 Rzadko takie prawo do budowy młyna otrzymywali jednak sołtysi na Warmii, zob. tamże, s. 75.
228 Różne rozwiązania prawne stosowane w tym względzie w przypadku młynów omówił G. Kisch, 

Das Mühlenrecht, s. 159-162.
229 „Exemimus ipsum insuper a iudicio sculteti, quod non coram ipso, sed tantummodo coram pre-

posito et suis fratribus respondebit”, PrUB II nr 208, s. 140; A. Czacharowski, dz. cyt., s. 80.
230 CDW I nr 248, s. 417.
231 Przykłady przytacza H. Steffen, Die ländliche Mühlwesen, s. 74.
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młynarzowi sądownictwo na jego terenie i prawo do części pochodzących z tego opłat232. 
Podobnie w przywileju na młyn w Stabunitach z 21 I 1380 r. kapituła warmińska ustali-
ła, że młynarz na terenie swego nadania, obejmującego 4 łany, sprawował sądownictwo, 
podobnie jak czynili to sołtysi233. W przywileju na młyn w Mierzeszynie wójt krzyżacki 
w Tczewie zaznaczył, że młynarz posiadał 2 łany ziemi i jeszcze 2 morgi ziemi przy mły-
nie, przy czym te ostatnie podlegały sądownictwu234.

Młyny nadawane były zazwyczaj na prawie chełmińskim, choć znajdujemy przykłady 
przywilejów na prawie magdeburskim lub na prawie określanym jako prawo dziedziczne 
(iure hereditario), o czym szerzej w innym miejscu. Elementem statusu prawnego młyna-
rza było również ewentualne ograniczenie dysponowania młynem i jego majątkiem. Za-
zwyczaj nie dopuszczano do oddzielnej sprzedaży części założenia młyńskiego. W nada-
niu młyna w Tymawie Wielkiej z 15 VIII 1396 r. biskup pomezański Jan zastrzegł, że 
w przypadku chęci jego sprzedaży należało go o tym fakcie wcześniej powiadomić235. 
Teoretycznie więc młynarz mógł opuścić młyn i był wolny, choć tracił zapewne swój 
wkład, w tym wypadku 70 grz., za które go zakupił. W późniejszym czasie prawo do 
opuszczenia młynów, szczególnie przez czeladź młyńską, zostało bardzo ograniczone236. 
Powtarzano bowiem w wielu regulacjach, że żaden chłop ani młynarz (pracownik mły-
na) nie mógł być przyjęty, jeśli nie okazał dowodu, iż rozliczył się ze swym poprzednim 
panem237. Ograniczało to przepływ młynarzy, głównie jednak pracowników młynów, 
i wzmacniało prawa władzy zwierzchniej, u której dany młynarz pracował. W ten sposób 
starano się ograniczać szkodliwą dla Zakonu i rycerstwa konkurencję pomiędzy właści-
cielami młynów o warunki, na jakich zatrudniali oni czeladź młyńską i samych młynarzy.

Młyny z nadaniem ziemi

Elementem nadania młyna czy też miejsca na jego budowę był ściśle określony teren, 
działka, na której miały stanąć obiekty młyna, zabudowania gospodarcze, ogród warzyw-

232 „dy mole uf dem Bore unde den creczem myt de blosse dobey gelegen czu allem noczcze unde das 
gerichthe bin der mole unde dem hofe czu colmeschem rechte unserem husze czwene phenge unde in 
der dritte gerichtis busze czu nemende”, PrUB III/1 nr 290, s. 208.

233 „Voluerunt, ut idem molendinator in dictis iiiior mansis haberet judicium, quod alii sculteti 
communiter habent in villis nostris, ac ipsum eciam molendinatorem literis suorum priuilegiorum 
muniuerunt”, CDW III nr 94, s. 69.

234 OF 98, k. 93v-94v.
235 „Vnde as is were das der egenante Niclos Molner adir syne erben von der mol abetrunnit wurden 

adir sy begeben also daz sy vns den czins by eyme Jare nichten geben adir vns nicht recht noch glich 
welden thuen So sal dy selbige mol wedir an vns adir vnsere nochkomelinge ane alle hindernisse vnde 
wedirrede komen vnde anfallen vnde sy denen mogen vorkouffen adir vormyten noch vnser behege-
lichkeit vnde erworten das der kouff stete vnd veste”, UBP nr 107, s. 157.

236 H. Steffen, Die ländliche Mühlwesen, s. 75.
237 Zjazd Stanów w Elblągu w 1440 r., ASP II, nr 152, s. 222; nr 166, s. 237.
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Tabela 5. Wielkość nadania ziemskiego do młyna

Lp. Wielkość 
nadania

Ilość 
młynów 
ogółem

W do-
brach 

krzyżac-
kich

Biskupstwo 
warmińskie

Biskupstwo 
sambijskie

Biskupstwo 
pomezańskie

biskup kapituła biskup kapituła biskup kapituła

1 ogród 13 6 2 5
2 ziemia 4
3 łąka 2
4 las 2 1 1
5 1 morga 12 9 2 1
6 1,5–4 morgi 16 13 2 1
7 5 mórg 2 2
8 6–9 mórg 13 9 2 1 1
9 12–14 mórg 5 3 2

10 0,5 łana 12 8 2 1 1
11 16–18 mórg 4 3 1
12 1 łan 30 21 5 1 2 1
13 1–1,5 łana 5 3 1 1
14 1,5 łana 4 1 2 1
15 2 łany 27 19 5 1 2
16 2–2,5 łana 5 3 1 1
17 2,5 łana 5 2 1 1 1
18 3 łany 8 5 1 2
19 4 łany 10 3 1 4 1 1
20 4,5 łana 1 1
21 5 łanów 2 2
22 5,5 łana 1 1

Źródło: Opracowanie własne.

ny oraz łąki238. Tego typu zapisy znajdują się w przypadku zdecydowanej większości zna-
nych przywilejów młyńskich. Zazwyczaj obszar nadania obejmował kilka mórg (dokład-
ny wykaz w spisie na końcu pracy), spotyka się jednak również przypadki, gdy obejmo-
wał on dużo większy teren, przeznaczony najczęściej pod uprawę rolniczą i wynosił od 
1 morgi aż do kilku łanów239. Z prezentowanego poniżej zestawienia wynika, że wielkość 
nadań była różna i w przypadku ziemi bezpośrednio przeznaczonej na potrzeby budowy 
młyna i jego otoczenia wynosiła od 1 do 5 mórg, natomiast, gdy była dodatkowym 
nadaniem na cele rolnicze, obejmowała najczęściej 1–2 łany ziemi, a więc 16,8–33,6 

238 Na temat nadawania razem z młynem łąk i ogrodów zob. M. Dembińska, Przetwórstwo zbożowe 
w Polsce średniowiecznej (X–XIV wiek), Wrocław–Warszawa–Kraków 1973, s. 237-239.

239 Wysokość nadań ziemskich przede wszystkim w przypadku młynów położonych w biskupstwie 
warmińskim i sambijskim zestawił H. Steffen, Die ländliche Mühlwesen, s. 76.
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hektarów. W części przywilejów młyńskich nie podawano dokładniej powierzchni tere-
nu nadanego młynowi, określając go ogólnie jako ogród, ziemię, łąkę lub las. 

W praktyce naprawdę duże nadania ziemskie, obejmujące 3–4 łany występowa-
ły przede wszystkim na terenach zarządzanych przez biskupów i kapitułę warmińską. 
Oczywiście miały one miejsce także na terenach kontrolowanych gospodarczo przez Za-
kon. Było ich jednak proporcjonalnie znacznie mniej. 

Służba wojskowa

Obowiązek świadczeń związanych ze służbą wojskową, do którego pociągano sołtysów 
i chłopów, dotyczył w pewnym zakresie również młynarzy. Był on realizowany w róż-
nej postaci. Być może niektórzy młynarze, będący jednocześnie właścicielami młynów 
i większego nadania ziemskiego, podobnie jak sołtysi byli zobowiązani do służby konnej 
w lekkiej zbroi. Pozostali prawdopodobnie służyli podobnie jak chłopi tylko przy wysta-
wieniu wozów z zaprzęgiem, a służbę odbywali w ochronie taborów240. Ze względu na 
niewiele zachowanych wzmianek nie można szczegółowo omówić powinności wojsko-
wych młynarzy. Wydaje się jednak, że zazwyczaj służba wojskowa i obowiązek udziału 
w wyprawach wojennych były związane nie tyle z posiadaniem młyna, ile przynależną 
do niego ziemią i dotyczyły w praktyce tylko tych właścicieli, którzy posiadali większy 
obszar ziemi, powyżej 1 łana. Nie oznacza to, że młynarze byli zwolnieni z obowiązku 
partycypowania w kosztach wypraw wojennych czy też udziału w nich. Nieumieszcza-
nie w przywilejach młyńskich odrębnych regulacji wskazuje na stosowanie ogólnych 
reguł, którym podlegali wszyscy młynarze na danym terenie241. Przy sprzedaży młyna 
w dobrach rycerskich w Jagodnej, w komturstwie elbląskim, ich właściciele Lubeke von 
Hurden i Cuneke von Wugenap potwierdzili, że młynarz był zwolniony ze służby woj-
skowej i udziału w rejzach, natomiast musiał opłacać wartowe (Wartgeld)242. Obowiązek 
płacenia wartowego (Wartlohn), określanego w źródłach łacińskich jako custodiales, wy-
stępował w dokumentach młyńskich bardzo rzadko. W przywileju na Młyn Reszelski 
z 2 IV 1422 r. biskup warmiński Jan potwierdził obowiązek jego płacenia z 0,5 łana 
ziemi, było to więc zobowiązanie rzeczowe z posiadanej ziemi, a nie młyna243. 

Kwestie służby wojskowej właścicieli młynów regulowali na swym terenie oczywiście 
również Krzyżacy. W przywileju na młyn w Rauschnicken w komturstwie pokarmiń-
skim z 1362 r. mowa o służbie wojskowej właściciela młyna, który w nadaniu otrzymał 

240 Tamże, s. 86; G. Kisch, Das Mühlenrecht, s. 142.
241 W wykazie służb komturstwa pokarmińskiego wymieniono 125 karczmarzy i młynarzy, z czego 

28 było pustych (nieobsadzonych), GZB, s. 5; W. Guddat, dz. cyt., s. 80.
242 „die wir ihn frey ledig haben gegeben und gelobet zu halten vor allerhand scharwerk, herrendienst 

oder reisen, dass wir sie des frey sollen und wollen halten, sonder dass sie den Herren wartgelt und 
dem pfarrer sein recht sollen geben”, CDW II nr 448, s. 444.

243 „ac eciam de medio manso custodiales, prout incole dicte ville Ternyn de suis mansis solvunt, dare 
et solvere teneantur”, CDW III nr 584, s. 578 i n.
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obok niego również karczmę, 2 łany i 3 radła ziemi, a miał służyć z 3 radeł244. Nowa 
regulacja dotycząca tego młyna została wydana w 1430 r. Ustalono w niej, że do młyna 
przynależało 1/2 łana i 3 radła ziemi. Z tych ostatnich jego właściciel Jorge Ludemann 
został zobowiązany do służby wojskowej w zbroi „zgodnie ze zwyczajem kraju” oraz 
płacenia płużnego245. Zobowiązanie to było jednak związane z ziemią, dawniej należącą 
prawdopodobnie do wolnych pruskich (mowa o polu – drey hoken in felde zu Rawssch-
nicke), a nie z młynem. Nie dotyczyło ono też młynarza, lecz właściciela nadania, w skład 
którego on wchodził. Właściciel 6 łanów i młynarz w Pomnik w nadaniu z 1365 r. został 
zwolniony ze służby wojskowej i szarwarków, ale na żądanie braci zakonnych miał obo-
wiązek uczestniczyć z dwoma małymi końmi (schwegken – małe koniki pruskie) w rej-
zach246. Z kolei w 1376  r. w przywileju na młyn w Poggenpfuhl (ros. Mendeleevo), 
w komturstwie królewieckim, do którego przynależały 3 łany ziemi, młynarz Hannus 
i jego dziedzice mieli obowiązek uczestniczyć w rejzach zimowych wielkiego marszałka, 
co zostało potraktowane jako służba z młyna i 3 łanów. W połowie zimy byli z nich 
zwolnieni, natomiast z 2 łanów pełnili służbę latem247. Z 1391 r. pochodzą informa-
cje o obowiązku płacenia przez młynarza w Mintieyten (Metgethen), w komturstwie 
królewieckim, płużnego i wartowego (Wartgeld) z młyna, karczmy i 1 łana ziemi248. 
Wartowe z 1 łana płacił także właściciel Gylgen Mole (1391 r.) w tym samym kom-
turstwie i właściciel młyna w Markławkach (1406 r.), w komturstwie pokarmińskim, 
który został zobowiązany do służby wojskowej podobnie jak inni młynarze w okręgu249. 
W 1405  r. Henryk von Swelborn, komtur w Tucholi, nadał Mikołajowi Brunckowi 
wiatrak w Lichnowach, zobowiązując go do służby, jaką musieli pełnić wszyscy młynarze 
w okręgu tucholskim250. W 1415  r. młynarz w Koppershagen w komturstwie króle-

244 „sullen uns dynen den dryn hoke ackers mit eine hengeste czu allen herferten, lantwerth”, OF 
107, k. 255r. PrUB VI/1 nr 10, s. 5.

245 „von dreen hoken uns und unsers ordens mit eyme henigste und harnische noch des landes ge-
wonheit getrewlich dinnen zu allen heruerten, landwern und geschreyenn newe hewsses zu bawern 
alde zu bessern adir zu brechen, wenne, wie dicke und wohin sie das von unsern orden und brudern 
werden gehen seyn, und pfluckkorn geoben ein jor einen scheffel rocken das andere ior einen scheffel 
weisse zu ewigen zceiten”, OF 111, k. 34r (stara pag.), obecnie, k. 152r.

246 PrUB VI/1 nr 388, s. 214.
247 „Ouch welle wir das der egenante Hannus, syne rechte erbin und nochkomen eynen sletyn des 

winters sullen usrichten dem obirsten marschalke unde synen nochkomen von der molen und von der 
dryn huben in dy reise, wenne is der marschalk und syne nochkomen vin in begernde syn, unde sal 
do mette denne der winter reyse ledig syn. Sundir von den ii (2) huben sal her unde syne erbin und 
nochkomen des somers dynen unde thun als eyn andir hubener von synen huben pflegit czu dynen 
unde czu thun und dy dritte hube lose wir im czu der molen und scharwerkis frey”, OF 107, k. 247r-
-247v; R. Plümicke, dz. cyt., s. 70-71.

248 „Ouch sullen sy uns pflichtig syn pflugkorn vnd wartgeld czu geben alle ierlich noch des landes 
gewonheit”, OF 107, k. 285r.

249 „Och sollen sye uns dienen gleich anderen molneren unseres gebytts”, OBA nr 881.
250 „Auch wollen wir, dass er uns dienen soll gleich den anderen muelleren im Tauchelschen gebiete, 

wenne wir sie heissen”, UKT nr 120, s. 141; G. Kisch, Das Mühlenrecht, s. 142.

Plik zabezpieczony watermarkiem jawnym i niejawnym: 17072623A3535323

##7#52#aMTcwNzI2MjNBMzUzNTMyMw==

##7#
52#a

MTcw
NzI2

MjNB
MzU

zNTM
yMw

== ##7#52#aMTcwNzI2MjNBMzUzNTMyMw==



Młyny zbożowe w XIII–XV w. – zagadnienia prawne64

wieckim zyskał zezwolenie na budowę karczmy. W związku z tym, że był już zobowią-
zany do służby wojskowej konno z młyna, w drodze szczególnej łaski służbę z karczmy 
ograniczono do dostarczenia wozów z zaopatrzeniem (Warpen) bez konia251. Natomiast 
w 1418 r. w nadaniu młyna w Wielkich Radowiskach, w komturstwie kowalewskim, 
potwierdzono obowiązek płacenia wartowego i zboża skalowskiego (schalwensschekorn), 
świadczenia pobieranego na rzecz zabezpieczenia granicy wschodniej przed Litwinami 
i Żmudzinami, podobnie jak „andirn unsirm lewthen, die das pflegen czu gebin”. War-
towe w wysokości 1/2 wiardunka od koła młyńskiego płacił w 1442 r. również właściciel 
młyna w Nowicy, w komturstwie elbląskim, Wawrzyniec Pisckaym252. 

Przytoczone przykłady obrazują, że zazwyczaj regulacje dotyczące obowiązku służby 
wojskowej określano jedynie poprzez odwołanie się do ogólnie obowiązującego w tym 
względzie zwyczaju, który był dla wszystkich oczywisty. Natomiast szczegółowo opisane 
świadczenia wojskowe umieszczano zazwyczaj w przypadku przywilejów na młyny po-
łożone w przygranicznych komturstwach królewieckim i pokarmińskim, stale zagrożo-
nych potencjalnym konfliktem z Litwą i obarczonych obowiązkiem udziału w rejzach. 
Samo zobowiązanie do służby wojskowej było związane we wskazanych wypadkach nie 
tyle z faktem posiadania młyna, ile przynależnej do niego ziemi i ciążyło na właścicielu 
ziemi i młyna, a więc nie zawsze młynarzu. Należy też dodać, że w poszczególnych okrę-
gach państwa krzyżackiego regułą było opłacanie wartowego (Wartgeld), co potwierdzają 
zachowane rejestry czynszowe, w tym pochodzący z 1419 r. dla komturstwa pokarmiń-
skiego (brandenburskiego)253. W 1446 i 1451 r. komornictwo w Łukcie (komturstwo 
elbląskie) z 11 młynów otrzymywało około 2 grz. wartowego254. W 1443  r. wartowe 
płaciły młyny w Miłakowie i Tolkmicku255, zaś w latach 1446–1450 uiszczały je mły-
ny w komturstwie elbląskim256. Specyficzne regulacje przyjęto w przypadku młynarza 
w borze koło wsi Stary Dwór. Miał on obowiązek, podobnie jak jego sąsiedzi, udziału 
w polowaniach257.

251 „dynen myt eyme pferde czu warpen besundern von deme kretczhem awsgenommen das pferd, 
domethe her vns von der molen besundern pflichtig ist czu dynen”, GStA PK, Perg. Urk., Sch. XLIII 
nr 15.

252 „sal vns ouch geben von itczlichem rade eynen halben firdung wartgelt”, APG 369,1/2078, s. 14.
253 H. Steffen, Die ländliche Mühlwesen, s. 87.
254 „Item so gefellet von 11 molen im gebiethe 2 mr. Wartgeld, eyn jor mehe, das ander weniger”, 

Vis. I, nr 120, s. 245; t. II, nr 176, s. 147.
255 OF 200b, k. 242v.
256 OF 200b, t. II, k. 6r-22r, 85r-92r, 133r-147r, 221r-224v, 239v-244v, 337r-354r.
257 „Also doch ab is notdorft wurde syn, das syne [młynarza –  R. K.] nocbare obiral, als sie gesessen 

weren, muesten czujagen czu befredunge dis landes, das derselben Hannus vns syne erben vnd na-
chkomelinge ouch phlichtig syn czu czujagen von den vorgenanten huben vnd morgenen, als andere 
ire nocbare”, CDW III nr 433, s. 441 n.
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Szarwarki

Do regulacji często pojawiających się w treści przywilejów młyńskich należała kwestia 
szarwarku258. W wielu dokumentach mowa o wyraźnym zwolnieniu młynarza z tej po-
winności, co by wskazywało na ogólnie przyjęty obowiązek jego wypełniania przez mły-
narzy, podobnie jak było to w przypadku chłopów. Zwolnienie było więc szczególnym 
przywilejem, choć należy to widzieć w szerszym kontekście ogólnego wymiaru płacone-
go czynszu i ewentualnego nakładania na młynarza innych obowiązków ze strony wła-
dzy zwierzchniej, przede wszystkim wolnego przemiału. Występujące w poszczególnych 
dokumentach regulacje, które dotyczyły obowiązku darmowego mielenia określonej 
liczby korców ziarna należącego do władzy zwierzchniej na rzecz jej wsi, zamków czy 
folwarków, były dużym obciążeniem. Obejmowały one też zobowiązanie do mielenia 
zboża należącego do Zakonu, biskupa czy kapituły za zmniejszoną opłatą. Oczywiście 
w przypadku stosowania tego typu regulacji mniejszy wymiar miał ogólny czynsz pła-
cony z młyna, o czym szerzej w innym miejscu. 5 XI 1385 r. biskup warmiński Henryk 
nadał Laurentiuszowi Hunderfrewdemu młyn we wsi Barczewko. Ze szczególnej łaski 
pozwolił mu za swe pieniądze kupić 2 łany ziemi we wspomnianej wsi, które zawsze 
przy młynie powinny zostać i z których miał on płacić 1/2 grzyny czynszu bez chłopskich 
szarwarków259. Podobnie w dokumencie z 12 III 1395 r. wójt warmiński Henryk ze-
zwolił Janowi Muellerowi, sołtysowi w Szynowie, zbudować młyn i nadał do tego 2 łany 
na prawie chełmińskim z wolnością od szarwarków260. Zbliżone postanowienie zawarto 
w przywilejach na młyny w Rudzie z 1403 r.261 i Sątopach w 1421 r.262 W innych wyraź-
nie stwierdzano natomiast obowiązek płacenia szarwarku. 13 V 1359 r. w przywileju na 
młyn w Grzędzie biskup warmiński Jan II nadał sołtysowi wsi Bomgarte tamtejszy młyn 
biskupi z takimi obowiązkami, jakim podlegali inni młynarze biskupi263. Taką formułę 
zastosowano także w 1375  r. przy sprzedaży młyna w Kabinach264. Podobnie 24 VI 
1363 r. wójt warmiński Jan von Czul potwierdził, że Klaus Peregrinus i Wolgoth nadali 
Heinkoni młyn w Rukławkach z obowiązkami, jakie ciążyły na innych młynarzach bi-
skupich265. 30 III 1371 r. przywołani już właściciele dóbr Jagodna Lubeke von Hurden 

258 Zob. uwagi: H. Steffen, Die ländliche Mühlwesen, s. 87. Na temat szarwarków zob. E. Wilke, Die 
Ursachen der preussischen Bauern- und Bürgerunruhen 1525 mit Studien zur ostpreussischen Agrarge-
schichte der Ordenszeit, AF, 7, 1930, s. 62-63, 79-80.

259 CDW III nr 187, s. 151.
260 CDW III nr 299, s. 275.
261 „sine servicio ruscticali, scharwerk vulgariter dicto, assignatis”, CDW III nr 385, s. 374-378.
262 Nadanie było wolne od chłopskich szarwarków, a mianowicie „Warpoten”, CDW III nr 579, 

s. 575.
263 „servicia talia, qualia alii nostri molendinatores racione molendinorum fecerint, facere tenebun-

tur”, CDW II nr 281, s. 279
264 „dynen dovon, wen yn geboten wirt gleich andern molnern in desem Bischtume”, CDW II nr 

506, s. 543; G. Kisch, Das Mühlenrecht, s. 142.
265 „et omni onere, uti alii molendinatores domini nostri episcopi habere”, CDW II nr 345, s. 352-353.
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i Cuneke von Wugenap potwierdzili sprzedaż znajdującego się w granicach ich dóbr 
młyna, określając wyraźnie między innymi obowiązek szarwarków266. Z kolei 25 VIII 
1398 r. komtur w Tucholi Jan von Streifen wystawił przywilej dla młynarza w Czersku, 
ustalając obciążenie szarwarkami podobnymi do tych, jakie ponosili inni młynarze267. 
Również w przywileju z lat około 1392–1404 wydanym przez Wernera von Tettingena 
na młyn w Asunach mowa o szarwarkach i obowiązku dostarczenia wozu z zaopatrze-
niem (Warpoten)268. Natomiast z tego typu obowiązków został zwolniony Hans Wo-
gner, któremu nadano młyn w Neu Kälberg (1 VIII 1402 r.). Młyn ten znajdował się 
w dobrach rycerskich Pilgrima von Schwubena269. Z kolei w dokumencie z 2 V 1402 r. 
biskup warmiński Henryk zobowiązał posiadacza młyna i karczmy w Kiwitach do płace-
nia czynszu i do szarwarków270. O podobnym obowiązku z ziemi przynależnej do młyna 
mowa również w dokumencie z 1422 r. dotyczącym młyna w Rynie Reszelskim koło 
Sątopów271. Także w przywileju na młyn w Seith (ros. Schurawljowka) z 25 V tego sa-
mego roku ustalono, że właściciel miał obowiązek wykonywania szarwarków podobnie 
jak karczmarz. Dodajmy, że nadanie obejmowało obok młyna również 5 łanów ziemi 
pomiędzy okolicznymi wsiami Peterninen, Moritten i Praunitten oraz terenem należą-
cym do karczmarza w Seith272. We wszystkich przytoczonych przypadkach, za wyjątkiem 
młynów w Rudzie i Kiwitach, właściciele młynów posiadali w ramach nadania ziemię 
od morgi do kilku łanów. Może to świadczyć o powiązaniu obowiązku szarwarkowego 
z posiadaniem przez młynarza odpowiedniej ilości ziemi, a nie samego młyna. Z kolei 
w przywileju na młyn w Starych Kiejkutach w 1429 r. zwolniono właściciela z świad-
czenia szarwarków, ale zachowano jego obowiązek dostarczania owsa (aristi Haber), po-
mocy przy zbiórce siana i młócce oraz utrzymania dróg, podobnie jak czynili to inni 
mieszkańcy wspomnianej wsi273. Właściciel młyna w Ostrzycach był zobowiązany do 2 
dni szarwarków rocznie, ale nie z młyna, lecz z posiadanej karczmy274.

266 „dass sie uns beyde alle jar jerlich vor den zinsz scharwerk und alles das gutt schuldig sein und sol-
len geben, und unsern rechten nachkomlinge auff Sanct Martins tag fuenf mark preusch gewonlicher 
muentze”, CDW II nr 448, s. 444-445.

267 „scharwerken gleich unsern andern muehlen”, HKS nr 112a, s. 213-214.
268 „mit eyner scharwerken czu Warpoten”, OF 105, k. 99r.
269 „Do boben sal her gelediget sin von allem dyenste unde ouch von warpoten ewiclich”, K. Bor-

chardt, dz. cyt., dok. 5, s. 70.
270 „servicia communia Warpoten et scharwerk vulgariter nominata”, CDW III nr 373, s. 358.
271 CDW III nr 584, s. 579.
272 OstF 118, k. 91r-v.
273 OstF 125, k. 374r (dawna, k. 536r).
274 ADP, monastica, Kartuzy nr 5, dok. 52, s. 232-233.
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Sytuacja młynarza w razie uszkodzenia młyna

Obok regulacji dotyczących obowiązków ciążących na młynarzach w niektórych doku-
mentach umieszczano szczegółowe postanowienia mówiące o formach zabezpieczenia na 
wypadek zniszczenia młyna w wyniku prowadzonych działań wojennych i wypadków 
losowych275. W dokumencie dotyczącym położonego nad Drwęcą, bezpośrednio przy 
granicy z Polską, młyna w Lubiczu z 1292 r. ustalono, że w razie jego zniszczenia na 
skutek działań wojennych młynarz miał być zwolniony z płacenia czynszu276. Z kolei 
w 1357 r. biskup sambijski w ten sposób zabezpieczył młynarza w Kalk na Sambii, zobo-
wiązując się pomóc w naprawie młyna, gdyby został on zniszczony „przez Litwinów lub 
innych wrogów chrześcijaństwa”277. W obu przypadkach chodziło o młyny położone na 
pograniczu narażonym na bezpośrednie działania wojenne. Nierzadko przywileje młyń-
skie regulowały także kwestię praw i obowiązków młynarza w razie zniszczenia młyna 
wskutek różnych przyczyn losowych (klęsk naturalnych). W 1370 r. Dieterich Czecher, 
nadając Hannusowi Segilkowenowi 1/3 młyna we wsi Próle, potwierdził, że w przypad-
ku jego zniszczenia poniesie proporcjonalnie 2/3 kosztów odbudowy młyna i grobli278. 
Takie ustalenia dotyczyły także młyna w Szynowie (1381 r.), którego 1/3 była własnością 
sołtysa279. Podobne regulacje zawarto w przywilejach na młyny w dobrach biskupstwa 
warmińskiego w Rudzie (1403 r.)280 i Kolnie koło Reszla (1403 r.)281. W tym ostatnim 
sołtys miał połowę czynszu z młyna, musiał natomiast sam dbać o jego budowę282. 

Jan von Czul, wójt warmiński, sprzedając w 1375 r. Henrykowi młyn we wsi Kabiny, 
zagwarantował pomoc w razie jego zniszczenia283. Uczyniła tak też w 1381 r. kapituła 
chełmżyńska przy sprzedaży części wiatraka koło Chełmży. W dokumencie zaznaczono, 
że w razie uszkodzenia młyna kapituła będzie mielić za darmo własnym koniem w swym 
młynie kieratowym284. W 1396  r. kapituła pomezańska, sprzedając młyn w Tymawie 
Wielkiej, zagwarantowała młynarzowi Mikołajowi pomoc w transporcie potrzebnego 

275 G. Kisch, Das Mühlenrecht, s. 137.
276 „Porro si sepedictum molendinum per paganos aut [quovis fortassis eventu destructum fuerit, 

extunc predictum cen]sum nob[is solvere non tenen]tur”, PrUB I/2 nr 592, s. 370.
277 „per Lytwanos sive alios adversarios christiane fidei”, UBS nr 452, s. 304; P. Siegmund, dz. cyt., 

s. 298. Te same ustalenia zostały powtórzone w nowym przywileju na młyn i karczmę w Kalk w roku 
1427 (11 IX), GStA PK, Perg. Urk., Sch. XXIX nr 63.

278 „wen die moele usbricht ader bowfellig wirt, so sal ich die czwey teile buwen und temmen und 
der schulcze das dritte teil”, CDW II nr 464, s. 469.

279 CDW III nr 113, s. 84-85.
280 CDW III nr 385, s. 374-378.
281 CDW III nr 390, s. 382.
282 H. Steffen, Die ländliche Mühlwesen, s. 81.
283 CDW II nr 506, s. 543.
284 UBC nr 360, s. 283.
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drewna w razie zniszczenia młyna wskutek pożaru lub innego nieszczęścia285. Wypad-
ki takie zdarzały się dość często, jak na to wskazują podawane przyczyny wystawiania 
odnowionych przywilejów młyńskich286. W 1414 r. biskup pomezański Jan zobowiązał 
się przy sprzedaży młyna w Nicponiach do pomocy w koniecznych naprawach dwóch 
mostów, grobli i czyszczeniu rowu młyńskiego287. Natomiast w 1425 r. biskup sambijski 
Jan wydał dokument dotyczący młyna w Gross Hubenyk (ros. Sinjawino), udzielając 
młynarzowi Tomaszowi Blumenawowi wolnizny na płacenie czynszu przez 2 lata, ze 
względu na zniszczenia, jakich dokonała w młynie spiętrzona woda. W tym czasie czynsz 
miał wynosić 1 wiardunek288. W wielu przywilejach znalazły się regulacje dotyczące po-
mocy młynarzowi w razie zniszczenia grobli. Tak było w nadaniu młyna w Goręczynie 
z 1436  r., w którym właściciele wsi ustalili, że w wypadku takiej szkody udzielą po-
mocy z własnego majątku i z własnymi ludźmi, tak aby groblę naprawić, natomiast 
użytkownik młyna miał obowiązek pokryć koszty jedzenia i picia dla wykonujących te 
naprawy289. Również w nowym przywileju na młyn w Zwierzynku z 1439 r. wójt tczew-
ski zagwarantował pomoc w naprawach, jednocześnie zobowiązując jego właściciela do 
stałego doglądania grobli290. Z kolei w przywileju na młyn w Starym Targu z około 
1443 r. zobowiązano wszystkich mieszkańców wspomnianej wsi do pomocy młynarzowi 
i pracy przy odbudowie grobli i spiętrzaniu wody291. Szczegółowe zapisy zawiera również 
przywilej na dwa wiatraki pod Radzyniem Chełmińskim, wystawiony przez Konrada 
von Erlichshausena w dniu 14 X 1449 r. W razie ich zniszczenia dokonanego w czasie 
działań wojennych lub za sprawą pożaru, wskutek czego uległyby zniszczeniu mecha-
nizmy i kamień młyński, komtur w Radzyniu miał udzielić pomocy i ponieść połowę 
kosztów odbudowy wiatraka, zaś w przypadku zniszczenia wiatraka przez burzę lub silny 
wiatr miał pokryć jedynie połowę kosztów jego odbudowy, wyłączywszy jednak koszty 

285 „Ouch were is das dy mol vorbrente adir andir schade geschege von wassers halben das sie wedir 
muste gebuwet werden, so solle wir jm das czymmer helfen furen vnde sunderlichen dan grosse vnd 
das schwerste adir das czymmer sal er selber schicken vnde beczalen. Ouch sullen die lute dy do malen 
helfen die graben suberen vnde rumen”, UBP nr 107, s. 157.

286 G. Kisch, Das Mühlenrecht, s. 127.
287 „Och so sal Hannus vorgedacht seine erben vnd nochkomelinge halden vnd bessern dy czwu 

brocken, die mittilbrogke bey der moll vnd die obirbrocke vff dem molgraben gelegin, dorczu sullen 
wir Im geben vnser holz alzo veel als notdorft ist und sullen jm och helfen mit der fur vf das wenne 
is not ist das dy brogken gebessert werden. Och so sal her halden dy czwene Temme dy wir Im sullen 
helfen themmen wen das notdorft ist vnd den Graben den wir Im och sullen helfen slemmen”, UBP 
nr 125, s. 183-184.

288 OF 103, k. 16r.
289 „Ob der tham ussbroche von wassirsnoth, zo wel en helffen noch unserm vormogen mit sampt 

unsern leuthen den tham widder bessern, so sullen sie den helffern essen und trincken geben noch 
yrem vormogen”, ADP, monastica, Kartuzy nr 5, dok. 73, s. 253-254.

290 „sonderlich ab der thamm bey der mohle ussbruche, den sollen wir ihm halffen machen, doch soll 
er mit vleiss darczu sehen, das es nicht gescheche”, OF 98, k. 119r-120r.

291 OBA nr 8393 znajduje się w OBA nr 8210.
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odbudowy mechanizmu i dostarczenia kamienia młyńskiego292. Tak szczegółowa regu-
lacja wynikała zapewne nie tylko z chęci precyzyjnego określenia praw i obowiązków 
właściciela wiatraka, lecz też jego szczególnego zabezpieczenia na wypadek wydarzeń 
wojennych i pożaru, który zazwyczaj oznaczał jego całkowitą ruinę. W przywileju na 
młyn w Pokirren (komturstwo królewieckie) w 1459 r. Zakon zobowiązał się, że w razie 
uszkodzenia grobli młyńskiej odbuduje ją i naprawi293. Przytoczone tu licznie klauzule, 
regulujące sytuację młynarza w razie zniszczenia młyna na skutek przyczyn losowych, 
były odpowiedzią na rzeczywiste wydarzenia. W 1388 r., jak zanotował kronikarz, przed 
św. Małgorzatą na skutek obfitych deszczów w komturstwach w Brodnicy, Radzyniu, 
Rogóźnie i Pokrzywnie uległy zniszczeniu liczne młyny, między innymi w Słupie i przed 
zamkiem w Brodnicy294. Natomiast w 1416  r. młyn w Brodnicy nie mógł mielić ze 
względu na przerwanie jeziora295.

Niszczenie młynów w czasie wojen

Wspomniane regulacje były także formą zabezpieczenia młynarzy w związku z niszcze-
niem młynów w czasie działań wojennych, co nie należało przecież do wydarzeń nadzwy-
czajnych, a każdy taki przypadek mógł oznaczać zazwyczaj ruinę finansową młynarza, 
względnie właściciela młyna. Liczne informacje o przypadkach zniszczenia młynów za-
wierała zaginiona, niestety, księga strat z okresu wojny głodowej (1414 r.)296. Z zachowa-
nych przekazów wiadomo, że zniszczeniu uległy wówczas liczne młyny w komturstwie 
ostródzkim, w tym w: Domkowie297, Saminie, Isegu298, Drwęcku299. Ten sam los spotkał 

292 „Gescheches ouch, das Got abewende, das die windmolen krigeshowen verstoret adir fewers we-
gen verbrannt und die steyne und ysenwerk davon wekg komen wurden, so solle eyn kompthur czum 
Reden semliche windmolen die helfte bauwen und ouch steyne und ysenwerke die helfte beczalen, 
sundir wurden semlich windmolen van stormes adir windes wegen niderfallen und czunichte werden, 
so solle eyn kompthur czum Reden die helffte des buwes davon vsrichten, sundir steyne adir ysenwerk 
bedurffe her nicht beczalen”, OF 97, k. 209v; D. Brauns, dz. cyt., s. 92-93.

293 OF 94, s. 357-359, nr 139.
294 „Gros schade geschach von irgysunge der wasser. Item dry tage vor margarethe was so gros reyn 

im lande czu Pruszin, das desin gebitegern: Strasburg, Redin, Roghusen, Engelsberg, ere molen usbro-
chin und geschach gros schade, das des kompthurs gemach von Grudencz nedir vil in die Wysel. Und 
czu Fredecke vylen czwene torme neder in deme vorborge, und die mole czu Starkinberg, und die 
mole vor dem huse brochin ouch us, und ouch schach schade an deme huse czu Roghusin”, Francisca-
ni Thorunensis, s. 152-153; H. Plehn, Ortsgeschichte, s. 87.

295 Franciscani Thorunensis, s. 361-362; H. Plehn, Ortsgeschichte, s. 87.
296 Tylko część informacji z ksiąg szkodowych, głównie na temat zniszczonych kościołów, opubli-

kował C. Krollmann, Die Bau- und Kunstdenkmäler des Ordenslandes Preussen in den Schadenbüchern 
(1411/19), Berlin 1919. Niestety, poza kilkoma wyjątkami, pominął wzmianki o młynach. 

297 K. Abe, dz. cyt., s. 87.
298 Tamże, s. 88.
299 Tamże, s. 90.
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wówczas również trzy młyny w komturstwie dzierzgońskim, w tym w Stanówku i Sta-
rym Dolnie300. Bardzo wiele młynów unicestwiono w ziemi chełmińskiej. Były to urzą-
dzenia przemiałowe w osadach, wsiach i miastach: Tannen Mühle, Sumin, Gołębiewko, 
Świecie nad Osą, Nowy Młyn, Chełmoniec, Golub, Lisewo, Leśno, Radoszki. Dodajmy 
do tego dwa wiatraki przed Wąbrzęźnem i dwa młyny na rzeczce Wierdzelewie (kom-
turstwo nieszawskie). W okręgu kowalewskim zniszczono 11 młynów, które płaciły ra-
zem 40 łasztów, straty w budynkach i kamieniach oszacowano na 1200 grz., w dobrach 
kapituły chełmżyńskiej zniszczono wówczas trzy młyny warte 1800 fl., a w komturstwie 
toruńskim straty we wsiach i młynach łącznie wynosiły 4000 grz.301 Odnotowano rów-
nież zniszczenie dwóch młynów (górnego i dolnego) przy zamku w Olsztynku302. W tej 
sytuacji próbowano oczywiście podejmować pewne działania zabezpieczajace. Być może 
związek z przygotowaniami do wojny miał list wielkiego komtura do wielkiego mistrza, 
w którym radził mu, aby zdemontować młyn z zamku w Toruniu i przewieźć go stat-
kami w inne miejsce303. Chodziło tu może nie tyle o przeciwdziałanie ewentualnemu 
zniszczeniu wspomnianego młyna, ile raczej praktycznemu zablokowaniu jego pracy, co 
czyniłoby pozostawienie go w tym miejscu bezużytecznym. W okresie konfliktów z Pol-
ską szczególnie wielkie straty zanotowały również młyny znajdujące się w biskupstwie 
warmińskim i na terenach administrowanych przez tamtejszą kapitułę. Zniszczeniu uległ 
między innymi młyn w Zielonowie304. W zachowanych wykazach odnotowano ponadto, 
że nie pozostał żaden sprawny młyn w komornictwach Pieniężno, Olsztyn, Barczewo, 
Jeziorany i Biskupiec. Co więcej, bez strat przetrwały tylko dwa w komornictwie lidzbar-
skim i po jednym w komornictwach orneckim i dobromiejskim305. Zniszczeń młynów 
nie odnotowano wówczas jedynie w komornictwie reszelskim. Nawet biorąc pod uwagę 
możliwą pewną przesadę w przygotowywanych sprawozdaniach, skala zniszczeń młynów 
była ogromna i musiała dotyczyć znakomitej większości istniejących wcześniej urządzeń 
przemiałowych. Zestawiając posiadane informacje o liczbie młynów w poszczególnych 
komornictwach i odnotowaną w wykazie skalę zniszczeń, można przyjąć, że musiała ona 

300 A. Semrau, Die Siedlungen im Kammeramt Morein, s. 33.
301 Wyciągi z księgi szkodowej dla ziemi chełmińskiej, obejmujące też młyny, opublikował D. Brauns, 

dz. cyt., s. 146, 147, 152, 155-157, 161-163.
302 G. Michels, dz. cyt., s. 94.
303 OBA nr 28058.
304 CDW II nr 234, s. 235, przyp. 1.
305 Komornictwo w Pieniężnie: „omnes ville et omnia molendina et allodia”, komornictwo w Olszty-

nie: „et omnia allodia et molendina, totaliter combusta sunt [...]”, komornictwo w Lidzbarku: „omnes 
ville et curie, omnia molendina preter duo, et omnia allodia totaliter combusta et destructa sunt [...]”, 
komornictwo w Ornecie: „omens ville et curie, omnia allodia et omnia molendina preter unum [...]”, 
komornictwo w Dobrym Mieście: „omnes ville et curie et allodia, et omnia molendina preter unum 
[...]”, komornictwo w Barczewie: „et omnes ville et curie et omnia molendina et allodia totaliter 
destructa et combusta sunt [...]”, komornictwo w Jezioranach: „omnia molendina et allodia totaliter 
combusta sunt [...]”, komornictwo w Biskupcu: „omnes ville et molendina et omnia alvearia episcopi 
[...] totaliter destructa”, CDW III nr 495, s. 504-506.
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dotknąć ponad 60 z nich, a więc 2/3 wszystkich działających na terenie administrowanym 
przez biskupa i kapitułę. Z kolei w 1423 r. wspomniano zniszczony w ostatniej wojnie 
młyn w Wolnicy306. W trakcie prowadzonych walk straty ponosiły również młyny po-
łożone w innych jednostkach administracyjnych państwa zakonnego. Wykaz szkód z lat 
1411–1422 obejmował też zniszczenie dworu i młyna w Kłódce, a sumę poniesionych 
strat oszacowano na 200 grz.307 Szczególnie skomplikowany był w tym okresie problem 
położonego na pograniczu polsko-krzyżackim młyna w Lubiczu nad Drwęcą308, który 
został zniszczony podczas wojny. W dniu 6 I 1420 r. król Zygmunt rozstrzygnął w swym 
arbitrażu pomiędzy Zakonem a Polską i Litwą, że młyn w Lubiczu mógł zostać odtwo-
rzony w ciągu sześciu miesięcy od królewskiego postanowienia309. W praktyce do tego 
nie doszło, gdyż dopiero 23 V 1426 r. król Polski Władysław Jagiełło zezwolił wielkiemu 
mistrzowi na rekonstrukcję młyna w Lubiczu, zastrzegając przy tym, że może on zostać 
zbudowany tylko z drewna310. Jak podkreślono, młyn ten nie mógł być nigdy umocnio-
ny i miał służyć tylko jako urządzenie przemiałowe311. 

Najścia na młyny zdarzały się oczywiście nie tylko w okresie prowadzenia regular-
nych działań wojskowych. Dla przykładu 4 II 1431 r. komtur w Toruniu pisał do wiel-
kiego mistrza, że Polacy napadli na młyn zwany Lyno (Młyniec?) w okręgu toruńskim. 
Zrabowali dwa konie i mąkę mieszczanina z Torunia, którego tak ciężko zranili, iż nie 
wiadomo było, czy przeżyje312. Z kolei 19 II 1432  r. komtur w Toruniu informował 
listownie wielkiego mistrza o splądrowaniu przez Polaków dwóch młynów, z których 
zabrali oni zboże tamtejszych ludzi, ale samych urządzeń nie spalili313. Do niszczenia 
młynów przez wojska walczących stron dochodziło też później. W czasie wyprawy hu-
syckiej na Pomorze spalono między innymi młyn w Zwierzynku w okręgu tczewskim, 
który odbudowano dopiero w 1439  r.314 Do szczególnie głośnych przykładów należy 

306 CDW III nr 599, s. 594-595.
307 X. Froelich, dz. cyt., s. 173.
308 K. Neitmann, Der Grenzstreit zwischen, s. 111-137. 
309 Tamże, s. 120. „Item pronunciamus, laudamus, amicabiliter componimus, arbitramur, decla-

ramus et diffinimus ac per hanc arbitramentalem sentenciam et amicabilem composicionem in hiis 
scriptis sentenciamus: Quod magister generalis et ordo prefati teneantur et debeant destrui et demoliri 
facere castrum Lubitz cum molendino, quod est in Drawancia fluvio, infra sex menses proxime futu-
ros a die dati presencium continue computandum, ita quod aqua habeat cursum et meatum suum, 
sicut habebat ante constructionem dicti castri et molendini”, Codex diplomaticus regni Polonie et Magni 
Ducatus Lituaniae, hg. v. M. Dogiel, vol. 4, Vilnae 1764, s. 106.

310 OBA nr 4591.
311 K. Neitmann, Der Grenzstreit zwischen, s. 123.
312 OBA nr 5867.
313 „Och haben dy Polen vom nehesten vorgangen sonnobende uff den sontag czwu molen usgepo-

chet und haben den luthen ir guter genomen und haben dy molen nicht vorbrandt”, OBA nr 5969.
314 „die muele zu Girssgrim im Dyrschau gebiet gelegen mit 2 rader zubawen, die in dem negsvor-

gangen kriegen von den feiden ist verbrandt”, OF 98, k. 119r-120r
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konflikt z lat 1448–1449 pomiędzy komturem w Tucholi i starostą w Nakle o młyn na 
rzece Kamionce (w Gostycynie?)315.

Przeniesienie młyna

Określone w przywilejach młyńskich dokładne położenie założenia młyńskiego, w tym 
ilości kół, nie wykluczało w szczególnych przypadkach możliwości ewentualnej zmia-
ny miejsca jego działania. 22 V 1343  r. kapituła warmińska zezwoliła na przeniesie-
nie młyna w Dąbrowie (Damerau)316. Podobnie w dokumencie wydanym 2 II 1366 r. 
wspomniana kapituła potwierdziła połączenie dwóch młynów w Wólce Tolkowieckiej 
i Brzeszczynach w jeden, ustalając też dla nich wspólny czynsz317. Z kolei w dokumencie 
z 1403 r. mowa o przeniesieniu do wsi Rudy (Eisenwerk) młyna z dwoma kołami, który 
wcześniej znajdował się w granicach wsi Mingajny i posiadał jedno koło318. 

Zakaz wznoszenia kolejnych młynów w okolicy

Potrzeba precyzyjnej regulacji miejsca działania młyna wynikała także z faktu jego bez-
pośredniego oddziaływania na otoczenie, choćby z uwagi na konieczność odpowied-
niego spiętrzenia wody. Określanie minimalnego terenu działania poszczególnych mły-
nów może pośrednio wskazywać również na teren ich oddziaływania gospodarczego. 
Wskazówką są tu umieszczane nieraz w przywilejach młyńskich klauzule, zakazujące 
wznoszenia kolejnych tego typu obiektów w okolicy319. Należy je rozumieć jako próbę 
racjonalnego planowania opłacalności ekonomicznej poszczególnych założeń młyńskich 
i możliwości energetycznych cieków wodnych320. Chodziło w nich też o ochronę intere-
sów mieszkańców okolicznych wsi. Zapewnienie młynarzowi odpowiedniej ilości wody 
gwarantowało możliwie nieprzerwaną pracę młyna i jego właściwą wydajność. Budowa 
zbyt wielu młynów w bliskiej odległości zmniejszała ich wykorzystanie i szkodziła tym 
położonym niżej na danym cieku wodnym. Nieprzypadkowo z młyna górnego w Ra-
ciążu płacono czynsz w wysokości 6 łasztów ziarna i tuczono 4 świnie, a z działającego 
tam młyna dolnego tylko 3 łaszty321. Z zachowanych regulacji wynika, że odległość ta 

315 Listy wielkiego mistrza do starostów w Nakle i Poznaniu, OF 17, s. 803, 833, 842.
316 CDW II nr 24, s. 22-23.
317 CDW II nr 391, s. 403-404.
318 CDW III nr 385, s. 374-378.
319 G. Kisch, Das Mühlenrecht, s. 136.
320 R. Kubicki, Problem wykorzystania energii wodnej w młynarstwie na przykładzie państwa zakonu 

krzyżackiego w Prusach, KHKM, R. 56, 2008, nr 3–4, s. 287-288.
321 OBA nr 28267.
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wynosiła zazwyczaj od 0,5 do 1 mili, a więc od 3,8 do 7,7 km322. W 1313 r. wielki mistrz 
Karol z Trewiru, rozstrzygając spór o ziemię i młyn w Kamionce, ustalił, że w okolicy 
tamtejszego młyna nie wolno będzie budować innego w odległości mniejszej niż 1 mila, 
licząc w górę rzeki323. Tego typu postanowienia zawarto również w przywilejach na młyn 
w Bludau324 (ros. Kostrovo, 1341 r.) i w Czersku325 (1398 r.), w którym zakazano wzno-
szenia kolejnego w odległości 0,5 mili w górę i dół rzeki oraz młynów w Gostycynie326 
(1343 r.), Jezioranach327 (1349 r.) i Mingajnach328 (1376 r.) – tam zakaz budowy innego 
obejmował odległość wynoszącą 0,5 mili. W przywołanych regulacjach widoczna jest 
chęć udzielenia szczególnych gwarancji osobom kupującym młyny. Zakaz wznoszenia 
nowych urządzeń miał gwarantować zachowanie dotychczasowej pozycji gospodarczej 
młyna, a więc utrzymanie lub wręcz podniesienie jego wartości. Klauzule takie umiesz-
czono również w wielu innych dokumentach, przede wszystkim tych dotyczących sprze-
daży założeń młyńskich. W okolicy młyna zwanego Kalk koło Nastrehnen (ros. Ka-
myschinka, 1357 r.) ustalono zakaz wznoszenia innych w odległości mniejszej niż 0,5 
mili, za wyjątkiem istniejącego tam już młyna zwanego „blydemeyster”329. W nadaniu 
dwóch części Dąbrowy Człuchowskiej Zakon ustalił, że nie zezwoli na budowę inne-
go młyna poza tym, który już tam działał330. Także komtur tucholski Jan von Stryfen, 
nadając w 1398  r. Nowy Młyn i dolny młyn (Nadolnik), z których płacono łączny 
czynsz, zakazał budowy nowych młynów w odległości 1 mili w górę i w dół rzeki oraz 
pomiędzy wsiami Bysław i Cekcyn (oddalonymi w prostej linii o około 7,5 km, a więc 
prawie 1 milę)331. W 1389 r. komtur bałgijski Arnold von Buergeln nadał młynarzowi 

322 1 mila = 180 sznurów = 7785 m, zob. W. Odyniec, Chełmiński system miar i chełmińska stopa men-
nicza w rozwoju historycznym, [w:] Studia culmensia historico-juridica czyli księga pamiątkowa 750-lecia 
prawa chełmińskiego, t. 1, red. Z. Zdrójkowski, Toruń 1990, s. 398.

323 UBP nr 25, s. 35-38.
324 UBS nr 317, s. 237.
325 „Auch so wollen wir, dass [ihn] niemand überbauwen soll binnen einer halben meile oben und 

benieder, dass der mühle schädlich sey, auf dem flusze Zersenitz genandt”, HKS nr 112a, s. 213.
326 „Ouch welle wir, das bynnen eyner halben myle keyne mole ane eren willen sal gebuwet werden”; 

PrUB III/2 nr 632, s. 517-518. W potwierdzeniu przywileju z 1400 r. „Ouch sal man keyne mole von 
der Libenow dy Kemmenitze uf bynnen eyner halben milen und dy Kemmenitze nyder bis in dy Bro 
sundir eren willen buwen”, UKT nr 115, s. 119-120.

327 CDW II nr 144.
328 CDW III nr 12, s. 9.
329 „Preterea volumus in subsidium Henrici supradicti et heredum suorum, ut infra spacium dimidii 

miliaris de molendino predicto et taberna in circuitu nullum penitus molendinum ac taberna habe-
atur, excepto molendino iam posito, quod dicitur molendinum blydemeyster”, UBS nr 452, s. 305.

330 HKS nr 97, s. 112-113.
331 „Ouch so welle wir, das in nymant obirbuwen sal in der Bro uf eyner myle boben und neden. 

Ouch so sal in nymant obirbuwen czwischen Bisslaw und Czettzin, das der mole schedelich sy”, UKT 
nr 111, s. 116. Fakt, że z obu młynów właściciel płacił wspólny czynsz, świadczy o tym, że traktowano 
je jako jedno założenie. Nazwa młyna (Nowy Młyn) wskazuje również na rozbudowę pierwotnego 
urządzenia i chęć lepszego wykorzystania potencjału energetycznego rzeki. 
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z Pomnik Mikołajowi Strasburgowi rzekę przepływającą przez wieś Parys do użytku jego 
młyna z zastrzeżeniem zakazu budowy tam innych młynów, które by mu szkodziły332. 
Natomiast w przywileju na Rudzki Młyn z 1402 r. komtur tucholski zagwarantował, 
że w odległości 1 mili w górę i dół rzeki nie powstaną nowe urządzenia przemiałowe333. 
Podobnie w 1404 r. wielki mistrz Konrad von Jungingen zapewnił, że nikt nie zbudu-
je innego młyna po obu stronach Raduni, powyżej ani poniżej tego znajdującego się 
w Bielkowie, w granicach wspomnianej wsi334. Również kapituła chełmżyńska, nadając 
w 1416 r. młyn przed Nowym Miastem (Lubawskim) młynarzowi Mikołajowi Kaltwas-
serowi, zagwarantowała, że w odległości 1 mili nie powstanie inny młyn335.

Obok regulacji zakazujących wznoszenia młyna w określonej odległości od już ist-
niejącego posługiwano się również formułą ogólnie zakazującą wznoszenia kolejnych 
tego typu obiektów. Takie regulacje umieszczono w nadaniu sołectwa z prawem budowy 
młyna w Długoborze (1318 r.)336 i młyna w Nadbrzeżu (1347 r.). W tym ostatnim przy-
padku komtur elbląski Aleksander von Körner odnowił wydane przez swego poprzedni-
ka Konrada von Lichtenhaina pozwolenie na budowę młyna w Nadbrzeżu i nadał jego 
właścicielowi przymus mlewny w kilku okolicznych wsiach jako formę wynagrodzenia 
za zgodę na założenie młyna zakonnego na strumieniu młyńskim przy Kadynach337. 
Z kolei w 1363 r. wielki komtur Wolfram von Baldersheim wystawił dokument, w któ-
rym potwierdził, że pan Jochand von Clement i jego synowie obiecali kapitule pome-
zańskiej w swych dobrach Kamionka i Brokowo na rzece Liwie nie wznosić żadnych 
młynów, a już zbudowane zburzyć338. W 1372 r. zagwarantowano to również nowemu 
właścicielowi przy okazji sprzedaży młyna w Strumieńcu339. W inny sposób rozwiązano 
tę sprawę przy sprzedaży młyna w Grodzkim Młynie koło Reszla Piotrowi Langemu 
i Hansowi Rudowenowi. W dokumencie z 1370  r. wójt warmiński ustalił, że gdyby 
w przyszłości powstał nowy młyn we wsi Leginy, położonej około 4 km na południe od 
Grodzkiego Młyna, która była objęta jego przymusem mlewnym, nastąpi zmiana usta-

332 OstF 124, k. 28v-29r.
333 „Auch wollen wir, dass man sie nicht uberbawen soll bynnen eyner meyle, die Bra uf und nieder, 

und z[u]wischen Bysslaw und Cecczin”, UKT nr 118, s. 139.
334 „das nymand noch wyr noch ander luthe nu und czu ewigen geczeiten, beide nederwandig und 

oberwendig der vorgescreben molen nimmer eyngerley mole legen ader buwen solle czu beiden syten 
der Radaune, alzo verre als dye greniczen des egenannten dorfes Gros Belcow wendet, is geschege 
denne myt ganczen freyem willen der egenannten herrn Carthauser”, ADP, monastica, Kartuzy nr 5, 
dok. 27, s. 185-186; T. Hirsch, dz. cyt., s. 101.

335 „Ouch sullen wir yn keyne nuwe moelkasten bawen bynnen eyner myle ym czu schaden”, UBC 
nr 498, s. 405-406.

336 „ex gracia speciali concedimus cum eorum successoribus quod intra limites ville predicte langen-
walde nullum preter predictum molendinum edificabimus vel per aliquem eis alium inuitis edificari 
paciemur”, CDW I nr 189, s. 325.

337 PrUB IV nr 142, s. 128-129.
338 PrUB VI/1 nr 195, s. 109-114; UBP nr 64, s. 97-98; M. Roman, dz. cyt., s. 45.
339 UBP nr 71, s. 108 i n.
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lonego pierwotnie czynszu młynnego340. Regulacje tego typu stosowano też w okresie 
późniejszym, gdy sieć młynów była już dość dobrze zorganizowana. W 1398 r. komtur 
w Tucholi, nadając przywilej młynny na młyn w Łągu, zobowiązał się, że Zakon nie 
zbuduje tam innego urządzenia341. Ograniczenie niekontrolowanej rozbudowy młyna, 
które mogłoby zaszkodzić innym tego typu urządzeniom w okolicy, mogło być wprowa-
dzane także w inny sposób. W 1327 r. kapituła sambijska nadała przywilej na budowę 
młyna nad młynówką Lauth (niem. Lauther Mühlenfliess) z dwoma kołami, z których 
każde nie mogło przekraczać wysokości 2 stóp342. W tym przypadku mogło też chodzić 
o zagwarantowanie sobie, że młyn nie będzie nadmiernie spiętrzać wody, co mogłoby 
zaszkodzić okolicznym wsiom.

1.6.  Prawo, na jakim użytkowano lub posiadano młyn

Dzierżawa młyna

W przypadku regulacji zasad użytkowania młynów, tak jak i innych urządzeń gospo-
darczych, korzystano z różnych rozwiązań prawnych. Obok nadania przywileju młyń-
skiego z dziedzicznym prawem posiadania stosowano także umowę dzierżawy urządzeń 
przemiałowych343. Znany jest dokument zawarcia takiej umowy na młyn w Kobbelbu-
de (ros. Swetloe) w komturstwie pokarmińskim z 1417 r.344 Zgodnie z nią miejscowy 
komtur wydzierżawił wspomniany młyn na 3 lata Hansowi Prusemu za czynsz roczny 
w wysokości 4 łasztów żyta i obowiązek tuczenia 4 świń. Dzierżawca miał też ponosić 
koszty drobnych napraw młyna (jak to określono, prac kowalskich – smedelohn), nato-
miast komtur miał zadbać o kamienie młyńskie, naprawę koła i wasserbethe. Dzierżawę 
stosowano także w przypadku młyna w Wolnicy, który został zniszczony w czasie wojny 

340 „und ab eyns tagis zu Leginen eyne moele gebuwt wuerde, so sulde die herschaft, und die Molner 
vier manne nemen, was die vier mann sprechen, das die Molner de Moel zu leginen schaden haben, 
das sal yn die herschaft am czinse abeslan und sovil deste geringer machen”, CDW II nr 443, s. 441.

341 UKT nr 110, s. 115.
342 UBS nr 250, s. 168. Wysokość ta wydaje się mała. Grubość wału wynosiła jednak zazwyczaj 1,5 

do 2 stóp, zaś wysokość krzyża koła w górę i w dół po 2 stopy, tak więc całe koło miało w praktyce wy-
miar 5,5 do 6 stóp wysokości. W dokumencie mowa więc tylko o wysokości fragmentu koła, którego 
cała wysokość była typowa zob. H. Steffen, Die ländliche Mühlwesen, s. 81.

343 Na wewnętrzne zróżnicowanie grupy zawodowej młynarzy zwracała już uwagę M. Dembińska, 
Przetwórstwo zbożowe, s. 178-179. Na temat nadań młynów za tzw. „trzecią miarę”, tamże, s. 200-201. 

344 Druk: J. Sarnowsky, Ein Schuldbuch des Komturs von Brandenburg aus dem Anfang des 15. Jahr-
hunderts, [w:] Prusy – Polska – Europa. Studia z dziejów średniowiecza i czasów wczesnonowożytnych, 
red. A. Radzimiński, J. Tandecki, Toruń 1999, s. 272.
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i przez 6 lat stał pusty345. Wreszcie w 1423 r. nowi zarządcy klasztoru sióstr beginek – ter-
cjarek w Ornecie nadali wspomniany młyn młynarzowi Eckartowi Quantowi. Podobnie 
młyn w Ludwikowie, który został odkupiony przez kapitułę warmińską od prywatnego 
właściciela, w 1438 r. przekazano szpitalowi w Dobrym Mieście. Zarząd nad nim spra-
wował przełożony szpitala, a właściwą działalność prowadził młynarz dzierżawca346. Nie 
jest do końca jasne, czy w tych przypadkach młynarze wnosili własny wkład finansowy, 
czy też jedynie pracowali za ustaloną w kontrakcie formę wynagrodzenia – prawo do po-
bierania części dochodu w zbożu, korzystanie z gospodarstwa młyńskiego lub też sumę 
wyrażoną w pieniądzu.

Obok tego znane są przypadki funkcjonowania młynarzy dzierżawców wnoszących 
własny wkład347. Dotyczyło to przede wszystkim wiatraków funkcjonujących na Żuła-
wach. W ich przypadku Krzyżacy ponosili pewną część kosztów inwestycyjnych, dzieląc 
się nimi z młynarzami348. Nie musieli być to jednak jedynie dzierżawcy, ale też młynarze 
z dziedzicznym prawem do młyna, wobec których Zakon zobowiązał się do partycypacji 
w kosztach ich utrzymania i dochodach349. W 1407 r. młynarz z wiatraka w Krzyżanowie 
był winny za wańczos do młyna. Z kolei zniszczony w 1410 r. młyn w Starej Kościelnicy 
został zaopatrzony w kamienie młyńskie przez Krzyżaków. Udzielali oni też pożyczek 
na zakup kamieni młyńskich młynarzowi w Mątowach350. Natomiast w 1412 r. wypła-
cono wójtowi leskiemu z kasy konwentu malborskiego 100 grz. na zakup kamieni do 
wiatraków351. Za sumę tę można było nabyć wówczas kilka kompletów tego materiału, 
co może wskazywać na fakt, że Zakon uczestniczył finansowo w funkcjonowaniu wiatra-
ków prowadzonych przez młynarzy dzierżawców352.

Co szczególnie interesujące, Zakon oddawał w dzierżawę nierzadko również wielkie 
młyny, znajdujące się w miastach czy też położone przy zamkach krzyżackich. W wykazie 
czynszów z okręgu lęborskiego zanotowano, że około 1400 r. wójt otrzymywał z młyna 
w Lęborku: 360 korców żyta, 60 korców pszenicy, 500 korców słodu i 5 grz. za tuczenie 
świń353. Dodajmy, że młyn ten znajdował się w obrębie zabudowań zamkowych i należał 
do Zakonu354. Jednak w przytoczonym wykazie czynsze z młyna umieszczono wśród 

345 CDW III nr 599, s. 594-595.
346 CDW I nr 177, przyp. 1.
347 Określenia dzierżawcy z własnym wkładem dla tej kategorii młynarzy użył W. Długokęcki, 

Z dziejów młynarstwa, s. 56.
348 Dla komturstwa malborskiego przykłady zebrał W. Długokęcki, Z dziejów młynarstwa, s. 56.
349 W przywileju dla dziedzicznego młynarza w górnym młynie koło zamku w Olsztynku w 1420 r. 

Zakon ustalił, że miał on ponosić trzecią część kosztów jego remontów. „und den dritten pfennig sale 
her bezahlen was uff die muehle gehnt zu buwen”, OBA nr 3184.

350 HRD, s. 46.
351 MK, s. 296; W. Długokęcki, Z dziejów młynarstwa, s. 56.
352 Tamże.
353 KKG nr 226, s. 205.
354 W przywileju lokacyjnym z 1341 r. Zakon zarezerwował sobie miejsce na młyn, PrUB III/1 nr 

349, s. 243-245.
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opłat wnoszonych przez miasto, zatem mieszczanie byli jego dzierżawcami355. Wspólne 
wkłady finansowe w przedsięwzięcie i proporcjonalne do tego udziały w dochodach były 
formą zarządzania zakładami przemiałowymi przez młynarzy dzierżawców z własnym 
wkładem. Obok tego występowała również forma współwłasności młyna, w której było 
kilku właścicieli niebędących młynarzami, ponoszących wydatki proporcjonalnie do 
uzyskiwanych dochodów356. Istniała też możliwość zmiany statusu z dzierżawcy na mły-
narza na prawie chełmińskim, jak w przypadku jednego z młynów w Leklowach357. Jak 
już wspomniano, dość często występowała sytuacja dzierżawy młynów krzyżackich pod-
legających bezpośredniej administracji mistrzów młyńskich. Uczynił tak około 1425 r. 
mistrz młyński w Królewcu. Wydzierżawił on, na polecenie wielkiego marszałka, młyn 
w Wargen za 40 grz. płatnych w czterech ratach rocznych358. Młyn ten jednak w dalszym 
ciągu pozostawał własnością Zakonu. Zjawisko to miało jednak znacznie szerszy zakres. 
Z zestawienia inwentarzy młynów zakonnych, sporządzanych przez zarządzających nimi 
urzędników, z wykazami dochodów uzyskiwanych z czynszów w zbożu i pieniądzu pła-
conych przez młyny wynika, że okresowo dzierżawione były liczne młyny krzyżackie. 
Szczegółowe dane zebrano w tabeli 6.

W przypadku młyna w Sępopolu z 1437  r. pochodzi zarówno inwentarz młyna, 
jak i wzmianka o czynszu dla wielkiego mistrza, szacowanym na 120 grz.359 Być może 
młyn został wydzierżawiony niedługo po sporządzeniu jego dokładnego inwentarza, co 
zapewne było ustaloną praktyką w sytuacji, gdy zawierano umowę dzierżawy każdego 
z młynów krzyżackich. Z zestawienia wynika, że zachowane inwentarze ich wyposaże-
nia pochodzą z okresu przed wydzierżawieniem, a także po ponownym przejęciu przez 
Zakon. Stosowano różne formy rozliczania z dzierżawcami, najczęściej w formie z góry 
ustalonej sumy pieniędzy lub dokładnej liczby korców żyta i słodu. Wymiar czynszu 
w naturze zapewne odpowiadał średnim ilościom, jakie pobierali urzędnicy krzyżaccy, 
zarządzający dotychczas poszczególnymi młynami. Raczej wyjątkowo umowa była opar-
ta na procentowym udziale dzierżawcy w całości zboża i pieniędzy pobieranego przez 
młyn jako opłata przemiałowa. Wydaje się, że umowy te były korzystne dla obu stron, 
Zakon zyskiwał należną mu ilość zboża lub pieniędzy, a dzierżawcy zapewniał pewien 
zysk. Obok wskazanych w zestawieniu również inne młyny wzniesione przez Zakon były 
oddawane w dzierżawę. Zapewne dotyczyło to urządzeń przemiałowych w Krzyżporku, 

355 K. Bruski, Lębork w czasach średniowiecza, [w:] Dzieje Lęborka, red. J. Borzyszkowski, Lębork–
Gdańsk 2009, s. 46.

356 Szerzej na ten temat w podrozdziale pt. Współwłasność młyna.
357 ZHM, s. 52; W. Długokęcki, Z dziejów młynarstwa, s. 56.
358 „Item, so habe ich vormittet dy moln zcu Wargen von geheisse des Obirsten Marschalk, der uff 

dy zciit was alle jar umbe 40 m. geldes uf alle quatertemper 40 m. geringen zcu gebin”, B. Jähnig, Zur 
Wirtschaftsführung des Deutschen Ordens in Preussen vornehmlich vom 13. bis zum frühen 15. Jahrhun-
dert, [w:] Zur Wirtschaftsentwicklung des Deutschen Ordens im Mittelalter, hg. v. U. Arnold, (QSGDO, 
38), Marburg 1989, s. 146-147; J. Sarnowsky, Die Wirtschaftsführung, s. 157-158.

359 GZB, s. 73; GA, s. 179.
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Tabela 6. Młyny krzyżackie okresowo oddawane w dzierżawę

Lp. Miejscowość 
(młyn)

Inwentarze sporządzane 
przez urzędników 
zakonnych (data)

Czynsz płacony 
na rzecz 

Zakonu (data)

Forma czynszu 
płaconego 

przez 
dzierżawcę

Uwagi

1 Mrągowo 1441 1422 pieniądz –

2 Gniew 1402, 1404, 1440, 
1441, 1444

ok. 1419, 
1437, 1444 zboże –

3 Bratian
1379, 1411–1412, 

1420–1421, 1434–1435, 
1439, 1442

1437 zboże –

4 Frydląd 
Pruski 1507 1437, 1447 pieniądz –

5 Kętrzyn 1412, 1414, 1420, 
1442, 1447 1418, 1437 pieniądz

czynsz dla 
wielkiego 
mistrza

6 Sątoczno 1416, 1418, 1420 1422 pieniądz –

7 Tczew 1415, 1431, 1437, 
1438, 1439, 1446 ok. 1417 młyn trzyma za 

macę
czynsz do 
Malborka

8 Sępopol 1412, 1420, 
1437, 1442 1422, 1437 pieniądz

czynsz dla 
wielkiego 
mistrza

9 Skarszewy 1418, 1431, 1437 1417 zboże –
10 Sobowidz 1437, 1438 1417 zboże –

11 Stara Kiszewa 1437–1439 1417 młyn trzyma za 
macę –

12 Starogard 
Gdański 1402, 1438, 1446 ok. 1419, 

1437, 1444 zboże –

13 Szestno 1441 1422 pieniądz –

14 Świecie nad 
Osą 1434 1438 zboże –

15 Tuchola – 
zamkowy 1413, 1417, 1431 1438 zboże drugi (nowy 

młyn) pusty

16 Wielka 
Nieszawka 1382 po 1418 pieniądz 

i zboże młyn pusty

Źródło: GZB, s. 5-6, 13-16, 24, 29-30, 50, 72-73, 85, 99-100, 106-107, 117-118, 120; GA, s. 155, 
159, 163-165, 168-169, 177-179, 181-182, 189-190, 194, 196, 246, 361, 363, 366-370, 372-374, 
477, 574, 635, 637-638, 642-643, 719, 722-724, 727, 729-735, 738, 740, 752-753, 757-760.
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Zastawnie, Młynarach360, Kadynach361, Tolkmicku362, Górowie Iławeckim, Tapiawie363, 
Pruszczu Gdańskim364, Aniołowie365 oraz okresowo w Pasymiu366 i Wargen367, gdy mły-
ny te ostatecznie nadano w przywilejach młyńskich – pierwszy miastu, a drugi osobie 
prywatnej. W wykazie czynszów co do sum pobieranych z młyna w Srokowie (Dry-
fort) wyraźnie zaznaczono, że płacone wówczas 32 grz. nie były czynszem dziedzicznym, 
a więc nie wynikały z posiadania przywileju młyńskiego, lecz zawarcia umowy czasowej 
dzierżawy368.

Interesującym przykładem realizacji dzierżawy młynów zakonnych był okręg za-
rządzany przez prokuratora w Szestnie, który dysponował w 1450 r. trzema młynami 
zbożowymi i tartakiem. Wszystkie trzy młyny zbożowe: w Mrągowie, Szestnie i Pilcu 
w latach 1448, 1450–1452 były oddane w dzierżawę młynarzowi, który jako wynagro-
dzenie miał prawo do 1/5 całości pobranego zboża i słodu369. Prokurator pokrywał koszty 
zakupu kamieni młyńskich, części żelaznych, budowy i naprawy młynów370. Co cieka-
we, dokładna rachunkowość, zestawiająca dochody poszczególnych młynów w życie, 
pszenicy, słodzie i swynoss (karmie dla świń z źle przemielonego ziarna), była prowadzona 
przez prokuratora krzyżackiego w Szestnie Erwina Huega z Heiligen Berge371. W jednej 
z notatek prokurator zaznaczył, że w 1452 r. dokonano zmiany starego młynarza, które-
go następca został najęty na kolejne trzy lata372. Poprzedni pracował także trzy lata, jak 
na to wskazują zachowane rachunki poboru zboża z lat 1450–1452. Być może była to 
ogólnie obowiązująca praktyka, stosowana przez urzędników krzyżackich w stosunku 
do dzierżawców – młynarzy pracujących za macę (pobór części opłaty przemiałowej). 
Jak pamiętamy, na trzy lata wydzierżawiono też młyn w Kobbelbude (ros. Swetloe). Na 
powszechność dzierżawy młynów za 1/4 lub 1/5 może wskazywać fakt, że gdy w 1419 r. 

360 W 1338 r. Zakon rezerwował miejsce na młyn.
361 W 1347 r. wzmianka o chęci budowy młyna przez Zakon.
362 W 1320 r. Zakon rezerwował miejsce na budowę młyna.
363 W 1401 r. Zakon budował tam śluzę, MT, s. 118.
364 Wzmianki o pobieraniu czynszu przez Zakon zob. KKG nr 226, s. 203; GZB, s. 121.
365 W 1315 r. Zakon rezerwował miejsce na młyn.
366 W 1386 r. Zakon rezerwował miejsce. W 1429 r. wydał przywilej, nadając młyn miastu.
367 Młyn zbudowany przez Zakon, w 1406 r. mowa o młynarzu posiadającym prawo chełmińskie 

(nie wiadomo czy na młyn, czy na ziemię), w 1425 r. młyn należał do Zakonu i był dzierżawiony za 40 
grz., brak na jego temat wzmianki w wykazach czynszowych z 1437 r., a w 1439 r. wydano przywilej 
nadający go osobie prywatnej z czynszem w wysokości 20 grz. 

368 „32 m und ist keyn erbe czins”, GZB, s. 29.
369 OF 186, k. 7v-8v. Wcześniej były one dzierżawione za czynsz w wysokości 12 grz. Mrągowo, 

7 grz. Szestno, 5 grz. Pilec, zob. M. Toeppen, Geschichte Masurens, s. 141.
370 Omówienie ogólnych zasad gospodarowania młynami OF 186, k. 7v-8v. Wydatki szczegółowe na 

prace stolarskie w młynie w Szestnie w 1451 r., OF 186, k. 187r, 188v. Na zakup kamieni do młynów 
w Pilcu i Szestnie, OF 186, k. 187v. 

371 Rachunki zawierające zestawienie dochodów w okresach miesięcznych z lat 1448–1452 zob. 
OF 186, k. 105v-217v (zapiski dla młynów pojawiają się pomiędzy innymi rachunkami prokuratora).

372 OF 186, k. 217v.
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rozpatrywano sprawę podatku od ludności na spłacenie zobowiązań wojennych, młyna-
rze mieli płacić od każdego koła, taki podatek, jaki był należny od łana ziemi, natomiast 
ci trzymający młyny za 1/4 lub 1/5 mieli płacić piątą część373. Pod tym względem status 
dzierżawców młynów był więc podobny do dworników (hoffeman), pobierających wy-
nagrodzenie z dochodów folwarku (od 1/5 do 1/2)374. Odrębnym zagadnieniem jest na-
tomiast kwestia rekrutacji grupy dzierżawców młynów zakonnych. Być może byli nimi 
przede wszystkim synowie młynarzy posiadajacych przywileje młyńskie i usamodzielnia-
jący się zarządcy młynów zakonnych. W każdym razie musieli oni zazwyczaj dyspono-
wać fachową wiedzą techniczną, potrzebną do prowadzenia tego typu zajęć. Nie można 
wreszcie wykluczyć przypadków inwestorów wnoszących własny kapitał i posiłkujących 
się wynajętymi młynarzami.

Brak źródeł nie pozwala na jednoznaczne rozstrzygnięcie statusu innych młynów 
zbudowanych przez Zakon, z których w późniejszym czasie pobierano czynsze. Można 
jednak założyć, że prawie wszystkie zrealizowane przez Krzyżaków rezerwacje miejsca na 
młyny były w późniejszym czasie zarządzane bezpośrednio przez Zakon (Koniecwałd, 
Stara Kościelnica) lub okresowo od niego dzierżawione (Żelichowo, Wysoka)375. 

Dzierżawa młynów zakonnych powodowała czasem konflikty między zainteresowa-
nymi stronami. W 1443 r. biskup sambijski Mikołaj rozstrzygnął spór o zasady pobie-
rania czynszu z młyna w Rybakach pomiędzy prokuratorem w Lochstädt Helfrichem 
von Drahem a jego dzierżawcą, mieszczaninem z Królewca, Maciejem Kamstegallem. 
Zgodnie z jego decyzją gdyby prokurator, który miał prawo do wolnego przemiału we 
wspomnianym młynie, nie korzystał z niego przez rok, to miał otrzymywać od dzier-
żawcy, począwszy od 1444 r., czynsz w wysokości 10 grz., podobnie gdyby nie mielił 
przez okres od 1/4 do 3/4 roku, gdyby zaś mielił przez czas krótszy niż 1/4 roku, powinien 
był uiszczać opłatę przemiałową (macę) od przemiału jak inni mielący w tym młynie376.

373 „Item die molner, iclicher von eynem rade gleich eyner huben, sunder welche molner die do 
sitczen uff das fumfte adir vierde, sullen geben ir fumfte teil erem herren czu hulfe”, ASP I nr 277, 
s. 338; H. Plehn, Zur Geschichte der Agrarverfassung, s. 77.

374 Na temat dworników zob. B. Geremek, Problem siły roboczej w Prusach w pierwszej połowie XV 
w., PH, 48, 1957, z. 2, s. 203; tenże, Ze studiów nad stosunkami gospodarczymi między miastem a wsią 
w Prusach Krzyżackich w I poł. XV w., PH, 47, 1958, z. 1, s. 71.

375 Na temat rezerwacji miejsc na młyny zob. pozdrozdział: Rezerwacja miejsc na młyn.
376 „das der ersamen here Helfricht pfleger zu Lochstedt oder zu der zceith isth ader sein wirth magk 

und sall yn der obgeschribene molen, wen sie wasser hatt, zu seines hawses Lochstedt notdorff frey an 
alle metze malen. Item wen der pfleger ein gantz iar yn der molen nicht wirth ader wil malen, so soll 
ym der molner oder der, die mole wirth haben yn besitzungen, zehen margk gewonlicher prewscher 
muntcze auff das heilige Cristagk von der molen ziensen anzuheben yn der jarzall unsers heren tausent 
vierhundert und yn dem vier unnd vierczigsten iar. [1444]. Item wurde der pfleger drey firtel iars, ein 
halb iar oder ein firtel iars yn der molen nicht malen, sol ym das der molner am zinse erfallen, als vil 
als sich treffen magk an der obgeschrieben summa der zinsen, wurde aber der pfleger drey firtel iars 
oder ein halb iars oder ein firtel iars malen yn der molen, dass sal man dem molner auch abslagen an 
dem zinse. Item wurde der pfleger weniger den ein firtel iars malen, so sall er dem molners gebe die 
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1.6.1.  Własność młyna i jej rodzaje

W zachowanych przywilejach młyńskich określano zazwyczaj typ prawa, na jakim miały 
one działać. Zazwyczaj w dokumentach dla młynów wiejskich określano prawo do ich 
posiadania jako prawo chełmińskie. Obejmowało ono nie tylko samo urządzenie prze-
miałowe, ale też przynależną do niego ziemię377. Obok tego spotyka się również nielicz-
ne nadania odwołujące się do prawa magdeburskiego. Odnotowano też przypadki po-
twierdzające istnienie młynów działających w oparciu o prawo pruskie oraz utożsamiane 
z nim czasem prawo określane jako prawo dziedziczne (ius hereditarium)378. Mogło ono 
oznaczać jednak także prawo magdeburskie proste379. Jak się zdaje, wszystkie wymienio-
ne rodzaje prawa, na których posiadano młyny, dotyczyły jedynie zasad ich dziedzicze-
nia. Posiadanie na prawie chełmińskim dawało takie prawo synom i córkom właściciela 
(młynarza), magdeburskie i pruskie jedynie dziedzicom męskim w linii prostej380.

Młyn na prawie chełmińskim

Najczęściej występującą formę nadania zarówno młyna, jak i ewentualnie przynależnej 
do niego ziemi określano formułą: „na prawie chełmińskim”. Takie sformułowanie pra-
wa posiadania młyna występuje w treści większości przywilejów. Wydaje się, że termin 
„prawo chełmińskie” dotyczył nie tylko nadania samego młyna, ale też ziemi i jego przy-
należności. W każdym razie zapewne oznaczał możliwość dziedziczenia nie tylko przez 
synów, ale i córki właściciela. Była to więc najlepsza forma prawna dzierżenia młyna, 
jaką mógł otrzymać młynarz lub jego właściciel. Obok prawa chełmińskiego licznie od-
notowano nadania młynów na prawie dziedzicznym (ius hereditarium, erbrechte). Zatem 
wygląda na to, że precyzyjnie odróżniano te dwie formy nadania. Sformułowanie młyn 
nadany „na prawie dziedzicznym” oznaczało ogólne zasady jego dziedziczenia, prawdo-
podobnie ograniczone do męskich następców. W wielu przypadkach nie ma w ogóle ści-
słego określenia typu prawa, na jakim nadawano młyn. Występujące w tych dokumen-
tach wzmianki o dziedzicach i następcach oraz ich zobowiązaniach do płacenia czynszu 
wskazują jednak, że było to nadanie z prawem dziedziczenia, najprawdopodobniej takie 
jak tzw. „prawo dziedziczne”.

mettze gleich anderen lewthe, die do molen”, OBA nr 8365 =GStA PK, Perg. Urk., Sch. XXXVI nr 2; 
J. Sarnowsky, Die Wirtschaftsführung, s. 203-204; na ten temat także G. Vercamer, dz. cyt., s. 517.

377 H. Steffen, Die ländliche Mühlwesen, s. 74.
378 Za utożsamieniem prawa dziedzicznego z nadaniem na prawie pruskim opowiedziała się H. Wun-

der, Siedlungs- und Bevölkerungsgeschichte, s. 116 i n., a za nią A. Szorc, dz. cyt., s. 181; G. Białuński, 
Osadnictwo regionu, s. 31. 

379 Takie przypuszczenie wysunął w przypadku nadań młynów z lat 1475–1620 A. Szorc, dz. cyt., 
s. 176.

380 Zasady dziedziczenia omówił A. Szorc, dz. cyt., s. 180-187.
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Tabela 7. Formy prawne nadania określone w przywilejach młyńskich i nadaniach młynów

Lp. Określenie formy 
prawnej nadania

Liczba 
nadań

W dobrach 
krzyżackich

W dobrach 
biskupich 

i kapitulnych

W dobrach 
klasztornych

W dobrach 
prywatnych 
(i miejskich)

1 prawo chełmińskie 109 68 29 7 5

2 prawo dziedziczne 
(i wieczyste) 66 29 28 5 4

3 prawo magdeburskie 2 – – 2 –
4 prawo pruskie 2 1 1 – –
5 nieokreślone 71 35 34 – 2

Źródło: Opracowanie własne.

Dodajmy, że w nadaniu młyna w Juszkowie z 1339 r. komtur określił je jako pra-
wo chełmińskie i niemieckie381. Natomiast w nadaniu młyna w Buleczowe (Bolszewo?) 
z 1379 r. określono prawo nadania jako prawo niemieckie, które najpewniej należy rów-
nież utożsamić z prawem chełmińskim. 

Młyn na prawie pruskim

Zachowane przekazy wskazują również na funkcjonowanie młynów na prawie pruskim. 
Było tak w przypadku młyna w Kolm (ros. Wereschagino) nadanego w 1343 r., choć 
w dokumencie użyto terminu prawo dziedziczne (ius hereditarium)382. W 1362 r. wielki 
marszałek Henning Schindekopf nadał wspomniany młyn Mikołajowi Clingelerowi, 
który odkupił go od Wawrzyńca (Lorenza) Lutirbacha. W dokumencie zaznaczono, 
że poprzedni właściciel posiadał go na prawie pruskim, a nowemu nadano na prawie 
chełmińskim383. Prawo pruskie mogło dotyczyć również przynależnej do młyna ziemi. 
W przywileju na młyn i karczmę w Rauschniken z 6 II 1362 r. wielki marszałek Henning 

381 „contulimus honorabili viro Ioanni Prangaw eiusque veris heredibus ac successoribus molendi-
num situm in villa Iuschaw cum una rota et suo fundo cum horto continenti unum iuger iure Cul-
mensi et Theutonico perpetuo possidere [podkreśl. – R. K.]”, PrUB III/1 nr 272, s. 197.

382 „viro provido Henr[ico] Lutirbach dicto molendinum unius rote iuxta Colmine ac unum iuger 
agrorum ibidem ante molendinum situm sibi suisque veris heredibus pro annuo censu damus et 
erogamus iure hereditario perpetue possidendum [podkreśl. – R. K.]”, PrUB III/2 nr 599, s. 483-
484. Młyn nadany na prawie pruskim, potem zmieniono na prawo chełmińskie, zob. H. Morten-
sen, G. Mortensen, dz. cyt., s. 174.

383 „Niclus Clingeler abekaufte Lorencz Luturbach recht und redelich dy mole czu Colmen, dy her 
besacz czu pruschen rechte, und dy vorlie wir nue bruder Hennig Schidencop obirster marschalk des 
deutschen huses von Jerusalem von vorhengnisse des erbaren geistlichen mannes Bruder Winrich von 
Knipperode, homesiter des ordens, und ouch mit rate unser bruder und durch sunderlichir gunst und 
bete willen dem vorgenanten Niclaus Clingeler und seine rechte erben und nochkomelingen dyselbe 
mole czo Colmen czu colmischen rechte vrye, erplich und ewiclich czu besiczen”, OF 105, k. 66v; 
PrUB VI/1 nr 33, s. 19.
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Schindekopf zaznaczył, że dokonał zamiany wcześniejszego nadania na prawie pruskim, 
obejmując prawem chełmińskim wskazany młyn, karczmę oraz 2 łany ziemi i 3 radła384. 
Podobnie w 1420 r. biskup sambijski Jan, wystawiając dla Mikołaja Mayenreysa z Rug-
genwaltz nowy przywilej na młyn i przynależącą do niego ziemię (1,5 łana i 6 mórg oraz 
kaczmę) w Ruppenmaltz (ros. Schirokopolje), zamienił prawo do ich posiadania z obo-
wiązującego dotychczas pruskiego na chełmińskie385. Niestety, zachowane przekazy nie 
pozwalają jednoznacznie określić, na czym właściwie polegała realizacja prawa pruskiego 
w przypadku młynów. Wydaje się jednak, że dotyczyło ono w praktyce tylko dziedzicze-
nia ograniczonego do męskich dziedziców w prostej linii, a więc mniej korzystnego niż 
w prawie chełmińskim.

W nielicznych przypadku wiadomo o występowaniu prawa polskiego w kontekście 
użytkowania założenia młyńskiego. Do młyna w Ulini przypisano 3 morgi ziemi i 1 
morgę łąki na prawie polskim386. Nie dotyczyło ono więc w praktyce samego młyna. 
Z kolei w nadaniu dóbr rycerskich Adamkowo w komturstwie tucholskim z 1335 r. na 
prawie polskim zezwolono jego właścicielowi na zbudowanie młyna na rzeczce Kamion-
ce387. Częściej natomiast przy wsiach rycerskich na prawie polskim powstawały młyny na 
prawie chełmińskim, prawnie odrębne od nich, które były zobowiązane do wnoszenia 
czynszu na rzecz Zakonu. Było tak w przypadku wsi Podjazy i Borucino w prokurator-
stwie mirachowskim388. 

Młyn na prawie magdeburskim

Obok stosowania prawa chełmińskiego i pruskiego znane są też przypadki nadań przy-
wilejów młyńskich, a częściej ziemi, na której można je było budować, na prawie mag-
deburskim. Stosowano je jednak rzadko i zazwyczaj w stosunku do dóbr rycerskich oraz 

384 „wissentlich sy alen di do vornemen desen kegenwertiger briff das Kuniken Russenig vorlegen was 
eine mole und und ein kreczem und ii (2) huben ackers und iii (3) haken ackers gelegen czu Russenig 
czu prusscher rechte und des habe wir Bruder Hennig Schindekop obirster Marschalk des deutschen 
ordens dem vorgenanten Kunike und synen erben das vorgenante gut gebessert von vorhengnisse 
des erbarn geistlichin manes bruder Winrich von Knyprode homeister und ouch mit rate und willen 
unser eldisten brudere und ouch durch sundirlichir gunst und und bete willen und vorleyen es en czu 
colmischen rechte ffrey, ewiclich czu besiczen und wellen ab nymand uff en habe eczwas czu vordern, 
das her das vorm voite czu Samland sulle gestten”, OF 107, k. 255r-255v; PrUB VI/1 nr 10, s. 5; zob. 
G. Vercamer, dz. cyt., s. 519.

385 OBA nr 3220.
386 „Vlin [...] molendinum dabit 1 mr Martini, continent 3 iugera et 1 iugerum pratorum pro jure 

Polonico [summa 5 mr 1 minus fert]”, KKG, s. 207.
387 „mit dem wassere Camyona, wer dorinne, molen doruf czu buwen, und czu alme nucze, uf allem 

dem synen, alle gerichte obir hals und hand, gros und cleyne, und allem dem rechte, alzo dy besten in 
deme lande Pomeren haben”, UKT nr 8, s. 9.

388 M. Grzegorz, Osady Pomorza Gdańskiego w latach 1309–1454, Warszawa–Łódź 1990, s. 76, 79; 
M. Dzięcielski, dz. cyt., mapa 12, s. 320
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wolnych pruskich, w których skład wchodził młyn. Jeśli obowiązywały w tym przypadku 
podobne reguły jak w prawie magdeburskim dotyczącym rycerstwa, względnie wolnych 
pruskich, to możliwość dziedziczenia młyna była ograniczona do męskich spadkobier-
ców młynarza, a raczej właściciela młyna. Co ciekawe, prawo magdeburskie w odniesie-
niu do swych młynów zastosowały norbertanki z Żukowa. W 1332 r. nadały sołectwo 
na prawie magdeburskim Konradowi von Schwerinowi we wsi Pławno (Chmielonko), 
dając mu jednocześnie przywilej posiadania młyna389. Z kolei w 1333 r. wystawiły Pio-
trowi przywilej młyński na prawie magdeburskim na urządzenie przemiałowe położone 
naprzeciw Bożegopola w okolicach Luzina390. Inne przypadki dotyczą nadania dóbr, 
w skład których wchodziły też młyny. W 1350 r. Krzyżacy nadali Henrykowi Frisch-
bachowi dobra Płochocin i Bąkowo wraz z młynem391. Z kolei w 1415 r. odnotowano 
nadanie dóbr na prawie magdeburskim, w tym młyna w Orsach392. Natomiast w 1418 r. 
wielki mistrz Michał Küchmeister nadał Degerowi von Bruchhusenowi wieś Turza Mała 
wraz z młynem na prawie magdeburskim393. Co ciekawe, już w 1426 r. inny właściciel 
dóbr Turza Mała, Hertwig Mortang, wystawił przywilej młyński na prawie chełmińskim 
dla Niczego394. Młyn na prawie magdeburskim znajdował się natomiast w Zajączkowie, 
co potwierdza dokument z 23 II 1431 r.395 Natomiast w 1435 r. komtur bałgijski Erazm 
nadał chorążemu Hansowi Ponnawowi Stożecki Młyn i łan ziemi we wsi Kromarki na 
prawie magdeburskim396. Było to więc nadanie dla rycerza, o czym świadczy zwolnienie 
go z szarwarku, czynszu i innych ciężarów. Ponadto kilka przykładów nadań realizowa-
nych na prawie magdeburskim, które obejmowały również młyny, pochodzi z drugiej 
połowy XV w.397 Prawo magdeburskie stosowano więc poza kilkoma wyjątkami nie tyle 
w nadaniu młyna, ile raczej dóbr rycerskich, w skład których on wchodził.

Współwłasność młyna

Wspomniano już, że znane są przypadki dzielenia się udziałami własnościowymi w po-
szczególnych młynach. Przyczyną takiego stanu rzeczy były zarówno warunki, na jakich 
zakładano poszczególne urządzenia przemiałowe, jak i skutki zmian własnościowych 

389 PrUB II nr 759, s. 505; A. Czacharowski, dz. cyt., s. 69.
390 PrUB II nr 814, s. 544; A. Czacharowski, dz. cyt., s. 81.
391 S. Librowski, Trzydzieści jeden, dok. 27, s. 260-263.
392 GStA PK, Perg. Urk., Sch. XXVI nr 187.
393 OstF 351, s. 1-3; W. Kętrzyński, dz. cyt., s. 321.
394 GStA PK, Perg. Urk., Sch. XXIV nr 12.
395 CDW IV nr 362, s. 399.
396 OstF 151, k. 100v-101r. 
397 W dniu 21 IV 1488 r. miało miejsce nadanie dóbr i młyna w Neuenmühle i Mertensmühle koło 

Frydlandu na prawie magdeburskim (GStA PK, Perg. Urk., Sch. XXXVII nr 39); kolejne nadania na 
prawie magdeburskim miały miejsce: 14 X 1514 r. w przypadku młyna w Młynarach (OF 123, k. 46), 
a 30 XI 1515 r. młyna i karczmy w Piszu (OF 123, k. 74r-75r).
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następujących w drodze dziedziczenia i odsprzedaży częściowych udziałów398. Dla przy-
kładu w dniu 14 IV 1257  r. biskup sambijski Henryk i wicemistrz krajowy zakonu 
krzyżackiego Gerhard von Hirszberg umówili się w sprawie wspólnego używania mły-
na zamkowego koło Królewca399. Umowa obowiązywała jednak tylko kilka lat, gdyż 
w 1263  r. biskup sambijski Henryk i wielki mistrz Anno von Sangerhausen zawarli 
nowe porozumienie, zgodnie z którym biskup odstąpił Zakonowi między innymi zamek 
w Królewcu, swoją część udziałów w młynie zamkowym i młyn w Lauth400. Z kolei 4 VI 
1306 r. we wspólnym nadaniu biskup sambijski i zakon krzyżacki zapisali Hermanowi 
młyn położony przed Rybakami. Ustalono jednocześnie równe prawa do korzystania 
przez obie strony z darmowego przemiału określonej ilości zboża i słodu, do których 
świadczenia zobowiązano wspomnianego młynarza401. Podobnie uczynili prepozyt Mi-
kołaj i przeorysza Pęcisława z konwentu norbertanek w Żukowie, nadając w 1334  r. 
– wspólnie z rycerzem Swarsem (Suarse) z Lewina – Henrykowi Carpentariusowi Zę-
blewski Młyn. Nowy właściciel młyna położonego pomiędzy Zęblewem i Lewinem po 
okresie wolnizny miał płacić czynsz po połowie klasztorowi i wspomnianemu rycerzo-
wi402. W przywileju dla Lidzbarka Warmińskiego wydanym w 1308 r. biskup warmiński 
ustalił, że młyn przyzamkowy miał być po połowie własnością biskupią i sołtysa miej-
skiego Jana. Ten ostatni miał też ponosić połowę kosztów jego utrzymania403. Podobnie 
było z użytkowaniem młyna zlokalizowanego we wsi Kolno (1359 r.), którego właścicie-
lami mieli być lokator Piotr i biskup warmiński404. W tym samym roku biskup sambijski 
Bartłomiej nadał dziedzicznie na prawie chełmińskim Mikołajowi Rockenbrecherowi, 
należącą do biskupa połowę młyna w mieście Rybaki405. Z kolei w 1361 r. zakon krzy-
żacki nadał połowę swego młyna w Debrznie Konradowi Ludekonisowi406.

Współwłasność młyna była często również skutkiem dzielenia majątku przez licz-
nych spadkobierców pierwszego lokatora (zazwyczaj też sołtysa wsi). Lokalna władza 
zwierzchnia próbowała czasem przeciwdziałać tym tendencjom, wykupując przede 
wszystkim najbardziej dochodowe i ważne młyny zlokalizowane w miastach lub ich naj-
bliższym otoczeniu. Wspomniano już o wykupie przez biskupa warmińskiego praw do 
młyna w Ornecie i innego położonego w borze koło tego miasta. Odwrotnie postąpili 

398 Na temat współwłasności młynów zob. G. Kisch, Das Mühlenrecht, s. 147.
399 „super molendino sito prope castrum nostrum Koningsberg, ut idem molendinum nobis et 

fratribus iam dictis sit commune, ut... Preterea quidquia de sepedicto molendino lucratum fuerit, 
nobis absentibus, pars tercia nobis cedet, fratribus nichilominus alie due partes attinebunt”, UBS, 
nr 53, s. 20.

400 UBS, nr 77, s. 42-46.
401 UBS nr 209, s. 120; P. Siegmund, dz. cyt., s. 292.
402 PrUB II nr 848, s. 571; A. Czacharowski, dz. cyt., s. 82.
403 CDW I nr 142, s. 248.
404 CDW II nr 284, s. 281.
405 UBS nr 509, s. 347.
406 HKS nr 77, s. 91.
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29 XI 1349 r. kustosz katedry warmińskiej Jan i wójt biskupi Lupold von Erlen, którzy 
sprzedali Janowi 1/4 część młyna w Jezioranach407. 30 IX 1372 r. Dietrich Czecher na-
dał sołectwo we wsi Próle Hannusowi Segilkowenowi z prawem do połowy dochodów 
z karczmy i 1/3 z młyna. Sołtys był zobowiązany do ponoszenia również 1/3 kosztów 
utrzymania i naprawy młyna408. Podobnie w 1381  r. kapituła chełmżyńska sprzedała 
1/3 część wiatraka położonego koło Chełmży młynarzowi Janowi Cromerowi409. 25 II 
1403 r. biskup warmiński Henryk wymienił 2/3 młyna w Rudzie (Eisenwerk) z Jaku-
bem Smedesem, 1/3 tego młyna dawniej należała do Andrzeja Niclawsa410. Szczegółowo 
określono także obowiązki współposiadaczy młyna, którzy mieli proporcjonalnie płacić 
czynsz, dbać o jego remonty i naprawy oraz czerpać zyski. Przytoczony przykład wskazu-
je na trudności, jakie wynikały z tego sposobu zarządzania młynem. Potwierdzeniem po-
tencjalnych konfliktów był przypadek młyna w Grzybinach. 3 XI 1404 r. wielki mistrz 
Konrad von Jungingen rozstrzygnął spór o przywołany młyn pomiędzy Heynemanem 
von Usdenem (Usdau) i Hannosem von der Lyndenem411. Wielki mistrz wydał postano-
wienie, zgodnie z którym Hannos, jeśli chciałby zachować prawa do swej części, musiał 
wypłacić Heynemanowi 50 grz. w trzech ratach po 16 grz. i 16 sk.

Użytkowanie czasowe

Istniały też przypadki nadawania czasowego prawa do posiadania młyna412. Chodziło 
o sytuację, gdy obdarowany miał prawo do użytkowania młyna na dożywocie, ale bez 
zgody na jego dziedziczenie przez swoich bliskich413. W dniu 8 IX 1384 r. Hannos von 
Wedelen wystawił dokument, w którym potwierdził fakt nadania mu przez wielkiego 
mistrza Konrada Zöllnera von Rotensteina, za czynsz wynoszący 150 grz., dóbr Unisław 
wraz z wiatrakiem położonym przed zamkiem414. Prawo do dożywotniego użytkowania 

407 PrUB IV nr 475, s. 435-436.
408 „Ouch sal er und syne nachkomelinge haben die helfte des czinses in deme kretschem, und das 

dritteteil an der moelen, also das er von synem drittentheile halden und bewaren sal die moele, und 
alleyne uslegen was dorczu gehoert, ane wen die moele usbricht ader bowfellig wirt, so sal ich die 
czwey teile buwen und temmen und der schulcze das dritte teil”, CDW II nr 464, s. 469.

409 „vorkauft hat Johannes Cromer dem Wintmolner das dritte teyl vnser wintmole, ym und synen 
rechten erben vnd nochkomelingen, eweclich czu besitczen mit allem notcze malwerks, vnser czwe 
teyl in sulcher geschicht, das her vnd syne nochkomelinge sullen alle iar andirhalbe last korns gebin 
vns czu czynse”, UBC nr 360, s. 283.

410 CDW III nr 385, s. 374-376. Na ten temat szeroko zob. V. Röhrich, Die Kolonisation, ZGAE, 
Bd. 14, 1903, s. 307-313.

411 GStA PK, Perg. Urk., Sch. XLIII nr 13.
412 Przypadków takich nie znał G. Kisch, Das Mühlenrecht, s. 155.
413 Taką formę nadania na dożywocie można porównać do stosowanego później nadawania tzw. dóbr 

gracialnych, czyli emfiteutycznych, zob. A. Szorc, dz. cyt., s. 193-196.
414 „Als hie noch stet geschrebin, zcu erstin hat mir der herre homeister mit der obgenantin syner 

mitgebitiger rate und willen das hus zcu Wentzlow gegebin zcu mynem leben mit andirthalbhundert 
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młyna uzyskał od kapituły warmińskiej w 1423  r. właściciel dóbr Kierpajny Arnold 
von den Hofen, w którego dobrach zbudował go jeszcze jego poprzednik. Jednak sam 
Arnold nie posiadał na młyn stosownego dokumentu. Jednocześnie postanowiono, że 
jeśli dziedzice wspomnianego Arnolda wykażą się chwalebnymi czynami na rzecz ka-
pituły, to być może również otrzymają zapis młyna na dożywocie albo zostaną inaczej 
obdarowani415. Zapisy młynów na dożywocie jako formę wynagrodzenia wiernych sobie 
osób stosował również zakon krzyżacki. W 1438 r. czynsz z młyna w Warszkowie został 
zapisany na dożywocie Mikołajowi z Leźna (von Lesen)416. W 1445  r. Zakon zapisał 
miejsce na młyn w Skowarnkach (zniszczony w ostatniej wojnie, wcześniej należał do 
Ywalda) Wawrzyńcowi ze Skowarnek. Mógł on po odbudowie młyna użytkować go 
bez płacenia czynszu, lecz po jego śmierci młyn miał powrócić na własność Zakonu417. 
Z kolei w latach 1446 i 1451 w wykazie czynszów okręgu szczycieńskiego oznaczono, że 
jeden z młynów zbożowych, płacący czynsz 5 grz. rocznie, został zapisany na dożywocie 
słudze Zakonu imieniem Koyken418.

1.6.2.  Dziedziczenie młyna

Kwestia dziedziczenia młyna była ściśle związana z prawem, na jakim nastąpiło nada-
nie przywileju młyńskiego. Szersze informacje na temat istniejącej praktyki przynoszą 
zachowane przykłady. Wspomniano już o odkupieniu przez biskupów warmińskich 
1/4 młyna na przedmieściach Ornety od młodego (iuvene) Jana, syna dawnego sołtysa 
w Ornecie Wilhelma oraz po 1/4 młyna w borze koło Ornety od Mikołaja i Piotra, sy-
nów sołtysa Ornety Marcina419. Widać z tego, że praktyczne stosowanie prawa do dzie-
dziczenia młynów przez kolejnych członków rodziny lokatora (sołtysa) prowadziło do 
postępującego podziału udziałów wśród kilku synów uprawnionych do dziedziczenia. 
Zapewne wynikły z tego powodu liczne problemy prawne i konflikty. Dla przykładu 28 
IX 1365 r. biskup warmiński Jan II wyjaśnił, że pretensje Wilhelma i Eberharda, synów 

markin czinses, wo mir die bewiest werdin in dorfin adir andirswo, mit gerichte, dinste, scharwerk 
[...] Ouch hat mir der here homeister vorgenant gegebin ackir zcu vier pfluge allirneest by dem huse 
und ouch dy wingarte, wintmole und hopengarten vor dem huse gelegenn und dy wesen undir dem 
huse, die vor zu huse gehort habin adir was wesin zcu den andirn vorwerken und hofen vormals gehort 
habin”, GStA PK, Perg. Urk., (45 Nr 2/2).

415 CDW III nr 603, s. 597. W świetle tego zapisu najstarsze zanotowane na Warmii nadanie ziemi 
na dożywocie, pochodzące z 1502 r., być może nie było wcale pierwsze, gdyż tego typu rozwiazania 
prawne stosowano znacznie wcześniej. Na temat dóbr gracjalnych na Warmii zob. E. Engelbrecht, 
dz. cyt., s. 77-80; A. Szorc, dz. cyt., s. 194. 

416 „item die mole czinset 2 m, die hot Niclis von Lesen ouch zcu sienem lebin”, GZB, s. 127.
417 HKS nr 181, s. 192.
418 Vis. I, nr 120, s. 240; II, nr 176, s. 142.
419 CDW II nr 15, s. 15-16; nr 28a-b, s. 25-27.
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dawnego sołtysa Jana von Coelna, zgłaszane w sprawie młyna w Lidzbarku, zostały wy-
nagrodzone innymi nadaniami, to znaczy darowaniem czynszu w ich dobrach w Mar-
kajmach i nadaniem 20 łanów koło Samolubia420. Z kolei 8 IX 1427  r. szczegółowo 
określono zasady dziedziczenia młyna w Judzie. Wielki mistrz Paweł von Russdorf nadał 
Hannusowi Seefeltowi tamtejszy młyn z prawem odkupienia przez Zakon po jego śmier-
ci za 100 grz., przy czym żona miała otrzymać 1/3, a pozostali dziedzice 2/3 tej sumy421. 
W 1460 r. Ludwik von Erlichshausen rozstrzygał spór o prawa do dziedziczenia młyna 
w Rudau (ros. Melnikowo)422. Jego aktualny młynarz i właściciel został zobowiązany do 
wypłacenia w sumie 210 grz. na rzecz dzieci swej żony z pierwszego małżeństwa, których 
ojciec dawniej dzierżył wspomniany młyn.

1.6.3.  Rezerwacja miejsca na młyn

W przypadku młynów często stosowano praktykę rezerwacji dogodnego miejsca dla ich 
założenia423. Odpowiednie klauzule wpisywano zarówno do przywilejów lokacyjnych 
miast, jak i nowo zakładanych wsi. Wielokrotnie słyszymy o przypadkach rezerwacji 
miejsca na młyn dokonywanej przez wystawców i to niezależnie, czy byli nimi Krzyża-
cy, biskupi, kapituły, a nawet rycerze w swych dobrach. Stosowanie tego typu regula-
cji miało na celu przede wszystkim zagwarantowanie interesów gospodarczych władzy 
zwierzchniej. Zastrzeżenie miejsca na młyn oznaczało możliwość jego budowy, gdy po-
ziom rozwoju lokalnej gospodarki wiejskiej dawałby odpowiedni dochód. Jednocześnie 
rezerwacja oznaczała w praktyce ograniczenie możliwości wznoszenia młynów przez 
osoby prywatne, którym nie zezwalano na ich budowę, nie udzielając odpowiednich 
przywilejów młyńskich. Nie zawsze jednak umieszczanie tego typu formuł w dokumen-
tach lokacyjnych oznaczało istnienie faktycznego planu dalszych inwestycji, a mogło 
wynikać jedynie ze stosowania gotowego, powielanego niejako mechanicznie formularza 

420 CDW II nr 387, s. 400.
421 „Wenn aber der vilgedochte Hannos vorstirbet, und wir ader imandes sust von unsers ordens 

gebietigern die selbe mole wedir zu unserm orden losen und haben wellen, so sullen wir die von den 
vorgedochten Hannos rechten erben und nachkomelingen losen und en dovor geben hundert marg 
gewonlicher pruscher muncze, und die selben hundert marg bezalen und usrichten uff zwey jor denen 
nest nachenander folgende. Von welchen hundert marken obengerurt frauwe Gritte desselben Han-
nos Ewieb, die her itzunt hat, so verre die sienen tod wirt geleben haben, sal das dritte teil, und siene 
kinder adir erben die andern teile haben, weres ouch, das sie ee denne Hanus vorberurt wurde ver-
sterben, so sal das vorbenumpte gelt komen und gefallen sienen rechten erben, als oben ist usgedrukt. 
Und so methe sal die selbe mole widder als die vor ist gewest frey ane ansproche blieben bey unserm 
orden”, Maercker, nr 47, s. 647.

422 OF 94, s. 327-328.
423 System rezerwacji miejsca na młyn przede wszystkim od strony prawnej analizował G. Kisch, Das 

Mühlenrecht, s. 116-120.
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dokumentu. Mogło tak być w przypadku dokumentów wystawianych przez komturów 
elbląskich424. 

Najmniej jest oczywiście przypadków, gdy mamy do czynienia z rezerwacjami doty-
czącymi nadań w dobrach rycerskich i wolnych pruskich. Dla przykładu 15 IV 1319 r. 
rycerz Teoderyk von Ulzen ustalił prawa mieszkańców jego wsi Włóczyska na Warmii, 
zezwalając na posiadanie młyna, z zastrzeżeniem przekazywania mu połowy zysków 
z jego prowadzenia425. Z kolei 6 I 1321 r. komtur w Dzierzgoniu Luther von Breun-
schweig wydał przywilej lokacyjny potwierdzający, że Mikołaj von Sevelt i Heinrich 
Stroubir ze swymi braćmi nadali Mikołajowi sołectwo we wsi Wysoka koło Pasłęka na 
prawie chełmińskim. Jednocześnie właściciele zastrzegli sobie teren na budowę młyna 
i jego użytkowanie na terenie wsi, a także połowę czynszu z istniejącej karczmy426. Po-
dobnie 25 XI 1354 r. wolni pruscy Merun, Bandow, Clauko i inni nadali Gerkowi wieś 
Piskajmy na prawie chełmińskim, zastrzegając sobie prawo budowy młyna427. Rezerwa-
cji dokonywali też poszczególni biskupi. Na Warmii dotyczyło to Braniewa (1280 r.), 
Dobrego Miasta (1329 r.), Pilca (1340 r.), a kapituła warmińska zarezerwowała miejsce 
na młyn w Olsztynie (1353 r.) i połowę młyna w Bisztynku (1385 r.). Z kolei w biskup-
stwie pomezańskim rezerwowano miejsce koło wsi Baldram (1323 r.)428.

Rezerwacje stosowali również w swych dobrach cystersi na Pomorzu Gdańskim. 
W 1323 r. opat w Pelplinie wystawił przywilej lokacyjny dla wsi Kulice, w którym zare-
zerwował cystersom prawo budowy i posiadania młyna429. Podobnie po 1338 r. postą-
pili cystersi pelplińscy w przypadku nadania w obrębie wsi Królów Las430, a w 1353 r. 
w Wałdówku431.

Takie zabiegi stosował oczywiście również zakon krzyżacki. Z wielu przypadków 
należy wpierw wymienić te, w których wstępna rezerwacja została faktycznie zrealizo-
wana, a więc: Elbląg (1246 r.), Malbork (1286 r.), Toruń (1295 r.), Gniew (1297 r.), 
Pasłęk (1297 r.), Łęguty (1301 r.), Koniecwałd (1308 r.), Rychliki (1310 r.), Aniołowo 

424 Rezerwacje, których później nie wykorzystano, umieścili w swych przywilejach komturzy elblą-
scy: Henryk z Gery (Pogrodzie 1305  r., Eberhardsdorf 1308  r.), Fryderyk von Wildenberg (Zale-
sie 1314 r., Kamionek Wielki 1315 r., Rapendorf 1315 r.), Herman (Milejewo 1320 r., Schönfeld 
1323 r., Brzezina 1324 r., Sąpy 1328 r., Stegny 1328 r., Majewo 1331 r.).

425 CDW I nr 190, s. 326.
426 PrUB II nr 311, s. 227.
427 PrUB V nr 286, s. 159.
428 UBP nr 28, s. 42. Według L. Webera (dz. cyt., s. 433) miało chodzić o wieś Gonty. Jednak z in-

formacji dotyczących sporu kapituły o młyn w Kamionce wynika, że znajdował się on na rzece Liwie 
poniżej tych dóbr w okolicy wsi Baldram.

429 „Item molendina in predictis bonis nemo construat in preiudicium monasterii, et si constructa 
fuerit, ad nos pertinebunt”, PrUB II nr 436, s. 310.

430 PrUB III/1 nr 210, s. 152. Za istnieniem już w XIV w. młyna w Borkowie, który poświadczony 
jest dopiero w XVI w., opowiedział się K. Bruski, Ziemie nad dolną Wierzycą, s. 106. Podobnie o mły-
nie w Królów Lesie sądził R. Frydrychowicz, dz. cyt., s. 282.

431 PrUB V nr 200, s. 113; R. Frydrychowicz, dz. cyt., s. 249.
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(1315  r.), Iława (1317  r.), Nowa Kościelnica (1320  r.), Kamiennik Wielki (1320  r.), 
Wysoka (1321 r.), Marynowy (1321 r.), Stara Kościelnica (1323 r.), Zastawno (1326 r.), 
Żelichowo (1328 r.), Morąg (1331 r.), Marianka (1334 r.), Frydląd (1335 r.); Zajączko-
wo (1335 r.), Młynary (1338 r.), Lębork (1341 r.), Bytów (1346 r.), Starogard Gdański 
(1348  r.), Tolkmicko (1351  r.), Zinten (ros. Kornevo, 1352  r.), Łęczyce (1355  r.)432, 
Łeba (1357  r.), Olsztynek (1359  r.), Wilkowo Nowowiejskie (1376  r.), Nidzica 
(1381 r.), Krępa Kaszubska (1382 r.), Pasym (1386 r.), Czarne (1395 r.). Nieraz po-
między momentem umieszczenia w treści przywileju lokacyjnego wsi czy miasta zapisu 
o rezerwacji miejsca na młyn a jego faktycznym wybudowaniem mogło upłynąć dość 
dużo czasu. Znane są też przypadki rezerwacji miejsca na młyn, które nigdy nie zostały 
w późniejszym czasie wykorzystane. Powody tej sytuacji mogły być oczywiście różne. 
Obok rezerwacji wynikających z powielania formularza dokumentów, za którymi nie 
kryła się faktyczna myśl o przyszłej budowie młyna, powodem były lokalne potrzeby 
gospodarcze i uwarunkowania techniczne. Widać to wyraźnie w przypadku stosowania 
licznych rezerwacji przy lokacji wsi na Żuławach. Zakon pierwotnie zamierzał tam bu-
dować młyny wodne, lecz w późniejszym czasie, ze względu na trudne warunki wodne, 
zrezygnował, zastępując je wiatrakami433. Takie niezrealizowane rezerwacje miały miej-
sce zarówno w dobrach krzyżackich, jak i biskupich. W biskupstwie warmińskim we 
wsiach: Bogatyńskie (1312 r.)434, Żugienie koło Pieniężna (1315 r.)435, Wysoka Braniew-
ska (1317  r.)436, Piotrowiec (1335  r.)437, pole Denow (1340  r.)438, Łomy (1356  r.)439, 
Gajlity (1356 r.)440, dobra koło Lidzbarka (1358 r.)441, Kocibórz (1361 r., powtórzone 
w 1405 r.)442, Swobodna (1362 r., powtórzone w 1386 r.)443, Robawy (1363 r.)444, Pa-
luzy (1365 r.)445, Worławki (1365 r.)446, Krosno (1384 r.)447, Cerkiewnik (1397 r.)448. 
Kapituła warmińska nie wykorzystała rezerwacji w Skajbotach (1362 r.)449, Dywitach 

432 KKG nr 119, s. 101.
433 Za zwrócenie uwagi na ten fakt dziękuję Panu prof. Wiesławowi Długokęckiemu.
434 CDW I nr 166, s. 288-289.
435 CDW I nr 175, s. 303-304.
436 CDW I regest nr 182, s. 105.
437 CDW I nr 271, s. 451.
438 CDW I nr 306, s. 495.
439 CDW II nr 235, s. 235.
440 CDW II nr 243, s. 242.
441 CDW II nr 267, s. 266.
442 CDW II nr 308, s. 324; CDW III nr 396, s. 386 dotyczyło dóbr Leginy i Kocibórz.
443 CDW II nr 329, s. 342; CDW III nr 202, s. 163.
444 CDW II nr 351, s. 359.
445 CDW II nr 388, s. 401.
446 CDW II nr 380, s. 395.
447 CDW III nr 175, s. 137.
448 CDW III nr 321, s. 294.
449 CDW II nr 344, s. 345.
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(1363 r.)450 i Marcinkowie (1380 r.)451. Z kolei w biskupstwie sambijskim sytuacja taka 
miała miejsce w Gillischken (ros. Priretschnoe, 1354 r.)452. Rezerwacji młyna dokonał 
też biskup włocławski w Miłobądzu (1299 r.)453. Z kolei Krzyżacy rezerwowali sobie pra-
wo budowy młynów w następujących wsiach i miastach: Łęcze (1299 r.)454, Rychnowy 
(1300 r.)455, Ogrodniki koło Elbląga (1300 r.)456, Kraskowo koło Młynar (1301 r.)457, 
Schonenbuche – wieś zaginiona (1301  r.)458, Nowa Cerkiew (1304  r.)459, Pogrodzie 
(1305 r.)460, Podgórze (1308 r.)461, Zalesie (1314 r.)462, Kamionek Wielki (1315 r.)463, 
Krasny Las (1317  r.)464, Mirowo (1318  r.)465, Milejewo (1320  r.)466, Nowe Monaste-
rzysko (1320  r.)467, Kmiecin (1323  r.)468, Krasinek (1323  r.)469, Brzezina (1324  r.)470, 
Niestępowo471, Sąpy (1328 r.)472, Stegny (1328 r.)473, Stare Siedlisko (1329 r.)474, Ma-
jewo (1331 r.)475, Karwiny (1333 r.)476, Swarzewo (1340 r.)477, Łebcz (1340 r.)478, Sul-
min (1340 r.)479, Wilczkowo (1344 r.)480, Nowe Miasto Elbląg (1347 r.)481, Czechowo 

450 CDW II nr 349, s. 358.
451 CDW III nr 100, s. 75-76.
452 UBS nr 429, s. 294.
453 PU nr 587, s. 523.
454 CDW I nr 107, s. 183.
455 PrUB I/2 nr 738, s. 458.
456 PrUB I/2 nr 739, s. 460.
457 PrUB I/2 nr 757, s. 469.
458 PrUB I/2 nr 763, s. 476.
459 PrUB I/2 nr 823, s. 515. Młyn istniał tam w 1565 r., L 1565, s. 65. 
460 CDW I nr 132, s. 232.
461 PrUB I/2 nr 897, s. 564.
462 PrUB II nr 118, s. 74.
463 PrUB II nr 132, s. 86.
464 PrUB II nr 194, s. 132.
465 PrUB II nr 214, s. 144.
466 CDW I nr 206, s. 354.
467 CDW I nr 204, s. 353.
468 PrUB II nr 439, s. 313.
469 PrUB II nr 440, s. 314.
470 PrUB II nr 480, s. 329.
471 PrUB III/1 nr 200, s. 145. 
472 PrUB II nr 602, s. 396.
473 PrUB II nr 613, s. 405.
474 CDW I nr 242, s. 405.
475 PrUB II nr 711, s. 473.
476 PrUB II nr 808, s. 541.
477 KKG nr 134, s. 116.
478 PrUB III/1 nr 328, s. 230.
479 KKG nr 55, s. 50.
480 CDW II nr 34, s. 35-36.
481 CDW II nr 87, s. 92.
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(1347 r.)482, Iłownica (1347 r.)483, Wodukajmy (1354 r.)484, Białogarda (1354 r.)485, Jaź-
wiska (1355 r.)486, Pużyce (1356, 1423–1428)487, Rozłazino (1356, 1438 r.)488, Grono-
wo (1365 r.)489, Kębłowo (1369 r.)490, Ciechocino (1370 r.)491, Strzelno (1373 r.)492, Ob-
liwice (1374 r.)493, Glewitz (1376 r.)494, Wielka Wieś (1376 r.)495, Prusewo (1376 r.)496, 
Bartlin (1374 r.)497, Hel (1378 r.)498, Łeba (1379 r.)499, Młode Miasto Gdańsk (1378, 
1380 r.)500, Stoboje (1380 r.)501, Będzieszyn (1381 r.)502, Rybno (1382 r.)503, Krzyżewo 
(1387 r.)504, Rusek Wielki (1389 r.)505, Rekowo (1393 r.)506, Celbowo (1394 r.)507, Bru-
dzewo (1394 r.)508, Gnieżdżewo (1395 r.)509, Rumy (1399 r.)510, Allenburg (ros. Drush-
ba, 1400 r.)511, Godkowo (1417 r.)512, Pużyce (1423–1428)513, Rozłazino (1438 r.)514 
i Ujeścisko (1445 r.)515.

482 CDW II nr 88, s. 94.
483 PrUB IV nr 158, s. 142.
484 PrUB V nr 212, s. 122.
485 KKG nr 116, s. 98.
486 PrUB V nr 355, s. 201.
487 KKG nr 109, s. 90; nr 174, s. 155.
488 KKG nr 110, s. 91, nr 129, s. 112.
489 CDW II nr 379, s. 394.
490 KKG nr 108, s. 89.
491 KKG nr 141, s. 123.
492 KKG nr 136, s. 119.
493 KKG nr 113, s. 95.
494 KKG nr 117, s. 99.
495 KKG nr 138, s. 121.
496 KKG nr 144, s. 126 i transumpt z 1447 r. KKG nr 126, s. 108.
497 KKG nr 25, s. 23.
498 KKG nr 150, s. 133.
499 KKG nr 120, s. 103.
500 KKG nr 12, s. 14.
501 CDW III nr 90, s. 65-66.
502 KKG nr 59, s. 53.
503 KKG nr 147, s. 130.
504 CDW III nr 215, s. 174.
505 Die Handfestensammlungen der Komturei Elbing vom Ende des 14. Jahrhunderts, „Jahrbuch für 

die Geschichte Mittel- und Ostdeutschlands”, 56, 2010, s. 55-133, nr 164, s. 119.
506 KKG nr 118, s. 100.
507 KKG nr 145, s. 127.
508 KKG nr 148, s. 129.
509 KKG nr 139, s. 122.
510 OstF 125, k. 365 v (dawna k. 527v).
511 OstF 118, k. 275r-276v.
512 OstF 123, k. 92v-93r.
513 KKG nr 174, s. 155.
514 KKG nr 129, s. 112.
515 KKG nr 133, s. 115.
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Również nie wszystkie przyznane prawa do budowy młynów, które poszczególne 
władze nadawały właścicielom dóbr rycerskich i sołtysom, zostały w późniejszym czasie 
wykorzystane. Powodem mogły być różne względy, jak istnienie już innych młynów 
w okolicy, nieopłacalność, brak własnych środków finansowych, a przede wszystkim 
złe warunki terenowe (brak odpowiednich cieków wodnych). System rezerwacji nie 
zawsze chyba się sprawdzał. Według skargi Jana z Małego Komorska, złożonej na zjeź-
dzie stanów w Grudziądzu w 1453 r., Krzyżacy odebrali z Małego Komorska kawałek 
boru i zbudowali tam swój młyn, na co miał on dowody w dokumencie, a więc chyba 
doszło do jakiejś, jak z tego wynika, przymusowej umowy516. Podobnie mieszkaniec 
z Zamartego skarżył się na odebranie przez Zakon bieżącej wody, przepływającej przez 
jego dobra, być może na potrzeby budowy młyna zakonnego517. Z kolei Jerzy Trebnitz 
skarżył się, że Krzyżacy pobudowali z nim na spółkę po połowie młyn z 6 kołami na 
rzece pomiędzy dobrami jego i Zakonu, a później osadzili go niżej wraz z kuźnią i ode-
brali mu jego udziały518. 

1.7.  Zmiana właściciela młyna

Oczywiście młyny nadawane na prawie chełmińskim, podobnie jak wszelkie nierucho-
mości, stanowiły mienie, które można było nabywać, zbywać lub zamieniać. Stosowa-
no w tym przypadku zasady podobne do ogólnie obowiązujących w przypadku obrotu 
ziemią, która też najczęściej stanowiła integralną część omawianych transakcji. Zmiana 
właściciela następowała najczęściej w drodze kupna – sprzedaży, gdy dotyczyło to rela-
cji pomiędzy osobami prywatnymi a panem gruntowym. W przypadku bezpotomnej 
śmierci młynarza całość jego majątku, a więc i młyn, przechodziła jako kaduk w posia-
danie władztwa terytorialnego519. Inną formą była zamiana stosowana w umowach po-

516 ASP IV nr 17, s. 26; K. Górski, Dzieje Tucholi i okolic, s. 53. Być może Zakon posłużył się w tym 
wypadku regulacjami, jakie wprowadził wobec rycerstwa polskiego w ziemi chełmińskiej, w których 
zarezerwował sobie prawo do budowy młynów w dobrach rycerskich za odszkodowaniem. W 1278 r. 
potwierdził je Konrad von Thierberg, odnawiając nadania dla polskich rycerzy wydane przez Herma-
na Balka.

517 ASP IV nr 17, s. 27.
518 Tamże; Związek Pruski i poddanie się Prus Polsce, oprac. K. Górski, Poznań 1949, nr V, s. 23.
519 Znany jest taki przypadek z początku XVI w., gdy młyn położony przy zamku w Piszu powrócił 

we władanie Zakonu po śmierci młynarza i jego dziedziców, o czym wspomniał w nowym przywileju 
wielki mistrz Albrecht: „die muel daselbst [zu Johannespurg – R. K.] beym Schlos auffm unsers Lauc-
ke vlies auch den krug bey derselben mulen gelegen, welches alles durch todlichen abgang diessem 
mulner und seinen rechten erben unserm orden an allen mittels heymgefallen und zukomen”, OF 
123, k. 74r-75r.
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między właścicielami posiadającymi szczególne uprawnienia, a więc pomiędzy zakonem 
krzyżackim a biskupami i kapitułami biskupimi, ewentualnie innymi zgromadzenia-
mi zakonnymi520. Tak więc sposób obrotu nieruchomościami, w tym młynami, zależał 
przede wszystkim od pozycji prawnej umawiających się stron. Ponadto w przypadku 
transakcji zawieranych przez niższych urzędników zakonu krzyżackiego potwierdzenia 
ich ważności dokonywał wielki mistrz zakonu. Dla przykładu 15 VII 1333  r. wielki 
mistrz Luther von Braunschweig potwierdził zamianę młynów położonych nad rzekami 
Łąka i Bielica (Łąka i Bielski Młyn), przeprowadzoną pomiędzy komturem w Kowa-
lewie i benedyktynkami w Toruniu521. Warto też dodać, że w 1403 r. siostry sprzedały 
młyn nad rzeką Łąka. Przyczyną dokonywania zmiany właściciela młyna mogła być też 
rezygnacja jego dotychczasowego użytkownika z przyczyn losowych, np. z powodu jego 
całkowitego zniszczenia w czasie działań wojennych.

1.8.  Rezygnacja z młyna

Do sytuacji rezygnacji z młyna dochodziło na skutek nieopłacalności jego użytkowania. 
3 XI 1430  r. kapituła warmińska wydała dokument potwierdzający, że sołtys we wsi 
Różaniec, na wschód od Pieniężna, zrezygnował z młyna i karczmy na rzecz kapituły 
ze względu na to, że nie przynosiły one dochodu, który mógłby pokryć ustalony i tak 
niewielki wymiar czynszu, wynoszący 1 grz. rocznie. Nieopłacalność dalszego utrzymy-
wania młyna i karczmy spowodowała, że kapituła postanowiła dokonać ich rozbiórki522.

Spory o własność młyna 

Dochodziło również do sporów o prawa własnościowe do młyna, czerpania z niego do-
chodów i ponoszenia kosztów utrzymania. Wspomniano już, że kontrowersje dotyczące 
prawa własności do młyna w Grzybinach rozstrzygnął 3 XI 1404 r. wielki mistrz Konrad 
von Jungingen523. Z kolei w latach 1448–1449 pomiędzy komturem w Tucholi a sta-
rostami w Nakle i Poznaniu doszło do konfliktu o przygraniczny młyn w Gostycynie, 

520 Wskazywałoby to na istnienie uznawanych przez Krzyżaków szczególnych praw przysługujących 
innym zgromadzeniom zakonnym do posiadanej przez nie ziemi, ewentualnie wprost do młynów 
i związanego z nimi prawa do użytkowania, zwolnionego z czynszu na rzecz władcy terytorialnego. Nie 
było ono jednak identyczne ze statusem prawnym dóbr należących do Zakonu, biskupów i kapituł.

521 UBC nr 237, s. 177-178.
522 CDW IV nr 336, s. 376-377.
523 GStA PK, Perg. Urk., Sch. XLIII nr 13.
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który miał jednak podłoże polityczne524. Natomiast spór o młyn w Tuszewie toczący się 
w latach 1451–1453 pomiędzy biskupem chełmińskim oraz Ludwikiem i Fryderykiem 
von Mortangenem rozstrzygali biskup pomezański Kacper i Jan Bażyński525.

Zamiana młynów

Jak wskazano, zamiana jako forma dokonania przeniesienia praw własnościowych do 
młynów występowała w przypadku stron posiadających równorzędny status prawny, 
głównie instytucji kościelnych (Zakon – biskup lub kapituła). Wspomniano już o za-
mianie dóbr pomiędzy Zakonem a biskupem sambijskim, w których przedmiotem były 
udziały w młynie w Królewcu i młyn w Lauth (1263  r.)526. Z kolei 9 V 1290  r. bi-
skup kurlandzki Edmund wraz z kapitułą przekazali Krzyżakom młyn koło Kłajpedy 
i zobowiązali się ponadto do niewznoszenia żadnych nowych młynów między Kłajpedą 
i Dange, w zamian za co otrzymali 8 radeł w okręgu zamkowym Ampilten (Impeln 
w okolicach Kowna)527. Biskup sambijski Zygfryd 25 X 1297 r. uzyskał od Krzyżaków 
między innymi pół młyna w Rybakach (ros. Prismorsk) w zamian za biskupią część lasu 
w Wischrodt528. Specyficzną formę miało natomiast przejęcie przez Krzyżaków młyna 
na rzece Ruziec koło Brodnicy. 3 II 1306 r. książę Siemowit dobrzyński nadał Zakonowi 
250 łanów w dziedziczne posiadanie. Jako wynagrodzenie za oddanie młyna Krzyżacy 
zostali zobowiązani do wypłacenia 50 grz. żonie Siemowita, księżnej Anastazji529. Nato-
miast w 1314 r. wielki mistrz Karol z Trewiru zamienił z klasztorem cystersów w Pel-
plinie wieś Czatkowy na młyn Drybok, wieś Sobącz i jezioro Sobącz, które następnie 
wymienił na jezioro Sudomie530.

Nabycie młyna mogło nastąpić także przy okazji zamiany za dobra ziemskie. 18 X 
1318  r. komtur w Dzierzgoniu Luther von Braunschweig zamienił z tłumaczem Ja-
nem Tolkiem 6 nadmiarowych łanów w Blunakach na młyn w Taborach531. Z kolei 
9 I 1334 r. wielki mistrz Luther von Braunschweig potwierdził wymianę dóbr dokonaną 
z komturem joannitów w Skarszewach Janem Borchveldem, obejmującą między inny-
mi młyn na rzece Szpęgawie532. Natomiast 17 V 1336 r. opat cystersów z Lądu Maciej 
odnowił dokument o wymianie dóbr między nim a biskupem Maciejem z Kujaw z 20 
XII 1328 r., w którym biskup w zamian za posiadłość przy Włocławku i w Polsce pozo-
stawił cystersom między innymi wieś Godziszewo z młynem, dziesięciny ze wsi Kłodawa 

524 OF 17, s. 842, 803, 833.
525 OBA nr 10732; UBC nr 602, 609.
526 UBS, nr 77, s. 42-46; PrUB I/2 nr 178, s. 144.
527 PrUB I/2 nr 563, s. 351.
528 UBS nr 187, s. 94-96; P. Siegmund, dz. cyt., s. 292.
529 PrUB I/2 nr 854, s. 537-538.
530 K. Bruski, W. Długokęcki, Dwa dokumenty krzyżackie, dok. 1, s. 251-252.
531 PrUB II nr 223, s. 148.
532 PrUB II nr 819, s. 549; K. Bruski, Ziemie nad dolną Wierzycą, s. 182.
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i inne prawa we wsiach Trąbki Wielkie, Chosemino (zaginiona wieś) oraz Zakrzewko533. 
W 1403 r. biskup warmiński przekazał 2/3 młyna w Rudzie (Eisenwerk – później część 
wsi Mingajny) Jakubowi Smedesowi w zamian za 1/4 młyna w Potrytach i dopłatę 100 
grz.534 11 XII 1407 r. cystersi z Oliwy dokonali zamiany z zakonem krzyżackim swego 
młyna i wsi Jezgnina na wieś Wielgłowy535. Co ciekawe, w dokumencie zagwarantowano 
prawa biskupa włocławskiego do wolnego przemiału w młynie na rzecz jego folwarku 
w Subkowach536. 

Zmiana właściciela młyna mogła nastąpić również wraz z zamianą dóbr. 12 II 1438 r. 
wielki mistrz Paweł von Rusdorf wyraził zgodę na zamianę dóbr, w skład których wcho-
dził Łęgucki Młyn537. Z kolei 4 VII 1447 r. kapituła warmińska dokonała zamiany swe-
go młyna w Żurawnie za 1/3 młyna na rzece Wadąg538.

Zakup i sprzedaż młyna

Nadzór transakcji związanych ze sprzedażą własności ziemskiej, który przysługiwał wła-
dzy zwierzchniej, obejmował oczywiście także umowy dotyczące młynów. Co więcej, 
potwierdzenie ich było w interesie samych zainteresowanych. 19 VII 1305 r. na skutek 
zabiegów cystersów król Wacław III potwierdził klasztorowi w Oliwie kupno miejsca 
na młyn w Jezgninie od tamtejszego rycerza Jakuba539. Ze względu na swe znaczenie 
dla właściwego funkcjonowania lokalnej gospodarki spotykamy się w źródłach z prak-
tyką wskazującą na regulowanie kwestii związanych ze sprzedażą, zamianą i dzierżawą 
młynów oraz wiatraków. Dla przykładu cystersi z Oliwy o potwierdzenie zawieranych 
umów kupna-sprzedaży zabiegali u księcia Świętopełka, księcia Mściwoja II, Piotra 
z Nowego oraz króla Wacława III540. Na potrzebę potwierdzenia zawieranych transak-
cji przez przedstawiciela miejscowej władzy wskazuje także fakt, że umowy sprzedaży 
młynów na kontrolowanych przez siebie terenach Krzyżacy i biskupi z diecezji w Pru-
sach potwierdzali specjalnymi dokumentami. Było tak nie tylko, gdy sami występowali 

533 PrUB III/1 nr 63, s. 47.
534 CDW III nr 385, s. 374-378; V. Röhrich, Die Kolonisation, ZGAE, Bd. 14, 1903, s. 312-313. 

W 1438 r. Jakub Smedes, młynarz wiatraka w Gallgarben (ros. Marschalskoe), kupił 6 mórg ziemi na 
potrzeby swego wiatraka. Była to jednak chyba inna osoba.

535 GStA PK, Perg. Urk., (Sch. 50/60), druk: M. Perlbach, Materialien, s. 297-299; R. Kubicki, 
Młyny zbożowe, s. 102.

536 Było to związane z obowiązkiem ciążącym na młynach cystersów oliwskich, wynikającym z umo-
wy zawartej z biskupem kujawskim Albierzem 16 VIII 1279  r., według której za rezygnację przez 
biskupa z należych mu dziesięcin ze wsi klasztornych zakonnicy mieli płacić rocznie 6 grz. toruńskich 
i zagwarantować biskupowi prawo przemiału w swych młynach, PU nr 309, s. 265.

537 GStA PK, Perg. Urk., Sch. XXIV nr 13; H. Gollub, dz. cyt., s. 259.
538 AAO, AK, F, k. 202v.
539 PU nr 639, s. 563.
540 25 XI 1263 r. Świętopełk potwierdził, że klasztor w Oliwie kupił za jego zgodą od Arnolda, stare-

go sołtysa z Gdańska, i jego zięcia Apoloniusza młyn we Wrzeszczu, PU nr 202, s. 169. 
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jako strona w zawieranej transakcji541, ale również gdy potwierdzali i zezwalali na takie 
umowy między osobami prywatnymi542. Kontrola tego typu transakcji przez lokalne 
władze wynikała przede wszystkim z potrzeby zagwarantowania sobie praw do należnych 
opłat czynszowych, szarwarków, służby wojskowej i czuwania nad tym, kto zostawał 
właścicielem danego młyna. Fakt dokonania transakcji kupna – sprzedaży zazwyczaj 
był potwierdzany przez wysokich urzędników zakonnych, bardzo często dokumenta-
mi wystawianymi przez wielkich mistrzów. W przypadku sprzedaży dwóch wiatraków 
w Lasowicach Wielkich z 1440 r., należących do miejscowego prokuratorstwa, wprost 
mowa jest o tym, że wielki mistrz wystawił dokument (przywilej młyński) na prośbę 
prokuratora krzyżackiego w Lasowicach543.

Prawo do posiadania młyna w przypadku młynów wiejskich było nierzadko przy-
wilejem sołtysów, a młyn stanowił część ich majątku osobistego, wydzielonego z areału 
wsi. W takiej sytuacji nabycie sołectwa często oznaczało też przejęcie praw do młyna. 
W 1362 r. wielki marszałek Hennig Schidenkop potwierdził fakt sprzedaży przez Waw-
rzyńca Lutirbacha młyna w Kolm (ros. Wereschagino) w komturstwie królewieckim 
na rzecz Mikołaja Clingelera i wystawił temu ostatniemu przywilej młyński544. Prawo 
do dysponowania posiadanymi młynami mogły mieć w ograniczonym stopniu również 
władze miejskie. W 1420 r. Rada Miasta Chojnic sprzedała wiatrak położony naprzeciw 
wsi Lichnowy Piotrowi Dirmannemu i Nittze Reynekenowi, jak się zdaje, bez pytania 
o zgodę miejscowego komtura. Co więcej, zastrzegła sobie prawo decyzji, gdyby właści-
ciele chcieli dokonać ponownej sprzedaży wiatraka545. Przy tej okazji Rada Miasta miała 
też otrzymać beczkę piwa gdańskiego. Potwierdza to, że niektóre miasta otrzymały od 
Zakonu prawo do dysponowania młynami, co zdarzało się jednak niezmiernie rzadko. 
Status młynów podlegających władzom miejskim z pewnością miały młyny wodne bu-
dowane na Wiśle koło Chełmna. Miasto nie tylko pobierało z nich czynsz i kontrolowało 

541 W 1327 r. Krzyżacy odstąpili młyn w Dobrzykach mieszczanom Zalewa i mieszkańcom wsi Ku-
pin, PrUB II nr 593, s. 393. 

542 15 V 1325 r. bp sambijski Jan zezwolił na sprzedaż przez Tylo Cygenberga młyna koło zamku 
w Zygenbergu Henrykowi Krusemu, UBS nr 235, s. 158. W 1338 r. bp sambijski Jan potwierdził 
transakcję sprzedaży tegoż młyna wraz z karczmą i łanem ziemi dokonaną przez Mikołaja zwanego 
Polakiem (dictus Polonus) na rzecz Alberta z Pragi. Jak zaznaczono, kupujący zwrócił się do biskupa 
o potwierdzenie ważności transakcji, UBS nr 306, s. 226-227; z kolei 5 IX 1366 r. bp warmiński Jan II 
zezwolił na zakup młyna i karczmy w Potrytach, CDW II nr 397, s. 411, a 1 V 1376 r. bp warmiński 
Henryk potwierdził zakup przez swego brata Jana Sorbowma młyna nad strumieniem Ausclode koło 
Syfridswalde i Mycolen wraz z 1/2 łana ziemi za 200 grz., CDW III nr 7, s. 6.

543 „Uch hat uns der viebenampte pfleger gebeten, das wir semlichen kouff czulassen und vorlieben 
geruchten. Also haben wir seyne fleisige bette angesehen und czulassen und vorliehen denselbigen ko-
uff in der vorgeschriebenen weysse, uf das her deste fester gehalden werde in crafft disses brieffs, dem 
wir czu merer sicherheit unsir ingesegel haben anhangen lassen”, OF 97, k. 73v.

544 OF 105, k. 66v.
545 „sal nicht vorkoyfft werden ane wyssenheit des rothis, so das sie mogen und wellen derkennen, ab 

der koyffer eben und der stad nuttze ist vor iren tzins und gewyes”, HKS nr 171, s. 179-180.
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młynarzy, zobowiazując ich do składania przysięgi władzom, lecz też nadzorowało trans-
akcję ich kupna – sprzedaży. Potwierdzano ją wpisem do księgi ławniczej miasta, która 
odnotowała kilka tego typu umów. W 1428 r. Hans Scharfe kupił dwa takie młyny546, 
w 1442 r. Hans Wengelin jeden547, a Hirschberg w 1444 r. również jeden548. W księdze 
ławniczej odnotowano także transakcję sprzedaży w 1442 r. młyna w Wabczu549, podle-
gającego jurysdykcji miejskiej.

Nadzór nad sprzedażą młynów w swych dobrach sprawowały także osoby prywatne. 
Miało to miejsce w przypadku właścicieli dóbr Jagodna koło Elbląga – Lubeke von 
Hurdena i Kuneke z Jagodnej. Potwierdzili oni fakt sprzedaży znajdujących się w ich 
dobrach młyna i karczmy przez Bertolda Henrykowi Wichersowi i Henrykowi Mollero-
wi. Właściciele dóbr, potwierdzając transakcję swym dokumentem, określili też należne 
młynarzowi i karczmarzowi prawa oraz obowiązek płacenia czynszu550. Prawo do dyspo-
nowania młynami w swych dobrach przez osoby prywatne było jednak w pewnym stop-
niu ograniczone. Wspomniano już o potwierdzeniu przez wójta warmińskiego Jana von 
Czula w 1363 r. nadania młyna, którego dokonali Klaus Peregrinus i Welgoth na rzecz 
Heinkona w swych dobrach, we wsi Rukławki551. W ten sposób władza zwierzchnia 
zaakceptowała sam fakt nadania, nie wiadomo jednak, czy kontrolowała też ewentualną 
sprzedaż młyna. Na fakt ograniczonego prawa własności do młynów wskazuje przypa-
dek z dóbr biskupich na Warmii, a mianowicie los młyna w Sątopach koło Reszla. 24 
XI 1421 r. wójt warmiński Jan wyjaśniał jego status. Jak przypomniał, biskup Henryk 
sprzedał wspomniany młyn Hansowi Schoenehagenowi, jednak po kilku latach młyn 
został zniszczony przez pożar. Ponieważ przez dwa lata nikt nie dbał o jego odbudowę, 
wezwał on publicznie na sądzie ziemskim (Landdinge) do ustalenia jego sytuacji. Wobec 
tego, że nikt nie zgłosił się z prawem do jego posiadania, biskup dokonał ponownej 
sprzedaży młyna potraktowanego jako kaduk552. 

Władza zastrzegała sobie również w inny sposób kontrolę nad ewentualną zmianą 
stosunków własnościowych w znajdujących się na jej terenie młynach. Spotykamy się 
między innymi z przypadkiem, gdy sprzedaż młyna została zgłoszona sołtysowi wsi553. 
25 V 1376 r. biskup warmiński Henryk III sprzedał karczmę i młyn w Mingajnach koło 
Ornety Henrykowi z Paderborn, mieszczaninowi z Ornety, zastrzegając, że przy ich po-
nownej sprzedaży wpierw należy zgłosić to u sołtysa554. Trzy lata później faktycznie wspo-

546 GStA PK, XIV. HA, Abteilung 322a, Stadt Kulm nr 8, s. 53.
547 Tamże, s. 13.
548 Tamże, s. 100.
549 Tamże, s. 13.
550 CDW II nr 448, s. 444-445.
551 CDW II nr 345, s. 352-353.
552 CDW III nr 579, s. 575.
553 UBP, nr 107, s. 157 (Lamprechtsdorf – Kamionka koło Kwidzyna); H. Steffen, Die ländliche 

Mühlwesen, s. 75.
554 CDW III nr 12, s. 9.
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mniany biskup zezwolił Henrykowi na przeniesienie młyna z Mingajn na nowe miejsce 
w granicach wsi Ruda (Eisenwerk)555. Podobnie 7 X 1441 r., nadając wiatrak w Leśno-
wie, wielki mistrz Konrad von Erlichshausen zastrzegł, że właściciel, gdy zechce go sprze-
dać, będzie musiał wpierw powiadomić Krzyżaków556. Władza zwierzchnia oczywiście 
mogła nie wydawać zgody na sprzedaż młyna. W 1450 r. na zjeździe stanów w Elblągu 
skargę do wielkiego mistrza wniósł Jorge von dem Berge. Chciał on sprzedać młyn, na 
który, jak twierdził, posiadał przywilej, jednak sprzeciwił się temu biskup warmiński557. 

Młyn – własność wspólnoty wiejskiej

Kupcami młyna, jak widać z przytoczonych przykładów, najczęściej były osoby pry-
watne, czasem młynarze lub właściciele ziemscy. Spotykamy się jednak także z innymi 
rozwiązaniami własnościowymi. W 1394  r. kapituła pomezańska zezwoliła mieszkań-
com wsi Różnowo na budowę wiatraka za czynsz. Zezwolenie to zostało potwierdzone 
przez kapitułę w 1414 r.558 Z kolei w 1434 r. kapituła warmińska sprzedała swój młyn 
w Henrykowie wraz z 1/2 łana ziemi sołtysowi i wspólnocie tej wsi559. Natomiast wiatrak 
w Nipkowie w 1399 r. trafił w ręcę tamtejszych chłopów pruskich560.

Odkupywanie młyna od osób prywatnych przez biskupów i Krzyżaków

Znane są również przypadki odkupywania przez władzę terytorialną młynów od prywat-
nych właścicieli. Związane było to najpewniej z chęcią przejęcia kontroli nad szczególnie 
dochodowymi młynami położonymi w miastach lub ich najbliższej okolicy. Starania 
takie podejmowali najczęściej biskupi warmińscy, którzy inaczej niż Krzyżacy w okresie 
intensywnej akcji osadniczej na kontrolowanym przez siebie terenie nie zawsze zastrze-
gali sobie wyłączność na budowę i administrowanie młynami miejskimi. Wspomniano 
już, że biskupi odkupili udziały w młynach w Ornecie i w borze koło Ornety. Ponadto 
odkupywali oni młyny od prywatnych właścicieli i dokonywali ich ponownej sprze-
daży. Uczynił tak w 1376 r. biskup warmiński Henryk III, który nie tylko odkupił od 
Mikołaja i Bernko urząd sołtysa w Mingajnach wraz z 4 łanami, karczmą i młynem, ale 
następnie sprzedał karczmę i młyn Henrykowi z Paderborn, mieszczaninowi w Orne-

555 CDW III nr 68, s. 45.
556 OF 97, k. 92v; W. Długokęcki, Z dziejów młynarstwa, s. 55.
557 ASP III nr 68, s. 143; nr 69, s. 173.
558 UBP nr 126, s. 184, 186.
559 „vendidimus fideli nostro dilecto Johanni Penczel sculteto totique communitati ville nostre He-

inrichaw molendinum ibidem situatum cum omni utilitate”, CDW IV nr 499, s. 524-525.
560 K. J. Kaufmann, Geschichte des Kreises Rosenberg, s. 167.
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cie561. Później (1379 r.) biskup zezwolił mu na sprzedaż wspomnianego młyna562. Z kolei 
w 1396  r. biskup pomezański Jan sprzedał młyn w Tymawie Wielkiej563. W 1409  r. 
biskup warmiński Henryk odkupił od dziedziców tamtejszego sołtysa za 140 grz. młyn 
w Kochanówce i sprzedał Hannusowi Hartmannowi, młynarzowi w Starym Dworze 
koło Dobrego Miasta564. Odkupywane od prywatnych właścicieli młyny biskupi nada-
wali nieraz nowym właścicielom. W 1420 r. wójt warmiński Jan zapisał młyn w Bemo-
wiźnie koło Braniewa Janowi Pflugowi. Jak zaznaczono, wcześniejszy wójt warmiński 
Henryk uprzednio odkupił go od braci Jana i Henryka z Boxen565. Dochodziło również 
do zakupu ziemi z myślą o wybudowaniu młyna. W ten sposób biskup pomezański 
Rudolf 25 VI 1328 r. przekazał Prusowi Guntho 6 mórg położonych na granicy Rodo-
wa w zamian za 6 mórg nad brzegiem rzeki Liwy, gdzie zbudowano młyn566. Również 
Krzyżacy wymieniali i odkupywali młyny od prywatnych właścicieli. Postąpili tak nie 
tylko w przypadku wspomnianego wcześniej młyna, należącego do cystersów z Oliwy 
(Jezgnina), ale także w 1419 r. rybicki pucki Piotr vom Lorch odkupił za 128 grz. od 
Hansa Tylego młyn i karczmę w Redzie567. 

Specyficzną formę miały natomiast nadania młynów z zastrzeżeniem możliwości ich 
wykupu. 8 IX 1427 r. wielki mistrz Paweł von Russdorf nadał Hannusowi Seefeltowi 
młyn w Judzie z prawem wykupu po jego śmierci za 100 grz.568

Cena młyna

Z transakcją sprzedaży młyna ściśle wiąże się oczywiście cena, będąca wyznacznikiem 
rzeczywistej wartości danego założenia młyńskiego569. Koszt zakupu młyna był bardzo 
zróżnicowany w zależności od jego położenia i potencjalnej wydajności, liczonej, podob-
nie jak czynsz, liczbą kół. Wskazane różnice są bardzo widoczne, gdy zestawi się ceny 
młynów miejskich lub położonych w okolicy zamków krzyżackich z młynami wiejskimi. 
Podobnie jest w przypadku zestawienia cen młynów wodnych z wiatrakami. Dokładne 
porównanie cen, niestety, nie jest możliwe, gdyż często przedmiotem transakcji były nie 
tylko młyny, ale też przynależna do nich ziemia, której areał i położenie miało znaczenie 

561 CDW III nr 12, s. 9.
562 CDW III nr 68, s. 45.
563 Aufzeichnungen zur Geschichte, s. 428.
564 CDW III nr 450, s. 453-454.
565 CDW III nr 559, s. 557-558.
566 PrUB II nr 623, s. 412. Rodowo, obecnie powiat kwidzyński, gmina Prabuty.
567 KKG nr 181, s. 162; K. Bruski, Średniowieczna Reda, [w:] Historia Redy, red. J. Treder, Wejhero-

wo 2006, s. 59.
568 Maercker, nr 47, s. 647.
569 Ceny sprzedaży i koszty budowy młynów w XIII i XIV w. zestawiła dla ziem polskich M. Dem-

bińska, Przetwórstwo zbożowe, s. 137-139, tabela IX i X.
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Tabela 8. Ceny sprzedaży młynów 

Lp. Cena 
w grz.

Data 
transakcji

Lokalizacja 
młyna

Co 
kupowano 

wraz 
z młynem

Sprzedawca Kupujący Czynsz

1 200 17 XI 
1452

Wałdowo 
SzlacheckieI

Hans 
Harttensteyn Hans Hertel –

2 200 9 II 1404 Stary Targ Raschau komtur 
w Dzierzgoniu –

3 200 1 V 1376 Żegoty 0,5 łana 
ziemi

młynarka 
Katarzyna i jej 
dzieci: Hensel-
mus, Elżbieta, 
Gela i Anna

wójt Jan 
Sorbowm, 

brat biskupa
4 grz.

4 189 1404 Strzyża, młyn 
we Wrzeszczu

zakon 
krzyżacki 

cystersi 
z Oliwy –

5 140 4 XI 
1409 Kochanówka 2 łany

biskup 
warmiński 

Henryk

Hannus 
Hartmann, 

młynarz 
w Heidemühle 
koło Dobrego 

Miasta

2 grz.

6 128 1419 Reda młyn 
i karczma Hans Tyle

rybicki pucki 
Piotr vom 

Lorch
–

7
120 
za 1/4 
młyna

25 IV 
1342

Orneta przed 
miastem (1/4 

młyna)
–

Jan, syn Wil-
helma, daw-
nego sołtysa 
w Ornecie

biskup 
warmiński 
Herman

–

8

110 
do-

brych 
grz.

28 VI 
1426 Wopy łąki kapituła 

warmińska
Eckhard 
Qwant 6 grz.

9 111 1399 Zwierzynek – ? zakon 
krzyżacki –

10 110 1406 Leklowy, 
wiatrak – młynarz 

Andrzej Mikołaj

4 łaszty 
ziarna 

i 10 korców 
słodu

11 100 12 
I 1434 Henrykowo

0,5 łana za 
dalsze 12 

grz.

kapituła 
warmińska

sołtys 
i wspólnota 

wsi

2,5 grz. 
i wiardunek 

za ziemię

12 100 1407 Czulpa – zakon 
krzyżacki Piotr Steynort

18 grz. 
(młyn 
3 koła)
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Lp. Cena 
w grz.

Data 
transakcji

Lokalizacja 
młyna

Co 
kupowano 

wraz 
z młynem

Sprzedawca Kupujący Czynsz

13 100 1 V 1444 Ruś koło 
Olsztyna

2,5 łana 
i 3 wyspy

kapituła 
warmińska

Hans von 
Prossen

1 łaszt żyta, 
1 grz i 20 

sk.

14 100 26 X 
1451 Lipia Góra – – komtur 

w Gniewie –

15 90 23 IX 
1343

Orneta 1/4 
młyna w borze –

Mikołaj, 
syn sołtysa 
w Ornecie 
Marcina

kustosz 
katedralny 
warmiński

–

16 90 23 IX 
1343

Orneta 1/4 
młyna w borze –

Piotr, syn 
sołtysa 

w Ornecie 
Marcina

kustosz 
katedralny 
warmiński

–

17 90 27 XII 
1434 Bielkowo 5,5 morgi 

ziemi
kartuzi z Raju 

Maryi
Mikołaj 
Reymer

4 grz., 
wolny 

przemiał

18

81 
i 20 
be-
czek 
mąki

30 IV 
1462

RusocinII,
1/2 młyna

3 morgi 
ziemi 

i morgę 
paśnika

Albert Flogel Hans Ruloffs –

19 80 1 VI 
1369

Pobethen (ros. 
Romanovo) –

wielki 
marszałek 
Henning 

Schindekopf

Klaus molner 12 grz.

20 80 1375 Bronowo ogród kapituła 
pomezańska –

5 łasztów 
ziarna, 250 

korców 
słodu, 
3 grz. 

i tuczenie
4 świń

21 80 1372 Ząbrowo ogród, 
dom

kapituła 
pomezańska –

6 łasztów 
ziarna, 
5 grz. 

i tuczenie 
10 świń

22 80 1 I 1414 Nicponie –
biskup 

pomezański 
Jan

Hannus 
Pilgerim

rocznie 
3 łaszty 
ziarna
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Lp. Cena 
w grz.

Data 
transakcji

Lokalizacja 
młyna

Co 
kupowano 

wraz 
z młynem

Sprzedawca Kupujący Czynsz

23 70 15 VIII 
1396

Tymawa 
Wielka –

biskup 
pomezański 

Jan
Niclos Molner 6,5 łaszta 

żyta

24 60 1372 Babięty 
Wielkie

ogród, 
dom

kapituła 
pomezańska –

5 łasztów 
ziarna, 
4 grz. 

i tuczenie
5 świń

25 58 1396–
1397 Barbarka –

Hannus 
Jungehorn 

z rodzeństwem

Henryk 
Kuech –

26 51 przed 
1434

Szczytno, 
k. Człuchowa – żona młynarza Wirsebande 

van Cziten –

27 50 1372 Strumieniec z ogrodem kapituła 
kwidzyńska Pecze Wolf 12 grz.

28 50 7 VII 
1413

Nowy Młyn 
(Simonsmühle) ziemia wielki szatny 

zakonu Czeffa

5 łasztów 
żyta rocznie 
dla zamku 
w Dzierz-

goniu

29 50 30 IX 
1420

wiatrak 
w Lichnowach ogród

burmistrz 
i rajcy miasta 

Chojnic

Piotr Dirman-
ne i Nittze 
Reyneken

2 łaszty 
żyta i 1 grz. 

30 50 2 II 1430 Karschau 4 łany
biskup 

pomezański 
Jan

Witchen von 
Wildesdorf –

31 45 1442 Wabcz – Hans 
Wengelin

Stefan 
Begenicz –

32 40 1442 Chełmno, 
młyn na Wiśle – Deynhardynne Hans 

Wengelin –

33 37 1450 1,5 z czterech 
części młynaIII – – kapituła 

warmińska –

34 36 8 XI 
1429 Opin 6 mórg

biskup 
warmiński 
Franciszek 

Laurentius 
Loebel

6 grz. 
dobrej 
monety
i 4 kury

35 30 1373 Olbrachtowo 16 mórg kapituła 
pomezańska –

13 łasztów 
ziarna, 12 

grz. i tucze-
nie rocznie 

10 świń
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Lp. Cena 
w grz.

Data 
transakcji

Lokalizacja 
młyna

Co 
kupowano 

wraz 
z młynem

Sprzedawca Kupujący Czynsz

36 24 4 XII 
1403 Łąka, rzeka –

siostry 
benedyktynki 

w Toruniu

Tomasz 
Herzefelt 8 grz.

37 20 28 VI 
1425 Barkweda 4 łany kapituła 

warmińska
Michał 
Melczer

2 łaszty 
żyta

38 20 5 VII 
1426 Łajsy – kapituła 

warmińska
Gunther von 
Prewoysen 3 grz.

39 20 11 XI 
1438 Breitenteich – komtur 

w Kowalewie Stefan –

40 12 14 VIII 
1336

Ruda 
(Mały Rudnik) –

komtur 
w Grudziądzu 
Sieghard von 
Schwarzburg 

wdowa po 
Piotrze in Acie

4 grz. i 15 
kur

41 12 11 VI 
1429 Ostrzyce

karczma 
i 3 morgi 

ziemi

kartuzi z Raju 
Maryi

Szymon 
Darzewicz

4 dobre 
grz., 

a z karczmy 
2 dni 

szarwarku 
i 4 kury 

oraz wolny 
przemiał

42 10 1378–
1379 Gardzień 2 ogrody kapituła 

pomezańska –

3 łaszty 
żyta, 3 grz. 
i tuczenie 

3 świń

43 9 22 IV 
1434 Osłonino – kartuzi z Raju 

Maryi
Hans 

Pyschalke

6 grz. 
i 4 kury, 
wolny 

przemiał

44 5 1440
Lasowice 
Wielkie, 

2 wiatraki
–

prokurator 
w Laskach 

Jan von 
Renichinge 

Jorge molner 6 łasztów 
słodu

I KŁSMT 1426–1456, nr 1668, wydawcy księgi identyfikowali miejscowość z Wałdówkiem koło 
Łasina.

II Prawdopodobnie za zakup drugiej części młyna Hans Roloff był w 1468 r. winny Tilmanowi By-
enowi sumę aż 224 grz., KŁSMT 1456–1479, nr 914.

III Pozostałe 2,5 z 4 części młyna kapituła odkupiła w 1500 r. za 40 dobrych grz. od burmistrza Or-
nety Jerzego Plastwicha.

Źródło: Opracowanie własne.
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dla całkowitej ceny transakcji570. Na cenę młyna wpływ miały także szczególne warunki, 
na jakich prowadził on swą działalność, przede wszystkim istnienie przymusu mlew-
nego, gwarantującego jego rentowność571. W tabeli 8 zaprezentowano dane dotyczące 
sprzedaży młynów dokonywanej przez Krzyżaków, poszczególne biskupstwa i osoby pry-
watne. Niestety, niekiedy dokumenty potwierdzające sprzedaż nie zawierają informacji 
o cenie młyna, a jedynie dane o ustalonym czynszu i przynależnych do młyna nierucho-
mościach.

W przypadku transakcji określających całkowitą cenę młyna ustalano też często spo-
sób jej wypłaty, zazwyczaj rozkładając ją z racji dużej sumy na roczne raty. W 1343 r. 
kustosz katedry warmińskiej i generalny wikariusz Jan Striprock odkupił dla biskupstwa 
warmińskiego od braci Piotra i Mikołaja po 1/4 młyna położonego w borze koło Ornety 
za cenę 90 grz. dla każdego z nich, przy czym spłacać miał ich rocznie ratą wynoszą-
cą 11 grz.572 Wynika z tego też, że wartość całego młyna była szacowana wówczas na 
niebagatelną sumę 360 grz. Z kolei w 1369 r. wielki marszałek Henning Schindekopf 
sprzedał młyn w Pobethen za 80 grz., z czego kupujący Klaus molner miał zapłacić 
od razu 10 grz., a pozostałą część sumy w ratach po 5 grz. rocznie. Obciążenie roczne 
młynarza wynosiło jednak 17 grz., gdyż do tego dochodził właściwy czynsz wynoszący 
12 grz. rocznie, płatnych w dwóch terminach573. Z kolei Henryk Kuech zakupił młyn 
w Barbarce od Hannusa Jungehorna i jego rodzeństwa za 58 grz., które miał spłacać po 
7 grz. rocznie, płatnych na św. Michała574. W 1406 r. niejaki Mikołaj zakupił wiatrak 
w Leklowach za 110 grz., płatnych w kilku ratach po 15 grz. – pierwszą w tym roku na 
św. Jakuba, a kolejne w następnych latach, aż po ostatnią w wysokości 20 grz.575 Również 
zakup młyna i karczmy w Redzie miał być realizowany w ratach wypłacanych przez ry-
bickiego puckiego w latach 1419–1421, każdej po 43 grz. bez 8 sk.576 Z kolei w 1425 r. 
kapituła warmińska sprzedała Michałowi Melczarowi młyn w Barkwedzie za 20 grz., 
ustalając spłatę tej sumy w rocznych ratach wynoszących 2 grz., należnych obok zwy-
kłego czynszu z użytkowania młyna (wynoszącego 2 łaszty żyta)577. Podobnie w 1426 r. 
wspomniana kapituła sprzedała Guntherowi von Prewoysenowi za 20 grz. młyn w Łaj-

570 Na te trudności zwracała uwagę M. Dembińska. Tamże, s. 152.
571 Przy kosztach budowy i sprzedaży młynów zapewne uwzględniano warunki terenowe, stan ich 

utrzymania, dochód generowany przez młyn i położenie młyna w bardziej lub mniej urodzajnym 
rolniczo terenie, zob. tamże, s. 143-144.

572 CDW II nr 28, 28b.
573 OF 107, k. 290v-291r.
574 KŁNMT nr 192, s. 24. W 1402 r. właścicielem młyna w Barbarce był wspomniany piekarz Hen-

ryk Kuche, HRD, s. 193.
575 „Niclus der wintmolner t. 110 m. vor die wintmoel und sal do von beczalen 15 m in desem selbin 

iare uff Sente Iocops tag, dornach sal her alle ior gegeben 15 m uff den selben tag und czum leczten 
iare sal her gegeben 20 m bis das her beczalt; item dt. 15 m anno VI; (item dt. 15 m anno VII; item 
dt. 15 m anno VIII; item dt. 15 m anno IX)”, PKCh, s. 92.

576 KKG nr 181, s. 162.
577 CDW IV nr 62, s. 124-125.
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sach. Suma ta miała być spłacana w ratach po 4 grz. rocznie578. Stosunkowo niska cena 
w obu przypadkach wskazuje na niewielkie znaczenie ekonomiczne tych młynów wiej-
skich. Dla porównania, w tym samym roku kapituła warmińska sprzedała młyn w Wo-
pach z przynależną ziemią. Ich nabywca Eckhard Qwant miał wnieść 110 grz. płatnych 
w ratach po 10 grz., obok czynszu wynoszącego 6 grz. rocznie579. Z kolei w 1434  r. 
sołtys i wspólnota wsi zakupiła od kapituły warmińskiej młyn i ziemię w Henrykowie za 
100 grz. Roczną ratę spłaty ustalono na 10 grz.580 W tym roku swój młyn w Bielkowie 
sprzedali również kartuzi. Prawo do jego użytkowania zakupił za 90 dobrych grz. Mi-
kołaj Reimer581. Ta dość wysoka cena za młyn wiejski wynikała zapewne z faktu, że miał 
on 2 koła, przynależało do niego 5,5 morgi ziemi, a przede wszystkim posiadał przymus 
mlewny z czterech wsi. Natomiast w 1440 r. młynarz Jorge kupił od prokuratora krzy-
żackiego 2 wiatraki i 12 mórg ziemi w Lasowicach Wielkich za niewielką sumę 5 grz., 
płatną w ratach rocznych, obok czynszu, po 1 grz. przez 5 lat. Z kolei w 1442 r. Stefan 
Bagenicz zakupił od Hansa Wengelina młyn w Wabczu za 45 grz., płatnych w trzech 
ratach na św. Michała – pierwsza wynosiła 20 grz., a dwie po 12,5 grz. Co ciekawe, Hans 
Wengelin kupił w tym samym roku jeszcze młyn od Deynhardynne (a więc wdowy po 
Deynhardzie) młyn łodny na Wiśle koło Chełmna za 40 grz., płatne w dwóch równych 
ratach582. Podobnie przy sprzedaży młyna kapitulnego we wsi Ruś ustalono, że nabywca 
będzie spłacał rocznie ratę w wysokości 6 grz., co przy cenie młyna wynoszącej 100 grz. 
miało trwać ponad 16 lat. Dodatkowo płacił coroczny czynsz dla zamku kapitulnego 
w Olsztynie w wysokości 1 łaszta żyta oraz 1 grz. i 20 sk. w pieniądzu583. Natomiast 
w przypadku młyna w Wałdowie Szlacheckim w 1452  r. ustalono, że kupiec, który 
wpłacił już 40 grz., pozostałą część sumy miał spłacać w ratach po 10 grz. (razem miał 
zapłacić 200 grz., więc spłata rat trwałaby 16 lat). Transakcję przeprowadzono przed są-
dem ławniczym Starego Miasta Torunia, a w zapisce dodano, że przywilej na młyn miał 
pozostać w sądzie tak długo, aż młyn zostanie spłacony584. 

Pewne wyobrażenie o cenie i realnej wartości młynów przynoszą również inne 
wzmianki. Dla przykładu w 1365 r. biskup warmiński Jan II zaspokoił prawa Wilhelma 
i Eberharda, synów dawnego sołtysa Jana von Coelna w Lidzbarku nadaniem im 20 
łanów koło Samolubia i darowaniem czynszu w ich dobrach w Markajmach. Z kolei 
około 1405–1406 r. do prokuratora krzyżackiego w Rzymie Piotra z Ornety zgłosił się 

578 CDW IV nr 127, s. 179.
579 CDW IV nr 122, s. 176.
580 CDW IV nr 499, s. 524-525.
581 ADP, monastica, Kartuzy nr 5, dok. 66, s. 246-247.
582 GStA PK, Abt. 322a Stadt Kulm nr 8 (księga ławnicza), s. 13.
583 AAO, AK, F, k. 204v.
584 „Und Hans Harttensteyn sal dy hantfeste obir dy mole in dys gerichte legen, do sal sie bleyben 

also lange, bas Hans Hertel dy mole beczalt, so sal sich denne Hans Hertel der hantfeste undirwin-
den”, KŁSMT 1426–1456, nr 1668. Inne transakcje dotyczące młynów, KŁNMT nr 722, s. 73; nr 
1056, s. 104.
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Tabela 9. Umowy sprzedaży młynów bez określenia sumy transakcji

Lp. Data 
transakcji

Lokalizacja 
młyna

Gospodar-
stwo młyna Sprzedawca Kupujący Czynsz 

roczny

1 23 XII 1247 Strzyża rzeka, 
2 młyny – książę 

Świętopełk
cystersi 
z Oliwy –

2 25 XI 1263 Wrzeszcz (m. 
Gdańsk) – sołtys gdański 

Arnold
cystersi 
z Oliwy –

3 3 II 1291 Rudau na 
Sambii karczma

komtur 
w Królewcu 
Bertold von 
Bruehaven

Ulmann –

4 13 V 1325 Zigenberg (ros. 
Podgornoe) – Tylo 

Cygenberg Henryk Kruse –

5 29 IX 1327 Dobrzyki –

komtur 
w Dzierzgoniu 

Luther von 
Braunschweig 

mieszczanie 
Zalewa 

i mieszkańcy 
wsi Kupin

–

6 1343 Liebenau 
(Gostycyn)

młyn z 7 
morgami 

ziemi

komtur 
w Tucholi 

Dietrich von 
Lichtenhain 

Hannus 7 grz.

7 1344 Lubnia, 
k. Chojnic

1/2 łana 
ziemi

komtur 
w Tucholi 
Konrad 

Vullekop 

Lemmke 3 grz.

8 8 XII 1346

1/4 część młyna 
w Borze przy 

Dobrym 
MieścieI

10 mórg

wójt 
pogezański 
Bruno von 

Luter 

Jan –

9 7 III 1347 SegilkenII 2 łany

wikariusz 
generalny 

warmiński Jan 
Striprock

Gottfrid 
Hundertmark 6 grz.

10 29 XI 1349
1/4 część młyna 
w Jezioranach 5 mórg

Jan, kustosz 
katedry 

warmińskiej 
i wójt biskupi 
Lupold von 

Erlen

Jan –

11 15 X 1352 Leśno (Laizen, 
Leszno) 1 morga

Dietrich von 
Brandenburg, 

komtur 
w Toruniu, 

szpital 
w Toruniu

Jan Pnichener
6 grz. 

w dwóch 
ratach
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Lp. Data 
transakcji

Lokalizacja 
młyna

Gospodar-
stwo młyna Sprzedawca Kupujący Czynsz 

roczny

12 12 VI 1362 Kolm (ros. 
Wereschagino) 1,5 morgi Mikołaj 

Clingeler
Wawrzyniec 
Lutirbach 5 grz.

13 5 IX 1366 Potryty – – Teoderyk von 
Czegher –

14 25 VIII 1369
Thierenberg 

(ros. 
Dunaevka)

–
biskup 

sambijski 
Bartłomiej 

Jan Murator? 8 grz.

15 24 VI 1370 Grodzki Młyn – wójt warmiński 
Jan von Czuel

Lange Peter 
i Hans 

Rudowen
–

16 5 VIII 1370 Skolity – biskup 
warmiński Jan Jan Scholiten 6 grz.

17 30 III 1371 Jagodna, 
k. Elbląga

z karczmą 
i ziemią bez 
określenia 

ilości

Bertold

Henryk 
Wichers 
i Henryk 
Moller

5 grz.

18 2 IV 1375 Kabiny 1/4 morgi wójt warmiński 
Jan von Czul Henryk 4 grz.

19 25 V 1376 Mingajny 
k. Ornety 14 mórg

biskup 
warmiński 
Henryk III

Henryk 
z Paderborn, 
mieszczanin 
w Ornecie

–

20 1 II 1379 Mingajny 
k. Ornety –

Henryk 
z Paderborn, 
mieszczanin 

z Ornety

– –

21 1381
1/3 wiatraka 

koło Chełmży – kapituła 
chełmżyńska Jan Cromer 1,5 łaszta 

ziarna

22 1381 Tłuczewo – cystersi 
w Oliwie

zakon 
krzyżacki –

23 21 X 1387 Pokopsteten – Hannus 
Gostschalk – –

24 10 X 1390 Laptau (ros. 
Muromskoe)

młyn 
z 2 kołami, 
karczma i 5 

mórg

biskup 
sambijski 
Henryk

Jan
30 grz., 

darmowy 
przemiał

25 20 VIII 1396 Tymawa 
Wielka –

biskup 
pomezański 

Jan

Mikołaj 
Molner –

26 11 XI 1397 Sarkajmy 2 łany i 12 
mórg – Kirstan von 

Olsen
4 grz. i 1 wiar-

dunek
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Lp. Data 
transakcji

Lokalizacja 
młyna

Gospodar-
stwo młyna Sprzedawca Kupujący Czynsz 

roczny

27 16 VII 1398 Gołubie – Paweł i Stasek 
z Żelisławia

młynarz 
Dobrigast

za wieczysty 
czynsz 3 grz. 

i 4 kury, 
wolny 

przemiał

28 19 VIII 1404 Marquards 
Mühle – – – –

29 2 IX 1404 Jeziorany 1/4 
młyna – –

biskup 
warmiński 

Henryk
–

30 11 III 1405
Herrenmühle 
(Hernmole) 
k. Nieszawy

–

Henryk 
von Plauen, 

komtur 
w Nieszawie

Hannus 
Wopecz

wolny 
przemiał 

13,5 łaszta 
żyta rocznie 
dla zamku 

w Nieszawie

31 6 V 1405 Wopy 2 ogrody 
i łąki

kapituła 
warmińska

Henselmus 
i jego zięć 
Gerlach

3 łaszty żyta 
i 3 tłuste 

świnie, każda 
warta 

3 wiardunki, 
na zamek 

w Pieniężnie

32 1406 Świecino – cysterki 
w Żarnowcu

Jan Netansch, 
Stanke 

Sapallen

2,5 grz. 
+ 2 kury, 

wolny 
przemiał 
i naprawa 

młyna 
w Żarnowcu

33 3 XI 1407 Pajtuny 3 łany kapituła 
warmińska Cristianus

3 razy 
3 łaszty żyta 
do zamku 

w Olsztynie

34 1407 Pomysk Mały cystersi 
w Oliwie

zakon 
krzyżacki –

35 2 I 1410 Skrojty wraz 
z dobrami

biskup 
warmiński

Marcin 
Beckers de 
Kagenow 
i Mewes 

Sundemanne

–
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Lp. Data 
transakcji

Lokalizacja 
młyna

Gospodar-
stwo młyna Sprzedawca Kupujący Czynsz 

roczny

36 19 V 1415 Siemki – Jakub 
Gubermoller

Mikołaj 
Posewange 

i Mikołaj Reise

4 grz. 
(w tym 1 

komturowi)

37 1416 Wiekau (ros. 
Chrustalnoe)

4 łany 
i karczma Jakub Wykow 10 grz.

38 7 VIII 1420 Bemowizna – Jan i Henryka 
z Boxen

Henryk, wójt 
warmiński? –

39 ok. 1417 Wolnica – Jan Crosse
zakonnice 
(beginki) 

w Ornecie
–

40 24 XI 1421 Sątopy 1 łan lasu
biskup 

warmiński 
Henryk

Cuneko Smyd 5 grz.

41 28 III 1423 Jutrzenka 18 mórg prokurator 
w Bytowie Wolder 6 grz.

42 1428
dwa młyny 

łodne na Wiśle 
koło Chełmna

– Hans Schafow Hans Scharfe –

43 11 V 1428 Skrojty –

biskup Jan 
Abezier 

(potwierdzenie 
biskup 

warmiński 
Franciszek)

Henryk, 
sołtys we wsi 

Dąbrowa
(komornictwo 

Pieniężno)

4 grz.

44 1433 Gołubie – Paweł i Staszek 
z Żelisławia

kartuzi z Raju 
Maryi

za wieczysty 
czynsz 3 grz. 

i 4 kury

45 1438 ? Ludwikowo – kapituła 
warmińska – –

46 1439 Krumetische część wsi 
Pastor

Olbrecht 
Roschaw Hans Meisener –

47 1444 młyn łodny na 
Wiśle – Raude Hirschberg –

48 23 VII 1446 Tulice –
Hannus Heczel 
van Czessinge, 
wójt w Sztumie

Mikołaj 
Korber

7 łasztów 
słodu

49 11 XI 1447 Wielkie 
Zajączkowo wiatrak Mikołaj 

Houfemann
wójt 

w Rogoźnie –

I W sprawie tej transakcji dalsze wyjaśnienia poczynił w dokumencie z 21 VII 1407 r. Henryk, wójt 
warmiński, CDW III nr 433, s. 441-442; AAO, C 1 fol. 64-65.

II Potwierdzono tę transakcję 9 IX 1359 r.

Źródło: Opracowanie własne.
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dawny właściciel młyna końskiego w Chełmnie, skarżąc się, że został przez mieszczan 
bezprawnie pozbawiony swego warsztatu wraz z koniem i innymi rzeczami. Wartość 
całości oszacował na olbrzymią sumę 800 grz.585 

Dane o cenie młynów przynoszą też omówione wcześniej koszty ich wznoszenia 
(młyn w Słupie i Kłajpedzie) oraz zachowane wykazy szkód wojennych. W 1414  r. 
w wykazie strat miasta Młynary znalazł się młyn należący do Zakonu, którego wartość 
określono na 650 grz.586, zaś w komornictwie Dąbrówno, wchodzącym w skład kom-
turstwa ostródzkiego, straty spowodowane zniszczeniem młynów szacowano na 30 grz. 
w Domkowie, 200 grz. w dobrach w Saminie i 100 grz. w dobrach w Iseg587. W 1427 r. 
wielki mistrz Paweł von Rusdoef nadał Hannusowi Seefeldowi młyn Judamole z prawem 
odkupu po jego śmierci za 100 grz., podobnie w nadaniu młyna w Daszkowie z 1430 r. 
ustalono prawo odkupu przez Zakon za sumę 170 grz.588 Pewną wskazówką na temat 
wartości młynów były też dokonywane na nich transakcje finansowe (zastawy i pożycz-
ki). W 1442  r. komtur elbląski Henryk Reuß von Plauen potwierdził zastaw młyna 
w Łęguckim Młynie, za który suma pożyczki wynosiła 138 grz.589

Obok przedstawicieli władzy terytorialnej: Krzyżaków, biskupów i kapituł stroną 
kupującą w licznych transakcjach były również zakony (cystersi, kartuzi). Oczywiście 
w wielu umowach występowały osoby prywatne, w tym młynarze, właściciele ziemscy 
i mieszczanie. Odnotowano tu liczne przypadki transkacji sprzedaży młynów, w których 
nieznana jest ich cena. Wynikało to z kilku czynników. Często dokument potwierdzający 
zmianę właścicela był jednocześnie przywilejem nadania przez władze zwierzchnie prawa 
do użytkowania młyna, w którym tylko wspomniano sposób jego nabycia w drodze 
zakupu590. W ten sposób dawała ona swój konsens dla tych działań, natomiast faktyczne 
rozliczenie między kontrahentami nastąpiło już wcześniej. W niektórych dokumentach 
mowa jednocześnie o sprzedaży i daniu w posiadanie z prawem dziedziczenia, jak miało 
to miejsce w przypadku komturów tucholskich (vorkouft czu erbrechte czu besiczen – 
Gostycyński Młyn 1343 r., vorkouft erblich und wiclich czu besiczen – Lubnia 1344 r.). 

Przedstawione rozważania na temat ceny młynów należy jeszcze odnieść do ich re-
alnej wartości i zachodzących w tym względzie zmian. Pewnym ich odzwierciedleniem 
może być przeprowadzone przez Marię Dembińską porównanie ceny młynów do war-
tości ziemi. Wynika z niego, że na ziemiach polskich cena młyna w pieniądzu pomię-
dzy początkiem a końcem XIII w. wzrosła dwukrotnie, jednocześnie jednak jego war-
tość zmniejszyła się w stosunku do ziemi również dwukrotnie. Mały młyn na początku 
XIII w. kosztował tyle co 2–3 łany ziemi (duży młyn ok. 5–6 łanów), a pod koniec wieku 

585 OBA nr 895.
586 C. Krollmann, Die Bau- und Kunstdenkmäler, s. 30.
587 K. Abe, dz. cyt., s. 87-88.
588 D. Brauns, dz. cyt., s. 88-89 (Daszkowo); Maercker, nr 47 s. 647 (Judamole). 
589 OBA nr 8180.
590 G. Kisch, Das Mühlenrecht, s. 131.
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odpowiednio 1 łan i 3 łany591. W XIV w. wartość młynów wyraźnie wzrosła. Zwiększyły 
się jednak również koszty ich budowy592. Podobne procesy zapewne zachodziły także na 
terenie państwa zakonnego, choć trudno jest je precyzyjnie zrekonstruować. Bardziej wi-
doczny jest związek ceny z potencjałem ekonomicznym poszczególnych młynów, a więc 
przede wszystkim ich usytuowaniem i posiadaniem przymusu mlewnego.

Sprzedaż czynszów młynnych

Obok sprzedaży młynów dochodziło także do transakcji związanych z zakupem samego 
czynszu młynnego. 15 IX 1309 r. komtur w Gniewie Zygfryd potwierdził, że cystersi 
z Oliwy odkupili od Henryka ze Swarożyna część czynszu, jaki mieli płacić z użytko-
wania gruntu młyńskiego w Jezgninie593. Czynsz ten odkupili później od innych osób, 
co potwierdził 18 III 1321 r. komtur joannitów z Lubiszewa Jan von Dorstet594. Z kolei 
kartuzi odkupili od braci Pawła i Staszka z Żelisławia młyn w Gołubiu za czynsz wieczy-
sty w wysokości 3 grz. i 4 kur i nadali go w 1433 r. młynarzowi Mikołajowi za czynsz 
w wysokości 4 dobrych grz., 4 kur rocznie i wolny przemiał dla klasztoru, uprzednio 
dodając mu jeszcze 3 morgi ziemi595.

Sprzedaż ziemi młynarzowi

Wraz ze sprzedażą młyna dochodziło najczęściej również do zmiany właściciela całe-
go gospodarstwa, a więc też przynależnej do niego ziemi. Dokonywano jednak także 
transakcji obejmujących jedynie samą ziemię z myślą o budowie nowego młyna lub 
zwiększeniu gospodarstwa już istniejącego. 10 VIII 1305 r. cystersi z Oliwy zakupili od 
braci Henryka i Jana Swadajewiczów drugą połowę potoku Szpęgawa, miejsce na zało-
żenie młyna i część wsi Swarożyn596. Zakupili również część wspomnianej rzeki Szpę-
gawy wraz z miejscem na założenie młyna od rycerza Jakuba z Jezgnina597. Dokumenty 
potwierdzające te umowy wystawił wpierw starosta Pomorza Piotr Święca z Nowego, 
a 20 XI 1305 r. również król Wacław III, który nadał wspomniany teren cystersom598. 
Uwolnił ich z wszelkich służebności na rzecz władzy królewskiej i swych urzędników, 

591 M. Dembińska, Przetwórstwo zbożowe, s. 145.
592 Koszt budowy młynów oscylował zazwyczaj pomiędzy 40–90 grz., czasem sięgał jednak nawet 

sumy 180 grz., natomiast ich wartość w przypadku młynów miejskich lub dysponujących dużym 
zapleczem gospodarczym mogła wynosić nawet 300–500 grz., zob. tamże, s. 151.

593 PU nr 677, s. 596-597. Już w dniu 6 III 1309 r. potwierdzili to opat Gotfryd z Pelplina i komtur 
joannitów z Lubiszewa Jan von Rogow, PU nr 670, s. 590-591; R. Kubicki, Młyny zbożowe, s. 100.

594 PrUB II nr 330, s. 247.
595 ADP, monastica, Kartuzy nr 5, dok. 63, s. 244.
596 PU nr 641, s. 564.
597 PU nr 642, s. 565.
598 PU nr 643, s. 566-567.
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jakie ciążyły na nadawanej ziemi. Charakterystyczne, że w dokumencie nie było mowy 
o fakcie wydania przez władcę zgody na budowę wspomnianego młyna. Zapewne był 
nią w tym wypadku sam konsens na zakup ziemi pod planowny młyn. Z innych trans-
akcji zakupu ziemi przez młynarzy można wymienić nabycie w 1357  r. 1 łana ziemi 
przez młynarza w Starym Dworze, 4 km na południowy wschód od Dobrego Miasta599. 
W 1369 r. ziemię kupił Jan Monacho, karczmarz i młynarz w mieście Ryn na Warmii600. 
Z kolei w 1385  r. biskup warmiński Henryk nadał Wawrzyńcowi Hunderfrewdemu 
młyn w Barczewku z 2 morgami ziemi pod młyn. Jednocześnie w ramach dodatko-
wego przywileju zezwolił mu na zakup za własne pieniądze 2 łanów w tej wsi, które 
miały na zawsze pozostać jako część gospodarstwa młyńskiego z ustalonym czynszem, 
ale bez obowiązku szarwarków601. W 1405 r. kapituła warmińska sprzedała młyn we wsi 
Wopy młynarzowi Henselmusowi i jego zięciowi Gerlachowi, zezwalając jednocześnie 
na zakup 2 łanów z areału wsi zwolnionego z szarwarku602. Natomiast w 1434 r. biskup 
warmiński sprzedał sołtysowi wsi Henrykowo Janowi Penczelowi i wspólnocie wiejskiej 
tamtejszy młyn i 1/2 łana ziemi603, zaś w 1438 r. młynarz z wiatraka w Gallgarben (ros. 
Marschalskoe) Jakub Smede zakupił od wielkiego marszałka Henryka von Rabensteina 
6 nadmiarowych mórg ziemi, położonych obok posiadanego przez niego łana ziemi. 
Młynarz miał płacić z nich czynsz roczny w wysokości 1/2 grz.604 Podobnie w 1444 r. łan 
ziemi zakupił od Zakonu Jakub, młynarz w Poggenpfuhl (ros. Mendeleevo)605. 

Nadanie ziemi młynarzowi

Młynarz mógł również otrzymać ziemię w formie zapisu. W latach 1305–1322 kapituła 
warmińska nadała młynarzowi w Bornitach 8 mórg ziemi, z czym wiązało się jednak 
podniesienie wymiaru płaconego przez niego czynszu z 2 grz. i 12 kur do 3,5 grz. i 12 
kur606. Z kolei w 1339 r. wójt warmiński Henryk von Luter nadał młynarzowi Vickenowi 
bagno (paludem) położone poniżej Dobrego Miasta z zastrzeżeniem, że połowa uzyski-
wanych z niego dochodów z dowolnej produkcji będzie należeć do biskupa607. Zapisy 
ziemi otrzymali także młynarze w Aptyntach (1374–1379) – 2 łany lasu położonego 

599 PrUB V nr 570, s. 322, identycznie zob. CDW II nr 258, s. 258; wyjaśnienie sytuacji młyna zob. 
CDW III nr 433, s. 441-442.

600 „medium mansum vnum quartale mansi ad Tabernam, aliud molendinatori, ipsis pro pascuis 
deputaui”, CDW II nr 432, s. 435.

601 CDW III nr 187, s. 151.
602 CDW III nr 408, s. 396.
603 CDW IV nr 499, s. 524-525.
604 OstF 129, k. 230 r.
605 OstF 129, k. 422r-v.
606 CDW I nr 128-129, s. 226-228; zob. V. Röhrich, Die Kolonisation, ZGAE, Bd. 13, 1901, s. 854.
607 CDW I nr 295, s. 481-482.
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koło wsi608, Wolnicy (1375 r.) – 1,5 łana boru za czynsz609, Jagodnie (1383 r.) – ziemię 
nad Zatoką610, Lidzbarku (1424 r.) – ogród pomiędzy zamkiem a rzeką611, Poggenpfuhl 
(1458 r.) – 3 łany ziemi, która od dawna była pusta612.

Nadanie ziemi młynarzowi bywało formą wsparcia w sytuacji, gdy okazywało się, że 
dochodowość samego założenia młyńskiego była niedostateczna. Wskazuje na to przy-
padek z roku 1360, gdy komtur w Człuchowie Henryk von Thaba odnowił, wystawiony 
przez swego poprzednika Ludolfa Hakego, przywilej z 1351  r. dla Radeko, młynarza 
w Krępsku. Wyraźnie zaznaczył przy tym, że w związku z brakami poprzedniego nada-
nia i uciążliwym czynszem dodał mu 2 wolne łany we wsi Krępsk, do których zaliczono 
posiadane uprzednio przez młynarza 8 mórg613. Taką formę wsparcia dla młynarza za-
stosował 20 XII 1395 r. również komtur ryński Fryderyk von Wallenrode, który nadał 
młynarzowi posiadającemu młyn na rzece Sajnie 1 łan ziemi poniżej wsi Sarkajmy614. 

Zapisy sum na młynach

Młyny podobnie jak inne obiekty gospodarcze, a przede wszystkim ziemia i dział-
ki miejskie, były traktowane jako miejsce lokaty kapitału, z którego pobierano rocz-
ny czynsz (rentę). Mogą na to wskazywać częste operacje finansowe kupna sprzedaży 
młynów przez osoby niezainteresowane bezpośrednio ich prowadzeniem jako obiektem 
gospodarczym. Potwierdzają to również wzmianki źródłowe o zapisach pewnych sum na 
młynach. W 1426 i 1429 r. tego typu lokaty posiadali mieszczanie toruńscy na młynie 
w Barbarce. Z zainwestowanej sumy 112 grz. pobierano rocznie czynsz w wysokości 
6 grz.615 W 1434 r. Paweł von Rusdorf nadał młyn w Szczytnie, w komturstwie człu-
chowskim, Wirsebantowi, który kupił go wcześniej za 51 grz. Zapisano na nim dość 
pokaźną sumę 200 grz.616 Z kolei w 1456 r. Lorenz Molner zapisał w swym testamen-
cie 7 grz., jakie posiadał na młynie w Szropach617. Podobnie uczynił w 1476  r. inny 

608 OF 105, k. 99v.
609 CDW II nr 513, s. 548.
610 CDW III nr 158, s. 114.
611 CDW III nr 605, s. 600-601.
612 OF 94, s. 448-449. W 1460 r. potwierdzono zakup ziemi przez młynarza, dokonany koło wsi 

Poggenpfuhl za czasów wielkiego marszałka Kiliana von Exdorfa (1441–1454), OF 94, s. 341-342.
613 „defectum ac gravitatem census in Crampczk molendini specialiter intuentes, prout supra scrip-

simus, memorato Radekoni, et suis heredibus legitimisque successoribus, duos mansos liberos in villa 
Crampczk sitos, perpetue possidendos”, HKS nr 75, s. 89.

614 GStA PK, Perg. Urk., Sch. XXVI nr 15.
615 KŁNMT nr 1103, s. 108; nr 1132, s. 111-112; nr 1363, s. 150-151.
616 „Und ap eyn kompthur czu Slochaw, der itzunt ist ader nach em wirt seyn, dieselbe mole wedir 

tzu em losen wolde, so sal Wirsebandt em die umme sulch gelt, alss her die czu em hat gelost, williclich 
weder folgen lassen. Dach alzo beschedenclich, das die czwehundert gutte mark, die Wirsebant uff der-
selben molen sint vorschreben, em tzuvor werden beczalt und usgerichtet.”, HKS nr 175, s. 184-185.

617 APG 368/I,74.
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mieszczanin elbląski Łukasz Guther, zapisując synowi 50 grz., które zainwestował na 
tym samym młynie618. Natomiast 80 grz. zapisanych na nieznanym młynie (być może 
w Elblągu) przekazał w 1460  r. w swym testamencie żonie Małgorzacie mieszczanin 
elbląski Tydemann Wynnenberg619. Kapitał ulokowany na młynie w wysokości 50 grz. 
posiadał również elblążanin Lorenz Pilgerym, co zostało potwierdzone w jego testamen-
cie sporządzonym w 1461 r.620 Zjawisko to zapewne miało znacznie szersze rozmiary, 
a inwestowane kapitały wykorzystywano do rozbudowy i przeprowadzenia koniecznych 
remontów urządzeń przemiałowych. Była to więc czasem specyficzna forma pozyskiwa-
nia niezbędnego kapitału inwestycyjnego.

618 APG 492/251, s. 177-178.
619 APG 368/I,125.
620 APG 368/III,59.
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Rozdział 2

Młyn – rodzaje i technika budowy

2.1.  Proces zakładania młyna

Złożoność konstrukcji młyna wodnego, a co za tym idzie potrzeba znajomości techniki 
jego budowy wymagała zaangażowania osób biegłych we wznoszeniu tego typu urządzeń. 
Wydaje się, że w pierwszym okresie byli nimi, przynajmniej w przypadku młynów wiej-
skich, młynarze posiadający odpowiednie doświadczenie i wiedzę praktyczną. Z kolei 
w przypadku dużych założeń młyńskich, konstrukcji młynów wielokołowych, jakie bu-
dowano w miastach, wykorzystywano doświadczenie majstrów budowlanych zwanych 
werkmistrzami. Obok umiejętności technicznych niezbędny był oczywiście również ka-
pitał potrzebny do nabycia właściwych materiałów i organizacji całego przedsięwzięcia. 
Poza kwestiami technicznymi i ekonomicznymi konieczne były też odpowiednie regula-
cje prawne, w tym ustalenie zasad korzystania z młyna przez mieszkańców okolicznych 
wsi. Wszystkie te elementy brano pod uwagę jeszcze przed podjęciem decyzji o budowie 
nowego założenia, a o planowości tych działań świadczy celowe ograniczanie ilości mły-
nów na danym terenie i utrzymywanie odpowiedniej odległości między nimi, co regulo-
wano w wydawanych przywilejach1. Faktyczne istnienie regale młyńskiego powodowało, 
że Zakon, biskupi i kapituły decydowali o tym, kiedy i gdzie mogły powstawać nowe 
młyny. Każdorazowe wydanie takiej zgody wymagało uwzględnienia wielu czynników. 
Pierwszym etapem przy zakładaniu nowego młyna było dokonanie wyboru odpowied-
niego miejsca nad rzeką, tak, aby można było zbudować odpowiednie spiętrzenie, staw 
młyński i całe założenie2. Ważne było też jego usytuowanie względem wsi, szczególnie 

1 R. Kubicki, Problem wykorzystania energii, s. 287-288.
2 Szczegółowa analiza miejsca budowy młynów w ziemi chełmińskiej wskazuje, że wznoszono je za-

zwyczaj na terenach o bardzo korzystnych warunkach naturalnych (55,4%), o korzystnych warunkach 
naturalnych (35,9%), a jedynie około 8,7% na terenach o niekorzystnych warunkach naturalnych. Te 
ostatnie powstały jednak dopiero w drugiej połowie XVI w. Zob. Z. Podgórski, dz. cyt., s. 136-137, ta-
bela 22. Zgadzając się generalnie z wnioskami cytowanego autora, należy jednocześnie dodać, że poza 
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możliwości transportu zboża. Czasem lokalne warunki powodowały pewne utrudnienia 
przy zakładaniu młyna, co wskazywano między innymi w przywileju dla wsi Lipniki, 
w komturstwie elbląskim, w którym Krzyżacy zezwolili na budowę młyna pod warun-
kiem, że lokalne warunki i dostęp do wody na to pozwolą3. Rezerwacje miejsc pod mły-
ny, jakie zapisywano często w przywilejach lokacyjnych wsi, świadczą o tym, że Zakon 
próbował przewidywać przyszłe potrzeby. Oczywiście z różnych względów nie zawsze 
rezerwacje te w późniejszym okresie faktycznie wykorzystywano. Czasem poszukiwano 
nowego terenu, który okazywał się w praktyce lepszy4. Kolejnym etapem była budowa 
młyna. Powstawał on zawsze z myślą o potrzebach określonych wsi, przy czym postępo-
wano tak, by nie naruszać interesów już istniejących młynów. 

Wolnizna

Ze względu na duży wysiłek finansowy, jaki musiał podjąć budowniczy (inwestor) młyna, 
nierzadko stosowano dodatkowe zachęty i ułatwienia w postaci lat wolnych od płacenia 
wymaganego czynszu5. Nie wiemy, czy postępowano tak we wszystkich przypadkach, gdyż 
jedynie w części przywilejów młyńskich jasno określano okres wolnizny. Z zachowanych 
przekazów wiadomo, że wynosił on od 2 do 5 lat (zob. tabela 10). W okresie zagospodaro-
wania, rozruchu i budowy młynarze byli więc, podobnie jak stosowano to przy lokacji wsi, 
zwolnieni z czynszów. W stosunku do wsi zakładanych na tzw. „surowym korzeniu” był on 
jednak znacznie krótszy. Czasem formą wsparcia było jedynie początkowe obniżenie czyn-
szu i dochodzenie do jego pełnego wymiaru w dłuższym okresie. Rozwiązanie takie zasto-
sowano w przypadku młynów w Krępsku6, Bornitach (kapituła warmińska, komornictwo 
Pieniężno)7, Prądach (komturstwo człuchowskie)8, Konradowie (biskupstwo warmińskie, 

wszystkim czynnikiem determinującym wybór mniej korzystnych lokalizacji dla budowy młynów była 
struktura własnościowa ziemi i stan prawny w zakresie praw do posiadania młynów. Dla przykładu 
instytucje kościelne (biskupi, kapituły), dysponując prawem budowy młynów na swych terenach, 
wznosiły tam potrzebne urządzenia, by uniezależnić się od młynów krzyżackich (zarówno tych admi-
nistrowanych przez urzędników zakonnych, jak i budowanych we wsiach czynszowych) i prywatnych. 

3 CDW III nr 157, s. 113.
4 Komtur elbląski Ortolf von Trier (1349–1372) wydzielił z pierwotnego nadania wsi Kwietnik 

(niem. Blumenau) 3 łany na potrzeby stawu młyńskiego, być może dla młyna w Kamienniku Wiel-
kim. Wzmianki w księdze czynszowej komturstwa elbląskiego z 1402 r. (APG 369, 1/2102, k. 48r) 
i 1445 r. (APG 369,1/2103, k. 20v).

5 Uwagi na temat znaczenia lat wolnych w procesie zagospodarowania wsi, które można w pewnym 
stopniu odnieść także do młynów, zob. M. Pollakówna, Osadnictwo Warmii, s. 107-111.

6 Przez pierwsze 3 lata po 1 łaszcie, od czwartego roku 2 łaszty, PrUB IV nr 665, s. 599.
7 Początkowo (1304 r.) czynsz wynosił 1 grz. i 12 kur, po roku 2 grz. i 12 kur, CDW I nr 129, 

s. 228.
8 W pierwszym roku (1350 r.) wolny, w drugim 0,5 grz., w trzecim 1 grz., w czwartym 1,5 grz., 

HKS nr 26.
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Tabela 10. Wolnizna przy budowie młynów

Lp. Miejscowość Data Okres 
wolnizny

Wymiar 
czynszu 

Przynależność 
administracyjna

1 potok Strzyża,
2 młyny 1261 3 po 2 grz. Pomorza Gdańskie (później 

komturstwo gdańskie)

2 Jakubkowo 
(rzeka Łasinka) 21 XII 1298 2 2 grz. komturstwo grudziądzkie

3 w pobliżu pola 
pruskiego Koycherin 28 XI 1301 3 4 grz. za młyn 

i karczmę komturstwo królewieckie

4 Zęblewski Młyn 13 VII 1334 3
2,5 grz. 
za młyn 

z karczmą

norbertanki Żukowo, 
komturstwo gdańskie, 

prokuratorstwo 
mirachowskie

5 Zielonowo 3 III 1356 4 2 grz. kapituła warmińska, 
komornictwo olsztyńskie

6 Sułowo 20 XII 1335 5 – biskupstwo warmińskie, 
komornictwo lidzbarskie

7 Biesowo 11 I 1354 2 2 grz. i 8 sk. biskupstwo warmińskie, 
komornictwo jeziorańskie

8 KrępskI 5 VI 1351
czynsz 

obniżony 
przez 3 lata

2 łaszty komturstwo człuchowskie

9 Ciechocin 1441 „wolne lata” 3 grz. komturstwo tucholskie
10 Marusza 8 XII 1446 2 4 łaszty ziarna wójtostwo rogozińskie

11 Łysonie 11 XI 1450 5 3 grz. i 6 gęsi komturstwo bałgijskie, 
komornictwo ryńskie

I Przez 3 lata 1 łaszt, od czwartego roku 2 łaszty.

Źródło: H. Steffen, Die ländliche Mühlwesen, s. 82. CDW I-II, PU, UKS.

komornictwo dobromiejskie)9 i w Maruszy (wójtostwo rogozińskie)10. Podobnie było przy 
nadaniu młyna w Zwierzynku w wójtostwie tczewskim, uprzednio zniszczonego przez hu-
sytów, który w 1439 r. miał płacić czynsz w wysokości 1 łaszta żyta, w kolejnym 2 łaszty, 
a w trzecim roku 3 łaszty11. Również w przywileju na młyn w Starym Targu (komturstwo 
dzierzgońskie, komornictwo w Moranach) z 1442 r. Hans Rosenberg miał początkowo 
płacić zmniejszony czynsz w wysokości 32,5 korca ziarna w czterech terminach (rocznie 
2 łaszty, 10 korców), a później 45 korców w czterech terminach (3 łaszty rocznie)12.

9 Przez cztery lata (od 1312 r.) 1 grz., potem 1,5 i ostatecznie 2 grz., CDW I nr 165, s. 287.
10 W 1429 r. czynsz wynosił 2 łaszty ziarna i miał corocznie rosnąć o 1 łaszt, aż osiągnął ostateczny, 

stały wymiar 7 łasztów. Ponadto Zakon zastrzegł sobie prawo wolnego przemiału na potrzeby zamku 
(domu zakonnego), X. Froelich, dz. cyt., s. 211; D. Brauns, dz. cyt., s. 86-87. 

11 OF 98, k. 119r-120r.
12 OBA nr 8155, dokument znajduje się faktycznie w OBA nr 8256.
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Przyznawanie okresu wolnizny mogło mieć również związek ze stopniem zagospo-
darowania danego terenu i stanu rozwoju osadnictwa. Oczywiste jest, że tereny koloni-
zacji, na których tworzono nowe wsie, nie mogły przez kilka pierwszych lat, ze względu 
na okres organizacji produkcji rolnej, zapewnić młynarzowi właściwej opłacalności, co 
zapewne uwzględniano w przywilejach młyńskich (symptomatyczne są tu regulacje dla 
komturstwa człuchowskiego). Rozwiązanie tego typu stosowali w swych wsiach zarówno 
Krzyżacy, jak i biskup i kapituła warmińska. Zwraca uwagę stosunkowo dużo przypad-
ków pochodzących z Warmii biskupiej i kapitulnej z okresu od lat 30. do 50. XIV w., 
co miało związek z intensywnie rozwijaną wówczas kolonizacją wiejską13. Z kolei okres 
wolnizny przyznawany w latach 40. XV w. był zapewne związany z chęcia odbudowy 
gospodarczej wsi krzyżackiej po okresie wyniszczających wojen z Polską i kryzysu, jaki 
wówczas nastąpił. 

2.2.  Rodzaje młynów

Młyn z kołami podsiębiernymi i nasiębiernymi

Zastosowanie odpowiedniej konstrukcji młyna i typu koła wynikało z lokalnych warun-
ków, przede wszystkim położenia względem rzeki lub strumienia, przy którym go wzno-
szono14. Najważniejszym elementem była konstrukcja koła młyńskiego i sposób dopro-
wadzenia do niego wody. Najogólniej można wyróżnić dwa podstawowe typy młynów: 
o kołach podsiębiernych (zwanych też walnymi) i nasiębiernych (inaczej określanych 
kołami korzecznymi)15. W sytuacji, gdy warunki naturalne wybranego miejsca sprzyjały 

13 Zestawienia statystycznego przebiegu osadnictwa na Warmii dokonała M. Pollakówna, Osadnic-
two Warmii, s. 159-163. Kwestia wolnizny w przypadku młynów wymagałaby szczegółowego rozpa-
trzenia w kontekście procesu kolonizacji wiejskiej, gdyż może być ważnym wskaźnikiem rzeczywistego 
stanu zaawansowania osadnictwa na danym terenie.

14 M. Dembińska, Przetwórstwo zbożowe, s. 99-109.
15 Na temat technicznej strony budowy urządzeń młyńskich istnieje obszerna literatura. Z pod-

stawowych opracować polskich: C. Łuczak, Technika przemysłu spożywczego w Poznaniu w XVIII w., 
„Roczniki Dziejów Społecznych i Gospodarczych” 12, 1950, s. 69-104; J. Bartyś, Zmiany w technice 
urządzeń mielących od XVII do początków XX wieku, „Studia z Dziejów Gospodarstwa Wiejskiego” 12, 
1970, 1, s. 101-180; najważniejsze informacje wraz z własną interpretacją źródeł przytacza M. Dem-
bińska, Przetwórstwo zbożowe, s. 96-99. W oparciu o wskazaną literaturę informacje te zestawił także 
Z. Podgórski, dz. cyt., s. 56-60. Z ogromnej literatury zagranicznej z nowszych opracowań na temat 
technicznej strony młyna i koła wodnego zob. W. Wölfel, Das Wasserrad Technik und Kulturgeschichte, 
Berlin 1987, s. 29-69; J. Mager, G. Meissner, W. Ort, Die Kulturgeschichte der Mühlen, Leipzig 1988, 
s. 49-123.
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założeniu młyna wodnego, to znaczy istniał ciek wodny o dość dużym spadku i szybkim 
nurcie wody, można było budować młyny podsiębierne16. W takiej konstrukcji woda 
doprowadzana była pod koło i pobierana za pomocą specjalnych łopatek. Zaletą takiego 
rozwiązania były niewielkie wymagania techniczne, prostota budowy i mniejsze koszty 
całego założenia, niewymagające konstruowania sztucznych stawów i spiętrzeń, wadą 
natomiast było uzależnienie sprawnego działania młyna od stanu wody. Niedogodność 
stanowiło także poważne utrudnienie w ewentualnym wykorzystaniu rzeki do żeglugi 
oraz możliwość uszkodzenia młyna w okresie zimowym i wczesnowiosennym, gdy spły-
wająca kra groziła zniszczeniem koła. 

W przypadku, gdy warunki nie pozwalały na takie rozwiązanie lub chodziło o budo-
wę bardziej wydajnego młyna, stosowano koło nasiębierne. W tej konstrukcji woda była 
doprowadzana rynną i spadała z odpowiedniej wysokości na koło wyposażone w specjal-
ne skrzynki (korytka). Ten typ młyna wymagał budowy sztucznych spiętrzeń wody, tam 
z przepustami, stawów i koryt, zwanych w źródłach również rynnami. 

Obok wskazanych dwóch podstawowych typów kół młyńskich wyróżnia się także 
rozwiązanie pośrednie, zwane śródsiębiernym. 

W związku z zastosowanym typem urządzenia młyńskiego mogło ono mieć różnie 
skonstruowane koło. W przypadku młyna z kołem podsiębiernym łopatki mogły być 
umieszczone na czole jednej obręczy (tzw. koło łokciowe) albo pomiędzy dwiema obrę-
czami (tzw. koło swadrowe). W przypadku konstrukcji z kołem podsiębiernym używano 
również tzw. kół panstrowych, mocowanych tak, że można je było podnosić i opuszczać, 
regulując ich położenie do poziomu wody17. W związku z mniejszymi kosztami i proble-
mami technicznymi, które trzeba było rozwiązać w przypadku budowy młynów z koła-
mi podsiębiernymi, ten typ koła zastosowano wcześniej i użytkowano z powodzeniem 
w dużej liczbie. Jego wadą była natomiast mniejsza sprawność i zdolności przemiałowe, 
w związku z tym w późniejszym czasie budowano też droższe, ale i co najmniej dwukrot-
nie wydajniejsze konstrukcje z kołem nasiębiernym18. W praktyce upowszechnienie bu-
dowy młynów o tej konstrukcji, wznoszonych na potrzeby zamków i miast w państwie 
krzyżackim, nastąpiło prawdopodobnie w XIV w. W przypadku zaś małych młynów 

16 Informacje na temat typu stosowanego w danym młynie koła przynoszą dopiero źródła nowożyt-
ne. Pamiętając o możliwości przebudowy pierwotnego założenia w długim okresie jego użytkowania, 
można wskazać, że zgodnie z informacjami lustracji dóbr z 1565 i 1570 r. młynami z kołem podsię-
biernym były obiekty w Nadolniku, Borsku, Czarnem, Tłuczewie, Smażynie, Mirachowie i Tucholi, 
LP 1565, s. 6, 21, 31-32, 88, 89, 101, 201. Natomiast koła nasiębierne stosowano wówczas w: Ra-
ciążu, Gostycynie, Czersku, Lamku, Leśnie, Debrznie, Polnicy, Dębnicy, Funce, Lędyczku, Koczale, 
Strzeczonej, Niwach, Koniecwałdzie, Załakowie, Parchowie, Prusewie, Szropach, Rudnie, Szembruku 
i Parlinie, LP 1565, s. 7-8, 8-9, 18-20, 49, 53, 54, 61, 62, 70, 71, 93, 98, 111, 114, 156, 179. Ponadto 
w 1570 r. odnotowano, że koła nasiębierne (korzeczne) funkcjonowały w młynach w Słupie i Konnek, 
Lustracja 1570, s. 102, 114.

17 W. Długokęcki, Z dziejów młynarstwa, s. 50.
18 M. Francič, Technika młynów wodnych w Polsce w XVI i XVII w., KHKM, 2, 1954, nr 1–2, s. 82.
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wiejskich, podobnie jak w sąsiedniej Polsce, prawdopodobnie dopiero w XV w.19 Powo-
dem były większe koszty i trudności techniczne, a także realne potrzeby przemiałowe 
małych młynów wiejskich, w przypadku których nieraz w zupełności wystarczało koło 
podsiębierne. 

Młyn łodny

Innym sposobem wykorzystania do napędu młyna wody była budowa konstrukcji pły-
wających lub też na stałe montowanych na rzekach, zwanych młynami łodnymi (łodzio-
wymi)20. Zaletą ich było to, że nie utrudniały żeglugi na ważnych dla transportu rzekach, 
a ponadto można je było dość swobodnie przemieszczać w dogodne punkty, a na okres 
zimy wyciągać z rzeki, tak aby nie uległy uszkodzeniu. Z terenu państwa krzyżackiego 
posiadamy kilka informacji na temat stosowania tego typu konstrukcji. Wiadomo, że 
na Żuławie Fiszewskiej w miejscowości Krasnołęka pracował wzmiankowany w latach 
1400–1412 młyn łodny, który pływał po Starym Nogacie. Roczny czynsz pobierany 
z niego wynosił 2,5 grz. Co ciekawe, należał on chyba do wspólnoty całej wsi, gdyż 
to ona, a nie młynarz, uiszczała wspomniany czynsz21. Młyn pływajacy pracował rów-
nież na początku XV w. koło wsi Mikoszewo22. Rozbudowany system młynów łodnych 
(wszystkie zbożowe) funkcjonował na wyspie położonej na Wiśle koło Chełmna, a nad-
zorowany był przez władze miejskie. Ustaliły one w związku z tym specjalny regulamin 
dla młynarzy z młynów łodnych23. Określał on między innymi zasady pracy poszcze-
gólnych młynarzy, obowiązek składania przysięgi władzom miejskim na przestrzeganie 
regulaminu oraz maksymalną opłatę przemiałową, jaką mogli oni pobierać za przemiał. 
Oczywiście władze miejskie pobierały od nich należny im czynsz. W oparcu o wykazy 
czynszowe i księgę ławniczą miasta wiadomo, że zarówno liczba młynów łodnych na 

19 W literaturze naukowej wskazuje się, że koło podsiębierne mogło istnieć na ziemiach polskich już 
w XIII w., choć jego rozpowszechnienie nastąpiło znacznie później, zob. M. Dembińska, Przetwórstwo 
zbożowe, s. 110. 

20 Na temat tego typu konstrukcji zob. H. Samsonowicz, Materiały do historii wytwórczości przemy-
słowej wiejskiej w Polsce feudalnej, KHKM, 1, 1953, nr 1/2, s. 135; tenże, Rzemiosło wiejskie w Polsce 
XIV–XVII w., Warszawa 1954, s. 126. Wiele informacji na ich temat zestawiła również M. Dembiń-
ska, Przetwórstwo zbożowe, s. 122-128. O technice budowy i wykorzystania na Renie zob. H. Kranz, 
Die Kölner Rheinmühlen. Untersuchungen zum Mühlenschrein, zu den Eigentümern und zur Technik der 
Schiffsmühlen, „Aachener Studien zur älteren Energiegeschichte”, Bd. 1, Aachen 1991, szczególnie 
s. 290-335. 

21 ZHM, s. 40; W. Długokęcki, Z dziejów młynarstwa, s. 28. 
22 „Von eyner flismole, [czynsz – R. K.] tempus Pasce”, KKG nr 226, s. 201.
23 „Schiffmolner. Diese nochgeschriebene artikell haben wir Burgermeister und Rathmannen der 

Stadt Colmen vorliebet und bestetiget den schiffmolnern uff der Weysil vor unser Stadt haldend, die 
sie selbin obir eyn haben getragen, so das sie die in dieser nochgeschriebene weysen sullen halden 
unvorserelichin [...]”, OF 83, s. 151.
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Wiśle, jak i ich właściciele często się zmieniali. W latach 30. XV w. było ich 10 lub 1124. 
Wysokość czynszu z każdego młyna wynosiła 1 grz., ale była uzależniona od tego, czy 
mógł on mielić również w okresie zimy, gdy na przeszkodzie często stawało zamarzanie 
rzeki. Co więcej, z pobranego czynszu miasto otrzymywało jedynie trzecią część, gdyż 
2/3 należały do Klausa von der Bruckena, właściciela wyspy, na której wznoszono wspo-
mniane konstrukcje25. W latach 40. XV w. czynsz z młynów na Wiśle w wysokości 1 grz. 
od każdego urządzenia płacili: Hans Monsterberg z dwóch młynów, Hans Ecke z dwóch 
młynów, Niclos Lawterberg z jednego, Matt Frauwenstat z jednego, Jacob Reddeneryne 
z jednego, Hunger z jednego, Jocob Hyrszbirg z dwóch młynów26. Z roku 1442 r. po-
chodzi natomiast informacja, że władze miejskie uiszczały na rzecz zakonu krzyżackiego 
czynsz w wysokości 0,5 grz. i 4 kur z wyspy (Werder) na Wiśle, na której budowano 
młyny łodne27. Być może w tym czasie była ona już własnością miasta, pobierającego 
całość czynszów młyńskich. W latach 1454–1456 trzech młynarzy wiślanych: Monster-
berg, Hans Ecke i Jacob Hyrsberg płaciło czynsz, każdy z dwóch młynów28. Niewiele 
wiadomo na temat ich konstrukcji. Zapewne czerpano z doświadczeń w budowie tego 
typu urządzeń, które działały na Renie29. Młyny budowane naprzeciw Chełmna raczej 
nie były obiektami dużymi, skoro funkcjonowało ich na wyspie nawet 10–11 jednocze-
śnie i płaciły czynsz w wysokosci 1 grz. Pewne wyobrażenie o ich wielkości może dawać 
informacja na temat transakcji z 1442 r., w której jeden młyn łodny na Wiśle sprzedano 
za 40 grz.30 Młyn łodny i zbożowy działał także we wsi Zła Wieś Mała w komturstwie 
toruńskim. W 1447 r. płacił on czynsz roczny w wysokości 5 grz.31 Wiadomo, że prawo 
do wzniesienia najpewniej młyna łodnego na Nogacie otrzymały od wielkiego mistrza 
Ludwika von Erlichshausena około 1450–1454 r. władze miasta Malborka32.

24 GStA PK, XIV. HA Abt. 322A nr 3, s. 100 (w trakcie kwerendy oryginał był w konserwacji, 
wykorzystano mikrofilm w APT, zbiory archiwalne TNT nr 579).

25 „die kormole uff der Wyssele iczliche czinset 1 mrg, wenne sy vor yse uff den winther nymme 
konnen malen, dessis czinses nympt die stat das drytteteil unde her Claws von der Brucken, als von 
syne werdere doran die molen pflegin hengen, czweyteil”, GStA PK, XIV. HA Abt. 322A nr 3, s. 100 
(APT, zbiory archiwalne TNT nr 579).

26 GStA PK, XIV. HA, Abt. 322A nr 4, s. 151 (mikrofilm APT, zbiory archiwalne TNT nr 579).
27 „item Colmen dy stad czins 1/2 mr und 4 huner von eynen werder do die schiffmolen anlegen uff 

der Wiessel”, OBA nr 8205, k. 2v.
28 GStA PK, XIV. HA, Abt. 322A nr 5, s. 212 (mikrofilm APT, zbiory archiwalne TNT nr 579).
29 H. Kranz, dz. cyt., s. 290-335.
30 GStA PK, XIV. HA Abt. 322A nr 8, s. 13
31 Maercker, s. 194; Z. Podgórski, dz. cyt., s. 60. 
32 J. Voigt, Geschichte Marienburgs, der Stadt und des Haupthauses des deutschen Ritter-Ordens in 

Preussen, Königsberg 1824, nr 30, s. 574; W. Długokęcki, Z dziejów młynarstwa, s. 42.
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Młyn kieratowy (tzw. młyn koński)

Obok młynów wodnych i wiatraków, szczególnie gdy nie pozwalały na to lokalne wa-
runki, budowano i wykorzystywano urządzenia przemiałowe napędzane siłą zwierząt 
pociągowych, a więc młyny kieratowe, zwane w źródłach krzyżackimi młynami koński-
mi (Rossmole)33. W 1381 r. wzmiankowany był młyn konny należący do kapituły chełm-
żyńskiej, który znajdował się prawdopodobnie w samej Chełmży34. Z kolei z roku 1399 
pochodzi wzmianka o dwóch młynach końskich w Malborku (?)35. W tym samym roku 
wydatkowano 0,5 wiardunka na kamień młyński do młyna końskiego na zamku Got-
swerder36. Z 1401 r. pochodzi wzmianka o młynie końskim w Świerkach37. Młyny koń-
skie znajdowały się także w Chełmnie (jeden wzmiankowany w latach 1405–1406)38. 
W latach 40. XV w. była mowa o starym młynie końskim39 oraz młynach końskich 
przed Bramą Grubieńską (później zwaną Grudziądzką, vor dem Grabnisschen Thore)40 
i przy klasztorze franciszkanów (rosmolen by dem barvussen closter)41. Konstrukcje tego 
typu budowano też na potrzeby zakonu krzyżackiego. W latach 1408, 1411–1412, 1414 
i 1416 wydatki na budowę młyna końskiego w Malborku znalazły się w rachunkach 
podskarbiego zakonu i księdze wydatków komtura domowego w Malborku42. W 1408 r. 
Krzyżacy posiadali młyn koński w swym zamku na Żmudzi w Thobese43, a w 1410 r. 
również w Elblągu44. Z kolei w 1411 r. wielki mistrz zezwolił na budowę młyna końskie-
go mieszczanom Starego Miasta Torunia45. Spowodowało to jednak, że młyn zakonny 
w Trzeposzu odczuwał straty w związku ze zmniejszeniem ilości mielonego słodu46. Być 
może młyn koński istniał w siedzibie wójta w Laskach47. Ponadto w 1445 r. poświadczo-
na jest budowa takiego młyna w Kłajpedzie, realizowana przez miejscowego komtura48. 

33 Na temat młynów zwierzęcych – kieratowych kilka informacji ze źródeł dla ziem polskich zesta-
wili H. Samsonowicz, Materiały do historii, s. 135-137; tenże, Rzemiosło wiejskie, s. 128; M. Dembiń-
ska, Przetwórstwo zbożowe, s. 128-130.

34 UBC nr 360, s. 283.
35 MK, s. 8.
36 MT, s. 22.
37 MK, s. 42.
38 OBA nr 895.
39 GStA PK, XIV. HA, Abt. 322A nr 4, s. 78; Abt. 322A nr 8, s. 8.
40 GStA PK, XIV. HA, Abt. 322A nr 4, s. 60.
41 Tamże, s. 183.
42 MT, s. 502, 510; AMH, s. 50 i inne.
43 MT, s. 503, 510.
44 NKRSME nr 1016, s. 221, nr 1059. Zachowały się rachunki prac prowadzonych w młynie 

NKRSME nr 1059.
45 GStA PK, Perg. Urk. XXXI 4. Druk przywileju zob. P. Ostwald, dz. cyt., s. 5-6. Na ten temat 

również B. Quassowski, dz. cyt., ZWG, 59, 1919, s. 31.
46 OBA nr 28051.
47 W. Długokęcki, Z dziejów młynarstwa, s. 27.
48 OBA nr 8842.
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Młyn ten wzmiankowano ponownie w 1447 r.49 Podobnie w 1446 r. wielki mistrz Kon-
rad von Erlichshausen odnowił przywilej dla wsi Czarże, zezwalając na budowę jednego 
młyna końskiego i wiatraka50. 

Z przytoczonych przykładów jasno wynika, że młyny końskie budowano przede 
wszystkim na potrzeby zamków zakonnych, zwłaszcza na terenach zagrożonych atakiem 
obcych wojsk. Szczególnie pilną potrzebą stało się to w czasie wojny trzynastoletniej. 
Świadczy o tym dobitnie list zaciężnych z Tczewa wysłany do wielkiego mistrza w dniu 
22 XI 1454 r., w którym informowali go między innymi o chęci budowy młyna koń-
skiego i prosili tylko o przysłanie potrzebnych do tego 12 cieśli, gdyż budowniczego, 
potrafiącego konstruować takie urządzenia, mieli na miejscu (chodziło zapewne o jakie-
goś werkmistrza)51. W ten sposób chciano uniezależnić się od młynów wodnych, które 
w czasie wojny były narażone nie tylko na zniszczenie, ale też unieruchomienie poprzez 
odcięcie wody52. O stosowaniu takich zabiegów informuje list wójta tczewskiego z 22 II 
1455 r., w którym pisał do wielkiego mistrza o zatrzymaniu młynów na Raduni53. 

Młyn ręczny

Z tych samych względów co młyny końskie budowano również młyny ręczne. Poświad-
czone jest ich istnienie na zamkach w Malborku54 i Tucholi55. Zapewne używano ich 
również na terenach wiejskich, gdzie gospodarka rolna nie była początkowo wystarcza-
jąco rozwinięta, aby opłacało się wznosić młyny wodne i wiatraki, jak w południowo-
-wschodnich częściach państwa zakonnego56.

Młyn deptakowy

Podobnie jak młyny kieratowe w okresie zagrożenia wojennego w celu zaopatrzenia 
zamków budowano młyny deptakowe. Jeden z nich został wzniesiony w twierdzy krzy-

49 GA, s. 312.
50 Czarże, pow. bydgoski, gm. Dąbrowa Chełmińska, streszczenie dokumentu podał D. Brauns, 

dz. cyt., s. 79.
51 OBA nr 13240.
52 Z tego względu w okresie wojny trzynastoletniej, w 1458 r., powstał młyn kieratowy w Chojni-

cach, APB 1675/33, s. 35.
53 OBA nr 13521.
54 W 1411 r. wydano z kasy komtura zamkowego w Malborku 3 grz. dla mistrza Jana jako wynagro-

dzenie za budowę młyna ręcznego, AMH, s. 10, 16.
55 W 1413 r. młyn ręczny wzmiankowany był na zamku w Tucholi, GA, s. 637. Ponownie w 1417 r. 

(GA, s. 638). Znajdował się on na zamku wysokim, w sklepionym pomieszczeniu pod izbą kucharza 
zamkowego, jeszcze w 1565 r. „młyn kuntorowski o 2 rękojeściach, z kołem palecznem i kamieńmi”, 
LP 1565, s. 211.

56 Za takim rozwiązaniem opowiadał się M. Toeppen, Geschichte Masurens, s. 141.
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żackiej na Żmudzi w 1409 r. przez werkmistrza Cunczego57. Młyn deptakowy polecił 
wybudować w swym zamku w 1453 r. również komtur w Toruniu58. Według założeń 
miał on być napędzany przez czterech ludzi i zdolny do mielenia na dobę (tag und nacht 
wol) około 5–6 korców ziarna. Jego koszt wraz z kamieniami i mechanizmem szacowano 
na 40 grz., a prace miał prowadzić werkmistrz krzyżacki z młyna w Trzeposzu59.

Liczba kół

W przywilejach młyńskich zazwyczaj określano nie tylko położenie młyna i wymiar pła-
conego przez jego właściciela czynszu, ale także liczbę kół, które mógł on posiadać. 
Nierzadko uściślano również ewentualne prawo do późniejszej rozbudowy młyna, co 
było związane przede wszystkim z dodaniem kolejnych kół, aby zwiększyć jego możli-
wości przemiałowe. Oczywiście tego typu rozbudowa pociągałą za sobą zmianę wymiaru 
czynszu płaconego władzy zwierzchniej. Dla przykładu w 1343 r. komtur w Wystruciu 
(niem. Insterburg), nadając młyn Henrykowi Lauterbachowi, zaznaczył, że miał on pra-
wo zbudować drugie koło w swym młynie, co wiązało się jednak ze zwiększeniem wy-
miaru czynszu60. Podobne regulacje spotykamy w wielu innych dokumentach. Zezwo-
lenie na rozbudowę młyna w przywileju młynnym otrzymali między innymi młynarze 
i właściciele młynów w Młyńcu, Juszkowie i Krępsku. W dokumentach tych określano 
nierzadko od razu wymiar czynszu, jaki mieli płacić młynarze po ewentualnej jego roz-
budowie. Nie zawsze jednak kwestie te były regulowane tak ściśle. W 1426 r. Hertwing 
Mortang nadał młyn we własnej wsi Mała Turza, udzielając młynarzowi prawa do bu-
dowy tylu kół, ile zechce61. W przywileju na młyn w Starym Targu z 1442 r. ustalono 
natomiast, że gdy młynarz będzie starał się o prawo budowy drugiego koła, wówczas 
zostanie wystawiony nowy przywilej62.

Jak podkreślono to wyraźnie w przywileju na młyn w Bałowie, budowa kolejne-
go koła w młynie i zwiększenie jego możliwości przemiału wiązały się bezpośrednio 
z poprawą sytuacji gospodarczej kraju63. Ze wzmianki tej jasno wynika, że liczba kół

57 MT, s. 467, 525, 531, 532, 545, 547, W. Długokęcki, Z dziejów młynarstwa, s. 60.
58 OBA nr 12058, 12195.
59 „Ouch geruche ew. gn. zcu wissen, daz wir haben vorgenomen im hawsze zcu bauwen eyne trit-

mole, dy fyer mannes mogen treten, und dy sulle tag und nacht wol fumft adder sechs scheffel malen, 
und wurde wol bey fyerczig marken adder dorobir mit steynen und eysenwerke kosten, und haben 
sy iczczund vordinget unserm werkmeister inr Tripsmole zcu bauwen vor 10 mark”; ASP III, nr 283, 
s. 554. (toż samo OBA nr 11685).

60 PrUB III/2 nr 599, s. 483-484.
61 „also veyl raden, als her buwen will”, GStA PK, Perg. Urk., Sch. XXIV nr 12.
62 OBA nr 8393 (znajduje się w OBA nr 8210).
63 „Ap sie ouch hirnach males nach besserung der lande nach eyn radt dotzu wolden bauwen, das 

sal man in wol gunnen, also bescheidinlich, das sie ouch besundern dovan sullen tzinsen vunff mrk uff 
den egeschriebenen tag”, GStA PK, Perg. Urk., Sch. XXXIX nr 127.
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Tabela 11. Wymiar czynszu a liczba kół

Lp. Miejscowość Data Liczba kół 
i czynsz

Prawo rozbudowy 
i wymiar czynszu Uwagi

1 Młyniec 4 IV 1321 1 = 1 grz. 2 = 2 grz. –
2 Juszkowo 16 X 1339 1 = 3 grz. 2 = 4 grz. –
3 Krępsk 5 VI 1351 1 = 2 łaszty żyta 2 = 4 łaszty żyta –

4 Hermsdorf (ros. 
Pogranitschnyj) 1 VIII 1337 1 = 3 grz. 2 = 4 grz. nie zbudowano

5 Aptynty 1370–1374 1 = 8 grz. 2 = po 10 grz. –
6 Bugi 3 IV 1381 2 = 1 grz. i 15 kur –

7 Bielkowo 1390 2 = 8,5 grz. za kolejne zwiększenie 
czynszu młyn krzyżacki

8 Bielkowo 1398 2 = 4 grz. za kolejne zwiększenie 
czynszu

wolny przemiał 
dla klasztoru 

kartuzów
9 Skrojty 11 V 1428 1 = 4 grz. 2=6 grz. –

10 Bałowo 13 III 1401 1 = 5 grz. 
+ 6 tuczonych gęsi

2 = 10 grz. 
+ 6 tuczonych gęsi –

Źródło: Opracowanie własne.

budowanych w poszczególnych młynach była, co oczywiste, ściśle związana ze stop-
niem rozwoju miejscowego osadnictwa i intensyfikacji produkcji zboża. Spotyka się je 
więc w dokumentach dla młynów znajdujących się na terenach, na których struktura 
osadnicza dopiero powstawała lub przewidywano jej intensyfikację w najbliższej przy-
szłości. W 1439 r. właściciel młyna w Wargen (ros. Kotelnikowo) otrzymał w przywileju 
młyńskim prawo do budowy trzeciego koła w młynie, kiedy będzie mu to odpowiadało. 
W tym kontekście przywileje uwzględniające możliwość rozbudowy młyna i ustalające 
wymiar potencjalnego czynszu są świadectwem realizacji szerszych planów osadnictwa 
wiejskiego, w których młyn zbożowy pełnił bardzo ważną funkcję gospodarczą. Oczywi-
ście, nie zawsze regulacje te były ściśle powiązane z jakimś planem osadniczym, musiały 
jednak zawsze uwzględniać interesy istniejących już w okolicy młynów wiejskich, przede 
wszystkim tych znajdujących się pod bezpośrednim zarządem Zakonu. Liczba kół 
w młynie zależała więc od realnych potrzeb gospodarczych okolicy i interesów młynów 
krzyżackich. Młyny wiejskie zazwyczaj miały jedno, dwa koła. Tylko kilka z nich było 
większymi urządzeniami przemiałowymi, posiadającymi trzy (Wopy, Pobethen, Mły-
niec), a nawet cztery koła (Rudzki Młyn). Urządzenia przemiałowe o większej liczbie kół 
(4–6 i więcej kół) należały zazwyczaj do Zakonu i były administrowane bezpośrednio 
przez jego urzędników, względnie dzierżawione prywatnym przedsiębiorcom64.

64 Zob. podrozdział: Sieć młynów krzyżackich.
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Wiatraki

W sytuacji, gdy lokalne warunki z różnych względów nie pozwalały na wykorzystanie 
do napędu młyna istniejących cieków wodnych, do poruszania urządzeń przemiałowych 
wykorzystywano siłę wiatru65. Najstarsze informacje o zastosowaniu wiatraków na te-
renie państwa krzyżackiego pochodzą z przełomu XIII i XIV w. Z nielicznych zacho-
wanych przywilejów młyńskich dotyczących nadań wiatraków wiadomo, że w 1299 r. 
biskup sambijski Sygfryd wydał dokument lokacji osady koło swego zamku Schönewik 
(później Rybaki, obecnie ros. Primorsk), wspominając o prawie budowy wiatraka66. 
Z kolei w 1337 r. biskup sambijski Jan nadał młynarzowi Henrykowi wiatrak położony 
na górze blisko miasta Rybaki67. W 1377  r. odnotowano wiatrak na terenie kapituły 
pomezańskiej, położony na końcu wsi Łęgowo (pow. iławski)68. Natomiast w 1379 r. bi-
skup warmiński Henryk wydał przywilej na wiatrak w Wilczkowie69, a w kolejnym roku 
zezwolił na budowę wiatraka przy wsi Wozławki, który miał być użytkowany wspólnie 
przez wspomnianą wieś i położone na zachód od niej Trutnowo70. Podobnie w 1381 r. 
kapituła chełmżyńska sprzedała młynarzowi Janowi Cromerowi część wiatraka koło 
Chełmży71. W 1394 r. kapituła pomezańska zezwoliła mieszkańcom wsi Rusenow (Róż-
nowo?) na budowę wiatraka na własne potrzeby72. Regulacja ta została potwierdzona 
przez kapitułę w 1414 r.73

Na budowę wiatraków na kontrolowanych przez siebie terenach wyrażał zgodę oczy-
wiście również zakon krzyżacki. Kolejne wiatraki wzmiankowano w 1377 r. w Chojni-
cach (dwa wiatraki miejskie), w 1379 r. w Rychnowach, w 1383 r. w Starym Dzierzgo-
niu, w 1384 r. w Unisławiu, około 1392–1402 r. w Strzeczonej, w 1396 r. w Lipince, 
w 1398 r. w Kirschappen (ros. Pridoroznoe), w 1399 r. w Nipkowie, w 1402 r. w Fisze-

65 Z wcześniejszych opracowań dotyczących funkcjonowania wiatraków w Europie podstawowe in-
formacje na temat ich typów i rozprzestrzeniania zestawił J. C. Notebaart, Windmühlen der Stand der 
Forschung über das Vorkommen und den Ursprung, Den Haag–Paris 1972, s. 13-34 (typologia wiatra-
ków), s. 62-78 (wiatraki w Niemczech), s. 124-149 (wiatraki w Niderlandach), s. 155-163 (wiatraki 
na terenie Polski). Na temat wiatraków na Żuławach zob. Die Bau und Kunstdenkmäler Pomesaniens, 
3. Kreis Stuhm, bearb. v. B. Schmid, Danzig 1909, s. LXXXVI-LXXXVIII; tenże, Erhaltung von Wind-
mühlen, [w:] Die Denkmalpflege in Westpreußen in den Jahren 1920 bis 1931, 17. Bericht, Königsberg 
1932, s. 25-28. Kilka wzmianek przytacza też M. Dembińska, Przetwórstwo zbożowe, s. 130-132.

66 „veris heredibus, ut molendinum unum, quod wintmole dicitur, construant [fratr]um nostrorum 
libertate, ubicunque ipsis placuerit, et eo libere utantur in perpetuam proprietatem”, UBS nr 190, 
s. 98; P. Siegmund, dz. cyt., s. 271.

67 UBS nr 299, s. 222-223.
68 K. J. Kaufmann, Geschichte des Kreises Rosenberg, s. 167.
69 CDW III nr 72, s. 47.
70 CDW III nr 106, s. 79.
71 UBC nr 360, s. 283.
72 UBP nr 100, s. 145-146.
73 UBP nr 126, s. 184, 186.
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wie i Nowej Wsi, w 1404 r. w Różynach i Leklowach, w latach 1402–1409 w Subko-
wach i Miłobądzu, w 1405 r. w Lichnowach, Łebie i Pucku (dwa wiatraki), w 1408 r. 
w Żelichowie, w 1410 r. w Krzyżanowie, w 1425 r. w Książkach, w 1425 r. w Pawłówku, 
w 1430 r. w Labiau (obecnie ros. Polessk), w 1447 r. w Pokarminie i Sztumie. Z 1440 r. 
pochodzą zaś dwa przywileje na łącznie cztery wiatraki po dwa położone w Lasowicach 
Wielkich i Nowym Stawie, a z 1441 r. przywilej na wiatrak w Leśnowie. Kolejne nada-
nia wspominające o wiatrakach dotyczą następujących miejscowości: 1447 r. – Wielkie 
Zajączkowo na Żuławie Montowskiej, 1449 r. – Radzyń Chełmiński (dwa wiatraki), 
1451  r. – Zalewo, 1461  r. – Dobrzyki74. Z tzw. wielkiej księgi czynszów wynika, że 
Krzyżacy pobierali z pięciu wiatraków położonych w Szkarpawie łączny czynsz w wyso-
kości 60 grz.75 

Liczne wiatraki istniały też na terenie wójtostwa w Grabinach76. Analizując geogra-
ficzne rozmieszczenie wiatraków, o których zachowały się przekazy źródłowe, widać wy-
raźnie ich znaczną liczbę na Żuławach, w komturstwie malborskim (szczególnie w wój-
tostwach w Grabinach i Laskach oraz w okręgu rybickiego w Szkarpawie), wójtostwie 
tczewskim, komturstwach: dzierzgońskim i człuchowskim77. Widoczny jest w tym oczy-
wisty wpływ lokalnych warunków terenowych, które dawały mniejsze możliwości budo-
wy młynów wodnych. W tej sytuacji starano się je z konieczności zastępować wiatraka-
mi. Przyczyną powstawania wiatraków na innych terenach mogła być chęć uzupełnienia 
możliwości przemiałowych już istniejących tam młynów wodnych, gdy budowa nowych 
nie byłaby opłacalna. Ważnym argumentem była tu kwestia spodziewanych kosztów 
budowy i użytkowania. Opłacalność budowy młyna wodnego i jego późniejszej eks-
ploatacji mogła być mniejsza niż wiatraka, szczególnie gdy poziom lokalnej produkcji 
zbożowej nie wymagał zastosowania urządzeń o dużych możliwościach przemiałowych. 
Może na to wskazywać fakt, że większa liczba zachowanych przywilejów na wiatraki 
i informacji o samych wiatrakach pochodzi dopiero z drugiej połowy XIV i początków 
XV w., gdy sieć młynów wodnych na terenie państwa zakonnego była już zasadniczo 
ukształtowana.

Ważną kwestią dla wydajnego funkcjonowania wiatraka był wybór odpowiedniego 
miejsca o możliwie najkorzystniejszych warunkach wietrznych (potencjalnej energii wia-
tru), co miało szczególne znaczenie na Żuławach, gdzie nie było dla nich alternatywy 
w postaci młynów wodnych. Jak wynika z badań przeprowadzonych przez Wolfgan-
ga La Baumego, specyfika tego terenu powodowała, że już najwcześniejsze osadnictwo 
w dolinie Wisły mogło skupiać się jedynie na suchych terenach położonych powyżej 

74 Pełna dokumentacja zob. spis alfabetyczny młynów i wiatraków na końcu pracy.
75 GZB, s. 12.
76 MA, s. 29. Zestawienie wiatraków, obejmujące urządzenia w Steblewie, Cedrach Wielkich, Koź-

linach, Kiezmarku, Wocławach i Leszkowach, zawiera spis podatkowy z początków XV w., OBA nr 
28107.

77 Zobacz załączoną mapę 6.
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poziomu wody78. Wraz z dokonaniem przez zakon krzyżacki melioracji tego obszaru 
stały się one naturalnymi wzniesieniami, które można było wykorzystać jako miejsce 
budowy wiatraków79. Tego typu wzniesienia, w zasadzie jedyne w okolicy nadające się 
pod budowę wiatraków, istniały między innymi koło Tragamina, Kraszewa, Gnojewa, 
Lubieszewa, Lasowic Wielkich, Lipinki, Myszewka, Janówki i Ostaszewa80. Istnienie 
wiatraków w tych lokalizacjach, wyjąwszy Ostaszewo i Myszewko, rzeczywiście potwier-
dzają źródła pochodzące z początku XV w. W przypadku budowy nowych wiatraków 
na Żuławach, stawianych w miejsce już wyeksploatowanych, wybierano więc zazwyczaj 
dotychczasową lokalizację, tak jak miało to miejsce w przypadku młynów wodnych. 
Podobnie było zapewne i tam, gdzie na potrzeby wiatraków usypano uprzednio dużym 
kosztem odpowiednie wzniesienia.

2.3.  Wiadomości o konstrukcji młynów

Jak wspomniano, budowa młyna była przedsięwzięciem trudnym technicznie i wymaga-
jącym zaangażowania osób posiadających odpowiednie doświadczanie i przygotowanie. 
O skali tych działań mogą świadczyć nakłady finansowe ponoszone na budowę młynów 
krzyżackich, idące w setki grzywien. Oczywiście, przy budowie młynów wiejskich były 
one odpowiednio mniejsze. Pewne wyobrażenia na temat czasu budowy młynów dają 
nam, niestety nieliczne, zachowane przekazy. Posiadamy między innymi rachunki z ro-
bót kowalskich przy młynie w Sępopolu z 1413 r.81 Z dalszych wiadomo, że w 1424 r. 
komtur w Kłajpedzie informował wielkiego mistrza o robotach wodnych przy tamtej-
szym młynie, którego grobla i śluza wymagały pilnych napraw. Komtur potrzebował 
do tego celu 60 ludzi, 15 wozów, 6 stolarzy i werkmistrza82. Z kolei w 1430 r. komtur 
w Ragnecie pisał wielkiemu mistrzowi o potrzebnych materiałach i prosił o przysłanie 
ludzi niezbędnych przy wznoszeniu wiatraka83. Do budowy tych założeń angażowano 

78 Prowadzone w ich obrębie badania archeologiczne potwierdziły ślady dawnego osadnictwa, zob. 
W. La Baume, Die Besiedlung des Weichsel-Nogat-Deltas in vor- und frühgeschichtlicher Zeit, [w:] Das 
Weichsel-Nogat-Delta, (QuD 11), Danzig 1924 s. 66.

79 Oczywiście czasem do tego celu usypywano też z dużym nakładem kosztów sztuczne wzniesienia.
80 W. La Baume, dz. cyt., s. 67, 71, 82, 85, 91, 102. 
81 OBA nr 2015.
82 „ich ewir erwirdiger gnode bitthende byn genediger her meister, das ewir gnade doruff welde 

lassen denken, das mir eyn sechczig man czur memel queme amt xv (15) wegen und dorczu vi (6) 
czymerluthe und eyn werckman mit der notdorft, dy dorczu gehort, zo welde ich den alden obir fal 
lossen vff heben und welde in wider lossen senken, uff das her der nuwen slusen czu hulffe queme, das 
wasser abeczutragen”, OBA nr 4326.

83 OBA nr 5414.
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doświadczonych specjalistów, zwanych werkmistrzami. Wznosili oni nie tylko młyny 
wodne, ale i inne urządzenia techniczne na potrzeby Zakonu. Dla przykładu w 1445 r. 
komtur kłajpedzki szczegółowo informował wielkiego mistrza o przebiegu budowy tam-
tejszego młyna kieratowego, prosząc jednocześnie o przysłanie werkmistrza, potrzeb-
nych mu stolarzy i materiałów84.

Budowa spiętrzeń wody

Była już mowa o tym, że w przypadku wznoszenia założeń młyńskich niezwykle waż-
ną kwestią był wybór optymalnego miejsca. Dotyczyło to przede wszystkim właściwe-
go położenia młyna względem rzeki czy też strumienia w celu uzyskania maksymalnej 
efektywności energetycznej wody85. W sytuacji szczególnie trudnych warunków miej-
scowych, a także przy budowie młynów z kołem nasiębiernym istotnym elementem 
konstrukcji było wzniesienie sztucznego spiętrzenia wody, umożliwiającego uzyskanie 
odpowiedniej siły (energii) jej spadku, napędzającej koło młyńskie. Liczne regulacje do-
tyczące problemu spiętrzania wody, jakie znajdują się w przywilejach młyńskich, wyni-
kały nie tylko z potrzeby ustalenia praw młynarza, ale przede wszystkim z konieczno-
ści ograniczenia negatywnych skutków dla otoczenia, w którym młyn się znajdował. 
Określano w nich potencjalną i realną zmianę lokalnych warunków wodnych, której 
skutkiem było zalewanie łąk okolicznych wsi, a co za tym idzie – straty dla chłopów 
i folwarków zakonnych.

W nadaniu dla Jana von Haina (de Namor) z 21 XII 1298 r. mistrz krajowy Mein-
hard von Querfurt zezwolił na wzniesienie młyna na strumieniu wypływającym z je-
ziora Łasin, zastrzegając jednak, aby nie spiętrzano wody, co mogłoby zaszkodzić po-
siadłościom Zakonu. Gdyby jednak do tego doszło, zastrzeżono prawo do zburzenia 
młyna ze szkodą dla właściciela dóbr i Krzyżaków86. W 1344 r. komtur w Dzierzgoniu 
Konrad von Bruiningisheim, nadając młyn w Białce młynarzowi Piotrowi, zezwolił 
na spiętrzenie wody nad jeziorem Ruskim (koło miejscowości Ruś) o 2 stopy (około 
60 cm)87. Z kolei w 1354 r. bracia Klaus i Santyrme z Wickerowa nadali Henrykowi 
młyn w Biesowie z prawem budowy grobli nie wyższej niż 9 stóp (około 2,7 m)88. Nie 
zawsze przyjmowane regulacje były aż tak precyzyjne. W 1363 r. wójt warmiński Jan 
von Czul potwierdził, że Klaus Peregrinus i Wolgoth nadali Heneko młyn w Rukław-
kach z prawem podwyższenia spiętrzenia stawu młyńskiego o 1 stopę (około 30 cm) 

84 OBA nr 8842, 8859.
85 M. Dembińska, Przetwórstwo zbożowe, s. 99-109; taż, Energetyczne znaczenie wody w epoce feu-

dalnej, [w:] Pamiętnik XII powszechnego zjazdu historyków polskich Katowice 17–20 IX 1979 r., cz. I, 
Sekcje I–IV, Katowice 1979, s. 250-256.

86 „Si secus fieret, saepedictum molendinum in eorum et nostrum dispendium penitus destruemus”, 
PrUB I/2 nr 702, s. 438.

87 PrUB III/2 nr 693, s. 560.
88 CDW II nr 203, s. 204.
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ponad jego dotychczasowy stan89. Natomiast w nadaniu młyna w Pomnik z 1365 r. 
określono, że młynarz nie mógł spiętrzać wody powyżej stanu, jaki miała wówczas, 
gdy zarządzał nim Zakon90. W 1371  r. nowi właściciele młyna w dobrach Jagodna 
otrzymali prawo do użytkowania istniejącego stawu oraz budowy drugiego, tzw. stawu 
górnego i darmowego używania potrzebnego w tym celu drewna i ziemi. Zyskali też 
prawo spiętrzenia wody tak wysoko, jak to będzie konieczne91. W 1372 r., gdy kapituła 
pomezańska sprzedała swój młyn w Strumieńcu Patze Wolfowi, wyraźnie zaznaczono, 
że nie wolno mu spiętrzać wody powyżej stanu, jaki miała ona dotychczas92. Natomiast 
w 1383 r. wielki mistrz Konrad Zöllner von Rotenstein nadał dobra Lipniki, zezwa-
lając ich właścicielowi na budowę młyna „ap sy das wasser mogen gehan”. W 1409 r. 
biskup warmiński Henryk sprzedał młyn w Kochanówce Hannusowi Hartmannowi, 
dawniej młynarzowi w borze koło Dobrego Miasta. Młyn miał jedno koło, a właści-
cielowi zezwolono na spiętrzanie strumienia zwanego Kirsen w celu utworzenia stawu 
młyńskiego93. W 1418 r. wielki mistrz Michał Küchmeister, nadając właścicielowi dóbr 
w Orzechowie młyn w Wielkich Radowiskach, podkreślił, że spiętrzenie wody ma po-
zostać takie samo jak było wcześniej, aby nie szkodziło innym jego poddanym94. Nato-
miast w nadaniu dotyczącym młyna w Wargen (ros. Kotelnikowo) w 1439 r. Krzyżacy 
wyraźnie zastrzegli, by młynarz nie spiętrzał dodatkowo wody w stawie, tak aby nie 
szkodziło to młynom zakonnym w Królewcu95. 

Pomimo tych regulacji czasem mogło jednak brakować wody w okolicznych mły-
nach, o czym świadczą klauzule zawarte przez urzędników zakonnych w kilku innych 
przywilejach młyńskich. W 1398  r. komtur w Tucholi wydał dokument na młyn we 
wsi Nowy Młyn, w którym zastrzegł obowiązek darmowego mielenia zboża na potrzeby 
zamku w Tucholi, gdyby brakowało wody w tamtejszym młynie krzyżackim96. Podobne 

89 „Concesserunt (luka w dokumencie) pretactis H. et suis heredibus undacionem seu stowunge 
unius pedis ultra debitam aquam molendinalem et eciam pro aggeris emendacione terram recipiendi 
ubi sibi placuerit”, CDW II nr 345, s. 352-353.

90 „Auch sol der molner haben das wasser also hoch, als es vor gehalten ist bey unsern gezceyten, als 
dy mhole unser was”, PrUB VI/1 nr 388, s. 214.

91 „Auch sollen sie haben den teich der da ist, und darzu einen obirteich macht zu machen, und zu 
stauen also hoch, als es ihnen nutzbarlich ist auf dem unsern nach dem es ihnen nutzbarlich duenket 
wesen, und die erde da man mit die demme schuette und hoehe, die zu nehmen bei beiden vorten als 
viel ihnen ebene komt.”, CDW II nr 448, s. 444-445.

92 „wellin das das moelwasser blibe by siner alden Stowunge das sie doran nich gehindert werdin. Ouch 
sollen sie es nicht hogir stowgen adir haldin denne alz es von aldirs gehaldin ist”, UBP nr 71, s. 109.

93 CDW III nr 450, s. 453-454.
94 „mit sulcher stowunge, als wir die vorgehalden haben doch also, das andirn unsir luwthen dovon 

keyn schade geschee”, OF 95, k. 47b (recto).
95 OF 107, k. 113v.
96 UKT nr 111, s. 115-116. Problem z brakiem wody w młynie tucholskim istniał też później. Jak 

zapisano w 1565 r., „w tem młynie mielą zboże wszelkie na potrzebę zamkową i z miasta, słody i żyto 
wedle dostatku wody, bo czasem przesycha”, LP 1565, s. 201.
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regulacje zawarli Krzyżacy w 1402 r. w odniesieniu do położonego niedaleko Rudzkiego 
Młyna97. Trudności te wynikały zapewne z lokalnych warunków wodnych, a próbą za-
pobiegania takim sytuacjom było wspomniane już wprowadzanie zakazu budowy mły-
nów położonych w zbyt małej odległości od siebie. Spotykamy się także z budowaniem 
założeń składających się z kilku młynów, stanowiących zintegrowany zespół gospodarczy 
i techniczny. W 1366 r. Herman i Jan, kustosze kapituły warmińskiej, nadali Janowi 
Schuelerowi stanowiące jedną całość młyny w Brzeszczynach i położony powyżej młyn 
w Wólce Tolkowieckiej98. Z kolei 6 II 1398 r. komtur w Tucholi określił czynsz z No-
wego Młyna koło Tucholi, który stanowił jedną całość z młynem dolnym (nedirmole)99.

Młynówki

W celu doprowadzania wody służącej do napędzania dużych założeń młyńskich Zakon 
budował całe systemy sztucznych cieków wodnych – młynówek. Wznoszono je na po-
trzeby urządzeń przemiałowych i innych napędzanych energią wodną. Lokalizowano je 
zazwyczaj w samych miastach lub ich bliskiej okolicy, gdzie miały nieraz zastosowanie 
również do zasilania fos miejskich i zamkowych oraz doprowadzania wody pitnej. Bio-
rąc pod uwagę skalę prac prowadzonych w trakcie budowy tych założeń, na pierwszy 
plan wysuwają się inwestycje związane z budową około połowy XIV w. nowego kanału 
Raduni, kierującego wodę do Wielkiego Młyna wzniesionego przez Zakon w Starym 
Mieście Gdańsku100, a także system Młynówki Malborskiej zbudowany przez Krzyżaków 
na potrzeby kilku młynów malborskich101. Na tym częściowo sztucznie utworzonym cie-
ku wodnym działały młyny krzyżackie: Landmel, Młyn Górny (zwany też Piekarskim) 
i Młyn Średni, pomiędzy którymi zbudowano przed 1400 r. jeszcze folusz. Dalej były to: 
Młyn Szewski, Młyn Słodowy (zwany również Młynem Małym i Młynem Zamkowym) 
oraz Młyn „nowy”. Z kolei w Elblągu Zakon posiadał Młyn Dolny, Młyn Górny, młyn 
Notsack i młyn Scheder102, a także folusz pracujący na potrzeby miejscowych rzemieśl-

97 UKT nr 118, s. 139.
98 „molendinum in Swirgauden cum molendino superiori, quod iacet in bonis Johannis borneman, 

Quod est venerabilium confratrum nostrorum Johannis custodis et Ottonis de Russin, sic quod vnian-
tur et fiat vnum Molendinum”, CDW II nr 391, s. 403-404.

99 UKT nr 111, s. 115-116.
100 P. Simson, dz. cyt., Bd. I, Danzig 1913, s. 63.
101 Omówienie tego założenia zob. B. Schmid, Der Mühlengraben, [w:] Die Bau und Kunstdenkmäler 

Pomesaniens, 3. Kreis Stuhm, Danzig 1909, s. 293-300. Podsumowanie starszych badań i nowe ustale-
nia zob. W. Długokęcki, Z dziejów młynarstwa, s. 31-41 (w tym mapa).

102 Na temat młynów w Elblągu zob. M. G. Fuchs, Beschreibung der Stadt Elbing und ihres Gebietes in 
topographischer, geschichtlicher und statistischer Hinsicht, Bd. 3/1, Elbing 1826, s. 109-113; A. Semrau, 
Zur Geschichte des Mühlenregals, s. 3-4; R. Kubicki, Dochody z młynów w gospodarce komunalnej Gdań-
ska i Elbląga od drugiej połowy XV do XVIII w., „Roczniki Dziejów Społecznych i Gospodarczych”, 70, 
2010, s. 179-180.
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ników103. W okolicy miasta znajdowały się zaś ponadto młyn miedziowy (cuppermole) 
i młyn szewski (loemole). Podobne systemy Zakon wzniósł także w Królewcu (młyn 
górny, młyn środkowy, młyn słodowy)104, Grudziądzu (młyn górny zwany też młynem 
nowym i młyn zamkowy zwany później dolnym)105, Toruniu (młyn poniżej zamku, 
młyn dolny, młyn nowy) i Ostródzie (młyn przed zamkiem, młyn poniżej zamku i młyn 
najniższy). W średniowieczu zbudowano również specjalny kanał doprowadzający wodę 
pitną i napędzający młyn w należącym do biskupów warmińskich Fromborku. Spiętrzo-
ne wody Baudy poprowadzono tam sztucznym kanałem (dawniej zwanym Bauda lub 
Mała Bauda, a obecnie Kanał Kopernika) o długości prawie 5 km106. Specjalny kanał 
młyński wzniesiono również w okolicach Tczewa, kierując wody Jeziora Lubiszewskiego 
do napędu wielokołowego młyna krzyżackiego107. Wszystkie te inwestycje wymagały 
zaangażowania poważnych sum i odpowiedniej wiedzy hydrotechnicznej. Budowle w tej 
skali mógł więc w praktyce wznosić jedynie Zakon i poszczególne biskupstwa. 

Budowa i utrzymanie rowów młyńskich

Obok samej budowy ważnym zadaniem było również właściwe utrzymanie młynówki, 
do czego powoływano często w formie szarwarków okolicznych chłopów. W rachunkach 
urzędników zakonnych występują wydatki na kopanie i oczyszczanie rowów młyńskich 
(młynówki)108. W 1415 r. wypłacono 23 chłopom z Kamienicy 0,5 grz. i 8 fenigów za 
oczyszczanie rowu przy Młynie Średnim koło Malborka109. Utrzymanie właściwej głębo-
kości młynówki, a co za tym idzie prądu wody, polegało między innymi na wbijaniu pali 
po obu jej brzegach w celu ich zabezpieczenia110. W 1406 r. wydano 1,5 grz. na prace po-
legające na wbijaniu pali w Młynówkę Malborską w celu umacniania brzegów przed ob-
suwaniem111. Podobnie w 1420 r. zapłacono za wbijanie pali do rynny koło Koniecwał-
du112. Z kolei w 1425 r. mistrz młyński w Królewcu zapłacił 20 sk. trzem werkmistrzom 
pracującym przy wbijaniu pali przy grobli w miejscowości Zielkeim (Sylekaym, ros. Pe-

103 W 1426 r. odnotowano w okolicy Elbląga: „Item vor dem Elbinge 4 molen mit 16 raden und 
1 walkmole und 1 loemole, die wir selbest halden”, GStA PK, OF 166n, s. 131. Podobnie w wizytacji 
z 1451 r. zanotowano: „Item so sint ouch 4 kornmolen unde eyne walkmoel zcum Elbyng, dy helt 
kompthur selbist”, Vis. II nr 176 s. 139. 

104 J. C. Wutzke, Bemerkungen über die Wasserleitungen bei der Stadt Königsberg, „Preussische Provin-
zial-Blätter”, 17, 1837, s. 214-215.

105 X. Froelich, dz. cyt., s. 88, 98-99, 102; Z. Podgórski, dz. cyt., s. 27-28.
106 B. Orłowski, Kopernik nie budował wodociągu we Fromborku, „Komunikaty Mazursko-Warmiń-

skie”, 2, 1959, s. 123-126.
107 W. Długokęcki, Stosunek zakonu krzyżackiego, s. 31.
108 AMH, s. 302, 304, 311, 334.
109 AMH, s. 191.
110 Wzmianki o palach używanych przy budowie założeń młyńskich zob. MK, s. 87, 116, 117, 162. 
111 MK, s. 175; W. Długokęcki, Z dziejów młynarstwa, s. 47.
112 AMH, s. 348.
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trovo)113. Z rachunków komturstwa dzierzgońskiego pochodzi informacja, że w 1429 r. 
wydatkowano 1 sk. na oczyszczanie kanału w celu naprawy „wasserbette”, wspomniane 
prace trwały dwa dni114. Pale wbijano również w nurt młynówki w celu wskazania po-
ziomu, do jakiego należało pogłębiać koryto w trakcie jego oczyszczania115. Zgodnie 
z ordynacją z 1471 r. obowiązki takie spoczywały również na werkmistrzu w Wielkim 
Młynie w Gdańsku, który miał między innymi „stare śluzy naprawiać i nowe budować, 
pale wbijać i ogólnie to, co zawsze jest potrzebne i w razie potrzeby naprawiać”116. 

Właściwe położenie rowu prowadzącego wodę do młyna było nieraz też powodem 
nieporozumień. W rozstrzygnięciu sporu pomiędzy Klauko von Kryppenem, młyna-
rzem Salomonem w Bornitach z jednej strony i mieszkańcami wsi z drugiej strony usta-
lono w 1422  r., że rów przed domem młyńskim (Molhaws) powinien mieć 4 stopy 
(ponad 1,2 m) głębokości. Pomiędzy rowem a strumieniem powinna zostać pusta prze-
strzeń, nie węższa niż 1 pręt (około 3,8 m)117. Z kolei w przywileju na młyn w Starym 
Targu z 1442 r. zgodnie z dawnym zwyczajem zobowiązano młynarza do utrzymywania 
rowu młyńskiego118.

Kanał ulgi przy młynówce

W celu zabezpieczenia młyna przed nadmiernym naporem wody w czasie jej wysokiego 
stanu oraz w związku z potrzebą przeprowadznia remontów zaopatrywano założenia 
młyńskie w drugi rezerwowy kanał, służący do odprowadznia wody, zwany kanałem 
ulgi. Ten pomocniczy rów, do którego kierowano wody młynówki w okresie, gdy prowa-
dzono prace nad oczyszczaniem głównego kanału, określano jako vorfluchtgraben. Pra-
ce takie musieli prowadzić chłopi z okolicznych wsi, jak było to w przypadku gburów 
z Wielkiej Żuławy oraz ze wsi położonych nad Radunią, której wody napędzały młyny 
krzyżackie w Starym Mieście Gdańsku. Drugą funkcją vorfluchtgraben było odprowadza-
nie nadmiaru wody, szczególnie w okresie wiosennym, gdy kołu młyńskiemu zagrażała 

113 „Item 20 sc. 3 werkmeistern, pfele czu stosen am thamme Sylekaym”, J. Sarnowsky, Die Wirtscha-
ftsführung, dodatek źródłowy nr 7, s. 730.

114 Z. H. Nowak, J. Tandecki, Przyczynek do życia, s. 164.
115 W ten sposób prowadzono również oczyszczanie kanału Raduni, gdzie należało pogłębić kanał, 

aby osiagnąć określony poziom pali, J. Trzoska, Gdańskie młynarstwo i piekarstwo w II połowie XVII 
i w XVIII wieku, Gdańsk 1973, s. 73; W. Długokęcki, Z dziejów młynarstwa, s. 47-48.

116 „Olde slussen to beteren und noie to maken, pale to stoten ind intgemeine allis was behuf is und 
von noden to beteren”, M. Foltz, Geschichte des Danziger Stadthaushalts, QuD, Danzig 1912, s. 198; 
W. Długokęcki, Z dziejów młynarstwa, s. 60. 

117 CDW III nr 590, s. 585.
118 Regest OBA 8155 (dokument znajduje się w OBA 8256), podobne regulacje zawarto w nowym 

przywileju wydanym prawdopodobnie w 1443 r., regest OBA nr 8393, dokument znajduje się w OBA 
8210.
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spływająca kra119. W 1401 r. Zakon wybudował śluzę do odprowadzania niewykorzy-
stanej wody za pomocą vorfluchtgraben, rowu odchodzącego od Malborskiej Młynówki 
i wpływającego do Nogatu poniżej jej ujścia. Mistrz młyński wydał na ten cel 31 grz. 
i 10 sk., a konkretnie na wasserbethe, gdzie woda jałowa wpływa, przy Młynie Piekar-
skim120. W tym przypadku termin wasserbethe oznaczał właściwie późniejszy vorflucht-
graben, którym płynęła woda niewykorzystana do napędu kół młyńskich121. Potrzeba 
budowy kanału ulgi była oczywista, dlatego zazwyczaj nie wspominano o tym w przywi-
lejach młyńskich. W nadaniu młyna w Ostrzycach z 1429 r. kartuzi zaznaczyli jednak, 
że młynarz miał kontrolować stan desek zabezpieczających kanał ulgi (frey wasser) i pilnie 
obserwować wodę na tzw. wielkiej śluzie, a wodę spiętrzać według woli zakonników. 
Ponadto przy budowie i poprawie dużej śluzy miał on płacić połowę kosztów, zakonnicy 
zaś zarezerwowali sobie prawo do kanału ulgi122. O kanale ulgi (frey wasser) wspomina 
także przywilej na młyn w Osłoninie z 1434 r. i Goręczynie z 1436 r. 

Stawy (położenie, budowa)

Obok spiętrzania wody w samych młynówkach w celu uzyskania jej większego spadku 
na koło często stosowanym sposobem retencjonowania wody w młynach były odpo-
wiednio zaprojektowane stawy młyńskie, których forma i wielkość zależała oczywiście 
od lokalnych warunków i potrzeb123. Ich budowa była w zasadzie konieczna w przypad-
ku założeń wielkokołowych, jednocześnie mogła wydłużyć okres niezakłóconej pracy 
młyna w suchych latach124. Niekiedy w przywilejach młyńskich mowa jest o prawie bu-
dowy i zasadach zakładania stawów lub też ograniczeniach z tym związanych. Te ostatnie 
najczęściej stosowano z obawy o powstawanie szkód w innych młynach, działających 
już na tych samych ciekach wodnych, a także z uwagi na możliwość podtapiania pól 

119 W. Długokęcki, Z dziejów młynarstwa, s. 47.
120 MK, s. 62; W. Długokęcki, Z dziejów młynarstwa, s. 45.
121 Tamże.
122 „Und sollen doczu die schuczbrete an dem freyen wasser und och an der grossen sluesen selbir 

halden und vorwaren das doran nicht gebrechen sey, und och mit fleisse czu seen ab das wasser irer 
bey der slusen lachir bricht das sie die stoppen, das nicht schaden doran geschen. Und sollne och das 
wasser stoyen czu masse noch unserm willen und rate. Und von die grosse Sluese czu buwen ader czu 
bessern ist, do sollen sie die helffte an beczalen und wir die ander helffte was das kostet, sunder das frey 
wasser wellen wir selbir halden und buwen, das sie domete umbesweret bleiben.”, ADP, monastica, 
Kartuzy nr 5, dok. 52, s. 232-233.

123 Dokładnie technikę budowy stawów młyńskich omówiła M. Dembińska, Przetwórstwo zbożowe, 
s. 106-109. Na temat typów stawów stosowanych w młynach budowanych w ziemi chełmińskiej zob. 
Z. Podgórski, dz. cyt., s. 75, 80-106. Z przeprowadzonych tam obliczeń wynika, że około 66% mły-
nów było wyposażonych w stawy. Nie były one jednak stosowane na całym obszarze równomiernie. 
W dolinie Drwęcy posiadało je 86% młynów, a w dolinie Wisły około 57% (Z. Podgórski, dz. cyt., 
s. 86-87). Autor zestawił także typy układów zmian rzeźby terenu (s. 131-133, ryc. 44). 

124 Z. Podgórski, dz. cyt., s. 83.
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należących do okolicznych wsi. Budowa spiętrzenia musiała bowiem prowadzić do pod-
niesienia stanu wód gruntowych, co oczywiście nie pozostawało bez wpływu na interesy 
okolicznych chłopów (zagrożenie zalewaniem łąk, pastwisk, a nawet pól). Niestety, stan 
źródeł nie pozwala na precyzyjne określenie liczby młynów, w przypadku których budo-
wano stawy. Wydaje się jednak, że było to rozwiązanie dość powszechne. Z analizy treści 
zachowanych przywilejów młyńskich, względnie potwierdzeń kupna młynów i kon-
traktów ich sprzedaży, w których szerzej omawiane były kwestie zasad, na jakich miały 
one funkcjonować, wynika, że na ogólną liczbę 250 dokumentów o stawach młyńskich 
wspomniano w 87 (prawie 35%), natomiast w 143 przypadkach brak informacji na ten 
temat. Ponadto w 4 dokumentach mowa była o wykorzystywaniu do połowów jezior, 
a w 16 – rzeki, nad którą funkcjonował młyn. Dodajmy, że wiadomości te prawie zawsze 
pojawiały się właśnie w kontekście uprawnień młynarza – właściciela młyna do łowienia 
ryb. Jeśli więc wziąć pod uwagę jedynie te dokumenty, w których uwzględniano regu-
lacje dotyczące prawa do łowienia ryb przez młynarza – właściciela młyna, to aż 81% 
młynów posiadało stawy.

Oczywiście budowa stawu wymagała odpowiednio dużego obszaru ziemi, zróżnico-
wanego w zależności od lokalnych warunków125. Dla przykładu w przywileju na młyn 
w Bornitach z 1304 r. na staw przewidziano tylko 1 morgę (0,56 ha)126. W potwier-
dzeniu sprzedaży terenu na młyn przez braci Jana i Henryka Swadajowiczów z 1305 r. 
ustalono, że cystersi z Oliwy nie będą spiętrzać wody w stawie młyńskim wyżej niż 
1 stopę (około 30 cm)127. W 1343  r. kapituła warmińska zezwoliła na przeniesienie 
młyna w Dąbrowie, ustalając teren na potrzeby stawu młyńskiego na 12 mórg (około 
6,72 ha)128. Z kolei w nadaniu przywileju na młyn w Grzędzie z 13 V 1359 r. prze-
widziano aż 3 łany ziemi na potrzeby spiętrzenia stawu129. Podobnie komtur elbląski 
Ortolf von Trier (1349–1372) wydzielił z pierwotnego nadania wsi Kwietnik 3 łany na 

125 Wielkość stawów młyńskich była zróżnicowana. Zestawienie dla młynów w ziemi chełmińskiej 
z drugiej połowy XIX w. (lata 1872–1874) wskazuje, że miały one od 0,18 do 13,67 ha. Przy czym 
11 młynów posiadało stawy do 0,5 ha, od 0,5 do 1 ha – 6 młynów, od 1 do 2 ha – 10 młynów, od 
2 do 5 ha tylko 5 młynów, więcej zaś jedynie 2 młyny, zob. Z. Podgórski, dz. cyt., s. 89, tabela 14. 
Autor zauważył, że zazwyczaj, większe stawy budowano w górnych odcinkach cieków wodnych, czemu 
sprzyjały warunki terenowe (tamże, s. 91).

126 „unum juger agrorum ibidem iuxta molendinum, una cum piscina aut stagno, quod ibidem 
construxerit, cum omni utilitate molendini agri ac piscine hereditarie”, CDW I nr 129, s. 227.

127 „aquam piscine molendini ultra consuetum cursum supra viam publicam seu vadum non nisi ad 
altitudinem unius pedis, si necessitas requieserit, ne prata ibidem destruantur, poterunt exaltare”, PU 
nr 641, s. 564.

128 CDW II nr 24, s. 22-23.
129 „molendinum nostrum ibidem et tres mansos pro stagno obstruendo, colligendo et tenendo, ad 

usum eiusdem et medium juger agri pro orto olerum iure hereditario perpetuo possidendos”, CDW 
II nr 281, s. 279.
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potrzeby stawu młyńskiego, być może dla młyna w Kamienniku Wielkim130. W 1382 r. 
w nadaniu młyna w Konnek, do którego przynależały 3 łany ziemi, ustalono, że 2 morgi 
(1,12 ha) zostaną przeznaczone na staw młyński131. Budowa stawu i spiętrzanie wody, ze 
względu na wspomniane już oddziaływanie na lokalne stosunki wodne, nierzadko były 
ściśle regulowane w treści przywilejów. Dla przykładu w 1363  r. wójt warmiński Jan 
von Czul potwierdził prawo spiętrzenia stawu młyna w Rukławkach o 1 stopę (około 
30 cm) ponad poziom wody stawu młyńskiego (aquam molendinalem). Z kolei młynarz 
w Biesowie na Warmii miał prawo spiętrzać wodę nie wyżej niż 9 stóp (ponad 2,7 m)132.

Śluzy

W źródłach odnotowano niewiele informacji na temat śluz przy stawach młyńskich. 
W 1383  r. wzmiankowano śluzę przy stawie młyńskim w Jagodnie133. Natomiast 
w 1413 r. w nadaniu młyna w Nowym Młynie (niem. Simonsmühle) koło Dzierzgonia 
zagwarantowano właścicielowi prawo do drewna na koło młyńskie (radeholcz) i drewna 
użytkowego (schirholcz), służącego do poprawiania istniejących młyna, flusrynne i slu-
ze134. W przywileju na młyn w Goręczynie z 1436 r. ustalono, że miał on być wyposa-
żony w mostek nad kołem i dwie śluzy135. Ciekawą regulację dotycząca śluzy zawarto 
również w przywileju na młyn w Pruszczu Gdańskim z 1447 r. Komtur Mikołaj Poster 
ustalił, że młynarz miał obowiązek dbać o jej utrzymanie i bieżące naprawy, gdy jednak 
będzie już stara i będzie wymagać całkowitej odbudowy, wówczas ciężar tych prac weź-
mie na siebie komtur, a młynarz mu w tym pomoże136. Ta ostatnia regulacja wynikała ze 
strategicznego znaczenia wspomnianej śluzy dla zaopatrzenia w wodę całego kompleksu 
osadniczego Gdańska, tamtejszych młynów krzyżackich i fos zamkowych.

130 Wzmianki w księdze czynszowej komturstwa elbląskiego z 1402 r. (APG 369,1/2102, k. 48r) 
i 1445 r. (APG 369,1/2103, k. 20v).

131 UKT nr 83, s. 88-89.
132 „clausuram aque Stoyunge wlgariter novem pedibus et non ultra”, CDW II nr 203, s. 204.
133 „das do fellet ubyr dy Schluese us dem Molentiche”, CDW III nr 158, s. 114.
134 „radeholcz und schirholcz dy mole, die flus rynne und die sluze czu bessern und czu buwen”, OF 

100, k. 133v. W drewno takie zaopatrywali się także zarządcy młynów krzyżackich. Dla przykładu 
w 1405 r. mistrz młyński w Malborku zakupił w Toruniu drewno użytkowe do młynów (moleschir-
holcz) za ponad 16 grz., MK, s. 162. 

135 „Sie sollen ouch die brucke uff das rath und dy czwu slusen”, ADP, monastica, Kartuzy nr 5, dok. 
73, s. 253-254

136 „der molner seine rechten erben und nochkomelunge sal die slewsse selbst besseren uff seine kost 
und sal ouch die mole mit allirley molegeschirne, was zcur molen gehoret, halden und die mit sulcher 
czubehorunge besorgen. Sunder wenne die slewse alt wirt und sie von notwegen newe muss buwen, 
denne so sullen wir sie nowe bowen unde der molner seine erben unde nochkomelinge sal sie helffen 
buwen”, APG 300, D/79 nr 30.
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Górny staw (obirtych)

Możliwość niezakłóconej pracy młynów wodnych była uzależniona od lokalnych warun-
ków, przede wszystkim ilości dostępnej wody. W niektórych okresach roku, szczególnie 
suchego lata, mogło dochodzić do istotnego zmniejszenia jego wydajności, a nawet unie-
ruchomienia młyna wskutek zbyt małej ilości wody137. Uwzględniając lokalne możliwo-
ści i potrzeby, zezwalano więc na budowę poza właściwym stawem młyńskim kolejnego 
zbiornika położonego w górze rzeki, zwanego górnym stawem (obirtych)138. Stanowił on 
dodatkowy rezerwuar wody możliwy do wykorzystania w czasie szczególnie intensywnej 
pracy młyna lub okresów braku wody. Oczywiście praktyczne jego znaczenie zależało 
także od długości czasu jego retencji139. Była ona bardzo zróżnicowana. W świetle ob-
liczeć Z. Podgórskiego dla wybranych młynów w ziemi chełmińskiej wynosiła ona dla 
przykładu 0,35 dnia w młynie Struś, 1,5 dnia w Judzie, 2,8 dnia w młynie Bierzgieł140. 
Oznaczało to, że w młynie Struś woda zgromadzona przez noc była na bieżąco wyko-
rzystywana w następnym dniu roboczym młyna. Oczywiście budowa górnych stawów, 
zakładanych niejednokrotnie w dość dużej odległości od młyna, pociągała za sobą pew-
ne trudności techniczne. Co więcej, podobnie, jak w przypadku pozostałych spiętrzeń, 
mogła oznaczać pewne utrudnienia czy nawet szkody dla okolicznej ludności141. Obok 
dodatkowego rezerwuaru wody, górny staw wykorzystywano również jako staw rybny na 
użytek gospodarstwa młyńskiego. W 1318 r. w nadaniu młyna na rzece Sunia koło wsi 
Worławki wprost mowa o prawie posiadania górnego stawu, który służył jako staw ryb-
ny dla młynarza142. Z kolei prawo do pobierania ziemi potrzebnej do grobli przy górnym 

137 Prokurator w Szestnie, opisując swą gospodarkę, wspomniał też o dostępności wody w należących 
do niego młynach. Młyn w Pilcu miał wystarczajacą ilość wody przez cały rok, zaś młynom w Mrągo-
wie brakowało jej przez kwartał, a w Szestnie nawet dłużej niż kwartał, OF 186, k. 7v-8r.

138 H. Steffen, Die ländliche Mühlwesen, s. 79. Na związek między budową górnych stawów a funk-
cjonowaniem młynów z kołem nasiębiernym zwracała uwagę M. Dembińska, Przetwórstwo zbożowe, 
s. 114. Tego typu rozwiązenie miano zastosować już w XIII w. w młynie w Toruniu, zob. Z. Podgórski, 
dz. cyt., s. 60-61, s. 84. Na ten temat zob. także R. Kubicki, Problem wykorzystania energii, s. 291-292.

139 Retencja to czas potrzebny do całkowitej wymiany wody przepływającej przez staw i znajdującej 
się w nim, zob. Z. Podgórski, dz. cyt., s. 108. 

140 Tamże, tabela 18.
141 Odpowiednie regulacje mówiące o ewentualnych rekompensatach znajdują się w przywilejach 

lokacyjnych wsi niezależnie od tego, czy w późniejszym czasie rzeczywiście zbudowano tam młyny. Na 
przykład w przywilejach dla wsi: Gieduty (1308 r.) CDW I nr 141, s. 245; Bisztynek (1346 r.) CDW 
II nr 73, s. 74; Gillischken (ros. Priretschnoe, 1354 r.) UBS nr 429, s. 294. 

142 „Adhuc ut res proficiat et non deficiat, quod si stagnare possit, et necesse fuerit supra suam pisci-
nam obstaculum facere, quod wlgariter obirtich nuncupatur”, CDW I nr 185, s. 318-319. Na istnienie 
młynów z górnym i dolnym stawem na Pomorzu Gdańskim już w XIII w. wskazywała M. Dembińska, 
Przetwórstwo zbożowe, s. 107. W związku z faktem, że dokument, na który się powoływała, pochodzący 
rzekomo z 1258 r., jest późniejszym falsyfikatem (PU nr 173), przyjęte wnioski są problematyczne.
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Młyn – rodzaje i technika budowy140

stawie otrzymał w 1345 r. właściciel młyna w Samolubiu143. Informacje o funkcjonowa-
niu górnych stawów potwierdzają również inne przekazy. W nadaniu dóbr Taskendorf 
z roku 1357 mowa o wyłączeniu z nich młyna, dwóch stawów, jednego obirtych i 5 mórg 
ziemi. Co więcej, wystawca dokumentu wielki mistrz Winrych von Kniprode zakazał 
właścicielom wycinania drzew nad wodą, aby nie doprowadziło to do uszkodzenia mły-
na144. O górnym stawie młyna w borze (molendini in merica) koło Urbanowa mowa 
w przywileju z 1366 r.145 Z kolei w 1370 r. biskup warmiński Jan potwierdził nadanie 
swego poprzednika Hermana dotyczące młyna w Skolitach i zezwolił jego właścicielowi 
na budowę drugiego koła oraz na poprawę grobli górnego stawu, położonego w pobliżu 
wsi Gołogóra146. Natomiast przy okazji sprzedaży młyna przez właściciela dóbr Jagod-
na, dokonanej w 1371 r., nowy właściciel otrzymał prawo do budowy górnego stawu 
i spiętrzania wody do takiej wysokości, jaka będzie mu potrzebna147. W 1384 r. biskup 
sambijski Dietrich, za zgodą swej kapituły, nadał Albertowi młyn i 1 łan ziemi położo-
ny koło Cumehnen (Komayn) i zezwolił na budowę górnego stawu, jeśli nie będzie to 
szkodzić interesom okolicznych chłopów i kościoła148. W 1379 r. wzmiankowano górny 
staw przed Bartoszycami149. Z 1406 r. pochodzi natomiast przywilej na młyn w Mar-
kławkach, którego właściciel otrzymał obok łana ziemi prawo do posiadania górnego 
stawu na własne potrzeby150. Podobnie w 1413 r. właściciel młyna w Nowym Młynie 
(niem. Simonsmühle) miał prawo spiętrzania wody w prawym stawie młyńskim nie 
wyżej niż było to określone przez Zakon. W 1404 r. wzmiankowano górny staw w Sto-
żeckim Młynie. Także późniejsze zapiski potwierdzają praktykę wznoszenia tego typu 
konstrukcji i to w jeszcze większej liczbie. W 1459 r. Ludwik von Erlichshausen nadał 
młyn w Pokirren, udzielając właścicielowi prawa do korzystania z nowo spiętrzonego 

143 „Insuper recipiat terram pro obstaculo, quod oebertich dicitur, ex utraque parte rivi ibidem pro 
sua necessitate”, CDW II nr 47, s. 51.

144 PrUB V nr 520, s. 291-292.
145 CDW II nr 400, s. 412, identycznie zob. PrUB VI/1 nr 482, s. 275.
146 „poterit recipere circa molendinum terram et arenam ad cumulandum et reficiendum aggerem 

wlgariter Schuetten seynen tham aliis irrequisitis eciam de novo et prout iam capta et stagnata est aqua 
in superiori stagno molendini more solito debet tenere wlgariter den obirteich et cum area molendini et 
eius orto debet habere octo iugera libera in Scholiten et unum liberum iuger iuxta obirteich in Blanken-
berg cum quibus eciam aggerem molendini restaurabit et emendabit.”, CDW II nr 445, s. 442-443.

147 „Auch sollen sie haben den teich der da ist, und darzu einen obirteich macht zu machen, und zu 
stauen also hoch, als es ihnen nutzbarlich ist auf dem unsern nach dem es ihnen nutzbarlich duenket 
wesen, und die erde da man mit die demme schuette und hoehe, die zu nehmen bei beiden vorten als 
viel ihnen ebene komt”, CDW II nr 448, s. 444-445.

148 UBS nr 533, s. 359.
149 GStA PK, Perg. Urk. XXVII 132 = OstF 151, k. 66r-v.
150 „Ouch szo gunne wyr yn zuhalden eynen uberteich zu der selbigen moelen, den sollen sye selber 

halden”, OBA nr 881.
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górnego stawu, który wraz z dwoma innymi mógł być używany do pracy młyna151. Były 
tam więc łącznie trzy stawy wykorzystywane na potrzeby młyna.

Powtórzmy w tym miejscu, że budowa stawów wymagała odpowiedniego terenu 
i skutkowała zmianą miejscowych warunków wodnych. W związku z tym w niektórych 
dokumentach spotyka się regulacje dotyczące udzielanych z tego tytułu rekompensat. 
W 1308  r. kapituła warmińska, nadając Prusowi Gedautemu 10 łanów w Giedutach, 
zobowiązała się do rekompensaty, gdyby w przyszłości ewentualna budowa młyna, stawu 
i spiętrzenia przyniosła mu jakieś szkody152. Podobnie w nadaniu przywileju lokacyjnego 
dla wsi Schoenflys (późniejsze miasto Bisztynek), wydanym w 1346 r., wójt pogezański 
Bruno von Luter ustalił, że jeśli staw młyński zalewałby teren wsi, biskup nadałby jej tytu-
łem rekompensaty za powstałe szkody inny teren153. Także w przywileju dla wsi Gillisch-
ken (ros. Priretschnoe) z 17 IV 1354 r. biskup sambijski Jakub umieścił klauzulę mówiącą 
o tym, że w przypadku budowy w przyszłości młyna on lub jego następcy wyrównają 
ewentualne straty tamtejszych mieszkańców powodowane przez podtopienia ich ziemi154.

Kamienie do budowy

W trakcie wznoszenia nowego założenia młyńskiego po dokonaniu wyboru odpowied-
niego miejsca bardzo istotnym etapem była budowa spiętrzenia. Do wznoszenia tych 
konstrukcji niezbędnym materiałem były kamienie, które wykorzystywano również do 
budowy fundamentów i muru obwodowego. Zazwyczaj w przywilejach zezwalano na 
zbieranie potrzebnych kamieni z wyznaczonego terenu, niekiedy również z najbliższej 
okolicy155. W dokumentach często mowa jest o prawie młynarza do pozyskiwania ka-
mieni potrzebnych do budowy spiętrzeń oraz umacniania grobli i konstrukcji młyna. 
Odrębnym zagadnieniem było natomiast pozyskanie odpowiedniego materiału, który 
mógł być wykorzystany jako kamień młyński, o czym szerzej w innym miejscu.

Ziemia do budowy grobli i spiętrzeń

Wśród wielu materiałów niezbędnych przy wznoszeniu założeń młyńskich, obok wspo-
mnianych już kamieni, równie ważna była ziemia. Dlatego też częstym elementem tre-
ści przywilejów młyńskich było zezwolenie na pobieranie ziemi potrzebnej do budowy 
spiętrzeń, grobli i stawów młyńskich. Dotyczyło to w pierwszym rzędzie młynów budo-

151 „wir gonnen und vorschrieben en ouch den newengestewgen obirteich vff der Palwe gelegen, 
das her den mit den anderen czwen teichen, bey der molen gelegen, zu notdorft des molewerken sie 
gebrauchen”, OF 94, s. 357-359 nr 139.

152 CDW I nr 141, s. 245.
153 CDW II nr 73, s. 74.
154 UBS nr 429, s. 294.
155 H. Steffen, Die ländliche Mühlwesen, s. 76.
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wanych w sytuacji, gdy naturalne warunki wodne wymagały wykonania dodatkowych 
prac ziemnych. Usypywanie grobli i budowa jazów służyły sztucznemu spiętrzaniu wody 
w celu jej retencjonowania i uzyskania właściwego spadku. Prawo do pozyskiwania po-
trzebnych do tego celu materiałów, przede wszystkim kamieni i ziemi, młynarze nieraz 
otrzymywali od władzy zwierzchniej, co potwierdzano w treści przywilejów młyńskich. 

W 1337 r., nadając Hermanowi sołectwo we wsi Hermsdorf (ros. Pogranitschnyj), 
komtur w Bałdze zezwolił na budowę młyna na rzece przepływającej przez teren wsi. 
W przywołanym dokumencie ustalono, że sołtys miał prawo do pobierania ziemi po-
trzebnej do budowy po obu stronach rzeki Lauter156. Tego typu regulacje występują 
w wielu innych dokumentach nadania młynów. Dla przykładu w 1362 r. właściciel mły-
na w Doben otrzymał prawo do pobierania takiej ilości ziemi, jaka będzie mu potrzebna 
do budowy grobli. Ziemię mógł pobierać z obu jej stron157. Z kolei w 1369 r. wielki 
marszałek Henning Schindekopf sprzedał młynarzowi Klausowi młyn położony przed 
zamkiem w Pobethen. W dokumencie podkreślono, że młynarz otrzymał zezwolenie 
na pobieranie ziemi i krzaków potrzebnych do budowy grobli158. W latach 1370–1374 
prawo do ziemi potrzebnej do budowy grobli otrzymał młynarz w Aptyntach. Podobnie 
w 1385 r. biskup warmiński ustalił, że właściciel młyna w Barczewku miał prawo pobie-
rać ziemię na groblę tak często, jak będzie to konieczne. Tego typu ustalenia powtarzają 
się w przywilejach młyńskich wielokrotnie. W 1398 r. właściciel młyna w Kirschappen 
(ros. Pridoroznoe) otrzymał prawo do pobierania ziemi na potrzeby budowy górnej gro-
bli (obir tamme), a więc zlokalizowanej przy górnym stawie. Z kolei w 1399 r. komtur Jan 
von Beffard, wystawiając przywilej lokacyjny dla wsi Stążki, zastrzegł obok doprowadze-
nia wody do młyna zakonnego także prawo wolnego pobierania ziemi na potrzeby jego 
grobli159. Podobnie w 1401 r. właściciele młyna w Bałowie otrzymali prawo spiętrzania 
wody, wolnego pobierania ziemi potrzebnej do budowania grobli po obu stronach mły-
na, tam, gdzie będzie im wygodniej160. Również w nadaniu Stążeckiego Młyna z 1435 r. 
znalazła się regulacja, zgodnie z którą jego właściciel miał prawo pobierania ziemi po-
trzebnej do utrzymania grobli po obu jej stronach161. Zezwolenia te wskazują na jeszcze 
jeden aspekt działalności młyna. Częste zużywanie się budowanej konstrukcji wymagało 
licznych napraw i remontów. Jeśli chodzi o groblę, oznaczało to w praktyce potrzebę sta-
łego jej utrzymywania i dozoru. Prawo do pobierania ziemi, także poza terenem nadania 

156 „Item adicimus, ut propter construendum aggerem terram ex utraque parte aque recipere po-
ssint”, PrUB III/1 nr 121, s. 88.

157 OF 105, k. 67r; PrUB VI/1 nr 19, s. 11.
158 „von sunderlichen gnaden so vorleye wir im erde czu beiden syten des tammes und struch czu des 

tammes notdorfft czu nehmen”, OF 107, k. 290v-291r.
159 OF 100, k. 105.
160 „Ouch gune wir in wassir tzu steuwen und tzu halden tzu notdurfft der mole und fry tamerde tzu 

haben uff beyden sieten der mol und des tames, wo is in aller beqwemst ist”, GStA PK, Perg. Urk., 
Sch. XXXIX nr 127.

161 „auch geben wir ihm frey tamerdt uff beiden seiten tammes”, OstF 151, k. 100v-101r.
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młyńskiego, było związane również z potrzebą znalezienia materiału właściwej jakości. 
Nie każdy rodzaj ziemi mógł być użyty do konstrukcji grobli, a o jego pozyskanie nie 
było łatwo w przypadku młynów zlokalizowanych na terenach podmokłych, otoczonych 
terenami torfowymi i bagnami. W związku z tym prawo do pobierania ziemi i kamieni 
dotyczyło czasem nie tylko obszaru samego nadania młyńskiego, ale też należącego do 
sąsiednich wsi162. Biskup warmiński Jan potwierdził w 1370 r. takie prawo Janowi Scho-
litenowi w odniesieniu do młyna położonego w Skolitach163. Z kolei w 1410 r. wójt war-
miński Henryk sprzedał 14 łanów i 10 mórg w dobrach Skrojty, zastrzegając sobie prawo 
do pozyskiwania ziemi, kamieni i krzaków potrzebnych do odnawiania młyna i grobli164. 

Dodatkowym wsparciem dla młynarza było również zobowiązywanie przez władzę 
zwierzchnią okolicznych chłopów do pomocy we wznoszeniu i utrzymaniu założenia 
młyńskiego. Chłopi musieli pomagać, pracując przy budowy grobli, a przede wszystkim 
przy transporcie potrzebnej ziemi. Regulacje tego typu nieraz ograniczały się jedynie 
do obowiązku pomocy w sytuacji, gdy grobla uległa nagłemu zniszczeniu. W 1372 r. 
kapituła kwidzyńska, sprzedając Patze Wolfowi młyn w Strumieńcu, zobowiązała się 
do pomocy w utrzymaniu grobli i rowu młyńskiego165. Szczegółowe regulacje w tym 
względzie poczyniły siostry benedyktynki w Toruniu przy okazji sprzedaży w 1403 r. 
swego młyna na Strudze Rychnowskiej (rzeka Łąka)166. Nowy właściciel uzyskał od 
nich zobowiązanie, że w razie zniszczenia grobli chłopi ze wsi Zelgno mieli obowiązek 
odpracowania jednego dnia na własny koszt przy jej odbudowie, według zaistniałych 
potrzeb. Z kolei w dokumencie sprzedaży młyna położonego przed Nowym Miastem 
(Lubawskim) z 1 I 1416 r. kapituła chełmżyńska zobowiązała się do pomocy w przy-
padku zniszczenia grobli młyńskiej na skutek jakiegoś przypadku losowego. Jeśli jednak 
jej uszkodzenie nastąpiłoby z powodu zaniedbań młynarza, musiał on ją odbudować 

162 H. Steffen, Die ländliche Mühlwesen, s. 78.
163 „idem Johannes indiguerit poterit recipere circa molendinum terram et arenam ad cumulandum 

et reficiendum aggerem wlgariter Schuetten seynen tham aliis irrequisitis eciam de novo et prout iam 
capta et stagnata est aqua in superiori stagno molendini more solito debet tenere wlgariter den obirte-
ich et cum area molendini et eius orto debet habere octo iugera libera in Scholiten et unum liberum 
iuger iuxta obirteich in Blankenberg cum quibus eciam aggerem molendini restaurabit et emendabit”, 
CDW II nr 445, s. 442.

164 „reservavimus et reservamus nobis et successoribus nostris in bonis Schroeyten infrascripta [...] 
item molendinum cum quatuor jugeribus et duabus partibus unius jugeris, et tabernam cum tribus 
jugeribus ad eam pertinentibus, et quod terram et lapides ac virgulta scilicet Struch pro reformacione 
molendini et aggeris seu obstaculi ipsius recipere poterimus in supradictis mansis, quociens necessa-
rium fuerit et oportunum”, CDW III nr 453, s. 456.

165 „unde geloben in czu helfin czur vorflucht unde czu temmen”, UBP nr 71 s. 108 n.
166 „Vnd were es sache, das gott nicht welde, das der tham an der Moel ausbreche, so sollen vnd mus-

sen vnser lewten vnd vndersasse der dorffs Seglein vorgesprochenen Thoma sin vnd seinen erben vnd 
nochkomelungen eynen gantzen tag helfen scharwerken vnd arbeiten den tham weder zu machen vnd 
das wasser zu phoen bey irer kost also dicke also das nott thun wirdt; das wir auch den selben vnsern 
lewten ernstlichen gebytten vnd befelen also zu halten”, UBC nr 443, s. 351.
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samodzielnie167. Z kolei w 1433 r. kartuzi zagwarantowali młynarzowi w Gołubiu prawo 
do pozyskiwania ziemi potrzebnej do utrzymania grobli, bez przeszkód ze strony miej-
scowych chłopów168. 

Drewno do budowy młyna, jazów, grobli i na inne potrzeby

Drewno służące jako budulec wykorzystywany przy wznoszeniu jazów, śluz, a także bu-
dynków i płotów pozyskiwano zgodnie z ustaleniami zawartymi w przywilejach młyń-
skich. Warto podkreślić, że jedynie wyjątkowo spotykamy się z sytuacją, gdy część przyzna-
nej młynarzowi (właścicielowi młyna) ziemi stanowiło nadanie lasu169. Zarówno drewno 
budowlane, jak i krzaki służące do umacniania grobli młynarze pobierali za zgodą Zakonu, 
poszczególnych biskupów i kapituł z okolicznych lasów170. Z dokumentów wynika, że 
wyraźnie rozróżniano poszczególne gatunki i ich zastosowanie. Obok funkcji budowlanej 
drewno potrzebne było także jako opał. Spotykamy się więc z przyznawaniem młynarzom 
prawa do pozyskiwania drewna – opału określonego terminem bornholcz lub legerholz (po-
walone drewno) z borów należących do Zakonu i dóbr biskupich. Do budowy stosowano 
natomiast kilka gatunków drewna – określanych po prostu jako drewno budowlane – bu-
weholtz 171. Obok tego słyszymy jeszcze o drewnie użytkowym, określanym jako schirholz. 

Dla przykładu w 1340  r. komtur w Bierzgłowie zezwolił młynarzowi w Barbarce, 
położonej w leśnej osadzie młyńskiej (auf dem Bore), na wyręb drzewa świerkowego 
używanego do budowy młyna oraz innego służącego do opału w młynie i jego zabudo-
waniach172. Z kolei w 1372 r. właściciel młyna w Strumieńcu uzyskał prawo do chrustu 
na opał i 3 kop drewna użytkowego (schirholze) rocznie, zazwyczaj twardej dębiny, oraz 
drewna sosnowego na jego własny użytek173. W nadaniu młyna w Buleczowe (Bolsze-
wo?) z 1379  r. Gerd ze Strzelina przyznał jego użytkownikom prawo do pobierania 

167 „Ouch entheisse wir ym den tam czu halden vnd czu temmen mit unsern luthen. Ouch ob der 
tam von finden adir von himelflutte verterbit wurde, so sullen wir yn mit unsern luthen weder tem-
men. Were adir, das der tam von des molners versomunusse wurde vorwarloset, so sall yn der molner 
selber weder temmen”, UBC nr 498, s. 405.

168 ADP, monastica, Kartuzy nr 5, dok. 63, s. 244.
169 Las, jako część nadania, wskazano w przypadku młynów we wsiach: Meysten (2 łany), Ryn Re-

szelski (1,5 łana), Sątopy Samulewo (0,5 łana), Ruda (Eisenwerk) – obecnie Mingajny (0,5 łana), 
Wolnica, Skrojty (1 łan).

170 O przyznawaniu młynarzom prawa do pobierania drewna H. Steffen, Die ländliche Mühlwesen, 
s. 77-78; M. Dembińska, Przetwórstwo zbożowe, s. 242.

171 „Dortzu vorlie wir im und geben vry legerholtz in unsir heide zu synem fuere und vrey buweholtz 
zu alleme nutze tzu der mole.”, UKT nr 111, s. 116.

172 „vichten czimmerholcz czu hauwen in dem Bore czu allem gebude der mole unde des hoffes. Wir 
vorlien en och bornholcz sten unde legende czu aller notdorft fuerwerks der mole unde des hoffes in 
den stoben”, PrUB III/1 nr 290, s. 208, Maercker, nr 9, s. 622-623.

173 „leggir holcz czu burnen unde kyen alleyne czu irme nocze vnde drie fuder czu schirholze alle 
jare”, UBP nr 71, s. 108.
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drewna dębowego i świerkowego na potrzeby remontu i budowy młyna174. Podobnie 
w przywileju na młyn w Sandmühle z 1380 r. komtur w Nieszawie przyznał jego wła-
ścicelowi prawo do pobierania darmowego drewna budowlanego i użytkowego w swym 
okręgu, wymagał jednak wcześniejszego uzgodnienia tych działań175. Często występu-
jącym uprawnieniem było zezwolenie na zbieranie drzewa powalonego w lesie, wyko-
rzystywanego jako opał. W 1379 r. komtur w Człuchowie Konrad von Wallenrode na-
dał młynarzowi Klausowi wiatrak w Rychnowach i zezwolił na darmowe pobieranie 
drewna z borów zakonnych na naprawę wiatraka i powalonych drzew na opał176. Po-
dobne uprawnienie do pozyskiwania legirholcz otrzymali właściciele młynów w Konnek 
(1382 r.)177 i Borsku (1383 r.)178. Regulacje dotyczące pozyskiwania drewna powtarzają 
się w wielu innych przywilejach młyńskich179. 

W dokumencie z 1403 r. wydanym dla młyna w Rudzie (Eisenwerk, obecnie część 
wsi Mingajny) znalazła się wzmianka o kilku rodzajach drewna określonych jako: Kyl-
holcze i Tripholcze (niem. Triebholz) służących do konstruowania mechanizmów młyń-
skich, oraz Posholcze180. Z kolei w 1405 r., sprzedając młyn koło Małej Nieszawki, zwa-
ny Herenmühle (młyn panów – a więc należący do Krzyżaków), komtur w Nieszawie 
Henryk von Plauen ustalił, że jego nowy właściciel miał prawo do darmowego drewna 
budowlanego i użytkowego na budowę młyna, w tym na naprawę płotów, za wyjątkiem 

174 „Dat zy eyken edder vychten adder und irhande holt. Des em ook tu der korne molemutte wer-
den mach tu buwende edder tu beterende”, APG 942/69.

175 „Dortzu vorlye wir jn unde alle eren gertenern, di sy nu han adir noch mogen haben fry leger-
holcz tzu burnen tzu jrre notdorft. Ane das zo vorlie wir Micheln, Katherinen eren erben und nachko-
melingen tzu notze der zelben mole fry bowholtz und schirholz tzu jr notdorft in alle unserm gebite, 
dorumben sy dach uns adir dy des von unser wegen gewalt haben, adir von unsern nochfarn sullen 
frogen, alzo dy des von unser wegen gewalt haben adir von unsern nochfarn sullen frogen, alzo das js 
gesche mit der hirschaft wissen”, Maercker, nr 27, s. 632-633.

176 „Dorczu so sal her vrie holcz haben us unsren welden czu besserunge der mole, und us unsrer 
heyde dorre und legende holcz czu siner notdorfft czu burnen”, HKS nr 125, s. 137-138.

177 UKT nr 83, s. 88-89.
178 UKT nr 92, s. 99-100.
179 Młyn w Samolubiu na Warmii (1345 r.), CDW II nr 47, (1380 r.) PrUB III/2 nr 721, s. 609; 

młyn w Jagodnie (1371 r.), CDW II nr 448, s. 444; młyn we wsi Broda (1397 r.), UKT nr 109, s. 114-
115; młyn w Łągu (1398 r.), UKT nr 110, s. 115; młyn Nadolnik (1399 r.), UKT nr 113, s. 117-
118; młyn w Nowym Młynie w komturstwie tucholskim (1398 r.), UKT nr 111, s. 115-116; młyn 
w Młynkach (1430 r.), UBP nr 130, s. 189-190; w 1440 r. właściciel dwóch wiatraków w Nowym 
Stawie, OF 97, k. 76r; młyn w Małszewie (1450 r.), OstF 243 s. 321 (obecna paginacja, k. 163r-v); 
młyn w Pokiren (1459 r.), OF 94, s. 357-359, nr 139.

180 „Quitquid autem in ipso molendino necesse fuerit de lignis, videlicet Kylholcze, Tripholcze, 
Posholcze, de hoc ille, qui duas partes molendini habuerit, providere, et iste, qui terciam partem 
habuerit, huiusmodi ligna ad ipsum molendinum deducere et ad usus consuetos et necessarios ipsius 
molendini preparare debebunt”, CDW III nr 385, s. 377.
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olszyny, ale mógł je pozyskiwać jedynie za wiedzą urzędnika krzyżackiego181. W przywi-
leju młyńskim z 1412 r. zagwarantowano właścicielowi młyna w Starym Targu rocznie 
dwie fury drewna użytkowego od leśnego w Dzierzgoniu. Postanowienie to odnowiono 
w kolejnym przywileju z 1442 r. Wówczas młynarz miał prawo do drewna użytkowego 
(schirholz), opałowego (legirholz) oraz wyrębu drewna budowlanego (określonego jako 
„czymer” – prawdopodobnie świerkowego), które miało być wykorzystane do naprawy 
młyna i śluzy182. Szczegółowe ustalenia znalazły się również w dokumencie z 1413 r., 
dotyczącym nadania młyna w Nowym Młynie (niem. Simonsmühle) koło Dzierzgonia. 
Właścicielowi przyznano prawo do radeholcz, a więc drewna używanego do konstrukcji 
koła młyńskiego, zazwyczaj bukowego, drewna użytkowego (schirholcz) służącego do na-
prawy rynny (flutrynne) i śluzy (sluze) oraz drewna budowlanego używanego do wznie-
sienia zabudowań oraz prawo do pozyskiwania darmowego drewna wykorzystywanego 
do ogrzewania (frye holcz). 

Zezwolenie na pozyskiwanie drewna otrzymywali również młynarze w dobrach bi-
skupich i kapitulnych. W 1407 r. młynarz w Pajtunach uzyskał prawo do pozyskiwania 
drewna na swe potrzeby w miejscach, które wskaże mu administrator kapituły warmiń-
skiej. To ograniczenie miało zapewne zapobiec niekontrolowanemu pozyskiwaniu drew-
na, które mogło spowodować szkody dla lasów kapitulnych. W 1414 r. nowy właściciel 
młyna w Nicponiach w biskupstwie pomezańskim miał prawo do drewna budowla-
nego, użytkowego i suchego183. W 1416  r. kapituła w Chełmży ustaliła, że właściciel 
młyna położonego przed Nowym Miastem (Lubawskim) miał prawo pozyskiwać drew-
no, które miało posłużyć do budowy domu młynarza oraz prac przy urządzeniach do-
prowadzających wodę grundwerke i wassirbetten oraz rynnie prowadzącej wodę na koło 
fluttrinne. Wspomniane drewno mieli przywieźć mu ludzie kapituły. Ponadto otrzymał 
4 fury drewna użytkowego (Schirrholz) na swe potrzeby184. Pozwolono mu też za darmo 
wykopywać sosnowe pniaki185. Chodziło tu zapewne o karczowanie pniaków, których 
żywiczne drewno mogło być wykorzystane do podpałki i oświetlenia186. Takie zastoso-

181 „frey tzymmer und schirholtz tzu buwunge der molen und der raden sie howen in unsern welden 
mit unserm wissen unde och das her moge hawen holtz grune adir durre tzu notdorft sines fuers und 
tzu besserunge siner tzuene usgenomen erlin holtz adir ander holcz das tochtig ist tzu tzymmer”, 
Maer cker nr 39, s. 641-642. 

182 OBA nr 8256.
183 „Buwholcz, Schirholcz vnd wandilbar leger holcz czu fuwer vnd czu bornen alleyne czu seiner 

notdorft vorlegen”, UBP nr 125, s. 183-184.
184 „czu hauen czymmeren, alleyne czu dem rechten moelhuse, czu grundwerke, wasserbetten und 

fluttrynne, und das sollen ym unsir luthe furen”, UBC nr 498, s. 405. Drewno na ten cel przewidziano 
też w przywileju na młyn w Grodzkim Młynie (24 VI 1370 r.) „was sie czimmers zu der vlutrinne, 
und zu dem wassirbete doerfen, und howen, do sal yn die herschaft zuhelfen”, CDW II nr 443, s. 441; 
H. Steffen, Die ländliche Mühlwesen, s. 77-78.

185 „Ouch sall her fry kyn grabe und legirholcz haben in dem unsern, alleyne was czu seiner noth ist”, 
UBC nr 498, s. 405.

186 H. Steffen, Die ländliche Mühlwesen, s. 78.
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wanie sosny opisano w dokumencie sprzedaży młyna w Małym Rudniku (Rudzie) z 14 
VIII 1336 r., w którym zezwolono właścicielowi na pozyskiwanie drewna sosnowego 
przeznaczonego na opał i do oświetlenia187. Zakup pniaków sosnowych pojawiał się też 
w rachunkach młynów w Dzierzgoniu z 1429 r.188 Prawa do bezpłatnego pozyskiwa-
nia drewna młynarzom udzielali również w swych dobrach kartuzi. W 1397 r. młynarz 
w Kiełpinie otrzymał prawo do pobierania drewna z lasu zakonnego, ale tylko we wska-
zanym miejscu i za ich wiedzą189, zaś w 1434 r. nowy właściciel młyna w Bielkowie – pra-
wo do pozyskiwania za darmo w lesie zakonnym drewna do budowy wału, koła, palców 
koła palecznego i rynny doprowadzającej wodę190. 

Jak już wspomniano, przy budowie młyna ważnym materiałem było drewno dę-
bowe, niezbędne do wykonywania wielu części ruchomych urządzenia młyńskiego. 
O jego znaczeniu świadczą zastrzeżenia czynione w dokumentach, ograniczające prawa 
do jego wykorzystania tylko przez młynarzy. W 1419 r. podkreślono to w dokumencie 
sankcjonującym sprzedaż karczmy w Baranówce na południe od Fromborka191. Pew-
ne informacje o drewnie wykorzystywanym do konstrukcji poszczególnych elementów 
urządzenia młyńskiego przynosi również dokument z 1420 r., w którym Rada Miasta 
Chojnic sprzedała należący do niej wiatrak w Lichnowach. W dokumencie ustalono 
szczegółowo materiały, które zostaną dostarczone właścicielom młyna do naprawy 
(budowy wiatraka). Wymieniono również wśród nich elementy drewniane, takie jak 
stender, swellen, melbalken, somer, startz, wał (welle). Właściciele wiatraka mieli też za-
gwarantowane prawo do wolnego wyrębu kamholtz (do koła palecznego) i driffholtz na 
terenie wolności miejskiej192. Z kolei w 1437 r., nadając młyn (wiatrak)193 w Mikosze-
wie, Zakon ustalił, że młynarz w razie naprawy lub odbudowy młyna miał prawo do 

187 „recipiendi ligna nec nisi iacencia in borra nostra et in libertate villa nostra Ruden, in qua dictum 
molendinum situm est, et pinum pro uso combustionis et luminacionis in molendino et in horto”, 
PrUB III/1 nr 75, s. 53.

188 Z. H. Nowak, J. Tandecki, Przyczynek do życia, s. 164.
189 ADP, monastica, Kartuzy nr 5, dok. 21, s. 181. Na temat tego nadania zob. K. Bruski, Początki 

fundacji klasztornej i jej rozwój, [w:] Dzieje Kartuz, t. 1, red. W. Odyniec, R. Kupper, Kartuzy 1998, 
s. 137.

190 „czu wellen, czu reden, czu kammen, czu wasserbetten”, ADP, monastica, Kartuzy nr 5, dok. 66, 
s. 246-247. Ogólnie na temat tego dokumentu zob. K. Bruski, Początki fundacji, s. 142.

191 CDW III nr 538, s. 541.
192 „Czum irsten achte stucke holtzes, nemelich den stender, tzwu swellen, tzwene melbalken, den 

somer, den startz, die welle, und dorboben, dortzu die rutthen, dasselbe holtz sal die stad vor-walt-
zinsen und furen, sunder sie sullens hauwen und wirken tzu pusche by irer tzerunge und lone, alse 
dicke sie eynes holtzes under den werden bedurffen ader alle holtzer, gleych, ab is von obirgem wynde 
ader fuere, des got nicht gebe, ader von selbest vorgencknisses dar queme, das man sie buwen solde. 
Ouch kamholtz und driffholtz sullen sie haben ffry tzu hauwen in der stad-fryheit, ab sie is do haben 
mogen, tzu der molen nottorfft. Ouch so sal man en helfen boren und steyne helfen uffbrengen, wen 
er sie dorumme bitten und noet ist.”, HKS nr 171, s. 179-180.

193 Około 1400 r. wzmiankowany był tam wiatrak, ZHM, s. 39. W dokumencie z 1437 r. mowa 
o młynie.

Plik zabezpieczony watermarkiem jawnym i niejawnym: 17072623A3535323

##7#52#aMTcwNzI2MjNBMzUzNTMyMw==

##7#
52#a

MTcw
NzI2

MjNB
MzU

zNTM
yMw

== ##7#52#aMTcwNzI2MjNBMzUzNTMyMw==



Młyn – rodzaje i technika budowy148

wellen, rutten, drewna do koła palecznego (kamphalcz) i różnych innych typów drewna 
budowlanego z lasów należących do rybickiego, wolnego wyrębu i wywozu, jeśli jednak 
tam nie mógłby ich otrzymać, miał je zakupić na własny koszt194. Podobnie w 1440 r. 
ustalono, że nabywca dwóch wiatraków w Lasowicach Wielkich otrzymał prawo do 
drewna opałowego na takich samych zasadach jak zagrodnicy i mieszkańcy pobliskiej 
wsi Tragamin oraz drewna budowlanego w borach sztumskich i lasach mątowskich195. 
Z kolei nowy właściciel młyna w Starej Welawie uzyskał w 1447 r. prawo do pobierania 
drewna na opał i na potrzeby budowlane, jednak o tym fakcie miał wpierw powiada-
miać prokuratora w Wystruciu lub Tapiawie196. Z kolei w nadaniu dwóch wiatraków 
przed Radzyniem Chełmińskim z 1449  r. ustalono, że ich właścicielowi przysługuje 
prawo do drewna budowlanego na skrzydła wiatraków i gont, pozyskiwane i przywo-
żone z pomocą ludzi komtura197. Tego typu regulacje pojawiają się również w innych 
dokumentach, przyznających prawo do budowy lub użytkowania wiatraków i młynów 
wodnych. W 1451 r. w nadaniu wiatraka w Zalewie ustalono, że młynarz miał prawo 
do drewna potrzebnego do budowy, które dostarczał Zakon. Otrzymał on też prawo 
do drzewa (schirholcz, bornholcz und kyn) w lasach krzyżackich, ale musiał je wozić 
własnym koniem i z własnymi pomocnikami198. Podobne ustalenia zawarto w przy-
wileju z 1461 r. dotyczącym wiatraka położonego w Dobrzykach199. O pozyskiwaniu 
drewna informują także zachowane rachunki poszczególnych urzędników krzyżackich. 
W 1406 r. mistrz młyński w Malborku zapłacił 6 grz. bez 2 sk. za dyle do budowy 
rynny prowadzącej wodę do młyna (folusza)200. Odrębne koszty były związane z praca-
mi stolarskimi i obróbką drewna wykorzystywanego do budowy poszczególnych części 
mechanizmu młyńskiego.

194 „kamphalcz und sust an anderen bawholcze, das eyne czur selben mole mochte dienen gebracht 
haben wurden, so sullen sie das halcz, das en dorczu nutcze wirt seyn, in des egedachte fischmeisters 
welden und heyden, wo sie das gehaben mogen, frey und ungehindert hauen und furen mogen, 
sie aber sulch buwholcz in des fischmeisters welde und heyden nicht gehaben noch bekommen, so 
sullne sie es umb ere egene gelt selbist kouffen und czewgen und die mole buwen bessirn”, OF 97, 
k. 50v-51r.

195 „frey holczunge im Warnwschen walde czu seyne feuwer in gleicher weyse als die gertner und 
inwoner des dorffes Trageheym [...] von sunderlicher gnade sal her ouch haben frey buweholcz us der 
Stumeschenheyde adir us dem Montauschen walde”, OF 97, k. 73v.

196 OstF 118, k. 222v = OstF 118, k. 448r-v.
197 „rutten czu den flogeline und splisholm ouch in unseren welden czu huwen und mit unserm 

luwte czu furen”, OF 97, k. 209v; X. Froelich, dz. cyt., s. 246.
198 OF 100, k. 4r.
199 „schirholcz zcu nordorft sal her selbist furen der molen mit seyme knechte und pferden, sunder 

der wintmolner sal dii mole selbist bawen, dorczu wir adir unser nochkomelingen keyne hulfe thun 
bedurfte”, OF 100, k. 4v.

200 MK, s. 175.
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Części żelazne potrzebne w konstrukcji młynów

W treści niektórych przywilejów młyńskich określano także zasady pozyskiwania przez 
młynarzy części żelaznych, niezbędnych do konstrukcji i utrzymania prawidłowej pracy 
młynów201. Zazwyczaj obowiązek ten spoczywał na samym młynarzu, względnie wła-
ścicielu młyna. W kilku szczegółowych regulacjach sprawa została rozwiązana inaczej. 
W przypadku wiatraka położonego koło Chełmży ustalono w 1381 r., że młynarz miał 
sam pozyskiwać tzw. małe części żelazne (cleyne ysenwerk) i pokryć trzecią część do-
starczenia dużych części (grosem yserwerg)202. Z kolei w 1451 r. we wspomnianym już 
nadaniu wiatraka w Zalewie Zakon zastrzegł, że młynarz potrzebne mu części żelazne 
(eisenwerg) musi pozyskiwać sam203. Podobne ustalenia zawarto w przywileju na wiatrak 
w Dobrzykach w 1461 r., zgodnie z którymi młynarz sam miał się starać o duże i małe 
części żelazne (eisenwerg gros und cleyn)204. Natomiast w 1463 r. młynarz Szymon za-
kupił od Hansa Hertila żelazny mechanizm młyna (eysenwerck zcu molen), a transakcję 
potwierdzono przed sądem ławniczym Starego Miasta Torunia205. 

Pewne wskazówki na temat części metalowych używanych w młynach przynoszą 
rachunki i inwentarze młynów administrowanych przez zakon krzyżacki. Dokładne 
zestawienie użytych materiałów i ich kosztów, w tym opis części metalowych, zawierają 
rachunki wydatków podskarbiego zakonnego powstałych w związku z budową w roku 
1398 młyna w Słupie206. Dokonano tam podziału wspomnianych części metalowych, 
podobnie jak we wcześniej przytoczonych dokumentach, na tzw. duże i małe części 
metalowe. Do dużych zaliczono: haki i pręty (Stangen) do budowy vensterwerk (śluzy 
zaopatrzonej w okna – fenster do przepływu wody), a do małych: części metalowe uży-
wane w konstrukcji koła młyńskiego, łopatki, koła i Wasserbette (koryta nad rowem 
młyńskim), biegun młyński, żelazną płytkę zwaną paprzycą moleysen, czopy do wałów 
oraz kilka typów zapadek, zastrzałów, kołków i gwoździ207. W 1412 r. wypłacono 4 grz. 

201 Wzmianki o częściach żelaznych w młynach na ziemiach polskich, pochodzące już z XIII w., 
zestawiła M. Dembińska, Przetwórstwo zbożowe, s. 121-122; dla młynów na terenie komturstwa mal-
borskiego zob. W. Długokęcki, Z dziejów młynarstwa, s. 51.

202 „Ouch sal der molner czu steynen vnd czu grosem yserwerg den dritten pfenning legin, dorczu 
sulle wir tun di fur vnd her di erbeyt. Das cleyne ysenwerk sal her selben schicken.”, UBC nr 360, 
s. 283.

203 „mit allerley eisenwerg halden dorczu wir keyne hulfe thun sullen, sunder als geschege der diselbe 
obengenanten wintmole bawsellig wurde”, OF 100, k. 4r.

204 „wir adir unser nochkomelingen keyne hulfe thun bedurfte und dorczu sy her alleyne mit allerley 
eisenwerg sal halden”, OF 100, k. 4v.

205 KŁSMT 1456–1479, nr 449. Przypomnijmy, że niejaki Hans Hertel zakupił w 1452 r. młyn 
w Wałdowie Szlacheckim, być może chodzi o tę samą osobę.

206 Skrócone zestawienie zob. L. Weber, dz. cyt., s. 228-229, całość zob. MT, s. 11.
207 „item 16 m. vor grob ysenwerk zu der molen alzo hoken vensterwerk und stangen, die in gemuert 

sien, und ouch vor cleyn ysenwerk alzo zu raden schufeln wasserbette und flutrynne. Item 20 scot vor 
10 schok clynckilnagil. Item 1 1/2 m. vor 6 mocleysen, dass tuck vor 1 ferto. Item 4 m. ane 1 ferto 
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mistrzowi kowalskiemu za 8 sztuk paprzyc (molysen) wykonanych z żelaza (ysenwer-
ke)208. Z rachunków komturstwa dzierzgońskiego wiadomo, że w 1429 r. wykonano 
czop do wału, co kosztowało pół wiardunka, i 18 gwoździ209. W inwentarzach Młyna 
Dolnego i Środkowego koło Malborka z roku 1430 i 1441 znajdowało się po jednej 
sztuce żelaznych prętów (Stange)210. Z kolei w 1437 r. w młynie w Pierzchowicach znaj-
dował się jeden tryb żelazny (1 tripeysen) i 5 sztuk żelaza na gwoździe: „eysen czu den 
neylen”211. Części żelazne figurują również w rachunkach mistrza młyńskiego w Kró-
lewcu z 1425  r., w których odnotowano między innymi, że 6 szelągów kosztowały 
4 duże gwoździe (nagel) w foluszu. Natomiast do remontu młynów zużytkowano wiele 
typów gwoździ służących do łączenia gontu, łopatek koła, łat, podłogi i obramowań212. 
Podobne wydatki, zakupując różne typy gwoździ, ponosili mistrz młyński w Elblągu 
w 1431 r. i w Pasłęku w 1444 r.213 

Informacje o urządzeniach technicznych – wassirbete

Przywileje młyńskie zawierają obok wskazanych już regulacji odnośnie do czynszu i ogól-
nych warunków budowy także dość szczegółowe informacje o elementach konstruk-
cyjnych założenia młyńskiego. W 1402 r., określając prawa przysługujące właścicielom 
Rudzkiego Młyna, komtur w Tucholi zezwolił im na łowienie ryb w wassirbette, z któ-
rych połowa miała przysługiwać Zakonowi214. Z kontekstu wynika więc, że była to część 
założenia młyńskiego, kanał młyński doprowadzający wodę do koła młyńskiego. W ich 
budowie wykorzystywano gont, którym obkładano brzegi i dno rowu215. W 1416 r. ka-
pituła chełmżyńska zapewniła właścicielowi młyna położonego przed Nowym Miastem 
(Lubawskim) prawo do drewna na potrzeby młyna, przede wszystkim do poszczegól-

vor 15 zappen zu den wellen. Item 5 m. und 8 scot vor 32 ryncken zu den wellen, den ryncken vor 
4 scot. Item 3 ferto vor 6 bochryncken zu 1/2 ferto. Item 1 1/2 m. und 2 scot vor 38 schok bodemnagel, 
das schok vor 1 scot. Item 3 m. ane 8 scot vor 8 schock rynckcnnagil, das schok vor 8 scot. Item 18 
schilling vor 36 grose nagil zu 6. item 6 sch. vor 6 leystennagil. Item 15 1/2 m. und 1/2 ferto vor 250 
schok sinteln zum wasserbette und zur flutrynne. Item 8 scot vor 2 schok swertnagil. Item 5 m. ane 
1 ferto vor 90 schok sullernagil und lattennagil, das schok vor 1 scot”, MT, s. 11.

208 MK, s. 21, 39, 282.
209 Z. H. Nowak, J. Tandecki, Przyczynek do życia, s. 164.
210 MA, s. 150-151.
211 MA, s. 18, 21.
212 „Item 200 sch. Schindelnagel czu 9 d., summa 5 m. Item 90 sch. Schufelnagel zcu 4 sol., summa 

6 m. [fol. 5v] Item 60 sch. Lattennagel czu 4 sol., summa 4 m. Item 100 sch. Bodemnagel czu 4 sol., 
summa 6 m. 8 sc. Item 30 sch. Sullernagel czu 4 sol., summa 2 m.”, J. Sarnowsky, Die Wirtschaftsfüh-
rung, dodatek źródłowy nr 7, s. 730.

213 OF 200b I, k. 86v, 150r.
214 „Und was man der wyscherie in deme wasserbette adir under den raden genissin mag, das sal dy 

helfete unser syn”, UKT nr 118, s. 139.
215 Wydatki na ich zakup poświadczono przy budowie młyna w Słupie.
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nych urządzeń technicznych, takich jak grundwerke oraz wassirbetten i fluttrinne, a po-
nadto 4 fury drewna użytkowego Schirrholz na jego potrzeby216. Utożsamienie terminu 
wassirbette z określeniem stosowanym do opisu kanału młyńskiego potwierdza także 
rozstrzygnięcie sporu mieszkańców wsi Bornity z tamtejszym młynarzem, dokonane 
w 1422 r. przez kapitułę warmińską. W dokumencie stwierdzono, że dom młyński bu-
dowano po drugiej stronie wasserbetthe217. Dalsze informacje o budowie wassirbete przy-
noszą rachunki zakonne. W 1398 r. w trakcie konstrukcji nowego młyna krzyżackiego 
w Słupie wzniesiono nowe wassirbette na potrzeby młyna i drugie dla folusza, wykorzy-
stując w tym celu dębowe dyle i mniejsze części żelazne (cleyne eysenwerk)218. Z kolei 
w 1401 r. zbudowano go w Młynie Piekarskim219. W 1420 r. wydano kolejne sumy na 
cięcie dębowych dyli na wassirbete we wspomnianym młynie220. Co ważne, termin was-
sirbete obok określenia rowu młyńskiego mógł oznaczać również koryto montowane nad 
kołem młyńskim, z którego spadała woda wprawiająca je w ruch, a więc typ urządzenia 
do doprowadzania wody na koło nasiębierne221.

Flutrynne

Terminem flutrynne określano zarówno rów młyński, jak i konstrukcję drewnianą do-
prowadzającą wodę do młyna ze stawu młyńskiego. Był to rodzaj sztucznego cieku wod-
nego, który budowano poprzez wyłożenie w wykopanym w tym celu rowie uszczel-
nionej drewnianej rynny222. Była ona obkładana wewnątrz gontem, co odnotowano 
w rachunkach budowy młyna w Słupie, o czym szerzej poniżej. W nadaniu Nowego 
Młyna i Młyna Dolnego (Nadolnik) w komturstwie tucholskim ustalono, że właściciel 
miał prawo łowienia ryb w flutrynne na własne potrzeby223. Z kolei w 1370 r. Jan Czuel, 
wójt warmiński, sprzedał młyn w Grodzkim Młynie koło Reszla, zapewniając nowych 
właścicieli, że mają zagwarantowaną pomoc władzy (biskupa lub wójta) w uzyskaniu 
odpowiedniego drewna potrzebnego do budowy vlutrinne i wassirbete. Wzmianka ta 
wskazuje na fakt, że pod tymi pojęciami rozumiano powiązane ze sobą elementy kon-

216 UBC nr 498, s. 405.
217 „dasz Molhaws, das vor vff ienszeit dem wasser betthe gelegen hat, nw uff die ander szeite kegen 

dem dorfe geleit ist”, CDW III nr 590, s. 585-586; W. Długokęcki, Z dziejów młynarstwa, s. 45.
218 MT, s. 11; W. Długokęcki, Z dziejów młynarstwa, s. 45.
219 MK, s. 62.
220 AMH, s. 348.
221 W. Długokęcki, Z dziejów młynarstwa, s. 45-46.
222 Wzmianki na temat używania w różnym kontekście terminu flutrynne zob. W. Długokęcki, 

Z dziejów młynarstwa, s. 48-49. 
223 „Ouch so vorlie wir im vry vischyrie in der Bro, und yn der flutrynne myt cleynem getzow tzu 

synem tische und nicht tzu vorkowfen”, UKT nr 111, s. 116.
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strukcji młyna, kierujące wodę bezpośrednio na koło młyńskie224. Rynna (flutrynne) do-
prowadzająca wodę na koło stanowiła integralną część całego założenia i ważny element 
konstrukcji technicznej. W 1406 r. Rada Starego Miasta Elbląga pokryła koszty budowy 
nowej flutrynne w młynie należącym do Szpitala św. Ducha. Koszt prac, które wykony-
wali obok stolarzy także robotnicy, wyniósł 3 grz., 6 sk. i 13 fenigów225. W przypadku, 
jak się zdaje, całkowitej przebudowy założenia młyńskiego, położonego na północ od 
wsi Żelazna Góra, doszło w 1449 r. do protestów tamtejszych chłopów226. Wprawdzie 
młyn znajdował się około 1,5 km na północ od wsi227, jednakże wzniesienie nowej gro-
bli, nowego rowu młyńskiego, nowej flutrynne, nuwen flosse spowodowało przesunięcie 
ustalonych od dawna granic ze wspomnianą wsią na szkodę tamtejszych chłopów. Do-
kładnie określono granice obszaru należącego do młyna, zaliczając do niego most nad 
strumieniem i potwierdzono dawne prawa chłopów.

Forslag, fenster

Była już mowa o tym, że w konstrukcji założenia młyńskiego ważną rolę odgrywała 
właściwa regulacja ilości, a co za tym idzie również szybkości dopływu wody do koła 
młyńskiego. Służył do tego jaz młyński (niem. Wehr), rodzaj tamy budowanej w poprzek 
cieku wodnego doprowadzającego wodę do koła. Najprostszy jaz nazywano przewałem. 
W bardziej złożonych konstrukcjach stosowano stawidła, rodzaj zastawek, których po-
łożenie w specjalnych żłobach regulowano za pomocą łańcuchów wyciąganych na wal-
cu. Działał on w praktyce jak rodzaj śluzy228. W źródłach krzyżackich tego typu jaz był 
określany prawdopodobnie terminem vorslag229. O budowie tego typu urządzeń dowia-
dujemy się z zestawień kosztów prac ponoszonych przy wznoszeniu młyna w Słupie 
(1398 r.), Młyna Piekarskiego (1401 r.) i Landmelu (1407 r.). W przypadku pierwszego 
koszt wzniesienia śluzy i wassirbethe doprowadzającej wodę wyniósł prawie 70 grz., nie 
licząc kosztu drewna230, zaś w Landmelu koszt samej śluzy wyniósł 10 grz.231 Z kolei 

224 „und was sie czimmers zu der vlutrinne, und zu dem wassirbete doerfen, und howen, do sal yn 
die herschaft zuhelfen mit der fuer”, CDW II nr 443, s. 441.

225 NKRSME nr 403, s. 77. Świadczy to o udziale władz miejskich w zarządzaniu i użytkowaniu 
młyna szpitalnego. Dodajmy, że szpital w Elblągu pobierał w 1445 r. między innymi czynsz z młyna 
w mieście wynoszący 677 szefli słodu, jak zaznaczono – czasem więcej, czasem mniej – i 240 szefli żyta 
z należącego do niego młyna w Nowych Kusach, APG 369, 1/2103, k. 68r.

226 GStA PK, Perg. Urk., Sch. XXV nr 49.
227 Na mapie Schroettera młyn oznaczono jako Eisenbergsche Mühle.
228 Omówienie tego urządzenia zob. W. Długokęcki, Z dziejów młynarstwa, s. 43.
229 Taką interpretację przyjęto za: tamże, s. 43.
230 „item 44 m. ane 2 scot Wenczken dem werkmeister, der das wasserbette und eyne vorslage ge-

machet hat. [...] item 24 m. den breitsnydern die eychin breit zu snyden zu wasserbette flutrynne 
vorslage. [...] item 1 m, tageIon, das holz zu der flutrynnen und vorslagen zu bauwen”, MT, s. 11.

231 „item 10 m. dem werkmeister vor den vorslag in der lantmolen czu buwen”, MK, s. 199.
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w Młynie Piekarskim zbudowano śluzę zaopatrzoną w okna ( fenster), czyli otwory do 
przepływu wody regulowane za pomocą stawideł232. Z zachowanych przekazów wyni-
ka, że śluza to konstrukcja zbudowana z drewna dębowego, odpowiednio uszczelniona 
i wbudowana w jaz. W 1425 r. mistrz młyński w Królewcu wypłacił 24 szelągi za prace 
6 ludzi przy vorslage koło obory233. W przypadku młynów z kołem podsiębiernym wodę 
doprowadzano za pomocą urządzenia zwanego grundwerk. W 1402 r. wybudowano je 
za 4 grz. w foluszu pracującym na Młynówce Malborskiej234. Z opisu prac wynika, że 
zaostrzone pale wbito w celu wzmocnienia dna młynówki, a na nich umieszczono deski, 
na których znajdował się grundwerk. Urządzenie to było wzmiankowane też w przywi-
leju na młyn przed Nowym Miastem (Lubawskim) w 1418 r. w kontekście prawa do 
drewna potrzebnego do jego remontów235.

Koła młyńskie i mechanizm młyna

Wspomniano już, że w 1407  r. werkmistrz Cuncze otrzymał 2 grz. za budowę koła 
młyńskiego236. Z kolei w 1412 r. zbudowano 3 koła w Młynie Średnim na Młynówce 
Malborskiej237. Jak wspomniano, do ich budowy używano drewna określanego czasem 
jako radeholcz238. Sama konstrukcja koła wodnego (wasserrade) była uzależniona od 
typu napędu stosowanego w młynie, podsiębiernego, śródsiębiernego lub nasiębierne-
go. Te pierwsze zaopatrzone były w łopatki, a ostatnie w korytka (skrzynki). W 1425 r. 
mistrz młyński w Królewcu wypłacił grzywnę za 4 kopy (240 sztuk) łopatek do koła 
młyńskiego239. Z kolei w 1431 r. mistrz młyński w Elblągu zapłacił 0,5 grz. za 6 dni 
pracy trzech werkmistrzów przy cięciu drewna na koła młyńskie, grzywnę za cięcie 
drewna dla folusza i na koło młyńskie oraz grzywnę i 8 sk. za zbudowanie dwóch 

232 „vor eyne vorslage und fenster”, MK, s. 62. Na temat znaczenia tego terminu zob. W. Dłu-
gokęcki, Z dziejów młynarstwa, s. 44, przyp. 198. Dalsze wzmianki o oknach: „item 21 sol. Isen 
inczumuwern in dy fenster in der molen”, AMH, s. 60-61. Ze źródeł pochodzących z połowy XVI 
w. wiadomo, że młyny położone w komornictwie Germau miały nastepującą liczbę okien w śluzach: 
Pokirren – jedną śluzę z trzema oknami (OstF 130, k. 267 r.), Rudau (ros. Melnikowo) – cztery śluzy 
i cztery okna (k. 307r), Bothenen (ros. Trostniki) – jedną śluzę z czterema oknami (k. 514r), Waldau 
(ros. Nisowje) – jedną śluzę z czterema oknami (k. 673v).

233 „Item 24 sol. 6 mannen an dem vorslage by dem fyehoffe”, J. Sarnowsky, Die Wirtschaftsführung, 
dodatek źródłowy nr 7, s. 730. 

234 „item 1 m. den bretsnydern delen czum gruntwerke czu snyden. Item 11/2 pfele czu schefften 
scherffen, item 4 m. vor mos und vor lon das grundwerg czur walkmole czu buwen”, MK, s. 87.

235 UBC nr 498, s. 405.
236 MT, s. 439.
237 „item 1 m. und 8 sc. vor 3 rade in der mittelmole czuczumachen”, AMH, s. 60.
238 AMH, s. 21; MT, s. 445; MK, s. 162, 217.
239 „Item 1 m. vor 4 sch. bret[er] schufeln”, J. Sarnowsky, Die Wirtschaftsführung, dodatek źródłowy 

nr 7, s. 730.
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kół wodnych240. Prokurator w Szestnie w 1451 r. pokrył koszty budowy nowych kół 
wodnych (wassirradt) w młynach w Pilcu i Szestnie wraz z wałami (welle) i zakupu 
innych potrzebnych materiałów, w tym smoły i gliny241. W niektórych młynach uży-
wano także tzw. kół panstrowych, których położenie można było uregulować, dosto-
sowując do poziomu wody242. W 1407 r. z kasy konwentu malborskiego wypłacono 
2 grz. za wykonanie drewnianych belek tworzących krzyż do koła wodnego (arm)243. 
W tym samym roku wykonano kręgi i trzpienie do koła244. Samo koło było osadzone 
na wale (welle) wykonanym z drewna dębowego245. Wał wzmacniano żelaznymi obrę-
czami, zwanymi inaczej ryfami (ryncken, wellenrinken)246. Zaopatrzony w trzpienie wał 
obracał się w specjalnych panewkach umieszczanych w osnowie. Na jego drugim koń-
cu znajdowało się koło paleczne (kamprat)247, którego drewniane palce zachodziły na 
żelazne koło cewiowe, położone prostopadle do wału i mocowane na żelaznym pręcie 
(Stange), zwanym wrzecionem248. Samo wrzeciono było mocowane u dołu w panewce 
(molpfanne) przytwierdzonej do belki zwanej stagą. Na wrzecionie były zamocowane 
dwa kamienie młyńskie, dolny (leżak) i górny (biegun). Z kolei w dolnym kamieniu 
mocowano panewkę z łożyskiem, w którym obracało się wrzeciono249. Kamień górny 
osadzono na wrzecionie za pomocą żelaznej płytki, zwanej paprzycą250. W rachunkach 
komturstwa dzierzgońskiego z 1429  r. zanotowano, że za wykonanie koła paleczne-
go (kammprad) zapłacono 8 sk. Wydatkowano wówczas także środki na sporządzenie 
dwóch belek – ramion (arme) do koła wodnego, wreszcie na 6 klamer i 12 wielkich 
gwoździ do kół wodnych (wasserraden)251. W rachunkach mistrza młyńskiego w Pasłę-
ku odnotowano w 1444 r. wydatek 7,5 szeląga za wykonanie 8 ramion (arm) do koła 
młyńskiego. W tym samym roku za 0,5 grz. wykonano 6 kół napędowych (tripschey-
ben)252. W 1390 r. w przywileju na młyn w Laptau (ros. Muromskoe) biskup sambijski 

240 OF 200b I, k. 86v.
241 OF 186, k. 188r.
242 M. Dembińska, Przetwórstwo zbożowe, s. 114-115; W. Długokęcki, Z dziejów młynarstwa, s. 50.
243 MK, s. 199. Pod terminem „arm” należy rozumieć drewniane belki, tworzące drewniane ramię 

(połączone prostopadle belki tworzące krzyż) koła, na środku których znajdował się otwór, a na nim 
mocowano wał, zob. W. Długokęcki, Z dziejów młynarstwa, s. 50-51.

244 „item 1 mr. 21 scot vor ringe und zappen zu den raden zur mole zu Ragnith”, MT, s. 445; 
W. Długokęcki, Z dziejów młynarstwa, s. 51.

245 Wzmianki o wykonywaniu wałów do młynów krzyżackich, MK, s. 62, 199, 259; MA, s. 18; MT, 
s. 118; OF 200b I, k. 86v; dla młynów w Pilcu i Szestnie, OF 186, k. 188r.

246 MA, s. 18; W. Długokęcki, Z dziejów młynarstwa, s. 51.
247 MK, s. 199, 259.
248 Uszkodzenie drewnianych elementów koła palczastego było często powodem przerw w jego pracy, 

zob. W. Długokęcki, Z dziejów młynarstwa, s. 51.
249 J. Bartyś, dz. cyt., s. 109; W. Długokęcki, Z dziejów młynarstwa, s. 51.
250 MK, s. 281; W. Długokęcki, Z dziejów młynarstwa, s. 51.
251 Z. H. Nowak, J. Tandecki, Przyczynek do życia, s. 164.
252 OF 200b I, k. 150 r.
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zezwolił na budowę w posiadającym 2 koła młynie wodnym dodatkowego koła zwane-
go wogerat bez zmiany dotychczasowego czynszu z młyna253. 

Z innych elementów wyposażenia młynów w źródłach rachunkowych Zakonu wy-
stępują kosze bez dna (korbe) służące do wsypywania mlewa oraz umieszczane pod nim 
ruchome koryto wsypowe (Schuh)254. Z kolei kamienie były otoczone okrągłymi, drew-
nianymi ścianami zwanymi łubem, w źródłach krzyżackich określanymi jako lofft255. 
Opisane urządzenia, służące do przenoszenia obrotu koła wodnego na wrzeciono na-
pędzające biegacz, były mocowane na specjalnym drewnianym rusztowaniu, zwanym 
podem (ewentualnie rusztowaniem młyńskim). W rachunkach określano je terminem 
gebiete256. Nie stosowano natomiast w młynach zakonnych mechanicznych odsiewaczy 
mieliwa zwanych pytlem, które pojawiły się dopiero w początkach XVI w. Do przesiewa-
nia stosowano różnego rodzaju worki, przechowywane w piekarniach i mielcuchach257. 
Mechanizmy ruchome młyna wymagały stosowania odpowiedniego smarowania, do 
czego używano łoju, którego zakup odnotowano w wydatkach młynów komturstwa 
dzierzgońskiego258 z 1429 r. i młyna w Pöhlen (ros.Wernoe) w komturstwie bałgijskim259. 

Kamienie młyńskie

Elementem stanowiącym serce urządzenia przemiałowego były kamienie młyńskie. 
W każdym młynie wykorzystywano dwa kamienie, dolny – zwany leżakiem i górny 
– tzw. biegun. Dolny kamień leżał nieruchomo, natomiast biegun poruszał się na żela-
znym pręcie, zwanym wrzecionem260. W średniowieczu wytwarzano kamienie młyńskie, 
których proporcje były jak 4 do 1, biorąc średnicę do grubości kamienia. Wyróżnia-
no przy tym wielkie kamienie, tzw. siedemnastki i szesnastki (średnica pierwszego 165 
cm, a drugiego 153 cm), oraz mniejsze – trzynastki, dwunaski, jedenastki, a także ka-
mienie używane w młynkach ręcznych (ich średnica wynosiła 73 cm)261. Problem ich 

253 OF 103, k. 95r.
254 „item 51/2 sc. vor korbe und vor trebe und vor schu”, AMH, s. 60.
255 W. Długokęcki, Z dziejów młynarstwa, s. 52.
256 „item 4 m. vor das gebite in der obirmolen czu bessern [...] item 3 m. und 1 fird. Die muwer 

under dem gebite czu bessern [...] item 9 fird. Der bretsnydern vor eichin holcz czu snyden czu dem 
gebite und tragebenke czu den molen”, MK, s. 143; W. Długokęcki, Z dziejów młynarstwa, s. 53.

257 W inwentarzach młynów krzyżackich występują również różnorodne urządzenia, służące do ob-
róbki kamieni i części drewnianych. Były to różnego typu oskardy, siekiery, dłuta, noże ciesielskie 
i świdry, Z. Długokęcki, Z dziejów młynarstwa, s. 53-55.

258 Z. H. Nowak, J. Tandecki, Przyczynek do życia, s. 164.
259 OBA nr 28952.
260 J. Bartyś, dz. cyt., s. 109; M. Dembińska, Przetwórstwo zbożowe, s. 122; W. Długokęcki, Z dzie-

jów młynarstwa, s. 51.
261 F. Hörter, Gewinnung und Handel rheinischer Mühlsteine in Schriftbelegen vom 9. bis 16. Jahrhun-

dert, [w:] Meules à Grains. Actes du Colloque Internationale de la Ferté- Sous- Jouarre 16-19 Mai 2002, 
Paris 2003, s. 171. Ciekawe znaleziska fragmentów kamieni młyńskich, obok średniowiecznego zało-
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pozyskiwania próbowano regulować w różny sposób. Na potrzeby młynów zakonnych 
kamienie zakupywano za pośrednictwem kupców działających w miastach portowych 
(Gdańsk, Elbląg, Królewiec), gdy były importowane znad Renu, lub w Toruniu, w przy-
padku kamieni ze Śląska, a być może i Czech262. W celu zakupu kamieni Zakon wysyłał 
werkmistrzów, którzy oceniali ich jakość i przeprowadzali transakcję na potrzeby po-
szczególnych komturstw (znane są źródła dla komturstwa malborskiego). Handlem tym 
zajmowali się również wielcy szafarze zakonu w Królewcu i Malborku263. Jedynie wyjąt-
kowo zezwalano na samodzielne pozyskiwanie kamieni polnych264. W 1400 r. komtur 
w Tucholi potwierdził prawo młynarza w Gostycynie do zbierania kamieni na własne 
potrzeby265. Podobnie w 1416  r. kapituła chełmińska, nadając młyn położony przed 
Nowym Miastem (Lubawskim), zezwoliła jego właścicielowi na kopanie kamieni młyń-
skich na polach swych chłopów, zobowiązując go jednak do zasypywania wykopanych 
otworów266. Chodziło tu o używane czasem w młynach kamienie polne, które jednak 
nie były zbyt trwałe267. Z innych znanych regulacji wiadomo, że dziedzic Małej Turzy 
Hertwig Mortangen, nadając w 1426 r. tamtejszy młyn Niczemu, zobowiązał się dostar-
czać mu potrzebne kamienie młyńskie268. Natomiast sami o kamienie młyńskie mieli 
się troszczyć nabywca 2 wiatraków w Lasowicach Wielkich w 1440  r. oraz młynarze 
z wiatraków w Mikoszewie (1437 r.) i Leśnowie (1441 r.)269. Z kolei w nadaniu młyna 
w Maruszy koło Pokrzywna z 1446 r. mowa o tym, że młynarz mógł kupować kamienie 
młyńskie w Toruniu lub bliższej okolicy, płacąc również za ich transport270.

żenia młyńskiego, odnotowano w Elfgen na północ od Kolonii, zob. J. Berthold, Eine hochmittelalter-
liche Wassermühle in Elfgen. Befunde, Funde, Rekonstruktion, mit einem Beitrag von J. Meurers-Balke 
u. S. Schamuhn, „Bonner Jahrbücher”, 208, 2008, s. 173-233.

262 Kamienie określane w źródłach jako reńskie pochodziły z Mayen i Mendig koło Andernach nad 
Renem, zob. F. Hörter, dz. cyt., s. 169. W handlu z Gdańskiem uczestniczyła też polska szlachta, jak 
czynił to starosta radomski i cześnik dobrzyński Jan Kretkowski, który w 1434 r. wysyłał tam kamienie 
młyńskie, ASP I nr 544, s. 703; B. Możejko, Czynsz gdański w polityce Kazimierza Jagiellończyka i jego 
synów (1468–1516), Gdańsk 2004, s. 13.

263 HRD, s. 202-203; MK, s. 282, 283.
264 Na ten temat pisał już G. Kisch, Das Mühlenrecht, s. 136.
265 „und sullen vry molen steyn habin, wo sy dy vinden mogen graben und houwen, czu erre mole”, 

UKT nr 115, s. 119-120.
266 „Ouch dyrlouben wir ym molsteynen czu grabin uff unser luthen felde, wo her dy gegraben mag, 

aber dy graben sall her wedir fullen und ebenen”, UBC nr 498, s. 405-406. Ustalenia te powtórzono 
w nowym przywileju na ten młyn z 1426 r., UBC nr 539, s. 430-431.

267 W 1414 r. mistrz młyński w Bartoszycach zakupił za 1 wiardunek kamień polny (feldsteyn), OF 
201, k. 2r.

268 „und sal ym furen alle gereyte, molsteyne und dorczu allen schirholcz czu derselbeen mole”, GStA 
PK, Perg. Urk., Sch. XXIV nr 12.

269 OF 97, k. 50v (Mikoszewo); k. 92v (Leśnowo).
270 „molsteyne, wo her die koufft czu Thorun addir neher, ouch furen bestellen sullen”, OF 95, 

k. 21r; D. Brauns, dz. cyt., s. 87.
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Tabela 12. Zakup kamieni młyńskich

Lp. Rok Ilość 
sztuk

Cena jed-
nostkowa 

Miejsce 
nabycia Nabywca Uwagi Źródło

1 1396 2 18 grz. – komtur malborski –
2 1397 1 1 grz. – młynarz w Dobrzykach – PKCh, s. 149
3 1398 1 4 grz. – młynarz w Linkach – PKCh, s. 68

4 1399 1 8 grz. i 19 
sk. – młynarz z wiatraka 

w Zalewie – PKCh, s. 152

5 1400 30 2,5 grz. Toruń podskarbi w Malborku – MK, s. 29

6 1400 9 5 wiardun-
ków, 3 sk. Dzierzgoń podskarbi w Malborku małe 

kamienie MK, s. 62

7 1402 25 2 grz. Toruń podskarbi w Malborku – MK, s. 86
8 1402 10 2,5 grz. – podskarbi w Malborku – MK, s. 87

9 1402–
1404 7 15 grz. – wielki szafarz w KrólewcuI kamienie 

reńskie
Schuldbücher 
Bd. 1, nr 695

10 1404 1 6 grz. – młynarz z wiatraka 
w Mątowach – HRD, s. 46

11 1404 1 12 grz. – młynarz z wiatraka 
w Żelichowie – HRD, s. 46

12 1404 1 8 grz. – młynarz z wiatraka 
w Różynach – HRD, s. 45

13 1404 1 3 grz. – młynarz z wiatraka 
w Subkowach – HRD, s. 45

14 1404 1 10 grz. 
i 1,5 sk. – młynarz z wiatraka w Tuji – HRD, s. 46

15 1405 3 3 grz. Toruń podskarbi w Malborku – MK, s. 162

16 1406 1 1,5 grz. – właściciele młyna 
w Wysokiej – PKCh, s. 125

17 1406 27 2 grz. Toruń podskarbi w Malborku – MK, s. 175
18 1407 2 2,75 grz. – młynarz w Czulpie – PKCh, s. 171

19 1407 1 5 wiar-
dunków – młynarz w Starym 

Dzierzgoniu – PKCh, s. 76

20 1408 40 2,3 grz. Toruń podskarbi w Malborku – MK, s. 216

21 1410 4 4,5 grz. – miasto Elbląg –
NKRSME, nr 
1068, 1070, 

s. 233
22 1410 15 3 grz. Toruń podskarbi w Malborku – MK, s. 241

23 1410 1 7,5 grz. Gdańsk –
kamień 

do 
wiatraka

Schuldbücher 
Bd. 3, nr 126

24 1411 4 6,75 grz. Gdańsk podskarbi w Malborku – MK, s. 259
25 1411 12 4 grz. Toruń podskarbi w Malborku – MK, s. 259
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Lp. Rok Ilość 
sztuk

Cena jed-
nostkowa 

Miejsce 
nabycia Nabywca Uwagi Źródło

26 1411 2 2 
wiardunki – komtur domowy 

w Malborku
małe 

kamienie AMH, s. 10

27 1412 15 4 grz. Królewiec mistrz młyński 
w MalborkuII

kamienie 
reńskie

MK,
s. 282-283

28 1414 1 1 
wiardunek – mistrz młyński 

w Bartoszycach
kamień 
polny OF 201, k. 2r

29 1414 1 3 
wiardunki – mistrz młyński 

w Bartoszycach – OF 201, k. 2r

30 1417 1 10 grz. – młynarz z wiatraka 
w Mątowach – HRD, s. 93

31 1417 1 3 grz. – młynarz z wiatraka 
w Subkowach – HRD, s. 93

32 1417 1 12 grz. – młynarz z wiatraka 
w Żelichowie – HRD, s. 94

33 1417 1 8 grz. – młynarz z wiatraka 
w Różynach – HRD, s. 94

34 1420 4 17,5 grz. Królewiec kupiec Andrzej 
Hagemeister

kamienie 
reńskie –

35 1420 8 18,75 grz. Królewiec kupiec Andrzej 
Hagemeister

kamienie 
reńskie –

36 1425 14 8 grz. Królewiec mistrz młyński w Królewcu – –

37 1425 10 13 grz. Królewiec mistrz młyński w Królewcu kamienie 
reńskie –

38 1431 6 3,5 grz. – mistrz młyński w Elblągu – OF 200b I, 
k. 86 v

39 1432 4 3,5 grz. – mistrz młyński w Elblągu – OF 200b I, 
k. 86 v

40 1434 2 – Gdańsk komtur w Grudziądzu dla 
folusza GA, s. 604

41 1444 1 5 grz., 
16 sk. Toruń mistrz młyński w Pasłęku

wraz 
z trans-
portem

OF 200b I, 
k. 149r

42 1444 1 5 grz. – mistrz młyński w Pasłęku
do młyna 
w Tyn-
kielu

OF 200b I, 
k. 149r

43 1444 4 5 grz. – mistrz młyński w Pasłęku – OF 200b I, 
k. 149r

44 1444 1 4,5 grz. 
bez 6 d. Gdańsk mistrz młyński w Pasłęku – OF 200b I, 

k. 149r

45 1451 2 2,5 grz. – prokurator w Szestnie do młyna 
w Pilcu

OF 186, 
k. 187v
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Lp. Rok Ilość 
sztuk

Cena jed-
nostkowa 

Miejsce 
nabycia Nabywca Uwagi Źródło

46 1451 3 2,3 grz. – prokurator w Szestnie

do młyna 
w Szest-

nie i Mrą-
gowie 

OF 186, 
k. 187v

I Zakupiono od Hermana Braylsdorffa.
II Kamienie zakupiono od kupca Engelharda w Królewcu, a dokonali tego werkmistrzowie wysłani 

przez mistrza młyńskiego z Malborka. 

Źródło: Opracowanie własne.

Zakupy dużej ilości kamieni młyńskich na potrzeby młynów zakonnych, powtarza-
jące się regularnie co kilka lat, wskazują wyraźnie na ich szybkie zużywanie się, szcze-
gólnie w przypadku wielkich, wielokołowych młynów Zakonu, które pracowały bardzo 
intensywnie271. Na ten temat nieco informacji przynoszą zachowane rachunki zakonne. 
Kolejne zakupy realizowano w następnych latach, a ich szczegółowe zestawienie zawarto 
w poniższej tabeli.

Widoczne jest bardzo duże zróżnicowanie w cenie poszczególnych kamieni. Te ku-
powane w Toruniu prawdopodobnie pochodziły ze Śląska i były dość tanie, gdyż koszto-
wały kilka grzywien. Natomiast w przypadku kamieni reńskich ceny były bardzo różne 
– od 4 do co najmniej 15 grz. W 1396 r. przy budowie wiatraka w Lipince komtur 
malborski miał wydać aż 36 grz. na jedną parę kamieni młyńskich, co byłoby ceną nie-
prawdopodobnie wysoką272. Znacznie tańsze były oczywiście kamienie używane w mły-
nach kieratowych, gdyż na ten cel wydano w 1399 r. jedynie 0,5 wiardunka273. Z kolei 
w 1400 r. zakupiono w Toruniu na potrzeby młynów zakonnych w Malborku 30 kamie-
ni za sumę 75 grz. (2,5 grz. za sztukę), zaś za ich transport statkami z Torunia do Mal-
borka zapłacono dodatkowo 6 grz. i 1 wiardunek. Dalsze koszty wyniosły 3 grz. i były 
związane z załadowaniem na statki oraz opłaceniem wyjazdu do Torunia werkmistrza, 
który dokonał na miejscu ich zakupu274. Całość kosztów obejmowała więc obok ceny ka-
mieni również ich transport i wyładunek275. W 1411 r. zakupiono kamienie w Gdańsku 

271 Opłaty za przewóz kamieni młyńskich z Torunia do Malborka powtarzają się w wydatkach z kolejnych 
lat 1412–1415, AMH (15 kamieni) s. 63, (18 kamieni) s. 105, (8 kamieni) s. 177, (8 kamieni) s. 186. 
W oglądzie młyna Landmel na Młynówce Malborskiej, dokonanego w XVI w., zanotowano: „Landtmel 
o 3 kołach w inwentarzu opisano, teraz są 4 i wszystkie dobre, kamieni młyńskich 4 dobrych, ale jako 
dawają sprawę, tedy je trzeba na każdy rok kupować”, Źródła do dziejów Ekonomi Malborskiej, s. 134.

272 A. Sielmann, Die Reste des Marienburger Konventsbuches, s. 70. Być może jest to jednak błąd 
w źródle.

273 MT, s. 22.
274 MK, s. 29.
275 Mistrz młyński w Królewcu płacił za transport kamieni młyńskich ze statków do młyna 3 sk. od 

sztuki, B. Jähnig, Zur Wirtschaftsführung, s. 146. Z kolei transport kamieni młyńskich z Torunia do 
Elbląga i z Elbląga do Królewca kosztował w 1413 r. od sztuki 1 wiardunek, OBA nr 1921.
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i Toruniu, być może także w Dzierzgoniu276. W tym samym roku władze Starego Miata 
Elblaga wypłaciły 1,5 grz. szyprom za przetransportowanie kamieni młyńskich z Kró-
lewca277. Kolejne kamienie zakupiono w Toruniu w 1413 r.278 Ponadto zakupu kamieni 
młyńskich dokonywano w Królewcu. W 1425 r. mistrz młyński w Królewcu wydał na 
24 kamienie młyńskie łącznie aż 242 grz. Za sumę tę zakupił 14 kamieni młyńskich po 
8 grz. i 10 kamieni reńskich (rynnsche steyne) – każdy po 13 grz.279 

Wydaje się, że wpływ na cenę kamieni miały zarówno ich jakość i wielkość, jak i liczba 
zakupiona za jednym razem280. Przy większej transakcji cena była wyraźnie niższa. Jeśli cho-
dzi o jakość, to odróżniano w handlu kamienie bez żadnych uszkodzeń, takie, które miały 
nieprzeszkadzające w ich użytkowaniu rysy oraz takie, które można było użytkować tylko 
po zaopatrzeniu ich w żelazne obręcze281. Oczywiście te ostatnie sprzedawano po bardzo ni-
skich cenach282. W 1425 r. mistrz młyński w Królewcu wypłacił 2 grz. za 30 obręczy służą-
cych do wzmacniania kamieni młyńskich283. Z kolei w rachunkach komturstwa dzierzgoń-
skiego z 1429 r. zanotowano wydatek 0,5 grz. za obróbkę 4 kamieni młyńskich284. O tym, 
jak ważne było właściwe dobranie kamieni ze względu na ich jakość, świadczy przywołany 
już fakt, że zakupem zajmowali się osobiście werkmistrzowie, za co pobierali dodatkowe 
wynagrodzenie. Ze źródeł rachunkowych wynika jednocześnie, że odróżniano też kamie-
nie młyńskie przeznaczone do wiatraków285. Nie chodziło w tym wypadku o jakiś szcze-
gólny ich typ, a najpewniej o ich wielkość. Sprzedażą tych kamieni zajmował się Zakon, 
stając się pośrednikiem handlowym dla młynarzy. W 1404 r. Mikołaj, młynarz z wiatraka 
w Mątowach, zapłacił za kamień młyński do wiatraka (wyntmolenstein) 6 grz., a w 1417 r. 
prawdopodobnie ten sam młynarz zapłacił za kamień 10 grz.286 Wielkość i jakość wspo-
mnianych kamieni musiały być różne, na co wskazuje ich cena. Dla przykładu w 1404 r. 

276 W. Długokęcki, Z dziejów młynarstwa, s. 52.
277 NKRSME nr 1169, t. 2, s. 10.
278 Za transport 18 kamieni z Torunia do Malborka i Elbląga zapłacono 4,5 grz., AMH, s. 105.
279 J. Sarnowsky, Die Wirtschaftsführung, załącznik źródłowy nr 7, s. 730.
280 W 1400 r. mały kamień wykonany z miejscowego materiału (kamienia polnego) kosztował ponad 

5 wiardunków, natomiast w 1411 r. za dwa małe kamienie „cleyne molesteyne” zapłacono po 2 wiar-
dunki.

281 Wzmianki o wydatkach na opaski (bande), być może do kamieni młyńskich, znajdują się w ra-
chunkach mistrza młyńskiego w Pasłęku, OF 200 b I, k. 150r. Opaski stosowano również w przy-
padku kół młyńskich. Wydatki na radebande odnotowano w 1450 r. w młynie w Szestnie, OF 186, 
k. 174r.

282 F. Hörter, dz. cyt., s. 171.
283 „Item 2 m. vor 1/2 sch. reifin, molsteine czu binden, jo vor den reifin 4 sol.”, J. Sarnowsky, Die 

Wirtschaftsführung, dodatek źródłowy nr 7, s. 730.
284 Z. H. Nowak, J. Tandecki, Przyczynek do życia, s. 164.
285 Mowa jest o czterech kamieniach do wiatraków złożonych przed zamkiem w Gdańsku, „Speycher 

czu Danczk [1404] Item habe wir steen vor dem husze 4 wyntmolensteyne. Item under des komp-
thurs gemach 2 molesteyn”, HRD, s. 14.

286 HRD, s. 46, 93.
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młynarz z wiatraka w Subkowach zapłacił za swój kamień młyński jedynie 3 grz., młynarz 
z wiatraka w Żelichowie płacił aż 12 grz., a Arnt, młynarz z wiatraka w Tuji, 10 grz. i 1,5 sk. 
W 1404 i 1417 r. Stefan, młynarz z wiatraka w Różynach, zapłacił po 8 grz. Dla porówna-
nia młynarz Nicze Walter z wiatraka w Dobrzykach w 1397 r. zapłacił za kamień tylko 1 
grz., zaś właściciel młyna w Linkach Rachaw w 1398 r. – 4 grz. W 1407 r. Piotr Steynort 
zapłacił za 2 kamienie do swego młyna w Czulpie 5,5 grz. Do końca nie wiadomo, z czego 
wynikało tak duże zróżnicowanie ceny kamieni – od 3 do 12 grz.

Wydaje się, że obok wielkości kamieni i ich jakości mogły wchodzić w grę jeszcze 
odrębne regulacje, zgodnie z którymi Zakon zobowiązał się częściowo partycypować 
w kosztach utrzymania wiatraków. Najmniej za kamienie zapłacił młynarz posiadający 
przywilej na młyn wodny (Czulpa) i młynarz z wiatraka we wsi biskupa włocławskiego 
(Subkowy). Znacznie więcej wydali na ten cel młynarze z wiatraków w Tuji, Różynach 
i Żelichowie (w przywileju dla tej wsi z 1328  r. Krzyżacy zarezerwowali sobie prawo 
budowy młyna). Prawdopodobnie wynikało to z faktu, że byli oni jedynie dzierżawcami 
wspomnianych urządzeń przemiałowych należących do Zakonu i cena kamieni w ich 
wypadku dotyczyła również innych obciążeń zgodnie z przyjętymi kontraktami. Nieste-
ty, źródła nie pozwalają na weryfikację tego przypuszczenia. Wiadomo natomiast z całą 
pewnością, że mniejsze kamienie miały zastosowanie w młynach kieratowych. W 1399 r. 
kamień młyński do młyna kieratowego w zamku Gotswerder na pograniczu litewskim 
kosztował jedynie 0,5 wiardunka287. Taką samą cenę miały one też w 1412 r., gdy z kasy 
komtura zamkowego w Malborku wypłacano 1 wiardunek dla Marcina Polaka za wyko-
nanie 2 kamieni dla młyna kieratowego w Malborku. Były to więc chyba kamienie polne 
lub wtórnie wykorzystane zużyte kamienie reńskie z młynów wodnych, które po odpo-
wiedniej obróbce mogły być nadal wykorzystywane w młynach wymagających mniejszej 
średnicy kamienia młyńskiego288. 

Ciągłe zużywanie się kamieni młyńskich i konieczność utrzymania nieprzerwanej 
pracy poszczególnych urządzeń młyńskich rodziła potrzebę robienia odpowiednich za-
pasów. Wskazuje na to wyraźnie przegląd zachowanych inwentarzy sporządzanych przez 
poszczególnych urzędników zakonnych, w których wśród całego administrowanego 
mienia konwentów odnotowywano również zapasowe kamienie młyńskie. Dokładne ze-
stawienie zawiera tabela 13.

Z tabeli wynika, że zdecydowanie najwięcej zapasowych kamieni przechowywano 
w konwentach w Gdańsku, Toruniu i Dzierzgoniu. Związane było to chyba nie tylko 
z faktem działania tam wielkich młynów krzyżackich, gdyż takie funkcjonowały przecież 
także w Elblągu, gdzie ilość kamieni była niewielka, ale przede wszystkim z tym, że po-
przez wspomniane trzy konwenty i Królewiec, dla którego brak jednak danych w zacho-
wanych inwentarzach, prowadzono sprzedaż kamieni młyńskich zarówno na potrzeby 
młynów krzyżackich, jak i prywatnych.

287 MT, s. 22.
288 AMH, s. 73.
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Tabela 13. Liczba kamieni młyńskich znajdujących się w poszczególnych zamkach

Lp. Komturstwo 
(urząd) Rok i liczba kamieni

1 Bratian 1379 r. – 3
2 Brodnica 1374 r. – 2, 1404 r. – 14, 1406 r. – 9, 1409 r. – 8
3 Dzierzgoń 1399 r. – 22, 1404 r. – 27
4 Elbląg 1440 r. – 4, 1440 r. Młyn Dolny – 4 górne kamienie (biegacze)

5 Gdańsk 1384 r. – 93 szerokie kamienie, 1385 r. – 102, 1389 r. – 30, 1391 r. – 41, 
1404 r. – 4 kamienie do wiatraków, 1407 r. – 100, 1413 r. – 46

6 Grudziądz 1389 r. – 13
7 Kłajpeda 1447 r. – 2 kamienie w młynie końskim
8 Toruń 1375 r. – 9, 1384 r. – 10, 1392 r. – 8, 1397 r. – 20, 1407 r. – 18

Źródło: GA, s. 95, 129, 131, 312, 361, 376, 379-381, 426, 428-430, 596, 683-685, 687-689, 692; 
Schuldbücher, Bd. 3, nr 65, s. 50.

Jak się wydaje, zachowane przekazy pozwalają również w przybliżeniu określić okres 
użytkowania kamienia młyńskiego. W przypadku największych ich użycie trwało za-
pewne odpowiednio dłużej (były najgrubsze i dłużej się ścierały), choć równie ważna 
była jakość samego kamienia i oczywiście intensywność pracy samego młyna. Młynarze 
z wiatraków w Mątowach, Żelichowie, Subkowach i Różynach dokonali zakupu kamie-
ni w 1404 i 1417 r., a więc po kilkunastu latach. Niestety, nie można jednoznacznie 
stwierdzić, czy tak długo trwało użytkowanie pojedynczego kamienia. Wskazywałby na 
to jednak rachunek ekonomiczny. Zakup kamienia musiał być finansowany z docho-
dów, które przynosił wiatrak, np. spłata kamienia w Żelichowie trwała chyba rzeczywi-
ście nawet 10 lat. Wiatrak płacił rocznie 4 grz. czynszu, więc musiał wypracować dochód 
pozwalający na zarobek dla młynarza i obsługi, doraźne remonty i zakup kamieni. Co 
szczególnie ciekawe, cena zakupu kamienia była w trzech przywołanych wiatrakach jed-
nakowa, a wzrosła z 6 grz. w 1404 r. do 10 grz. w 1417 r. jedynie w przypadku młynarza 
z wiatraka przed folwarkiem w Mątowach. 

Jak wspomniano, handel kamieniami reńskimi prowadzili przede wszystkim kupcy 
z Kolonii i innych miast nadreńskich289. Ich import był intratnym zajęciem, w którym 
oczywiście pośredniczyli także kupcy z wielu ośrodków miejskich, co nieraz prowadziło 
do powstawania sporów. Taki przypadek znany jest z 4 VIII 1420 r., gdy Wawrzyniec 
van dem Berghe i Klaus Wolff, mieszczanie ze Starego Miasta Szczecina, zwrócili się 
w swych listach do wielkiego mistrza o interwencję w sprawie ich pretensji do mieszcza-
nina królewieckiego Andrzeja Hagemeistera, który był im winny zapłatę za dostarczone 
kamienie młyńskie290. Pierwszy z wymienionych dostarczył Andrzejowi 4 kamienie, za 
które miał otrzymać 70 grz., natomiast drugi za 8 kamieni spodziewał się zapłaty aż 150 

289 Używano ich jako balastu na powracających z Zachodu statkach transportujących tam zboże, 
F. Hörter, dz. cyt., s. 173.

290 OBA nr 3222, 3223.
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grz. Wynikałoby z tego, że ceny dostarczonych kamieni młyńskich były dość wysokie 
(17,5–18,75 grz. za sztukę). Nawet jeśli chodziło o małe grzywny (1 grz. = 2 małe grz.), 
to była to bardzo wysoka cena. Można więc przypuszczać, że rozliczenie dotyczyło nie 
tylko kamieni, choć we wspomnianych listach brak wzmianek na ten temat. Ciekawym 
świadectwem importu kamieni reńskich jest też memorandum sporządzone przez kom-
tura Bałgi, któremu powierzono wówczas urząd komtura w Dzierzgoniu, przesłane 6 VI 
1453 r. do wielkiego mistrza. Chodziło w tym przypadku o zapłatę za 7 kamieni młyń-
skich, które kupiec Jan z Goch (miasto w Nadrenii Północnej-Westfalii, w powiecie Kle-
ve – może specjalizujący się w tego typu transakcjach) dostarczył do Elbląga, skąd drogą 
wodną trafiły one do Starego Dolna, do ówczesnego komtura dzierzgońskiego Wilhelma 
von Helfensteina. Stamtąd trzy z nich pobrał i przewiózł do Nowego Młyna (niem. Si-
monismühle) tamtejszy młynarz. W międzyczasie pretensję do rozliczeń z Janem z Goch 
wniósł pewien kupiec w Gdańsku, o czym powiadomił tamtejszego kupca Filipa, repre-
zentującego interesy handlowe komtura dzierzgońskiego, prosząc go jednocześnie, aby 
zalecił komturowi wstrzymanie transakcji kupna kamieni. Przebieg negocjacji z Janem 
z Goch komtur opisał szczegółowo w przytoczonym memorandum w związku z wnie-
sieniem przez kupca sprawy do rozstrzygnięcia sądowi cesarskiemu291. Jakieś transakcje 
dotyczące kamieni młyńskich prowadził w 1447 r. w Toruniu również Marcin Kotte292.

Budowniczowie (werkmistrzowie)

Zezwolenie na budowę młyna nadawane poszczególnym osobom, w tym sołtysom 
w nowo lokowanych wsiach, oznaczało, że albo sami musieli posiadać odpowiednią 
wiedzę i przygotowanie, albo też posługiwać się osobami mającymi także kompetencje, 
co zdarzało się częściej. 14 II 1384 r. biskup sambijski Dietrich nadał młyn Albertowi 
murarzowi (Maurer – nazwisko ewentualnie wskazujące na zawód)293. Brak bezpośred-
nich wskazówek na temat posiadania przez osoby, którym nadawano prawo budowy lub 
użytkowania młyna, odpowiedniej wiedzy i umiejętności, aby samodzielnie prowadzić 
to przedsięwzięcie. Tam jednak, gdzie mowa o prawie do budowy, a nie o gotowym mły-
nie, oznaczało to w praktyce konieczność samodzielnego wzniesienia młyna, czasem ze 
wsparciem w materiałach i ludziach przysyłanych przez władzę zwierzchnią. Wyjątkowo 
nadania dotyczyły młynów wzniesionych przez władzę zwierzchnią, które potem od-
sprzedawano294. W przywilejach młyńskich zazwyczaj określano jedynie ogólne warunki 
budowy całego założenia, to znaczy wskazywano miejsce, w którym młyn miał powstać, 

291 OBA nr 12089. W jego treści mowa też o liście z interwencją w tej sprawie wysłanym do wielkie-
go mistrza przez Radę Miasta Gdańska.

292 Tabliczki woskowe miasta Torunia ok. 1350 – I. poł. XVI w., wyd. K. Górski, W. Szczuczko, 
(Fontes TNT nr 69), Warszawa–Poznań–Toruń 1980, s. 156.

293 UBS, nr 533, s. 359; H. Steffen, Die ländliche Mühlwesen, s. 76.
294 Na przykład w biskupstwie warmińskim, CDW II nr 445, s. 442.
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teren na zabudowania gospodarcze, ogród warzywny, pole, ewentualnie karczmę. Ca-
łość liczyła zazwyczaj kilka mórg powierzchni, choć zdarzały się też nadania wielołano-
we. Ustalano ponadto ewentualną pomoc ludzi przysyłanych przez władzę zwierzchnią. 
Właściciel młyna sam musiał zadbać o wzniesienie odpowiednich budynków mieszkal-
nych i gospodarczych, co poświadczają niektóre przekazy295. W 1341 r. biskup sambijski 
Jan nadał młynarzowi Albertowi młyn przy miejscowości Bludau (ros. Kostrowo), który 
wspomniany młynarz sam wcześniej na własny koszt odbudował296. W 1382 r. kapitu-
ła sambijska zezwoliła Jakubowi, synowi sołtysa w Nesselbeck (ros. Orlowka), zbudo-
wać młyn na młynówce koło miejscowości Lauth297. Z kolei 27 I 1363 r. Zygfryd von 
Gerlachsheim, komtur w Tucholi, nadał młynarzowi Willekenowi młyn w Raciąskim 
Młynie wraz z prawem budowy nowego młyna położonego nad Brdą, zgodnie z jego po-
trzebami298. W późniejszym czasie funkcjonowały tam rzeczywiście dwa młyny – młyn 
górny i dolny w Raciążu299.

Natomiast przy budowie wielkich młynów zakonnych poświadczony jest udział – 
obok zwykłych robotników – cieśli, stolarzy, murarzy i doraźnie wykorzystywanych 
chłopów, przede wszystkim wspomnianych już biegłych w tej sztuce mistrzów budowla-
nych, określanych mianem werkmistrzów (werckman, werkmeister)300. Uczestniczyli oni 
w różnych przedsięwzięciach związanych przede wszystkim z przebudową, naprawą i sta-
wianiem nowych obiektów. W 1399 r. jakiś werkmistrz pracował przy budowie młyna 
kieratowego koło zamku zakonnego w Gotswerder, na pograniczu litewskim301. W tym 
samym roku werkmistrz Wenczeke kierował pracami przy wznoszeniu nowego młyna 
krzyżackiego w Słupie302. Podobnie w 1401 r. werkmistrz był zatrudniony przy budowie 
śluzy w młynie w Labiawie303. Z kolei w 1403 r. werkmistrz w Malborku otrzymywał 
wynagrodzenie za prace prowadzone przy młynie zakonnym w Ragnecie304. Prawdo-

295 „et hoc molendinum predictus Hermannus vel sui heredes propris sumptibus edificabunt”, UBS, 
I, nr 209, s. 120. 

296 „verschreibt dem Mueller Albert eine Wassermuehle mit zwei Gaengen bei dem preussischen 
Dorfe Bludau (Blodow), welche dieser auf eigne Kosten neu zu erbauen hat”, UBS nr 317, s. 237.

297 UBS nr 528, s. 356.
298 „dy vorgenanten molen czu buwen, noch alllim erem nuecze und vromen, als in das bequemeste 

dunkit”, UKT nr 65, s. 68-69.
299 OBA nr 28267, k. 4v, 10v.
300 Informacje źródłowe na temat działalności werkmistrzów w komturstwie malborskim zebrał 

W. Długokęcki, Z dziejów młynarstwa, s. 58-59. Podobną funkcję mogli oczywiście pełnić również 
zdolni młynarze, którzy czasem byli wykorzystywani do wznoszenia również innych obiektów i urzą-
dzeń o przeznaczeniu ściśle wojskowym (machin oblężniczych i obronnych). Kilka przykładów z ziem 
polskich przytacza M. Dembińska, „Molendinatores” et „Machinatores”, [w:] Cultus et cognitio. Studia 
z dziejów średniowiecznej kultury, red. S. K. Kuczyński i inni, Warszawa 1976, s. 115-121.

301 MT, s. 31.
302 MT, s. 11, 60.
303 MT, s. 118.
304 MT, s. 248.
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podobnie był nim werkmistrz imieniem Cuncze (Konrad), który w 1407 r. otrzymał 
2 grz. za budowę koła młyńskiego305. Wzmiankowany był on przy pracach w Ragnecie 
również w 1408  r.306 oraz przy budowie tartaku w Tylży307. Dalsze prace budowlane 
prowadził w latach 1409–1412, gdy pobierał wynagrodzenie za remonty prowadzone 
przy innych młynach zakonnych308. Wykonywał prace przy młynach na Młynówce Mal-
borskiej w Młynie Górnym (Obirmole) i Landmole309. Z kolei w 1411 r. wzmiankowany 
był werkmistrz Henryk, który pracował ze swymi ludźmi przez 14 dni przy młynach 
zakonnych, za co wypłacono mu 3 grz. i dalsze 0,5 grz. tygodniówki dla pomocni-
ków310. Werkmistrzem był prawdopodobnie również Michał311. W 1412 r. w młynach 
malborskich pracowało trzech werkmistrzów, z których wspomniany już Cuncze miał 
status werkmistrza przyjętego prawnie na urząd312. Wynika z tego, że nie każdy młyn 
krzyżacki musiał mieć własnego stałego werkmistrza, co więcej, mogli oni obsługiwać 
jednocześnie kilka urządzeń313. Wynagrodzenie, jakie otrzymywali w pieniądzu, zastąpi-
ło prawdopodobnie wcześniej obowiązującą wypłatę w naturze, stanowiącą część opłaty 
przemiałowej pobieranej w młynach. W 1411 r. werkmistrzowie otrzymali 0,5 grz. za 
ich metczelon314. Zastąpienie dochodów w naturaliach odpowiednią sumą w pieniądzu 
wynikało zapewne z ogólnych tendencji obserwowanych w polityce finansowej prowa-
dzonej przez Zakon315. Także w młynach królewieckich, zarządzanych bezpośrednio 
przez tamtejszego mistrza młyńskiego (dwóch zbożowych, słodowym i foluszu), praco-
wało w 1425 r. trzech werkmistrzów. Nadzorowali oni w tym roku wbijanie pali przy 
grobli, za co otrzymali 20 sk. oraz wykonywali inne prace, które trwały łącznie 35 dni 
roboczych, płatnych dla każdego po 2 sk. za dzień316. Dalsze informacje o działalności 
werkmistrzów potwierdzają ich udział w budowie nie tylko młynów, ale również tarta-
ków i innych urządzeń technicznych. W 1428 r. prokurator krzyżacki w Kętrzynie infor-
mował wielkiego mistrza o swych negocjacjach z biskupem warmińskim Franciszkiem 

305 MT, s. 439, 525, 547. W Długokęcki (Z dziejów młynarstwa, s. 58) utożsamił go z Konradem 
Freybergiem, młynarzem wysłanym w 1407 r. do Ragnety z drewnem do budowy młyna, MT, s. 425.

306 MT, s. 483. Wydatki poniesione na remont młyna w 1408 r., zob. OBA nr 1033. 
307 MT, s. 510.
308 MT, s. 545; AMH, s. 10, 20; MK, s. 259, 282, 283.
309 MK, s. 199.
310 AMH, s. 6.
311 „Item 2 sc. Michel vor czwene tage ouch an der mole geerbit”, AMH, s. 6. Za tym, że był on 

werkmistrzem, opowiedział się W. Długokęcki, Z dziejów młynarstwa, s. 58.
312 Pobierał on wyższe wynagrodzenie (1 grz. = 4 wiardunki) od dwóch pozostałych (po 3 wiardun-

ki), MK, s. 283. Na temat ich statusu prawnego zob. W. Długokęcki, Z dziejów młynarstwa, s. 58.
313 W. Długokęcki, Z dziejów młynarstwa, s. 61. Wydaje się natomiast, że w Wielkim Młynie 

w Gdańsku w 1471 r. był zatrudniony nie tylko werkmistrz, ale miał też do pomocy dwóch zastępców 
(wikarych). Przypuszczenie takie wysunął W. Długokęcki, Młynarstwo, s. 35. 

314 AMH, s. 10; W. Długokęcki, Z dziejów młynarstwa, s. 60.
315 Tamże.
316 J. Sarnowsky, Die Wirtschaftsführung, dodatek źródłowy nr 7, s. 731.
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w sprawie odbudowy młyna w Kryczmole (Grützmühle), wspominając o werkmistrzu, 
który miał wraz z przedstawicielami miejscowego rycerstwa ocenić, czy budowa młyna 
nie będzie szkodzić okolicznej ludności317. Podobnie jak w Królewcu na potrzeby mły-
nów zakonnych w Elblągu pracowało w 1431 r. również trzech werkmistrzów. Za wy-
konanie koła młyńskiego, nad którym pracowali 6 dni, otrzymali 0,5 grz.318, a ich stałe 
uposażenie wynosiło 2 grz.319 Z kolei 16 X 1433 r. wójt w Tczewie napisał do wielkiego 
mistrza w sprawie budowy tamtejszego młyna. W czasie, gdy dokonywał przeglądu prac, 
dowiedział się o chorobie werkmistrza prowadzącego roboty. W związku z tym prosił 
o poinformowanie komtura w Elblągu bądź tamtejszego komtura zamkowego, aby przy-
słali werkmistrza Hoegelyna z Elbląga, który miał dokończyć budowę młyna zakonnego 
w Tczewie320. 10 III 1442 r. wzmiankowany był werkmistrz Ludwik321. Z kolei w 1444 r. 
mistrz młyński w Pasłęku wypłacał werkmistrzowi kwartalnie 20,5 sk. i dalsze prawie 20 
sk. za prace przy młynach i innych urządzeniach322.

Jak już wspomniano, obok nadzorowania prac przy młynach werkmistrzowie zaj-
mowali się też zakupem kamieni młyńskich dla młynów zakonnych, za co otrzymywali 
oddzielne wynagrodzenie. W 1400 r. werkmistrz, który kupował w Toruniu kamienie 
młyńskie dla młynów malborskich, otrzymał za to 1 grz.323 Podobny zapis powtórzył 
się w 1408 r.324 Również do budowy młyna deptakowego w zamku komtura w Toru-
niu zaangażowano werkmistrza325. Obok werkmistrzów do prac przy budowie młynów 
zakonnych zatrudniano inne osoby znające się na budowie tego typu urządzeń, w tym 
oczywiście młynarzy. W 1400 r. młyn w Tczewie zbudował Nicze, określony jako mły-
narz z Bielic326. Jeszcze w tym samym roku zlecono mu prace przy młynie zakonnym 
w Ragnecie327. Był tam wzmiankowany także w 1405 r.328

317 „So welde her denne ouch seinen werkmeister dar senden, das en [d]er mochte underrichtet, ap 
die mole ane schaden mochte gebuwt werden. Ouch wil her einen us den bischtume uff die mole 
senden, so sal ich ouch einen ritter adir knecht von euwir gnaden wegen do heen schicken, das die 
von beiden teilen irkennen, ap die mole schaden seinen lewthen adir nicht brenge”, CDW IV nr 252, 
s. 284-285.

318 200b I, k. 86v.
319 200b I, k. 88r-v.
320 OBA nr 6693.
321 OBA nr 8057.
322 OF 200b I, k. 149r.
323 MK, s. 29.
324 MK, s. 217.
325 ASP III, nr 283, s. 554; OBA nr 12058.
326 „Item 6 mr Nicze, dem molner zur Belicz geben, der dy mole zu Dirssow hat gebuwet”, MT, 

s. 87. Zwany był też w źródłach jako „Nicze Belicz der molner”, MT, s. 203.
327 MT, s. 97.
328 MT, s. 328.

Plik zabezpieczony watermarkiem jawnym i niejawnym: 17072623A3535323

##7#52#aMTcwNzI2MjNBMzUzNTMyMw==

##7#
52#a

MTcw
NzI2

MjNB
MzU

zNTM
yMw

== ##7#52#aMTcwNzI2MjNBMzUzNTMyMw==



Nakłady finansowe ponoszone przy wznoszeniu młynów 167

2.4.  Nakłady finansowe  
ponoszone przy wznoszeniu młynów

Koszty budowy

Koszty inwestycyjne ponoszone w trakcie wznoszenia młynów były zależne od wielu 
czynników: jego wielkości, miejscowych warunków i typu obiektu. Co oczywiste, młyn 
wodny był znacznie droższy od wiatraka. Wskazówką wiele mówiącą na temat kosztów 
budowy są ceny sprzedaży młynów, o czym szerzej w innym miejscu. Widać w tym 
względzie wyraźne zróżnicowanie pomiędzy niewielkimi młynami wiejskimi a dużymi 
obiektami przemiałowymi, zlokalizowanymi przy zamkach, a jeszcze częściej w mia-
stach329. Świadectwem skali ponoszonych wydatków jest też fakt, że najszybciej, szcze-
gólnie w XIII w., młyny wznoszono w dobrach Zakonu lub wielkiej własności kościelnej, 
a młyny prywatne należały do rzadkości. Jak wskazują na to zachowane przekazy, także 
młyny znajdujące się później w rękach prywatnych były budowane często z pomocą 
Zakonu lub biskupów, w formie wspólnych udziałów, a dopiero później nadawane lub 
odsprzedawane prywatnym właścicielom. 

Koszty budowy młynów zakonnych, biskupich i miejskich

Dzięki zachowanym rachunkom i zapisom w księgach inwentarzowych znane są koszty 
ponoszone w czasie budowy niektórych młynów administrowanych przez Krzyżaków. 
Wskazują one na bardzo duże zróżnicowanie w tym zakresie. Dla przykładu w 1396 r. 
komtur malborski wydał 19 grz. na budowę wiatraka w Lipince i dalsze 36 grz. za parę 
kamieni młyńskich330. W tym samym roku komtur w Brodnicy wydał 190 grz. na prace 
prowadzone w młynie w Jabłonowie Pomorskim331. Dokładne zestawienie kosztów bu-
dowy młyna wodnego przynoszą natomiast rachunki wydatków skarbnika zakonnego, 
poczynione w roku 1398 w związku z budową nowego młyna w Słupie332. Wydano 
wówczas około 444 grz., zaś koszty poszczególnych materiałów pochłonęły następujące 
sumy: drewno na koło i konstrukcję – ponad 16 grz., dyle do konstrukcji młyna – 39 
grz., 250 kop gontów do obłożenia wasserbette i rynny (flutrinne) – 15,5 grz., 7 pieców 
wypalonych cegieł i dachówek (razem 266 tys. cegieł) – ponad 65 grz., 3 piece wapna 

329 Dane na temat kosztów budowy młynów na ziemiach polskich w XIII i XIV w. zestawiła M. Dem-
bińska, Przetwórstwo zbożowe, s. 136-152.

330 A. Sielmann, Die Reste des Marienburger Konventsbuches, s. 70; W. Długokęcki, Z dziejów młynar-
stwa, s. 27. 

331 H. Plehn, Geschichte des Kreises, s. 70.
332 L. Weber, dz. cyt., s. 228-229; MT, s. 11; J. Sarnowsky, Die Wirtschaftsführung, s. 156.
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– 61 grz., narzędzia młynarskie – 2,5 grz., części metalowe konstrukcji (użyte między 
innymi do budowy koła, bieguna młyńskiego i wałów) – w sumie 27 grz., różnego typu 
gwoździe – 10,25 grz., budowa folusza z 2 kołami obok wasserbett – razem 10,5 grz., 
drobniejsze rzeczy – ponad 1 grz., co daje razem 254,75 grz. Natomiast koszty robocizny 
wyglądały następująco: rozbiórka starego młyna i smoła – 7 grz., prace ziemne – 9,5 grz., 
cięcie drewna na schody i listwy (łaty) – prawie 6 grz., płaca za rąbanie drewna na flutrin-
ne – 1 grz., a za cięcie drewna dębowego na deski – 24 grz., robocizna stolarzy – 26 grz., 
płaca murarzy – 65 grz., wynagrodzenie mistrza budującego młyn – aż 50 grz., płaca 
dekarzy – 6 grz., co daje w sumie 187,5 grz. Z zestawienia wynika, że wyjąwszy budowę 
folusza, sam młyn kosztował 433,5 grz. W tym koszty robocizny wyniosły ponad 43% 
całości poniesionych na tę inwestycję wydatków. Jeszcze większe sumy pochłonęła bu-
dowa młyna w Tczewie, który posiadał jednak przez pewien czas nawet 9 kół. W 1400 r. 
wydano na jego budowę sumę prawie 1186 grz.333 W tym na cegły pochodzące z Gnie-
wu i Międzyłęża, które dostarczył drogą wodną komtur domowy w Gniewie, wydano 
92 grz., bez 10 sk. (dostarczono tą drogą 126 tys. cegieł i 7 tys. dachówek)334. Cała suma 
wydana na jego budowę była przekazywana w okresie od 14 IV do 31 X 1400 r. Przy 
budowie młyna pracował Nicze, młynarz z Bielic, któremu wypłacono 3 XI tego roku 
za pracę 6 grz.335 Z kolei w 1407  r. wykonywano wiele prac przy młynie zakonnym 
w Nidzicy. Na rów młyński wydano 40 grz., a dalsze 60 grz. na zabudowania młyna 
(molhus)336. Natomiast koszt budowy młyna w Działdowie w 1407 r., według rachunku 
komtura ostródzkiego, wyniósł aż 750 grz.337 W 1408 r. trwały prace przy młynie w Ra-
gnecie, wydatki objęły między innymi wypalenie 2 piecy wapna, co kosztowało 10 grz. 
i zużycie 90 tys. cegieł za 35 grz.338 Z kolei w 1412 r. z kasy malborskiego konwentu 
przekazano 24 grz. dla prokuratora w Mątowach na budowę młyna – wiatraka w Starej 
Kościelnicy i zakup kamieni młyńskich339. 

Obok dużych prac budowlanych podejmowano również inne, przede wszystkim 
okresowe remonty. W 1400 r. zapłacono po 1 wiardunku stolarzom i murarzom pracu-
jącym przy budowie młyna w Tczewie340. Z kolei w 1401 r. wójt w Sępopolu otrzymał 
60 grz. na budowę młyna341. Podobnie w 1403 r. komtur w Kłajpedzie wypłacił aż 34 

333 MT, s. 48-49; zob. W. Długokęcki (Życie gospodarcze i społeczne w XIV i pierwszej połowie XV wie-
ku, [w:] Historia Tczewa, red. W. Długokęcki, Tczew 1998, s. 50) obliczył sumę na prawie 1100 grz.

334 MT, s. 48-49.
335 MT, s. 87.
336 „item so haben wir usgegeben die moele czu Nydenburg czu buwen vor den graben 40 m. und 

vor das molhus 60 m.”, GA, s. 324.
337 „item die mole czu Soldaw czu buwen haben wir usgegeben 750 m.”, GA, s. 324.
338 OBA nr 1033.
339 MK, s. 295.
340 MT, s. 74.
341 MT, s. 93.
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grz. i 8 sk. stolarzom, którzy budowali młyn342. Natomiast w 1411 r. wypłacono grzywnę 
i 8 sk. czterem murarzom i dalsze 0,5 grz. i 6 solidów ich pomocnikom pracującym przy 
młynie zakonnym na Młynówce Malborskiej343. W tym samym roku 5 wiardunków 
kosztowała budowa śluzy na dwóch stawach przy Młynie Średnim koło Malborka344. 
W roku 1415 przeprowadzono dalsze prace przy wspomnianych stawach i śluzie345. Na-
tomiast w 1413 r. położono dachówkę na Młynie Piekarskim zlokalizowanym na Mły-
nówce Malborskiej346. W tym samym roku wypłacono też 0,5 grz. Wycboltowi za prace 
przy mechanizmie (trybie) w Małym Młynie (Dolnym) na wspomnianej młynówce347. 
Dalsze prace prowadzono tam w 1414 r. przy śluzie i stawie młyńskim348. Znacząco niż-
sze były natomiast koszty budowy młynów kieratowych – końskich. W 1410 r. władze 
Starego Miasta Elbląga wydały na prace w młynie kieratowym łącznie niecałe 9 grz.349 
Z kolei w latach 1411–1412 z kasy komtura zamkowego w Malborku wypłacono na ten 
cel nieco ponad 5,5 grz., w tym ponad 3 grz. dla budowniczego Mikołaja Jungfraua, 
prawie 2 grz. dla czterech pomocników pracujących przy kopaniu i 1 wiardunek za 
2 kamienie młyńskie350. Z kolei mistrz młyński w Królewcu wydał w 1425 r. na prace 
budowlane w podległych młynach (2 zbożowych, słodowym i foluszu) łącznie nieco po-
nad 153 grz. Najwięcej, bo 46 grz. kosztowały prace murarzy, 18 grz. i 3 łaszty żyta wy-
płacono lepiaczom gliny (leymklecher) za budowę mielcucha oraz wylepienie i przykrycie 
warsztatu, niecałe 9 grz. wypłacono trzem werkmistrzom za 35 dni pracy, 7 wiardunków 
pracującym przy korycie dla mielcucha, ponadto 1 grz. dwóm stolarzom za 4 dni pracy, 
a jednemu parobkowi 16 sk. za sypanie tamy koło obory. Z kolei na materiały wydano 
między innymi: 26,5 grz. na dyle, 21 grz. na wapno, a ponad 7 grz. na cegły i dachówkę, 
4 grz. i 16 sk. za 4 dyle, z których wykonano koryto do mielcucha351. Władze Chełmna 
w 1446 r. wydały na budowę młyna w Wabczu ponad 109 małych grz., a młynarz, który 
partycypował w kosztach, dołożył dalsze 40 grz.352 

Wysokie koszty budowy mogły dotyczyć również wiatraków. Dla przykładu, wia-
trak miejski wzniesiony w Chełmnie w 1443 r. kosztował ogółem 222,5 grz.353 Z kolei 
w 1453 r. komtur w Toruniu, informując wielkiego mistrza o wydatkach ponoszonych 
na utrzymanie i rozwój zarządzanych przez siebie urządzeń gospodarczych, wspomniał 

342 MT, s. 276.
343 AMH, s. 15.
344 AMH, s. 17.
345 AMH, s. 185-186.
346 AMH, s. 104.
347 AMH, s. 104.
348 AMH, s. 187.
349 NKRSME nr 1059.
350 Suma zapisów na poszczególne prace, AMH, s. 36, 50, 51, 68, 69, 71, 73. 
351 J. Sarnowsky, Die Wirtschaftsführung, dodatek źródłowy nr 7, s. 731.
352 OF 83, s. 96.
353 Tamże.
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Młyn – rodzaje i technika budowy170

o budowie nowego wiatraka w folwarku zakonnym w Kowrozie, którego koszt wy-
niósł 150 grz.354 

Pewne wskazówki na temat kosztów poszczególnych prac i utrzymania młynów przy-
noszą również informacje o młynach w dobrach biskupich. W 1403 r. biskup warmiński 
Henryk przy okazji nadania młyna w Rudzie (Eisenwerk) wspomniał o zamiarze prze-
znaczenia 50 grz. na usypanie z ziemi nowego wału na rzece Łynie naprzeciw młyna 
biskupiego w Lidzbarku Warmińskim i naprawę samego młyna. Z kolei 5 VI 1453 r. 
toczył się spór pomiędzy dawnym wójtem w Laskach Henrykiem Rowetirem a Hansem 
Amlungiem o wynagrodzenie za przeprowadzony remont młyna w Borętach355.

Koszty budowy młynów wiejskich

Zapewne niższe koszty ponosili właściciele mniejszych młynów wiejskich. W 1341  r. 
Jan, biskup sambijski, nadał wspomnianemu już młynarzowi Albertowi młyn wodny 
z dwoma kołami w pobliżu wsi pruskiej Bludau (ros. Kostrowo), który tenże Albert 
odbudował własnym kosztem356. Z późniejszych rachunków krzyżackich wiadomo, że 
cena poszczególnych elementów konstrukcji wynosiła od kilku do kilkunastu grzywien, 
jak wspomniano przy okazji zakupu przez młynarzy nowych kamieni młyńskich.

354 OBA nr 12058, k. 2.
355 GStA PK, Perg. Urk., Sch. XVII nr 26.
356 UBS nr 317, s. 237; PrUB III/1 nr 350, s. 245.
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Rozdział 3

Organizacja produkcji młynów

3.1.  Organizacja produkcji

Administratorzy młynów krzyżackich (mistrzowie młyńscy)

Administracją młynów będących własnością Zakonu zajmowali się zazwyczaj urzęd-
nicy noszący tytuł mistrza młyńskiego (niem. Mühlmeister)1. Urząd ten powoływano 
w miarę potrzeb tam, gdzie istniały młyny należące do Zakonu. Obejmował go brat 
rycerz, względnie sariant, którego zadaniem było przede wszystkim nadzorowanie dzia-
łalności młynów zbożowych i foluszy. W źródłach wzmiankowano mistrzów młyńskich2 
w Bartoszycach, Dzierzgoniu, Gdańsku, Elblągu, Malborku, Tczewie3, Grudziądzu, 
Królewcu, Pasłęku, Kwidzynie, Rogoźnie, Dolnie, Toruniu i Tucholi, a być może tak-
że w Sępopolu4 i Lubiczu5. Mistrzowie młyńscy przebywali w miejscowych konwen-

1 Na temat funkcji mistrza młyńskiego zob. J. Sarnowsky, Die Wirtschaftsführung, s. 153-159. Nie 
wszystkie młyny zakonne były zarządzane przez mistrzów młyńskich. Część budowano na zlecenie in-
nych urzędników, którzy też sprawowali nad nimi bezpośredni zarząd. W 1453 r. wiatrak w folwarku 
w Kowrozie polecił zbudować komtur toruński. Zestawienie mistrzów młyńskich dla XV w. przygo-
tował P. G. Thielen, Die Verwaltung des Ordensstaates Preussen vornehmlich im 15. Jahrhundert, Köln 
1965, s. 136, 138, 141, 143, 147, 153, 162, 175.

2 Wzmianki źródłowe zestawił J. Sarnowsky, Die Wirtschaftsführung, s. 154.
3 W roku 1410  r. wzmiankowany był zarządca (Verweser) młynów w Tczewie Dawid, OBA nr 

1347. Należy go utożsamić z Dawidem, mistrzem młyńskim w Tczewie w 1411  r., MK, s. 257. 
W późniejszym czasie młyn dzierżawiono za macę, nie powoływano więc chyba już mistrza młyńskie-
go, GZB, s. 13.

4 Przypuszczenie takie wysunął J. Sarnowsky, Die Wirtschaftsführung, s. 154.
5 Przed 1408 r. był wzmiankowany Andrzej, młynarz komtura toruńskiego w Lubiczu, zob. Kata-

log, t. I, nr 98, 114. Określenia „dominus molmagister” w stosunku do zarządcy młynów w Lubiczu 
użył w swym liście do komtura toruńskiego starosta dobrzyński Albert Massalski w 1417 r., OBA nr 
2530. O mistrzu młyńskim mowa też w następnym roku, GA, s. 436.

Plik zabezpieczony watermarkiem jawnym i niejawnym: 17072623A3535323

##7#52#aMTcwNzI2MjNBMzUzNTMyMw==

##7#
52#a

MTcw
NzI2

MjNB
MzU

zNTM
yMw

== ##7#52#aMTcwNzI2MjNBMzUzNTMyMw==



Organizacja produkcji młynów172

tach zakonnych, jak się zdaje, za wyjątkiem Starego Dolna i Bartoszyc6. Podobnie jak 
inni urzędnicy zakonni byli zobowiązani do prowadzenia szczegółowej dokumentacji 
rachunkowej działalności swych urzędów, a także przygotowywania rozliczeń rocznych 
i inwentarzy administrowanego przez siebie gospodarstwa, które przedstawiali swym 
przełożonym w momencie zmiany na urzędzie7. Mistrz młyński nie tylko nadzorował 
podlegające mu młyny, ale również opłacał pracowników i prowadził samodzielną dzia-
łalność gospodarczą, finansując z uzyskanych wpływów potrzebne remonty i budowy8. 
Znaczenie gospodarcze młynów zarządzanych bezpośrednio przez Zakon, a co za tym 
idzie – rola mistrza młyńskiego dla danego konwentu polegała przede wszystkim na 
zaopatrywaniu go w potrzebne zboże i słód, które pobierał jako opłatę przemiałową od 
ludności dokonującej przemiału swego zboża w młynie krzyżackim9. Oprócz tego wy-
konywali oni również inne obowiązki, podobnie jak pozostali bracia rycerze wchodzący 
w skład poszczególnych konwentów. Byli więc świadkami wystawianych dokumentów, 
a nawet znany jest przypadek sprawowania sądów w zastępstwie nieobecnego komtura10. 
Wysokie dochody uzyskiwane przez młyny zakonne, którymi rozporządzał mistrz młyń-
ski, stawiały tę funkcję wśród ważniejszych w konwencie. Może o tym świadczyć fakt, 
że wielki marszałek Kilian von Exdorf prosił wielkiego mistrza w liście z 11 XII 1445 r., 
aby przeniósł jego dotychczasowego mistrza młyńskiego w Królewcu na zwalniającą się 
na Boże Narodzenie funkcję mistrza młyńskiego do Gdańska lub przyjął go jako kompa-
na wielkiego mistrza, gdyż chciałby samodzielnie zarządzać młynami, bez wyznaczania 
nowego mistrza młyńskiego, a zatem również rozporządzać kontrolowanymi przez niego 
dotychczas dochodami. Co bardzo wymowne, wielki marszałek prosił o poufność całej 
sprawy przez wzgląd na jego relacje z mistrzem młyńskim11. List ten wskazywałby nie 
tylko na praktykę obsadzania funkcji mistrza młyńskiego bezpośrednio przez wielkiego 
mistrza, ale być może też na pewną specjalizację wśród wskazanych braci, skoro propo-
nowano przeniesienie do Gdańska na tę samą funkcję.

Zakres czynności, do których realizacji powoływano wszystkich mistrzów młyńskich, 
a więc przede wszystkim zarząd nad młynami zakonnymi, w konkretnych przypadkach 
był poszerzany zgodnie z potrzebami i lokalną specyfiką także o inne obowiązki. Mistrz 
młyński w Malborku zarządzał młynami wzdłuż Malborskiej Młynówki (Landmel, 
Młyn Piekarski, Młyn Średni, Młyn Słodowy i folusz)12. Prowadził własną rachunko-

6 J. Sarnowsky, Die Wirtschaftsführung, s. 154.
7 Tamże, s. 155. Zachowały się dwa inwentarze wyposażenia młynów malborskich z 1430 i 1441 r., 

MA, s. 150-151.
8 W trudej sytuacji finansowej wsparcia mistrzom młyńskim udzielali inni urzędnicy, jak miało to 

miejsce w przypadku mistrza młyńskiego w Tczewie i Sępopolu, zob. J. Sarnowsky, Die Wirtschaftsfüh-
rung, s. 156, przyp. 75.

9 Tamże.
10 Wzmianki źródłowe zestawił J. Sarnowsky, Die Wirtschaftsführung, s. 158.
11 OBA nr 8976; B. Jähnig, Zur Wirtschaftsführung, s. 147.
12 W. Długokęcki, Z dziejów młynarstwa, s. 56.
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wość, wpłacając uzyskiwany dochód do kasy konwentu malborskiego. Z niej też po-
krywano wydatki na zakup kamieni młyńskich, budowę i naprawy młynów13. Z zacho-
wanych źródeł wiadomo, że w latach 1400–1410 mistrz młyński w Malborku wpłacał 
rocznie po 50 grz. do kasy podskarbiego z folusza i ponad 30 grz. ze sprzedaży słodu14. 
W sumie w tym okresie wpłaty mistrza młyńskiego do kasy konwentu wyniosły około 
818 grz., a wydatki pokrywane przez podskarbiego około 535 grz.15 Z kasy konwentu 
finansowano również prace wykonywane w zarządzanym przez mistrza młyńskiego mły-
nie w Tczewie16. Podskarbi wielkiego mistrza przekazał wójtowi tczewskiemu w latach 
1399–1400 ogółem prawie 1186 grz. na wystawienie tam nowego młyna17. Także do-
chody generowane od 1402 r. przez młyn w Tczewie były przekazywane podskarbiemu 
bezpośrednio przez wójta, co może wskazywać na fakt, że w tym okresie nie powołano 
jeszcze urzędu mistrza młyńskiego w Tczewie18. Z kolei mistrz młyński w Dzierzgoniu 
około 1400–1402 r. przekazał 8 grz. szafarzowi królewieckiemu, który dysponował nimi 
w Toruniu19. Wspomniany powyżej mistrz młyński w Malborku zarządzał gospodar-
stwem młyńskim ze stajnią oraz nadzorował hodowlę trzody (do tuczenia świń wykorzy-
stywano paszę z odpadów powstających w procesie mielenia zboża). Podobnie tuczenie 
świń nadzorowali mistrzowie młyńscy w Elblągu20 i Pasłęku21. Z zachowanych rachun-
ków mistrza młyńskiego w Bartoszycach wiadomo, że podlegał mu nie tylko młyn zbo-
żowy, ale również folusz i gospodarstwo rybne22. W jego przypadku potwierdzone jest 
też źródłowo pobieranie czynszów z terenu komornictwa Woria23. Z kolei mistrzowi 
młyńskiemu w Królewcu około 1425 r. podlegały młyn górny i środkowy, młyn słodo-
wy oraz folusz. Natomiast młyn w Wargen był wówczas przez wspomnianego mistrza 

13 W 1405 r. podskarbi wypłacił na zakup kamieni młyńskich i remonty w młynach łącznie 32,5 grz 
i 5 sk., MK, s. 162. Zestawienie jego wydatków na ten cel zob. tabela 12. Zakup kamieni młyńskich.

14 W. Długokęcki, Z dziejów młynarstwa, s. 56; J. Sarnowsky, Die Wirtschaftsführung, s. 156.
15 Wyliczenia w oparciu o wpłaty do kasy (MK, s. 61, 83, 114, 141, 160, 173, 197, 198, 214, 240; 

ZHM, s. 58-63) i wydatki (MK, s. 29, 62, 86-87, 143, 162, 199, 241). Z kolei w latach 1411–1412 
nie odnotowano wpływów z folusza i słodu, wydatki na kamienie i remonty młynów wyniosły w sumie 
ponad 169 grz., MK, s. 259, 282-283.

16 MK, s. 257.
17 MT, s. 42, 48-49.
18 MT, s. 131, 370. W późniejszym czasie młyn był dzierżawiony za macę (opłatę przemiałową), 

a uzyskany dochód w wysokości 80 grz. wójt przekazywał do Malborka, GZB, s. 13.
19 Handelsrechnungen, s. 106. Być może chodziło tu o pośrednictwo w zakupie kamieni młyńskich. 

Z kolei w 1417  r. zakupu piwa w Gdańsku, za pośrednictwem szafarza malborskiego, dokonywał 
mistrz młyński w Elblągu Walter, zob. Handelsrechnungen, s. 84.

20 A. Semrau, Der Wirtschaftsplan des Ordenshauses Elbing aus dem Jahre 1386, MCV, 45, 1937, 
s. 8, 31-32; W. Długokęcki, Z dziejów młynarstwa, s. 57; J. Sarnowsky, Die Wirtschaftsführung, s. 157; 
P. G. Thielen, dz. cyt., s. 109-110.

21 W 1444 r. zapłata za pracę parobków wyniosła 1,5 grz., OF 200b I, k. 149v. 
22 OBA nr 1739; OF 201, k. 2v-4v. Wzmianka o młynach górnym i dolnym, podlegających mi-

strzowi młyńskiemu w Bartoszycach, GA, s. 156.
23 OBA nr 1739, k. 3v; OF 201, k. 16v-18v; zob. też: J. Sarnowsky, Die Wirtschaftsführung, s. 154. 
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młyńskiego wydzierżawiony osobom prywatnym24. Rola młynów zarządzanych przez 
mistrzów młyńskich w strukturze gospodarczej poszczególnych komturstw była opisana 
w planie gospodarczym, który określał ogólne ilości zboża i pieniędzy, jakie miały one 
przekazywać do kasy komtura. Wskazują na to przytoczone powyżej regularne wpłaty do 
kasy konwentu odpowiedniej sumy z dochodów folusza i sprzedaży słodu, dokonywane 
przez mistrza młyńskiego w Malborku25. Praktyka taka wynika jasno z zachowanych 
planów gospodarczych komtura elbląskiego i królewieckiego. Precyzyjnie określały one 
usytuowanie młynów w gospodarce komturstwa26. Podobnie sytuacja wyglądała praw-
dopodobnie też w przypadku innych mistrzów młyńskich, w tym w Gdańsku i Tczewie, 
którzy nadzorowali obok młynów zbożowych również folusze.

Jak zaznaczono w planie gospodarczym komturstwa królewieckiego, do obowiązków 
mistrza młyńskiego należało kupowanie odpowiednich kamieni, prowadzenie potrzeb-
nych remontów, opłacanie swych podwładnych oraz dostarczanie drewna dębowego 
i świerkowego do budynków oraz potrzebnych gwoździ27. Według wspomnianego planu 
mistrz młyński był zobowiązany wypłacać rocznie: 800 grz. komturowi domowemu, 
2000 korców słodu piwnicznemu, 3 beczki piwa konwentowi oraz 200 korców owsa 
na potrzeby koni pociągowych28. Z rachunków z 1425 r. sporządzonych przez Michała 
Tussenfeldera wynika, że w rzeczywistości osiągnął on dochód ze sprzedaży słodu i zboża 
oraz z pracy folusza, wynoszący łącznie 1268,5 grz., z czego 700 grz. przekazał komtu-
rowi domowemu, 70 grz. wielkiemu marszałkowi, ponad 153 grz. na budowę, 242 grz. 
na zakup kamieni młyńskich, ponad 33 grz. na opłacenie personelu młynów, 27 grz. na 
owies dla koni pociągowych, a resztę na inne materiały i prace wykonywane doraźnie 
w młynach i foluszu. Część prowadzonych inwestycji obejmowała między innymi budo-
wę mielcucha29. Z innego przekazu wiadomo, że wielki marszałek uzyskiwał z młynów 
królewieckich rocznie 700 grz. i 2000 korców słodu30. Z kolei w 1430 r. w rachunkach 
komtura domowego w Królewcu potwierdzono, że otrzymał on od mistrza młyńskiego 
300 grz., co stanowiło prawie 1/4 całości jego dochodów (wyniosły one wówczas 1282 
grz. i 19,5 sk.)31. Co ciekawe, w rachunkach tych wskazano również sumy wypłacane 

24 B. Jähnig, Zur Wirtschaftsführung, s. 146-147; J. Sarnowsky, Die Wirtschaftsführung, s. 157-158.
25 Niestety, plan gospodarczy komturstwa malborskiego nie zachował się do naszych czasów.
26 A. Semrau, Der Wirtschaftsplan des Ordenshauses, s. 31-32; B. Jähnig, Zur Wirtschaftsführung, 

s. 146-147.
27 „Item alle stein, dy muss her kouffn. Item her muss buwen jerlichen was notdorfft ist in den 

molen. Item her [muss] lonen allem synen gesinde. Item allerleye eychn adir vichten holcz muss her 
schicken zcu synem gebuwde. Item ginteln nagewerg und andyssnb(er)g [?] daz muss her schicken”, 
B. Jähnig, Zur Wirtschaftsführung, s. 146. Podobne zadania realizowali także inni mistrzowie młyńscy. 
Przykłady przytacza J. Sarnowsky, Die Wirtschaftsführung, s. 156, przyp. 75. 

28 B. Jähnig, Zur Wirtschaftsführung, s. 146-147; J. Sarnowsky, Die Wirtschaftsführung, s. 157.
29 J. Sarnowsky, Die Wirtschaftsführung, dodatek źródłowy nr 7, s. 728-731. Wybudowany mielcuch 

był zarządzany w latach 30. bezpośrednio przez mistrza młyńskiego, GA, s. 37, 41, 43.
30 GZ, s. 18.
31 OF 166m, k. 75v.
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na zakup ryb (fischgeld) dla pracowników młynów (molknechten)32. Mistrzowie młyńscy 
odpowiadali też nieraz za dostarczanie na potrzeby konwentu określonych warzyw33.

Tabela 14. Analiza funkcji mistrza młyńskiego w strukturze konwentów

Lp.
Zakłady podle-
gające mistrzo-
wi młyńskiemu

Mistrz młyński

BartoszyceI MalborkII KrólewiecIII ElblągIV Pasłęk

1 młyny zbożowe + + + + +
2 folusz + + + + +

3 mielcuch 
(słodownia) + (budowa) + +

4 piekarnia +
5 browar +

6 obora 
(tuczenie świń) + + + +

7 gospodarstwo 
rybne +

8

Stałe obowiązki 
ustalone 
w planie 

gospodarczym 
lub wynikające 
z zachowanych 

rachunków

450 korców 
słodu i 150 

korców mąki 
żytniej dla 

(prokurato-
ra?) w Pru-
skiej Iławie, 

mąka dla 
wielkiego 
mistrza

dochód 
z folusza – 
50 grz. dla 
konwentu, 
30-35 grz. 
rocznie ze 
sprzedaży 

słodu

800 grz. dla 
konwentu, 

piwnicznemu 
2000 korców 

słodu,
3 beczki piwa 
konwentowi, 
200 korców 

owsa dla koni 
pociągowych

6500 korców 
słodu na 

produkcję 
piwa, 1139 

korców 
żyta i 1032 

pszenicy 
dla mistrza 

piekarskiego

2390 korców 
słodu na 

produkcję 
piwa

9

Zboże, 
słód i mąka 

otrzymywane 
od innych 

urzędników

530 korców 
żyta 

i 410 korców 
pszenicy od 

komtura, 660 
korców mąki 

pszennej, 
290 korców 

pszenicy 
i 1020 

korców żyta 
od mistrza 
zbożowego

otrzymał 
pomoc od 
komtura 

w Elblągu – 
25 grz., 750 

korców słodu 
i 240 korców 

żyta

32 OF 166m, k. 85r.
33 Mistrz młyński w Gdańsku dostarczał w 1410 r. cebulę, czosnek i kapustę, GA, s. 691; J. Sarnow-

sky, Die Wirtschaftsführung, s. 156; z kolei mistrz młyński w Bartoszycach cebulę, OF 201, k. 2v.
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Lp.
Zakłady podle-
gające mistrzo-
wi młyńskiemu

Mistrz młyński

BartoszyceI MalborkII KrólewiecIII ElblągIV Pasłęk

10

Zboże, słód 
i mąka przeka-
zywane innym 
urzędnikom

155 korców 
owsa dla 
wielkiego 

komtura, 630 
korców na 

piwo w Bar-
toszycach

słód przeka-
zywany piw-
nicznemu, 

który zarzą-
dzał mielcu-

chem 

2700 korców 
słodu piw-
nicznemu, 

100 korców 
wielkiemu 

marszałkowi

3300 korców 
mąki żytniej 
i 1740 kor-
ców mąki 
pszennej 
przekazał 
mistrzowi 

piekarskiemu

156 korców 
słodu dla 

(prokurato-
ra?) w Bardy-

nach 

I W rachunkach mistrza młyńskiego w Bartoszycach z 1413 r. zanotowano, że przekazał on 35 kor-
ców żyta wielkiemu mistrzowi, 6 korców do Rynu, 16 korców do Jezioran, 6 korców do Olsztyna i 15 
korców do Barczewa.

II Piwniczny odbierał słód z młyna, MA, s. 92.
III W rachunkach mistrza młyńskiego mowa również o wydatkach na zakup wozów dla piekarni. 

Z kolei w inwentarzu spisanym przy zmianie na funkcji piwnicznego w Królewcu z 1428 r. mowa 
o słodzie przekazywanym do mistrza młyńskiego, OF 166m, k. 45r.

IV W Elblągu mistrz młyński nadzorował browar i wypłacał pensję słodownikowi (melczer) oraz jego 
dwóm pomocnikom, OF 200b I, k. 88r.

Źródło: OBA nr 1739, OF 201; MK; MA; OF 200 b I, k. 82r-88v, 146r-150v.

Z kolei mistrzowi młyńskiemu w Elblągu według planu gospodarczego z 1386 r. pod-
legały obok młynów również piekarnia, browar i hodowla trzody34. Natomiast według 
rachunków mistrza młyńskiego z 1431  r. podlegały mu młyny Górny, Dolny, Nowy 
i Notsack, a także folusz, mielcuch, browar, piekarnia i wspomniana już hodowla trzody 
(obora)35. Podobnie mistrz młyński w Pasłęku w 1444 r. zarządzał obok młyna również 
foluszem i mielcuchem36. Zestawienia zachowanych rachunków, ilustrujących gospo-
darkę  prowadzoną przez mistrzów młyńskich w Bartoszycach (komturstwo bałgijskie), 
Królewcu (komturstwo królewieckie), Elblągu i Pasłęku (komturstwo elbląskie) doko-
nano w tabeli 15.

34 Na temat gospodarki mistrza młyńskiego w Elblągu w 1386 r. zob. A. Semrau, Der Wirtschaft-
splan des Ordenshauses, s. 31-32.

35 Rachunki z lat 1431–1432 sporządzone przez Mikołaja Bergera, OF 200b I, k. 82r-88v. B. Jähnig 
(Zur Wirtschaftsführung, s. 127), nazywając Bergera Mikołajem Beringerem, błędnie określił go jako 
mistrza młyńskiego w Pasłęku. Edycja zob. Rachunki mistrza młyńskiego w Elblągu z lat 1431–1432, 
wyd. R. Kubicki, RE, 23, 2010, s. 185-196.

36 Rachunki z 1444 r. sporządzone przez Jana Kruga, OF 200b I, k. 146r-150v. Sam mistrz młyński 
w Pasłęku Jan Krug był też wzmiankowany w wykazie urzędników zakonnych posiadających konie, 
APG 369,1/2104a, k. 17-18.
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Tabela 15. Rachunki mistrzów młyńskich w Bartoszycach, Królewcu, Elblągu i Pasłęku

Lp. Pozycja w rachunkach
lub cel wydatków

Bartoszyce
1414 r.

Królewiec
1425 r.

Elbląg
1431–1432 r.

Pasłęk
1444 r.

1 Ilość pobranego słodu 
(w korcach) 1336 5042 7102 1572

2 Ilość pobranego żyta 
(w korcach) 1214 2340 1139 1820

3 Ilość pobranej pszenicy 
(w korcach) 125,5 710 1032 110

4 Opłaty za przemiał 
(malczpfennig) – – 31,5 grz. 2,5 

sk. 11 grz. 4 sol

5 Dochód ze sprzedaży zboża 
i słodu 18 grz. 1061,5 grz. 91,5 grz. 4 sk. 15 grz. 8 sk. 

1 sol

6 Dochód z folusza 9,5 grz. 4 sk. 161 grz. 30 grz. 1 
wiardunek 18,5 grz. 6 d

7 Dochód z mielcucha – – – 4 grz. 6,5 sk.

8 Wydatki na kamienie 
młyńskie 4 wiardunki 242 grz. 35 grz. 35 grz. 4 sk. 

6 d

9
Wydatki na remonty 
i budowy
(w tym robocizna)

17 grz. 153 grz. 21 
sk. 6 d 89,5 grz. 2 sk. 29 grz. 12 sk. 

6 sol

10 Suma wydatków 45 grz. 4 sk. 
6 d

1325 grz. 1 
sol.

184,5 grz. 4 
sk. 6 d

79 grz. 16 sk. 
3 d

11 Suma dochodów 30 grz. 14 sk. 1268,5 grz. 171,5 grz. 
15 d

80 grz. 4 sk. 
minus 2 d

12 Różnica dochody/wydatki -15 grz. 7 sk. 
1,5 d

-56,5 grz. 1 
sol.

-12 grz. 8 sk. 
9 d +7 sk. 1,5 d

Skróty: d – denarius (fenig), sol. – solidus.

Źródło: OF 201, k. 2r-4v; J. Sarnowsky, Die Wirtschaftsführung des Deutschen Ordens in Preußen 
(1382–1454) (Veröffentlichungen aus den Archiven Preußischer Kulturbesitz, Band 34), Köln–Wei-
mar–Wien 1993, dodatek źródłowy nr 7, s. 728-731; OF 200b I, k. 82r-88v, 146r-150v.

Należy podkreślić, że dane zawarte w tabeli, a w szczególności wyliczona na koń-
cu różnica, wynikająca z prostego zestawienia przychodów i wydatków, nie do końca 
odzwierciedlają rzeczywiste znaczenie gospodarcze obiektów administrowanych przez 
poszczególnych mistrzów młyńskich. Pozornie zdecydowanie największe zyski przyno-
siła gospodarka mistrza młyńskiego w Królewcu, który wygenerowane dochody prze-
kazywał innym urzędnikom, w tym 700 grz. w gotówce komturowi domowemu i 70 
grz. wielkiemu marszałkowi, zapisując je w swych rachunkach po stronie wydatków. 
Wynikały one jednak z faktu bezpośredniej sprzedaży znacznej części pozyskiwanego 
słodu i zboża, które dały mu dochód odpowiednio: słód – 374 grz. 16 sk., żyto – 509 
grz. i 8 sk., a pszenica – 177,5 grz. Sprzedał on całe uzyskane żyto i pszenicę, a także 
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2242 korców słodu, natomiast 2700 korców przekazał bezpośrednio piwnicznemu, 
a dalsze 100 korców wielkiemu marszałkowi37. Zupełnie inaczej wyglądała gospodarka 
mistrza młyńskiego w Elblągu. Z pozyskanego słodu aż 6500 korców przekazał on na 
produkcję piwa, zaś całe pozyskane jako opłata przemiałowa żyto (1139 korców) i psze-
nicę (1032 korce) przekazał mistrzowi piekarskiemu. Gdyby dokonać sprzedaży całości 
wspomnianych zbóż i słodu po cenach, jakie uzyskiwał mistrz młyński w Królewcu, 
dałoby to dochód w wysokości odpowiednio: słód – około 1083 grz., żyto – prawie 
247 grz., pszenica – 258 grz. Z kolei bliższa analiza rachunków mistrza młyńskiego 
w Pasłęku prowadzi do stwierdzenia, że przyczyną uzyskania ostatecznie dodatniego 
bilansu była pomoc, jaką otrzymał on od komtura elbląskiego. Ten ostatni przeka-
zał mu w gotówce 25 grz. oraz 750 korców słodu i 240 korców żyta38. Tymczasem 
ujemny bilans mistrza młyńskiego w Bartoszycach wynikał z faktu, że niewielką ilość 
pobranego zboża sprzedawał on na wolnym rynku, na koniec roku posiadał w młynie 
jeszcze 600 korców żyta, a wcześniej przekazywał między innymi 450 korców słodu 
do Pruskiej Iławy, a żyto i pszenicę wielkiemu mistrzowi39. Niestety, nie zachowały 
się rachunki mistrza młyńskiego w Gdańsku, który zarządzał największym tego typu 
zakładem w państwie krzyżackim. Pewne wyobrażenie na temat skali jego produkcji 
dają jednak zachowane inwentarze zawartości młyna z końca XIV w., uwzględniające 
ilości przechowywanego tam zboża. Dla przykładu według inwentarza z 8 I 1385 r. 
znajdowało się w nim wówczas: 5900 korców słodu, 453,5 korca pszenicy, 20 548 kor-
ców żyta i 1837 korców owsa40. W 1389 r. przekazano do Lęborka i Pucka łącznie 201 
łasztów (12 060 korców) żyta, a zakupiono 5000 korców owsa41, a w 1418 r. folwark 
młyński tuczył 29 świń42. Natomiast w młynach w Królewcu w 1392 r. było 300 kor-
ców słodu43, w Bartoszycach na zamku i w młynach w 1412 r. – 515 korców żyta, 16 
korców pszenicy i 90 korców słodu44, w Elblągu w 1451 r. – 60 korców pszenicy, 120 
korców żyta, 500 korców słodu, 700 korców jęczmienia45, a w Pasłęku w tym samym 
czasie – 180 korców żyta, 120 korców pszenicy i 250 korców słodu46. Z terenu kom-
turstwa dzierzgońskiego znamy natomiast rachunki z 1429 r., które ukazują działalność 
gospodarczą tamtejszych młynów. Pobrano wówczas z młynów ogółem: 1523 korce 
żyta, 231 korców pszenicy i 586 korców słodu. Z tego na przemiał do młyna w Starym 
Dolnie wysłano 895 korców żyta i całą pszenicę. Z pobranego żyta 300 korców wydano 

37 J. Sarnowsky, Die Wirtschaftsführung, dodatek źródłowy nr 7, s. 729-730.
38 OF 200b I, k. 148r.
39 OF 201, k. 3v-4v.
40 GA, s. 684.
41 GA, s. 685
42 GA, s. 696.
43 GA, s. 7.
44 GA, s. 156.
45 GA, s. 105.
46 GA, s. 106.
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wsiom, 260 przekazano do piekarni, 38 zostawiono w dworze, a 30 wysłano do dwor-
nika w Nowicy. Z kolei 500 korców słodu poszło na produkcję piwa, 50 wysłano do 
Przezmarka, a 36 zostało w młynie47.

Obok mistrza młyńskiego pojawiły się wzmianki o innych osobach zajmujących się 
praktycznie zarządzaniem oraz kontrolą młynów zamkowych i miejskich. W 1401 r. 
wspomniano o „małym mistrzu młyńskim” (der cleyne molmeister), który przebywał 
w Ragnecie w związku z jakimiś pracami budowlanymi48. Z kolei w 1404  r. wśród 
członków konwentu malborskiego wskazano mistrza młyńskiego i mistrza młyńskie-
go z Dąbrówki (Damerow)49. Komturowie, a niekiedy też niżsi urzędnicy terytorialni 
(prokuratorzy) pobierali czynsze z młynów prywatnych na terenach poszczególnych 
jednostek administracyjnych państwa zakonnego. W 1418 r. czynsz z młyna w Wolitta 
pobierał rybicki, natomiast z młyna w Żelaznej Górze leśny w komturstwie bałgij-
skim50. Prokurator w Tapiawie pobierał w 1437 r. dochody i czynsze z młynów w okrę-
gu leśnym w Tapiawie, położonych w Tolleynen, Tapiawie, Symnaw i Gilge51. Z kolei 
prokurator w Szestnie dzierżawił trzy młyny zbożowe w Szestnie, Mrągowie i Pilcu 
młynarzowi, który miał prawo do pobierania 1/5 z uzyskanej opłaty przemiałowej52. 
Czynsz z młynów w poszczególnych jednostkach komturstwa malborskiego pobiera-
li również wójtowie w Grabinach i Laskach, rybicki w Szkarpawie oraz prokuratorzy 
w Lasowicach i Mątowach53. 

Analiza rocznej aktywności młynów

Ważnym elementem specyfiki pracy młynów wodnych były powtarzające się okresy ich 
szczególnie dużego przemiału, z czym wiązała się potrzeba dodatkowego spiętrzania 
wody. Przyjmuje się, że mniejsza aktywność, wynikająca nie tylko z cyklu produkcji 
zbóż, ale też z utrudnień związanych z niższym poziomem wody w rzekach, przypa-
dała na okres od maja do lipca54. Warunki te miały charakter powtarzalnego cyklu, 
o czym może świadczyć fakt, że w planie gospodarczym mistrza młyńskiego w Królew-

47 Z. H. Nowak, J. Tandecki, Przyczynek do życia codziennego, s. 170.
48 MT, s. 97, 106; W. Długokęcki, Z dziejów młynarstwa, s. 57.
49 AMH, s. 462,463. Jak przypuszcza W. Długokęcki, jego siedzibą była prawdopodobnie wieś 

Dąbrówka w pobliżu jeziora o tej samej nazwie. Być może „jego głównym zadaniem było czuwanie 
nad przepływem wody z Jeziora Balewskiego i jezior sztumskich”, tenże, Z dziejów młynarstwa, 
s. 57.

50 GA, s. 163.
51 GZB, s. 60. Przy czym czynsz z młyna w Tolleynen był pobierany okresowo bezpośrednio przez 

konwent w Królewcu, GZB, s. 19.
52 OF 186, k. 7v-8v.
53 Wykazy w MA, s. 28-32, 43-45, 47, 52, 54-55, 57-58, 73-75, 83, 86.
54 Może na to wskazywać fakt, że w tym okresie dokonywano oczyszczania kanału Raduni, dopro-

wadzającego wodę do Wielkiego Młyna w Gdańsku, zob. J. Trzoska, dz. cyt., s. 73.
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cu z góry określono, iż w przypadku częstego występowania niskiego stanu wody (cle-
in wasser), gdy nie mógł on wypracować określonej ilości dochodów dla komturstwa, 
wielki marszałek miał mu służyć pomocą55. Ograniczenie możliwości przemiałowych 
młynów było jednak wynikiem nie tylko suchego lata, ale też zamarzania rzek w okre-
sie zimowym, co utrudniało pracę młynów, blokując koła młyńskie, a przy roztopach 
wiosennych zagrażało dodatkowo ich konstrukcji56. Pewne wskazówki pomocne do do-
kładniejszego określenia okresu aktywności młynów posiadamy dla młyna w Wadągu. 
W 1429 r. spór związany z nadmiernym spiętrzeniem wody spowodował skargę miesz-
kańców Barczewa, którą rozpatrzył biskup warmiński Franciszek. Mieszczanie skarżyli 
się komisji przybyłej w wigilię św. Małgorzaty (12 VII), że młynarz spiętrzał wodę do 
poziomu, jaki miała ona przed Zielonymi Świątkami (w 1429 r. było to 15 V)57. Wy-
nika z tego, że od drugiej połowy maja wspomniany młynarz zaczął spiętrzać wodę, co 
nie było zwyczajnym działaniem w tym okresie. Z kolei w liście z 21 I 1446 r. komtur 
w Świeciu informował wielkiego mistrza o wstrzymaniu pracy wszystkich podległych 
mu młynów i zamknięciu śluz ze względu na zbyt wielką wodę58. Oczywiście okresem, 
w którym zazwyczaj następowało zwiększenie przemiału, na co wskazuje jednoznacznie 
czas wypłacania czynszu przez młynarza, był ostatni kwartał roku, począwszy od wrze-
śnia, a więc tuż po zakończeniu żniw59. Bliższych wskazówek na temat okresów inten-
syfikacji i zmniejszenia aktywności młynów krzyżackich dostarczają rachunki mistrza 
młyńskiego w Królewcu z 1425 r. Są one szczególnie cenne, gdyż odnotowują cotygo-
dniową ilość pobieranego, jako opłata przemiałowa, słodu, żyta i pszenicy. Opracowane 
dane prezentuje wykres 1.

Wynika z niego jednoznacznie, że okresem znacznego zmniejszenia przemiału były 
miesiące letnie, co zapewne obok rzeczywistych potrzeb w tym czasie wynikało także 

55 „Item wen clein wasser ist daz dicke und off geschith und der molmeister daz obgeschribin nicht 
aller irwerben kann mit den molen so muss der Obirste Marschalk das obrigge unzurichten was daran 
gebricht”, B. Jähnig, Zur Wirtschaftsführung, s. 146. Ogólnie dla terenu Prus właściwych stan rzek 
podlega mniejszym wahaniom, im bliżej Zalewu Wiślanego i Kurońskiego. Stany niskie i najniższe 
przeważają w lecie i jesieni, czasem aż do środka zimy. Stany wysokie i najwyższe występują natomiast 
przy końcu zimy i na wiosnę w wyniku topnienia mas śnieżnych. Poza tym w związku z obfitymi 
opadami letnimi drugie podniesienie się poziomu obserwuje się w miesiącach lipcu, sierpniu lub wrze-
śniu. Ciekawie wygląda sytuacja na Łynie. Pod Bartoszycami największy przybór obserwowano w lip-
cu, zaś w Sępopolu i Frydlądzie obok lipcowego drugi przybór miał miejsce we wrześniu, a wyraźny 
spadek stanu wód w sierpniu. Wpływ na to mają dopływy Guber i Omet, kierujące wody z terenów, 
na których opady letnie mają najwyższą wartość pod koniec lata. Dane na temat stanów wód rzek dla 
Prus właściwych zestawił S. Srokowski, dz. cyt., s. 30-31.

56 Dane na temat okresów zamarzania rzek dla Prus właściwych zestawił S. Srokowski, dz. cyt., 
s. 39-41.

57 CDW IV nr 280, s. 313-314; nr 283-285.
58 OBA nr 9040.
59 Zob. podrozdział o terminach wypłaty czynszu.
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Wykres 1. Ilość słodu, żyta i pszenicy pobierana w młynach mistrza młyńskiego w Królewcu w 1425 r.

Źródło: J. Sarnowsky, Die Wirtschaftsführung des Deutschen Ordens in Preußen (1382–1454) (Veröffen-
tlichungen aus den Archiven Preußischer Kulturbesitz, Bd. 34), Köln–Weimar–Wien 1993, załącznik 
źródłowy nr 7, s. 728-731.

z sytuacji hydrologicznej60. Pomiędzy 20 a 27 V łączna ilość pobranego zboża i słodu, 
a więc także realny przemiał, spadła ze 173 do 70 korców, zaś najniższy był w dniach od 
24 VI do 15 VII i wynosił od 52 do 64 korców. Z kolei wyraźny wzrost odnotowano 
dopiero pomiędzy 9 a 16 IX, gdy ilość pobranego słodu i zboża zwiększyła się z 84 do 
177 korców tygodniowo. Zapewne przemiał ten obejmował już zboże zebrane w czasie 
dopiero co zakończonych żniw. Mniejszy przemiał miał miejsce także w lutym, gdy ilość 
pobranego słodu i zbóż spadła o kilkadziesiąt korców, co miało zapewne związek z cięż-
ką zimą, utrudniającą pracę urządzeń przemiałowych (zamarzanie kanałów młyńskich). 
Z kolei okresami największej aktywności przemiałowej młynów zakonnych w Królewcu 
były miesiące marzec i grudzień, gdy tygodniowy pobór wyniósł ponad 200 korców, 
osiągając najwyższą wartość odpowiednio 18 III – 262 korce i 16 XII – 264 korce. Jesz-
cze wyraźniej widać cykl pracy młynów w Królewcu, jeśli przeliczy się pobieraną opłatę 
przemiałową na rzeczywiste ilości mielonego zboża i słodu. Za podstawę przyjęto opłaty 
przemiałowe z około 1430 r., gdy mistrz młyński pobierał jedną macę (1/16 korca) od 
korca zboża i 4 korców słodu.

60 Na znaczenie opadów atmosferycznych jako najważniejszego elementu klimatu mającego wpływ 
na funkcjonowanie młynów wodnych wskazał Z. Podgórski. Dokonał on charakterystyki hydrologicz-
nej rzek ziemi chełmińskiej, z której wynika, że mają one małe zasilanie w okresie od czerwca do paź-
dziernika (z wyjątkiem części lipca). Intensywne zasilanie występuje zaś w dwóch okresach od lutego 
do kwietnia (głównie w marcu), a druga faza ma miejsce w lipcu, zob. Z. Podgórski, dz. cyt., s. 30-32.
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Wykres 2. Przemiał słodu i zboża w młynach mistrza młyńskiego w Królewcu w 1425 r.

Źródło: J. Sarnowsky, Die Wirtschaftsführung des Deutschen Ordens in Preußen (1382–1454) (Veröfen-
tlichungen aus den Archiven Preußischer Kulturbesitz, Bd. 34), Köln–Weimar–Wien 1993, załącznik 
źródłowy nr 7, s. 728-731.

W celu weryfikacji przytoczonych danych, pochodzących z rachunków mistrza 
młyńskiego w Królewcu, należy je jeszcze skonfrontować z innymi analogicznymi źró-
dłami, jakie zachowały się do naszych czasów, a więc rachunkami dotyczącymi młynów 
w Elblągu, sporządzonymi przez Mikołaja Bergera i rachunkami mistrza młyńskiego 
w Pasłęku Jana Kruga. Rachunki sporządzone przez Mikołaja obejmują okres od 4 XI 
1431 r. do 2 XI 1432 r.61 Dla większej czytelności przedstawiono je w tabeli obejmującej 
cały rok (w praktyce przełom dwóch lat).

Także w tym przypadku wyraźnie mniejsza ilość pobieranego zboża i słodu, a w kon-
sekwencji mniejszy przemiał w młynach odnotowano w okresie letnim. Miało to miejsce 
szczególnie w pierwszej połowie sierpnia, a więc w okresie tuż przed i w czasie żniw. 
Najniższą wartość w całym roku, pomijając czas, gdy młyny w ogóle nie pracowały, 
odnotowano 3 VIII (94 korce słodu i zbóż), a niewiele więcej 2 III (104 korce słodu 
i zboża). Wówczas przeszkodą były zapewne lud lub kra zagrażające pracy urządzeń prze-
miałowych. Największą aktywność młynów odnotowano natomiast 13 IV (328 korców 
słodu i zboża). W przypadku wspomnianych młynów dysponujemy nie tylko danymi 
o opłacie przemiałowej pobieranej w zbożu i słodzie, ale także macy (Metze) w pie-
niądzu, uiszczanej jako dodatkowa opłata w przypadku wykorzystywania do przemiału 
czeladzi młyńskiej. W okresie objętym omawianymi rachunkami pobrano ogółem sumę 
31,5 grz. i 2,5 sk. Zestawienie pobranych opłat prezentuje wykres 4.

61 OF 200 b I, k. 82r-88v.
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Wykres 3. Ilość zboża i słodu pobierana w młynach mistrza młyńskiego w Elblągu od 4 XI 1431 r. do 
2 XI 1432 r.

Źródło: OF 200 b I, k. 82r-85v.
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Wykres 4. Ilość zboża i opłata przemiałowa pobierana w młynach mistrza młyńskiego w Elblągu od 
4 XI 1431 do 2 XI 1432 r.

Źródło: OF 200b I, k. 82r-85v.
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Podobnie sytuacja kształtowała się w przypadku młynów w Pasłęku, dla których dys-
ponujemy rachunkami, obejmującymi okres od 3 V 1444 do 2 V 1445 r.62 W celu ła-
twiejszego porównywania ogólnych tendencji dane zebrane w tym okresie zestawiono na 
wykresie 5 ukazującym jeden rok (w rzeczywistości dysponujemy danymi dla drugiego 
półrocza 1444 i pierwszego 1445 r.). 
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Wykres 5. Ilość zboża i słodu pobierana w młynach mistrza młyńskiego w Pasłęku od 3 V 1444 do 
2 II 1445 r.

Żródło: OF 200b I, k. 146r-150v.

Obserwowane wahania przemiału były podobne do tych, jakie występowały w mły-
nach mistrza młyńskiego w Królewcu i Elblągu. Okresem najmniejszego przemiału były 
miesiące letnie czerwiec–sierpień. Ogółem najmniej opłat pobrano w tygodniu 25–31 
V, bo jedynie 17 korców, w tym 4 słodu, a najwięcej – aż 124 korce – w okresie 29 III–4 
IV, a więc w tygodniu przypadającym bezpośrednio po Wielkanocy, gdy młyny nie pra-
cowały, choć pobrano w Wielkim Tygodniu łącznie 7 korców zboża i słodu. 

Inaczej wyglądała natomiast struktura pobieranych opłat. Mistrz młyński w Kró-
lewcu pobrał bowiem aż 5042 korce słodu (co stanowi ponad 62%), 2351 korców żyta 
(około 29%) i 710 korców pszenicy (około 9%)63. Natomiast według rachunków Mi-
kołaja Bergera w młynach elbląskich pobrano ogółem 7102 korce słodu (76,6% ca-
łości), 1139 korców żyta (12,1%) i 1032 korce pszenicy (11,1%). Z kolei w młynach 
zarządzanych przez mistrza młyńskiego w Pasłęku ogółem pobrano 1820 korców żyta, 

62 OF 200b I, k. 146r-150v.
63 J. Sarnowsky, Die Wirtschaftsführung, załącznik źródłowy nr 7, s. 728-731. 
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110 korców pszenicy i 1572 korce słodu (45% całości)64. Nieznacznie większy był więc 
udział zboża w stosunku do słodu. W uzupełnieniu tych danych warto jeszcze przyto-
czyć rachunki mistrza młyńskiego w Bartoszycach, który w 1414 r. pobrał ogółem 1336 
korców słodu (46% całości), 1214 korców żyta i 125,5 korca pszenicy65.

Dla lepszego ukazania globalnych ilości pobieranego słodu i zboża zsumowano je 
dla kolejnych czterech tygodni w obrębie całego roku. Wyniki prezentuje wykres 6. 
Ukazano w nim również ogólne tendencje dla młynów w Królewcu, Elblągu i Pasłęku. 
Pamiętając o tym, że dane pochodzą z różnych lat (1425, 1431–1432, 1444–1445), co 
miało pewien wpływ na konkretne liczby i wyniki przemiałowe, wyraźnie widoczne są 
bardzo podobne tendencje. Wskazują one jednoznacznie na fakt, że aktywność młynów 
była ściśle związana z cyklem produkcji zboża, warunkami pogodowymi (ilość dostępnej 
wody, letnie susze, zimowe zamarzanie młynówki i zagrożenie krą na przedwiośniu).
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Wykres 6. Ilość słodu, żyta i pszenicy pobierana w młynach mistrza młyńskiego w Królewcu w 1425 r., 
w Elblągu w latach 1431–1432 i w Pasłęku w latach 1444–1445

Źródło: J. Sarnowsky, Die Wirtschaftsführung des Deutschen Ordens in Preußen (1382–1454) (Veröfen-
tlichungen aus den Archiven Preußischer Kulturbesitz, Bd. 34), Köln–Weimar–Wien 1993, załącznik 
źródłowy nr 7, s. 728-731; OF 200b I, k. 82r-85v; k. 146r-150v.

64 OF 200 b I, k. 147r, 148r.
65 OF 201, k. 3v-4v.
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Obok czynników związanych z pogodą i możliwościami technicznymi młynów waż-
nym wyznacznikiem ich aktywności były też okresy świąteczne, gdy ograniczano lub 
całkowicie zatrzymywano ich pracę. W 1425 r. młyny unieruchomione były w Wielkim 
Tygodniu, który przypadł na okres od 2 do 8 IV. Ponadto młyny zbożowe, z wyłącze-
niem młyna słodowego, nieczynne były w okresie Zielonych Świątków, które przypadły 
na dzień 27 V. Przemiał zmniejszył się także wyraźnie w ostatnim tygodniu grudnia, co 
miało związek z obchodzonymi wówczas świętami Bożego Narodzenia. W okresie Boże-
go Narodzenia młyny nie działały również w Elblągu i to, jak się zdaje, od 24 XII 1431 
do 13 I 1432 r. Co ciekawe, odnotowano natomiast przemiał w okresie Wielkanocy. 
Z kolei w Pasłęku młyny nie działały w okresie Wielkanocy, choć w Wielkim Tygodniu 
pobrano 2 korce zboża i 5 korców słodu. Wydaje się, że podobnie sytuacja musiała wy-
glądać także w innych młynach, nie tylko tych administrowanych bezpośrednio przez 
urzędników krzyżackich. Wszędzie o skali przemiału decydowały czynniki pogodowe, 
ilość zboża (fluktuacja związana z okresem żniw) oraz ograniczenia wynikające z obcho-
dzenia najważniejszych świąt kościelnych, gdy młyny nie mogły pracować.

Mniej szczegółowe dane na temat aktywności przemiałowej młynów, rejestrowane 
w odcinkach jedno-, dwumiesięcznych posiadamy z obszaru prokuratorstwa w Szes-
tnie66. Ich znaczenie polega jednak na tym, że obejmują one rok 1448 i lata 1450–
1452, a więc okres dłuższy niż jeden rok sprawozdawczy, jak było to w poprzednich 
przykładach. Zawarte tam dane opracowano na dwóch wykresach. Wykres 7 sumu-
je ilość poszczególnych zbóż pobieraną przez prokuratora w Szestnie z trzech młynów 
(w Szestnie, Pilcu i Morągu), natomiast wykres 8 sumę zbóż pobieranych w każdym 
z młynów oddzielnie. Analizując wykres 7, widać wyraźnie występowanie okresowych 
wahań, szczególnie spadku poboru żyta w miesiącach letnich (lipiec–sierpień), związa-
nego z porą suchą i okresem żniw, gdy przemiał znacznie się zmniejszał i jednocześnie 
z powtarzającymi się corocznie wyraźnymi wzrostami w miesiącu marcu (1450, 1451, 
1452). Podobnie wyglądała sytuacja w przypadku słodu, mniejsze wahania występowały 
natomiast w pobieraniu pszenicy, jednak jej ilość była znacznie niższa i zazwyczaj nie 
przekraczała 10% sumy pobranego słodu i żyta. Zwraca również uwagę duża przewaga 
ilościowa poboru żyta w stosunku do słodu, czego nie odnotowano w przypadku mły-
nów zarządzanych przez mistrzów młyńskich w Elblągu, Królewcu i Pasłęku. Zapewne 
było to odzwierciedleniem różnic w charakterze produkcji zbożowej na poszczególnych 
obszarach państwa krzyżackiego. W przypadku prokuratorstwa w Szestnie słabsza jakość 
ziemi determinowała oczywiście wyraźną przewagę w uprawach żyta. Przy interpretacji 
danych dla młynów w Mrągowie i Szestnie ważny jest także fakt, że – jak zanotował 
w 1449 r. prokurator – pierwszemu z nich brakowało rocznie wody przez 1/4 roku, a dru-
giemu dłużej niż 1/4 roku, zaś młyn w Pilcu miał jej pod dostatkiem67. 

66 Dla lat 1448, 1450–1451 dane dotyczą okresów miesięcznych, natomiast dla roku 1452 zesta-
wiono w okresach co dwa miesiące.

67 OF 186, k. 7v-8r.
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Wykres 7. Pobór zbóż w młynach prokuratora w Szestnie 1448, 1450–1452 – suma dla trzech mły-
nów (żyto, słód, pszenica i sweynoss)

Źródło: OF 186, k. 105v-107v, 116v-118r, 147v-152v, 154v, 157v-162v, 170r-v, 183r-184v, 190v, 
217r-v.

Dane zebrane dla trzech kolejnych lat potwierdzają występowanie, obserwowanej już 
wcześniej w przypadku Królewca, Elbląga i Pasłęka, wyraźnej cykliczności w pracy mły-
nów. Ze względu na fakt, że rachunki zawierają dane zapisywane nieregularnie w dość 
różnych okresach od miesiąca do nawet kilku, aby móc je w pełni porównać, podzielono 
sumę zebranego zboża przez ilość dni pomiędzy kolejnymi zapiskami, co dało w wyniku 
średni dzienny pobór opłaty zbożowej dla prokuratora w Szestnie z trzech omawianych 
młynów (do tej wartości odnosi się prawa skala wykresu). Dane te wskazują na bardzo 
duże wahania w średnim dziennym przemiale młynów. Ich aktywność wyraźnie spada-
ła w okresie letnim, co jest widoczne nawet bez tych szczegółowych obliczeń. Średnia 
dzienna ilość pobranego zboża, mająca oczywiście ścisły związek z rzeczywistym prze-
miałem młynów, przy założeniu, że stanowiła opłatę o stałej wartości w całym tym okre-
sie, jeszcze wyraźniej potwierdza szczególne wzmożenie pracy młynów w marcu-kwiet-
niu każdego roku (średni dzienny dochód prokuratora przekraczał wówczas 5 korców), 
a także w listopadzie (w 1448 r. wyniósł ponad 7,5 korca). Spadek w okresie letnim jest 
oczywisty (nawet poniżej 2 korców dziennie), natomiast w grudniu-styczniu mógł wy-
nikać z przerywania pracy młynów w okresie świątecznym. Obliczenia ukazujące średni 
dzienny pobór zboża przez prokuratora w Szestnie wskazują także, że dochód uzyski-
wany z młynów w latach 1448, 1450–1451 był dość podobny, natomiast w roku 1452 
odnotowano bardzo wyraźny spadek. Ogółem z młynów w Szestnie, Pilcu i Morągu 
w 1448 r. prokurator uzyskał 1021 korców zboża (w tym 706 pszenicy i 176 słodu), 
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6 gęsi, 40 kop jajek i 8 utuczonych świń68. W 1449 r. młyny dzierżawiono za czynsz 
w pieniądzu, natomiast w latach 1450–1452 młynarzowi za 1/5 opłaty przemiałowej. 
W tym okresie prokurator otrzymał: w 1450 r. – 1111,5 korca (w tym 748 żyta i 203 
korce słodu), w 1451 r. – 658,5 korca (420 korców żyta i 142 słodu), a w 1452 r. bez 
grudnia – 852,5 korca (w tym 565,5 korca żyta i 185,5 słodu)69. W zestawieniu tym 
zwraca uwagę bardzo mała ilość żyta pobieranego w 1452 r., co mogło być, jeśli dane są 
pełne, skutkiem klęski nieurodzaju. Co ciekawe, zmiany w dochodowości poszczegól-
nych młynów w roku 1448 i latach 1450–1452 były różne. Na ogólną tendencję miał 
oczywiście wpływ młyn w Szestnie, który generował połowę dochodów. Wzrost prze-
miału odnotowywano zazwyczaj w miesiącach marcu i wrześniu. W 1448 r. pomiędzy 
10 a 29 XI w młynie w Pilcu nie odnotowano żadnego poboru zboża, co mogło być 
może wynikać z jego czasowego unieruchomienia70.
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Wykres 8. Ilość zboża pobieranego z młynów w Szestnie, Pilcu i Mrągowie 1448, 1450–1452 – suma 
4 zbóż (żyto, słód, pszenica i sweynoss)

Źródło: OF 186, k. 105v-107v, 116v-118r, k. 147v-152v, 154v, 157v-162v, 170r-v, 183r-184v, 190v, 
217r-v.

68 OF 186, k. 107v.
69 Dla lat 1451–1452 brak podliczeń prokuratora w rachunkach. Obliczenia własne na podstawie: 

OF 186, k. 170v, 183r-184v, 190v, 217r-v.
70 OF 186, k. 107r.
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3.2.  Wydajność młyna i spożycie

Wydaje się, że próbę analizy wydajności młynów można podjąć również, porównując 
produkcję zboża przez wsie wchodzące w skład obszaru działalności danego młyna. Nie-
stety, rzadko można dokładnie określić wszystkie wsie, które mieliły zboże w danym 
młynie. Wydaje się, że prawdopodobnie teren ten był ściśle określony w przypadku wsi, 
które obowiązywał przymus mlewny. Dokonując analizy powierzchni wsi i możliwości 
produkcji zboża na ich terenie, można w przybliżeniu określić potencjalną wydajność 
przemiałową poszczególnych młynów. Średnia wyciągnięta z tych obliczeń powinna dać 
przybliżony obraz możliwości przemiału ówczesnych młynów. Oczywiście dodatkową 
trudność stanowi właściwe oszacowanie, jaka część zboża szła na przemiał, a jaka na 
czynsz dla władzy zwierzchniej, na kolejny zasiew i jako składnik paszy w hodowli oraz 
konsumpcji. Z prezentowanego w dalszej części pracy zestawienia wynika, że jeden młyn 
wodny mógł posiadać przymus mlewny w jednej, dwóch, a nawet pięciu wsiach lub 
osadach71. Oczywiście nie oznaczało to, że i chłopi z dalszych wsi nie dowozili zboża 
na przemiał. Czynnikiem określającym obszar działania poszczególnych młynów były 
nie tylko faktyczne możliwości przemiałowe danego młyna, ale też warunki transporto-
we ludności, jego koszt i odległości pomiędzy położonymi w okolicy innymi młynami 
wodnymi i wiatrakami. Z zachowanych rachunków mistrza młyńskiego w Bartoszycach 
z 1412 r. wiadomo, że swoje zboże mielili w nim mieszkańcy ośmiu okolicznych wsi. 
Łącznie pobrano wówczas od nich 2034 korców owsa czynszowego ze wsi: Galiny (594 
korce owsa), Dąbrowa (240), Wirwilty (180), Krawczyki (300), Spytajny (210), Borki 
(210), Schonbruch (300) i zmielono 80 korców ze wsi Schimen72.

3.3.  Przetwórstwo gospodarstwa młyńskiego

Pewne informacje na temat możliwości przemiałowych gospodarstwa młyńskiego dają 
również szczegółowe regulacje dotyczące ilości zboża, którego przemiał był obowiązkiem 
nakładanym w przywilejach młyńskich na poszczególne młyny. W 1327 r. kapituła sam-
bijska przyznała Tylo z Stantau prawo budowy młyna z dwoma kołami, położonego nad 
młynówką w Lauth, z rocznym czynszem 3,5 grz. i obowiązkiem przemiału na rzecz 
kapituły rocznie 6 łasztów (360 korców) zboża. Biorąc pod uwagę możliwość przemiału 

71 Zob. podrozdział: Przymus mlewny i odnośną tabelę. Badacz stosunków gospodarczych i osad-
niczych ziemi mirachowskiej szacował, że jeden młyn pracował tam średnio na rzecz 2–3 wsi, zob. 
M. Dzięcielski, dz. cyt., s. 96 oraz mapa 12, s. 320. 

72 OBA 1739, k. 4v.
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przez jedno koło dziennie 4–5 korców, oznaczało to, że musiał on pracować na rzecz 
kapituły, mieląc dwoma kołami przez 31 dni roboczych73. Z kolei młyn położony koło 
Rybaków (Schönewiek), nadany 4 VI 1306 r. Hermanowi przez biskupa sambijskiego 
Zygfryda i komtura w Królewcu Eberharda von Virneburga miał obowiązek mielenia na 
potrzeby biskupa i zamku krzyżackiego w Królewcu nie mniej niż po 25 łasztów (1500 
korców) żyta i 26 miar słodu (przy czym jedna miara słodu = 36 korców), a więc 936 
korców74. Przy możliwości przemiału 5 korców dziennie przez jedno koło, aby prze-
mielić w sumie dla biskupa i Krzyżaków wspomniane 4872 korce, trzeba by 974 dni. 
Młyn ten z pewnością musiał więc posiadać kilka kół. Regulacja ta nie była jednak zbyt 
korzystna dla wspomnianego młynarza, a nałożone ciężary zbyt wielkie. Może o tym 
świadczyć fakt, że w 1359  r. biskup sambijski Bartłomiej nadał Mikołajowi Rocken-
brecherowi należącą do siebie połowę młyna w mieście Rybaki dziedzicznie na prawie 
chełmińskim z czynszem wynoszącym 10 grz.75

Wydajność przemiałowa wiatraków

W kwestii możliwości przemiałowych wiatraków pewnym wyznacznikiem może być tu 
wysokość płaconego przez nie czynszu w zbożu. Liczba płaconych rocznie łasztów na 
rzecz władzy zwierzchniej musiała odpowiadać realnym możliwościom i gwarantować 
opłacalność całego przedsięwzięcia.

Prezentowane w tabeli 16 zestawienie wskazuje, że najczęściej czynsz w zbożu z wia-
traka wynosił 3–4 łaszty, a więc 180–240 korców. Wyjątkowo stosowano natomiast 
obciążenie niższe (2 łaszty) i wyższe, sięgające nawet 7 łasztów. Wprowadzono również 
formę czynszu składającego się nie tylko ze zboża, ale też określonej sumy w pieniądzu. 
Oczywiście, wskazany wymiar czynszu (3–4 łaszty zboża, względnie żyta rocznie) mu-
siał odpowiadać faktycznym możliwościom przemiałowym wiatraka. Pytanie natomiast 
dotyczy kwestii opłacalności działania wiatraka czy też młyna, a więc odpowiedzi na 
pytanie, jaką część zboża uzyskiwanego jako zapłata za przemiał młynarz (właściciel wia-
traka) musiał oddawać władzy zwierzchniej w ramach czynszu. Pewną wskazówką może 
być fakt, że młynarz, a raczej dzierżawca, z młyna wodnego poniżej zamku w Ostródzie 
w 1437 r. płacił 2/3 macy (miarki), a więc tego, co zyskiwał za przemiał, jako opłatę prze-
miałową76. Podobnie młynarz w dobrach kapituły warmińskiej w Wadąg w 1421 r. płacił 

73 UBS nr 250, s. 168. Na temat możliwości przemiałowej zob. H. Steffen, Die ländliche Mühlwesen, 
s. 88.

74 „Racione vero predicte collacionis idem Hermannus vel sui heredes nobis ac nostris successoribus 
molent singulis annis XXV last siliginis et XXVI brasia, unumquodque de XXXVI modiis usualibus, 
sine multro quod metze vulgariter appellatur, et idem Hermannus vel suis heredes fratribus de Kunigs-
berc totidem last siliginis et totidem brasia, sicut premittitir sine multro singulis annis molent”, UBS 
nr 209, s. 121; P. Siegmund, dz. cyt., s. 292.

75 UBS nr 509, s. 347.
76 GZB, s. 76.
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Tabela 16. Wymiar czynszu zbożowego z wiatraków

Lp. Wymiar 
czynszu

Miejscowości, w których 
znajdowały się wiatraki

Liczba wiatraków 
z danym czynszem Uwagi

1 2 łaszty ziarna Kiełp 1

2 3 łaszty ziarna
Nowa Wieś, Radzyń 
Chełmiński, Unisław, Nowe nad 
Wisłą, Subkowy, Puck, Królewo

7
Puck – 2,5 łaszta 
żyta i 0,5 łaszta 

pszenicy

3 3,3 łaszta żyta Lasowice 3 3 wiatraki – razem 
10 łasztów żyta

4 3,5 łaszta żyta Książki 1 –

5 4 łaszty ziarna 
(żyta)

Dobrzyki, Radzyń Chełmiński, 
Mlewo 3 –

6 4,5 łaszta Chełmża 1 1,5 łaszta – czynsz 
z 1/3 młyna

7 5 łasztów Puck 1 4,5 łaszta żyta i 0,5 
łaszta pszenicy

8 6 łasztów ziarna Strzeczona 1 –

9 7 łasztów Zalewo 1 3,5 łaszta ziarna 
i 3,5 łaszta słodu

Źródło: Opracowanie własne.

2/3 macy i oddawał jeszcze łowione węgorze77. Natomiast dziedziczny młynarz w górnym 
młynie koło zamku w Olsztynku w 1420 r. trzymał go za trzecią macę78. Również wia-
trak w Książkach, w wójtostwie rogozińskim, oddano w 1446 r. w dzierżawę za trzecią 
miarę79. Wynika z tego, że relacja w młynach wodnych i wiatrakach była podobna i aby 
zapłacić władzy zwierzchniej średni czynsz 3–4 łaszty, wiatrak musiał pobrać jako opłatę 
przemiałową 4,5–6 łasztów zboża. Zakładając, że młynarz pozyskiwał miarkę (1/16 korca, 
około 3,4 l) zboża od każdego zmielonego korca zboża (około 55 l), można dokonać 
pewnych wyliczeń. Aby młynarz mógł pobrać rocznie 4,5–6 łasztów zboża, jako 1/16 
musiałby dokonać przemiału 4320–5760 korców (237 600–316 800 l, przy wadze litra 
zboża 0,8 kg =190 080–253 440 kg = 1900–2534 kwintale), co przy maksymalnie 300 
dniach roboczych oznaczałoby przemiał 14,4–19,2 korca na dobę (6,3–8,44 kwintala)80.

77 CDW III nr 577, s. 573-574.
78 „die ober moele zu Hohenstein bey dem hause umb die drite macze und seinen erbenn ewiglich 

zu besitzen”, OBA nr 3184.
79 OBA 11044, k. 10r.
80 Wyniki te znacznie odbiegają od ustaleń M. Dembińskiej, która szacowała średni przerób dzienny 

jednego młyna wodnego na 6 kwintali w XIII–XIV i 7 kwintali w XV w., przy założeniu pracy młyna 
przez 125 dni w roku, co dawało odpowiednio 750 i 875 kwintali rocznie, zob. M. Dembińska, Prze-
twórstwo zbożowe, s. 191; taż, Energetyczne znaczenie, s. 256. Inaczej Z. Podwińska, która dla młynów 
wodnych w Małopolsce w XV w. szacowała ich wydajność na 2000–2500 kwintali i to przy pracy 100 
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Wydajność przemiałowa młynów wodnych

Pewne wskazówki na temat możliwości przemiałowych młynów wodnych, podobnie jak 
było to z wiatrakami, przynoszą informacje o wymiarze czynszu płaconego w zbożu i mące. 
Z prezentowanego zestawienia wynika, że jego wymiar był bardzo różny od minimalne-
go, wynoszącego od 1 łaszta zboża (żyta) rocznie do kilkunastu łasztów. Tak duże zróżni-
cowanie potwierdza fakt bardzo różnej wydajności urządzeń przemiałowych, zależnie od 
zastosowanego rozwiązania technicznego (młyn pod- lub nasiębierny), liczby kół, ale też 
możliwości przemiałowych danego młyna. Biorąc pod uwagę liczbę młynów płacących 
dany wymiar czynszu w zbożu, wyraźnie widać, że zdecydowana większość płaciła czynsz 
od 1 do 5 łasztów (ponad 70%). Wynika z tego, że duża część płaciła czynsz podobny 
do wiatraków. Może to wskazywać zarówno na zbliżone możliwości przemiałowe małych 
młynów wodnych i wiatraków, jak i fakt niewykorzystywania ich pełnego potencjału oraz 
uzależnienie czynszu od szacowanej ilości zboża, która mogła trafić do przemiału z okolicz-
nych wsi. W zachowanych przekazach odnotowano jednocześnie kilkanaście przykładów 
wyraźnie wyższego czynszu zbożowego płaconego z młynów wodnych. Wskazuje to na 
istnienie teoretycznie dużych rezerw przemiałowych tych urządzeń, ze względu na uzależ-
nienie od potencjału energetycznego wody, który był zmienny w ciągu roku i nie zawsze 
można go było kontrolować. Zakładając optymalne warunki pogodowe i przepływ wody, 
młyny te mogłyby zmielić znacznie więcej zboża, niż wymagały tego rzeczywiste potrzeby 
i jego globalna produkcja. Oczywiście młyny wodne były zdecydowanie bardziej przewi-
dywalne i wydajne niż wiatraki. Jeśli mieliśmy tylko jeden przykład wiatraka w Zalewie, 
który płacił czynsz w wymiarze 3,5 łaszta ziarna i 3,5 łaszta słodu, to młynów wodnych 
z takim obciążeniem i dużo większym znamy kilkanaście. Potwierdza to fakt, że większe 
młyny, zapewne z kołem nasiębiernym, dysponowały w praktyce znacząco większymi moż-
liwościami przemiału zboża niż wiatraki. W uzupełnieniu trzeba dodać, że część młynów 
płaciła czynsz złożony z kilku elementów, w tym zboża. Dla przykładu młyn w Spławiu 
płacił czynsz w wysokości 5 łasztów żyta i 6 grz., a w Lubichowie 1,5 łaszta ziarna i 2 grz.

Także młyny oddawane przez Zakon w dzierżawę płaciły czynsz w zbożu. Szczególnie 
duże ilości zboża Zakon pobierał jako opłatę przemiałową z młynów i wiatraków znaj-
dujących się na terenach intensywnej produkcji rolnej81. Tak było w przypadku młynów 
wiejskich podległych prokuratorowi w Mątowach Małych (w 1387 r. uzyskiwał łącznie 
480 korców żyta, 22 korce pszenicy, 28 korców słodu)82, wójtowi w Grabinach (otrzy-
mywał w 1417 r. z młynów w sumie 1350 korców żyta i 255 korców słodu) oraz wójtowi 
w Laskach (1976 korców mąki żytniej i pszennej)83. Jeśli chodzi o opłaty dzierżawne

dni rocznie, zob. Z. Podwińska, Rozmieszczenie wodnych młynów zbożowych w Małopolsce w XV wieku, 
KHKM, 18, 1970, nr 3, s. 391.

81 Szczegółowe zestawienie zob. tabela 23. Czynsz pobierany z młynów wiejskich w poszczególnych 
komturstwach.

82 MA, s. 74.
83 ZHM, s. 53-54.
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Tabela 17. Wymiar czynszu zbożowego z młynów wodnych

Lp. Wymiar 
czynszu

Miejscowości, w których 
znajdowały się młyny

Liczba 
młynów 
z danym 

czynszemI

Uwagi

1 1 łaszt Żelistrzewo, Barciany, Gorczenica 3 (5) –

2 1,5 łaszta Janiki Wielkie, Wilamowo, Moritten, 
Karlikowo 4 (7) –

3 2 łaszty 
ziarna

Krępsk, Nowy Młyn, Surowe, Dźwierzuty, 
Barkweda, Żurawno, Dziarny, Ostróda, 
Wałdowo Szlacheckie, Sarnowo, Konnek, 
Pierzchowice

12 (9)
Nowy Młyn, 

Konnek 
(2 koła)

4 2,5 łaszta Duża Kujawa, Kołatek 2 –

5 3 łaszty 
ziarna

Młynki, Lidzbark Welski, Stary Targ, Adams 
mole, Camancz mole, Polnische mole, 
Pajtuny, Boguszewo, Parlin, Przechowski 
Młyn, Raciąski Młyn, Wielki Komorski, Gaj 
Grzmięca, Marianka, Nadolnik

15 (12)
Lidzbark Welski, 

Pajtuny, Gaj 
Grzmięca (2 koła)

6 3,5 łaszta żyta Samborowo, Papowo Biskupie, Trzepowo 3 –

7 4 łaszty 
ziarna (żyta)

Cransschen, Łukta, Nowe Kusy, Roghusen, 
Wdecki Młyn, Lisewo, Wiewiórki, Marusza, 
Adlig Neuendorf (4–5)

10 (9) Cransschen (2 koła)

8 5 łasztów
Łęguty, Lembarg, Frisching, Świecie nad 
Osą, Imschen, Wiele, Broda, Łęgucki Młyn, 
Kobbelbude

9 –

9 6 łasztów 
ziarna

Lembarg, Wałdowo Szlacheckie, Bielice, 
Zwierzynek, Raciąski Młyn (tuczenie 4 świń) 5 (4) Lembarg (2 koła)

10 7 łasztów Tulice, Brodzki Młyny, Turznica, Czulpa, 
Nowy Młyn (5–7), Gołębiewko (5–7) 6 –

11 10 łasztów Rajkowski Młyn 1 –

12 12 łasztów Świecie nad Wisłą, Miłakowo, Chojnice 
(6 łasztów żyta i słodu) 3 Dziarnówko (10–

12 łasztów)

13 13 łasztów Tunkiel 1
6 łasztów żyta i 6 
łasztów mielonej 

kaszy, 1 łaszt słodu

14 13,5 łaszta Wielka Nieszawka 1 dodatkowo wolny 
przemiał

15 15 łasztów Nowy Młyn i Dolny Młyn (komturstwo 
tucholskie) łącznie 1 dodatkowo tuczenie 

12 świń
I W nawiasach okrągłych liczba młynów po uwzględnieniu czynszu płaconego od jednego koła 

w młynie.

Źródło: Opracowanie własne.
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w zbożu, to w przypadku młyna w Gniewie, wyposażonego w trzy koła, wynosiła ona 
w 1419 r. 14 łasztów żyta i 1500 korców słodu, zaś w 1437 r. tylko 7 łasztów żyta i 900 
korców słodu. Wymiar opłaty obniżył się także w młynie w Starogardzie Gdańskim, 
wyposażonym w pięć kół, z 23 łasztów żyta, 1 łaszta pszenicy i 1000 korców słodu około 
1419 r. do 16 łasztów ziarna i 1000 korców słodu w 1437 r. Dadajmy, że niższy czynsz 
wynikał nie tylko ze zmiany liczby kół w młynach, ale był też świadectwem kryzysu 
wsi po zniszczeniach wojennych. Dla porównania szacunkowa ilość słodu mielonego 
rocznie w Wielkim Młynie w Starym Mieście Gdańsku miała wynosić od 240 000 do 
320 000 korców (4000–5333 łasztów)84. Były to więc duże, wielokołowe urządzenia 
przemiałowe, których czynsz podlegał jednak też pewnym wahaniom, jak na to wskazuje 
przytoczony przykład z Gniewu85. Podobne wielkości czynszów dzierżawnych ustalano 
w innych młynach, co prezentuje tabela 18.

Jeśli zestawić wielkości czynszu zbożowego uzyskiwane ze wskazanych młynów z re-
alnym dochodem generowanym przez inne, zarządzane bezpośrednio przez krzyżackich 
mistrzów młyńskich, to wynika z tego, że ustalony czynsz odpowiadał zapewne ich po-
tencjałowi, a realna wydajność musiała być odpowiednio wyższa, aby przenieść jeszcze 
zadowalający zysk dzierżawcy. Zakładając, że płacony przez dzierżawców czynsz wynosił 
2/3 całej pobieranej opłaty przemiałowej, jak było to w przypadku młyna krzyżackiego 
w Ostródzie86, pobierana rocznie opłata przemiałowa wynosiła w przypadku Starogardu 
Gdańskiego 1500 korców słodu i 2130 korców zboża. Oznacza to, że młyn posiadający 
5 kół mielił rocznie 34 080 korców zboża (568 łasztów) i 48 000 korców słodu (800 łasz-
tów). Przyjmując opłatę przemiałową w wysokości miarki pobieranej od 2 korców słodu 
i 1 korca zboża, średni przemiał jednego koła wynosiłby około 16 416 korców rocznie, 
co przy 350 dniach roboczych daje dziennie przemiał w wysokości niecałe 46,9 kor-
ców87. Szacunki te są zapewne jedynie przybliżone do stanu rzeczywistego i dają tylko 
ogólne wyobrażenie, gdyż w praktyce wszystkie młyny mieliły znacznie większe ilości 
słodu niż zboża, tak więc obciążenie poszczególnych kół nie było jednakowe. Przyjmując 
te same parametry, uzyskamy odpowiednie dane dla pozostałych młynów dzierżawio-
nych i zarządzanych przez Zakon. Wyniki obliczeń zawiera tabela 1988.

84 L. Weber, dz. cyt., s. 225; W. Długokęcki, Spór gdańsko-krzyżacki, s. 24; R. Czaja, Miasta pruskie, 
s. 203, przyp. 453.

85 Na ten temat zob też: K. Bruski, Gniew w średniowieczu (XIII–połowa XV w.), [w:] Dzieje miasta 
Gniewu do 1939 r., red. B. Śliwiński, Pelplin 1998, s. 94.

86 Zob. podrozdział: Opłaty za przemiał w młynie – maca. Była już mowa o tym, że inne młyny 
dzierżawiono za 1/5 pobranych opłat przemiałowych. W ich przypadku szacowany przemiał mógł być 
odpowiednio niższy.

87 Posługując się tymi szacunkami, można jednocześnie wysunąć przypuszczenie, że w młynach za-
rządzanych przez mistrza młyńskiego w Królewcu działało około 10-12 kół przemiałowych.

88 W przypadku młynów w Królewcu za podstawę przyjęto mniejszą opłatę macy od 4 korców sło-
du, znaną z planu gospodarczego komtura z 1425 r.
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Tabela 18. Czynsz w zbożu pobierany z wybranych młynów krzyżackich w pierwszej połowie XV w.

Lp.

Miejscowość 
(siedziba 

urzędnika, 
młyn)

Jednostka 
administracyjna Data Liczba 

kół

Czynsz dzierżawny

Słód 
(korce)

Zboże 
(korce)

Pieniądz 
i inne

1 Lębork komturstwo 
gdańskie 1400 – 500 420

5 grz. 
z tuczenia 

świń

2 Sobowidz wójtostwo 
tczewskie ok. 1417 2 900 420 –

3 Gniew komturstwo 
gniewskie

ok. 1419 3 1500 840 –
1437 3 900 420 –
1444 1500 840 –

4 Starogard 
Gdański

komturstwo 
gniewskie

ok. 1419 5 1000
1440

(w tym 60 
pszenicy)

–

1437 5 1000 960 –

1444 – 1000
1440

(w tym 60 
pszenicy)

–

5 Skarszewy
wójtostwo 

tczewskie, okręg 
skarszewski

– 2 400 908 –

6 Dąbrówno
ostródzkie, 
wójtostwo 
Dąbrówno

1437 – 400 200 1 grz.

7
Ostróda, 

młyn przed 
zamkiem

komturstwo 
ostródzkie 1437 – 500 240 –

8 Bratian wójtostwo 
bratiańskie 1437 – 600 480 –

9 Brodnica komturstwo 
brodnickie 1446 – 900 180 –

10 Bartoszyce komturstwo 
bałgijskie 1414 – 1336 247 –

11 Królewiec komturstwo 
królewieckie 1425 – 5042 3050 –

12 Elbląg komturstwo 
elbląskie 1431 16 7102 2171 –

13 Pasłęk komturstwo 
elbląskie 1444 – 1572 1930 –

14 Mrągowo komturstwo 
bałgijskie 1450 2 147,5 451,5 –
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Lp.

Miejscowość 
(siedziba 

urzędnika, 
młyn)

Jednostka 
administracyjna Data Liczba 

kół

Czynsz dzierżawny

Słód 
(korce)

Zboże 
(korce)

Pieniądz 
i inne

15 Szestno komturstwo 
bałgijskie 1450 2 35 255 –

16 Pilec komturstwo 
bałgijskie 1450 2 20,5 203 –

Źródło: GZB, s. 13, 15, 82, 86, 114; KKG nr 226, s. 205; OF 186, k. 147v-171v; OF 200b I, k. 88v; 
OF 200b, k. 146r-152; OF 201, k. 2r-4v; J. Sarnowsky, Die Wirtschaftsführung des Deutschen Ordens 
in Preußen (1382–1454) (Veröffentlichungen aus den Archiven Preußischer Kulturbesitz, Bd. 34), 
Köln–Weimar–Wien 1993, dodatek źródłowy nr 7, s. 728-731; Vis., t. I nr 134, Marburg 2002, 
s. 316; ZKM 1444, s. 108.

Z zaprezentowanych w tabeli 19 szacunków wynika, że koło młyńskie mieliło dzien-
nie (na dobę) od około 4 korców (1,76 kwintala) do nawet 87 korców (38,28 kwintala) 
zboża i słodu89. Tak wielkie zróżnicowanie wynikało z ilości zboża dostarczanego do 
danego młyna, jego konstrukcji (koła podsiębierne, nasiębierne) i rocznej aktywności90. 
Wszystkie prezentowane młyny należały do największych tego typu urządzeń w pań-
stwie krzyżackim91. Dlatego też przeciętny przemiał małych młynów wiejskich musiał 
być odpowiednio mniejszy. Przywożono do nich mniej zboża, więc zarówno ich możli-
wości przemiałowe, jak i ich rzeczywiste wykorzystanie były znacznie mniejsze.

Jak pamiętamy, w przypadku młynów w Szestnie, Pilcu i Mrągowie Zakon pobierał 
4/5 jego dochodu, a 1/5 przysługiwała dzierżawcy – młynarzowi. Zakładając, że rachun-
ki prokuratora w Szestnie notują jedynie część pobieraną przez Krzyżaków, wydajność 
pojedynczego koła w tych młynach była odpowiednio wyższa (Mrągowo – 21,25 korca, 

89 Dla porównania szacunki dla młynów w Królestwie Polskim w XIX w. dały wynik 60 kwintali 
zboża dziennie, co przy 150 dniach pracy miało dawać 9000 kwintali (900 t). Szacunki T. Sobczaka, 
Produkcja młynarska w Królestwie Polskim w latach 1815–1914, cyt. za: M. Dembińska, Przetwórstwo 
zbożowe, s. 182.

90 Być może jednak dane uzyskane dla młynów w Sobowidzu, Gniewie i Starogardzie nie są precy-
zyjne, a w rzeczywistości działało tam więcej kół młyńskich.

91 W tym miejscu można przywołać jeszcze ciekawe dane na temat możliwości przemiałowych mły-
nów zbudowanych przez Krzyżaków na rzece Osie (młyn we wsi Słup). Według osób przeprowadzają-
cych jego lustracje w 1570 r. „Pierwszy młyn na rzece Osie zbudowany na gruncie wsi Słupa. W tym 
młynie będąc p. lustratorowie naleźli pozycyję takową, iż w jednej młynicy w drzewo murowanej 
jest kół korzecznych 6, a w drugiej młynicy o pół staj równych od tej pirwszej (która w rewizyjej jest 
opisana za wtóry młyn) kół 3. W obu młynicach było mliwa bardzo wiele. A iż młynarza nie było, 
młynarczycy dali im tę sprawę, iż od łasztu żyta dawają miary 4 ćw[iertni], a wymielają na jedym 
kole od godziny do godziny więcej niż łaszt żyta.”, Lustracja 1570, s. 102. Wynika z tego, że przemiał 
1 łaszta żyta (60 korców) trwał na tyle krótko, że dziennie zdolności przemiałowe młyna były znacznie 
większe niż przeciętne szacowane w przypadku wielkich młynów krzyżackich, nie wspominając nawet 
o małych młynach wiejskich.
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Pilec – 7 korców, Szestno – 9,27 korca)92. Co ciekawe, z trzech młynów w prokura-
torstwie w Szestnie najbardziej wydajny był ten w Mrągowie. Wynikało to zapewne 
z faktu, że mieliły w nim wsie i dobra, obejmujące 2948,4 ha, z których płacono czynsz, 
zaś dla młynów w Pilcu i Szestnie powierzchnia ta wynosiła w sumie 3107,6 ha. Im 
większy obszar podlegał danemu młynowi, tym większe było wykorzystanie możliwości 
przemiałowych każdego posiadanego przez nie koła. Decydujacego wpływu nie miało 
natomiat zaopatrzenie w wodę. Jak już wspomniano, przez cały rok wodę miał jedynie 
młyn w Pilcu, zaś w młynie w Mrągowie brakowało jej przez 1/4 roku, a w Szestnie nawet 
dłużej niż 1/4 roku93.

Dysponując danymi dla młynów w prokuratorstwie w Szestnie, spróbujmy przyjrzeć 
się rocznemu obciążeniu pojedynczego młyna. Za podstawę obliczeń wzięto ilość zboża 
pobieraną jako opłata przemiałowa przez prokuratora, a więc 4/5 ogólnej liczby całego 
przychodu młyna w danym okresie rozrachunkowym, gdyż 1/5 pobierał wówczas dzier-
żawca. Tę sumę podzielono przez liczbę dni w okresie rozliczeniowym, którego dotyczyły 
szczegółowe rachunki i pomnożono przez liczbę korców, jaką musiał przemielić młyn, 
aby pobrać odpowiednią opłatę. Założono, że młynarz pobierał 1/16 mielonego zboża (bez 
dzielenia go na żyto, pszenicę i słód). W wyniku tych wyliczeń uzyskano wyniki zestawio-
ne na poniższym wykresie. Dotyczą one każdego młyna z osobna. Biorąc pod uwagę, że 
miały one po dwa koła, wydajność przemiałowa pojedynczego koła młyńskiego odpowia-
dałaby w przybliżeniu połowie liczby korców podawanych na wykresie dla każdego młyna.
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93 OF 186, k. 7v-8r.

Plik zabezpieczony watermarkiem jawnym i niejawnym: 17072623A3535323

##7#52#aMTcwNzI2MjNBMzUzNTMyMw==

##7#
52#a

MTcw
NzI2

MjNB
MzU

zNTM
yMw

== ##7#52#aMTcwNzI2MjNBMzUzNTMyMw==



Przetwórstwo gospodarstwa młyńskiego 199

Analiza wykresu potwierdza nie tylko stwierdzone już wcześniej najlepsze wykorzystanie 
możliwości przemiałowych młyna w Mrągowie, ale także bardzo wyraźne zróżnicowanie 
aktywności pracy danego młyna, a zatem też pojedynczego koła, w całym roku i w ciągu 
kilku lat, dla których dysponujemy rachunkami. Przemiał jednego koła (pomijamy dane 
z grudnia 1451 r., gdyż odbiegają one bardzo wyraźnie od średniej dla wszystkich młynów, 
co może wynikać z ich niekompletności) dla Szestna wahał się od 4,25 korca dziennie 
w lipcu 1451 r. do 22,5 korca w marcu 1451 r., w przypadku młyna w Pilcu od 2,5 korca 
w lutym, maju i lipcu 1451 r. do prawie 17 na przełomie stycznia i lutego 1448 r., a w przy-
padku Mrągowa od 8,5 w lipcu 1451 r. do ponad 47 w listopadzie 1448 r. i 40 w marcu 
1450 r. Tak duże różnice w dziennym przemiale poszczególnych młynów oczywiście nie 
wynikały tylko z ilości zboża, jaką w danym okresie chciano w nich mielić, ale także z po-
tencjału przemiałowego koła, który zmieniał się wraz z ilością wody zebranej w stawach 
młyńskich czy też jej ilością w rzece. Zależał więc w praktyce w dużym stopniu od poten-
cjału energetycznego wody, którą mógł on w danym okresie wykorzystywać. Wskazana już 
wcześniej cykliczność możliwości przemiałowych wraz z ilością zboża, które dostarczano 
do danego młyna, decydowała o cyklu jego pracy i faktycznym wykorzystaniu. Rozpiętość 
pomiędzy wartościami minimalnymi a maksymalnymi dla Szestna (od 4,25 do 22,5), Pilca 
(od 2,5 do 17) i Mrągowa (od 6,5 do 47) oznaczałaby, że przy minimalnym wykorzysta-
niu teoretycznych możliwości przemiałowych wykorzystywały one jedynie, odpowiednio: 
Szestno 19%, Pilec ponad 15%, a Mrągowo 14% potencjału przemiałowego, a właściwie 
maksymalnego znanego nam przemiału. Dokładne zestawienie prezentuje wykres 10. Ob-
liczenia te muszą być oczywiście traktowane jedynie jako ogólne szacunki.

Obliczając w oparciu o przyjęte założenia wydajność młynów prywatnych, płacą-
cych czynsz szacowany na 2/3 ich rocznego przychodu, otrzymamy bardzo zróżnicowane 
wyniki. Młyny jednokołowe, takie jak w Barcianach, obłożone najniższym czynszem 
1 łaszta rocznie mieliłyby dziennie jedynie 4 korce. W tym wypadku szacunki mogą 
okazać się jednak zawodne, gdyż należy chyba przyjąć, że młyny prywatne (z przywile-
jem i prawem dziedziczenia) płaciły zazwyczaj niższy procentowo czynsz z uzyskiwanego 
dochodu niż młyny prowadzone przez dzierżawców. Wskazuje na to przykład młyna 
w Wargen, dzierżawionego za 40 grz. rocznie, a później nadanego osobie prywatnej 
z przywilejem młyńskim, w którym ustalono czynsz na 20 grz.94

W kontekście uzyskanych danych szacunkowych na temat wydajności koła młyń-
skiego w młynach wodnych należy podkreślić, że odpowiednio mniejsze możliwości 
przemiałowe miały młyny kieratowe i deptakowe. Z nielicznych źródeł na ten temat 
wiadomo, że młyn deptakowy budowany przez komtura w Toruniu w 1453 r. miał być 
napędzany przez czterech ludzi i w założeniu miał mielić na dobę (tag und nacht wol) 
około 5–6 korców ziarna95.

94 Może tu jednak chodzić o tę samą sumę, raz wyrażoną w tzw. małych grzywnach, a potem w tzw. 
dobrych. 1 dobra grzywna = 2 małe grzywny.

95 „wir haben vorgenomen im hawsze zcu bauwen eyne tritmole, dy fyer mannes mogen treten, und 
dy sulle tag und nacht wol fumft adder sechs scheffel malen”, ASP III, nr 283, s. 554 (OBA nr 11685).

Plik zabezpieczony watermarkiem jawnym i niejawnym: 17072623A3535323

##7#52#aMTcwNzI2MjNBMzUzNTMyMw==

##7#
52#a

MTcw
NzI2

MjNB
MzU

zNTM
yMw

== ##7#52#aMTcwNzI2MjNBMzUzNTMyMw==



Organizacja produkcji młynów200

 

0
10
20
30
40
50
60
70
80
90

100
24

 I 
14

48
10

 II
16

 II
I

1 
V

23
 V

I
9 

VI
II

13
 IX

27
 X

10
 X

I
29

 X
I

29
 X

II 
14

48

6 
I –

1 
II 

14
50

11
 II

I
1 

IV 2 
V

31
 V

22
 V

I
27

 V
II

29
 V

III
28

 IX
27

 X
18

 X
I 1

45
1

20
 X

II 
14

50
6 

II 
14

51
11

 II
I

2 
IV

10
 V

I
4 

VI
II 

14
51

23
 X

II
18

 II
 1

45
2

6 
IV

28
 V

1 
VI

I
14

 V
III

16
 X

29
 X

I 1
45

2

w
yk

or
zy

st
an

ie
 p

ot
en

cj
ał

u 
(w

 %
)

Szestno Mrągowo

Pilec 2 okr. śr. ruch. (Szestno)

2 okr. śr. ruch. (Mrągowo) 2 okr. śr. ruch. (Pilec)

okr. śr. ruch. – okresowa średnia ruchoma 
Wykres 10. Szacunkowe wykorzystanie możliwości przemiałowych młynów w Szestnie, Mrągowie 
i Pilcu 1448, 1450–1452

Źródło: OF 186, k. 105v-107v, 116v-118r, k. 147v-152v, 154v, 157v-162v, 170r-v, 183r-184v, 190v, 
217r-v.

3.4.  Produkty młyńskie, zaplecze gospodarcze  
i inne warsztaty przy młynie

Produkcja młyna nie ograniczała się tylko do przemiału zboża (żyta, pszenicy, kaszy) na 
potrzeby produkcji piekarskiej, słodu do produkcji browarów i kaszy do konsumpcji96. 
Jak już wspomniano, niejednokrotnie gospodarstwo młyńskie składało się nie tylko 
z młyna i przynależnej do niego niewielkiej działki, ale również z karczmy, ogrodu 
warzywnego, kilku łanów ziemi, łąk, a nawet lasów. Młynarze zazwyczaj prowadzili 
mniejszą lub większą hodowlę drobiu i trzody chlewnej, której część byli zobowią-
zani oddawać jako formę czynszu dla władzy zwierzchniej. Ważnym elementem była 
również hodowla ryb lub ogólne prawo połowowe, obejmujące staw młyński, czasem 

96 Na temat produkcji przemiałowej młynów zob. M. Dembińska, Przetwórstwo zbożowe, s. 226-236.
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także rów młyński i pobliskie jeziora. Szczególnie w przypadku, gdy młyn był użytko-
wany przez dziedzicznego młynarza lub sołtysa, w praktyce prowadzeniem poszczegól-
nych prac zajmowały się inne osoby. Pamiętamy, że rybołówstwo było dzierżawione 
okolicznym rybakom, o czym wspominał biskup włocławski Gerward w dokumen-
cie z 4 IV 1321  r., dotyczącym rozbudowy młyna w Młyńcu koło Torunia. Biskup 
postanowił wówczas, że prawo do łowienia ryb mieli zarówno rybacy sołtysa, który 
był właścicielem młyna, jak i biskupa97. W przypadku młynarzy – właścicieli młynów 
posiadających również karczmy – przyznawano im prawo sprzedaży napojów (piwa) 
i żywności. W dokumencie sprzedaży młyna w Jutrzence z 1423 r. zaznaczono, że go-
spodarstwo obejmowało też miejsce połowu węgorza oraz 18 mórg ziemi, w tym pa-
stwisko i chmielnik98. Czy jednak wszyscy młynarze sprzedawali w swych karczmach 
własne piwo, nie jest pewne. Wiadomo natomiast, że na początku XVI w. zakazano 
wyszynku piwa w młynach. Można więc wywnioskować, że w praktyce w większości 
młynów dokonywano sprzedaży piwa99. Oczywiście obok zabudowań młyna ich właści-
ciele posiadali również właściwe budynki mieszkalne. W 1375 r. Henryk von Grobitz, 
komtur w Człuchowie, nadał Ditteriche Clawsowi, synowi młynarza, młyn w Barków-
ku, potwierdzając prawo do dworu młyńskiego (molhoff), położonego pomiędzy dwo-
ma starymi rowami młyńskimi100. W 1422 r., rozstrzygając spór o młyn w Bornitach, 
określono precyzyjnie położenie i wielkość zabudowań domu młynarza (molhaws)101. 
W nadaniu młyna w Goręczynie z 1436 r. mowa o tym, że obok młyna znajdowały się 
budynek gospodarczy, stodoła i ogród102. 

Jak już wspomniano, odrębną grupę młynów stanowiły wielkie młyny krzyżackie 
zarządzane bezpośrednio przez mistrzów młyńskich, złożone, obok urządzeń do prze-
miału zboża, z oddzielnych młynów słodowych, foluszy, mielcuchów, a czasem także 
obór i browarów. Z rachunków mistrza młyńskiego w Królewcu z 1425 r. wynika, że 
dysponował on własnym transportem, w tym wozami piekarskimi (backwagen) i młyń-
skimi (molwagen) oraz końmi103. Prowadził on wówczas również inwestycje budowla-
ne, obejmujące nie tylko doraźne remonty, ale także wzniesienie mielcucha i warsztatu 
(werkhues).

97 „Item in piscina eadem nos et idem scultetus piscabimur per nostros et ipse per suos piscatores, 
quociens et quando nobis fuerit oportunum”, PrUB II nr 334, s. 251.

98 R. Cramer, Geschichte, Th. II, s. 197.
99 H. Steffen, Die ländliche Mühlwesen, s. 90.
100 „Synen molhoff sal her haben, als her von aldirs geweset ist, alzo zcwischen beyden alden graben 

bis zcur vorflucht”, HKS nr 108, s. 122.
101 „Die schelunge haben wir also enthrichtet: das man das Molhaws doselbist sal bawen kegen dem 

dorffe nicht lenger, wen is iczunt begriffen ist, sunder breiter mag mans wol bawen, mit alsetaner 
vnderscheit, das vor dasz Molhaws eyn grabe von vier schuen tieff gegraben szal werden”, CDW III nr 
590, s. 585-586.

102 „gehoffte husz, schunen und garten”, ADP, monastica, Kartuzy nr 5, dok. 73, s. 253-254.
103 Wzmiankowano wydatki na zakup oraz naprawę obręczy i kół do wozów piekarskich (backwagen) 

i młyńskich (molwagen), zob. J. Sarnowsky, Die Wirtschaftsführung, dodatek źródłowy nr 7, s. 730-731.
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Pracownicy młynów i ich zaplecza gospodarczego

W należących do Zakonu dużych założeniach młyńskich, które były właściwie przedsię-
biorstwami pracującymi na potrzeby zamków lub folwarków krzyżackich, a także oko-
licznych wsi i miast, następowała specjalizacja pracy, a zatrudnienie znajdował liczny 
personel pomocniczy. Młynarz i osoby zatrudnione przy jego obsłudze były tam jedynie 
pracownikami najemnymi, opłacanymi z kasy Zakonu104. Wspomniano już, że mły-
ny wodne położone w Tczewie i w Starej Kiszewie młynarze trzymali za macę (opłatę 
przemiałową)105. Podobnie było w przypadku młyna poniżej zamku w Ostródzie, które-
go młynarz płacił Zakonowi 2/3 z pobieranych miarek106. Również młynarz w Wadągu, 
w dobrach kapituły warmińskiej, płacił w 1421  r. jako czynsz 2/3 pobranych miarek 
(macy) i musiał jeszcze oddawać złowione węgorze107. Być może również młyn w Sta-
rym Dolnie był prowadzony przez młynarza pobierającego miarkę, na co może wska-
zywać wymienienie „meczenera” wśród płacących czynsz w 1407 r.108 Wszyscy oni byli 
więc pracownikami najemnymi, nieposiadającymi praw własnościowych, jak młynarze 
dysponujący przywilejami109. Wydaje się, że można ich określić jako dzierżawców bez 
własnego wkładu w odróżnieniu od tych, którzy go wnosili, o czym szerzej poniżej110. 
W przytoczonych przykładach potwierdzone zostało występowanie Metznerów w mły-
nach budowanych przez Zakon i kapitułę warmińską. Wskazuje to na formę dzierżawy 
stosowaną okresowo w przypadkach młynów, których inwestorem i właścicielem były 
wymienione instytucje. Niestety, brak bliższych wzmianek źródłowych, które pozwoli-
łyby rozstrzygnąć, czy taka forma pracy za część pobieranej opłaty przemiałowej wystę-
powała także w młynach prywatnych. W ogóle stan zachowania źródeł utrudnia bliższą 
charakterystykę grupy najemnych pracowników, w tym młynarzy w młynach, których 
właścicielami byli sołtysi, mieszczanie i rycerstwo. Wiadomo natomiast w przybliżeniu, 
jak wyglądała sytuacja w przypadku młynów, które zarządzane były bezpośrednio przez 
poszczególnych urzędników krzyżackich111. Tam młynarze byli traktowani zapewne jako 
pracownicy najemni, podlegający bezpośrednio mistrzowi młyńskiemu lub urzędnikowi 
zakonnemu, który też opłacał ich pracę. Sposób ich wynagradzania nawet w młynach 
krzyżackich nie był jednak jednolity. Około 1425 r. mistrz młyński w Królewcu pobierał 

104 Ogólnie na temat form zatrudnienia i kategorii ludności pracującej w państwie krzyżackim 
B. Geremek, Problem siły roboczej, s. 195-233. 

105 GZB, s. 13.
106 GZB, s. 76.
107 CDW III nr 577, s. 573-574.
108 PKCh, s. 133. Przypuszczenie to wysunęła pierwsza H. Wunder, Siedlungs- und Bevölkerungsge-

schichte, s. 150.
109 W. Długokęcki, Z dziejów młynarstwa, s. 60.
110 Za dzierżawców uważał ich L. Weber, dz. cyt., s. 224, natomiast jako pracowników najemnych 

traktuje W. Długokęcki, Z dziejów młynarstwa, s. 59.
111 Pełne zestawienie takich młynów zob. tabela 38.
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jako czynsz z młynów zbożowych połowę z 2 fenigów i miarki od każdego korca ziar-
na, natomiast druga przypadała właściwemu młynarzowi, określanemu tu jako ragmeler, 
a więc młynarz żytni112. Jak zaznaczono w przytoczonym przekazie, działo się tak już 
od dawna113. Z zachowanych rachunków wspomnianego mistrza młyńskiego wiadomo, 
że na utrzymanie stałego personelu młyna wydał on w tym roku nieco ponad 26 grz. 
płatnych w czterech terminach (4 III, 3 VI, 29 IX, 25 XII) oraz 3,5 grz. na ubrania (fu-
dertuch) według dawnego zwyczaju. Oddzielnie wynagrodzenie w wysokości 5 grz. ode-
brał też pisarz, określony jako mój pisarz (mynen scrybir), więc chyba zajmujący się nie 
tylko rachunkowością młyna, ale całą korespondencją mistrza młyńskiego114. W związku 
z faktem, że funkcjonowało, wprawdzie nie zawsze przestrzegane, prawo do przemiału 
w młynie przy użyciu własnej czeladzi, stały personel młyński był zapewne dość ograni-
czony115. Inaczej sytuacja wyglądała w dużych młynach krzyżackich, w których zatrud-
niony był dość liczny personel pomocniczy, odpowiednio zorganizowany. Potwierdza to 
wydana w 1365 r. przez komtura gdańskiego ordynacja dla czeladzi pracującej w Wiel-
kim Młynie116. Regulowała ona nie tylko przepisy porządkowe we wzajemnych relacjach 
między czeladzią, ale również postępowanie na wypadek zatrzymania młyna117. Z ko-
lei personel zatrudniony w młynach podlegających mistrzowi młyńskiemu w Elblągu 
w 1386 r. obejmował 18 osób118. Zgodnie z planem gospodarczym zaopatrzenie w chleb 
wynosiło dla tamtejszych młynów 348 chlebów tygodniowo, w tym w młynie dolnym 
201 chlebów tygodniowo, a w górnym 105119. Obsada tego ostatniego była więc o poło-
wę mniejsza. Mistrzowi młyńskiemu podlegali obok parobków młyńskich (molknechten) 
również dwaj słodownicy (melczer) i pracownicy browaru; mistrz browaru wraz z trzema 
parobkami oraz mistrz piekarni, w tym werkmistrz i trzej parobcy120. Natomiast według 
rachunków z 1431 r. mistrz młyński w Elblągu opłacał ze swych dochodów następu-
jących pracowników: pisarza, słodownika (melczer), kucharza, stajennego (stalknechte), 
dwóch furmanów, dwóch oborowych (schwinknechten), trzech werkmistrzów, czterech 

112 „Item in der malczmole yo von 4 scheffil malczes eyne mecze. Item von yczlichim malcz daz man 
melit dor uff daz malcz gelegin hat in der zelbigin molen von yczelichim scheffils korns 2 d. geringen 
und syne meccze doran als am gelde hat der molmeister die helffte und der ragmeler die andere helf-
fte”, B. Jähnig, Zur Wirtschaftsführung, s. 147; J. Sarnowsky, Die Wirtschaftsführung, s. 158.

113 „so ist es gewesen von alders her”, B. Jähnig, Zur Wirtschaftsführung, s. 147.
114 J. Sarnowsky, Die Wirtschaftsführung, załącznik źródłowy nr 7, s. 730.
115 M. Bogucka, Gdańsk jako ośrodek produkcyjny w XIV–XVII w., Warszawa 1962, s. 28.
116 PrUB VI/1 nr 424, s. 235-236.
117 „Ouch ab dy mole stet durch Kame wylle, der sal sy koufen von den andern. Ab her sy ym nicht 

vorkouffen welle, so sal man sy ym doch nehmen”, tamże; W. Długokęcki, Z dziejów młynarstwa, 
s. 51.

118 W. Ziesemer, Wirtschaftsordnung des Elbinger Ordenshauses, „Sitzungsberichte der Altertumsgesel-
lschaft Prussia” 24, 1922, s. 14; A. Semrau, Der Wirtschaftsplan des Ordenshauses, s. 40; B. Geremek, 
Problem siły roboczej, s. 198.

119 W. Ziesemer, Wirtschaftsordnung des Elbinger, s. 9, 14.
120 Tamże, s. 14-15.
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pomocników (helferen), a ponadto trzech pracowników piekarni, mistrza browaru (bru-
ermeister) i jego dwóch pomocników121. W zestawieniu wymieniono oddzielnie czeladź 
młyńską (molgesynde), której wypłacano za pracę łącznie 40 sk. w ciągu roku, w tym 16 
sk. za dwie beczki piwa – po jednej na tzw. Ostatki i św. Marcina122. Podobnie w mły-
nach zarządzanych przez mistrza młyńskiego w Pasłęku w 1444 r. opłacano młynarza 
żytniego (rockenmolner), werkmistrza, poborcę opłaty przemiałowej (metczener), a także 
za konkretne prace pomocnika Marcina, parobka w oborze i słodownika123. Rozliczenia 
pracowników podległych młynów znajdują się także w rachunkach komturstwa dzierz-
gońskiego z 1429 i 1440 r. W 1429 r. wypłacano wynagrodzenie poborcy opłaty prze-
miałowej (metczner), werkmistrzowi, jego pomocnikowi, kucharzowi, rybakowi, pie-
karzowi, pomocnikom ogrodowym, wozakom i najemnym pracownikom z Mazowsza 
(Masurken)124. Z kolei w 1440 r. wynagrodzenie wypłacano rybakowi, poborcy opłaty 
przemiałowej, werkmistrzowi i jego pomocnikowi, rybakowi Marcinowi, kucharzowi, 
parobkom ogrodowym, wozakom, piekarzowi i stajennym125. 

Zachowały się również informacje z 1411  r. o wypłaceniu wynagrodzenia z kasy 
komtura domowego w Malborku dniówkarzom pracującym w młynie zakonnym126 
(otrzymywali oni w kilku terminach od 4 do 7 sk.127) oraz z lat 1412 i 1414 r. o wypła-
ceniu czeladzi młyńskiej (molknechten) przez mistrza młyńskiego w Bartoszycach w kilku 
terminach po 7 wiardunków128. Zarobki te nie były jednak zbyt atrakcyjne. Podobnie 
sytuacja wyglądała zapewne w młynach prywatnych, w których obok młynarza również 
występował odpowiednio liczny personel pomocniczy. Parobków młyńskich, a nawet 
młynarzy starano się przymuszać do pracy w danym młynie, ograniczając prawo do jego 
opuszczania bez zgody właściciela129. Regulacje takie znajdują się w postanowieniach 
zjazdu stanów w Elblągu z 1440 r. Krzyżacy zakazali wówczas przyjmowania pomocni-
ków młyńskich w młynach miejskich i wiejskich, którzy nie mogli wylegitymować się 
prawem do opuszczenia poprzedniego pana, co świadczy zapewne o istnieniu dużego 
problemu zbiegostwa i prawdopodobnie występującej konkurencji zarobkowej pomię-

121 OF 200b I, k. 88r-v. Pisarz mistrza młyńskiego w Elblągu Piotr był wzmiankowany w 1409 r., 
NKRSME nr 794, s. 171.

122 OF 200b I, k. 87v. Na temat czeladzi zob. B. Geremek, Problem siły roboczej, s. 203.
123 OF 200b I, k. 149r.
124 Z. H. Nowak, J. Tandecki, Przyczynek do życia codziennego, s. 163-164, 170-171.
125 Księga rachunkowa urzędów rybickich komturstw malborskiego i dzierzgońskiego 1440–1445, 

wyd. Z. H. Nowak, J. Tandecki, (Fontes TNT nr 82), Toruń 1997, s. 1-2.
126 Na temat pracowników dniówkowych zob. B. Geremek, Problem siły roboczej, s. 199.
127 AMH, s. 9-10.
128 OBA nr 1739, k. 1r.; OF 201, k. 2r.
129 Na temat zakazu przyjmowania zbiegłych pomocników młynarskich zob. postanowienia Zjazdów 

Stanowych ASP II nr 152, s. 222; nr 166, s. 237. W szerszym kontekście na temat ustawodawstwa 
wprowadzającego przymusowość pracy służebnej i ograniczenie zbiegostwa zob. B. Geremek, Problem 
siły roboczej, s. 224-228.
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dzy młynami krzyżackimi a prywatnymi, czy też tylko dzierżawionymi, względnie prze-
chodzeniu tych ludzi do innych prac130. 

Bliższe informacje na temat personelu młynów przynosi również ordynacja dla Wiel-
kiego Młyna w Gdańsku, wydana w 1471 r. Przytaczamy ją tutaj, ponieważ stanowi ona 
w pewnym stopniu kontynuację stosunków panujących tam również we wcześniejszym 
okresie, gdy młynem tym zarządzał krzyżacki mistrz młyński w Gdańsku131. Zgodnie 
z jej treścią w Wielkim Młynie zatrudnieni byli: werkmistrz, młynarz słodowy, młynarz 
żytni, poborca opłaty zbożowej (Metzner), dziewięciu kamieniarzy, dwóch wikarych 
(pomocników werkmistrza), parobcy obsługujący śluzy, dwóch furmanów, kucharka 
i oborowa132. Pracowało tam więc około 20 stałych pracowników, do których zapew-
ne należy doliczyć jeszcze dniówkarzy zatrudnianych do noszenia worków ze zbożem 
i mąką, a sam Wielki Młyn był zakładem prowadzącym nie tylko przemiał, ale też ho-
dowlę trzody.

3.5.  Świadczenia młyńskie

Czynsz z młyna

Założenie i użytkowanie młyna było związane z obowiązkiem płacenia czynszu na rzecz 
pana ziemi, na której był on postawiony133. Dotyczyło to zarówno dóbr zakonnych, 
biskupich, kapitulnych, krzyżackich, jak i rycerskich. Wyjątkowo czynsz był płacony 
kilku różnym podmiotom, jak w przypadku młyna w Siemkach, którego właściciele 
płacili czynsz w wysokości 4 grz., w tym: 1 grz. komturowi bałgijskiemu, a 3 grz. Mi-
kołajowi Keselerowi, Marcinowi Ronickowi, Wilhelmowi, Mikołajowi Reisemu i Jerze-
mu Dorerowi oraz ich dziedzicom134. Wysokość czynszu była zróżnicowana i zależała 
każdorazowo od kilku czynników: lokalnych warunków, położenia młyna, należącego 

130 „welch moleknecht seynem herren hiruber entlowfft, der sulle in keyner ander mole im lande 
ader in steten czu dinste ader czu keynem ampte uffgenomen werden, her brenge denn her brenge 
beweiszunge von seyme herrn, das her disse ussatczunge habe gehalden und sey fruntlich von em 
gescheiden”, ASP II nr 166, s. 238-239.

131 Formalnie zlikwidowano wówczas możliwość przemiału z użyciem własnej czeladzi. W okresie 
krzyżackim stała czeladź mogła być więc mniej liczna. Na temat zakazu wchodzenia gdańskich pieka-
rzy na teren Wielkiego Młyna zob. M. Bogucka, dz. cyt., s. 29.

132 M. Foltz, dz. cyt., s. 198-199; M. Bogucka, dz. cyt., s. 29; W. Długokęcki, Z dziejów młynarstwa, 
s. 61; tenże, Młynarstwo, s. 35.

133 G. Kisch, Das Mühlenrecht, s. 134. Ogólne uwagi na temat świadczeń młyńskich zob. M. Dem-
bińska, Przetwórstwo zbożowe, s. 197-200, 210-215.

134 OstF 322, k. 151v-152r.
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do niego areału ziemi, ilości kół, innych dodatkowych uprawnień przyznawanych wraz 
z założeniem młyńskim. W związku z tym trudno jest określić średnie obciążenie młyna. 
Według szacunków H. Steffena czynsz dla młyna wiejskiego z jednym kołem wynosił od 
1 do 4 grz.135 Czynsz mógł być ustalony w pieniądzu lub naturaliach, wiązał się z fak-
tem użytkowania młyna i był płacony w okresie jego działania136. Jednym z przyjętych 
sposobów określenia wymiaru czynszu było powiązanie jego wysokości z ilością pracują-
cych kół. W konsekwencji pozwolenie na założenie kolejnych kół wiązało się zazwyczaj 
z podniesieniem czynszu137. Jego wysokość mogła więc być bardzo zróżnicowana138 – od 
0,5 do nawet 41 grz. w Rudzkim Młynie, który miał jednak 4 koła139. Najczęściej czynsz 
z młyna wynosił 1 grz. (30 razy), 2 grz. (46 razy), 3 grz. (55 razy), 4 grz. (48 razy), 5 grz. 
(26 razy) i 6 grz. (31 razy). Ogółem czynsz do 5 grz. płaciło 229 młynów, powyżej 5 do 
10 grz. – 60 młynów, a powyżej 10 grz. – 37 młynów. Ponadto część młynów płaciła 
czynsz złożony, to znaczy oprócz opłaty w pieniądzu wypełniano również inne obowiąz-
ki, w tym dostarczenie zboża, darmowy przemiał lub tuczenie świń.

Czasem jednak wymiar czynszu okazywał się nieadekwatny do możliwości produk-
cyjnych młyna, jak na to wskazuje przywołany już przykład przywileju na młyn w Kręp-
sku z 1360 r.140 Ciekawie uregulowano kwestię czynszu w 1380 r. w przypadku wiatraka, 
który miał zostać zbudowany pomiędzy wsiami Wozławki i Trutnowy. Wymiar czynszu 
miał wynosić 3 grz. Jednocześnie ustalono, że wiatrak powstanie na morgu ziemi należą-
cym do chłopa Gerka z Wozławek, któremu z tego względu będzie przysługiwać czynsz 
w wysokości 1 wiardunka141. 

Również w zakresie ustalania wymiaru i składników czynszu widoczne są pewne 
ogólne tendencje, wskazujące na świadomie prowadzoną politykę gospodarczą. Dla 
przykładu w biskupstwie pomezańskim i dobrach tamtejszej kapituły często ustalano 
czynsz składający się zarówno z określonego wymiaru opłat wnoszonych w pieniądzu, 
jak i w zbożu. Z sytuacją taką spotykamy się w przypadku młynów w: Gardzieniu 
(3 łaszty żyta, 3 grz. i tuczenie 3 świń), Tymawie Wielkiej (5,5 łaszta żyta, tuczenie 6 
świń i wolny przemiał), Babiętach (5 łasztów ziarna, 4 grz. i tuczenie 5 świń), Ząbrowie 
(6 łasztów ziarna, 5 grz. i tuczenie 10 świń), Olbrachtowie (13 łasztów ziarna, 12 grz. 
i tuczenie 10 świń), Bronowie (5 łasztów ziarna, 250 korców słodu, 3 grz. i tuczenie 
4 świń). Ponadto należy podkreślić, że we wspomnianych dobrach biskupa i kapituły 

135 H. Steffen, Die ländliche Mühlwesen, s. 82; G. Kisch, Das Mühlenrecht, s. 156.
136 Czynsz winien być płacony „post annum quando molere incipiet”, CDW I nr 178, s. 308.
137 „Insuper de rotis molendini quod in dictis bonis tenet quotquot tamen habet rotas uel habere po-

terit in futuro de qualibet ipsarum rotarum pro censu vnam marcam denariorum cum dimidia nobis 
dabit”, CDW I nr 251, s. 419.

138 Czynsz w pieniądzu w XIV w. sięgał na ziemiach polskich nawet 7–8 grz. od koła, zob. M. Dem-
bińska, Przetwórstwo zbożowe, s. 212. 

139 H. Steffen, Die ländliche Mühlwesen, s. 83.
140 HKS nr 75, s. 89.
141 Regest w CDW III nr 106, s. 79,
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znacznie częściej stosowano czynsz z młyna ustalany w zbożu niż pieniądzu, co było 
zapewne wyznacznikiem słabego rozwoju stosunków rynkowych i niewielkiego uczest-
nictwa tamtejszych chłopów w wymianie gospodarczej. 

Tabela 20. Wymiar czynszu płaconego w pieniądzu z młynów w państwie krzyżackim do 1454 r.*

Lp.
Wymiar 
czynszu 
w grz.

Liczba młynów 
z danym 

wymiarem czynszu
Lp.

Wymiar 
czynszu 
w grz.

Liczba młynów 
z danym 

wymiarem czynszu
Uwagi

1 0,5 1 24 10 10 –
2 1 30 25 11 4 –
3 1,25 4 26 12 12 –
4 1,5 13 27 14 1 –
5 1,75 3 28 15 2 –
6 2 46 29 16 1 –
7 2,25 1 30 18 3 –
8 2,5 10 31 20 4 –
9 3 55 32 22 2 –

10 3,25 2 33 24 2 –
11 3,5 17 34 26,5 1 –
12 4 49 35 27 1 dzierżawa
13 4,5 9 36 30 1 –
14 5 25 37 32 1 dzierżawa
15 5,25 1 38 40 2 dzierżawa
16 5,5 1 39 41 1 –
17 6 32 40 50 4 dzierżawa
18 6,5 1 41 52 2 dzierżawa
19 7 12 42 54 1 dzierżawa
20 7,5 4 43 58,8 1 dzierżawa
21 8 11 44 60 3 dzierżawa
22 9 10 45 80 1 dzierżawa
23 9,5 1 – – – –

* Pominięto w wykazie młyny płacące czynsz składający się z sumy w pieniądzu, zbożu i innych 
obowiązkach.

Źródło: Opracowanie własne.

Jeśli weźmiemy pod uwagę wymiar czynszu w pieniądzu jako wskazówkę mówiącą 
wiele o wielkości młyna i jego realnym przemiale, to zauważymy spore zróżnicowanie 
w poszczególnych jednostkach administracyjnych państwa. Zwraca uwagę bardzo duża 
liczba małych młynów, płacących czynsz do 2,5 grz. na terenie komturstwa gdańskiego 
i w części kapitulnej biskupstwa warmińskiego. Było ich tam odpowiednio dwa i trzy 
razy więcej niż tych płacących czynsz w przedziale 3–5 grz. Z kolei większe młyny, uisz-
czające czynsz 3–5 grz. występowały najczęściej w Prusach Dolnych, w komturstwach: 
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bałgijskim, królewieckim, pokarmińskim, a także w komturstwie elbląskim i wójtostwie 
tczewskim. Również duże młyny, płacące wysoki czynsz powyżej 9 grz., działały w Pru-
sach Dolnych, w tym w części należącej do biskupa sambijskiego, a pojedyncze również 
w komturstwie tucholskim. Wskazuje to na rozwój osadnictwa wiejskiego oraz skalę 
i intensyfikację produkcji zbożowej. Młyny w komturstwie gdańskim pracowały w oto-
czeniu charakteryzującym się ogólnie niższym stopniem rozwoju kultury rolnej, często 
gorszymi warunkami glebowymi i niewielką liczbą dużych wsi czynszowych na prawie 
niemieckim142. Niewielka była też, jeśli już występowała, nadwyżka produkcyjna dóbr 
prywatnych.

Odrębną grupę stanowiły duże młyny, umiejscowione w większości przy ośrodkach 
miejskich i zamkach krzyżackich. Z zachowanych rachunków zakonnych wiadomo, że 
płaciły one bardzo wysoki czynsz rzędu kilkudziesięciu grzywien rocznie143. Należały 
one do Zakonu i były oddawane jedynie w czasową dzierżawę, jak młyny w Zinten (ros. 
Kornewo, 80 grz.), Schrankenbergu (58,5 grz.), Frydlądzie Pruskim i Krzyżporku (po 
60 grz.), Zastawnie i Młynarach (razem 52 grz.), Neumühl (ros. Kostromino) i Tolley-
nen (po 50 grz.), Kadynach i Tolkmicku (razem 54 grz.), Górowie Iławeckim (40 grz.), 
Nowym Młynie (40 grz.), Srokowie (Dryfort, niem. Drengfurt, 32 grz.), Tapiawie (28 
grz.), Aniołowie (27 grz.), Pruszczu Gdańskim (24–32 grz.)144, a pozostałe były w użyt-
kowaniu właścicieli posiadających przywileje młyńskie. Z informacji zawartych przede 
wszystkim w przywilejach młyńskich wynika, że czynsz wynosił odpowiednio: w Rudz-
kim Młynie (41 grz.), w Laptau w biskupstwie sambijskim (ros. Muromskoe, 30 grz.), 
w Pasym z dwoma kołami (26,5 grz.)145, w Hasilmühle (24 grz.), w Rudau (22 grz.), 
w Wargen (ros. Kotelnikowo, 20 grz.)146, w Kargan (ros. Bajewka, 20 grz.), w Auglitten 
(ros. Progress, 20 grz.)147. Rozmieszczenie młynów płacących najwyższy wymiar czynszu 
wskazuje na przewagę komturstw z Prus Dolnych, gdzie było ich łącznie 10 (królewiec-
kie, pokarmińskie i bałgijskie), najwięcej jednak, bo aż 6, było w komturstwie elbląskim. 
Zazwyczaj były to młyny zbożowe umieszczone przy miastach, gdzie potrzeby przemia-
łowe były odpowiednio większe. Wysoki czynsz wynikał ponadto z faktu, że młynarze 
nie byli ich dziedzicznymi właścicielami, a jedynie dzierżawcami. Na jego wymiar miała 
wpływ oczywiście również wielkość samego młyna, a więc liczba kół wykorzystywanych 
do przemiału148. Z wymienionych wiadomo, że cztery koła były w Rudzkim Młynie, 
a po trzy w Zinten, Górowie Iławeckim, natomiast dwa w Laptau (ros. Muromskoe). 

142 Zestawienie powierzchni wsi w komturstwie gdańskim zob. M. Grzegorz, Osady Pomorza, s. 46-88.
143 J. Sarnowsky, Die Wirtschaftsführung, s. 203.
144 Młyn był dzierżawiony za 32 grz. rocznego czynszu w XV w., zob. KKG nr 226, s. 203.
145 Młyn zbudowany przez Zakon został nadany miastu w 1429 r., a czynsz ustalono na 26,5 grz.
146 Młyn zbudowany przez Krzyżaków, potem dzierżawiony, wreszcie w 1439 r. nadany z czynszem 

20 grz.
147 Dokładne zestawienie w aneksie (spis młynów).
148 G. Kisch, Das Mühlenrecht, s. 157.
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Tabela 21. Wymiar czynszu z młynów w państwie krzyżackim do 1454 r. w podziale geograficznym*

Lp. Jednostka administracyjna
Liczba młynów płacących czynsz (w grz.)

Młyny 
suma Uwagi

1–2,5 3–5 6–8 9–12 13–20 ponad 
20

Jednostki administracyjne państwa zakonnego
1 wójtostwo tczewskie 5 10 1 16
2 wójtostwo bratiańskie 1 2 1 4
3 komturstwo tucholskie 3 4 4 2 13
4 komturstwo toruńskie 1 2 1 4
5 komturstwo świeckie 1 1
6 komturstwo pokrzywińskie 1 4 1 6
7 komturstwo pokarmińskie 11 7 5 2 3 28
8 komturstwo ostródzkie 1 7 3 11
9 komturstwo brodnickie 2 3 5

10 komturstwo gniewskie 3 2 5
11 komturstwo grudziądzkie 1 3 1 5
12 komturstwo nieszawskie 1 1 1 3
13 komturstwo malborskie 2 4 1 2 9
14 komturstwo królewieckie 1 18 6 5 3 4 37
15 komturstwo bałgijskie 8 37 8 9 3 3 68
16 komturstwo człuchowskie 4 3 3 10
17 komturstwo ragneckie 1 1
18 komturstwo elbląskie 2 14 7 3 6 32
19 komturstwo gdańskie 45 22 9 3 1 79

biskupstwo warmińskie
20 część kapitulna 12 4 1 17
21 część biskupia 13 16 8 37

biskupstwo sambijskie
22 część kapitulna 1 1
23 część biskupia 3 3 1 2 2 1 12

biskupstwo pomezańskie
24 część kapitulna 2 2
25 część biskupia

* Uwzględniono wyłącznie młyny płacące czynsz w pieniądzu, pominięto natomiast te zarządzane 
bezpośrednio przez urzędników krzyżackich.

Źródło: Opracowanie własne.

Ogólnie przyjmuje się, że czynsz w pieniądzu był dla młynarza korzystniejszy niż 
w zbożu149. Wynika to z prostego zestawienia czynszu w pieniądzu i zbożu. Dla przykła-
du, jeśli młynarz z wiatraka płacił czynsz zbożowy wynoszący najczęściej 3 lub 4 łasz-

149 Ważne uwagi na ten temat sformułowała M. Dembińska, Przetwórstwo zbożowe, s. 215.
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ty żyta rocznie, to oznaczało to, że w pieniądzu, przy cenie żyta z 1386 r. wynoszącej 
36 fenigów za korzec150, płacił czynsz roczny w wysokości odpowiednio 9 lub 12 grz. 
W późniejszym czasie wraz ze wzrostem ceny zboża (1411 r. korzec żyta kosztował 54 
fenigi, w 1414 r. – 69 fenigów, w 1421 r. – aż 126 fenigów, a w 1431 r. znów 72 fenigi) 
realne obciążenie młynarzy płacących czynsz zbożowy rosło, natomiast tych pracujących 
za czynsz pieniężny szybko malało.

Nadzwyczajne obniżenie czynszu

W kilku przypadkach spotykamy się również z pobieraniem obniżonego wymiaru czyn-
szu jako formy specjalnego przywileju dla osoby, której zapisano młyn. Niższy czynsz 
miał obowiązywać w takich wypadkach przez okres życia osoby, której go nadawano. 
W 1342 r. biskup sambijski Jan przyznał Hermanowi, szwagrowi Jana z Inflant, karcz-
mę i młyn w Thierenberg (ros. Dunaevka) z czynszem w wysokości 1 grz. od młyna 
i karczmy oraz 30 kur. Po jego śmierci czynsz z młyna miał jednak wynosić odpowied-
nio 2 grz. i 30 kur151. Podobnie postąpiono w 1397 r., nadając młyn i ziemię w Sar-
kajmach Kirstanowi von Olsenowi. Ustalono wówczas, że czynsz za jego życia będzie 
wynosił 4 grz. i 1 wiardunek. Po śmierci pierwszego właściciela czynsz zwiększono do 
5 grz.152 Zmniejszenie wymiaru czynszu w pieniądzu nie zawsze musiało oznaczać rze-
czywiste obniżenie obciążeń młyna. Dla przykładu w przywileju na młyn w Bielkowie 
z 1390 r. Krzyżacy ustalili czynsz w wysokości 8,5 grz., dodając do jego gospodarstwa 
7 mórg ziemi i gwarantując przymus mlewny z czterech okolicznych wsi. Jednak już 
w 1398 r., gdy młyn znajdował się we władaniu kartuzów, nowi właściciele nadali go 
młynarzowi za czynsz wynoszący 4 grz. Do jego majątku należało teraz 5,5 morgi ziemi, 
utrzymano przymus mlewny, ale obarczono go także obowiązkiem wolnego przemiału 
na rzecz klasztoru153.

Nieraz podejmowane decyzje o zmniejszeniu wymiaru czynszu z młyna wynikały 
nie ze szczególnego przywileju, a z urealnienia jego rzeczywistych możliwości i docho-
dowości. W ten sposób postąpiono w przypadku młyna w Konnek (obecnie część mia-
sta Tucholi), gdy w 1382  r. komtur tucholski Henryk von Bullendorf, potwierdzając 
przywilej dla Henryka Kykendorfa, zmniejszył wymiar czynszu z 4 łasztów i obowiązku 
tuczenia 3 świń do 2 łasztów. Z kolei w 1421 r. wójt warmiński Jan wyjaśnił, że młyn 
w Sątopach został sprzedany przez biskupa Henryka Hansowi Schoenehagenowi z poło-
wą łana lasu za czynsz roczny 7 grz. Po kilku latach młyn ten jednak zniszczał w pożarze. 
W związku z tym, że przez dwa lata nikt nie dbał o jego odbudowę i nikt też nie zgło-
sił się z prawem własności, dokonano ponownej sprzedaży, tym razem z całym łanem 

150 Podane ceny żyta za zestawieniem L. Webera, dz. cyt., s. 168.
151 PrUB III/2 nr 495, s. 379-380.
152 GStA PK, Perg. Urk., Sch. XXVI nr 16.
153 ADP, monastica, Kartuzy nr 5, dok. 22, s. 181-182; K. Bruski, Początki fundacji, s. 137.
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w lesie Laukemedie, lecz czynsz został zmniejszony do 5 grz.154 Podobnie około 1425 r. 
mistrz młyński w Królewcu wydzierżawił wspomniany już młyn w Wargen (ros. Kotel-
nikowo) za 40 grz. rocznie155, natomiast w 1439 r. wspomniany młyn nadano Hansowi 
Vykenowi, ustalając wymiar czynszu na 20 dobrych grz.156 Młyn miał wówczas dwa koła 
z prawem budowy kolejnego, nie podano natomiast powodu zmniejszenia czynszu. Być 
może pogarszająca się sytuacja gospodarcza odstraszyła wcześniejszych dzierżawców, dla 
których dotychczasowy wymiar czynszu był już zbyt wysoki157. Natomiast w 1430  r. 
biskup pomezański Jan nadał nowy przywilej na młyn w Młynkach, zaznaczając, że ze 
względu na zniszczenia wojenne, jakie nastąpiły w kraju, czynsz miał wynosić 1,5 łaszta 
zboża rocznie, a po odbudowie powrócić do początkowego wymiaru 3 łasztów158. Z ko-
lei w 1437 r., nadając młyn-wiatrak w Mikoszewie, obniżono wymiar czynszu z 13 do 
10 grz. rocznie. Zjawisko płacenia niższego czynszu można obserwować także w wielu 
innych młynach w pierwszej połowie XV w. Wspomniano już o obniżaniu opłaty dzier-
żawnej w zbożu w młynach krzyżackich. W Gniewie (młyn miał 3 koła) młynarz płacił 
w 1419 r. czynsz w zbożu wynoszący 14 łasztów ziarna i 1500 korców słodu, a w 1437 r. 
już tylko 7 łasztów i 900 korców. Podobnie niższy czynsz płacił wówczas dzierżawca 
młyna w Starogardzie (miał 5 kół) – jego wysokość obniżono z 23 łasztów ziarna, 1 łaszta 
pszenicy i 1000 korców słodu do 16 łasztów ziarna i 1000 korców słodu159. Ponownie 
wyższy czynsz, równy temu z 1419 r., pobierano z dzierżawy młynów w Gniewie i Sta-
rogardzie Gdańskim w roku 1444160. Zmiany wysokości czynszu, szczególnie tego pła-
conego w zbożu, miały oczywiście ścisły związek z ogólną sytuacją gospodarczą państwa 
i postępującym zjawiskiem pustoszenia wsi i młynów, co było skutkiem przede wszyst-
kim zniszczeń wojennych w tym okresie. Zjawisko to miało swe apogeum w latach 30. 
XV w. (potwierdzeniem jest wykaz czynszów z roku 1437 r.), po którym nastąpiła od-
budowa kraju, jednak wcześniejszego poziomu we wszystkich młynach nie zdołano już 
osiągnąć przed wybuchem wojny trzynastoletniej161. O pustoszeniu wsi i jego związku 
z wymiarem czynszu mowa też w przypadku nowego przywileju na młyn w Przodkowie. 
W 1442 r. komtur gdański, nadając go Jakubowi Rossenowi, stwierdził, że ze względu na 
fakt opuszczenia okolicznych wsi, które podlegały przymusowi mlewnemu: Przodkowa, 

154 CDW III nr 579, s. 575.
155 J. Sarnowsky, Die Wirtschaftsführung, dodatek źródłowy nr 7, s. 730.
156 OF 107, k. 113v.
157 Wspomniano już, że być może jednak rachunki krzyżackie rozliczano w małych grzywnach. 

Wówczas 40 grz. z 1425 r., tzw. małych, byłoby równe 20 dobrym grz. wspomnianym w 1439 r. 
158 „von der selbigen vnserer mole jerlich czinsen anderthalbe last korns als der czins von vnserm 

vorfarn dem got gnode hern Johannes Reyman geryngeret was dorch beschedegunde wille des landis 
zo lange ab got gebe das das lant in das vorige weysen vnde statu queme ymer So sal der selbige Niclos 
Molner vnd seyne rechten erben vnd nachkomelynge vns vnser kirchin vnde nachfarn den alden czins 
als drey leste korns jerlich ausrichten”, UBP nr 130, s. 189-190.

159 GZB, s. 15, 114.
160 ZKM 1444, s. 108.
161 J. Sarnowsky, Die Wirtschaftsführung, s. 205.
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Kobysewa i Smołdzina, jego poprzednik obniżył już czynsz młyna z 8 do 4 grz. Ponie-
waż wsie nadal były opuszczone, obniżył go jeszcze o 1 grz., zaznaczając jednocześnie, 
że w razie odbudowy i zagospodarowania wspomnianych wsi czynsz z młyna zostanie 
odpowiednio podwyższony162. 

Nadanie czynszu z młyna

Prawo do pobierania czynszu, które posiadała władza zwierzchnia, nieraz było nadawane 
jako forma nagrody dla jego zaufanych sług. Dla przykładu 20 X 1438 r. wielki mistrz 
Paul von Rusdorf nadał burmistrzowi toruńskiemu Hermanowi Rewsopowi połowę 
czynszu z młyna w Barbarce (6 grz.)163. Podobnie w 1397 r., dokonując zamiany dóbr 
z Aleyt, wdową po Niczem Girlachu z Powunden, i jej synami, Zakon nadał im czynsz 
z młyna w Karnitach164. Wspomniano już o zapisach czynszów z młynów na dożywocie, 
które były przyznawane słudze Zakonu w okręgu szczycieńskim. 

Czynsz z gospodarstwa młynnego

W związku z tym, że nieraz integralną część nadania młyńskiego stanowiła nie tylko 
niewielka działka, na której zbudowano samo założenie, ale również kilka łanów zie-
mi, lasy, łąki czy też karczmy, należało uregulować kwestię płacenia czynszu. Zazwyczaj 
nie podawano oddzielnie czynszu związanego z użytkowaniem młyna i innych składni-
ków nadania. Jego wymiar był zapewne podobny do tego płaconego przez okolicznych 
chłopów ze swych łanów czynszowych165. Znanych jest jednak kilkanaście przypadków 
oddzielnego pobierania czynszu z młyna, ziemi i innych elementów nadania. Takimi 
danymi dysponujemy w przypadku młynów znajdujących się we wsiach: Garbno (1 łan 
i ogród – czynsz 1 wiardunek), Grzęda (3 łany i 0,5 morgi – czynsz 4 grz.), Równina 
Dolna (4 łany – czynsz 2 grz.), Młynki (ogród – czynsz 8 sk.), Ziegenberg166 (ros. Pod-
gornoe, 1 łan – czynsz 0,5 grz., karczma – czynsz 2 grz.), Thierenberg167 (ros. Dunaevka, 
karczma – czynsz 1 grz.), Wozławki (1 morga – czynsz 1 wiardunek), Ryn Reszelski (1,5 
łana lasu – czynsz 12 sk. i szarwarki), Niedarzyno (1 łan ziemi w Osiekach168 – czynsz 
1 grz.), Wrocki (ogród – czynsz 3 wiardunki), Koczała (1 łan – czynsz 15 kur, 6 mórg 
pola i 0,5 morgi łąki?), Czulpa (5,5 łana – czynsz 4 grz. i karczma), Fiszewo (1 morga 

162 ADP, monastica, Kartuzy nr 5, dok. 77, s. 256-257.
163 Maercker, nr 52, s. 651.
164 OstF 132, k. 145v-146r omówienie A. Semrau, Die Siedlungen im Kammeramt Kerpau, s. 57-58.
165 H. Steffen, Die ländliche Mühlwesen, s. 83. Dokładne zestawienie wymiaru pobieranego czynszu 

zob. tabela na końcu pracy.
166 W 1381 r. odnowienie dokumentu, czynsz z młyna i karczmy 4 grz. i 12 kur.
167 W 1348 r. czynsz wynosił 7 grz. z 2 kół, w 1369 r. czynsz 8 grz., a w 1422 r. 4 grz. i 12 kur. 
168 W 1419 r. nadano 1 łan w Osiekach za czynsz w wysokości 1 grz.
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– czynsz 1 wiardunek), Henrykowo (0,5 łana – czynsz 1 wiardunek), Barkweda (4 łany – 
czynsz 2 grz.), Żurawno (4 łany – czynsz po 0,5 grz.), Koppershagen (karczma – czynsz 
2 grz.), Gylgen (1 łan – czynsz 0,5 grz.), Aptynty (1 morga ogrodu – czynsz 2 tłuste 
gęsi), Dowbin (2 łany – czynsz 1 grz.), Santmole (łąka – czynsz 3 wiardunki), Ostrzyce 
(3 morgi, karczma – czynsz 4 kury i 2 dni szarwarku), Wałdowo Szlacheckie (ogród 
– czynsz 2 wiardunki). Z przytoczonego zestawienia wynika, że czynsz z łana wynosił 
0,5 grz., natomiast z innych składników założenia młyńskiego (lasów, karczem, ogro-
dów) pobierano odpowiedni czynsz w pieniądzu, względnie w szarwarkach i naturaliach 
(kury, gęsi). 

Czynsz w naturze jako część czynszu z młyna

Czynsz pobierany w naturze zazwyczaj był dodatkowym składnikiem ogólnego obcią-
żenia młyna płaconego władzy zwierzchniej169. Najczęściej do czynszu w pieniądzu do-
chodziły opłaty w drobiu, przede wszystkim kurach (Glumbin, Pomnik, Krelikiejmy, 
Ruppen, Kalk, Thierenberg, Drewnowo, Bugi, Samolubie, Opin, Wolnica, Kamien-
nik Wielki, Nadbrzeże, Pomysk Mały, Maszewo Lęborskie, Smolin, Smodajny, Stare 
Jegławki, Osłonino, Świecino, Miechucino, Markławki, Mirachowo, Sianowo, Bysewo, 
Niestępowo, Warcz, Białogarda, Bobowo, Ruda – Mały Rudnik, Ruda, Bornity, Sant-
mole, Wierdzelewa, Lewitten – ros. Soldatskoe, Wolmen – ros. Malinowka, Schwönau, 
Leysse, Poledno), kapłonach (Szumleś Królewski, Szemud), tuczonych gęsiach (Bałowo, 
Mostkowo, Wodynia, Łysonie, między innymi 6 gęsi, Wilczyny, Schwarzenstein), kacz-
kach (Kumehnen), w świniach lub obowiązku ich tuczenia (Tymawa Wielka, Crowsche-
mole, Nierybie, Nowe Miasto Lubawskie, Babięty Wielkie, Gardzień, Olbrachtowo, 
Ząbrowo, Wopy, Marquard, Schilla, Burkat, Turza Mała, Mühlhausen – ros. Gwardej-
skoje, Dolny Młyn, Raciąski Młyn), węgorzach (Wadąg, Kiełpino, Jutrzenka, Kamie-
nicki Młyn, Stężyca Szlachecka, Osłonino), wosku (Mingajny – wosk na świece dla 
kościoła katedralnego, Baranówka), a nawet pieprzu (wiatrak w Różnowie, między in-
nymi 2 funty, młyn w Siemnie w komturstwie ostródzkim, 8 funtów, Lipia Góra między 
innymi 1 funt, Bysław między innymi 1 funt) i szafranie (Gotterczfelde – 12 beczek)170. 
Liczba kur, którą należało dostarczyć, była bardzo różna i wynosiła od symbolicznych 
kilku sztuk aż do kopy (60 sztuk). Również pozostałe ptactwo i zwierzęta były hodo-
wane w gospodarstwie młyńskim i nie stanowiły szczególnie dużego obciążenia. Trochę 
inny wymiar miał obowiązek tuczenia świń, za którym kryła się chęć wykorzystania 
jako paszy odpadów powstających w procesie mielenia zboża171. Natomiast obowiązek 

169 Dokładne zestawienie zob. wykaz czynszów z młynów w państwie krzyżackim do 1454 r. na koń-
cu pracy.

170 Zob. W. Długokęcki, Świadczenia w pieprzu i szafranie w państwie krzyżackim w XIV–XV w., „Ze-
szyty Naukowe Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Gdańskiego”, Historia nr 14, 1984, s. 27.

171 Szerzej na ten temat zob. podrozdział: Hodowla zwierząt.
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dostarczenia czynszu w pieprzu i szafranie był chyba świadectwem ważnej funkcji peł-
nionej przez młyny w wymianie lokalnej z zapleczem wiejskim, a sam pieprz stanowił 
w niej surogat pieniądza172. 

Czynsz z młyna w zbożu

Obok określania czynszu w gotówce, czasem uzupełnianej jeszcze obowiązkiem dostar-
czenia określonej liczby sztuk drobiu czy też innych naturaliów, sposobem rozliczania 
było pobieranie go w zbożu. Młynarz, mieląc zboże na potrzeby okolicznych chłopów, 
pobierał miarkę od każdego zmielonego korca i właśnie to zboże mogło być opłatą 
dla władzy zwierzchniej, wnoszoną przez młynarza, ewentualnie właściciela młyna173. 
W drugiej połowie XIV i XV w. wyraźnie widać większą liczbę młynów, w których 
czynsz wyznaczano w zbożu174. Z pierwszej połowy XIV w. pochodzą wzmianki o czte-
rech przypadkach płacenia czynszu w zbożu (Powunden, Lauth, Wielki Komorsk, Ryba-
ki), z drugiej połowy już o 19, zaś z pierwszej połowy XV w. aż o ponad 110. Nawet bio-
rąc pod uwagę różny stopień zachowania się źródeł i zdecydowaną przewagę wzmianek 
pochodzących dopiero z pierwszej połowy XV w., tendencje są wyraźne175. Charaktery-
styczne jest również to, że czynsz określany w zbożu stosowano bardzo często w przypad-
ku wiatraków. Na ponad 40 znanych wiatraków czynsz w pieniądzu płaciło 12, a w zbo-
żu aż 22. Wzmianki o czynszach z wiatraków pochodzą jednak głównie z okresu, gdy 
czynsz w zbożu stawał się bardziej powszechny. Ilość zboża, które miało być dostarczone, 
określano ogólnie w ziarnie lub ściślej odpowiednią liczbą łasztów żyta i pszenicy. Po-
nadto stosowano jeszcze czynsz wnoszony w określonej liczbie korców zmielonego słodu 
lub mąki. Wymiar czynszu, podobnie jak w przypadku tego płaconego w pieniądzu, był 
bardzo zróżnicowany i miał związek z wielkością młyna, ilością kół i jego faktycznymi 
możliwościami przemiałowymi, wynikającymi z zastosowanej konstrukcji.

Z prezentowanego w tabeli 22 zestawienia jasno wynika, że większość młynów wiej-
skich, dla których ustalano czynsz w zbożu, należała do niewielkich założeń o dość ma-
łych możliwościach przemiałowych. Zdecydowana większość płaciła czynsz wynoszący 
od 1 do 5 łasztów (64 młyny), natomiast 6 i więcej łasztów – jedynie 15, przy czym część 
z nich posiadała po dwa koła, co oznaczało faktycznie niższy czynsz od koła niż w pozosta-
łych. Dane te należy uzupełnić jeszcze o przypadki młynów, w których czynsz składał się 

172 Na taką funkcję pieprzu i szafranu wskazywał W. Długokęcki, Świadczenia w pieprzu, s. 33. 
Młyny płacące czynsz w pieprzu mogły być ośrodkami wymiany produktów, działającymi w zastęp-
stwie karczem, które zazwyczaj spełniały tę funkcję. Na temat takiej roli karczmy zob. H. Plehn, Zur 
Geschichte der Agrarverfassung, s. 53.

173 Dokładne zestawienie młynów płacących czynsz w zbożu, zob. spis na końcu pracy.
174 Z pierwszej połowy XIV w. pochodzą wzmianki o trzech przypadkach płacenia czynszu w zbożu.
175 Ustalenie czynszu w zbożu było korzystniejsze dla władzy zwierzchniej. Gwarantowało stały do-

chód niezależnie od wahań wartości pieniądza i ceny zboża. W konsekwencji tego typu zobowiązanie 
było dla młynarza cięższe. Na ten temat zob. też: M. Dembińska, Przetwórstwo zbożowe, s. 215. 
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Tabela 22. Liczba młynów płacących określony wymiar czynszu w zbożu

Lp. Forma i wymiar czynszu Ilość młynów Uwagi
1 1 łaszt ziarna lub żyta 3 –
2 1,5 łaszta ziarna lub żyta 4 –
3 2 łaszty ziarna lub żyta 11 2 młyny miały po 2 koła
4 2,5 łaszta ziarna lub żyta 3 –
5 3 łaszty ziarna lub żyta 18 3 młyny miały po 2 koła
6 3,5 łaszta ziarna lub żyta 5 –
7 4 łaszty ziarna lub żyta 12 –
8 5 łasztów ziarna lub żyta 9 –
9 6 łasztów ziarna 5 2 młyny miały po 2 koła

10 7 łasztów ziarna lub żyta 3 1 młyn miał 2 koła
11 10 łasztów ziarna lub żyta 3 –
12 12 łasztów ziarna lub żyta 3 –

14 13,5 łaszta żyta 1 wolny przemiał dla zamku 
krzyżackiego w NieszawieI

I Według H. Steffena, Die ländliche Mühlwesen, s. 83, młyn ten miał 6 kół i płacił 9 łasztów; zob. też 
D. Brauns, dz. cyt., s. 112-113.

Źródło: Opracowanie własne.

z kilku składników. Właściciele wspomnianych młynów musieli dostarczyć nie tylko 
odpowiednią liczbę łasztów zboża (żyta, pszenicy, jęczmienia) lub słodu, ale też tuczyć 
świnie, płacić określoną sumę w gotówce, mielić za darmo ustaloną liczbę łasztów lub 
na potrzeby określonego obiektu (zamku krzyżackiego, biskupa sambijskiego itp.). Zna-
ne są też przypadki stosowania zmiennego wymiaru czynszu płaconego w zbożu. Mły-
ny w Nowym Młynie i Gołębiewku miały płacić 5–7 łasztów ziarna zależnie od tego, 
ile mogły w danym roku176. Sam wymiar w poszczególnych przypadkach mógł ulegać 
zmianie w kolejnych latach, co wynikało zapewne ze zmiennej koniunktury i sytuacji, 
w jakiej znajdowały się poszczególne młyny. Młyn w Adlig Neuendorf (ros. Rschewskoe) 
w 1437 r. płacił 4 łaszty, a w 1447 r. już 5 łasztów. W późniejszym czasie usiłowano za-
mienić dotychczasowy czynsz wnoszony w pieniądzu na ten płacony w zbożu lub obok 
sumy w pieniądzu dodawać obowiązek dostarczenia jeszcze odpowiedniej ilości zboża177. 
Wynikało to z faktu stałego obniżania się wartości pieniądza, a co za tym idzie – realnych 
dochodów, jakie osiągała władza terytorialna ze sztywno utrzymywanych czynszów. Mły-
ny, z których czynsz pobierano w zbożu, przeważały w południowej części państwa za-

176 „sy haben keynen gesatczten czyns. Man vormyte sy off das hogiste, das man kann, das jor itczli-
che umbe 5 adder umbe 6, umbe 7 leste korn, wy man kann”, GZB, s. 99.

177 Czynsz w zbożu i pieniądzu obowiązywał w następujących młynach: Wrzeszcz, Nowy Staw, Lich-
nowy, Lubichowo, Winkels, Spławie, Rolbik, Babięty Wielkie, Ząbrowo, Olbrachtowo, Bronowo, 
Lębork.
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konnego. Różnie wyglądało to w jego poszczególnych jednostkach administracyjnych178. 
Z obliczeń wynika, że najwięcej młynów, z których płacono czynsz w naturze, było 
w komturstwach: papowskim 100% (na znane tylko 3 młyny), radzyńskim 85% (na 
znanych 7 młynów), brodnickim 44% (na znanych 18 młynów), golubskim 40% (na 
znane 12 młynów), tucholskim 38% (na znanych 29 młynów), gniewskim i świeckim 
35% (na znanych 14 młynów) obok innych, dla których znamy jedynie kilka młynów. 
Mniejsza liczba znajdowała się w komturstwach: dzierzgońskim 28,5% (na 28 młynów), 
ostródzkim 28% (na 45 młynów), malborskim 22% (na 27 młynów), człuchowskim 
21% (na 24 znane młyny), elbląskim 20% (na 51 znanych młynów) i gdańskim 8% 
(na 103 znane młyny), natomiast nie było ich w ogóle w komturstwie bałgijskim (na 
84 znane młyny) i królewieckim (na 45 znanych młynów). Podobnie w biskupstwie 
sambijskim tylko 10% (2 na 20 młynów), a w dobrach tamtejszej kapituły z 1 młyna 
na 3 płacono czynsz w zbożu. Widać z tego wyraźny podział na północną i południo-
wą część państwa zakonnego. Wskazuje to na związek pomiędzy sposobem zagospoda-
rowania wsi, jej utowarowieniem i rozwojem kultury rolnej. Podobnie w biskupstwie 
warmińskim nie było żadnego młyna, z którego płacono czynsz w naturze, natomiast 
na obszarze gospodarowania kapituły warmińskiej czynsz w zbożu dotyczył 18% (na 
33 znane młyny)179. Różnice w systemie ustalania czynszu płaconego przez młynarzy, 
w zależności od władzy zwierzchniej, widać jeszcze wyraźniej, jeśli skonfrontuje się po-
wyższe dane z biskupstwem pomezańskim, w którym z 44% (na 9 znanych młynów) 
płacono czynsz w zbożu, a na terenie kapituły z aż połowy (na 12 znanych młynów). 
Wydaje się, że pobieranie czynszu w zbożu było w pewnym stopniu wyznacznikiem 
stanu gospodarki chłopskiej i jej ograniczonego udziału w rynku lub wręcz obywania 
się bez pieniądza w wymianie z zapleczem wiejskim. Prawdopodobnie młynarz płacił 
czynsz zbożem, gdyż jego relacje ze wsią ograniczały się jedynie do wymiany barterowej. 
Pośrednio wskazuje to na stan kultury rolnej i brak udziału tych wsi w szerszej wymia-
nie gospodarczej. Ograniczona produkcja zbożowa małych gospodarstw chłopskich bez 
dostarczania nadwyżek na rynek nie wymagała użycia pieniądza w relacjach wieś – młyn 
i uczestnictwa w gospodarce pieniężnej.

W tym kontekście wydaje się, że wymiar czynszu płaconego przez małe młyny wiej-
skie był niewielki i wynikał nie tylko z wielkości tych urządzeń przemiałowych. Co 
więcej, zdecydowanie korzystniejszy był dla Zakonu czynsz ustalany i płacony w naturze 
(słodzie, życie), gdyż oznaczał określoną ilość tych produktów i w ten sposób nie ulegał 
dewaluacji, jak ten płacony w pieniądzu. Z uwagi na cenę zboża czynsze w pieniądzu 

178 Dokładne zestawienie zawiera tabela 36. Rozmieszczenie terytorialne młynów płacących czynsz 
w zbożu i pieniądzu prezentuje mapa 9.

179 Być może miało to związek ze stopniem zagospodarowania wsi na prawie chełmińskim, które tak-
że na Warmii postępowało z północy na południe i dotarło do terenów kapituły później. Zwraca także 
uwagę fakt, że wsie te zamieszkiwała ludność pruska. W większości sołtysami ich byli też Prusowie, 
zob. V. Röhrich, Die Besiedlung des Ermlandes mit besonderer Berücksichtigung der Herkunft der Siedler, 
ZGAE, Bd. 22, 1926, s. 277; M. Pollakówna, Osadnictwo Warmii, s. 87-90. 
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były bardzo korzystne dla ich właścicieli i w praktyce znacznie niższe od zbożowych. 
W 1425 r. mistrz młyński w Królewcu sprzedawał zboże w cenie 13 grz. za łaszt żyta 
i 15 grz. za łaszt pszenicy180. Czynsz z z młynów wiejskich wynosił zazwyczaj mniej niż 
równowartość ceny 1 łaszta żyta, a więc najniższego znanego wymiaru czynszu w zbożu 
ustalanego w przywilejach dla młynów wiejskich.

Wartość czynszów z młynów wiejskich pobieranych przez Zakon

Dzięki częściowo zachowanym zestawieniom, sporządzanym przez urzędników krzy-
żackich, dysponujemy pewnymi danymi na temat ilości zboża i pieniędzy pobieranych 
z młynów wiejskich. Pozwalają one na dokonanie oceny faktycznego znaczenia gospo-
darczego tych urządzeń w skali gospodarki młyńskiej całego państwa i poszczególnych 
urzędów terytorialnych (komturstw, wójtostw i prokuratorii).

Z przytoczonego w tabeli 23 zestawienia wynika, że ilość zboża i pieniędzy zbiera-
nych na terenie poszczególnych komturstw, zazwyczaj z kilkunastu młynów, odpowiada-
ła mniej więcej ilości pobieranej przez jednego mistrza młyńskiego, zarządzającego wiel-
kimi młynami zakonnymi zlokalizowanymi w miastach lub przy zamkach. Co więcej, 
dochody te podlegały stale pewnym wahaniom, które pogłębił okres wojen, gdy wzrosła 
wyraźnie liczba młynów pustych. Co ciekawe, w przypadku młynów podlegających ry-
bickiemu w Szkarpawie pomiędzy 1410 a 1413 r. czynsz zamieniono ze zbożowego na 
pieniężny, a więc wbrew ogólnej tendencji w tym względzie181. Zapewne wiązało się to 
jednak z inną regulacją obowiązków, które ciążyły na młynarzach, szczególnie w zakresie 
samodzielnego nabywania kamieni młyńskich. Z przeprowadzonych szacunków wyni-
ka, że opłaty przemiałowe z młynów przynosiły Zakonowi teoretycznie średnio około 
60% całości żyta uzyskiwanego w formie czynszów182.

Płużne

Wydaje się, że zazwyczaj młynarze nie musieli płacić płużnego (Pflugkorn)183. W nielicz-
nych przypadkach, gdy ciążył na nich ten obowiązek, dotyczył tylko tych, którzy posia-
dali większe nadanie ziemskie. Było tak w przypadku młynarza w Nadbrzeżu, któremu 
nadano 4 łany ziemi. Wymiar płużnego zazwyczaj wynosił korzec pszenicy i żyta184. 

180 J. Sarnowsky, Die Wirtschaftsführung, dodatek źródłowy nr 7, s. 729-730. Dla porównania mły-
narz toruński około 1400 r. płacił za łaszt pszenicy 6 grz., APT, Kat. I, nr 307. 

181 MA, s. 56-57.
182 J. Sarnowsky, Die Wirtschaftsführung, s. 205.
183 Płużne pierwotnie jako dziesięcina płacona w ziemi chełmińskiej biskupowi zostało przekazane 

biskupom i Zakonowi w ich dominiach. Wynosiło korzec pszenicy i żyta od pługa, zob. ZHM, s. 10; 
H. Steffen, Die ländliche Mühlwesen, s. 84. 

184 CDW II nr 86, s. 89.
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Tabela 23. Czynsz pobierany z młynów wiejskich w poszczególnych komturstwach i innych jednost-
kach gospodarczych w latach 1376–1451

Lp.
Jednostka 

administracyjna 
(komturstwo)

Rok
Suma dochodu z młynów (w korcach)

Uwagi
żyto pszenica słód pieniądz 

1
bałgijskie 

(komornictwo 
Pruska Iława)

1397 1740

2
bałgijskie 

(komornictwo 
Pruska Iława)I

1437 128 grz. i 2 sk. 20 młynów z 35 
kołami

3 bałgijskie (urząd 
leśny) 1437 162 grz. i 8 sk. 14 młynów z 27 

kołami, 1 pusty

4 bałgijskie (urząd 
leśny) 1447

149 grz., 
18,5 sk., 10 d, 
15 gęsi i 6 kur

11 (10 
wiejskich) oraz 
młyn w Zinten 

z czynszem 
80 grz.

5
bałgijskie 

(komornictwo 
Pruska Iława)

1447 20 grz.

5 młynów 
i 1 pusty, młyn 

w Pruskiej Iławie 
trzymał komtur

6 brodnickie po 
1418 600

1560 i 24 grz. 
dałyby puste 

młyny
7 brodnickie 1446 900 1200 mąka
8 brodnickie 1447 1080 900
9 człuchowskie 1377 2240

10 człuchowskie przed 
1419 1680 312 grz.

11 człuchowskie 1437 360 360 42 grz. 12 młynów
12 dzierzgońskie 1429 1523 231 586
13 dzierzgońskie 1437 1440 210

14 elbląskie 1402 320,5 grz. i 2 sk. razem 
z karczmami

15 elbląskie 1446 600
287 grz. i 14 sk. 

(- 17 i 17 sk. 
młyny puste)

29 młynów 
– czynsz 

w pieniądzu 
(w tym 3 puste), 
4 czynsz w zbożu 
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Lp.
Jednostka 

administracyjna 
(komturstwo)

Rok
Suma dochodu z młynów (w korcach)

Uwagi
żyto pszenica słód pieniądz 

16 elbląskie 1451 870

230 grz. 
i 14 sk. 

(- 10 i 7 sk. 
młyny puste)

27 młynów 
czynsz 

w pieniądzu 
(w tym 2 puste), 
6 czynsz w zbożu

17 komornictwo 
Dąbrówno 1397 1080 800 23 grz.

18 komornictwo 
Działdowo 1397 1110 500

19 komornictwo 
Olsztynek 1397 630 400 12,5 grz.

20 komornictwo 
Olsztynek 1437 270 31,5 grz. 4 młyny 

i 2 puste

21 komornictwo 
Ryn i Kętrzyn 1437 14 młynów

22 kowalewskie 1389–
1392 3090 500

23 kowalewskie przed 
1419 25 grz. i 4 sk.

24 ostródzkie 1383 4410 1200 52,5 grz.

25 ostródzkieII 1391 5010 1700 80 grz. i 1 wiar-
dunek

26 ostródzkie 1407 4440 1650
27 ostródzkie 1410 4770 2100
28 ostródzkie 1446 2580 8 1180 35 grz.
29 pokarmińskie 1427 1200
30 pokarmińskie 1451 1650 203 grz.

31 pokarmińskie 1431, 
1433 1170

32 pokarmińskieIII 1437 1170 156 grz. 20 młynów z 30 
kołami, 1 pusty

33 prokurator 
w Mątowach 1417 7 14 33

34 radzyńskie 1382 2160
35 radzyńskie 1390 2460

36 radzyńskie przed 
1416 720 plan 1530

37 radzyńskie 1446 1680

38 rybicki 
w Szkarpawie 1414 52 grz. minus

1 wiardunek
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Lp.
Jednostka 

administracyjna 
(komturstwo)

Rok
Suma dochodu z młynów (w korcach)

Uwagi
żyto pszenica słód pieniądz 

39 rybicki 
w Szkarpawie

1419, 
1422

62 grz. minus 
1 wiardunek

40 rybicki 
w Szkarpawie

1387, 
1392, 
1395, 
1404, 
1409

585

41 tucholskie 1396 2040

42 tucholskie przed 
1419 660

43 wójt w Bratianie 1446 22,5 grz.
44 wójt w Bytowie 1437 12 młynów

45 wójt 
w Grabinach 1417 1350 255

46 wójt w Laskach 1404, 
1407 2250 90 1150

w 1417 r. 
w sumie 1976 
korców mąki 

pszennej i żytniej
47 wójt w Laskach 1413 1800 920
48 wójt w Laskach 1415 1796 930
49 wójt w Laskach 1444 1560 76 810

50 wójt w Lipienku przed 
1416 1020 1 młyn pusty

51 wójt w Lipienku 1437 750 250 4 młyny i 2 
puste

52 wójt w Sztumie około 
1417 1150

53 wójt w Tczewie 1376 800
I Pięć młynów pustych z 5 kołami, czynsz 15,5 grz.
II W 1392 r. 1700 korców słodu, 80 grz. i 1 wiardunek, a w 1397 r. 37 grz., GA, s. 317, 319.
III Dwie karczmy i młyn pusty, czynsz z nich wynosił 70 grz.

Źródło: GA, s. 81, 225, 227-228, 238-239, 315-317, 319-321, 324, 336, 410, 411, 413, 415, 440, 
559; 642, 646-650, 653, 719, 738; GZB, s. 12-13, 16, 20, 22, 23, 36, 39, 41, 53, 58, 82, 91, 98, 113; 
OF 162b, k. 8r, 11v; ZHM, s. 53-54; MA, s. 27-29, 31-32, 43-47, 52, 54-58, 73-74; Z. H. Nowak, 
J. Tandecki, Przyczynek do życia codziennego w zakonie krzyżackim. Wykaz rachunków komturstwa 
dzierzgońskiego z 1429 roku, ZH, 65, 2000, z. 3–4, s. 170; X. Froelich, Geschichte des Graudenzer 
Kreises, t. I, Graudenz 1868, s. 253; Vis., t. I, s. 104, 148, 213, 219, 246, 264, 275, 322; Vis., t. II, 
s. 104, 148.

Młynarz w Metgethen (1391  r.) miał obowiązek, zgodnie ze zwyczajem przyjętym 
w kraju, płacenia z młyna, karczmy i 1 łana ziemi płużnego w zbożu (Pflugkorn) i war-
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towego (Wartgeld)185. Z kolei 24 IV 1391 r. określono, że właściciel młyna w Gylgen 
miał obowiązek płacenia płużnego i wartowego (Wartgeld): „noch des landis gewonheit”. 
W przywileju młyna w Rauschniken z roku 1430 ustalono, że przynależą do niego 0,5 
łana ziemi i 3 radła. Z radeł właściciel młyna został zobowiązany do służby wojskowej 
i płacenia płużnego186. 

Opłaty dla plebana

Młynarze podobnie jak inni mieszkańcy wsi byli zobowiązani do wspierania miejscowe-
go kościoła parafialnego poprzez opłatę na rzecz plebana, a więc tzw. meszne (annona 
missalis, Messelohn, Messgeld). Wymiar tej opłaty wynosił zazwyczaj od 0,5 do 1 korca 
żyta obok odpowiedniej ilości owsa i jęczmienia rocznie z łana187. W związku z tym, że 
czynsz młynarza zazwyczaj był ustalany od ilości posiadanych kół przemiałowych, gdyż 
tylko część z nich posiadała większe nadania ziemskie, ich sytuacja nie była zupełnie 
oczywista. W tej sytuacji biskup i kapituła warmińska wprowadziły w 1390  r. ogól-
ne reguły, dotyczące sposobu pobierania mesznego dla plebanów na terenie Warmii. 
Przyjęto, że młyn z jednym kołem był zobowiązany do płacenia rocznie 1 korca żyta 
i owsa188. W poszczególnych przywilejach młyńskich umieszczano dodatkowe regulacje 
i obowiązki młynarzy wobec kościoła parafialnego (plebana). Z lat 1333–1342 pochodzi 
przywilej na młyn w Bugach, w którym ustalono, że pleban miał otrzymywać 2 korce 
mąki189. W przywileju na młyn w Pomnik z 1365 r., do którego przynależało aż 6 łanów 
ziemi, wskazano, że młynarz i jego czeladź przynależą do parafii we wsi Parys (obecnie 
pow. kętrzyński, około 3,5 km w prostej linii), której plebanowi należy przekazywać 
rocznie 1 korzec żyta i jęczmienia z każdego łana, ponadto dodano, że gdyby ziemię 
kiedyś oddzielono od młyna (sprzedano), wówczas młynarz miał płacić plebanowi 4 szy-
lingi rocznie z samego młyna190. Z kolei w dokumencie sprzedaży młyna w Jagodnej 
z 1371 r. właściciele miejscowych dóbr zastrzegli obowiązek przestrzegania praw pleba-

185 „Ouch sullen sy uns pflichtig syn pflugkorn und wartgeld czu geben alle ierlich noch des landes 
gewonheit”, OF 107, k. 285r.

186 „und pfluckkorn geben ein jor einen scheffel rockern das andere ior einen scheffel weisse zu ewi-
gen zceiten”, OF 111, k. 34r (stara pag.), obecnie, k. 152r.

187 Zob. H. Steffen, Die ländliche Mühlwesen, s. 85; G. Kisch, Das Mühlenrecht, s. 142.
188 „item de Molendinis et Allodiis equum et sanctum est solvi, eciam si essent de mensa Episcopali 

vel Capituli. Unde, si locata sint, detur de parte conducencium, si autem pro mensura vel aliqua parte 
exposita sint, detur pro communi granario, scilicet de quolibet aratro allodii unam mensuram siliginis 
et unam avene, et de molendinis et de qualibet rota unam mensuram siliginis et unam avene”, CDW 
III nr 242, s. 212.

189 „de predictis molendino et taberna tres marcas, et de duobus mansis unam marcam usualis mone-
te in quolibet festo beati Martini solvant perpetuo episcopali nostre mense, et eorum plebano tantum 
duos modios farine, quovis anno, pro annona missalo persolvant.”, CDW II nr 183, s. 182.

190 PrUB VI/1 nr 388, s. 214.
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na191. Podobnie w przywileju na wiatrak w Różnowie z 13 VI 1394 r. kapituła pome-
zańska zobowiązała jego właściciela do dostarczania plebanowi rocznie 1 korca ziarna 
i 2 kur192. Natomiast młynarz w Fedderau w 1399  r. płacił miejscowemu plebanowi 
rocznie 2 szylingi193. Wskazane sposoby ustalania wymiaru i opłaty mesznego wskazują 
na chęć zabezpieczenia interesów plebana poprzez korzystną dla niego opłatę w naturze 
(zbożu, kurach). Starania te czasem sięgały i dalej, jak w przywileju na młyn położony na 
rzece Jeżowska Struga z 6 XII 1333 r., w którym siostry norbertanki z Żukowa zobowią-
zały jego właściciela do darmowego przemiału na potrzeby folwarku klasztornego, gdyby 
taki powstał, i tamtejszego plebana194. Z kolei młynarz z Neu Kälberg został w 1402 r. 
zobowiązany do wnoszenia opłat na rzecz plebana w takiej wysokości, jaką płacili chłopi 
z 1 łana ziemi. Z innych zobowiązań warto wspomnieć, że w przywileju na młyn w Sta-
rym Targu z 1412 r. nakazano młynarzowi dostarczać tamtejszemu plebanowi corocznie 
na Wielkanoc funt wosku195, zaś w nadaniu młyna w Goręczynie właściciele dóbr zobo-
wiązali nabywcę młyna do dostarczania miejscowemu plebanowi rocznie 1 korca żyta196. 
Inny charakter miał natomiast, pochodzący z 1314 r., zapis testamentowy dochodów 
z młynów w Bogdanach, Drewnowie i Fuchshol na rzecz utrzymania wikarii w katedrze 
kościoła warmińskiego, uczyniony przez prepozyta Henryka von Sonnenberga197. 

Terminy wypłacania czynszu z młyna

Problem wymiaru czynszu z młyna i innych opłat wnoszonych przez młynarzy na rzecz 
plebanów czy też opłaty płużnego miał oczywiście ścisły związek z rzeczywistą wydaj-
nością i potencjalnym dochodem, jaki mógł on rocznie przynosić. Ustalając wysokość 
czynszu, władza zwierzchnia brała pod uwagę lokalne warunki gospodarcze, stan zaple-
cza wiejskiego i intensywność uprawy zboża. Czynnikiem, który miał na to wpływ, był 
także rzeczywisty okres, w jakim młyn mógł pracować, zależny zarówno od warunków 
naturalnych (odpowiedniej ilości wody), jak i obowiązujących regulacji. Wiadomo, że 
młynarze byli zobowiązani do przestrzegania niedzieli i licznych świąt kościelnych198. 
Zakaz pracy młynów w święta istniał chyba już w pierwszej połowie XIII w., na co może 
wskazywać fakt, że w 1263 r. legat papieski i jednocześnie biskup warmiński Anzelm na 

191 „dem pfarrer sein recht sollen geben”, CDW II nr 448, s. 444.
192 „dem pfarrer der itczunt ist vnd in czukonftigen cziten wirt sin gebin uff den selbentag eynen 

scheffel kornis vnd czwey huner und nicht me”, UBP nr 100, s. 145 n.
193 A. Rogge, Das Amt Balga. Beiträge zur einer Geschichte des Heiligenbeiler Kreises, AM, 6, 1869., 

s. 481 (nr 43).
194 „Pro nostra vero curia, cum fuerit, aut plebano ecclesie ibidem, dummodo nostri ordinis existat, 

molet gratis absque metreta”, PrUB II nr 814, s. 544; A. Czacharowski, dz. cyt., s. 81.
195 OF 100, k. 132v.
196 ADP, monastica, Kartuzy nr 5, dok. 73, s. 253-254.
197 CDW I nr 195, s. 333-334.
198 H. Steffen, Die ländliche Mühlwesen, s. 91.
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prośbę zakonu krzyżackiego częściowo zwolnił jego młynarzy z obowiązku świętowa-
nia niedzieli. Postąpiono tak, jak zaznaczono, ze względu na niewielką liczbę młynarzy 
w tamtych czasach. Zezwolono im na pracę w niedzielę i święta z wyłączeniem 4 dni 
postu Pana naszego i 12 dni apostołów. Przy czym w niedzielę nie wolno im było rozpo-
czynać pracy do zakończenia sumy w kościele. Mogli mielić również w noc poprzedza-
jącą i następującą po dniu świątecznym, lecz od każdego koła mielącego w okresie świą-
tecznym należało przekazać, jako jałmużnę, jeden chleb dla biednych199. Nie wiadomo, 
czy regulacja ta obowiązywała jedynie w młynach samodzielnie administrowanych przez 
zakon krzyżacki, czy też została rozciągnięta na wszystkie młyny, w tym wiejskie, oczy-
wiście pod warunkiem wypełnienia zasad dyspensy. Wraz ze wzrostem liczby młynów 
w państwie motyw jej udzielenia stracił znaczenie. Nie słychać jednak o jej uchyleniu 
czy też praktycznym niestosowaniu w młynach prywatnych, co może jednak wynikać 
z braku źródeł.

Z problemem wymiaru i formy czynszu płaconego przez młynarzy ściśle łączy się 
również sposób samego dokonywania płatności, a przede wszystkim terminy zapłaty200. 
Regulacje dotyczące tej kwestii, jakie umieszczano w przywilejach młyńskich, wskazu-
ją na stosowanie bardzo różnych rozwiązań. Obok ustalania jednego terminu w ciągu 
roku, stosowano również płatność w ratach następujących dwa, trzy, a nawet cztery razy 
w roku201. W ten sposób czynsz z młyna wiejskiego, wynoszący najczęściej kilka grzy-
wien, dzielony był na części wypłacane w dniu ważnych świąt kościelnych, co sztywno 
określano w treści przywileju młyńskiego. Zazwyczaj, gdy czynsz w pieniądzu lub zbożu 
nie był zbyt wysoki, wypłacano go w jednym terminie, najczęściej na św. Marcina (11 
XI)202, Boże Narodzenie (25 XII)203 lub Matki Boskiej Gromnicznej (2 II)204. Nato-
miast w przypadku, gdy w grę wchodziły większe płatności, opłatę często dzielono na 
kilka terminów205. Czynsz w jednym terminie dotyczył opłat w wysokości od 1 do 12 
grz., w dwóch terminach sięgał 30 grz. (młyn w Laptau), zaś w czterech nawet 41 grz. 

199 „indulgemus, quod uestra Molendina possint molere propter paucitatem molendinorum, singulis 
diebus dominicis et festiuis, Exceptis quatuor festis domine nostre, et duodecim apostolorum, que sic 
obseruabitis, quod molendina omnia molere desistant, quo usque missa siue in diebus dominicis, siue 
in festis aliis solempniter celebretur, de inde reuertantur ad consuetos labores prout necessitas expo-
stulant et requirit, Volumus tamen quod tota nocte laborent precedente et sequente, dies dominicos et 
festiuos, Ita tamen quod quandocumque laborant vestra molendina, de qualibet rota que molit, detur 
unus panis in elemosinam propter deum”, CDW I nr 46, s. 83.

200 H. Steffen, Die ländliche Mühlwesen, s. 85-86.
201 Czynsz płacony rocznie, bez określania dokładnego dnia wypłaty, mieli płacić młynarze w Kniba-

wie, Dąbrowie, Stabunitach, Wodyni, Tymawie, Mintieyten, Warengen, Maruszy i Strzyży.
202 Młyny we wsiach Tolkowiec, Wikielec, Łajsy, Bornity i inne.
203 Młyny we wsiach Lechowo, Orzechowo, Kabiny i inne.
204 Młyny we wsiach Rukławki i Pokryty.
205 Dotyczyło to zarówno tych wnoszonych w pieniądzu, jak i w zbożu. Były jednak rónież przy-

padki, gdy dość niewielka opłata (1,5 łaszta żyta – młyn w Janikach Wielkich) również była płacona 
w 4 częściach. 
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(Rudzki Młyn). Wypłatę obowiązkowej sumy pieniędzy lub dostarczanego zboża usta-
lano zazwyczaj na ostatnią część roku, tak aby skorelować okres wzmożonego przemiału 
po skończonych żniwach. Nierzadko stosowano dwa terminy odpowiednio odległe od 
siebie, np. św. Marcina (11 XI) i Wielkanoc206, św. Michała (29 IX) i Wielkanoc207. 
Czynsz rozkładano również na trzy terminy: Wielkanoc, św. Michała (29 IX), Boże Na-
rodzenie (25 XII) lub Zapusty, Wielkanoc i Zielone Świątki208. Zdarzały się sytuacje, 
gdy raty rozkładano aż na cztery terminy, np. Wielkanoc (III–IV), św. Jana (24 VI), św. 
Michała (29 IX), św. Marcina (11 XI)209 lub Wielkanoc, św. Jana, św. Michała i Boże 
Narodzenie210. W przypadku młyna w Marquard koło wsi Rentyny młynarz miał płacić 
6 łasztów żyta (3 na Wielkanoc i 3 na św. Michała) oraz 6 tłustych świń (połowę na 
Boże Narodzenie i na Wielkanoc)211. Ciekawy był przypadek młyna w Starym Targu. 
W przywileju z 1412 r. młynarz miał płacić rocznie w dwóch terminach łącznie 4 łaszty 
żyta do zamku w Dzierzgoniu. W odnowionym przywileju z 1442 r. nowy właściciel 
płacił 3 łaszty, rozłożone na cztery terminy, w których miał przekazywać 45 korców żyta. 
Postanowienie to odnowiono w kolejnym przywileju z 1443  r. W części przywilejów 
młyńskich określano jedynie ogólnie, że płatność czynszu miała występować kwartalnie 
bez określenia ścisłych terminów dokonywania płatności212. Bywało też, że obok stałego 
terminu dodawano, ze szczególnej łaski, dodatkową regulację, zgodnie z którą czynsz 
mógł być płacony także w innym czasie213. Spotyka się również przypadki zmiany okresu 
wypłaty czynszu w kolejnych wersjach przywilejów dla danego młyna214. Ogólnie moż-
na stwierdzić, że wskazane terminy zazwyczaj umieszczano w ostatnim kwartale roku 
i początkach następnego. Data ustalana na św. Marcina, Boże Narodzenie lub Matki 
Bożej Gromnicznej znalazła się w 85 przywilejach młyńskich, co stanowi ponad połowę 
wszystkich przypadków, a przy płatnościach jednorazowych aż 3/4. Niewątpliwie miało 
to związek z okresami wzmożonej działalności przemiałowej młyna, która następowała 
wprost po żniwach i trwała do późnej jesieni, zaś po okresie zimowym mały młyn wiejski 
pracował intensywnie do późnej wiosny.

206 Młyn we wsi Koniewo.
207 Młyn w Barbarce.
208 Młyn w Pajtunach.
209 Młyn w Skolitach.
210 Wiatraki w Zalewie (1451 r.) i Dobrzykach (1461 r.).
211 CDW III nr 401, s. 392.
212 Młyny we wsiach: Prądy, Silno, Rudzki Młyn, Strumieniec, Nicponie, Nowe Miasto Lubawskie, 

Nieszawa (młyn koło Małej Nieszawki), Szczytno, Barkówko, Gwieździn, Buschmühlem Nierybie, 
Tulice, Wargen, Kaynen, Janiki Wielkie, Nowy Młyn, Broda, Obozin, Lichnowy, Strzeczona, Lasowi-
ce Wielkie, Radzyń Chełminski.

213 „doch also das der czins bynnen eyme Jare gancz vnde gar gefalle”, UBP nr 71, s. 108-109.
214 Młyn w Thierenberg (ros. Dunaewka) początkowo płacił czynsz w dniu Matki Boskiej Grom-

nicznej (1342 r.), później zmieniono termin na opłatę w dwóch ratach na św. Filipa, św. Jakuba i św. 
Marcina (1348 r., 1369 r.), by ostatecznie ustalić jeden termin na św. Marcina (1422 r.).
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Świadczenia młyńskie 225

Tabela 24. Terminy opłacania czynszu młynnego w przywilejach młyńskich w państwie krzyżackim 
do 1454 r.

Lp.
Ilość 
rat 

rocznie

Termin wypłaty czynszu
(w układzie chronologicznym)

Liczba 
młynów 

płacących 
czynsz 

w pieniądzu

Liczba 
młynów 

płacących 
czynsz 

w zbożu

Młyny razem

1 1 czynsz płacony rocznie 7 2 9
2 1 Matki Bożej Gromnicznej 2 II 17 1 18
3 1 św. Marcina 11 XI 51 9 60
4 1 Boże Narodzenie 10 – 10
5 1 Środa Popielcowa 1 – 1
6 1 Ostatki 2 – 2
7 1 Wielkanoc 3 – 3
8 1 św. Jakuba 1 – 1
9 1 św. Jana Chrzciciela 5 – 5

10 1 św. Michała – 1 1
11 1 Trzech Króli 2 – 2

12 1 niedziela przed narodzinami NMP 
(przed 8 IX) 1 – 1

13 1 św. Walpurgii 1 V 1 – 1
14 2 Boże Narodzenie i św. Jana Chrzciciela 7 – 7
15 2 Wielkanoc i św. Marcina 11 XI 2 1 3
16 2 Wielkanoc i św. Michała (29 IX) 6 5 11
17 2 Wielkanoc i św. Jana 1 – 1
18 2 św. Małgorzaty i Boże Narodzenie 1 – 1
19 2 św. Marcina i Zielone Świątki 1 – 1
20 2 św. Jakuba i Boże Narodzenie 1 – 1
21 2 Boże Narodzenie i Zielone Świątki 2 – 2
22 2 Katedra św. Piotra, św. Jakuba 1 – 1
23 2 św. św. Filipa i Jakuba, św. Marcina 1 – 1
24 2 św. Walpurgii (1 V) i św. Marcina 1 – 1
25 2 św. Jakub, Oczyszczenia NMP (2 II) 2 – 2
26 3 Wielkanoc, św. Jan i św. Michał 1 – 1
27 3 Zapusty, Wielkanoc, Zielone Świątki 1 – 1

28 4 Wielkanoc, św. Jana, św. Michała, 
Boże Narodzenie – 2 2

29 4 Wielkanoc, św. Jana (24 VI), św. 
Michała (29 X) i św. Marcina (11 XI) 1 – 1

30 4 Wielkanoc, św. Michała (29 X),
Boże Narodzenie i Wielki Post – 1 1

31 4 czynsz płatny w czterech ratach 12 11 23

Źródło: Opracowanie własne.
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Organizacja produkcji młynów226

Na tym tle nieco odmiennie wyglądały terminy płatności czynszu uiszczanego przez 
właścicieli i zarządców wiatraków. Najczęściej, bo w sześciu przypadkach, płacili oni 
czynsz w czterech terminach rocznie215, czasem ściśle definiowanych na Wielkanoc, św. 
Jana, św. Michała i Boże Narodzenie. W dalszych czterech przypadkach płacono w jed-
nym terminie na św. Marcina216, a w dwóch na Boże Narodzenie i św. Jana217 oraz Boże 
Narodzenie i Zielone Świątki218. Wydaje się, że takie rozwiązanie, polegające na rozkła-
daniu terminów płatności na cztery raty, w przypadku wiatraków było związane z wy-
godniejszą formą płatności, szczególnie ważną w przypadku urządzenia przemiałowego 
bardziej zależnego od warunków atmosferycznych. 

Z prezentowanego zestawienia wynika ponadto dość wyraźne zróżnicowanie termi-
nów płatności w zależności od formy czynszu. Młyny opłacające czynsz w zbożu równie 
często uiszczały go w czterech terminach rocznie (11 przypadków), jak w jednym (12 
przypadków, w tym 9 na św. Marcina). Stosowano również płatności rozkładane na dwie 
raty (4 przypadki). 

Rozpatrując części roku, w których wypłacano czynsz, w przypadku jednokrotnej 
płatności widoczna jest zdecydowana przewaga ostatniej części roku, a więc listopada 
i grudnia oraz początku kolejnego roku (luty), co ilustruje szczegółowo tabela 25.

Biorąc pod uwagę różne terminy rozliczania czynszów młyńskich, można je zestawić 
z informacją o jednostce terytorialnej, do której należał dany młyn i której przedstawi-
ciele go pobierali. Widać tu pewne prawidłowości, jednak uzyskane w ten sposób wyniki 
trzeba traktować ostrożnie, w kontekście niewielkiej liczby zachowanych przywilejów 
młyńskich w stosunku do ogólnej liczby działających na danym terenie młynów. Pamię-
tając o tym zastrzeżeniu, można jednak stwierdzić, że czynsz płacony cztery razy w roku 
stosowano najczęściej w komturstwach człuchowskim i tucholskim, natomiast raz 
w roku, płatny na Boże Narodzenie, dość często w biskupstwie warmińskim. Rozliczenie 
obciążeń młynów więcej niż w jednym terminie częściej miało miejsce w komturstwach 
człuchowskim i dzierzgońskim, zaś znacznie rzadziej w dobrach biskupich i kapitulnych 
na Warmii oraz komturstwach gdańskim i królewieckim. Oczywiście pobieranie czynszu 
w kilku terminach rocznie wymagało od władztwa terytorialnego większego nakładu 
pracy przy prowadzeniu odpowiednich ksiąg rachunkowych i było bardziej skompliko-
wane, a więc kosztowniejsze.

215 Wiatraki we wsiach: Strzeczona, Lasowice Wielkie, Lichnowy, wiatraki koło Radzynia Chełmiń-
skiego, w Zalewie i Dobrzykach.

216 Wiatraki w Lichnowach, Nowym Stawie, Wielkim Zajączkowie i Chojnicach.
217 Wiatrak w Rychnowach.
218 Wiatrak w Leśnowie.
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Świadczenia młyńskie 227

Tabela 25. Terminy opłacania czynszu przez młyny w państwie krzyżackim w ciągu roku 

Lp. Miesiąc Termin wypłaty czynszu 
Czynsz 
w pie-
niądzu

Czynsz 
w zbożu

Młyny 
razem

1 styczeń Trzech Króli (6 I) 2 – 2
2 luty Matki Bożej Gromnicznej (2 II) 17 1 18
3 luty–marzec Ostatki (II-III), Środa Popielcowa (II–III) 3 – 3
4 marzec–kwiecień Wielkanoc (22 III – 25 IV) 3 – 3
5 kwiecień
6 maj św. Walpurgii 1 – 1
7 czerwiec św. Jana Chrzciciela (24 VI) 5 – 5
8 lipiec św. Jakuba (25 VII) 1 – 1
9 sierpień

10 wrzesień niedziela przed narodzinami NMP 
(przed 8 IX), św. Michała (29 IX) 1 1 2

11 październik
12 listopad św. Marcina (11 XI) 51 9 60
13 grudzień Boże Narodzenie (25 XII) 10 – 10

14 luty–lipiec Katedra św. Piotra (22 II), św. Jakuba 
(25 VII), Oczyszczenia NMP (2 II) 3 – 3

15 czerwiec–grudzień św. Jana (24 VI) i Boże Narodzenie 7 – 7

16 lipiec–grudzień św. Małgorzaty (13 VII) 
i Boże Narodzenie 1 – 1

17 maj–listopad św. Walpurgii (1 V) i św. Marcina (11 XI) 1 – 1

18 marzec/kwiecień
–listopad Wielkanoc (III–IV) i św. Marcina (11 XI) 2 1 3

19 marzec/kwiecień
–wrzesień Wielkanoc (III–IV) i św. Michała (29 IX) 6 5 11

20 marzec/kwiecień
–czerwiec Wielkanoc (III–IV) i św. Jana (24 VI) 1 – 1

21 maj/czerwiec
–listopad

św. Marcina (11 XI) i Zielone Świątki 
(10 V–13 VI) 1 – 1

22 maj–listopad św. św. Filipa i Jakuba (1 V), św. Marcina 
(11 XI) 1 – 1

23 maj/czerwiec
–grudzień Zielone Świątki i Boże Narodzenie 2 – 2

24 lipiec–grudzień św. Jakuba (25 VII) 
i Boże Narodzenie (25 XII) 1 – 1

25 czynsz płacony rocznie 7 2 9
26 czynsz płacony w trzech ratach 2 – 2
27 czynsz płacony w czterech ratach (suma) 13 14 27

Źródło: Opracowanie własne.
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Tabela 26. Terminy wypłaty czynszu według jednostek terytorialnych

Lp. Jednostka 
terytorialna
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1 biskupstwo 
warmińskie 4 9 5 1 1 1 1 22 15 7

2 kapituła 
warmińska 6 1 1 1 9 8 1

3 biskupstwo 
pomezańskie 1 1 1 1

4 kapituła 
pomezańska 1 1 1 3 2 1

5 kapituła 
chełmżyńska 1 1 1

6 biskupstwo 
sambijskie 6 1 1 2 10 7 3

7 kapituła 
sambijska 1 1

Komturstwa i inne jednostki administracyjne państwa zakonnego
8 gdańskie 1 4 1 1 7 6 1
9 królewieckie 1 5 2 1 2 1 1 13 8 5

10 starogrodzkie 1 1 2 1 1
11 bałgijskie 1 1 3 1 1 7 3 4
12 człuchowskie 3 7 1 11 3 8
13 dzierzgońskie 1 4 2 7 1 6
14 elbląskie 1 1 2 1
15 malborskie 1 1 2 1 1
16 nieszawskie 1 1 1
17 ostródzkie 2 1 3 2 1
18 pokarmińskie 1 1 2 1 1
19 tucholskie 6 1 5 1 13 6 7

20 wójtostwo 
rogozińskie 1 1 2 2

21 wójtostwo 
tczewskie 1 2 3 1 2

22 radzyńskie 1 1 1
23 nieszawskie 1 1 2 2
24 toruńskie 2 2 2
25 pokrzywińskie 1 1 1
26 ragneckie Św. Walpurgi (1 V) 1

Źródło: Opracowanie własne.
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Świadczenia młyńskie 229

Przymus mlewny

Jedną z form zabezpieczenia interesów ekonomicznych młyna i zapewnienia opłacal-
ności jego działalności było stosowanie przymusu mlewnego219. W praktyce polegało 
to na określeniu obowiązku przemiału zboża produkowanego przez chłopów z określo-
nych wsi w danym młynie. Szczególnie ważne było to na terenach o mniej gęstej sieci 
wsi, które znajdowały się dodatkowo w znacznej odległości od młynów, lokalizowanych 
tam, gdzie pozwalały lokalne warunki terenowe i wodne. Być może chodziło tu nie 
tylko o kwestię interesów młyna, ale również potrzebę stworzenia stałych powiązań gos-
po dar czych, częściowego wykorzystania istniejących już struktur opartych na związku 
wsi należących do danej parafii czy też jeszcze dawniejszych organizacji terytorialnych. 
Określenie w przywileju młyńskim przymusu mlewnego należy więc interpretować jako 
ważne uprawnienie, gwarantujące względnie stałe dochody młynarzowi220. 

Praktyka ta znalazła liczne potwierdzenia w przywilejach młyńskich wydawanych nie 
tylko przez zakon krzyżacki, ale również innych wystawców. Szczególnie liczne zacho-
wane przekazy dotyczą młynów położonych w dobrach klasztorów, przede wszystkim 
na Pomorzu Gdańskim221. Dla przykładu w 1329  r. opat cystersów w Lądzie Maciej 
nadał wsi Trąbki Wielkie (wójtostwo tczewskie) przywilej z zobowiązaniem do miele-
nia zboża w młynie klasztornym w Kłodawie222. Podobnie w 1356 r. uczynili joannici 
w przypadku młyna w Szczodrowskim Młynie i należącej do nich wsi Szczodrowo223. 
W tym samym roku opat cystersów oliwskich Wesel zatwierdził młynarzowi Wawrzyń-
cowi posiadanie młyna w Smolinie, ustalając jednocześnie obowiązek mlewny dla oko-
licznych wsi cysterskich Smolin, Tuchom, Tuchomko i Niewiadów224. Przymus mlewny 
w dobrach cystersów w Oliwie odnotowujemy ponownie w nadaniu młyna w Starym 
Mechowie z 1395 r., w którym ustalono, że obejował on wsie Domatowo, Nowe Me-
chowo i Stare Mechowo225. Z kolei w 1390 r. komtur gdański, nadając młyn krzyżac-
ki w Bielkowie, przyznał Hannusowi prawo do przymusu mlewnego ze wsi Bielkowo, 

219 Ogółnie na ten temat zob. H. Steffen, Die ländliche Mühlwesen, s. 88-89; G. Kisch, Das Mühlen-
recht, s. 139. Dla ziem polskich zob. M. Dembińska, Przetwórstwo zbożowe, s. 219-223.

220 Na późne pojawienie się przymusu mlewnego, dopiero gdy nastąpiło zagęszczenie sieci młynów, 
wskazywał K. Buczek, Z dziejów młynarstwa, s. 39.

221 Poddani we wsiach klasztornych cystersów oliwskich mieli obowiązek korzystania z młynów cy-
sterskich. W wilkierzu dla wsi klasztornych wydanym przez opata Dawida Konarskiego w 1616 r., 
w art. XXI czytamy: „Niema żaden poddany albo pod nami osiadły, zboża do cudzego młyna zawoźyć, 
oprocz gdyby mu to od nas albo od naszych Urzędnikow dozwolono było, pod utraceniem zboża”, 
Trzy wilkierze wiejskie, wyd. S. Kujot, (Fontes TNT nr 5), Toruń 1901, s. 215.

222 PrUB II nr 670, s. 445
223 PrUB V nr 403, s. 227-228.
224 T. Hirsch, dz. cyt., s. 68; F. Sikora, Z dziejów klasztoru, s. 114, przyp. 58. Gdyby młyn w Rębie-

chowie był nieczynny, młyn w Smolinie miał mielić za darmo dla dworu klasztornego w Barniewicach. 
225 APG 940/413, k. 87r.
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Organizacja produkcji młynów230

Kowale, Żuława i Lublewo226. W 1395 r. wielki mistrz Konrad von Jungingen nadał 
wspomniany młyn i wsie Bielkowo oraz Kolbudy zakonowi kartuzów, zastrzegając, że 
mieszkańcy jego wsi Kowale, Lublewo i Żuława będą tam mielić jak dawniej227. Usta-
lenia te utrzymali kartuzi, którzy później weszli w posiadanie tego młyna i w 1398 r. 
w nowym nadaniu przyznali Mikołajowi Ulrichowi przymus mlewny ze wspomnianych 
wsi. Jak podkreślili w treści wspomnianego dokumentu, prawo do przymusu mlewnego 
ustanowił wielki mistrz Konrad von Jungingen228. Taki sam przymus mlewny dla młyna 
w Bielkowie utrzymali również w przywileju z 1434  r. dla Mikołaja Reymera, który 
kupił prawa do jego użytkowania za 90 grz.229 Podobnie w 1429 r. kartuzi, sprzedając 
swój młyn w Ostrzycach, ustalili, że młynarz będzie korzystał z przymusu mlewnego 
w tej wsi, zaś w przypadku jego rozszerzenia w przyszłości na wieś Czaple lub inne 
miał płacić wyższy czynsz z młyna230. Natomiast w 1433 r. przekazali prawo przemiału 
zboża ze wsi Czaple młynowi w Gołubiu231. Podobnie w 1406 r. cysterki w Żarnowcu 
sprzedały prawo do użytkowania swego młyna w Świecinie. W dokumencie zagwaranto-
wano nowym właścicielom przymus mlewny ze wsi Świecino, Karlikowo, Sobieńczyce, 
Odargowo i Kartoszyno232. Inną formę miała natomiast regulacja z 1403 r., w której 
benedyktynki toruńskie sprzedały prawo do użytkowania młyna położonego na Strudze 
Rychnowskiej Tomaszowi Herzefeltowi, zobowiązując go do mielenia na szczególnych 
warunkach zboża na potrzeby należących do nich wsi Zelgno, Kamionka, Nowy Dwór 
i dworu w Reban233. Zapewne chodziło tu o zabezpieczenie interesów wsi klasztornych. 
Jednocześnie jest to wskazówka mówiąca o wcześniejszym związku gospodarczym wspo-
mnianych wsi z tym młynem (wcześniej funkcjonującego przymusu mlewnego). Liczne 
przykłady potwierdzające stosowanie przymusu mlewnego w dobrach zakonnych nie 
były przypadkowe i wynikały przede wszystkim z przyczyn własnościowych. Poszczegól-
ne zakony budowały młyny na potrzeby własnych wsi. Chodziło w tym wypadku o two-
rzenie racjonalnych powiązań gospodarczych i uzyskanie niezależności od okolicznych 
młynów zarządzanych bezpośrednio przez Krzyżaków (młynów zamkowych) i młynów 
prywatnych. Również z terenu Warmii znane są regulacje dotyczące przymusu mlewne-
go. W 1370 r. wójt warmiński sprzedał młyn w Grodzkim Młynie koło Reszla Piotrowi 
Langemu i Hansowi Rudowenowi. W dokumencie ustalono, że przymus mlewny miał 
obowiązywać mieszkańców wsi Mnichowo, Zawidy i Leginy234.

226 ADP, monastica, Kartuzy nr 5, dok. 15, s. 176.
227 Tamże, dok. 14, s. 175.
228 Tamże, dok. 22, s. 181-182; P. Czaplewski, dz. cyt., s. 187.
229 ADP, monastica, Kartuzy nr 5, dok. 66, s. 246-247.
230 Tamże, dok. 52, s. 232-233.
231 Tamże, dok. 26, s. 184; P. Czaplewski, dz. cyt., s. 188.
232 APG 942/202, s. 14-17.
233 UBC nr 443, s. 351-352. Określony jako zaginiona miejscowość Rewan, SHGZCH, s. 107.
234 CDW II nr 443, s. 441.
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Świadczenia młyńskie 231

Wydaje się, że określanie przymusu mlewnego było ważne również w przypadku 
budowy i użytkowania wiatraków. Oczywiście koszt ich budowy był znacznie mniejszy, 
podobnie jak możliwości przemiałowe. Jednak zapewnienie względnie stałych docho-
dów było równie istotne. W 1379  r. w przywileju na wiatrak w Wilczkowie biskup 
warmiński Henryk nałożył obowiązek mielenia w nim na mieszkańców wsi Wilczkowo, 
Worławki i Piotrowo235. Podobnie w dokumencie zezwalającym na budowę wiatraka 
koło Wozławek z 1380 r. zaznaczono, że miał on służyć wsiom Wozławki i Trutnowo, 
chodziło więc chyba nie tylko o zapewnienie im możliwości przemiału zboża, a bardziej 
o przymus jego mielenia w tym wiatraku236. Także w wiatrakach prywatnych, płacących 
czynsz Krzyżakom, stosowano to rozwiązanie. W dokumencie z lat 1392–1402 komtur 
człuchowski Wilhelm Folkolt nadał Klausowi Ringemu wiatrak w Strzeczonej z przymu-
sem mlewnym dla wsi Strzeczona i Uniechów237.

Widać z tego, że przymus mlewny występował również w przypadku młynów płacą-
cych czynsz na rzecz zakonu krzyżackiego. Najstarsza regulacja wprowadzająca przymus 
mlewny w przypadku młyna zakonnego dotyczyła Gniewu, z którego musieli od 1304 r. 
korzystać mieszkańcy wsi Janiszewo238. W 1344  r. komtur Konrad Vullekop sprzedał 
młyn w Lamk (obecnie osada wsi Lubnia) młynarzowi Lemkemu, ustalając przymus 
mlewny dla mieszkańców okolicznych wsi: Brusy, Lubnia, Bykendorf (osada zaginio-
na), Wielkie Chełmy (Colmow) i Czarnowo239. Regulacja ta miała najprawdopodobniej 
zapewnić opłacalność jego funkcjonowania, ale też zachęcić do dokonania samej trans-
akcji. Podobnie w 1347 r. komtur elbląski Aleksander von Körner odnowił zezwolenie 
na budowę młyna w Nadbrzeżu, wystawione przez jego poprzednika Konrada von Lich-
tenhaina. W dokumencie tym w zamian za zgodę na założenie przez Krzyżaków młyna 
na strumieniu (młynówce) koło wsi Kadyny nadał młynarzowi w Nadbrzeżu przymus 
mlewny we wsiach Próchnik, Łęcze, Pagórki, Kamionek Wielki i Mały240. Potwierdza 
to fakt, że prawo do przymusu mlewnego traktowano jako szczególny przywilej i formę 
wsparcia dla młynarza. Co ciekawe, odnawiając w 1357  r. spalony przywilej dla wsi 
Próchnik, Ortolf von Trier zastrzegł dla Krzyżaków miejsce pod karczmę i młyn241. Nie 
wiadomo, jak miało się to do dokonanej wcześniej regulacji praw młynarza w Nadbrzeżu. 
Być może formuła ta była jedynie powtórzeniem ogólnych regulacji z często używanego 
formularza przywileju lokacyjnego dla wsi krzyżackich. W przywileju na dobra Kębłowo 
komtur gdański zastrzegł, że tamtejsi zagrodnicy nie mogli posiadać młyna i wolno było 

235 CDW III nr 72, s. 47.
236 CDW III nr 106, s. 79.
237 HKS nr 156, s. 164.
238 K. Kasiske, Das deutsche Siedelwerk, s. 87.
239 UKT nr 20, s. 24-25. Od 1377 r. Czarnowo było własnością rycerską na prawie chełmińskim, 

a w dokumencie nadania nie ma mowy o przymusie mlewnym, UKT nr 77, s. 79-80; zob. też: 
M. Grzegorz, SHGKT, s. 65.

240 PrUB IV nr 142, s. 128-129.
241 CDW II nr 252, s. 250.
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im mielić jedynie w młynie zakonnym w Lęborku242. Z kolei komtur człuchowski Hen-
ryk von Grobitz, nadając w 1374 r. młyn w Szczytnie (położonym na północ od Człu-
chowa), ustalił, że obowiązek mielenia w nim dotyczył mieszkańców wsi Przechlewo243. 
Także w wydanym w 1379 r. przywileju dla młynarza w Gwieździnie wielki mistrz Win-
rych von Kniprode ustalił obowiązek mielenia zboża przez mieszkańców wspomnianej 
wsi i wsi Mergenow (obecnie Rzeczenica, niem. Stegers, wcześniej Marienau)244. Podob-
ne regulacje znane są również z późniejszej praktyki. W latach 1414–1415 Wilhem von 
Steinheim, komtur w Człuchowie, nadał młynarzowi Klausowi Rogkenbauchowi młyn 
w Nierybiu, nakładając przymus mlewny na mieszkańców wsi Cierznie oraz Rozwory 
i Prusinowo, którzy, jak podkreślono w dokumencie, od dawna mielili w tym młynie245. 
Z kolei w 1423 r. prokurator krzyżacki w Bytowie sprzedał młyn położony we wsi Ju-
trzenka, ustalając, że będą tam mielić wsie Jutrzenka i Struszewo, płacąc zgodnie ze zwy-
czajem tej ziemi szesnastą miarę (macę, Metze) od korca mielonego ziarna246. Podobnie 
w przywileju dla Gerka z 1437 r., w którym nadano mu młyn-wiatrak w Mikoszewie, 
ustalono, że miały tam mielić trzy wsie: Mikoszewo, Przemysław i Jantar247. Z 1442 r. 
pochodzi zaś informacja, że przymus mlewny posiadał młyn w Przodkowie, któremu 
podlegali mieszkańcy wsi Przodkowo, Kobysewo i Smołdzino248. Inny charakter mia-
ła natomiast regulacja wprowadzona w 1459  r. przez wielkiego mistrza Ludwika von 
Erlichshausena. Nadając Filipowi Heynemu, burmistrzowi Starego Miasta Królewca, 
młyn w Pokirren, oprócz zwykłego czynszu nałożył na niego obowiązek mielenia zboża 
na potrzeby położonego w pobliżu majątku krzyżackiego w Grünhoff (ros. Roschtschi-
no)249. Przymus mlewny wpisywano również do przywilejów lokacyjnych określonych 
wsi, zobowiazując ich mieszkańców do mielenia w młynach własnego pana, jak było 
w przypadku Janiszewa i Lignowych250.

Przytoczone przykłady, nawet jeśli weźmie się pod uwagę ewentualne zaginięcie 
wielu dokumentów, wskazują na dość rzadkie potwierdzanie w przywilejach młyńskich 

242 „Auch sullen dy inwoner nirgen malen, wen in unser molen czur Lewinburg”, KKG nr 108, s. 89; 
G. Kisch, Das Mühlenrecht, s. 120, s. 144.

243 „Und hirumme, das her uns unsren zcins deste bas sie zcu geben, so tu wir unsir dorff Prechlow 
dar zcu malen und andirs nyndert wenne zcu ym.”, HKS nr 101, s. 116.

244 HKS nr 126, s. 138-139.
245 „Ouch welle wir, das die dorffer, die von aldirs her tzu der obingenanten molen haben gemalen, 

noch malen sullen, als Petirschwalt, Rosinfelt unde Prusinwalt unde dortzu gehalden werden”, HKS 
nr 170, s. 178-179.

246 „so sol er haben zu Mahlwerk Strussow und Morgenstern und sechszehn Metze auf einen Scheffel 
nach des Landes Gewohnheit”, R. Cramer, Geschichte, Th. II, s. 197.

247 OF 97, k. 50v dokument częściowo nieczytelny, późniejszy odpis APG 300, D, 79, nr 27; 
W. Długokęcki, Z dziejów młynarstwa, s. 55.

248 T. Hirsch, dz. cyt., s. 46. Młyn ten początkowo płacił czynsz 8 grz., później po spustoszeniach 
wojennych XV w. zmniejszono go do 4 grz., a płacił on jedynie 3 grz., SGKP, t. IX, s. 192.

249 OF 94, s. 357-359 nr 139.
250 Zob. K. Bruski, Ziemie nad dolną Wierzycą, s. 104, 121, przyp. 89.
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wydawanych przez zakon krzyżacki prawa do przymusu mlewnego251. Zwraca również 
uwagę fakt, że większość znanych przykładów dotyczy terenów komturstwa człuchow-
skiego i prokuratorstwa bytowskiego. Podobne próby narzucania nieformalnego przy-
musu mlewnego poszczególnym wsiom podejmowano jednak również na innych tere-
nach. Dotyczyło to chyba przede wszystkim młynów administrowanych bezpośrednio 
przez Zakon i lokalizowanych w dużych ośrodkach miejskich (Wielki Młyn w Starym 
Mieście Gdańsku, Elbląg, Toruń, Pasłęk i innych). Dowodzą tego podnoszone skargi, 
na które, przynajmniej formalnie, reagowały władze zakonne252. Chodziło tu nie tyle 
o interesy mieszkańców wsi, ile przede wszystkim małych młynów należących do ry-
cerstwa, które nie mogły konkurować z zakładami zakonnymi. Odbieranie im zaplecza 
okolicznych wsi groziło ich upadkiem, a z pewnością w poważnym stopniu ograniczało 
ich dochody. Formalnie wystąpił przeciw temu wielki mistrz Winrych von Kniprode 
(1351–1382), który surowo nakazywał swym współbraciom i przypominał, że „nale-
ży powszechnie zezwolić wszystkim ludziom mielić we wszystkich młynach, tam gdzie 
im jest najwygodniej”, natomiast w razie gdyby ktoś zabraniał swym poddanym mielić 
w młynach krzyżackich, to Zakon może zakazać swym poddanym korzystania z mły-
nów niezakonnych253. Te upomnienie, które miało przypomnieć o prawach ludności 
i ograniczyć wymuszanie przez urzędników krzyżackich obowiązku mielenia w młynach 
zakonnych, było powtarzane też później, na co wskazują kolejne skargi ludności z 1411, 
1422 i 1434 r.254 Na zjeździe w Elblągu w 1437 r. stany zarzucały Zakonowi narusza-
nie swych praw także poprzez zmuszanie do przemiału zboża w wyznaczonych mły-
nach zakonnych, choć wygodniej byłoby to czynić w innych255. W odpowiedzi wielki 
mistrz wskazywał, że taniej jest, gdy jego ludzie mielą w jego młynach, a nie obcych256. 
W następnym roku na zjeździe w Elblągu wielki mistrz Paweł von Russdorf zgodził się 
na to, aby sprawy dotyczące prawa budowy młynów i zasad korzystania z młynów za-
konnych rozstrzygać zgodnie z brzmieniem przywileju chełmińskiego, a więc każdemu 
przyznać prawo do przemiału w dowolnym młynie257. W jakimś stopniu przyniosło to 
efekt, gdyż na kolejnych zjazdach stanów skargi w sprawach młyńskich nie dotyczą już 

251 Być może przymus mlewny w młynie w Pruszczu Gdańskim miały wsie Cyganki, Ujeścisko i Mi-
gowo, które zwyczajowo mieliły tam swe zboże w XVIII w., zob. J. Trzoska, dz. cyt., s. 49.

252 Na temat przymusu mlewnego w państwie krzyżackim ogólnie zob. H. Steffen, Die ländliche 
Mühlwesen, s. 88-89; R. Czaja, Miasta pruskie, s. 201-202.

253 „man sal gemeinlich gunnen allin leuthin czu malen in allen muelen, wo is en allirbequemest ist. 
Doch were das imant seinen leuthin werte, in unseren muelen zcu malen, des gleich moget ir weder 
thun”, ASP I nr 19, s. 36; H. Steffen, Die ländliche Mühlwesen, s. 89; W. Długokęcki, Spór gdańsko-
-krzyżacki, s. 19.

254 ASP I nr 112, s. 159; nr 305, s. 386; nr 487, s. 628.
255 ASP II nr 30, s. 42.
256 „Item von den molen ist geantwort: das billich ist, das ir luthe dorczu gehalden werden, in iren 

molen zu malen, denne in fremden”, ASP II nr 31, s. 44-45; podobnie wcześniej ASP II nr 30, s. 34-35.
257 „Item von dem czur mole faren etc. Eyn yderman mag czur molen faren, wo im das bequeme ist 

ane gedranck”, ASP II nr 33 s. 49; B. Quassowski, dz. cyt.; ZWG, 59, 1919, s. 33. 
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przymusu mlewnego, a przede wszystkim zniesienia dodatkowej opłaty przemiałowej 
(1440 i 1441 r.). Wprawdzie jedną skargę na stosowanie przymusu mlewnego wnieśli 
w 1453 r. mieszczanie Nowego Miasta Torunia, którzy musieli mielić w młynie krzy-
żackim w Trzeposzu, choć bardziej opłacało się im korzystać z młyna przed zamkiem258. 
W swej petycji podkreślali jednak wyraźnie, że inni mogą mielić gdzie chcą, a tylko ich 
zmusza się do przemiału w wyznaczonym młynie259. Potwierdza to także wcześniejsza 
skarga komtura w Toruniu, który w 1447 r. informował wielkiego mistrza, że miejscowi 
piekarze ze Starego Miasta nie chcieli mielić w młynie zakonnym, co powodowało, że 
komtur nie miał zboża i musiał je na potrzeby zamku kupować w mieście260. Spór o pra-
wa do korzystania z młynów przez mieszczan Nowego Miasta Torunia istniał jednak też 
wcześniej. Był on w pewnym stopniu konsekwencją przyznania Radzie Starego Miasta 
Torunia w 1411 r. prawa do budowy młyna kieratowego261. Z młyna tego zaczęli wkrót-
ce korzystać też mieszczanie nowomiejscy, na co w 1426 r. skarżył się u komtura mistrz 
młyński262. Jak podkreślał, mieli oni do tego prawo jedynie w sytuacji, gdyby z braku 
wody nieczynny był młyn krzyżacki. Tymczasem czynili to bez względu na te ogranicze-
nia, co skutkowało bardzo znacznym obniżeniem dochodów263.

Prawo do wolnego przemiału w państwie krzyżackim potwierdzono także po po-
koju toruńskim264. Charakterystyczne jest, że skargi te dotyczyły przede wszystkim 
zmuszania do przemiału w wielkich młynach administrowanych bezpośrednio przez 
Zakon. Podnoszone przez stany protesty wobec tych działań mogą wskazywać na jesz-
cze inny proces. W sytuacji kryzysu gospodarczego państwa Zakon podejmował dzia-
łania zmierzające do ratowania swych dochodów przez przerzucanie coraz większych 
ciężarów na ludność kraju. W sytuacji, gdy wiele wsi było opuszczonych, a produkcja 
zboża znacznie spadła, szczególnie ważne stało się zapewnienie odpowiedniego zaple-
cza produkcyjnego dla istniejących młynów krzyżackich. Uderzało to oczywiście we 

258 „Item dornoch qwomen dy gemeynden us der Newstadt, clagenden irste, wy sie swerlich gedrun-
gen sein mit dem molwerk, so das ir malcz nicht kann gemalen werden in der mole vor dem hawse, 
sunder in die Tripsmole getreben werden, alleine die in der einunge sein, dy ander abir mogen malen, 
wo sie wellen unbetwungen”, ASP III nr 385, s. 648; SHGZCH, s. 137. 

259 W tym kontekście nieprecyzyjna jest informacja, jakoby stany zanosiły w 1453 r. skargę na nie-
przestrzeganie prawa do swobodnego przemiału zboża, którą sformułował J. Luciński, dz. cyt., s. 115.

260 OBA nr 9320; R. Czaja, Miasta pruskie, s. 202. Lepiej wyglądała sytuacja jeszcze około 1442–
1146 r., gdy konwent miał go wystarczająco dużo z własnych młynów. Na zamku nie było jednak już 
wówczas zapasu mąki, Vis., t. I, nr 115, s. 202.

261 Dokument opublikował P. Ostwald, dz. cyt., s. 5-6.
262 Thorner Denkwürdigkeiten, s. 56; P. Ostwald, dz. cyt., s. 3. Dodajmy, że w 1421 r. komtur toruń-

ski zezwolił piekarzom zamieszkałym poza miastem na korzystanie z młyna zakonnego i wnoszenie 
opłaty przemiałowej, wynoszącej nie więcej niż 1 fenig od zmielonego korca, zob. Thorner Denkwür-
digkeiten, s. 54.

263 Co ciekawe, według rachunków młynarza toruńskiego z początku XV w. koszt transportu zboża 
i jego mielenia w młynach w Lubiczu i Młyńcu był taki sam, APT, Kat. I, nr 307.

264 1482 r. – zjazd w Bartoszycach, ASP V nr 125, s. 388.
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właścicieli i dzierżawców młynów prywatnych, którym w tej sytuacji brakowało od-
powiedniej ilości zboża, zapewniającej opłacalność funkcjonowania ich młynów. Jak 
można się domyślać, właśnie ta grupa formułowała skargi zanoszone do wielkiego mi-
strza. Być może zgoda wielkiego mistrza na wolny przemiał, potwierdzona w 1438 r., 
była pewnym świadectwem przełamywania kryzysu gospodarczego młynów zakonnych.

Tabela 27. Przymus mlewny w państwie zakonu krzyżackiego do połowy XV w.265

Lp. Młyn
Wsie objęte 
przymusem 
mlewnym

Powierzchnia wsi objętych 
przymusem mlewnym 

Rok 
wydania 
doku-
mentu

Uwagi

1 Gniew Janiszewo 45 ł (1437 r.) 1304 komturstwo 
gniewskie

2 Kłodawa Trąbki (Wielkie?) 41 ł, zc (w 1437 r.) 1329
młyn zakonny 

cystersi 
w Lądzie

3 Lamk

Brusy, Lubnia, 
Bykendorf 

(osada 
zaginiona), 

Wielkie Chełmy, 
Czarnowo

Brusy 59 ł, zk (1351 r.), 
Lubnia 14 ł, zk (1437 r.); 

Czarnowo 29 ł, ryc (1570 r.) 
1344 komturstwo 

tucholskie

4 Nadbrzeże

Próchnik, 
Łęcze, Pagórki, 

Kamionek 
Wielki i Mały

wykaz czynszowy wsi 
krzyżackich z 1402 r.: 

Próchnik 60 ł, Łęcze 73 ł, 
Pagórki 36 ł, Kamionek 

Wielki 22 ł, Kamionek Mały 
12 ł

1347 komturstwo 
elbląskie

5 Obozin ObozinI 44,5 ł 1350 joannici

6 Szczodrowski 
Młyn Szczodrowo 64 ł, joan, zk (1428 r.) 1356 joannici

265 W uzupełnieniu można dodać, że w 1474  r. młyn w Niwach, w komturstwie człuchowskim, 
posiadał przymus mlewny ze wsi Słupia w wysokości 57 łanów, własność zakon krzyżacki (1437 r.), 
Mosiny 63 łany, własność zakon krzyżacki (1437 r.), Bukowo 61 łanów, własność zakon krzyżacki 
(1437 r.), Jerzmionki 36 łanów, własność rycerska (1357 r.); Prussendorf 14 łanów, własność rycerska 
(1437 r.), Zamarte 54 łany, własność rycerska (1354 r.). Przywilej odnowiono 29 IX 1474 r. Młyn za-
pewne działał już w czasach krzyżackich, gdy ustalono najpewniej również teren wsi objętych przymu-
sem mlewnym. Z kolei w 1482 r. młyn w Osłoninie, w dobrach kartuzów, miał przymus mlewny ze 
wsi Osłonino 9 radeł, własność kartuzów (1402–1409 r.) i Błądzikowo, własność kartuzów (1417 r.). 
W przywileju na młyn z 1434 r. brak wzmianki o przymusie mlewnym, być może ustanowiono go 
dopiero w 1482 r. Natomiast w 1491 r. młyn w Chrząstówku, w komturstwie człuchowskim, posiadał 
przymus mlewny ze wsi Chrząstowo 84 łany, własność zakon krzyżacki (1382 r.) i Słupia 57 łanów, 
własność zakon krzyżacki (1437 r.). Dokonano wówczas odnowienia przywileju na młyn, który od 
dawna stał pusty, prawdopodobnie zniszczony w okresie najazdu husyckiego w latach 30. XV w.
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Lp. Młyn
Wsie objęte 
przymusem 
mlewnym

Powierzchnia wsi objętych 
przymusem mlewnym 

Rok 
wydania 
doku-
mentu

Uwagi

7 Smolin
Smolin, Tuchom, 

Tuchomko, 
Niewiadów

Tuchom 40 ł, zc (1341 r.) 1356 cystersi 
z Oliwy

8 Lębork dobra Kębłowo 60 ogrodów po 15 mórg (= 
30 ł) 1369 komturstwo 

gdańskie

9 Grodzki 
Młyn

Mnichowo, 
Zawidy, Leginy 1370 biskupstwo 

warmińskie

10 Szczytno, 
k. Człuchowa Przechlewo 61 ł, zk (1377 r.) 1374 komturstwo 

człuchowskie

11 Wilczkowo
Wilczkowo, 
Worławki, 
Piotrowo

1379
wiatrak, 

biskupstwo 
warmińskie

12 Gwieździn Gwieździn, 
Rzeczenica

Gwieździn 71 ł, zk (1376 r.); 
Rzeczenica 84 ł, zk (1370 r.) 1379 komturstwo 

człuchowskie

13 Wozławki Wozławki, 
Trutnowo 1380

wiatrak, 
biskupstwo 
warmińskie

14 Bielkowo
Żuława, Kowale, 

Lublewo, 
Bielkowo

Żuława 38 ł, zk (1398 r.); 
Kowale 30 ł, zk (1378 r.); 

Lublewo 41 ł, zk (1400 r.); 
Bielkowo 45 ł, ryc, kart 

(1395 r.)

1390 1395 
1398

nadanie młyna 
krzyżackiego, 

bez zmian 
nadanie 

kartuzów

15 Strzeczona Strzeczona, 
Uniechów

Strzeczona 84 ł, zk (1437 r.); 
Uniechów 102 ł, zk (1437 r.)

1392–
1402

wiatrak, 
komturstwo 
człuchowskie

16 Stare 
Mechowo

Domatowo, 
Stare Mechowo, 
Nowe Mechowo

Domatowo 36 ł
(1402–1409 r.);

Mechowo 60 ł (1570 r.)
1395 cystersi Oliwa

17

młyn na 
Strudze 

Rychnow-
skiej (struga 

Łąka)

Zelgno, 
Kamionka, 

dwór w Rebanie 
(Reban), Nowy 

Dwór

1403 benedyktynki 
toruńskie

18 Świecino

Świecino, 
Karlikowo, 

Sobieńczyce, 
Odargowo, 
Kartoszyno

wsie cysterek żarnowieckich: 
Świecino 13 radeł (1430 r.); 

Karlikowo 14 radeł (1430 r.); 
Sobieńczyce 30 ł (1408 r.), 

Odardowo 9 radeł (1430 r.); 
Kartoszyno 18 radeł 

(1430 r.)

1406 cysterki 
w Żarnowcu
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Lp. Młyn
Wsie objęte 
przymusem 
mlewnym

Powierzchnia wsi objętych 
przymusem mlewnym 

Rok 
wydania 
doku-
mentu

Uwagi

19 NierybieII
Cierznie, 
Rozwory, 
Prusinowo

Cierznie 52 ł, zk (1437 r.); 
Rozwory 57 ł, zk (1437 r.); 
Prusinowo 61 ł, zk (1437 r.)

1414–
1415

komturstwo 
człuchowskie

20 Jutrzenka Jutrzenka, 
Struszewo

Jutrzenka 25 ł, zk (1423 r.), 
Struszewo 20 ł, zk (1437 r.) 1423 komturstwo 

gdańskie
21 Ostrzyce OstrzyceIII 14 radeł, kart (1425 r.) 1429 kartuzi
22 Gołubie Czaple 30 ł, kart (1402 r.) 1433 kartuzi

23 Goręczyno Goręczyno, 
Somonino

Goręczyno ryc (1437 r.); 
Somonino 60 ł, ryc (1380 r.) 1436

nadanie 
rycerzy 

właścicieli 
Goręczyna

24 Mikoszewo – 
wiatrak

Mikoszewo, 
Przemysław, 

Jantar

Mikoszewo 42 ł, zk 
(1400 r.), Przemysław 62 ł, 

Gd. (1400 r.), Jantar 36 ł, zk 
(1400 r.)

1437 komturstwo 
malborskie

25 Przodkowo
Przodkowo, 
Kobysewo, 
Smołdzino

Przodkowo 32 ł, ryc 
(1438 r.), Kobysewo 36 ł, zk 
(1400 r.), Smołdzino 27 ł, zk 

(1438 r.)

1442 komturstwo 
gdańskie

26 Pokirren 
[Alt Kupzau] Grünhoff 1459 komturstwo 

królewieckie
I W dokumencie podkreślono, że tylko ta wieś z dóbr joannickich administrowanych przez Henniga 

von Wartenberga, wystawcy przywileju młyńskiego, miała obowiązek wozić tam zboże na przemiał. 
Jednocześnie zezwolił on mielić tam również innym dobrom spoza jego włości, PrUB IV nr 591, 
s. 533.

II W odnowionym przywileju z 1521 r. potwierdzono przymus mlewny dla wsi Nierybie, Rozwory 
i Lędyczek.

III Gdyby w przyszłości przymus mlewny objął również wieś Czaple i inne, wymiar czynszu miał 
zostać podwyższony.

Objaśnienia: Gd. – wieś miasta Gdańska, joan – wieś joannitów, kart – wieś kartuzów, ł – łan, ryc – 
dobra rycerskie, zc – wieś zakonu cystersów, zk – wieś krzyżacka.

Źródło: Opracowanie własne.

Na istnienie związku pomiędzy statusem prawnym wsi a jej przypisaniem do kon-
kretnych młynów i ewentualnego obowiązku mlewnego wskazuje natomiast dokument 
Giselbrechta von Dudelsheima, komtura w Starogrodzie. Nadając w 1357 r. mieszczanom 
Chełmna dwa młyny w Wabczu w określonych przez obie strony granicach, podkreślił, że 
podległych Zakonowi mieszkańców wspomnianej wsi nie obowiązuje przymus mlewny266.

266 PrUB V nr 585, s. 330.
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Z przytoczonych przykładów jasno wynika, że podstawową funkcją przymusu mlew-
nego w przypadku małych młynów wiejskich było zapewnienie im stałego dochodu 
i zagwarantowanie rentowności ekonomicznej. Podobną genezę, wzmocnioną jeszcze 
dążeniem do samowystarczalności, miało też ukształtowanie się tego typu powiązań po-
między młynami i wsiami w dobrach poszczególnych zgromadzeń zakonnych. Innym 
procesem były natomiast podejmowane przez urzędników krzyżackich próby narzuce-
nia przymusu mlewnego wsiom położonym blisko dużych ośrodków miejskich, w któ-
rych Zakon wybudował wielkie młyny zbożowe. Ciekawe jest natomiast przynajmniej 
formalne niestosowanie w większym zakresie, wyjąwszy komturstwo człuchowskie267 
i okręg bytowski, przymusu mlewnego w przypadku wsi krzyżackich, a także lokowa-
nych na terenach kontrolowanych przez poszczególne biskupstwa i kapituły, za wyjąt-
kiem trzech z terenu biskupstwa warmińskiego, w tym dwóch wiatraków. Jak widać 
z prezentowanego zestawienia, przymusem mlewnym zazwyczaj obejmowano wsie nale-
żące do wystawcy dokumentu (przykładem młyn w Świecinie, obejmujący wsie cysterek 
żarnowieckich) czy młyny w dobrach kartuzów. W przypadku zmiany właściciela dóbr, 
jak było z młynem w Bielkowie, zachowano przymus mlewny obejmujący wsie krzyżac-
kie. Przymus mlewny danego młyna mógł też obejmować jednocześnie wsie czynszowe 
krzyżackie i dobra rycerskie (Przodkowo, Bielkowo). Obszar wsi podlegających temu 
przymusowi był bardzo zróżnicowany i wynosił szacunkowo dla młynów w: Nadbrzeżu 
– 203 łany, Szczodrowskim Młynie – 64 łany, Szczytnie koło Człuchowa – 61 łanów, 
Gwieździnie – 155 łanów, Bielkowie – 154 łany, Strzeczonej – 186 łanów, Nierybiu – 
170 łanów, Jutrzence – 45 łanów, Mikoszewie – 140 łanów, Przodkowie – 95 łanów, 
Niwie – 285 łanów i Chrząstówku – 141 łanów. Dla porównania dwukołowy młyn 
krzyżacki w Pilcu mielił zboże z obszaru 168 łanów, w Szestnie z 288 łanów, a w Mrą-
gowie aż z 453 łanów, wliczając w to teren miasta. Znane są jedynie nieliczne przykłady 
stosowania przymusu mlewnego w przypadku wiatraków: Strzeczona w komturstwie 
człuchowskim, Wilczkowo i Wozławki w biskupstwie warmińskim oraz Mikoszewo na 
Mierzei Wiślanej. Zapewne wynikało to z faktu, że obiekty te były niewielkie, pracujące 
na potrzeby jednej wsi lub nawet jedynie traktowane jako uzupełnienie istniejącej sieci 
młynów wodnych. Wyjątkiem były tu Żuławy, w przypadku których warunki geogra-
ficzne zmuszały do szerszego stosowania wiatraków. W przymusie mlewnym można też 
widzieć narzędzie do integracji gospodarczej określonych obszarów wiejskich, wzajem-
nego powiązania terenu dającego minimalną ilość produkcji zboża (określonego obsza-
ru), który miał zapewnić opłacalność budowy i utrzymania ekonomicznego młyna wod-
nego funkcjonującego w warunkach wiejskich.

267 Sieć osadniczą, w tym rozmieszczenie młynów posiadających przymus mlewny na terenie kom-
turstwa człuchowskiego, prezentuje załączona mapa 1.
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Mapa 1. Przymus mlewny w komturstwie człuchowskim

Źródło: Opracowanie własne.
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Darmowy przemiał zboża na potrzeby władzy terytorialnej

Obok zwykle ustalanego w przywilejach młyńskich wymiaru czynszu jako opłaty wno-
szonej przez młynarza na rzecz władzy zwierzchniej nieraz stosowano też inne formy 
rozliczenia. Przede wszystkim zobowiązywano młynarzy do darmowego przemiału (bez 
pobierania miarki = multor, metze), względnie świadczonego po niższej cenie268. Doty-
czyło to zarówno młynów kontrolowanych przez zakon krzyżacki, jak i tych w dobrach 
biskupich i kapitulnych. Darmowy przemiał był świadczony zarówno na rzecz wystawcy 
dokumentu (władzy zwierzchniej), jak i jej folwarków lub określonych osób. W przy-
wileju na Zęblewski Młyn z 1334 r. konwent norbertanek w Żukowie nadał wspólnie 
ze Swarsem z Lewina młyn i karczmę z czynszem 2,5 grz. oraz wolnym przemiałem na 
potrzeby właściciela Lewina269. 

Tego typu obowiązki nakładali często w swych nadaniach biskupi sambijscy, za-
strzegając darmowy przemiał na swe potrzeby270. Zapisy takie umieszczono w licznych 
przywilejach biskupich, między innymi na młyn w Wirdegithen (1302 r.)271, Ziegen-
berg (ros. Podgornoe, 1325 r.), Kalk (1357 r.)272, Rybakach (1359 r.)273. Stosowano je 
również przy okazji sprzedaży młynów biskupich osobom prywatnym. W 1338 r. przy 
sprzedaży wspomnianego młyna w Ziegenberg powtórzono zapis także w nowym przy-
wileju z 1381 r., a w 1369 r. w Thierenberg (ros. Dunaevka)274. W latach około 1319–
1344 biskup sambijski Jan nadał w posiadanie dziedziczne młyn położony przy zamku 
Powunden (ros. Chrobrowo) Henrykowi zwanemu Bremer, jednocześnie zobowiązał go 
do płacenia czynszu w naturze oraz darmowego przemiału na rzecz wójta biskupiego 
w Powunden275. Z kolei w 1341  r. wspomniany biskup nadał młynarzowi Albertowi 
młyn koło Bludau (ros. Kostrowo), zobowiązując go do przemiału na rzecz biskupa 
i jego wójta276. Obowiązek darmowego przemiału mógł być ograniczony do określonej 
ilości zboża. Wspomniano już, że w przywileju na młyn w Rybakach w 1306 r. młynarz 
został zobowiązany do wolnego przemiału na rzecz biskupa sambijskiego i zakonu krzy-
żackiego, dla każdego po 25 łasztów żyta i 26 miar słodu277. Natomiast w przywileju na 

268 H. Steffen, Die ländliche Mühlwesen, s. 87; przykłady dla ziem polskich zebrała M. Dembińska, 
Przetwórstwo zbożowe, s. 215-219.

269 PrUB II nr 848, s. 571; A. Czacharowski, dz. cyt., s. 82.
270 Omawia je w szerszym kontekście akcji osadniczej P. Siegmund, dz. cyt., s. 292-297.
271 UBS nr 201, s. 110.
272 „si necesse fuerit, molere sine mulchtro, quod metze vulgariter appellatur”, UBS nr 452, s. 304.
273 „pro uso et necessitate nostra et successorum nostrorum in loca mansionis nostre parati sint mo-

lere sine multro, quod metze dicitur, sicut antea consuetum est”, UBS nr 509, s. 347.
274 UBS nr 493, s. 335.
275 UBS nr 348, s. 252.
276 UBS nr 317, s. 237.
277 „Racione vero predicte collacionis idem Hermannus vel sui heredes nobis ac nostris successoribus 

molent singulis annis XXV last siliginis et XXVI brasia, unumquodque de XXXVI modiis usualibus, 
sine multro quod metze vulgariter appellatur, et idem Hermannus vel suis heredes fratribus de Kunigs-
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młyn w Lauth (ros. Issakowo) z 1327 r. młynarz miał obowiązek zapłaty rocznie 3,5 
grz. i przemiału 6 łasztów zboża (360 korców) na rzecz kapituły sambijskiej278. Również 
biskup sambijski Dietrich, nadając 14 II 1384 r. Albertowi młyn koło Kumehnen (ros. 
Kumatschjowo) w okręgu Rinau, zobowiązał go obok czynszu w pieniądzu również do 
darmowego przemiału na swe potrzeby279. Z kolei 12 IX 1372 r. kapituła pomezańska 
sprzedała młyn w Strumieńcu Patze Wolfowi za 50 grz. i zagwarantowała sobie pobie-
ranie rocznego czynszu w wysokości 12 grz. oraz wolny przemiał na swe potrzeby280. 
W 1381 r., gdy kapituła chełmżyńska sprzedała Janowi Cromerowi część wiatraka koło 
Chełmży, nałożyła na niego obowiązek wolnego przemiału dla kapituły281. Podobnie 
postąpił w 1396  r. biskup pomezański Jan, sprzedając Mikołajowi młyn w Tymawie 
Wielkiej282. Z kolei w przywileju kapituły chełmżyńskiej na rzecz młyna przed Nowym 
Miastem (Lubawskim) z 1416 r. ustalono, że obok dostarczania rocznie 4 łasztów żyta, 
50 korców słodu, 4 korców pszenicy i tuczenia 3 świń obowiązywał też wolny przemiał 
dla zamku należącego do kapituły283.

Darmowy przemiał gwarantowali sobie w przywilejach młyńskich również przedsta-
wiciele zakonu kartuzów. W przywilejach na młyny w Kiełpinie (1397 r.) i Bielkowie 
(1398 r.) zakonnicy ustalili odpowiednio czynsz w wysokości 7 i 5,5 grz. oraz wolny 
przemiał. Z kolei w nadaniu dla młyna w Ostrzycach z 1429 r. kartuzi zobowiązali mły-
narza, który zakupił młyn od klasztoru za 12 grz., do bezpłatnego przemiału dla rybaka 
klasztornego284. W przywileju na młyn w Osłoninie (1434 r.) młynarz miał płacić rocz-
nie 6 dobrych grz. czynszu oraz 4 kury. Miał też bezpłatnie mleć dla tamtejszego dworu 
klasztornego285. Prawo do darmowego przemiału kartuzi zagwarantowali sobie również 
w młynie w Gołubiu (1433 r.), gdyby mieli takie potrzeby286. W 1407 r. cystersi z Oliwy 
dokonali z zakonem krzyżackim zamiany swego młyna i wsi Jezgnina na wieś Wielgło-

berc totidem last siliginis et totidem brasia, sicut premittitur sine multro singulis annis molent”, UBS 
nr 209, s. 120-121; P. Siegmund, dz. cyt., s. 292.

278 UBS nr 250, s. 168.
279 UBS nr 533, s. 359.
280 „Ouch behalde wir uns malwerke vrye von der mecze, in derselben moel czu vnsirre notdorft”, 

UBP nr 71, s. 108.
281 „Ouch sal her vnd dy syne noch ym vns of der wintmole vry vnd ane meczen malen allirley ge-

treyde czu vnser notdortf, vns czuvordern vor allen andirn malgestin.”, UBC nr 360, s. 283.
282 „Ouch sal her vns fry malens pflegen zcu vnserm houe”, UBP nr 107, s. 157.
283 „Ouch sal her uns fry und unvermetzet malen allerley getreyde und malcz czu unsers huses not-

dorfft”, UBC nr 498, s. 405-406.
284 ADP, monastica, Kartuzy nr 5, dok. 52, s. 232-233; SGKP, t. VII, s. 740.
285 ADP, monastica, Kartuzy nr 5, dok. 64, s. 244-245. W 1482 r. czynsz ten został obniżony do 

6 małych grz. i 4 kur, a nowemu właścicielowi dodano przymus mlewny z Osłonina i Błądzikowa, 
ADP, monastica, Kartuzy nr 5, dok. 130, s. 323-324.

286 ADP, monastica, Kartuzy nr 5, dok. 63, s. 244; P. Czaplewski, dz. cyt., s. 188.
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wy287. Co ciekawe, w dokumencie zagwarantowano prawa biskupa włocławskiego do 
wolnego przemiału w młynie na rzecz jego folwarku w Subkowach288, choć znajdował 
się tam wiatrak należący do biskupa289. 

Obowiązek wolnego przemiału nakładany na młynarzy, względnie właścicieli mły-
nów, stosował w swych nadaniach oczywiście także zakon krzyżacki. Najstarsza znana 
tego typu regulacja została zawarta w przywileju na młyn w Storlus z 1255 r., w którym 
obok czynszu w wysokości 3 grz. nałożono na młynarza obowiązek wolnego przemiału 
całego zboża potrzebnego folwarkowi zakonnemu w Orłowie290. Z kolei w przywileju na 
młyn w Borsku z 13 III 1383 r. komtur w Tucholi Henryk von Bullendorf ustalił darmo-
wy przemiał na rzecz folwarku zakonnego w Kosobudach lub innego, gdyby uszkodzeniu 
uległ młyn w Pensenicz (Pąndziencza, Młyn Broda)291. Podobnie w przywileju na młyn 
w Nowym Młynie i Dolnym (Nadolnik) komtur w Tucholi Jan von Stryfen zobowiązał 
jego właściciela do darmowego przemiału na rzecz zamku krzyżackiego w Tucholi, gdy-
by brakowało wody tamtejszemu młynowi zakonnemu292. Tego typu obowiązki oprócz 
płaconego w różnym wymiarze i formie czynszu miały też młyny w Warczu (1400 r.) 
na rzecz tamtejszego folwarku zakonnego, w Rudzkim Młynie (1402  r.) na potrzeby 
zamku krzyżackiego w Tucholi, gdyby młyn zakonny położony przed zamkiem nie mógł 
mielić293, wiatrak w Murzynnie (1404 r.) na potrzeby dworu komtura nieszawskiego294, 
młyn zakonny zwany Herrenmühle – młynem panów (Krzyżaków, 1405 r.) na potrzeby 
zamku w Nieszawie295, młyn w Maruszy koło Pokrzywna (1429 r.) na rzecz miejscowego 

287 GStA PK, Perg. Urk., (Sch. 50/60), druk Materialien zur Geschichte Pommerelens hauptsächlich 
während der Ordenszeit, hg. v. M. Perlbach, AM, 40, 1903, s. 297-299.

288 Zob. przyp. 582.
289 Das Zinsbuch Bischof Johannes, s. 71.
290 PrUB I nr 325, s. 236. Badania terenowe w tej miejscowości przeprowadzono w roku 2000. 

Wprawdzie nie dały one jednoznacznych wyników, jednak domniemana lokalizacja wskazywałaby na 
napędzanie młyna wodą płynącą nieistniejacym dziś rowem z jeziora Jeleniec, zob. Z. Podgórski, dz. 
cyt., s. 36. 

291 „Were och, ab is not wurde das dy mole uf der Pansenicz uns nicht mochte von gebrechens wegen 
gemalen, so sollin sy, ere erben und nachkomelingen, uns vry malen unsirm hove czu Kosbude adir wo 
wirs bodorfin”, UKT nr 92, s. 99-100. Nazwę Pąndziencza przyjął M. Grzegorz, SHGKT, s. 83.

292 „Ouch so sal her uns vry malen tzu unserm huse, wenne uns wasser in unsir mole gebricht. Und 
was man von maltze un der stat do melit, wenne unse mole nicht hot wasser, so sal unsir knecht dy 
mole warten und dy metze von unsirn wegen entphan”, UKT nr 111, s. 115-116.

293 „Auch wollen wir, wenn unser muhle vor dem hause nicht gemahlen kan, so sollen sie uns pflegen 
frey mahlwerg in ihrer muhle zu aller unsers hauses notturft; und was man von malcze aus der stadt 
dar brenget, das sollen sie uns mahlen, sunder unser meczen”, UKT nr 118, s. 139.

294 S. Jóźwiak, Trzy nie znane źródła dotyczące krzyżackich posiadłości na Kujawach na przełomie XIV–
XV wieku, „Ziemia Kujawska” 13, 1998, dok. 2, s. 141-142.

295 „In sulcher undirscheit das derzelbe hanus wopetz syne erben und nochkomelinge zullen jerlich 
dem huze Nessaw XIII 1/2 last racken uff vir quatemper tzinsen unde dem huse Nessaw alle notdorft 
frey tzu malen”, Maercker, nr 39, s. 641-642.
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Świadczenia młyńskie 243

zamku krzyżackiego296 i dwa młyny w Radzyniu Chełmińskim (1449 r.) na potrzeby 
komtura. Przy czym ustalono, że w takiej sytuacji komtur miał przysyłać do wiatraków 
swych pomocników297. 

Również cysterki z Żarnowca przy sprzedaży praw do użytkowania młyna w Świecinie 
w 1406 r. zagwarantowały sobie między innymi wolny przemiał na swe potrzeby298. Z kolei 
w 1426 r. Hertwig Mortang, dziedzic dóbr w Małej Turzy, nadał Niczemu młyn położony 
w tych dobrach, gwarantując sobie, obok czynszu, również wolny przemiał299. Ciekawy 
był też przypadek młyna w Pomysku Małym. W przywileju z roku 1379 cystersi z Oliwy 
ustalili obowiązek darmowego mielenia przez młynarza zboża na potrzeby tamtejszego 
sołtysa, za co, jak podkreślono, miał on prawo łowić ryby, jak wspólnota wsi300. 

W przywołanych regulacjach widoczna jest chęć dodatkowego zabezpieczenia swych 
praw przez przedstawicieli władzy terytorialnej. Jak widać, z uprawnień tych korzystali 
nie tylko zakon krzyżacki i władze administracyjne biskupstw i kapituły, ale również 
zakony posiadające dobra na Pomorzu Gdańskim, w tym kartuzi oraz właściciele dóbr 
rycerskich. Oczywiście przymus ten był dużym ciężarem dla młynarza, gdyż często nie 
określał ściśle jego wymiaru. W tym kontekście dokładne określenie ilości zboża, któ-
re miało być rocznie mielone bez pobierania opłaty przemiałowej, było korzystniejsze. 
Wszystkie przywołane regulacje były zapewne dużym obciążeniem dla poszczególnych 
młynarzy, biorąc pod uwagę wielkość folwarków oraz potrzeby zamków zakonnych i bi-
skupich. Charakterystyczne, że umieszczano je często w dokumentach sprzedaży młyna 
należącego wcześniej do biskupa czy też Zakonu. Widać tu wyraźnie chęć zabezpieczenia 
swych interesów i dochodów. Co ciekawe, czynsz w tych młynach dość często ustalano 
w naturze, a jego wymiar wskazuje, że były to założenia młyńskie o dużym przemiale 
i potencjalnej dochodowości301. 

Opłaty za przemiał w młynie – maca (miarka)

W przywilejach młyńskich określano zazwyczaj tylko zobowiązania czynszowe młyna-
rza, względnie jego właściciela wobec władzy zwierzchniej. Jak pamiętamy, w przywileju 
chełmińskim ustalono, że gdyby dana rzeka nadawała się do budowy więcej niż jednego 
młyna, co w praktyce dotyczyło zdecydowanej większości cieków wodnych, Krzyżacy 

296 „Och so sal her unserm huse Engelsberg derselbe Hans unde seyne erben adder nochkomelinge 
frey malen maltz und korn zcu unserer husses notdorfft”, OF 95, k. 18r.

297 „so solle eyn kompthur czum Reden einen knecht dabey haben und dorczu uff die windmolen 
schicken”, OF 97, k. 209v; D. Brauns, dz. cyt., s. 92-93.

298 APG 942/202, s. 14-17; K. Dąbrowski, Rozwój wielkiej własności, s. 82.
299 „sal her mir frye malen czu mynir notdorft, also veyl als ich sin bedarf”, GStA PK, Perg. Urk., 

Sch. XXIV nr 12.
300 PrUB IV nr 482, s. 443; R. Kubicki, Młyny zbożowe, s. 101.
301 Młyny z czynszem w naturze to: przed Nowym Miastem Lubawskim, w Tymawie, Powunden 

i koło Wielkiej Nieszawki, zaś w pieniądzu: Strumieniec, Storlus, Bludau i Kumehnen. 
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mieli ponosić trzecią część budowy młyna i pobierać trzecią część jego dochodów302. 
Mniej miejsca poświęcono natomiast kwestii dochodów uzyskiwanych przez młynarzy 
w zamian za przemiał zboża, a więc przede wszystkim pobierania opłaty przemiałowej, 
tzw. miarki (macy). Odpowiednią ordynacje młyńską (1335–1341) wydał po konsul-
tacjach z wysokimi urzędnikami Zakonu, w tym mistrzami młyńskimi (Mühlmeister), 
wielki mistrz Dytrych von Altenburg. Zgodnie z nią ustalono, że jeśli przemiał lub 
śrutowanie zboża odbywało przy użyciu własnej służby, to od każdego korca (mensu-
ra, Scheffel = korzec) należało zapłacić miarę (mecze = maca)303. Ta podstawowa miara 
(maca) obliczeniowa czynszu wynosiła 1/16 korca (1 korzec = około 55 l), to jest około 
3,4 l, a pobierano ją od każdego zmielonego korca304. Ordynacja wprowadzała także 
inne opłaty pobierane w przypadku przemiału przy pomocy czeladników pracujących 
w młynie. Wówczas za zmielenie 2 korców zboża i ześrutowanie 6 korców słodu miano 
płacić dodatkowo 1 d. (fenig). Jednocześnie nie wolno było jednak zmuszać nikogo, 
kto chciał mielić samodzielnie, do korzystania z czeladników młyńskich305. Regulacje 
te, jak wynika z treści dokumentu, wprowadzono też na terenach kapituły i biskup-
stwa sambijskiego306. Sama reguła pobierania opłaty przemiałowej (macy) znana jest też 
z wcześniejszych przekazów. W falsyfikacie z 1258 książę Sambor II miał rzekomo nadać 
cystersom pelplińskim młyn Szpęgawa i zastrzec sobie darmowy przemiał bez uiszczania 
opłaty zwanej „mecza”307. Podobnie w 1290 r. biskup kurlandzki i kapituła zrzekli się 
na rzecz Krzyżaków młyna pod zamkiem w Kłajpedzie, zastrzegli sobie jednak prawo 
przemiału bez wnoszenia opłaty (mette)308. Pobór opłaty przemiałowej, jej wysokość 
i praktyczna realizacja przyjętych zasad dość szybko stały się przyczyną nieporozumień. 
Głośny spór o pobór opłaty przemiałowej dotyczył młyna krzyżackiego w Starym Mie-

302 „Si vero idem fluvius aptus fuerit pluribus molendinis, domus nostra in construendis eisdem 
aliis terciam partem priorum sumptuum faciat et participet perpetualiter terciam partem usuum de 
constructis”, K. Zielińska-Melkowska, Przywilej chełmiński, s. 42. 

303 „Statuimus primo precise volentes, quod molendinatores seu qui presunt molendinis aut famuli 
eorum nullas penitus recipiant pecunias ab hominimus frumenta sua molere volentibus, et qui primo 
ad molendinum pervenerit, sive pauper vel dives fuerit, idem primitus molere permittatur. [...] Si quis 
autem per se voluerit molere frumentum suum quodcumque seu brasium, de tali tantummodo de 
qualibet mensura unam mensuram, que mecze vulgariter dicitur”, PrUB III nr 416, s. 285.

304 „eyne metcze ader den sechtzenden scheffel”, ASP II nr 166, s. 239 (1440 r.). 1 korzec = ok. 55 l 
= 4 wiertle =16 miarek. Zatem 1 miarka = ok. 3,40 l, zob. W. Odyniec, dz. cyt., s. 403. Błędną infor-
mację, mówiącą o poborze 1/10 każdego zmielonego korca zboża, podał Z. Podgórski, dz. cyt., s. 47.

305 „Si vero aliquis per se molere nollet, talis de duabus mensuris cuiuslibet frumenti unum tantum 
denarium usualis monete dare teneatur, excepto brasio de quo semper de sex mensuris unus tantum 
usualis denarius tribuatur”, PrUB III nr 416, s. 285; W. Długokęcki, Spór gdańsko-krzyżacki, s. 18-19.

306 PrUB III nr 416, s. 286.
307 PU nr 173; W. Łęga, dz. cyt., s. 142. W związku z faktem, że dokument jest późniejszym falsy-

fikatem, wyciąganie wniosków o istnieniu w XIII w. na Pomorzu Gdańskim młynów zaopatronych 
w dwa stawy (górny i dolny) jest problematyczne 

308 „molendino molent sine omni emolumento sive mulcro, quod vulgo mette dicitur”, PrUB I/2 nr 
563, s. 352; W. Długokęcki, Spór gdańsko-krzyżacki, s. 19.
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ście Gdańsku309. Gdy za czasów wielkiego mistrza Winrycha von Kniprodego wspo-
mniany młyn spłonął, Zakon zaproponował mieszczanom pobieranie podwójnej macy 
od śrutowania słodu, a dodatkowy dochód miał być przeznaczony na jego szybką od-
budowę310. Według umowy podwójna opłata miała obowiązywać tylko przez rok, na co 
Rada Miasta wyraziła zgodę. Krzyżacy nie poprzestali jednak na tym i pobierali wyższą 
opłatę również później, co oczywiście spotykało się z protestami miasta. Co więcej, jak 
wynika z kolejnych skarg mieszczan, gdy śrutowanie słodu odbywało się przy pomocy 
służby pracującej w młynie, mieszczanie płacili 4 szylingi za ich pracę, choć w dawnych 
czasach płacono za wyładunek tylko 8 fenigów. Dodatkowo płacili 4 szylingi za wyłado-
wanie słodu311. Wskazana opłata za przemiał inaczej została określona w cedule z 1439 r. 
Wynosiła 2 dobre szylingi (24 fenigi), czyli 4 „małe” i była znacznie wyższa od ustalo-
nej pierwotnie w wysokości 1 feniga od 6 korców słodu. Z kolei za przemiał młynów 
w Elblągu przed 1442 r. miano pobierać 1 feniga od korca żyta i pszenicy, natomiast od 
słodu 1 nowego szylinga (12 fenigów), gdy mieliła czeladź miejska, oraz 24 fenigi, jeśli 
mieliła czeladź młyńska312.

Stosowano jednak również inny sposób rozliczenia obowiązkowej opłaty przemia-
łowej. W nadaniu sołectwa w Łągu z 1354  r. ustalono, że sołtys miał prawo do bu-
dowy młyna i pobierania czwartej miarki, a w przypadku samodzielnego wzniesienia 
grobli miał prawo do trzeciej nocy (poboru całego zboża mielonego w co trzecią noc?)313. 
Podobny sposób rozliczania czynszu stosowano również w kilku innych przypadkach. 
Z ksiąg czynszowych Zakonu wynika, że młyny wodne położone w Tczewie i w Sta-
rej Kiszewie młynarz trzymał za macę314. Podobnie w przypadku młyna poniżej zamku 
w Ostródzie w 1437 r. młynarz płacił Zakonowi 2/3 z pobieranych miarek315. Z kolei 
młynarz w Wadąg, w dobrach kapituły warmińskiej, płacił w 1421 r. jako czynsz 2/3 po-
branych miarek (macy) i musiał jeszcze oddawać łowione węgorze316. Również dziedzicz-
ny młynarz w górnym młynie koło zamku w Olsztynku w 1420 r. otrzymywał trzecią 
miarę z pobranego zboża, oddawał zaś Zakonowi 1/3 opłaty przemiałowej w pieniądzu 
(Matzepfennig)317. Z 1447 r. pochodzi natomiast wiadomość, że dwa młyny przed Bar-
toszycami trzymał komtur za macę, a więc – jak należy chyba rozumieć – dzierżawił 

309 Na ten temat szczegółowo pisał W. Długokęcki, Spór gdańsko-krzyżacki, s. 17-27. Młyn ten nie 
należał do miasta, jak zdaje się sugerować M. Dembińska, Przetwórstwo zbożowe, s. 250.

310 W. Długokęcki, Spór gdańsko-krzyżacki, s. 21.
311 Tamże, s. 23.
312 ASP II nr 341, s. 517-518.
313 „und wurde eyne mole gebuwet, so suIlen sy haben dy virde metze; und wurde ein wer gebuwet, 

so sullen sy haben dy dritte nacht”, UKT nr 44, s. 50.
314 „dy helt man umb dy metcze”, GZB, s. 13.
315 GZB, s. 76.
316 CDW III nr 577, s. 573-574.
317 OBA nr 3184. Podobnie w przywileju na młyn w Notysie Wielkim z 1488 r. komtur w Rynie Jan 

Scherffichen ustalił, że młynarz powinien był przekazywać mu dwie z trzech pobieranych miarek, zob. 
O. Barkowski, dz. cyt., s. 205.
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komuś za pobór opłaty przemiałowej318. Podobnie było w przypadku młyna w Pruskiej 
Iławie, który trzymał komtur za macę319 oraz młynów w Żelaznej Górze i Banowskim 
Młynie320. Również młyny krzyżackie w Pilcu, Szestnie i Mrągowie były dzierżawione 
młynarzom, którzy pobierali piątą część dochodów, jakie one generowały, natomiast 
komtur pobierał 4/5

321. 
Problem opłaty przemiałowej w przywilejach pojawiał się zazwyczaj w kontekście 

zwolnienia z niej władzy zwierzchniej i darmowego przemiału na jej potrzeby. W przy-
wileju na młyn w Rudzkim Młynie z 1402 r. komtur tucholski Jan von Streifen ustalił, 
że właściciele młyna mieli obowiązek darmowego przemiału na rzecz zamku w Tucholi, 
w przypadku gdy tamtejszy młyn zakonny był niesprawny. Ponadto miał mielić słód 
dowożony z miasta i pobierać miarkę, a za każde przemielone 20 łasztów miał prawo 
pobierać 1 łaszt322. Opłata przemiałowa była więc w tym wypadku niższa od ogólnie 
obowiązującej, gdyż młynarz mógł pobrać jedynie 1/20 zmielonej ilości, zwykle pobie-
rano zaś 1/16. W dokumencie sprzedaży młyna położonego na Strudze Rychnowskiej 
z 1403 r. benedyktynki toruńskie zagwarantowały sobie prawo do przemiału w młynie 
za opłatę wynoszącą miarkę (macę) od każdego korca (1/16). Jednocześnie ustalono jed-
nak, że mieszkańcy innych wsi mieli płacić oprócz miarki od korca jeszcze 1 fenig, jak to 
czyniono od dawna323. Z kolei w dokumencie wydanym 28 III 1423 r., który dotyczył 
sprzedaży młyna w Jutrzence, prokurator krzyżacki w Bytowie Łukasz von Lichtenstein 
zaznaczył, że nowy właściciel Walter miał prawo do pobierania, zgodnie ze zwyczajem 
kraju, opłaty w wysokości jednej miarki (Metze) od każdego korca zmielonego zboża324. 
Natomiast około 1425  r. mistrz młyński w Królewcu pobierał w administrowanych 
przez siebie młynach następujące opłaty: w słodowych opłatę przemiałową, to znaczy 

318 „Item vor Bartensteyn seyn czwe molen die helt eyn kompthur selbist umb die metcze”, OF 
162b, k. 7v.

319 „Item 1 mole zcur Ylaw helt eyn kompthur selbist umb die metcze”, OF 162b, k. 8r.
320 „Item seyn noch 2 molen also zcu Eysenberge und zcum Banaw die helth eyn kompthur selbst 

umb die metcze”, OF 162b, k. 11v.
321 OF 186, k. 7v-8v.
322 „und was man von malcze aus der stadt dar brenget, das sollen sie uns mahlen, sunder unser me-

czen. Er soll der muhle warten und die mecze von unsertwegen empfangen. Und wenn wir pfundmehl 
stossen, so sollen sie uns mahlen. Und wann sie zwanczig läste mahlen, so sollen wir in eine geben”, 
UKT nr 118, s. 139.

323 „sollen vns vnd vnsern nochkomen vnd vnserm Closter vnsere vnd vnsers gezindes ganze not-
dorfft vor allermeneglichen malen vnd vorderen, vnd yo den scheffel vme die mecze vnd nicht vme 
den fenig, den andere lewtte flegen zu geben. Vnd dor nechste sollen sie auch vnser lewtte vnd vnder-
sassen vnser dorfer vnd hofe vor vme lange gelegen. Als Segelin das dorff, die gertener zu Kempnik 
und die houe zum Reban vnd zum Newenhoffe nechst vns mit irem getreyde, das sie im zu malen 
bringen werden vnd malen vor anderen lewten vnd io iczlichen sal vme die mecze vnd vme den fennig, 
als es von alders do mit ist gehalten one alle weder rede”, UBC nr 443, s. 351-352.

324 „auch so sol er haben zu Mahlwerk, Strussow und Morgenstern und sechszehn Metze auf einen 
Scheffel nach des Landes Gewohnheit”, R. Cramer, Geschichte, Th. 2, s. 197-198.
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miarkę (mecze) od każdych 4 korców słodu, a w zbożowych – połowę z 2 małych fenigów 
i miarki od każdego korca ziarna (drugą połowę pobierał pracujący tam młynarz żytni – 
ragmeler)325. Oznaczało to, że opłaty wnoszone przez osoby przekazujące swe zboże i słód 
do mielenia wynosiły odpowiednio: miarkę od 4 korców słodu, miarkę od korca żyta 
(zboża) i 2 fenigi. Jak zaznaczono, wspomniane 2 fenigi zatrzymywali pracownicy młyna 
(molknecht), co było już od dawna stałą praktyką326. Inaczej sprawa opłaty przemiałowej 
wyglądała natomiast w przypadku mistrzów młyńskich w Elblągu i Pasłęku. Pierwszy 
pobrał w roku rozliczeniowym 1431–1432 ogółem 31,5 grz. i 2,5 sk., natomiast drugi 
w 1444 r. – 11 grz. i 4 solidy327. Brak natomiast wzmianki o pobieraniu dodatkowej 
opłaty w pieniądzu dla czeladzi w rachunkach mistrza młyńskiego w Bartoszycach, być 
może jak w Królewcu przekazywano ją bezpośrednio na utrzymanie personelu młyń-
skiego. Co ważne, w przypadku Elbląga dysponujemy dokładnym zestawieniem sum 
pobieranych w kolejnych tygodniach, które można zestawiać z ogólną liczbą pobranego 
w tym okresie zboża i słodu (dane szczegółowe prezentuje wykres 11).
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Wykres 11. Poszczególne zboża i opłata przemiałowa pobierana w młynach mistrza młyńskiego w El-
blągu od 4 XI 1431 do 2 XI 1432 r.

Źródło: OF 200 b I, k. 82r-85v.

325 „Item in der malczmole yo von 4 scheffil malczes eyne mecze. Item von yczlichim malcz daz man 
melit dor uff daz malcz gelegin hat in der zelbigin molen von yczelichim scheffils korns 2 d. geringen 
und syne meccze doran als am gelde hat der molmeister die helffte und der ragmeler die andere helf-
fte”, B. Jähnig, Zur Wirtschaftsführung, s. 147; J. Sarnowsky, Die Wirtschaftsführung, s. 158.

326 „Item in der obirmol und in der mittelmol hat der molmeister in den beiden molen nicht mere 
denne die mecze und dy molknecht dy nehmen dye phenningin und der molmeister nicht. So ist es 
gewesen von alders here”, B. Jähnig, Zur Wirtschaftsführung, s. 147.

327 OF 200b I (Elbląg), k. 85v, (Pasłęk), k. 148r.
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Organizacja produkcji młynów248

Jeżeli przyjąć jako wysokość dodatkowej opłaty przemiałowej dla czeladzi w młynach 
w Elblągu jej wymiar znany ze skargi mieszczan z 1442 r., gdy wynosiła ona 1 fenig od 
korca żyta (zboża), to wynikałoby z wyliczeń, że pobrane 2171 korców żyta i pszenicy 
było opłatą za przemiał 34 736 korców zboża. Opłata za przemiał przez czeladź młyńską 
całości zboża (z wyłączeniem pobranego jako maca) przy opłacie feniga od korca dałaby 
sumę 32 565 fenigów, to jest 45 grz. i 5,5 sk. Z tego wynikałoby, że 70% osób dostarcza-
jących zboże do przemiału korzystało z czeladzi młyńskiej. Gdyby jednak przyjąć opłatę 
taką jak w Królewcu, a więc 2 fenigi od korca zboża, byłoby to 35%. Być może wylicze-
nia te odpowiadają w pewnym stopniu ówczesnej rzeczywistości. Sytuację dodatkowo 
komplikuje fakt, że z czasem młynarze próbowali pobierać opłatę przemiałową niezależ-
nie od tego, czy ktoś korzystał z własnej czeladzi, czy nie. Tego typu praktyki oczywiście 
spotkały się z protestami mieszkańców, czemu dawali oni wyraz w trakcie zjazdów stano-
wych, apelując o likwidację tego samowolnego podatku. Biorąc pod uwagę powtarzanie 
się tych samych skarg i postulatów, nie przynosiły one rezultatu328. W 1408  r. stany 
wystąpiły na zjeździe w Malborku ze skargą przeciw pobieraniu przez młynarzy obok 
macy także opłaty w pieniądzu (malepfennig)329. Skargi te powtarzały się także później330. 
W 1434 r. wielki mistrz Paweł von Rusdorf obiecał znieść opłatę w pieniądzu od 4 III 
1435 r.331 W późniejszym czasie nie stosowano przymusowej opłaty w pieniądzu (malep-
fennig), jeśli ktoś mielił przy użyciu własnej czeladzi. W 1437 r. zjazd mieszkańców ziemi 
chełmińskiej jeszcze raz podniósł sprawę opłaty w pieniądzu za pracę młyna. W odpo-
wiedzi wielki mistrz Paweł von Russdorf potwierdził, że jeśli ktoś mieli sam, to nie musi 
wnosić opłaty (malepfennig), trzeba ją natomiast wnosić, jeśli korzysta się z pomocy cze-
ladzi młyńskiej332. Szczegółowo problem ten omówiono na zjeździe stanowym w Elblągu 
w 1440 r., powtarzając postulat, żeby młynarze według dawnego zwyczaju nie pobierali 
opłat większych niż miarki (maca) od 1 korca żyta lub pszenicy i od 2 korców słodu333. 
Krzyżacy, udzielając odpowiedzi na tę petycję, potwierdzili zakaz pobierania większych 
opłat, w tym feniga od przemiału, a opornych obiecali karać opłatą w wymiarze 10 

328 Na temat skarg na pobieranie przez Zakon dodatkowych opłat w pieniądzu (molepfennig) za prze-
miał w młynach krzyżackich zob. H. Steffen, Die ländliche Mühlwesen, s. 89; B. Quassowski, dz. cyt., 
ZWG, 59, 1919, s. 32; R. Czaja, Miasta pruskie, s. 200-203.

329 ASP I nr 79, s. 111. Sprawa funcjonowania młynów była rozpatrywana także przez miasta, o czym 
świadczy reces zjazdu w Malborku z 1394 r., zob. R. Czaja Miasta pruskie, s. 201, przyp. 441.

330 Zestawienie petycji stanów w tej sprawie zob. R. Czaja, Miasta pruskie, s. 201.
331 ASP I nr 487, s. 627.
332 ASP II nr 30, s. 34-35; B. Quassowski, dz. cyt., ZWG, 59, 1919, s. 33. Ogólnie na temat wystą-

pień stanów pruskich pisał także Z. Podgórski, dz. cyt., s. 48.
333 „Item das allo beswerungen der molen abgeleget werden, und das nymand in allen molen hocher 

besweret werde, denn die blosse metcze czu geben; und die metcze sal man nemen nach alder erbar ge-
wonheit, als vom rocken und weysze vom scheffel eyne metcze und vom maltcze von czween scheffeln 
eyne metcze ader den sechtzenden scheffel, und das eyn iderman seyn korn furen magk, czu welcher 
mole her wil unbetwungen”, ASP II nr 166 s. 238-239; H. Steffen, Die ländliche Mühlwesen, s. 89; 
W. Długokęcki, Spór gdańsko-krzyżacki, s. 25.
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Świadczenia młyńskie 249

grz., natomiast tych, którzy nie mogli zapłacić, skazywać na więzienie334. Rozwiązanie 
to chyba było przestrzegane, gdyż w późniejszym czasie sprawa dodatkowej opłaty nie 
pojawiała się w postulatach stanów. Warto w tym miejscu podkreślić, że w pierwotnej 
regulacji z pierwszej połowy XIV w. mowa była o pobieraniu macy od każdego korca 
mielonego zboża i słodu, natomiast w postulatach z 1440 r. wspomina się o pobieraniu 
miarki od 2 korców słodu, według dawnego zwyczaju. Trudno stwierdzić, kiedy wpro-
wadzono tę zmianę. 

Spory o działania młynarzy dotyczyły także jednostkowych przypadków. Rycerstwo 
z okręgu w Toruniu skarżyło się w 1440 r. wielkiemu mistrzowi na praktyki młynarza 
znad rzeki Lancke (Łąka), który kupował żyto od chłopów i mielił je, a potem sprzeda-
wał piekarzom i innym biednym osobom. Ponieważ płacił za korzec drożej o 3 szylingi 
niż rycerstwo, a pobierał taką samą opłatę przemiałową, nikt nie chciał mielić w mły-
nach rycerstwa335. Tego typu praktykę postrzegano jako konkurencję obniżającą docho-
dy i szkodzącą interesom wszystkich. Spór dotyczący wysokości opłaty przemiałowej 
(malepfennig) wybuchł jeszcze w Elblągu. W związku z tym, że mieszczanie chcieli mielić 
według dotychczasowej opłaty, na której wysokość nie godziła się służba młyńska, za-
mknięto tamtejsze młyny. Wiadomość ta pochodzi ze skargi miasta Elbląga skierowanej 
do wielkiego mistrza, którą rozpatrywano na zjeździe Stanów w Malborku w 1442 r.336 
Według tego przekazu opłata od korca żyta i pszenicy wynosiła 1 fenig, a od słodu, jeśli 
mieliła czeladź miejska, 1 nowy szyling (12 fenigów), jeśli zaś młyńska – 24 fenigi337. 
Komtur chciał ją podwyższyć, gdyż dotychczasowych warunków nie chciała przyjąć cze-
ladź młyńska. Mieszczanie prosili, by opłatę pozostawić według starych zasad z czasów 
poprzedniego komtura, a sprawę ponownie rozpatrzyć na kolejnym zjeździe stanów338. 
Wielki mistrz odpowiedział, że otwarcie młynów nastąpi, gdy będą one mielić według 
ustalonych zasad lub też gdy dojdzie do nowego porozumienia mieszczan z czeladzią 
młyńską339. Z kolei w regulacji praw i obowiązków młynarzy łodziowych na Wiśle wyda-

334 „Andtwert: Der molepfennig sulle ubir alles land abegeleget seyn; und welcher molner vorhenget, 
das man in seyner mole mehe den molepfennig nymet, der sal seyme herrn czehen marg vorboret ha-
ben; hat her des geldis nicht, her sulle davor in den thorm geleget werden”, ASP II nr 166, s. 238-239; 
H. Steffen, Die ländliche Mühlwesen, s. 89.

335 ASP II nr 175, s. 251.
336 ASP II nr 341, s. 517-518; B. Quassowski, dz. cyt., ZWG, 59, 1919, s. 33.
337 „vom scheffel korns und weise eynen pfennyng, und von deme maltcze, das die borgerknechte 

molen, eynen nuwen schilling, und von deme, das die moleknechte malen 24 pfennig”, ASP II nr 
341, s. 517.

338 Od 3 VII 1441 r. komturem elbląskim był Henryk Reuss von Plauen, który zastąpił Henryka 
von Rabensteina, sprawującego urząd w latach 1440–1441, zob. B. Jähnig, Wykaz urzędów. Dostoj-
nicy zakonu krzyżackiego w Prusach, [w:] Państwo zakonu krzyżackiego w Prusach. Podziały admini-
stracyjne, s. 104.

339 „Hiruff der herre homeister geantwert hot, das die vom Elbinge mulen nach der alden weisen, 
adir das sie sich eyneten mit den moleknechten, men sulde en die mole gerne uffslissen.”, ASP II nr 
341, s. 518.
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Organizacja produkcji młynów250

nej przez władze Chełmna określono, że maksymalna opłata za przemiał korca, zgodnie 
z wilkierzem wielkiego mistrza, nie mogła być wyższa niż 1 miarka (maca) i 1 fenig340. 

Przytoczone wzmianki na temat formy i wymiaru opłaty przemiałowej pobieranej 
w młynach prywatnych, dzierżawionych i znajdujących się w bezpośrednim zarządzie 
Krzyżaków wskazują na stosowanie różnych rozwiązań i zmianę wymiaru pobieranych 
czynszów w różnym czasie, co ilustruje zestawienie w tabeli 30.

Tabela 30. Wymiar opłaty przemiałowej i opłaty dla czeladzi młyńskiej

Lp. Zakres 
obowiązywania opłat Rok Wymiar opłaty przemiałowej i opłaty dla czeladzi 

młyńskiej (Mühlpfennig) Uwagi

1 krajowa ordynacja 
młyńska 

ok. 
1335–
1341

miarka od korca zboża lub słodu + 1 fenig 
od korca zboża i 6 korców słodu dla czeladzi 

młyńskiej

miarka = 
1/16 korca

2 młyny w Lubiczu 
i MłyńcuI

ok. 
1400 miarka od korca pszenicy lub żyta + 1 szyling miarka = 

1/16 korca

3 Rudzki Młyn 1402 1 łaszt od 20 łasztów zboża miarka = 
1/20 korca

4 młyn na Strudze 
Rychnowskiej 1403 miarka od korca + 1 fenig dla czeladzi młyńskiej

5
piekarze spoza miasta 
(Torunia) w młynie 

zakonnym
1421 opłata dla czeladzi (Mühlpfennig) nie wyższa niż

1 fenig od zmielonego korca

6 mistrz młyński 
w Królewcu 1425 miarka od korca zboża + 2 fenigi od korca zboża 

dla czeladzi młyńskiej, miarka od 4 korców słodu

7 Wielki Młyn 
w GdańskuII 1433

początkowo opłata dla czeladzi młyńskiej wynosiła 
8 fenigów, w 1433 r. 2 dobre szylingi (24 fenigi), 

jeśli mielono własną czeladzią – 1 fenig

8 Wielki Młyn 
w Gdańsku 1439 4 małe szylingi (24 fenigi) od słodu dla czeladzi 

młyńskiej (wcześniej 1 fenig)

9 opinia wielkiego 
mistrza 1440 miarka od korca zboża i 2 korców słodu + 1 fenig 

dla czeladzi młyńskiej

10
regulamin młynarzy 
łodziowych na Wiśle 

w Chełmnie
XV w. maksymalna opłata od korca to miarka + 1 fenig młyny 

zbożowe

11 młyny zakonne 
w Elblągu 1442

opłata przemiałowa 1 fenig od korca żyta 
i pszenicy, od słodu 1 nowy szyling (12 fenigów), 

gdy mieli służba miejska, 24 fenigi, gdy mieli 
czeladź młyńska

I Koszt wg rachunków młynarza w Toruniu, APT, Kat. I, nr 307.
II ASP I nr 443, s. 588.

Źródło: Opracowanie własne.

340 „Ouch noch der willekorn unsers hern homeisters der gebietiger und der lande, so sal keyner 
mer nehmen von eynem scheffel eyne metcze und eynen pfennig, der doran gebreche und obirkomen 
wurde, der sal seynen busse nicht wissen”, OF 83 s. 151.
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Świadczenia młyńskie 251

Stała tendencja do podwyższania opłaty dotyczyła przede wszystkim słodu, w które-
go wypadku pierwotnie ustalony wymiar 1 feniga od przemiału 6 korców przy pomocy 
czeladzi młyńskiej w rozstrzygnięciu z 1440  r. wyniósł 1 fenig od 2 korców, a więc 
wzrósł trzykrotnie. Związane było to nie tylko z chęcią zwiększenia zysków, ale również 
wyrównania strat, które wynikały z obniżania się realnej wartości pieniądza. Oczywiście 
tego typu polityka gospodarcza uderzała bezpośrednio w producentów piwa i musiała 
mieć wpływ na wzrost jego ceny341. To zaś dotykało jego konsumentów, a więc w prak-
tyce ludności całego kraju.

341 Nie rozwijamy w tym miejscu tej kwestii. Kształtowanie się cen słodu i piwa w pierwszej połowie 
XV w. wymaga dokładnego zbadania w odrębnym studium.
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Rozdział 4

Młyn i jego otoczenie

4.1.  Młyn miejski, wiejski, zakonny,  
biskupi i kapitulny i ich relacje z otoczeniem 

Oczywiste jest, że budowa młyna, w którym miał odbywać się przemiał zboża z pobli-
skich wsi, musiała być powiązana z ich rzeczywistymi potrzebami. Dlatego też niezwykle 
ważne było dokonanie wyboru właściwego miejsca, w którym istniały dogodne warun-
ki do budowy, odpowiedni ciek wodny, ale też dogodne możliwości transportowe. Jak 
wiadomo, w przypadku młynów wodnych, ze względu na uwarunkowania technicz-
ne, przede wszystkim potrzebę spiętrzenia wody czy też budowy specjalnych kanałów 
(młynówek), ich lokalizacja miała duże znaczenie dla okolicznej ludności. W zachowa-
nych źródłach znajduje się dość dużo informacji o skargach na szkody, jakie przynosiło 
niewłaściwe użytkowanie młyna. Obok przekazów mówiących wprost o powstających 
w związku z tym konfliktach potwierdzeniem występowania sporów są stosowane cza-
sem w przywilejach młyńskich zastrzeżenia co do sposobu budowy jazów, ich maksymal-
nej wysokości i rozmiarów. 

O skali problemu może świadczyć przypadek młyna w Dobrzykach. 29 IX 1327 r. 
mieszkańcy Zalewa i położonej obok niego wsi Kupin skarżyli się komturowi dzierzgoń-
skiemu Lutherowi von Braunschweigowi na szkody z powodu spiętrzania wody na potrze-
by wspomnianego młyna i prosili o jego odsprzedanie. Komtur wyraził zgodę na sprzedaż 
młyna, który miał zostać rozebrany. Co więcej, komtur zobowiązał się też do niebudo-
wania żadnych spiętrzeń wody na rzekach pomiędzy jeziorami Ewingi (Jeziorem Zalew-
skim) i Jeziorakiem, ponieważ to przynosiło wspomnianym mieszkańcom duże szkody1. 
Sprawa ta toczyła się kilka lat. Nareszcie 25 IV 1334 r. komtur dzierzgoński Günther von 
Schwarzburg zezwolił miastu Zalewo i chłopom z Kupina nabyć do rozbiórki wspomnia-
ny młyn w Dobrzykach. Ponadto wyraził zgodę, aby mieszkańcy Zalewa mogli używać 

1 PrUB II nr 593, s. 393.
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Młyn i jego otoczenie254

w celach transportowych połączenia wodnego pomiędzy jeziorem Ewingi i Jeziorakiem 
oraz samego Jezioraka2. W związku z tym w późniejszym czasie mieszkańcy wspomnia-
nych wsi mielili zboże w wiatrakach działających w Dobrzykach i Zalewie. Regulacje za-
bezpieczające interesy mieszkańców okolicznych wsi znalazły się również w wielu innych 
przywilejach lokacyjnych wsi i nadaniach młyńskich. W 1336  r. komtur dzierzgoński 
Hartung von Sonnenborn, zatwierdzając sprzedaż przez Henryka von Tannenberga 30 
łanów Stenczlawowi, Piotrowi i Bartuschowi, uregulował prawa dotyczące budowy mły-
na w Zybułtowie z zastrzeżeniem rekompensaty miejscowej ludności ewentualnych strat 
z powodu budowy potrzebnego spiętrzenia wody3. Z kolei 21 X 1348 r. kapituła chełm-
żyńska, chcąc zbudować młyn w Kończewicach, do czego niezbędny był rów młyński 
przechodzący przez wieś, zawarła porozumienie z jej mieszkańcami dotyczące utrzymania 
i użytkowania rowu4. Mieszkańcy wsi otrzymali między innymi prawo do łowienia ryb 
w rowie młyńskim w ten sposób, by nie zniszczyć rowu. Jednakże ustalenie to nie zapo-
biegło sporom, które 9 VI 1367 r. musiał rozstrzygać komtur w Radzyniu5. Powodem 
było zalewanie pól we wsi przez spiętrzoną wodę z młyna. Z kolei w 1357 r. w przywileju 
dla dóbr Cołdanki, na południe od Chojnic, wydanym przez wielkiego mistrza Winrycha 
von Kniprodego, wspomniano o prawie budowy młyna. Jednocześnie zastrzeżono jednak, 
że aby uniknąć szkód powstałych wskutek spiętrzania wody, prace te należało konsultować 
z komturem6. Natomiast w 1380 r. biskup warmiński Henryk III Sorbom, rozstrzygając 
spór młynarza z mieszkańcami wsi Samolubie, sprecyzował jego prawa do pozyskiwania 
drewna i korzystania z lasu7. Podobnie 6 V 1395 r. biskup warmiński Henryk zrekompen-
sował rycerzowi Janowi von Ulsenowi straty spowodowane budową systemu doprowadza-
jącego wodę do młyna biskupiego w mieście Jeziorany8. Z kolei w 1406 r. wójt warmiński 
Hans von Wusen potwierdził dokument załatwiający spór prawny w Wólce Tolkowieckiej 
pomiędzy młynarzem Piotrem a Elerem Bornemanem9.

Powstające spory między młynarzem a wspólnotą wsi rozstrzygały miejscowe władze, 
a więc biskupi, kapituły i urzędnicy krzyżaccy. 21 X 1348 r. w sprawie przebiegu rowu 
przez teren wspomnianej już wsi Kończewice kapituła chełmżyńska postanowiła, że w ra-
zie wystąpienia jakichkolwiek szkód wszelkie spory miała rozstrzygać komisja złożona 
z czterech osób – po dwie ze strony wsi i kapituły10. Z kolei 11 XI 1422 r. kapituła war-

2 PrUB II nr 835, s. 562.
3 PrUB III/1 nr 53, s. 40-41.
4 UBC nr 291, s. 220-221.
5 UBC nr 318, s. 242-243.
6 HKS nr 63, s. 78. W rzeczywistości młyn ten chyba nie został zbudowany.
7 PrUB III/2 nr 721, s. 609.
8 CDW III nr 301, s. 276.
9 CDW III nr 427, s. 429. Omównienie sporu zob. V. Röhrich, Die Kolonisation, ZGAE, Bd. 13, 

1901, s. 820-821.
10 „Und geschege en schade von dem molwassir adir von dem graben, zo zal man neemen vyer man, 

czwene an unsir seythin und czwene an yr seythin, dy daz entscheiden. Waz sy daz schadin habn, daz 
sul wir en usrichten”, UBC nr 291, s. 220-221.
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mińska wydała wyrok w sprawie sporu młynarza w Bornitach z mieszkańcami tamtejszej 
wsi. W dokumencie stwierdzono, że nowe położenie młyna utrudniało mieszkańcom 
dostęp do źródła wody, w związku z czym określono ściśle wielkość domu młyńskiego 
i odległość rowu młyńskiego od źródła, tak by zapewnić do niego wolny dostęp, jak 
było to dawniej11. Wspomniano już o sporze Krzyżaków z biskupem kujawskim Janem 
Pellą o młyn zakonny, położony prawdopodobnie we wsi Brody12. W 1425 r. komtur 
gdański Mikołaj Poster rozstrzygnął spór o bieg młynówki pomiędzy wsią krzyżacką 
Żelistrzewo i dobrami kartuzów w Osłoninie, odwołując się za radą wielkiego mistrza do 
opini przysiężnych wałowych z Żuław Steblewskich13. Natomiast przed 1428 r. toczył się 
spór o młyn położony na pograniczu dóbr biskupstwa warmińskiego zwany Kryczmole 
(Grützmühle). Młyn ten został zburzony na wniosek miejscowej ludności, której miał 
wyrządzać szkody. Spotkało się to oczywiście z protestem młynarza. W tej sprawie stronę 
Zakonu reprezentował prokurator w Kętrzynie, który też zreferował okoliczności wyda-
rzeń wielkiemu mistrzowi. Według propozycji biskupa warmińskiego Franciszka stan 
rzeczywisty mieli zbadać przysłany przez niego werkmistrz oraz przysiężni, których za-
daniem było rozstrzygnięcie, czy ponowna budowa młyna nie przyniesie szkód okolicz-
nym mieszkańcom. Za wysłaniem swych przedstawicieli opowiedział się też prokurator, 
prosząc wielkiego mistrza o dalsze dyspozycje14. Niestety, nie wiadomo, jak ostatecznie 
zakończyły się prowadzone negocjacje. W tym samym roku 23 IX wójt krzyżacki w Ro-
goźnie pisał do wielkiego mistrza w sprawie pretensji zgłaszanych przez okoliczne rycer-
stwo na straty, jakie przynosił im wysoki poziom wody w strudze płynącej przez teren 
komturstwa świeckiego. Sprawdzono wówczas kanały prowadzące wodę i stwierdzono, 
że powodem było puszczanie dużej ilości wody przez młyn zwany Raschauwen moele. 
Do oceny sytuacji powołano przysiężnych z Żuław Wielkich – Alberta i Henryka15. 
Z kolei 11 VI 1429 r. kartuzi nadali młyn w Ostrzycach, ustalając, że kwestia dotycząca 
regulacji stanu wody ma podlegać zakonnikom, gdyż zostali oni w tym roku zobowią-
zani przez wielkiego mistrza Michała Küchmeistra do tego, aby młyny na Raduni nie 
przynosiły szkody krzyżackiemu Wielkiemu Młynowi w Gdańsku16.

11 „das Molhaws doselbist sal bawen kegen dem dorffe nicht lenger, wen is iczunt begriffen ist, 
sunder breiter mag mans wol bawen, mit alsetaner vnderscheit, das vor dasz Molhaws eyn grabe von 
vier schuen tieff gegraben szal werden, der alle unrenykeit von der mole tragen szal, also das der born 
nicht vormeldet adder vor vnreiniget werden; unde den szal der Molner ewig halden, unde czwischen 
graben unde dem borne szal bleiben eyn rawm, czum wenigsten von eyner rutten lang czw ewigen 
czeiten, alzo daz die eynwoner freyen czwgang unde nutcz des bornes mogen haben, alzo is von alders 
gewesen ist”, CDW III nr 590, s. 585-586; zob. V. Röhrich, Die Kolonisation, ZGAE, Bd. 13, 1901, 
s. 855-856; W. Długokęcki, Z dziejów młynarstwa, s. 45.

12 OBA nr 4298.
13 „unsir homeister czu besehen und zcu erkennen dieselben schelungen czwene teichgeschworne 

uss dem Stubbelowschen werder”, APG 945/3.
14 CDW IV nr 182, s. 229; nr 251, s. 283-284; nr 252, s. 284-285.
15 OBA nr 4983.
16 ADP, monastica, Kartuzy nr 5, dok. 47, s. 207-209; dok. 52, s. 232-233; SGKP, t. VII, s. 740.
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Częstym powodem sporów było nadmierne spiętrzanie wody przez młynarzy, co wy-
rządzało różnego rodzaju szkody dla ich sąsiadów, w tym prowadziło do braku wody 
i podtapiania pól uprawnych. Skargi na spiętrzanie wody podnosili w 1422 r. przedsta-
wiciele Stanów na zjeździe w Malborku17. Głośny przebieg miał tego rodzaju konflikt 
w roku 1429  r., dotyczący młyna w Wadągu, pomiędzy młynarzem a mieszczanami 
z Barczewa. Rozstrzygnięciem sporu zajmowali się biskup warmiński Franciszek i kapi-
tuła, w tym jej administrator Arnold Huxer18. Jego przyczyną było nadmierne spiętrzanie 
wody przez młynarza. Zdając sobie sprawę z możliwości wystąpienia tego typu sporów, 
w 1440 r. w nadaniu dla miasta Chełmna młyna krzyżackiego w Wabczu podkreślono, 
że miasto nie miało prawa spiętrzać wody w stopniu, w jakim by czyniło to szkody 
mieszkańcom „naszej wsi”19. W 1449  r. toczył się natomiast spór pomiędzy miastem 
Ornetą jako zarządcą młyna w Żelaznej Górze a wsią o tej samej nazwie20. Młyn znajdo-
wał się około 1,5 km na północ od wsi21. Podłożem konfliktu były najprawdopodobniej 
inwestycje związane z budową nowego rowu młyńskiego, nowej grobli i nowej flutrynne, 
w związku z czym zmianie uległa dawniej ustalona granica terenu przynależącego do 
młyna i wsi, co spotkało się z protestem chłopów.

4.2.  Gospodarstwo pomocnicze młyna – relacje z wsią

Potrzeba spiętrzania wody wykorzystywanej do napędu koła młyńskiego, jak widać, była 
powodem licznych zatargów z mieszkańcami okolicznych wsi. Punktem styku intere-
sów młynarza i sąsiednich chłopów były też regulacje zezwalające młynarzom na wspól-
ne użytkowanie łąk do wypasów bydła i lasów do pozyskiwania drewna. Oczywiście 
wszystkie tego typu uprawnienia musiały być ściśle określone w przywilejach młyńskich, 
względnie zastrzeżone w dokumentach lokacji wsi. Uprawnienia te mogły mieć również 
swe źródło w tym, że młyny były czasem elementem pierwotnego uposażenia zasadźców 
– sołtysów lokujących wsie. W każdym razie stawały się one nieraz przyczyną konfliktów 
i podnoszenia wzajemnych pretensji. We wspomnianym już dokumencie dla młynarza 
w Szczodrowskim Młynie z 13 I 1356 r. administrator dóbr klasztornych Hennig von 
Wartinberg za radą braci joannitów ustalił, że za zgodą chłopów ze wsi Szczodrowo, któ-
rych obowiązywał przymus mlewny, młynarz miał otrzymać narożny kawałek ziemi przy 

17 ASP I nr 305, s. 386.
18 CDW IV nr 280, 283-285.
19 OF 83, s. 133. Na temat tego młyna zob. też: F. Schultz, Die Stadt Kulm im Mittelalter, ZWG, 

Bd. 23, 1888, s. 82.
20 GStA PK, Perg. Urk., Sch. XXV nr 49.
21 Na mapie Schroettera młyn oznaczono jako Eisenbergsche Mühle.
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młynie. Postanowiono również, że z dziedzicznymi lennikami Bartłomiejem, Wacławem 
i Jaśkiem, panami we wsi Stary Wiec, zostanie przyjacielsko uzgodnione spiętrzenie sta-
wu. Poza tym młynarzowi nadano mórg ziemi wolny od służb, a dziedziczni lennicy 
mieli otrzymywać roczny czynsz w wysokości 3 wiardunków płatnych na św. Marcina22.

Wspólne prawo użytkowania łąk znalazło się w treści wielu kolejnych przywilejów 
młyńskich. W dokumencie na młyn w Bezławkach z 30 XI 1356 r. ustalono wspólne 
użytkowanie łąk i drewna dla młynarza i mieszkańców wsi23. Podobnie było w Goręczy-
nie w 1436 r. Natomiast 14 XI 1361 r. wielki marszałek Henning Schindekopf nadał 
Klausowi, synowi Lemmekinsa, nie tylko młyn, karczmę, łąkę i 6 mórg ogrodu przy 
starym kościele w Starej Welawie, dziedzicznie na prawie chełmińskim, ale też wspólną 
łąkę do wypasu bydła we wsi Oppen (obecnie ros. Prigorki, dawny powiat Welawa)24. 
Młyn bywał też zaczątkiem późniejszego lokowania wsi. W przypadku młyna w Sąto-
pach wprost wspomniano, że został on założony wcześniej niż wieś o tej nazwie25.

Odszkodowanie za szkody młyna

Wspomniane ograniczenia dotyczące spiętrzania wody i budowy kolejnych stawów 
młyńskich nie zawsze przynosiły właściwy skutek. Nierespektowanie przyjętych regu-
lacji, a czasem po prostu nieprzewidziane skutki budowy nowych konstrukcji powodo-
wały szkody dla otoczenia. Było tak też w przypadku młynów administrowanych bez-
pośrednio przez urzędników krzyżackich. 15 IV 1346 r. wielki mistrz Henryk Dusemer 
nadał joannitom w Lubiszewie łan ziemi jako rekompensatę za straty (podtopienia), 
które ponieśli na skutek spiętrzenia wody w tamtejszym młynie należącym do Krzyża-
ków26. Podobnie 31 VIII 1352 r. komtur w Człuchowie Ludolf Hake przyznał sołtysowi 
wsi Dębnica 4 łany boru za straty, które poczynił mu staw młyna zakonnego. Otrzymał 
on też prawo łowienia ryb z małym przyrządem w stawie młyńskim27. Z kolei za szkody 
spowodowane przez młyn w Kiełpinie odszkodowanie otrzymała wieś Wyczechowo28. 
Podobnie 26 II 1396 r. kartuzi z Raju Maryi wypłacili odszkodowanie właścicielom dóbr 
Bielkówko za straty, jakie spowodowało spiętrzanie wody w ich młynie. Odpowiedni 
dokument ugody wydał komtur gdański, potwierdzając umowę kartuzów z Dziwanem, 
Mikołajem i Wojciechem z Bielkowa, zgodnie z którą zarówno oni, jak i ich dziedzice 
zrzekali się za 17 grz. wszelkich pretensji do ewentualnych szkód, jakie mogłaby uczy-
nić im woda spiętrzana w młynie kartuzów w Bielkowie29. Porozumienie to w 1399 r. 

22 PrUB V nr 403, s. 227-228; M Smoliński, dz. cyt., s. 203.
23 PrUB V nr 487, s. 273-274.
24 PrUB V nr 1031, s. 587.
25 CDW III nr 579, s. 575.
26 PrUB IV nr 18, s. 17-18.
27 HKS nr 42, s. 56.
28 PrUB V nr 597, s. 338-339.
29 ADP, monastica, Kartuzy nr 5, dok. 16, s. 176-177.
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potwierdził wielki mistrz Konrad von Jungingen30. Nie tylko spiętrzanie wody, ale też 
prowadzenie nowych inwestycji przy istniejących młynach było powodem do uzyska-
nia rekompensaty. W 1395 r. biskup warmiński Henryk wyrównał straty, jakie poniósł 
rycerz Jan von Ulsen w związku z budową rowu prowadzącego do młyna biskupiego, 
usytuowanego przed Jezioranami31. W 1404 r. spór o młyn toczyli Prsipke ze Zwartowa 
i Wincent z Roszczyc32. Z kolei w 1426 r. wielki mistrz Paweł von Rusdorf nadał Janko-
wi z Zakrzewa 3 łany i 2 morgi jako wynagrodzenie szkód, jakie poczyniła na jego łąkach 
budowa młyna w Sarnowie33.

Prawo wypasu bydła i pozyskiwania drewna

Wskazane powyżej regulacje dotyczące wspólnego ze wsią użytkowania łąk i lasów po-
wtarzają się w wielu kolejnych dokumentach34. W 1313 r. wielki mistrz Karol z Trewiru 
potwierdził nadanie młyna nad strumieniem Wierdzelewa z prawem wypasu przez mły-
narza swego bydła na terenie należącym do zamku krzyżackiego w Nieszawie (super bonis 
nostre domus Nessovie)35. Podobnie w nadaniu z 2 I 1318 r. młyna w Rębiechowie, w do-
brach norbertanek żukowskich, młynarz zyskał prawo do użytkowania pastwiska dla 
swego bydła36. Ustalenia takie umieszczano w wielu dokumentach pochodzących z lat 
następnych37. Dla przykładu w 1348 r. właściciel młyna w Thierenbergu (ros. Duna-

30 ADP, monastica, Kartuzy nr 5, dok. 23, s. 182-183.
31 „[...] amplius pacientur in agris, pratis et pascuis suis ex aqueductu et fossato in bonis eorundem 

factis pro utilitate molendini nostri ante opidum Seburg constructi [...]”, CDW III nr 301, s. 276.
32 Die Wachstafeln der Grossen Königlichen Bibliothek zu Kopenhagen, hg. v. G. Buchwald, ZWG, 

4, 1881, s. 9.
33 W. Kętrzyński, O ludności polskiej, s. 312.
34 Część przykładów zestawił H. Steffen, Die ländliche Mühlwesen, s. 90.
35 PrUB II nr 109, s. 69-70.
36 PrUB II nr 208, s. 140.
37 W 1341 r. młynarz Albert w Bludau (ros. Kostrovo, UBS nr 317, s. 237), w 1343 r. młynarz 

Hannus w Gostycynie w komturstwie tucholskim („ir vytrift haben mogen bynnen der grenicz von 
der Lybenow”, UKT nr 18), w 1343 r. właściciel młyna w Kolm (ros. Wereschagino, „pascuam cum 
Pruthenis habere communem in villa Colmine habitantibus pro suis equis ac ceteris pecoribus”, PrUB 
III/2 nr 599, s. 483-484), w latach 1370–1374 młynarz w Aptyntach, w 1382 r. właściciel młyna 
w Ruppenmaltz (ros. Schirokopolje) prawo użytkowania łąk i wycinania drzew, takie jak mieszkańcy 
Dorbin (ros. Gusevo) i Lobitten (ros. Lugowskoe) (UBS nr 525, s. 355). W 1420 r. potwierdzono te 
uprawnienia w kolejnym przywileju na młyn (OBA nr 3220), w 1382 r. właściciel młyna w Uggehnen 
(ros. Matrosovo, UBS nr 518, s. 352; P. Siegmund, dz. cyt., s. 299), w 1382 r. w Lauth (ros. Issakovo, 
UBS nr 528, s. 356), w 1382 r. w Ziegenberg (ros. Podgornoje), ten ostatni wspólnie z mieszkańcami 
wsi Wischenen (Wissegeyn, UBS nr 520, s. 353), w 1384  r. młynarz w Kumehnen (UBS nr 533 
s. 359), w 1388 r. młynarz w Heiligenfeld w komturstwie królewieckim z mieszkańcami wsi Gede-
kaym (Godnicken, obecnie ros. Tschechowo) w komornictwie Germau (J. Sarnowsky, Die Wirtschafts-
führung, nr 1a, s. 707-708), w 1390 r. młynarz w Laptau (ros. Muromskoje), w 1403 r. młyn w Rudzie 
(CDW III nr 385, s. 374-378).
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evka) uzyskał prawo do użytkowania łąk wraz z mieszkańcami wsi Kojehnen i prawo wy-
rębu drzewa na swe potrzeby z biskupimi lennikami w Abinde (późniejsze St. Lorenz)38. 
Z kolei we wspomnianym powyżej nadaniu z 14 XI 1361 r., dotyczącym młyna w Starej 
Welawie (ros. Prudnoe) oraz karczmy, łąk i 6 mórg ogrodu przy tamtejszym starym ko-
ściele, właściciel młyna otrzymał prawo do wspólnej łąki do wypasu bydła we wsi Oppen 
(obecnie Prigorki, dawny powiat Welawa). Podobnie w 1362 r. prawo do korzystania 
z pastwiska wraz z mieszkańcami wsi otrzymali właściciele młynów w Kolm (ros. We-
reschagino)39 i Dowbin40. Z kolei w 1364 r. młynarz w Wólce Tolkowieckiej otrzymał 
prawo do korzystania z pastwisk i drewna41. 

W części dokumentów ustalenia były jeszcze bardziej precyzyjne. W 1371 r. właści-
ciel dóbr Jagodna sprzedał znajdujący się w jego granicach młyn i nadał jego nowym 
właścicielom między innymi prawo do wypasu na swych łąkach czterech sztuk bydła, 
dwóch koni i świni42. Prawo do korzystania z pastwisk wraz z mieszkańcami wsi po-
siadał także młynarz w Bielkowie (nadanie krzyżackie z 1390 r.). Miał on jednak po-
nosić część opłat dla pasterzy na równi z gburami gospodarującymi na jednym łanie43. 
W 1398 r. w nowym nadaniu tego młyna kartuzi potwierdzili to uprawnienie44. Z kolei 
15 VIII 1396 r. prawo do wspólnego wypasu z mieszkańcami wsi otrzymał właściciel 
młyna w Tymawie Wielkiej. W dokumencie zaznaczono, że miało się to odbywać bez 
szkody dla zasiewów zboża45. Musiał on też wnosić, podobnie jak jego sąsiedzi, opła-
tę dla pastucha (Hirtpfrunde), zależną od liczby bydła: „noch dem houpte”. Podobnie 
właściciel wiatraka w Gallgarben (ros. Marschalskoe) otrzymał w przywileju z 1406 r. 
prawo do pobierania drewna i korzystania z pastwisk na równi z mieszkańcami wsi, miał 
też ponosić taką samą jak oni opłatę dla pasterzy46. Z kolei w 1422 r. w przywileju na 
młyn w Rynie Reszelskim młynarz Piotr Bebirczil uzyskał prawo wypasu bydła wraz 
z mieszkańcami wsi Tarniny (wieś położona 3 km na północny wschód od Rynu). 28 
VI 1426  r. nowy nabywca młyna w Wopach otrzymał od kapituły warmińskiej pra-
wo wypasu swych zwierząt wraz z chłopami tejże wsi. W roku 1429 kartuzi ustalili, że 
młynarz w Ostrzycach miał prawo wspólnego wypasu bydła i świń w dąbrowach na 
żołędziach, a jego koszt miał ponosić na równi z gburem posiadającym jedno radło47. 

38 UBS nr 379, s. 265.
39 OF 105, k. 66v.
40 OF 105, k. 67r.
41 CDW II nr 353, s. 361.
42 CDW II nr 448, s. 444-445.
43 ADP, monastica, Kartuzy nr 5, dok. 15, s. 176.
44 Tamże, dok. 22, s. 181-182. Błędnie datę tego dokumentu jako 1389 r. podał T. Hirsch, dz. cyt., 

s. 101. 
45 „Ouch sal her haben gemeyne vietrift mit dem dorfe ane schaden des getreydes, vnde do von 

thuen glich den nokeburn an hirtpfrunde noch dem houpte”, UBP nr 107, s. 157.
46 OstF 129, k. 229r.
47 ADP, monastica, Kartuzy nr 5, dok. 52, s. 232-233; SGKP, t. VII, s. 740.
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Także w 1429 r., nadając młyn w Maruszy koło Pokrzywna, zezwolono młynarzowi na 
korzystanie z 2 mórg „grasses bey dem polnischen weldechen” należących do piwnicz-
nego. Z kolei właściciele Goręczyna w nadaniu tamtejszego młyna z 1436 r. przyznali 
jego nowemu właścicielowi prawo do korzystania z pastwiska i opłacania pasterzy na 
takich zasadach, jak jego sąsiedzi48. Wszystkie przytoczone regulacje potwierdzają wy-
raźnie fakt, że prawo do użytkowania terenów wsi przez młynarza nie było uprawnie-
niem przysługującym wszystkim właścicielom młynów i trzeba było za każdym razem 
wyraźnie je zaznaczyć w treści przywilejów młyńskich. Obok zezwoleń na wypas bydła 
na wspólnych łąkach wsi część założeń młyńskich posiadała własne pastwiska lub łąki, 
stanowiące integralny element nadania, co – jak widać na przykładzie przywołanego 
młyna w Starej Welawie – nie oznaczało, że nie mogli oni korzystać także z łąk będących 
miejscem wypasu okolicznych chłopów.

Świadczenia chłopskie na rzecz młyna

Obok nadania praw zezwalających młynarzom na korzystanie z pastwisk i lasów na rów-
nych prawach z mieszkańcami okolicznych wsi ustalano niejednokrotnie także pewne 
świadczenia, które musieli wykonywać na rzecz młyna chłopi. Zazwyczaj było to zwią-
zane z pracami ziemnymi nad utrzymaniem grobli i rowu młyńskiego, co leżało również 
w interesie samych chłopów, zagrożonych w razie ich uszkodzenia poważnymi stratami 
(podtopienia lub całkowite zalanie upraw)49. Zobowiązania te uwzględniano nieraz w tre-
ści przywilejów młyńskich, określając precyzyjnie zakres prac, jakie musieli wykonywać 
chłopi na rzecz młyna. W 1318  r. w nadaniu młyna w Rębiechowie, w dobrach nor-
bertanek w Żukowie, chłopi zostali zwolnieni z pomocy młynarzowi w remoncie grobli 
i przy innych pracach, za wyjątkiem naprawy mostku przed kołem młyńskim50. Podobnie 
w 1396 r. w przywileju na młyn w Tymawie Wielkiej biskup pomezański Jan ustalił mię-
dzy innymi, że chłopi, którzy mielili tam zboże, byli zobowiązani do pomocy w utrzyma-
niu (czyszczeniu) rowu młyńskiego51. Z kolei w 1397 r., nadając folwark krzyżacki w Kar-
nitach wraz z czynszem z młyna, Zakon zastrzegł, że tamtejsi ludzie mieli obowiązek pracy 
przy czyszczenia rowu młyńskiego, co czynili już od dawna52. Podobnie w 1399 r. Konrad 
von Jungingen nadał Szpitalowi św. Elżbiety w Gdańsku wieś Zakoniczyn, zwalniając ją 
z szarwarków, ale nie dotyczyło to trzech chłopów, którzy od dawna byli zobowiązani do 

48 ADP, monastica, Kartuzy nr 5, dok. 73, s. 253-254.
49 H. Steffen, Die ländliche Mühlwesen, s. 80.
50 „molendinum, quociens necesse fueris absque nostro et nostrorum villianorum adiutorno rapa-

rabunt, excepto quod villani pontem ante rotam molendini reparare tenebuntur”, PrUB II nr 208, 
s. 140.

51 „Ouch sullen die lute dy do malen helfen die graben suberen vnde rumen”, UBP nr 107, s. 157.
52 A. Semrau, Die Siedlungen im Kammeramt Kerpau, s. 57-58.
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prac na Raduni na rzecz młynów krzyżackich53. W nadaniu młyna w Kiełpinie z 1397 r. 
kartuzi zobowiązali tamtejszych mieszkańców do pomocy młynarzowi przy pilnowaniu 
poziomu wody gruntowej, gdy będzie to konieczne54. W 1403 r. benedyktynki toruńskie 
sprzedały młyn położony nad Strugą Rychnowską, zobowiązując swych chłopów z Ze-
lgna do pracy na rzecz młyna, w razie gdyby zniszczeniu uległa grobla55. W przywile-
jach dla wsi Wielki i Mały Staw koło Nieszawy tamtejszy komtur Henryk von Plauen 30 
XI 1404 r. potwierdził obowiązek wykonywania prac na rzecz młynów zakonnych, jaki 
obejmował inne wsie krzyżackie56. Wydaje się, że chodziło tu raczej o ogólne zobowiąza-
nia szarwarkowe niż o jakieś dokładnie określone obowiązki ciążące na chłopach wobec 
młynów w krzyżackich wsiach czynszowych. W 1405  r. wspomniany komtur sprzedał 
tzw. „Herrenmühle”, a więc młyn krzyżacki koło Małej Nieszawki Hannusowi Wope-
czowi i zobowiązał chłopów z osad Rudak (obecnie część Torunia) i Kozibór do jednego 
dnia prac na rzecz właściciela młyna prowadzonych przy oczyszczaniu rowu młyńskiego57. 
Z kolei w przywileju na młyn w Starym Targu z 1412 r. znalazło się postanowienie, zgod-
nie z którym w razie zniszczenia grobli wszyscy chłopi ze wsi mieli pomóc młynarzowi 
w jej odtworzeniu58. Podobnie w 1413  r. w nadaniu młyna w Nowym Młynie (niem. 
Simonsmühle) koło Dzierzgonia Zakon zagwarantował właścicielowi pomoc swych lu-
dzi (chłopów) przy utrzymaniu grobli i rowu młyńskiego59. Natomiast w 1416 r. kapi-
tuła chełmżyńska w nadaniu młyna położonego przed Nowym Miastem (Lubawskim) 
nakazała swym chłopom udzielenie pomocy w utrzymaniu grobli młyńskiej i jej napra-
wy, gdyby uległa uszkodzeniu na skutek wydarzeń niezależnych od działań młynarza60.  

53 „Alleyne usgenomen das drye gebuwer, dy do wonen tzu Czankentzien, sullen in der Radunen 
erbeyten durch der mole willen, alze dicke als man sie veget des yares, als sie vor gethan habin”, APG 
300, D/70 nr 32.

54 „inwonern desselben dorffes, das sy em sullen helfen vahen das gruntwasser, wen von not ist”, 
ADP, monastica, Kartuzy nr 5, dok. 21, s. 181.

55 „Vnd were es sache, das gott nicht welde, das der tham an der Moel ausbreche, so sollen vnd mus-
sen vnser lewten vnd vndersasse der dorffs Seglein vorgesprochenen Thoma sin vnd seinen erben vnd 
nochkomelungen eynen gantzen tag helfen scharwerken vnd arbeiten den tham weder zu machen vnd 
das wasser zu phoen bey irer kost also dicke also das nott thun wirdt; das wir auch den selben vnsern 
lewten ernstlichen gebytten vnd befelen also zu halten”, UBC nr 443, s. 351-352.

56 „Och zullen sy helffen tzu kirchen und tzu moelen glich andern unsern dorffern”, Maercker, nr 
36, s. 638; nr 37, s. 640.

57 „Och zo vorlie wir jm di tzwei dorffer Radekke und Kozebor alle jor eyme tag den nedersten 
graben die vorflucht reyne tzu machen”, Maercker, nr 39, s. 641-642.

58 „were is sache, das das wasser als oberheren wurde und machtig, das is den tam durch ader usbre-
chen, szo welle wir, das die genczse gemeyner das dorff czu gee und dem molner den tam wieder helfen 
stowen”, OF 100, k. 132v. Regulację tę powtórzono w kolejnym przywileju z 1443 r. (OBA nr 8393).

59 „so sulle wir im den tam und den molgraben halden und bessern mit unsern luthen, wen des not 
ist”, OF 100, k. 133v.

60 „Ouch entheisse wir ym den tam czu halden vnd czu temmen mit unsern luthen. Ouch ob der 
tam von finden adir von himelflutte verterbit wurde, so sullen wir yn mit unsern luthen weder tem-
men”, UBC nr 498, s. 405.
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Jeszcze bardziej szczegółowe ustalenia zawarł w dokumencie z 1419 r. Andrzej Scholim, 
rycerz w Baranówce, który sprzedał Mikołajowi Mollnerowi tamtejszą karczmę wraz 
z ziemią. Ustalono, że w czasie gdy chłopi będą odpracowywać z wozami i końmi szar-
warki w młynie, on powinien wystawić jednego człowieka z łopatą61. Z kolei w 1422 r. 
w przypadku młyna koło Kisielic (położonego na zachód od miasta) ustalono, że chłopi 
z pobliskiej wsi Limża są zobowiązani do prac szarwarkowych na jego potrzeby, bez koni, 
tak często, jak będzie to potrzebne62. W przywileju na młyn w Osłoninie z 1434 r. kar-
tuzi zobowiązali jego właściciela do osobistego bądź prowadzonego za pośrednictwem 
innych osób doglądania grobli i wykonywania mniejszych napraw63. Natomiast przy 
utrzymaniu młynówki klasztor miał sam pomagać, dostarczając drewno, wozy i przy-
syłając do pracy okolicznych ludzi. Ich zadaniem była pomoc przy transporcie drewna, 
wyciąganiu i wbijaniu pali, natomiast właściciel młyna miał pokrywać koszty jedzenia 
i picia dla pracujących64.

W uzupełnieniu warto dodać, że bardzo interesujące wskazówki przynosi, nieste-
ty znany jedynie z bardzo późnej wersji, przywilej na młyn w Młynarach, wystawiony 
przez wielkiego mistrza Albrechta w dniu 14 X 1514 r. Zgodnie z jego postanowienia-
mi chłopi z okolicznych wsi Młynarska Wola, Zastawno i Sąpy zostali zobowiązani do 
wykonywania rocznie dwóch dni szarwarków na rzecz młyna, przy czym zaznaczono, że 
nie mogło się to odbywać w okresie największego natężenia prac przy żniwach, w mie-
siącu sierpniu65. Zastrzeżenie to zapewne musiało dotyczyć w praktyce również wcześniej 
przytoczonych regulacji, choć jego umieszczenie w tym dokumencie wskazuje na fakt 
występowania konfliktów na tym tle pomiędzy młynarzami posiadającymi prawo do 
pomocy chłopów a nimi samymi, być może nawet władzą terytorialną. Wydaje się, że 
wskazane przypadki określania zobowiązań własnych chłopów do pomocy młynarzowi 
należały jednak do rozwiązań wyjątkowych i były swoistą formą przywileju. Pozostali 
właściciele młynów musieli sami dbać o utrzymanie urządzeń młyna (młynówki, grobli 
i jazu), ewentualnie płacąc za prace wykonywane przez pracowników najemnych. Rów-
nież Zakon korzystał nie tylko ze zwykłych prac szarwarkowych, wykonywanych przez 
zobowiązanych do tego chłopów, ale opłacał prace przy swoich młynach położonych na 
Młynówce Malborskiej. Wykonywali je, jak się wydaje, wyspecjalizowani w tym wzglę-
dzie zagrodnicy mieszkający we wsi Kamienica, dla których było to ważnym źródłem 
dochodów66. W każdym razie w rachunkach zakonnych zapisano wydatki ponoszone 
na opłacenie chłopów ze wspomnianej wsi, pracujących regularnie przy młynach za-

61 CDW III nr 538, s. 541.
62 UBP nr 128, s. 188.
63 P. Czeplewski, Kartuzja, s. 191.
64 ADP, monastica, Kartuzy nr 5, dok. 64, s. 244-245.
65 OF 123, k. 46.
66 Na temat ludności zagrodniczej w państwie krzyżackim zob. B. Geremek, Problem siły roboczej, 

s. 201-202.
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konnych – w 1411 r. przy Lantmole67, a w 1413 r. przy bliżej nieokreślonym młynie68. 
Wspomniani chłopi (23 osoby) pracowali również w 1415 r. przy rynnie i rowie Młyna 
Średniego, za co otrzymali 0,5 grz. i 8 sk.69 Z kolei w 1418 r. pracowali przy rowie No-
wego Młyna70, a w 1420 r. wynagrodzono ich za różne prace wykonywane przy moście, 
statkach i młynach zakonnych71. Prace wykonywane przez chłopów dotyczyły przede 
wszystkim utrzymania rowów młyńskich. 

Obowiązki ludności wobec młynów zakonnych

Formą potwierdzenia szczególnej pozycji młynów zakonnych było zastrzeganie sobie 
przez Krzyżaków różnych obowiązków nakładanych na okolicznych chłopów i inne 
młyny prywatne. Dla przykładu 13 VII 1348 r. w przywileju dla wsi Rudak pod To-
runiem chłopi zostali zobowiązani do świadczenia wszelkiej pomocy dla zamku, młyna 
i proboszcza w Toruniu72. Podobne zobowiązania do pomocy w młynie mieli mieszkań-
cy wsi Stawki (obecnie część Torunia)73. Wspomniano już o zobowiązaniu trzech chło-
pów ze wsi Zakoniczyn do obowiązku prac na Raduni na rzecz młynów krzyżackich74. 
Podobnie w 1429 r. kartuzi, nadając młyn w Ostrzycach, ustalili, że spiętrzanie wody 
miało podlegać ich kontroli75. Wynikało to z obowiązku nałożonego przez wielkiego 
mistrza Michała Küchmeistra na młyny położone nad Radunią. Chodziło o to, żeby nie 
przynosiły one szkody krzyżackiemu Wielkiemu Młynowi w Gdańsku76. Podobnie do 
pracy przy młynie w Mrągowie i utrzymaniu mostu nad młynówką byli zobowiązani 
chłopi ze wsi Muntowo, co skrupulatnie odnotowano w 1448 r. w zestawieniu gospo-
darki prokuratora w Szestnie77.

W przywilejach młyńskich przy określaniu czynszu niejednokrotnie wskazywano 
również precyzyjnie instytucję, która odbierała czynsz. Często były to okoliczne zamki 
i folwarki krzyżackie. Stosowano przymus darmowego przemiału na potrzeby zamku 

67 AMH, s. 30.
68 AMH, s. 82, 108.
69 AMH, s. 191.
70 AMH, s. 304, 311.
71 AMH, s. 358.
72 Maercker, nr 18, s. 628.
73 Maercker, nr 37, s. 639-640.
74 APG 300, D/70 nr 32. W okresie nowożytnym obowiązki prac szarwarkowych przy oczyszczaniu 

Raduni, które obok kwestii dostarczania wody do młynów miejskich miały też znaczenie przeciwpo-
wodziowe dla ich mieszkańców, obejmowały wsie położone na Wyżynie Gdańskiej, zob. J. Trzoska, dz. 
cyt., s. 73. Z kolei, jak zanotowano w 1565 r., chłopi ze wsi Dąbrówka Tczewska „kamienie do młyna 
tczewskiego raz do roku i drwa powinni sprzętać”, LP 1565, s. 127.

75 ADP, monastica, Kartuzy nr 5, dok. 52, s. 232-233.
76 Tamże, dok. 47, s. 207-209; zob. też: hasło Ostrzyce, [w:] SGKP, t. VII, s. 740.
77 OF 186, k. 78r.
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krzyżackiego lub folwarku, o czym szerzej w innym miejscu78. Dotyczyło to między in-
nymi folwarków krzyżackich w Orłowie79 w ziemi chełmińskiej (1255 r.), Kosobudach80 
w komturstwie tucholskim (1383 r.), Warczu (1400 r.), Laskach (1440 r.)81, Szkarpawie 
(1441 r.)82 oraz zamków w Tucholi83 (1402 r.), Nieszawie84 (1405 r.), Maruszy koło Po-
krzywna85 (1429 r.), Lochstädt86 (1443 r.) i Radzyniu Chełmińskim87 (1449 r.).

4.3.  Ludzie i młyny (młynarze, sołtysi, wójtowie i inni)

Jak wspomniano wcześniej, podtapianie pól chłopskich i inne szkody czynione przez spię-
trzanie wody były przyczyną licznych konfliktów pomiędzy właścicielami młynów (młyna-
rzami) a okolicznymi chłopami. Ewentualne powstałe na tym tle wzajemne pretensje roz-
strzygano przed przedstawicielami miejscowej władzy, czasem nawet przed samym wielkim 
mistrzem, jak w sprawie młyna w Grzybinach. Natomiast na Warmii zajmował się tymi 
sprawami wójt kapituły. Było tak w przypadku wyroku z 1406 r. wydanego przez wójta ka-
pituły Hansa von Wusena w sprawie sporu Piotra, młynarza z Wólki Tolkowieckiej, z Ele-
rem Bornemanem. Dotyczył on kilku kwestii, które dobrze ilustrują działalność młynarza 
i ewentualne typowe nieporozumienia na tym tle z okoliczną ludnością. Przede wszystkim 
młynarz uzyskał potwierdzenie prawa do użytkowania drewna pomiędzy stawem młyń-
skim i groblą (tamme) oraz uprawnienie do pozyskiwania ziemi po obu stronach stawu. 
Obaj uczestnicy sporu zyskali równorzędne prawo do łowienia ryb w stawie młyńskim 
oraz do wspólnego użytkowania łąki na obu polach. Ponadto ustalono, że młynarzowi nie 
wolno było spiętrzać wody w górnym stawie (obirtyche) wyżej, niż robił to dawniej88.

Spory młynarzy z ludnością pruską

Niekiedy określano w przywilejach ogólne zasady, na których miały być rozstrzygane 
ewentualne spory młynarzy z ludnością pruską (wzmianka w przywileju na młyn przed 

78 Podrozdział o wolnym przemiale.
79 PrUB I nr 325, s. 236.
80 UKT nr 92, s. 99-100.
81 OF 97, k. 76r.
82 OF 97, k. 92v.
83 UKT nr 118, s. 139.
84 Maercker, nr 39, s. 641-642.
85 OF 95, k. 18r.
86 GStA PK, Perg. Urk., Sch. XXXVI nr 2.
87 OF 97, k. 209v.
88 CDW III nr 427, s. 429-431.
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zamkiem Kaymen (ros. Zarece)89. Podobnie było w przywileju na młyn w Kirschappen 
(ros. Pridoroznoe) w roku 1398, w którym ustalono, że ewentualne spory jego właści-
ciela z miejscową ludnością pruską miał rozstrzygać wójt sambijski lub osoba go zastępu-
jąca, bez szkody dla jego przywilejów wynikających z prawa chełmińskiego, na którym 
posiadał młyn90. 

Właściciele młynów

Jak już wspomniano, w nadaniach dotyczących młynów spotykamy się najczęściej z dwo-
ma formami prawnymi – odrębnym przywilejem młyńskim wystawianym dla młynarza 
lub innej osoby dzierżącej młyn oraz nadaniem przywileju, względnie prawa do budowy 
młyna dla sołtysa (lokatora) w ramach przywileju lokacyjnego wsi, rycerza w jego do-
brach lub, zupełnie wyjątkowo, miasta. W przypadku tego typu umów często odbiorcą 
bywały osoby niebędące młynarzami. Podobnie było w przypadku zakupu młynów, któ-
re traktowano jako nieruchomość, formę działalności gospodarczej przynoszącą określo-
ne, względnie stałe dochody właścicielowi. W związku z tym wśród zakupujących młyny 
wiejskie czasem spotykamy również mieszczan.

Sołtysi (właściciele młynów)

Była już mowa o tym, że prawo do budowy i posiadania młynów otrzymywali nieraz 
również sołtysi. Uprawnienia te najczęściej potwierdzano w przywilejach lokacyjnych 
wsi. Jak się zdaje, sołtysi, podobnie jak mieszczanie, nie zajmowali się sami młynar-
stwem, lecz musieli najmować w tym celu wykwalifikowanych młynarzy91. Wspomniane 
przywileje młynne dla sołtysów, względnie przywileje lokacyjne wsi, zazwyczaj nie in-
formują szczegółowo o uposażeniu i prawach młynarza. Zapewne warunki uzgodniono 
w umowach zawieranych pomiędzy sołtysem a młynarzem. Niestety, nie posiadamy tego 
typu przekazów (zawierano zapewne umowy ustne lub w formie hirografu). Oczywiste 
jest, że pozycja prawna i finansowa tych młynarzy była znacznie gorsza od tych dysponu-
jących nadaniem dziedzicznym, z prawem własności ograniczonym właściwie tylko obo-
wiązkiem wnoszenia opłaty czynszowej. Zupełnie wyjątkowo w kontraktach sprzedaży 

89 „mit Prusen irht tzu sachen, das sulen sie mit clage und entwert vor dem louthe, adir wer des stat 
vff Samland vorweset”, OF 107, k. 242v.

90 „Ouch welle wir ab di inwoner der vorgenanten molen ichrs mit den Prussen czu schaffen hetten, 
adir di prussen mit en, das sy dorumb clage und antwort vor dem voite uff Samlandt, adir wer an syner 
stad richter wirt thuen sullen, idoch unschedelich irem colmischen rechten”, OF 107, k. 324v-325r.

91 Dla Pomorza Gdańskiego na 20% szacowała udział sołtysów i wójtów w ogólnej liczbie nadań 
i pozwoleń na budowę M. Dembińska (Przetwórstwo zbożowe, s. 169). Opowiedziała się ona także za 
praktyką najmowania przez sołtysów młynarzy, którzy prowadzili w ich imieniu te warsztaty produk-
cyjne, tamże, s. 171.
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młynów wspomniano o uprawnieniach młynarza niezależnych od praw nadawanych 
lub nabywanych przez właściciela młyna. W 1434 r. kapituła warmińska sprzedała swój 
młyn w Henrykowie wraz z 0,5 łana ziemi sołtysowi Janowi Penczelowi i wspólnocie 
tej wsi. W dokumencie określono, że młynarz miał prawo łowić ryby w stawie młyń-
skim na swe potrzeby92. W zachowanych źródłach znajduje się dość niewiele przywile-
jów lokacyjnych dających sołtysom prawo budowy młyna. Znacznie częściej mamy do 
czynienia z sytuacją rezerwacji tego uprawnienia przez władzę zwierzchnią (Krzyżaków, 
biskupów czy kapituły biskupie na terenie swego władztwa). Przyznanie sołtysowi prawa 
do budowy młyna było więc wielkim przywilejem, zapewniającym mu zazwyczaj spore 
dochody93.

Uprawnienia takie otrzymywali początkowo również niektórzy lokatorzy miast na 
Warmii. Pamiętamy, że od połowy XIV w. wyraźnie widać działania biskupów mające na 
celu wykupywanie pierwotnych uprawnień dotyczących młynów od dziedziców pierw-
szych zasadźców miast (Orneta i inne). Czasem spotykamy się również z przypadkami, 
gdy młyn był wspólną inwestycją finansową biskupów i sołtysów. Wówczas koszty po-
noszone przy budowie i prawo do pobierania czynszu były dzielone po połowie. W ten 
sposób miał powstać w 1359 r. młyn we wsi Kolno koło Reszla94. Wspomniano już też, 
że 28 IX 1365 r. biskup warmiński wystawił dokument, w którym wyjaśnił, że pretensje 
Wilhelma i Eberharda, synów dawnego sołtysa w Lidzbarku Jana von Coelna, zostały 
wynagrodzone innymi nadaniami95. Dochodziło też do sprzedaży młynów, w których 
stroną kupującą był miejscowy sołtys. W 1428 r. biskup warmiński Franciszek sprzedał 
młyn w Skrojtach Henrykowi, sołtysowi w Dąbrówce96. W 1320 r. komtur dzierzgoński 
Luter von Braunschweig wydał przywilej dla wsi Wonna, w którym przyznał sołtysowi 
między innymi karczmę, natomiast w przypadku młyna stwierdził, że „jeśli on [sołtys 
– R. K.] będzie chciał też młyn zbudować we wspomnianych dobrach, to powinien 
to uczynić za naszą zgodą i wolą”97. Z prezentowanego poniżej zestawienia wynika, że 
prawo do budowy młynów otrzymywali zazwyczaj sołtysi w dobrach biskupów, kapituły 
warmińskiej i dobrach rycerskich, choć znane są też (bardzo nieliczne, biorąc pod uwagę 
ogólną skalę lokacji wsi przez Zakon) przypadki nadań dla sołtysów we wsiach krzy-
żackich. Zakon wyraźnie preferował nadania młynów jako odrębnych od wsi urządzeń 
gospodarczych w zamian za czynsz w zbożu lub pieniądzu.

92 „damus et concedimus molendinatori, qui pro tempore fuerit, licenciam piscandi in piscina mo-
lendini cum instrumentis, que vulgaliter hantwate longitudinis XIIII clofftern, hamen, angeln ad 
suam mensam dumtaxat, nullatenus autem ad vendendum”, CDW IV nr 499, s. 524-525.

93 G. Kisch, Das Mühlenrecht, s. 159.
94 CDW II nr 284, s. 281.
95 CDW II nr 387, s. 400.
96 Wieś położona około 4,5 km na północny wschód od młyna.
97 „Will er auch eine mul machen in dem vorgenanten gutte, das soll er thun myt unser gunst und 

willen”, PrUB II nr 269, s. 172.
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Tabela 29. Nadania sołtysom prawa posiadania (budowy) młyna

Lp. Wystawca Data Miejscowość Odbiorca (sołtys) Uwagi

1 biskup 
warmiński 4 III 1311 Mingajny bracia Henryk 

i Teoderyk
prawo budowy młyna 

i karczmy

2 norbertanki 
żukowskie

13 VII 
1312 Skarszewo Andrzej prawo budowy młyna 

i karczmy

3 biskup 
warmiński 29 VI 1317 Różaniec bracia Walter 

i JakubI młyn i karczma

4 kapituła 
warmińska 30 XI 1318 Długobór Jan i ŁucjaII młyn i karczma

5 kapituła 
warmińska 5 XII 1318 Liebenau Walter karczma i prawo 

budowy młyna

6 komtur 
dzierzgoński 25 II 1320 Wonna Hartwig ze 

Schweidenycz

karczma, prawo 
budowy młyna za 

zgodą Zakonu

7 norbertanki 
żukowskie

10 VIII 
1333 Cecenowo Antoni Mandubil młyn i karczma

8 komtur w Bałdze 1 VIII 1337 Hermsdorf (ros. 
Pogranitschnyj) Herman prawo budowy młyna 

i karczmy

9 wójt pogezański 21 XI 1346
Schoenflys 
(późniejszy 
Bisztynek)

Jan z Roghusen prawo budowy młyna

10 komtur gdański 1352–1355 Kowale Hertwich
prawo budowy 

młyna, (20 I 1378) 
odnowienie przywileju

11 komtur 
dzierzgoński 17 I 1354 Jasna – młyn płacący czynsz 

1 grz.

12
Albert Doryng 

i Paweł von 
Nuwnitz

12 VI 1354 Łąg bracia Tomasz 
i Herman prawo budowy młyna

13 Aleksander 
Stange 30 XI 1356 Koczała Herman prawo budowy młyna

14 biskup 
warmiński 13 V 1359 Grzęda Piotr

młyn płacący czynsz 
4 grz. rocznie 

i obowiązki jak inni 
młynarze biskupstwa

15 biskup 
warmiński 5 II 1362 Kochanówka Mikołaj młyn z 1–2 kołami

16 biskup 
warmiński 3 X 1362 Orzechowo Herman młyn z 1 kołem

17 Dietrich Czecher 30 IX 1372 Próle Hannus 
Segilkowen

1/3 młyna

18 biskup 
warmiński 29 I 1381 Szynowo Petzold 1/3 młyna
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Lp. Wystawca Data Miejscowość Odbiorca (sołtys) Uwagi
19 zakon krzyżacki 1383 Rychliki – młyn z 1 kołem
20 wójt warmiński 12 III 1395 Szynowo Jan Mueller –
21 komtur tucholski 6 I 1398 Łąg Clauke –

22 biskup 
warmiński

13 XII 
1403 Kolno – –

I W 1317 r. wieś nadano Gerhardowi von Marwitzowi, CDW I nr 180, s. 311-312. Przed 3 I 1430 r. 
sołtys Wilhelm zrezygnował z młyna i karczmy, CDW IV nr 336, s. 376-377.

II Występowanie w nadaniu kobiet V. Rohrich tłumaczy jako przypadek zastępstwa wdowy w imieniu 
praw nieletnich spadkobierców zmarłego współsołtysa, tenże, Die Kolonisation, ZGAE, Bd. 13, 1901, 
s. 870.

Źródło: Opracowanie własne.

Mieszczanie (właściciele młynów)

Jak pamiętamy, prawa mieszczan i właścicieli ziemskich z Torunia i Chełmna do za-
kładania młynów w swych dobrach przynajmniej formalnie gwarantował przywilej 
chełmiński. Jednakże w praktyce Zakon uniemożliwił jego realizację, ustanawiając re-
gale młyńskie. Podobnie uczynili na swych terenach, choć nie w pełni konsekwentnie, 
również biskupi i kapituły. Najstarszą wzmianką o posiadaniu młyna przez mieszczan 
w państwie krzyżackim była umowa z 1259 r., zgodnie z którą Gerhard von Hirzberg, 
wicemistrz krajowy, zezwolił mieszczanom toruńskim na budowę domu kupieckiego 
w zamian za rezygnację z praw do młyna w Trzeposzu. Młyn ten, jak się zdaje, nie był 
jednak własnością indywidualną, a pewne prawa posiadała do niego wspólnota, gmina 
miejska Torunia, co zapewne stanowiło potwierdzenie wniesionego wkładu finansowego 
w jego budowę. W 1273 r. mowa była o młynie Lieffarda koło Elbląga, najprawdopo-
dobniej tylko dzierżawionym przez mieszczanina98. W późniejszym czasie spotykamy 
się jednak wielokrotnie z sytuacją, gdy mieszczanie stawali się właścicielami młynów 
i to nie tylko we wsiach kontrolowanych przez Zakon. W 1325 r. biskup sambijski Jan 
zezwolił, aby Tylo zwany Cygenbergiem sprzedał młyn, karczmę i łan ziemi, położone 
koło zamku w Ziegenberg (ros. Podgornoe), które mu przypadły w spadku, Henrykowi 
zwanemu Kruse, mieszczaninowi w Rybakach99. Oczywiste wydaje się, że wspomniany 
mieszczanin musiał zatrudniać do obsługi urządzeń przemiałowych młynarza. Podobnie 
było też chyba, gdy 16 III 1338 r. biskup sambijski Jan poświadczył, że Mikołaj zwany 
Polakiem (dictus Polonus) sprzedał ponownie wspomniany powyżej młyn, karczmę i łan 
ziemi położony koło zamku w Ziegenberg Albertowi z Pragi za określoną sumę pienię-
dzy100. Młyn na rzece Bielicy (Bielski Młyn) posiadał mieszczanin toruński Herman 

98 Petri de Dusburg, III, 170, s. 129-130.
99 UBS nr 235, s. 158.
100 UBS nr 306, s. 226-227.
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Rubicz. Po jego śmierci żona Gertruda zapisała go klasztorowi benedyktynek w Toruniu, 
które w 1333 r. dokonały jego zamiany z zakonem krzyżackim101. Mieszczanie zyskiwali 
prawa do młynów również w formie nadania przywileju młyńskiego. Było tak 15 II 
1340 r., gdy komtur w Bierzgłowie Hannus Nothaft nadał mieszczaninowi toruńskie-
mu Henrykowi Junghornowi młyn w Barbarce koło Torunia. Z kolei kilka lat wcześniej 
bo w dokumencie z 14 VIII 1336 r. komtur w Grudziądzu Sieghard von Schwarzburg 
sprzedał wdowie po Piotrze in Acie, mieszczaninie z Grudziądza, młyn w Rudzie (Ma-
łym Rudniku). Wspomniano, że 25 V 1376 r. biskup warmiński Henryk III odkupił 
od Mikołaja i Bernko urząd sołtysa w Mingajnach wraz z 4 łanami, karczmą i młynem, 
a następnie sprzedał karczmę, młyn oraz 14 mórg potrzebnych na staw młyński Henry-
kowi z Paderborn, mieszczaninowi z Ornety. W dokumencie tym ustalono, że ewentu-
alną kolejną sprzedaż młyna i karczmy wpierw należało zgłosić sołtysowi wsi. Co więcej, 
1 II 1379 r. wspomniany biskup zezwolił Henrykowi na postawienie młyna z tymi sa-
mymi prawami na innym miejscu, w granicach wsi Ruda (Eisenwerk), z zastrzeżeniem 
zakazu założenia innego młyna we wsi Mingajny. Ponadto w 1381 r. zezwolił mu dodać 
drugie koło w młynie102. W tym samym roku prokurator w Murzynnie Jan Molheym 
nadał Janowi Luterbergemu, mieszczaninowi ze Starego Miata Torunia, młyn położony 
na rzeczce Wierdzelewie w zamian za roczny czynsz w wysokości 10 łasztów zboża103. Po-
nadto w latach 1402–1404 wspomniano, że młynarz w Skórczu był mieszczaninem104. 
Natomiast w 1459 r. wielki mistrz Ludwik von Erlichshausen nadał młyn w Pokirren 
Filipowi Heynemu, burmistrzowi Starego Miasta Królewca105.

Obok uzyskiwania praw własnościowych mieszczanie często zajmowali się również 
inwestowaniem kapitału na młynach prowadzonych przez innych106. Na powszechność 
tych praktyk wskazuje notatka w wykazie strat poczynionych w okresie wielkiej wojny, 
tzw. księdze szkodowej z 1414  r., informująca, że mieszczanin brodnicki Jan Peczko 
stracił sumy, które inwestował między innymi na młynach107. W tych przekazach mowa 
też o stratach poniesionych przez mieszczan z Golubia, którzy inwestowali swe kapitały 
w budowę młynów w ziemi dobrzyńskiej w okresie, gdy władzę sprawował tam w latach 
1392–1404 Zakon108. Być może zachętą była stosowana tam przez Krzyżaków mniej 

101 UBC nr 237, s. 177-178.
102 CDW III nr 117, s. 86.
103 S. Jóźwiak, Trzy nie znane źródła, dok. 1, s. 140-141.
104 „Item Hannos Molner, der des molners tochter hat czu Skorczs, tenetur 1/2 Gyrsbergischs vor 

5 m. Terminus Michaelis anno secundo. Der molner ist burge. Dedit 2 m”, HRD, s. 244.
105 OF 94 s. 357-359, nr 139.
106 Na temat tej praktyki na ziemiach polskich zob. M. Dembińska, Przetwórstwo zbożowe, s. 175-

177.
107 H. Plehn, Geschichte des Kreises, s. 77; B. Geremek, Ze studiów nad stosunkami, s. 79.
108 H. Plehn, Geschichte des Kreises, s. 78; M. Biskup, Elementy gospodarcze podłoża zjednoczenia Po-

morza Wschodniego z Polską w połowie XV w., [w:] K. Górski, M. Biskup, Kazimierz Jagiellończyk. 
Zbiór studiów o Polsce drugiej połowy XV w., Warszawa 1987, s. 42.

Plik zabezpieczony watermarkiem jawnym i niejawnym: 17072623A3535323

##7#52#aMTcwNzI2MjNBMzUzNTMyMw==

##7#
52#a

MTcw
NzI2

MjNB
MzU

zNTM
yMw

== ##7#52#aMTcwNzI2MjNBMzUzNTMyMw==



Młyn i jego otoczenie270

restrykcyjna polityka w zakresie regale młyńskiego i brak możliwości tego typu dzia-
łań w państwie krzyżackim109. Potwierdzenie inwestycji kapitału dokonywanych przez 
mieszczan zarówno w młynach wiejskich, jak i miejskich znajduje się także w później-
szych przekazach. W 1440 r. mieszczanin tolkmicki Gabriel Echart miał zainwestowany 
kapitał 12 grz. na młynie w Zajączkowie110. Natomiast 8 XII 1443 r. biskup sambijski 
Mikołaj rozstrzygnął spór o zasady korzystania z młyna położonego koło Rybaków, któ-
ry toczył się pomiędzy prokuratorem w Lochstädt Helfrichem von Drahem i mieszcza-
ninem z Królewca Maciejem Kamstegallem.

Młynarze (właściciele młynów)

Była już mowa o tym, że szczególnie dużo informacji na temat młynarzy i ich pozycji 
społecznej przynoszą przywileje młyńskie. Wskazano jednak, że odbiorcami przywilejów 
nie zawsze byli młynarze, ale też właściciele młynów, którzy najmowali do obsługi wła-
snych młynarzy111. Sytuacja ta powoduje, że nie zawsze można dokładnie określić sta-
tus poszczególnych osób, wymienionych jako odbiorcy nadania. Jak się wydaje, można 
jednak przyjąć, że wystawcy przywilejów młyńskich precyzyjnie wskazywali odbiorców 
wspomnianych przywilejów. Gdy byli nimi sami młynarze, określali ich terminem „mo-
lendinator”, względnie w tych spisanych po niemiecku „molner”. Zestawienie zachowa-
nych wzmianek źródłowych pozwoliło na sporządzenie z pewnością dalekiego od kom-
pletności spisu młynarzy112. Obejmuje on kolejno: uszeregowanych alfabetycznie we-
dług imienia młynarzy, datę wzmianki oraz miejscowość, w której znajdował się młyn, 
względnie wiatrak. Znanymi ze źródeł są nam młynarze: Albert – 1341 r. Bludau (ros. 
Kostrovo); Andrzej – 1391 r. Leklowy, wiatrak; Andrzej – 1410–1418 r. Bekarten (ros. 
Borovoe); Andrzej – 1451 r. Chełmno; Antoni113 – 1424 r. Lidzbark Warmiński; Arnicke 
– 1417 r. Seith (ros. Schurawljowka); Arnt – 1404 r. Tuja, wiatrak; Bartko – 1379 r. Po-
mysk Mały; Bernard – 1351 r. Krępsk; Cristanus – 1407 r. Pajtuny; Ditrich, syn Clausa 
Molnersa – 1375  r. Barkówko; Dobrigast – 1398  r. Gołubie; Eylerus – 1304–1312, 

109 Sprawa ta wymagałaby dokładniejszego przebadania.
110 APG 369,1/2103, k. 25r.
111 Zdaniem M. Dembińskiej w XIII w. młynarzami mogli zostawać konstruktorzy tych urządzeń 

przemysłowych, a zawody, z których wywodzili się najczęściej młynarze, to cieśle i piekarze, zob. taż, 
Przetwórstwo zbożowe, s. 157, 163.

112 W spisie obok imienia i nazwiska młynarza podano datę wzmianki (uwzgledniono zapisy do 
1454 r.) i nazwę miejscowości (ewentualnie nazwę młyna). W opaciu między innymi o informacje 
o osobach noszących przydomek (określenie) młynarz (molner) H. Wunder sporządziła spis młynów 
działających w komturstwie dzierzgońskim. Wydaje się jednak, że nie wszystkie osoby określone w ten 
sposób były rzeczywiście młynarzami, a w miejscowościach tych w rzeczywistości nie było młynów. Na 
taką możliwość zwracała uwagę także sama autorka, zob. H. Wunder, dz. cyt., s. 152. 

113 Młynarz określony w dokumencie wójta warmińskiego jako „molendinatoris nostri in Heils-
berg”.
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1330  r. Wodynia; Ekhart Quant – 1423  r. Wolnica, 1426  r. kupił młyn w Wopach; 
Fryderyk – 1336 r. młyn na rzece Sunia (koło Dobrego Miasta); Fryderyk – 1417 r. Siła 
(?); Gerko – 1437 r. Mikoszewo; Gerard – 1445 r. Chełmno; Gydaute – 1360 r. (b.m.); 
Hans – 1390 r. Bielkowo; Hans – 1407 r. Leklowy, wiatrak; Hans Ecke – 1442–1456 r. 
młynarz wiślany; Hannus – 1343  r. Gostycyn; Hannus – 1376  r. Poggenpfuhl (ros. 
Mendeelevo); Hannus – 1379 r. Gwieździn; Hannus – 1374–1379 r. Aptynty; Hannus 
– 1425 r. Sarnowo; Hannus – 1408 r. Pręgowo Żuławskie, wiatrak; Hannus – 1445 r. 
Królewo; Hannus Hartmann – 1409 r. Kochanówka, dawniej młynarz w Heidemühle 
koło Dobrego Miasta; Hannus Krug – 1404 r. Żelichowo, wiatrak; Hannus Mohler – 
1399 r. Fedderau?; Hannus Moller – 1383 r. Jagodna; Jakub Bernhart – 1444–1460 r. 
Poggenpfuhl (ros. Mendeelevo); Jakub Smede – 1438 r. Gallgarben (ros. Marschalskoe); 
Hans Delow – 1404 r. Marquards Mühle; Hans Lyndenblath – 1430 r. Nowica; Hans 
Somerfelt – 1407 r. Myślice; Henryk114 – 1337 r. Rybaki; Henryk – 1399 r. Palczewo, 
wiatrak, Henryk Wekelitz – 1413 r. Wikielec; Henselmus i jego zięć Gerlach – 1405 r. 
Wopy; Heynemann – 1296 r. Trzeposz; Heyne Smede – 1415 r. Koppershagen; Heine-
mann – 1318 r. młyn na rzece Sunia; Herman – 1400 r. Gostycyn; Herman Wenke – 
1338 r. Medenau (ros. Logvino), młynarz i karczmarz; Jakub – 1365 r. Pomnik; Jakub 
– 1381 r. Jedzbark; Jan – 1393 r. Chełmno; Jan – 1390 r. Laptau (ros. Muromskoe); 
Jan – przed 1402 r. Rudno; Jan Cromer – 1381 r. wiatrak w okolicy Chełmży; Jan de 
Samland – 1325 r. Koniewo, wcześniej młynarz w Rudau (ros. Melnikowo); Jan Mo-
nacho – 1369 r. Ryn Reszelski, młynarz i karczmarz?; Jan Peka – 1402 r. Miechucino; 
Jan Pfluge – 1404 r. Jeziorany, w 1414 r. Jan Pfug został przyjęty do prawa miejskiego 
w Starym Mieście Braniewie, 1420 r. Jan Pflug, syn Jana Pfluga z Lidzbarka, otrzymał 
nadanie na młyn w Bemowiźnie; Jodok Wolgemut – 1421 r. Wadąg; Jorges – 1440 r. 
Lasowice Wielkie, dwa wiatraki; Kaspar Lupold – 1423 r. Janiki Wielkie; Katarzyna i jej 
dzieci – 1376 r. Żegoty; Kirstan – 1426 r. Gładysze; Klauko Kassube – 1348 r. Dębnica 
(Przytok), 1350 r. Prądy; Klaus – 1358 r. Silno; Klaus – 1369 r. Pobethen (ros. Roma-
nowo); Klaus – 1379 r. Rychnowy, wiatrak; Klaus – 1404 r. Bronowo, wiatrak; Klaus – 
1445 r. Oleśno; Klaus Rogkenbauch – 1414–1415 r. Nierybie; Kurt – 1434 r. Kartuzy, 
Lemke – 1344 r. Lamk; Łukasz – 1401 r. Szawałd, wiatrak; Macze Molner – 1420 r. 
Olsztynek, młyn górny; Marcin – 1400–1402 r. Nieszawka; Marcin – 1396 r. Niedź-
wiada115; Matthis – 1400 r. Bielice; Matthias Hollender – 1451 r. Zalewo, wiatrak116; 
Matthias Vurchsenicht – 1417 r. Kłodawa; Michał – 1407 r. Dobrzyki; Michał – 1433 r. 
Stężyca Szlachecka; Mikołaj – 1400–1402 r. Bielice, szwagier Mathiasa, młynarza z Bie-
lic; Mikołaj – 1406 r. Kmiecin, wiatrak?; Mikołaj – 1406 r. Leklowy, wiatrak; Mikołaj 
– 1404 r. Dąbrowa (Żuławy) wiatrak; Mikołaj – 1407–1410 r. Krzyżanowo, wiatrak; 

114 Określony w przywileju biskupa sambijskiego Jana jako „molendinario nostro”.
115 W 1396 i 1397 r. we wsi Niedźwiada wzmiankowano Marcina molner i Klausa molner, PKCh, 

s. 134.
116 Określony w dokumencie jako „unserm wintmolner zcu Salfeld”, a więc krzyżacki.
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Mikołaj – 1430  r. Młynki? (Mülbach); Mikołaj – 1449  r. Radzyń Chełmiński, dwa 
wiatraki; Mikołaj Achczennicht – 1433–1435 r. Braniewo; Mikołaj Helias – Leśniewo 
1441 r.; Mikołaj Kaltwasser – 1416 r. przedmieście Nowego Miasta Lubawskiego; Mi-
kołaj Korber117 – 1447 r. Pruszcz Gdański; Mikołaj Molner – 1396 r. Tymawa Wielka; 
Mikołaj Olse – 1363  r. Chełmno; Mikołaj Schilling – 1425–1426  r. Lewitten (ros. 
Soldatskoe); Mikołaj Strasburg – 1399 r. Pomnik; Mikołaj Ulrichs – 1398 r. Bielkowo; 
Mikołaj Walmer – 1447 r. Wardelowe?; Paweł – 1350 r. Czersk; Paweł – 1402 r. Kończe-
wice (na Żuławach), wiatrak; Paweł Deryng – 1456 r. wiatrak w Chełmnie; Paweł Rost 
– 1457 r. wiatrak w Chełmnie; Pezold – 1356 r. Szczodrowski Młyn; Piotr – 1344 r. 
Białka; Piotr – 1351 r. Ryn Reszelski; Piotr – 1354 r. młynarz klasztoru w Żukowie; 
Piotr – 1381 r. Bugi; Piotr – 1406 r. Wólka Tolkowiecka; Piotr – 1401 r. Widowo Żu-
ławskie, wiatrak; Piotr Balwa – 1426 r. Marianka; Piotr Bebirczil – 1422 r. Ryn Reszel-
ski; Piotr Gar – Kłanino 1403 r.; Piotr Molner – 1450 r. Stara Wisła, wiatrak; Piotr von 
Prosyten – 1412 r. Jeziorany; Piotr Steynort – 1407 r. Czulpa; Piotr z Rynow – 1355 r. 
Warengen (koło Pojerstieten, ros. Kolodcy); Piotr Zetko – 1451r. Sławutówko; Radeko 
– 1360 r. Krępsk; Raude – 1444 r. młyn łodziowy na Wiśle; Reynike – 1449 r. Pilec; 
Salomon – 1422 r. Bornity; Staszek – 1442 r. Stanisławka; Stefan – 1414 r. Słuszewo; 
Stefan – 1404 r. Różyny, wiatrak; Stefan Begenicz – 1442 r. Wabcz; Szymon Darzewicz 
– 1429 r. Ostrzyce; Trewrs – 1435 r. Nieszawa118; Tydeke – 1383 r. Borsk; Tydeman – 
1380 r. Stabunity; Vicken – 1339 r. Dobre Miasto; Walter (Wolder) – 1423 r. Jutrzenka; 
Wandagh – 1451 r. Krępa Kaszubska; Wawrzyniec (Lorencz) – 1406 r. Zalewo, wiatrak; 
Wawrzyniec (Lorencz) – 1404  r. Subkowy, wiatrak; Wawrzyniec (Lorencz) Molner – 
1409 r. Burkat119; Wawrzyniec (Lorencz) Vingel – 1461 r. Dobrzyki, wiatrak; Wikteram 
(Wicteramus) – 1294 r. Świękity; Willeken – 1363 r. Raciąski Młyn i Nadolnik.

Z ogólnej liczby ponad 130 młynarzy, których wymieniono w dostępnych nam źró-
dłach, 83 znamy jedynie z imienia120. Najpopularniejsze były te chrześcijańskie: Mikołaj 
(Klaus) – 13, Jan (Hans, Hannus) – 12, Piotr – 6. Z imion słowiańskich znani byli 
jedynie Bartek (Bartko) w Pomysku Małym (1379 r.), Dobrogast w Gołubiu (1398 r.), 
a więc w dobrach cystersów i kartuzów oraz Staszek w Stanisławce w komturstwie sta-
rogrodzkim. Większość młynarzy nosiła jednak imiona wskazujące na pochodzenie nie-
mieckie: Arnt, Bernard, Fryderyk, Gerard, Henryk, Herman, Kurt, Tydeman, Walter, 

117 APG 300, D/79 nr 30. Natomiast w innym źródle (Księdze ławniczej Głównego Miasta Gdań-
ska) zapisano go jako Mikołaja Kornera, APG 300,43/1c, k. 9v. Jego nazwisko omyłkowo jako Mi-
kołaja Krobera, podobnie jak sygnaturę źródła zacytowano w: B. Możejko, B. Śliwiński, W czasach 
średniowiecza, [w:] Historia Pruszcza Gdańskiego do 1989 roku, red. B. Śliwiński, Pruszcz Gdański 
2008, s. 61.

118 A. Radzimiński, J. Tandecki, Katalog, t. I, nr 171, s. 77.
119 W 1415 r. młyn w Burkacie został nadany wraz ze wsią Wielka Turza Ottonowi von Kikolowi, 

GStA PK, Perg. Urk., Sch. XXXVI nr 76.
120 Z imienia znamy 11 młynarzy do 1350 r., 27 w latach 1350–1400 i 42 w latach 1400–1454, zaś 

z imienia i nazwiska 4 do roku 1350, 9 w latach 1350–1400 i 37 w okresie 1400–1454.
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Lorenz (Wawrzyniec). Jeżeli w XIV w. przeważają młynarze znani jedynie z imienia, to 
w pierwszej połowie XV w. większość z nich posiadała nazwiska. Jest to tym bardziej 
znaczące, że chodzi tu w zdecydowanej większości o młynarzy wiejskich, a więc funkcjo-
nujących w środowisku, w którym zjawisko to było w tym czasie bardzo rzadkie. Wy-
stępują zarówno nazwiska urobione od zawodu: młynarz (Molner), karczmarz (Krug), 
kowal (Smede), jak i odmiejscowe: Hollender (z Pasłęka), Samland (z Sambii), Stey-
nort (Kamionek), Somerfeld (Ząbrowiec), Strasburg (Brodnica), Wekelitz (Wikielec). 
W stosunku do prezentowanego zestawienia można poczynić również kilka spostrzeżeń, 
które wskazują na istnienie procesów dotyczących dziedziczenia, zamiany, a być może 
nawet kumulacji posiadania młynów w jednym ręku. Tak więc Jan z Sambii (de Sam-
land) w 1325 r. był młynarzem w Koniewie, a wcześniej w Rudau (ros. Melnikowo), zaś 
Klauko Kassube w 1348 r. w Dębnicy, a w 1350 r. w Prądach. W latach około 1400–
1402 właścicielem młyna w Bielicach był Mikołaj, szwagier Mathiasa, młynarza z Bielic. 
Z kolei Henselmus i jego zięć Gerlach w 1405 r. posiadali młyn w Wopach. Młyn ten 
w 1426 r. kupił Ekhart Quant, ten sam, który w 1423 r. posiadał już młyn w Wolnicy. 
Z kolei w latach 1446–1460 poświadczone jest źródłowo, że młynarzem w Poggenpfuhl 
(ros. Mendeelevo) był Jakub Bernhart121. Interesujący jest również przypadek młynarza 
w Pruszczu Gdańskim Mikołaja Korbera, który 13 IV 1447 r. otrzymał przywilej na 
tamtejszy młyn. Przypomnijmy, że rok wcześniej niejaki Mikołaj Korber zakupił młyn 
w Tulicach (komturstwo dzierzgońskie), na który wielki mistrz wystawił mu 23 VII 
1446 r. przywilej młyński. Prawdopodobnie chodzi tu o tę samą osobę. Niekiedy spoty-
kamy się z bardziej złożoną i przez to też trudniejszą do właściwej interpretacji sytuacją 
własnościową, gdy nie można jednoznacznie rozstrzygnąć, jaką funkcję faktycznie pełnił 
odbiorca dokumentu. Dla przykładu w 1395 r. Henryk, wójt warmiński, zezwolił Ja-
nowi Müllerowi, sołtysowi w Szynowie, zbudować młyn. Nazwisko sołtysa wskazuje na 
pochodzenie z rodziny o tradycjach młynarskich. Czy jednak oznacza to również, że soł-
tys sam prowadził młyn, trudno dociec. Podobnie w 1404 r. Jan Pfluge był młynarzem 
w Jezioranach. Z kolei w 1414 r. Jan Pfug został przyjęty do prawa miejskiego w Starym 
Mieście Braniewie, a w 1420 r. Jan Pflug, syn Jana Pfluga z Lidzbarka, otrzymał nadanie 
na młyn w Bemowiźnie. Czy wszystkie te osoby były ze sobą spokrewnione, nie można 
jednoznacznie rozstrzygnąć.

Sytuacja ekonomiczna młynarzy wiejskich

Faktem bezspornym wydaje się uprzywilejowana pozycja, jaką zajmowali w strukturze 
wsi młynarze dysponujący dziedzicznym prawem do posiadania młyna. Biorąc pod uwa-
gę tylko wymiar płaconego przez nich rocznie czynszu, można stwierdzić z pewnością, 
że zaliczali się do najbogatszej warstwy ludności wiejskiej, nieraz osiągając dochody zbli-
żone do sołtysa, a nawet je przekraczające. Widać to wyraźnie szczególnie w przypadku 

121 OstF 129, k. 422r-v; OF 94, s. 341-342.
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tych płacących wysoki czynsz roczny, wynoszący kilka i więcej grzywien, co więcej, dys-
ponujących nadaniem ziemskim, obejmującym nieraz kilka łanów, a więc przekraczają-
cym znacznie nadziały ziemskie okolicznych chłopów122.

Awans społeczny młynarzy

W tym kontekście ważne jest też prześledzenie dróg awansu młynarzy. Jednakże ze 
względu na stan zachowanych źródeł jest to możliwe tylko częściowo. Wiele wzmianek 
wskazuje na to, że pozycja ekonomiczna młynarzy wiejskich była na tyle uprzywilejo-
wana, że zarówno oni, jak i przede wszystkim członkowie ich rodzin mieli możliwość 
zmiany swojego statusu, szczególnie jeśli chodzi o nabycie praw miejskich czy nawet 
karierę w społeczności miejskiej. Brak bezpośrednich świadectw dróg awansu zmusza 
nas do posiłkowania się źródłami pośrednimi. Wydaje się, że jednym ze sposobów ob-
serwacji zjawiska jest analiza występowania osób o nazwisku „młynarz” (Molendinator, 
Müller) wśród osób przyjętych do prawa miejskiego czy też wykonujących inne zawody. 
Niestety, jest to materiał wieloznaczny i trudny do interpretacji. Dla przykładu do prawa 
miejskiego Starego Miasta Braniewa w latach 1360–1424 przyjęto 18 osób o nazwisku 
Müller123. W tym jeden z wymienionych w księdze został określony bardziej szczegółowo 
jako krawiec. Prawdopodobnie w wielu przypadkach mamy do czynienia nie z mły-
narzami, a osobami pochodzącymi z ich rodzin, kolejnymi dziećmi szukającymi swej 
szansy w mieście. Być może dokładniej proces zmiany statusu społecznego widać na 
przykładzie wspomnianego już Jana Pflugego, w 1404 r. młynarza w Jezioranach, który 
w 1414 r. został przyjęty do prawa miejskiego w Starym Mieście Braniewie. Również 
w tym przypadku może chodzić raczej o jednego z synów młynarza.

Napływ do miasta zarówno młynarzy, jak i członków ich rodzin jest faktem bezspor-
nym. Problemów nastręcza natomiast interpretacja zachowanych wzmianek. W 1424 r. 
burmistrzem w Reszlu był Mikołaj Molner. Czy pochodził on z rodziny młynarza miej-
skiego, czy też jego nazwisko jest świadectwem znacznie starszej tradycji rodzinnej, trud-
no ustalić124.

W każdym razie na względnie dobrą pozycję ekonomiczną młynarzy wskazują tak-
że źródła innego rodzaju. W dyskutowanych taryfach podatkowych, które miały objąć 
ludność kraju, młynarzy traktowano jako odrębna grupę. Według wspomnianego już 
projektu z 1419 r. młynarze mieli płacić opłatę od koła młyńskiego, jak z łana ziemi, 
a pracujący za macę (siedzący na 1/4 lub 1/5) – od 1/5

125. Postanowienia o poborze podatku 

122 Jako wyraźnie odrębną grupę potraktował młynarzy J. Święch, dz. cyt., s. 33-38.
123 CDW IV nr 1, s. 5-40. Zagadnienie to wymaga dalszych badań w oparciu o szerszy materiał źró-

dłowy, choć dla pierwszej połowy XV w. trudny do interpretacji, gdyż mamy już wówczas do czynienia 
z ustaleniem się w śródowisku mieszczańskim nazwisk dziedzicznych. 

124 CDW IV nr 13, s. 77.
125 ASP I nr 277, s. 338; nr 281, s. 341.
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od młynarzy rozpatrywano też później126. Szerzej to zagadnienie omawiano ponownie, 
projektując taryfę podatkową z 1431 r. Zgodnie z nią grupa młynarzy wiejskich (land-
molner), która miała płacić 0,5 wiardunka (3 sk.), znalazła się wyżej niż chłopi (2 sk.), 
a więc z podatkiem wyższym o 50%. Co ciekawe, jako odrębną grupę zobowiązaną do 
płacenia podatku wyróżniono w wykazie młynarzy prowadzących tartaki (sneydemolner), 
którzy mieli uiszczać 2 sk., oraz młynarzy miejskich (stadmolner). Ci ostatni dzielili się na 
pobierających opłatę przemiałową w pieniądzu (malepfennynge) i pozostałych. Podatek 
płacony przez pierwszych miał wynosić 1 wiardunek (6 sk.), drudzy uiszczali 4 sk. Osza-
cowano także osoby prowadzące miedziarnie (coppermolner – wysokość opłaty 1 wiardu-
nek, tj. 6 sk.), foluszników (walkmolner – 2 sk.) i szlifierzy (sleifmolner – 1 sk.)127. Przed-
stawiona wysokość podatku pośrednio wskazuje na zamożność poszczególnych grup. 
Podatek młynarzy miejskich, biorących opłatę przemiałową w pieniądzu, był dwa razy 
wyższy od młynarzy wiejskich, zaś ci ostatni płacili o 1 sk. mniej od młynarzy miejskich, 
niepobierających opłaty przemiałowej w pieniądzu. Mniej od młynarzy wiejskich mieli 
natomiast płacić prowadzący tartaki, folusznicy i szlifierze. Na dobrą sytuację młynarzy 
wskazują także dotyczące ich przepisy powtarzane w ustawach antyzbytkowych128. Usta-
wa krajowa z 1445 r. zakazywała rzemieślnikom i ich żonom, a także sołtysom, gburom, 
karczmarzom oraz młynarzom i ich żonom między innymi noszenia futer i ubrań ze 
srebrnymi guzikami129. Przepisy te przypominano również w okresie późniejszym130. Na 
odrębność grupy młynarzy wskazuje też fakt wyznaczenia dla nich oddzielnej opłaty 
podatkowej w okresie wojny trzynastoletniej131.

Operacje finansowe młynarzy

Na stosunkowo duże dochody uzyskiwane przede wszystkim przez młynarzy w młynach 
miejskich wskazują nielicznie zachowane wzmianki. Spotyka się przypadki powierzania 
zgromadzonych pieniędzy kasie miejskiej, o czym świadczą zapiski o zawieraniu tego typu 
umów w księgach rachunkowych miast. W Braniewie w roku 1433 młynarz Mikołaj po-
wierzył miastu 10 dobrych grz., które w testamencie zapisał na rzecz kościoła parafialnego 
św. Katarzyny, oraz dalsze 12 dobrych grz., należnych jego synowi. Przed 1402 r. młynarz 

126 1420 r., ASP I nr 278, s. 338; nr 279, s. 339; nr 282, s. 342; (1425 r.) ASP I nr 340, s. 435; 
(1427 r.) ASP I nr 362, s. 467

127 ASP I nr 406, s. 543-544. Ustalenia te powtórzono w 1433 r., ASP I nr 441, s. 586-587.
128 H. Steffen, Die ländliche Mühlwesen, s. 92; G. Kisch, Das Mühlenrecht, s. 161.
129 „Item das keyn hantwerkesman adir sein weip, schulcze, gebuwer, kretczmer adir molner, noch 

ere weybe, kein growerk, czabeln adir marderen sullen tragen, nach keyn silberwercke an gortel und 
knofel bobin eyne lotige mark silbers”, ASP II nr 410 (nr 37), s. 671.

130 H. Steffen, Die ländliche Mühlwesen, s. 92.
131 (1455 r.) ASP IV nr 306, s. 458-459; (1456 r.) ASP IV nr 328, s. 486-487; nr 329, s. 490-491; 

(1457 r.) ASP IV nr 378, s. 577-578; (1458 r.) ASP V nr 2, s. 2-4.
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z Rudna ofiarował klasztorowi cystersów z Pelplina 8 grz.132 Młynarze występują również 
jako strona w umowach finansowych zawieranych z mieszczanami. W 1447 r. wzmian-
kowani byli młynarz w Pruszczu pod Gdańskiem Mikołaj Korner (Korber)133 i młynarz 
Mikołaj Walmer z Wardelowe(?)134. Obaj pożyczali pieniądze od gdańskich mieszczan. 
Pożyczkodawcą bywał również sam Zakon, który udzielał kredytu za czynsz w 1445 r. 
Ansteynowi z Jagodnej, Hannusowi z Królewa oraz Klausowi z Oleśnicy135.

4.4.  Gospodarstwo pomocnicze młyna

Wspomniano już, że w przywilejach młyńskich zazwyczaj dokładnie była określona 
wielkość areału ziemi przypisanego do młyna. Była ona uzależniona od wielu czynników, 
przede wszystkim wstępnego szacunku potencjalnej opłacalności i możliwości utrzyma-
nia młynarza, ewentualnie właściciela młyna. Czasem nadanie było znacznie obszerniej-
sze i obejmowało obok niezbędnego kawałka ziemi kilka łanów pól, lasy, prawo hodowli, 
łowienia ryb i karczmę.

Ziemia

Uprawa ziemi, która zazwyczaj stanowiła jedynie uzupełniający element gospodarki 
młyńskiej, czasem nabierała istotnego znaczenia, szczególnie w przypadku, gdy nada-
nie obejmowało stosunkowo duży areał, od jednego do kilku łanów136. Stanowiła ona 
naturalne zaplecze dla działalności rolniczej gospodarstwa młyńskiego (łąki) lub rezer-
wuar potrzebnych materiałów (drewno do budowy z własnego lasu, kamienie i ziemia 
potrzebna do sypania grobli). Czynsz z ziemi należącej do młyna był często odrębny od 
tego pobieranego z samego urządzenia przemiałowego137. Obok tego właściciele mły-
nów prowadzili na własne potrzeby ogrody warzywne, które czasem były wyodrębnione 
z całości areału nadawanego w przywileju młyńskim. Dla przykładu w przywileju na 
młyn w Grzędzie z 1359 r. sołtys otrzymał 3 łany na staw młyński i 0,5 morgi na ogród 
warzywny (ortum olerum)138. Z kolei w 1381 r. młynarz w Jedzbarku otrzymał 1 mor-
gę na ogród i 2 łany z areału wsi. Także w 1420 r., sprzedając wiatrak w Lichnowych, 

132 R. Frydrychowicz, dz. cyt., s. 215; P. Oliński, Cysterskie nekrologii, s. 168.
133 APG 300,43/1c, k. 9v.
134 APG 300,43/1c, k. 8v.
135 APG 369,1/2103, k. 66v.
136 Dla ziem polskich zob. M. Dembińska, Przetwórstwo zbożowe, s. 239-240.
137 G. Kisch, Das Mühlenrecht, s. 157.
138 CDW II nr 281, s. 279.
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potwierdzono prawo młynarza do posiadania ogrodu warzywnego (kolgarten)139. Nato-
miast w 1423 r. Zakon przy sprzedaży młyna w Jutrzence zaznaczył, że gospodarstwo 
obejmowało też miejsce połowu węgorza oraz 18 mórg ziemi, w tym pastwisko i chmiel-
nik (Hopfengarten)140. Młyn w Pilcu posiadał zaś 2 łany użytkowane rolniczo oraz 3 mor-
gi przy młynie, z których 0,5 morgi było przeznaczone na ogród141. Nie były to zapewne 
przypadki odosobnione, a raczej norma w większości innych młynów wiejskich. Co 
więcej, powszechność zjawiska powodowała, że nie odnotowywano tego w źródłach.

Hodowla zwierząt

Obok prowadzenia młyna, który stanowił zazwyczaj główne źródło utrzymania, przy-
najmniej w przypadku młynarzy samodzielnie prowadzących młyny, nierzadko zyski-
wali oni też inne uprawnienia. Jednym z ważniejszych dla zwiększenia opłacalności 
produkcji młyna było prawo hodowli zwierząt142. Regulacje te występują w przywile-
jach młyńskich, jednak rzadko zawierają szczegółowe postanowienia. Takie znajdują się 
w dokumencie z 1403 r., w którym właściciel 2/3 młyna w Rudzie (Eisenwerk), posiada-
jący łan ziemi i 0,5 łana lasu (dąbrowy), otrzymał prawo do trzymania na swe potrzeby 
2 koni i 2 krów. Podobnie w przywileju młyńskim z 1449 r. na 2 wiatraki – jeden przed 
zamkiem i drugi przed miastem Radzyń Chełmiński – ich właściciel otrzymał prawo 
do wypasu na łąkach należących do komtura w Radzyniu swych 2 koni, 12 sztuk bydła 
i 20 świń143. Częściej, o czym już wspomniano, ustalano jedynie, że młynarz zyskiwał 
ogólnie określone prawo do wypasu swego bydła na terenie wspólnym z mieszkańca-
mi pobliskiej wsi. Wskazówką mówiącą o prowadzeniu własnej hodowli jest również 
nadawane młynarzom prawo do sprzedaży mięsa w młynie lub karczmie, jeśli ją po-
siadali, o czym szerzej poniżej144. Informacje o prowadzeniu hodowli zwierząt przy go-
spodarstwach młyńskich pojawiają się częściej w kontekście nakładanego na młynarzy 
(właścicieli młynów) obowiązku hodowli, a ściślej tuczenia zwierząt na potrzeby władzy 
zwierzchniej. Oczywiście wynikało to ze szczególnych możliwości młyna zbożowego, 
który w trakcie przemiału zboża uzyskiwał, jako produkt uboczny, źle przemielone 
ziarno i plewy, doskonale nadające się na karmę145. Chociaż dotyczyło to wszystkich 

139 „Ouch sullen sie haben eynen kolgarten, alse her vormols bewyset ist und nu bewyset wirt”, HKS 
nr 171, s. 179-180.

140 R. Cramer, Geschichte, Th. II, s. 197.
141 OF 186, k. 51r, 54v.
142 M. Dembińska, Przetwórstwo zbożowe, s. 239.
143 „czwey pferd, czwelff houbte riderich und czwenczig swynen mit des kompthurs czum Reden 

vyh, un eyner verworungen, uff unsir weyde frey und unverhindert tryben geben mogen lassen”, OF 
97, k. 209v; X. Froelich, dz. cyt., s. 246. Streszczenie dokumentu podał D. Brauns, dz. cyt., s. 92-93.

144 Zob. podrozdział: Prawo sprzedaży produktów przez młynarzy.
145 W źródłach określano je jako karmę dla świń „sweynoss”. Jej pobieranie obok zboża w młynach 

prokuratora w Szestnie z lat 1448, 1450–1452 przedstawia wykres 7.
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młynów, to jednak, co godne uwagi, tylko wyjątkowo w przywilejach młyńskich mamy 
do czynienia z nakładaniem na młyny obowiązku tuczenia świń. Zazwyczaj jego wy-
pełnianie polegało na tuczeniu ustalonej liczby zwierząt, które były dostarczane przez 
władze zwierzchnie146. Liczba świń, które trzeba było dostarczyć, wahała się od 2 do 6 
sztuk147. Wyjątkowo młynarz w Nowym Młynie (komturstwo tucholskie), posiadający 
jednocześnie młyn dolny, musiał dostarczyć, obok czynszu w wysokości 15 łasztów 
żyta, 12 tuczonych świń, a więc po 6 na każdy młyn. W przywołanym dokumencie 
z 6 II 1398 r. ściśle ustalono, że komtur miał przekazać po 6 świń w dwóch terminach, 
każda z nich miała zaś być warta 0,5 grz., a po utuczeniu ich cena miała wzrosnąć do 
1 grz.148 Regulacje te wprowadzano oczywiście po to, by nie dochodziło do nieporozu-
mień i aby wyeliminować ewentualną nieuczciwość ze strony właściciela młyna149. Po-
nadto spotykamy się z sytuacją, gdy młynarz był zobowiązany sam postarać się o mło-
de zwierzęta do tuczenia. Właścicielowi młyna położonego przed Nowym Miastem 
(Lubawskim) nakazano dostarczać 3 świnie we właściwym stanie, co mieli stwierdzić 
przedstawiciele kapituły w Kurzętniku150. Z kolei w 1404  r. kapituła warmińska po 
prostu określiła, że utuczone świnie, które przekazywał właściciel młyna w Marquard, 
miały mieć wartość 16 sk.151 Natomiast w 1405  r. młynarz w Wopach miał dostar-
czyć świnie, z których każda była warta 3 wiardunki (18 sk.)152. Oczywiście, o czym 
była już mowa, obok zwierząt gospodarczych i hodowlanych młynarze na swe potrzeby 
trzymali także drób (kury, gęsi), który czasem występował jako część płaconego przez 
nich czynszu. Dla przykładu, właściciel młyna w Kumehnen (ros. Kumatschjowo) na 
Sambii płacił czynsz ustalony na 3 grz. i 10 utuczonych kaczek rocznie na św. Marcina, 
ponadto obowiązywał go darmowy przemiał dla biskupa153. Właściciele młyna w Bało-
wie w ramach czynszu przekazywali 5 grz. i 6 tuczonych gęsi154. Ustalany jako składnik 
czynszu obowiązek dostarczenia odpowiedniej liczby kur był zapewne analogiczny do 
ciężarów nakładanych na okolicznych chłopów. Młynarze mogli trzymać bydło i hodo-
wać trzodę, zabraniano im natomiast trzymania dzikich zwierząt i psów łowieckich155. 

146 H. Steffen, Die ländliche Mühlwesen, s. 84.
147 Zob. zestawienie wymiaru czynszu z młynów w spisie na końcu pracy.
148 „und das swyn sal jo eyner halben mark wert syn, wenne wir im antwerten, und wenne is eyner 

marke wert ist, so sulle wir is von im nehmen”, UKT nr 111, s. 116.
149 H. Steffen, Die ländliche Mühlwesen, s. 84.
150 „Ouch sal her uns mesten dry swyne czu des burggraffen genuge, dy swyne sal ym der burggraffe 

in dy moel lassen antwourten”, UBC nr 498, s. 405.
151 CDW III nr 401, s. 392.
152 CDW III nr 408, s. 396.
153 UBS nr 533, s. 359.
154 GStA PK, Perg. Urk., Sch. XXXIX nr 127.
155 „Canes vero feroces et nocivos aut venaticos habere non debent”, CDW III nr 385, s. 374 n.; 

H. Steffen, Die ländliche Mühlwesen, s. 90.
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Prawo połowowe w stawie młyńskim i rzekach

Najczęściej występującym w przywilejach młyńskich uprawnieniem młynarzy, względnie 
właścicieli młynów, było prawo do łowienia ryb w stawie młyńskim156. Zazwyczaj jedynie 
na własne potrzeby (na własny stół, jak to często określano), z kategorycznym zakazem 
sprzedaży157. W tym kontekście warto podkreślić, że stawy młyńskie stanowiły szczegól-
nie korzystne środowisko biologiczne do rozwoju tego typu działalności gospodarczej158. 
Znany jest przypadek, gdy młynarz w Czersku, który posiadał również karczmę, otrzy-
mał prawo sprzedaży w niej ryb. Oprócz prawa łowienia ryb w stawie młyńskim czasem 
przyznawano młynarzowi szersze uprawnienia. W przywileju na młyn w Lamk z 1344 r. 
(koło wsi Lubnia) określono prawo połowowe obejmujące jezioro Młosino i przepływa-
jącą przez nie rzekę Młosinę159. Z kolei w 1350 r. w nadaniu prawa do budowy młyna 
w Obozinie joannici zezwolili na połów ryb na obszarze całej wsi, jednak z wyłącze-
niem pobliskiego jeziora160. Właściciel młyna w Zielonowie miał prawo do połowu ryb 
w jeziorze Pluszne161, zaś właściciel młyna przed Nowym Miastem (Lubawskim) zyskał 
w 1416 r. prawo łowienia ryb w stawie młyńskim, w rowie za młynem i w Drwęcy do 
mostu miejskiego162. Nie zawsze prawo połowowe należało jednak do właściciela młyna. 
Komtur elbląski Herman, odnawiając w 1330 r. przywilej na młyn w Wodyni, przypo-
mniał, że staw młyński (piscatura) był zastrzeżony dla potrzeb Zakonu163. Często zakaz 

156 Młyny we wsiach: Kiwity (1308 r.), Gostycyn (1343 r.), Czulpa (1345 r.), Prądy (1350 r.), Krępsk 
(1351 r.), Niedarzyno (1354 r.), Nowy Młyn, Mingajny (1379 r.), Sandmühle (1380 r.), Jedzbark 
(1381 r.), Lauth (1382 r.), Czersk (1398 r.), Rudzki Młyn (1402 r.), Nierybie (1414–1415 r.), Juda 
(1427 r.), Marusza (1446 r.) i inne. Na bardzo częste stosowanie tego uprawnienia w przypadku mły-
nów wskazywała już M. Dembińska, Przetwórstwo zbożowe, s. 241. 

157 Młyny we wsiach: Bugi (1333–1342 r.), Ludwikowo (1346 r.), Stary Dwór (1346 r.), Pomysk 
Mały (1349 r. emandacja na 1379 r.), Czersk (1350 r.), Silno (1358 r.), Raciąski Młyn, Nadolnik 
(1363 r.), Rukławki (1375 r.), Kabiny (1375 r.), Szynowow (1381 r.), Lauth (1382 r.), Kumehnen 
(1384 r.), Tymawa Wielka (1396 r.), Broda (1397 r.), Struga Rychnowska – Łąka (1403 r.) i inne. Na 
temat regale połowowego i ograniczenia prawa połowu tylko na własne potrzeby zob. G. Kisch, Das 
Fischereirecht im Deutschordensgebiet. Beiträge zu seiner Geschichte, Sigmaringen 1978, s. 168-173. 

158 Potwierdzają to szczegółowe badania biologów, na które powoływał się Z. Podgórski, dz. cyt., 
s. 154-155. 

159 „Ouch gebe wir im, synen erben und nochkomelingen, das her in deme sehe, der dy vorgenante 
mole trybet, und in deme flisse [jezioro Młosino i przepływająca rzeka Młosina – R. K.] undir deme 
rade vry vischirye ewiclich sal haben czu irer notdorft”, PrUB III/2 nr 700, s. 588.

160 „frey zu vischen binnen dem dorffe Thomaswaldt und nicht uf dem sehe”, PrUB IV nr 591, 
s. 532-533.

161 CDW II nr 234, s. 235.
162 „dyrlouben wir ym ouch in dem moeltiche czu fischen mit eyner fuswahthe, und in dem graben 

hinder der moel, und yn der Drewantz bis an dy stattbruke, alleyne czu seynem tische”, UBC nr 498, 
s. 405-406.

163 „Ita tamen quod piscaturum excipimus quam ad nostram utilitatem volumus pertinere”, CDW 
I nr 249, s. 417.
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połowu w stawie młyńskim obejmował także okolicznych chłopów (młyny w Dąbrowie, 
Kalku i Starym Mieście). Nieraz wystawcy przywilejów gwarantowali sobie prawo do 
połowy złowionych ryb, jak biskup włocławski w Młyńcu w 1321 r.164 czy norbertanki 
żukowskie koło Luzina w 1333 r.165 Natomiast właściciele dóbr Jagodna, sprzedając 30 
III 1371 r. położony w ich granicach młyn, postanowili, że jego nowy właściciel miał 
takie same jak oni prawa do połowu ryb w obu stawach166. Z kolei w nadaniu młyna 
w Rudzkim Młynie z 9 VIII 1402 r. komtur w Tucholi Jan von Striffen przyznał braciom 
Hansowi i Mikołajowi prawo do połowu małym przyrządem w rzece, gdyby zaś chcieli 
łowić w rowie młyńskim (wassirbete) lub poniżej kół młyńskich, wówczas połowę z tego 
mieli oddawać komturowi167. Wspomniana regulacja, określająca sposób połowu ryb 
z wykorzystaniem małych narzędzi (kleinen gezuge albo w dokumentach łacińskich cum 
parvis instrumentis), występowała również w wielu innych przywilejach młyńskich168. 
W przywileju na młyn w Jezioranach z 29 XI 1349 r. zezwolono na połów ryb małą sie-
cią zwaną worfangil169. Podobnie właściciel młyna w Borsku otrzymał w 1383 r. prawo 
połowu na swe potrzeby ryb dużych i małych170. Z kolei w 1398 r. komtur w Tucholi 
Jan von Stryfen nadał Hansowi Ratzensowi Nowy Młyn i młyn Nadolnik z prawem 
połowu ryb w rzece i rowie młyńskim (flutrinne)171. Co więcej, w dokumencie regulują-
cym status młyna w Markławkach w 1406 r. określono, że wolno było łowić za pomocą 

164 „Item in piscina eadem nos et idem scultetus piscabimur per nostros et ipse per suos piscatores, 
quociens et quando nobis fuerit oportunum”, PrUB II nr 334, s. 251.

165 „dimidiam piscaturam in ipso molendino”, PrUB II nr 814, s. 544; A. Czacharowski, dz. cyt., 
s. 81.

166 „Auch sollen sie frey fischerey haben in beiden teichen und wir mit ihnen zu aller nutz beyden 
seiten”, CDW II nr 448, s. 444-445.

167 „mit einer wathe im teiche zu fischen, und in der Bra mit neczen und kleinem gezeuge, zu ihrem 
tische und nicht zu vergeben, noch zu verkaufen Und was man der wyscherie in deme wasserbette adir 
under den raden genissin mag, das sal dy helfete unser syn”, UKT nr 118, s. 139.

168 Regulację tę zawierały dokumenty dotyczące młyna na rzece Sunia (1318 r.) oraz młynów przy 
wsiach i miastach: Dębnica (1348  r.), Bugi, Leśno (1352  r.), Silno (1358  r.), Tunkiel, Chojnice 
(1360 r.), Debrzno (1361 r.), Dowbin, Colmen (1362 r.), Bisztynek (1364 r.), Wolnica, Barkówko 
(1375  r.), Gwieździn (1379  r.), Warcz (1380  r.), Tylkówko (1381  r.), Tuchola (1382  r.), Szynowo 
(1395 r.), Tymawa Wielka (1396 r.), Bałowo (1401 r.), Marquard (1404 r.), Wopy (1405 r.), Pajtuny 
(1407 r.), Burkat (1409 r.), Sząbruk (1417 r.), Mała Turza, Łajsy (1426 r.), Opin (1429 r.), Rausch-
niken (1430 r.), Wargen (1439 r.). Na temat ograniczenia połowu tylko do małych przyrządów zob. 
G. Kisch, Das Fischereirecht, s. 174-176. Tam dalsza literatura wyjaśniająca wygląd tych urządzeń.

169 „in piscina sepenominati molendini tantum cum parvo plyamo, quod worfangil dicitur, solum 
pro mensa sua piscandi libertatem”, CDW II nr 144. Takie ustalenia były też zawarte w przywileju na 
młyn w Bezławkach (1356 r.), w którym mowa o łowieniu ryb za pomocą „hamen unde wurfengelen”.

170 „ewyge vissende, beyde grosem und cleynen, ane mit der cleppin, und alls sy irre beste mogen 
genissen”, UKT nr 92, s. 99-100.

171 „Ouch so vorlie wir im vry vischyrie in der Bro, und yn der flutrynne myt cleynem getzow tzu 
synem tische und nicht tzu vorkowfen”, UKT nr 111, s. 115-116. Prawo połowu w rowie młyńskim 
(flutrynne) miał też właściciel młyna na Mątawie, nazywanego Borowym Młynem (1352 r.).
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fusswaten i warfangeln172. Rodzaj urządzeń służących do połowu ściśle określono także 
w przywilejach na młyny w Wolnicy (1423  r.)173, Wopach (1426  r.)174, Henrykowie 
(1434 r.)175 i Goręczynie (1436 r.)176. W Juszkowie (1339 r.) przyznawano młynarzowi 
prawo do połowu ryb w stawie młyńskim dowolnymi przyrządami177. 

Wspomniano już, że w przypadku niektórych młynów zezwolono na budowę dru-
giego, górnego stawu, w którym również hodowano i odławiano ryby. Mowa o tym 
między innymi w przywileju lokacyjnym dla wsi Sułowo z 1335 r.178 Z kolei nowy wła-
ściciel młyna w Jagodnej w 1371 r. zyskał prawo do łowienia ryb w obu stawach, to 
znaczy młyńskim i górnym179. Również właściciel młyna w Kumehnen (ros. Kumatschjo-
wo) w 1384 r. miał prawo założyć drugi staw i w nim na swoje potrzeby łowić ryby180. 
Znane są przypadki, gdy wystawca dokumentu przeznaczył część ze złowionych w stawie 
młyńskim ryb na rzecz osób trzecich. W przywileju na Zęblewski Młyn, wystawionym 
w 1334 r. przez norbertanki żukowskie i rycerza Swarsa (Suarse) z Lewina, połowę ryb 
miał otrzymywać tamtejszy sołtys181. Z kolei 21 XI 1346 r. wójt pogezański Bruno von 
Luter wydał przywilej dla wsi Schoenflys (późniejsze miasto Bisztynek) i nadał sołectwo 
Janowi, sołtysowi w Rogoźnie, z prawem połowu ryb na równych prawach z pleba-
nem182. W przywileju na młyn w Barczewku z 5 XI 1385 r. ustalono, że sołtys i młynarz 
mieli prawo łowienia ryb w stawie młyńskim na własne potrzeby183.

Oprócz ogólnego prawa połowu ryb w stawie młyńskim, które nadawano w przy-
wilejach młyńskich, czasem określano szczegółowo również gatunki ryb, jakie wolno 

172 „Auch vorleye wyr yn von sunderlichen gnoden frey fyscherey yn dem moelteyche myth fusswa-
ten unde mit warfangeln czu yrem thyschen alleyne unde nicht zcuvorkoufen”, OBA nr 881.

173 „Ouch sal her haben frey fischerei in dem molteiche doselbst zu seynem tische und nicht zuvor-
kouffen, mit der hantwate, mit clebenetcze, mit stocknetcze und mit czween secken”, CDW III nr 
599, s. 594-595; H. Steffen, Die ländliche Mühlwesen, s. 80. 

174 „liberam facultatem in piscina eiusdem molendini cum parvis instrumentis, scilicet vulgariter 
hame, hantwate, zecke, stokenetcze et angel, ad mensam suam dumtaxat et nullomodo ad vendendum 
piscandi”, CDW IV nr 122, s. 176.

175 „licenciam piscandi in piscina molendini cum instrumentis, que vulgaliter hantwate longitudinis 
XIIII clofftern, hamen, angeln ad suam mensam dumtaxat, nullatenus autem ad vendendum”, CDW 
IV nr 499, s. 524-525.

176 ADP, monastica, Kartuzy nr 5, dok. 73, s. 253-254.
177 „liberam piscacionem cum quolibet instrumento in piscina”, PrUB III/1 nr 272, s. 197.
178 „concedimus eisdem, ut habere valeant ad molendinum suprascriptum perpetuo piscinam supe-

riorem, que obirtich nuncupatur”, CDW I nr 272, s. 453.
179 „Auch sollen sie frey fischerey haben in beiden teichen und wir mit ihnen zu aller nutz beyden se-

iten”, CDW II nr 448, s. 444-445. Regulacje takie dotyczyły też młyna w Raciąskim Młynie (1363 r.).
180 UBS nr 533, s. 359; P. Siegmund, dz. cyt., s. 295.
181 „mediam partem scultetus et aliam mediam partem cum tota piscina molendini pro se retinebit”, 

PrUB II nr 848, s. 571; A. Czacharowski, dz. cyt., s. 82.
182 „licenciam piscandi in piscina molendini habebunt, tam plebanus quam scultetus sine omni con-

tradiccione”, CDW II nr 73, s. 74.
183 CDW III nr 187, s. 151.
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było łowić. W 1397 r. z nadania kartuzów młynarz w Kiełpinie miał wyłączne prawo 
stawiania koszy na węgorze w Raduni184. Prawo do łowieni ryb w tej rzece miał także 
użytkownik młyna w Bielkowie (1390 r.). W 1421 r. kapituła warmińska, odnawiając 
młynarzowi Jodokowi Wolgemutowi przywilej na młyn w Wadągu, jako część czynszu 
ustaliła obowiązek dostarczania dla kapituły złapanych węgorzy. W 1423 r. przy sprze-
daży młyna w Jutrzence Krzyżacy sprzedali również prawo do połowu węgorzy (aahlfan-
ge)185. Powtórzono je w nadaniu przywileju na sołectwo w Struszewie z 1435  r., gdy 
określając prawo do rybołówstwa, zastrzeżono, aby nie szkodziło to łowieniu węgorzy 
przez młynarza w Jutrzence186. Warto dodać, że prawo do połowu węgorza mieli też 
młynarze w Kamienicy Królewskiej187, Stężycy Szlacheckiej188, Osłoninie189, Goręczynie190 
i Dobie191, którzy płacili za to oddzielny czynsz. Ciekawe informacje przynosi również, 
zachowany jedynie w późnym odpisie, przywilej na młyn w Ciechocinie, który komtur 
tucholski Leonhard von Parsberg nadał Mikołajowi Ludwikowi, zezwalając między in-
nymi na połów ryb „w postne dni małym zakładem”192. 

Karczmy

Nierzadko spotykamy się z sytuacją, gdy wydanie przywileju na założenie młyna lub 
jego użytkowanie było połączone z przyznaniem prawa do równoczesnego prowadzenia 
karczmy193. Było tak szczególnie często w początkach XIV w. na Warmii194. W takiej 
sytuacji młynarz (właściciel młyna) zyskiwał dodatkowe źródło dochodów, które mogło 
przyczynić się do poprawy jego sytuacji materialnej lub nawet zapewnić mu względny 
dobrobyt195. Powody łącznego przyznawania wskazanych uprawnień były zapewne róż-
ne. Najczęściej wiązało się to ze szczególnym przywilejem, gwarantującym stosunkowo 

184 ADP, monastica, Kartuzy nr 5, dok. 21, s. 181; K. Bruski, Początki fundacji, s. 137.
185 R. Cramer, Geschichte, Th. II, s. 197.
186 „dass da fleusst vor Strussow mit kleinem Gezeuge zu seinem Tische, also dass er dem Mueller von 

der Morgenstern nicht geschadet an dem Ahlfange”, R. Cramer, Geschichte, Th. II, s. 199.
187 „Grosse Caments [...] molendinum dabit 2 mr et continet 1 mansum cum mansione, Martini. 

Item de clausura angwille 1 mr Martini”, KKG nr 228, s. 212.
188 „Stasnicz [...] molendinum cum taberna dabit 3 mr item dabit 1/2 mr de clausura angwille Marti-

ni”, KKG nr 228, s. 213.
189 ADP, monastica, Kartuzy nr 5, dok. 64, s. 244-245.
190 Tamże, dok. 73, s. 253-254.
191 GStA PK, Perg. Urk., Sch. XXVI nr 31.
192 „Pozwalamy onemu tez wolne ryb łowienie w stawie do stołu swego w postne dni małym zakła-

dem”, UKT nr 138, s. 158.
193 Ogólnie na temat karczmarzy wiejskich w państwie krzyżackim zob. H. Steffen, Die ländliche 

Krugwesen im Deutschordensstaate. Ein Beitrag zur Kulturgeschichte Altpreussen, ZWG, 56, 1916, 
s. 219-245.

194 Zwrócił na to uwagę A. Szorc, dz. cyt., s. 233.
195 H. Steffen, Die ländliche Mühlwesen, s. 90.
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duże dochody młynarzowi. Być może w niektórych sytuacjach, na terenach słabiej za-
siedlonych, było to motywowane także potrzebą istnienia karczmy wzdłuż traktu, gdzie 
młyn był najbliżej położonym obiektem lub centrum dopiero rozwijającego się stop-
niowo osadnictwa (osadą młyńską). Czasem mogło jednak chodzić o zapewnienie mły-
narzowi dochodów, które miały zabezpieczyć rentowność prowadzenia samego młyna. 
Gdy dochód z młyna nie był wystarczający, sposobem jego podniesienia było przyzna-
nie prawa do zbudowania karczmy. Potwierdza to udzielenie przez wielkiego marszałka 
Eberharda von Waldenfelsa 10 I 1415 r. młynarzowi w Koppershagen (powiat Welawa) 
zezwolenia na budowę karczmy196.

Poza takimi szczególnymi nadaniami prawa do budowy karczmy udzielane było naj-
częściej młynarzom, względnie właścicielom młynów (sołtysom) w przywilejach loka-
cyjnych wsi lub dóbr. Ogółem odnaleziono informacje o ponad 40 przypadkach, gdy 
posiadanie młyna było powiązane z jednoczesnym użytkowaniem karczmy197. Zjawisko 
to więc na pierwszy rzut oka wydaje się dość częste. Jednakże bliższa analiza wskazuje, że 
wielokrotnie mamy do czynienia z posiadaniem młyna i karczmy przez sołtysa, względ-
nie nadawanym mu prawem do ich budowy w przywileju lokacyjnym wsi. Dodajmy, że 
udzielenie prawa do budowy oraz posiadania młyna i karczmy łączyło się z odrębnym od 
przywilejów lokacyjnych wsi nadaniem ziemi o bardzo zróżnicowanej powierzchni od 
kilku morgów do nawet kilku łanów (największe nadanie dla młyna w Czulpie wynosiło 
6,5 łana). Prawo do równoczesnego posiadania młyna i karczmy spotykamy również 
w nadaniach ziemskich dla rycerzy i w przypadku młynów, których właścicielami byli 
mieszczanie. Problem stanowi ponadto właściwa interpretacja przywołanych przywile-
jów, nadających prawo użytkowania lub budowy młyna i karczmy. Jedynie w kilku przy-
padkach wyraźnie jest w nich mowa o nadaniu karczmy, względnie karczmy i młyna, 
uczynionym dla młynarza, jak miało to miejsce między innymi w Bludau (ros. Kostro-
vo), Borsku, Czersku i dwukrotnie w Rynie Reszelskim. 

196 „zu hulffe und czu besserung der molen cu Coprshe”, GStA PK, Perg. Urk., Sch. XLIII nr 15.
197 Łączne użytkowanie młyna i karczmy lub prawo do niego miało miejsce w następujacyh wsiach: 

Rudau (1291 r.), rzeka Białogarda (1296 r.), Tolkowiec (1300 r.), Koycherin (1301 r.), Wirdegithen 
(1302 r.), Łajsy (1304 r.), Jarantowice, Kiwity (1308, 1402 r.), Pakosze, Mingajny (1311 r.), Skar-
szewo, Konradowo (1312 r.), Ludwikowo (1316 r.), Różaniec (1317 r.), Długi Borek, Rębiechowo 
(1318 r.), rzeka Sunia (1318 r.), Dzietrzychowo (1320 r.), Ziegenberg (1325, 1338, 1381 r.), Pio-
trowiec (1330 r.), koło Luzina (1333 r.), Bugi (1333–1342 r.), Zęblewski Młyn (1334 r.), Bludau 
(1341 r.), Thierenberg (1342, 1348, 1369 r.), Czersk (1350 r.), Koniewo (1350 r.), Ryn Reszelski 
(1351, 1422 r.), Bugi (1352 r.), Kalk (1357 r.), Kolno (1359 r.), Stara Welawa (1361 r.), Leissen, 
Medenau (1362 r.), Potryty (1366 r.), Ryn (1369 r.), Mingajny, Barczewko (1376 r.), Lauth (1379 r.), 
Uggehnen (1381 r.), Dorben (1382 r.), Borsk (1383 r.), Laptau (1390 r.), Kolno (1403 r.), Skrojty 
(1410 r.), Koppershagen (1415 r.), Wiekau (1416 r.), Reda (1419 r.), Ruppenmaltz (1420 r.), Ostrzy-
ce (1422 r.), Różaniec (1430 r.), Smug, Bardyny, Wielkie Zajączkowo (1435, 1447 r. inny), Girmow 
(1450–1467 r.), Pokirren (1459 r.), Reda, Zięby, Kaczkowo, Tursiglow (1423 r.), Stężyca Szlachecka, 
Reda, Zagórze (XV w.).
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Niejednokrotnie odnajdujemy w źródłach sytuacje, w których nadanie młyna powią-
zane jest z prawem do budowy karczmy. W 1308 r. biskup warmiński Eberhard nadał 
takie prawo Gerhardowi w miejscowości Kiwity198. Natomiast w 1318 r. tenże biskup 
nadał młynarzowi Heinemanowi młyn nad rzeką Sunia koło wsi Worławki z prawem 
budowy karczmy, jednocześnie zastrzegając, że gdyby w najbliższej okolicy lokowano 
w przyszłości wieś na prawie niemieckim, nie miała ona prawa posiadać własnej karcz-
my. To ostatnie postanowienie oczywiście stanowiło dodatkowe zabezpieczenie intere-
sów młynarza199. Z kolei w 1351 r. biskup warmiński Jan nadał młynarzowi Piotrowi 
karczmę i 5 mórg przy zamku w Rynie200. Karczma, jako część nadania stanowiącego 
całość z młynem, funkcjonowała na tych samych warunkach prawnych. Jeśli więc młyn 
był nadawany na prawie dziedzicznym (iure hereditario), to również dotyczyło to karcz-
my (Białogarda, Wirdegithen – ros. Kudrinka). Podobnie w przypadku nadania na pra-
wie magdeburskim obejmowało ono karczmę (młyn i karczma koło Bożego Pola).

Prawo sprzedaży produktów przez młynarzy

Posiadanie przez młynarza karczmy oznaczało, że zyskiwał on prawo do sprzedaży pro-
duktów żywnościowych, w tym tych pochodzących z własnego gospodarstwa (mięso 
i inne)201. W przypadku przywileju na młyn w Czersku z 19 I 1350 r. ustalono, że wła-
ściciel młyna posiadał dodatkowo prawo do karczmy. Przy tym szczegółowo opisano ze-
zwolenie sprzedaży produktów żywnościowych, które dotyczyło prawa sprzedaży chleba, 
piwa, soli, mięsa, ryb „i innych zwyczajnych rzeczy”, jak ujęto to w przywileju202. Z kolei 
w 1351  r. biskup warmiński Jan nadał młynarzowi Piotrowi karczmę położoną koło 
zamku w Rynie Reszelskim, zezwalając na sprzedaż w nim produktów żywnościowych 
i napojów203. Co ciekawe, prawo sprzedaży produktów nie musiało być związane z po-
siadaniem karczmy. W 1356 r. młynarz w Smolinie otrzymał prawo do sprzedaży chleba 
i piwa204. Z kolei w 1380 r. kapituła warmińska zezwoliła Piotrowi Snerkemu na budowę 

198 CDW I nr 144, s. 252.
199 „Heinemanno verisque suis heredibus conferimus et donamus, ut si eundem campum, ubi nunc 

est molendinum, cum theutonicis et villa theutonicali locauerimus, quod unum mansum habere de-
beant, de quo censum similem, quem dabunt alii rustici nobis soluent. Insuper prenominato H. et 
suis legittimis heredibus conferimus, ut in villa que ibidem locaretur, nulla taberna preter suam exstrui 
debeat ab aliquo nec haberi.”, CDW I nr 185, s. 318-319.

200 PrUB IV nr 669, s. 602-603.
201 G. Kisch, Das Mühlenrecht, s. 138.
202 „Und in derselbin mole des vorgenanten dorfis Czirske den kreczim unde veylunge beyde brot 

unde bir, salcz, vleisch unde vissche unde andir gewonliche dink gebe wir ym vrie unde volkommen 
macht”, UKT nr 32, s. 39, por. uwagi H. Steffena, Die ländliche Mühlwesen, s. 90.

203 „unam tabernam circa castrum Ryn nunccupatum contulimus, in qua vendere bibilia et comesta-
bilia possit”, PrUB IV nr 669, s. 602-603.

204 PrUB V nr 414, s. 233.
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młyna w Żurawnie z prawem sprzedaży chleba, mięsa, piwa i innych produktów205. Po-
dobnie uczyniła ona w przypadku młynarza Tydemana w Stabunitach (1380 r.), nadając 
jego właścicielowi specjalne zezwolenie (licenciam specialem) na sprzedaż chleba, mięsa 
i ogólnie żywności oraz na produkcję piwa i łowienie ryb, jednak bez prawa sprzedaży206. 
Natomiast w 1383 r. młynarz Tydeke i Clawko otrzymali oprócz młyna w Borsku, wraz 
z prawem do budowy karczmy, uprawnienie do pieczenia i zabijania zwierząt na jej 
potrzeby207.

Młynarz prowadzący karczmę podlegał równocześnie wszystkim regulacjom doty-
czącym karczmarzy. W 1371 r. właściciel dóbr Jagodna sprzedał znajdujący się w ich 
obrębie młyn z karczmą. Nowi właściciele poza innymi szczególnymi uprawnieniami 
zyskali prawo do sprzedaży w karczmie dowolnych produktów i darmowy opał na jej 
potrzeby208. Także nabywcy młyna klasztornego w Świecinie otrzymali w 1406 r. od cy-
sterek żarnowieckich prawo do sprzedaży w nim chleba i piwa209. Z kolei w 1407 r. ka-
pituła warmińska sprzedała młynarzowi Krystianowi młyn w Pajtunach, udzielając mu 
ponadto ze „szczególnej łaski” prawa do sprzedaży napojów i żywności, jakie posiadali 
inni karczmarze210. Z innych wzmianek wiadomo, że w 1422 r. biskup warmiński Jan 
wspominał o młynarzu z Ryna Reszelkiego, który wzniósł za zgodą jego poprzednika 
dwie karczmy211.

Pewne wskazówki na temat realnego znaczenia ekonomicznego, jakie miała karczma 
w połączonym gospodarstwie składającym się z młyna i karczmy, przynosi dokument 
wystawiony 13 VII 1399 r., w którym ówczesny komtur bałgijski Ulryk von Jungingen 
rozstrzygnął spór pomiędzy karczmarzem w Fedderau Henselem Grologkiem a Han-
sem Mohlerem o ziemię i wymiar czynszu. Z dawnego czynszu wynoszącego 12 grz., 
który przewidywał stary przywilej na karczmę i młyn, Hensel miał płacić 4 grz. (mły-
narz płacił 8 grz.) oraz połowę służby wojskowej, połowę wartowego (Wartlohn) i poło-
wę z 4 szylingów plebanowi. Chodziło tu najpewniej o podział obciążeń czynszowych 

205 „licenciam emendi et vendendi infra terminos ipsorum quatuor mansorum panes, carnes, cerevi-
siam et omnia alia, que in similibus emi et vendi sunt consueta”, CDW III nr 105, s. 78.

206 „dantes et concedentes eidem licenciam specialem vendendi panem et carnes et generaliter, qu-
idquid manducari potest, et cereuisiam propinandi ac piscandi in stagno molendini ad mensam suam 
duntaxat et nullatenus ad vendendum”, CDW III nr 94, s. 69.

207 UKT nr 92, s. 99-100. Na początku XVI w. wyszynk piwa w młynach został zakazany, ASP V, nr 
563, s. 680 (rok 1521); H. Steffen, Die ländliche Mühlwesen, s. 90.

208 „vort mehr sollen wir ihnen holz ewiglich zu ihrer (selbes?) notdurfft zu eime fuhre des kreczemes 
alle jar jerlich geben, das sollen sie hauen auf dem unsern, wo dass wir ihnen das bewisen, dass uns 
ebene komme [...] Auch sollen sie feyle haben in dem kreczeme allerhand kouffenschaft, die ihnen 
nuetlich ist, sonder allerhande widerrede” CDW II nr 448, s. 444-445.

209 „wen zcu yn byer unde broeth moegen sy och frey vorkoufen”, APG 942/202, s. 15-16.
210 CDW III nr 435, s. 443.
211 CDW III nr 584, s. 578.
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Młyn i jego otoczenie286

pomiędzy karczmę i młyn, które wcześniej stanowiły jedno gospodarstwo212. Wynika 
z niego, że w opisanym przypadku dochody, a co za tym idzie, obciążenie czynszowe, 
miały się jak 1 do 2 na korzyść młyna. Podobnie w nowym przywileju na młyn w Sta-
rej Welawie z 1447 r. jego właścicielowi potwierdzono prawo do sprzedaży mięsa (frey 
schwenkwerg)213.

Czynsz z karczmy i młyna

W przypadku, gdy młyn i karczma stanowiły całość gospodarstwa, zarządzanego przez 
młynarza lub właściciela młyna i karczmy, zazwyczaj również czynsz pobierany przez 
przedstawiciela władzy zwierzchniej był wspólny, bez bliższego określenia jego skład-
ników. W kilku przypadkach jednak doszło do dokładnego oddzielenia czynszu po-
bieranego z karczmy i młyna, których właścicielem była ta sama osoba. W 1325 r. bi-
skup sambijski Jan zatwierdził sprzedaż przez Tylo zwanego Cygenbergiem Heinrichowi 
zwanemu Krusem młyna, karczmy i łana ziemi położonych koło zamku w Ziegenber-
gu. Nadanie określało, że czynsz roczny miał wynosić 4,5 grz. płacone na św. Marcina, 
w tym 2 grz. z młyna, 2 grz. z karczmy i 0,5 grz. z łana. Może z tego wynikać, że do-
chody pozyskiwane z młyna i karczmy były porównywalne214. Z kolei w dokumencie 
z 1342 r. biskup sambijski Jan nadał Hermanowi, szwagrowi Jana z Inflant, karczmę 
i młyn w Thierenbergu (ros. Dunaevka), ustalając czynsz po grzywnie z karczmy i młyna 
oraz 30 kur do śmierci Jana, natomiast jego dziedzice musieli płacić czynsz dwa razy 
wyższy (po 2 grz. i 30 kur)215. Dokładne zestawienie liczby młynów użytkowanych wraz 
z karczmami zawiera tabela 30.

Zwraca uwagę fakt, że najwięcej tego typu gospodarstw łączących młyn i karczmę 
w jedną jednostkę ekonomiczną było na Sambii, nie tylko w części biskupiej, ale też 
w komturstwie królewieckim216. Podobnie stosunkowo wiele było ich też na biskupiej 
Warmii. Natomiast jedynie wyjątkowo, biorąc pod uwagę liczbę młynów w poszcze-
gólnych jednostkach administrcyjnych państwa, tego typu przypadki odnotowujemy 
w innych częściach kraju. Przyczyną szczególnego uprzywilejowania młynarzy na Sambii 
mogły być tamtejsze stosunki własnościowe i co za tym idzie trudne warunki ekono-
miczne, z jakimi tam borykali się młynarze. Z uwagi na małe potrzeby przemiałowe 
słabo rozwiniętych rolniczo terenów, na których przeważały dobra małych wolnych

212 A. Rogge, Das Amt Balga. Beiträge zu einer Geschichte des Heiligenbeiler Kreises, AM, 6, 1869, 
s. 481 (nr 43).

213 „Wier gonnen im auch frey schwenkwerg in dieselben mole zw haben, nochdem es auch fur do 
gehat hott”, OstF 118, k. 222v = OstF 118, k. 448r-v.

214 UBS nr 235, s. 158.
215 UBS nr 330.
216 Na ten fakt, jednak bez odniesienia do sytuacji w innych częściach państwa, zwrócił już uwagę 

R. Plümicke, dz. cyt., s. 69. Nadania młynów i karczem na Sambii w XIV w. omówił P. Siegmund, dz. 
cyt., s. 291-303.
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Gospodarstwo pomocnicze młyna 287

Tabela 30. Młyny z karczmami

Lp. Jednostka administracyjna Ilość młynów 
z karczmami

Liczba młynów 
ogółem % całości

1 biskupstwo sambijskie 10 19 52,0
2 wójtostwo rogozińskie 2 9 22,0
3 biskupstwo warmińskie 7 65 10,0
4 komturstwo królewieckie 5 57 9,0
5 kapituła warmińska 3 31 9,0
6 komturstwo gdańskie 6 116 5,0
7 komturstwo pokarmińskie 2 40 5,0
8 wójtostwo tczewskie 2 44 4,5
9 komturstwo dzierzgońskie 1 32 3,5
10 komturstwo tucholskie 1 29 3,0
11 komturstwo elbląskie 1 58 2,0
12 komturstwo bałgijskie 1 94 1,0

Źródło: Opracowanie własne.

pruskich, oraz fakt, że nieliczne wsie czynszowe na prawie niemieckim powstały w więk-
szości dopiero pod koniec XIV w., samodzielna i opłacalna działalność młyna w praktyce 
była często wręcz niemożliwa217. 

Dodajmy na koniec, że młyn podobnie jak karczma był też naturalnym miejscem 
spotkań ludności, nie tylko na terenie Sambii. Dla przykładu, rycerstwo ziemi cheł-
mińskiej skarżyło się w 1441 r., że pod młynami gromadzili się ludzie luźni, kobiety, 
grajkowie, krawcy worków na mąkę i inny zły lud218.

217 Na temat sytuacji własnościowej i niewielkiej liczby wsi czynszowych zob. H. Plehn, Zur Geschich-
te der Agrarverfassung, s. 54. Szerzej wraz z zestawieniem wsi zob. R. Plümicke, dz. cyt., s. 101-114. 

218 ASP II nr 226, s. 345; B. Geremek, Problem siły roboczej, s. 223.
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Rozdział 5

Rozwój sieci młynów w państwie krzyżackim

5.1.  Środowisko geograficzne – sieć rzeczna

Wpływ na wybór miejsca pod budowę młyna wodnego miało wiele czynników. Oprócz 
potrzeb gospodarczych okolicznych wsi brano pod uwagę także możliwości transportu 
zboża i komunikacji z młynem1. Najważniejszym czynnikiem były jednak warunki wod-
ne, ciek o odpowiednim spadku wody dający możliwość budowy grobli i wykorzystania 
energetycznego. Do napędu koła młyńskiego stosowano energię przepływającej wody. 
Najkorzystniej było, gdy charakteryzowała się ona małymi wahaniami stanu, a więc pre-
ferowano cieki wypływające z jezior lub zasilane głównie wodami podziemnymi2. Te 
ostatnie występowały jednak rzadko3. Z tych samych względów nie wykorzystywano 
do napędu młynów cieków wodnych zasilanych wyłącznie lub głównie przez spływ po-

1 Przy zakładaniu wsi podstawowe znaczenie miała możliwość uprawy ziemi przy użyciu dostęp-
nych wówczas narzędzi. Sama jakość gleby odgrywała tu rolę drugorzędną. Działo się tak, ponieważ 
w początkowym okresie uprawy zadowalające plony dawały nagromadzone powierzchniowe zapasy 
próchnicy. Nieurodzajność gleby ujawniała się dopiero później, po wyczerpaniu płytkich zasobów, 
zob. K. Mikulski, Osadnictwo wiejskie województwa pomorskiego od połowy XVI do końca XVII wieku, 
Toruń 1994, s. 20-21.

2 W ziemi chełmińskiej ponad 60% młynów zlokalizowano na rzekach o przewadze zasilania pod-
ziemnego, zob. Z. Podgórski, dz. cyt., s. 79, 82.

3 Dla terenu ziemi chełmińskiej ustalono, że jedynie dwa młyny w Stanisławce i młyn w Ostromec-
ku miały taki system zasilania, tamże, s. 79-80. W oparciu o informacje zawarte w szesnastowiecznych 
lustracjach można dodać, że na Pomorzu Wschodnim i w województwie chełmińskim młynami za-
silanymi wodami podziemnymi, zwanymi zdrojami, były młyny w Silnie, Czersku, Łyśniewie, Górze 
i Parlinie. Wodę ze spiętrzeń w stawach czerpały młyny działające w Koniecwałdzie, Zblewie, Łągu, 
Dębnicy, Polnicy, Funce i Rudnie. Z jezior wodę czerpały młyny w Szropach, Raciążu i Leśnie. Nato-
miast ze strumieni i rzek zasilano koła młyńskie w urządzeniach zbudowanych między innymi w miej-
scowościach Szembruk, Słup, Rogóźno, Nadolnik, Gostycyn, Borsk, Czarne, Debrzno, Cierznie, Prze-
chlewo, Koczała, Bukowo, Strzeczona, Niwy, Tłuczewo, Smażyno, Załakowo, Parchowo, Prusewo, 
Zagórze, Gniew i Przechowo, zob. LP 1565; Lustracja 1565; Lustracja 1570, passim.
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Rozwój sieci młynów w państwie krzyżackim290

wierzchniowy. Także bezpośrednie zasilanie wodami jezior było utrudnione, gdyż nieła-
two było w tym przypadku uzyskać pożądany spadek wody4.

W związku z tym czynnikiem mającym zasadnicze znaczenie dla rozwoju sieci mły-
nów wodnych była istniejąca na danym terenie sieć rzeczna oraz jej możliwości energe-
tyczne i warunki ich wykorzystania. Tereny państwa krzyżackiego – zarówno Pomorze 
Wschodnie, jak i Prusy właściwe – stwarzały dla tego typu działalności zasadniczo ko-
rzystne warunki, choć istotnie różniące się w poszczególnych częściach państwa. Przecho-
dząc do charakterystyki sieci rzecznej tych obszarów, należy podkreślić, że do napędzania 
młynów wykorzystywano energię przede wszystkim mniejszych cieków wodnych, gdyż 
większe służyły jako ważne szlaki transportowe. Co więcej, na małych rzekach możliwe 
było dodatkowe spiętrzanie wody bez tworzenia utrudnień dla transportu. Czynnikiem 
korzystnym przy ich wykorzystaniu jako potencjalnych źródeł energii były bardzo duże 
różnice wysokości między ich źródłami a ujściami, co dodatkowo zwiększało potencjał 
energetyczny5. 

W przypadku Pomorza Wschodniego najważniejszą rzeką i szlakiem transporto-
wym była Wisła. Z punktu widzenia rozwoju młynarstwa jej wykorzystanie ograniczało 
się do lokowania na niej młynów łodnych, zazwyczaj budowanych na wyspach, tak jak 
miało to miejsce w pobliżu Chełmna. Ograniczone znaczenie dla młynarstwa miały 
również spławne dopływy Wisły: Brda, Wda i Wierzyca. Dla jego rozwoju wykorzy-
stano przede wszystkim dopływy wymienionych rzek. Były to na Wierzycy: Wietci-
sia, Piesienica i Jonka, na Wdzie: Niechwaszcz, Prusina, Ryszka i Wyrwa, a na Brdzie: 
Strużka, Chocina, Zubrzyca, Stążka i Kamionka. Do dorzecza Odry zalicza się rzeka 
Gwda, położona na granicy omawianego terytorium, której dopływami w komtur-
stwie człuchowskim były Czarna, Strzeczonka i Debrzynka. Duże znaczenie i korzyst-
ne warunki dla rozwoju młynarstwa miały również takie cieki wodne, jak Radunia 
i Kłodawa, a przede wszystkim położone w pobliżu Gdańska Potok Oliwski, Strzyża, 
Zagórska Struga, Potok Chyloński, Kacza i Kamienny Potok. Z rzek uchodzących do 
Bałtyku największe znaczenie miały Słupia, Łupawa, Łeba i Reda. Młyny można było 
budować także nad Piaśnicą, Czarną Wodą i Płutnicą. W ziemi chełmińskiej największe 
znaczenie miały cieki kierujące swe wody do Drwęcy (dopływu Wisły). Były to kolejno: 
Kujawka (zwana też Młynówką), Struga Wąbrzeska, Struga Kowalewska i Struga Rych-
nowska. Granice terytorium wyznaczała zaś Osa (dopływy prawe: Gardęga, zwana też 
Gardeją, Prenczawa, Młynówka, a lewe: Gać i Lutryna). Z kolei teren Prus właściwych, 

4 Takie rozwiązanie prawdopodobnie zastosowano w zbudowanym przed 1255 r. młynie w Storlu-
sie oraz w młynie w Kończewicach, który powstał także w XIII w., Z. Podgórski, dz. cyt., s. 81.

5 Charakterystykę sieci rzecznej oparto na następujących opracowaniach: K. Chmielewski, Hydro-
grafia, [w:] Słownik geograficzny Państwa Polskiego i ziem historycznie z Polską związanych, red. S. Ar-
nold, t. 1: Pomorze Polskie. Pomorze Zachodnie. Prusy Wschodnie, Warszawa 1936, z. 2, szp. 97-124; 
S. Srokowski, Prusy Wschodnie. Studium geograficzne, gospodarcze i społeczne, Gdańsk 1945; K. Mikul-
ski, Osadnictwo wiejskie, s. 20-29; Z. Podgórski, dz. cyt., s. 24-29. Dane na temat potencjału energe-
tycznego wybranych rzek zamieszczono w tabeli 31.
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Środowisko geograficzne – sieć rzeczna 291

w rozumieniu ówczesnych granic państwa zakonnego, charakteryzuje się dużą liczbą 
naturalnych szlaków wodnych oraz bogactwem jezior. Z rzek pojeziernych tego obszaru 
ważne są: Drwęca (większe dopływy: Rypienica, Ruziec, Iławka, Wel), Łyna (największe 
dopływy: Marózka, Kwiela, Kortówka, Elma, Wadąg, Kirsna, Symsarna, Pisa Północna 
i Guber) oraz Węgorapa (dopływy Gołdapa i Pisa). Dwie ostatnie odwadniają wiel-
kie jeziora mazurskie, zaś Drwęca wody jezior Pojezierza Chełmińsko-Dobrzyńskiego. 
Wody swe do Wisły oddaje natomiast Nogat (dopływy: Liwa i Młynówka Malbor-
ska). Z rzek odprowadzających swe wody bezpośrednio do Zalewu Wiślanego należy 
wspomnieć, wypływającą z jeziora Drużno niewielką rzekę Elbląg, Pasłękę (największe 
dopływy Wałsza – Drwęcę Warmińską, Łaźnicę i Miłakówkę), Baudę (dopływ Gardy-
ny), Banówkę (niem. Bahnau, ros. Mamonowka, większe dopływy: Gołuba, Krzewno, 
Ławta, Omaza, Rusewo, Strumień Wilki), Świerzą (niem. Frisching, ros. Prochładna-
ja), Pregołę (główny dopływ Łyna), która powstaje z połączenia Węgorapy i Wystruci. 
Do Zalewu Kurońskiego wody swe kieruje położony na wschodniej granicy państwa 
zakonnego Niemen.

O charakterystyce i właściwościach wymienionych rzek zdecydowała topografia te-
renu. Zarówno na Pomorzu, jak i w Prusach właściwych po ustąpieniu lodowca odpływ 
wód z pojezierzy następował w dwóch kierunkach – na północ, ewentualnie ku pół-
nocnemu-zachodowi i południowemu-wschodowi. Obecnie sieć hydrograficzna składa 
się z rzek pojeziernych, odprowadzających wody opadowe pojezierzy, dolin pełniących 
funkcję rynien odpływowych dla tych wód oraz rzek tranzytowych. Rzeki pojezierne 
spływają ze wzniesień moreny bałtyckiej na północ bezpośrednio do morza (rzeki brzeż-
ne) lub na południe, wchodząc w skład systemów Odry i Wisły. Dział wodny między 
rzekami brzeżnymi i dorzeczami Wisły stanowią wyniosłości pojezierne. Na Pomorzu 
zaczynają się one przy Zatoce Gdańskiej, na wydmach między Sopotem a Nowym Por-
tem, dalej przecinają nizinę i przechodzą na wał morenowy. W ten sposób już 5 km od 
morza występuje wzniesienie wysokości 100 m. Wszystko to powoduje, że choć rzeki 
pojezierzy są dość krótkie, to ich rzeczywista długość jest dwa razy większa niż odle-
głość źródeł do ujścia. Jest to wynikiem ich dużego rozwoju, wynikającego z przepływu 
przez nierówności moreny dennej. W przypadku rzek pojeziernych mamy do czynienia 
z niewyrównanym spadkiem. W górnym biegu zazwyczaj mają one spadek schodkowy, 
składający się z odcinków prawie poziomych i odcinków o silnych spadkach, na których 
rzeka lub strumień momentami przypomina rwące potoki podgórskie. Szczególnie silnie 
spadki mają Łeba, Łupawa oraz górna Drwęca, w przypadku której na pierwszych 28 km 
biegu różnica wysokości źródeł i ujścia do Jeziora Drwęckiego wynosi 70,5 m. W dal-
szym biegu płynie już starą równiną dyluwialną, a jej spadki są niewielkie. Podobnie 
rzeki w Prusach właściwych, płynące ze wzniesień położonych na południu kraju, a także 
kęp morenowych położonych w części północnej, charakteryzują się nieraz wyjątko-
wo dużym spadkiem. Dla przykładu rzeczka Bauda ma źródła w okolicach Milejewa, 
u podnóża Góry Maślanej na wysokości 197 m n.p.m. W środkowym biegu przepły-
wa przez Równinę Warmińską, a uchodzi do Zalewu Wiślanego w okolicy Fromborka.
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Tabela 31. Niektóre dane hydrotechniczne rzek

Rzeka Długość
w km

Wysokość Spadek ‰ Powierz-
chnia 

dorzecza 
w km2

źródeł
[w m]

ujścia
[w m]

biegu 
górnego

biegu 
dolnego przeciętny

Pomorze Wschodnie
Słupia 188,4 177,0 0,0 – – 0,94 1653

Łupawa 91,9 202,0 0,3 2,98 1,05 1,82 964
Łeba 149,8 170,0 0,3 2,62 0,52 1,13 1783
Reda 56,8 49,4 0,0 – – 0,87 509
Gwda 146,7 149,0 48,4 0,90 0,52 0,69 4744
Brda 232,7 180,0 28,8 1,31 0,51 0,65 4654

Czarna 
Woda 185,9 156,0 21,2 – – 0,72 2202

Wierzyca 145,0 188,0 10,3 – – 1,22 1632
Ziemia chełmińska i Prusy właściwe

Pasłęka 210,8 157,0 0,0 – – 0,75 (1,09) 2330
Świeża 88,8 43,4 0,0 1,11 0,29 0,49 1128
Łyna 289,4 153,0 1,2 1,14 0,37 0,52 7126

Węgorapa 169,4 116,0 9,3 – – 0,63 3957
Wystruć 102,2 47,0 9,3 0,70 0,12 0,37 1253
Pregoła 126,7 9,3 0,0 – – 0,07 2714

Osa 105,1 105,0 16 – – 0,64 (0,9) 1605
Drwęca 245,3 165,5 36,6 2,48 0,29 0,52 5500
Wkra 227,9 176,0 68,0 – – 0,47 5109
Orzyc 136,0 143,0 80,0 – – 0,46 2165

Omulew 109,3 136,0 92,0 – – 0,40 2037
Pisa 180,0 159,0 98,0 – – 0,34 4074
Łęg 127,1 185,0 110,0 – – 0,59 –

Struga 
Rychnowska 15,2 – – – – 2,8 49,3

Struga 
Lubicka 5,0 – – – – 6,9 41,6

Lutryna 27,0 – – – – 1,3 476

Źródło: K. Chmielewski, Hydrografia, [w:] Słownik geograficzny Państwa Polskiego i ziem historycz-
nie z Polską związanych, red. S. Arnold, t. 1: Pomorze Polskie. Pomorze Zachodnie. Prusy Wschodnie, 
Warszawa 1936, z. 2, szp. 97-124, tabela 26, s. 112; Z. Podgórski, Wpływ budowy i funkcjonowania 
młynów wodnych na rzeźbę terenu i wody powierzchniowe Pojezierza Chełmińskiego i przyległych części 
dolin Wisły i Drwęcy, Toruń 2004, tabela nr 3, s. 25; S. Srokowski, Prusy Wschodnie. Studium geogra-
ficzne, gospodarcze i społeczne, Gdańsk 1945, s. 25-27. W nawiasach okrągłych przytoczono inne dane 
za Z. Podgórskim i S. Srokowskim. Spadek wynoszący 1‰ oznacza, że rzeka opada średnio o 1 m na 
1 km swego biegu.
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Koryto Baudy i jej dopływów charakteryzuje się bardzo dużymi spadkami, dochodzą-
cymi do 26‰. Rzeczka wykazuje średni spadek 4,7 m na kilometrze (4,7‰), a więc 
tyle, ile górska część Wisły. Główne zasoby wody czerpie za pośrednictwem Gardyny 
przepływającej przez Wzniesienie Elbląskie. Podobnie jest w przypadku Banówki, która 
przyjmuje wody swych prawych dopływów Ławty (niem. Jarft, ros. Wituszka) i Oma-
zy, uchodząc ostatecznie do Zalewu Wiślanego. Wykazuje ona w swym około trzydzie-
stokilometrowym biegu spadek 4,17‰. Jeszcze większym spadkiem charakteryzuje się 
natomiast Wałsza, będąca najdłuższym dopływem Pasłęki. W środkowym biegu, płynąc 
w głęboko wciętej dolinie, na pewnych odcinkach ma charakter rzeki górskiej, a jej spa-
dek dochodzi do 5,13‰. Wody swe względnie szybko prowadzą także Pasłęka, Węgo-
rapa i Łyna, odróżniając się tym od rzek niżowych. Średni spadek dla Pasłęki to 1,09‰. 
Węgorapa odwadniająca jezioro Mamry płynie ku Pregole. Jej wody wypływają z jeziora 
na wysokości 116 m n.p.m. i płyną do rzeki źródłowej Pregoły – Wystrucia, z którym 
łączą się na wysokości 11 m n.p.m. po przepłynięciu 153 km, co daje spadek o 105 m, 
a więc średnio 0,70‰. Z kolei Łyna, wypływając z wysokości 155 m n.p.m., wpada do 
Pregoły po przepłynięciu 289,4 km i jej spadek wynosi 131,8 m, a więc 0,45 m na 1 km. 
Mniejsze spadki mają takie rzeki, jak Świeża (0,46‰) i Wystruć (0,36‰), zaś typowo 
nizinny bieg, wynoszący około 0,1‰, charakteryzuje Nogat, rzekę Elbląg i Pregołę, 
która na odcinku od Welawy do ujścia (71,6 km) ma tylko 0,016‰ spadku. Ramię 
Pregoły, uchodzące do Zalewu Kurońskiego, zwane Dejmą, na odcinku 37 km ma tylko 
0,56 m spadku absolutnego. Niemen przepływający 112 km od styku obecnej granicy 
Litwy z Obwodem Kaliningradzkim do Zalewu Kurońskiego wykazuje spadek 9,6 m, 
co daje średnio 0,08‰.

W przypadku wykorzystania rzek do budowy młynów ważnym czynnikiem była tak-
że względna stabilność ich stanów w ciągu roku. Dla Prus właściwych wielką rolę odgry-
wają w tym względzie jeziora mazurskie, które, gromadząc wielkie ilości wód atmosfe-
rycznych, regulują ich odpływ. Dzięki temu między niskim stanem wody a wodostanem 
wysokim zachodzi w ich okolicy stosunek jak 1:4, a na terenie całych Prus jak 1:30. Dla 
porównania na Renie współczynnik ten może mieć wartość 1:1000. Wszystko to po-
wodowało, że na omawianym terenie istniały dobre i bardzo dobre warunki do rozwoju 
młynów wodnych, a jedyny wyjątek stanowił właściwie teren Żuław.

5.2.  Związek z rozwojem osadnictwa i gospodarki rolnej

Wspomniano już, że w zależności od lokalnych warunków wodnych, możliwości finanso-
wych i rzeczywistych potrzeb decydowano się na budowę młynów z kołem podsiębiernym 
lub nasiębiernym. Ze względu na znacznie większe koszty i trudności techniczne młyny 
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nasiębierne budowano zasadniczo w przypadku, gdy miejscowe warunki uniemożliwia-
ły w praktyce inne rozwiązanie. Inaczej było jedynie w ośrodkach miejskich oraz tam, 
gdzie młyny pracowały na potrzeby zamków krzyżackich i odpowiednio dużego zaple-
cza gospodarczego. Obserwowana w badanym okresie trwałość lokalizacji w przypadku 
młynów wodnych wskazuje na zazwyczaj właściwy dobór miejsc ich budowy6. Najwcze-
śniej powstawały one przede wszystkim przy miastach, na których potencjalne potrze-
by przemiałowe były największe. Ze względu na funkcję, jaką pełniły młyny wiejskie 
w gospodarce, oczywisty jest związek ich budowy z rozwojem lokalnej produkcji rolnej. 
Decyzję o budowie nowego założenia młyńskiego podejmowano w przypadku osiągnięcia 
odpowiedniego poziomu tej produkcji i wystąpienia potrzeby powstania nowego urzą-
dzenia przemiałowego. Tak więc w specyficznych warunkach, w jakich funkcjonowało 
państwo krzyżackie, wraz z rozwojem kolonizacji i intensyfikacją osadnictwa wiejskiego 
następowało też zakładanie nowych młynów7. Jednocześnie na oparcie akcji osadniczej 
na dawnych strukturach z okresu pruskiego może wskazywać fakt, że liczne młyny po-
wstawały w okolicy dawnych grodów pruskich. Być może chodziło tu o wykorzystanie 
istniejących już powiązań gospodarczych, sieci osadnictwa i dogodnego rozplanowania8. 
O planowaniu tych działań świadczą umieszczane w przywilejach lokacyjnych rezerwa-
cje miejsca pod przyszłe młyny. Znajdują się one w dokumentach wystawianych zarów-
no przez Zakon, jak i biskupów. W miarę intensyfikacji produkcji rolnej podejmowano 
natomiast decyzje o ewentualnej rozbudowie dotychczasowego młyna poprzez dodanie 
drugiego lub kolejnego koła, co z kolei wymuszało większe spiętrzenie wody i budowę 
drugiego, górnego stawu. Zależność ewentualnej rozbudowy młyna poprzez dodanie ko-
lejnego koła od sytuacji gospodarczej podkreślano w treści dokumentów. Jak pamiętamy, 
w przywileju na młyn w Bałowie z 1401 r. wyraźnie stwierdzono, że ewentualna budowa 
kolejnego koła będzie związana z poprawą sytuacji gospodarczej kraju9. Niejednokrotnie 
z góry zakładano potencjalną intensyfikację produkcji zbożowej, regulując w przywile-
jach młyńskich ewentualny wymiar czynszu z młyna w sytuacji dodania kolejnego koła. 
Planowość prowadzonych działań potwierdza przypadek obszaru w rejonie Pisza. W spra-

6 Znaczna część młynów funkcjonowała w tych samych lokalizacjach przez kolejne stulecia, co 
potwierdza mapa Schroettera z przełomu XVIII i XIX w. Szczegółowe badania trwałości lokalizacji 
potwierdzaja tę obserwację. W ziemi chełmińskiej do 100 lat działało 31 młynów, od 100 do 200 lat 
– 12 młynów, od 200 do 300 lat – 11 młynów, od 300 do 400 lat – 11 młynów, od 400 do 500 lat – 
11 młynów, od 500 do 600 lat – 17 młynów, a od 600 do 750 lat – 10 młynów, zob. Z. Podgórski, dz. 
cyt., s. 139, tabela 25. 

7 Na istnienie takich prawidłowości w zakładaniu i kształtowaniu sieci młynów w odniesieniu do 
komturstwa dzierzgońskiego zwracała już uwagę H. Wunder, dz. cyt., s. 153. 

8 Dla komturstwa dzierzgońskiego były to młyny położone w Starym Dzierzgoniu, Świętym Gaju, 
Janikach Wielkich, Myślicach i Stążkach, na co wskazywała H. Wunder, dz. cyt., s. 153, przyp. 93.

9 „Ap sie ouch hirnach males nach besserung der lande, nach eyn radt dotzu wolden bauwen, das 
sal man in wol gunnen, also bescheidinlich, das sie ouch besundern dovan sullen tzinsen vunff mrk uff 
den egeschriebenen tag”, GStA PK, Perg. Urk., Sch. XXXIX nr 127. Na temat tego nadania K. Riel, 
dz. cyt., s. 243; G. Białuński, Osadnictwo regionu, s. 32.
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wozdaniu z objazdu tych terenów w 1424 r. wspomniano o zamiarze organizacji licznych 
osad, wraz z którymi miały powstać także młyny zlokalizowane między Pisą i Wincentą10. 

5.3.  Sieć młynów wiejskich

Rozmieszczenie przestrzenne

Na umiejscowienie młyna miało wpływ wiele czynników, a przede wszystkim potrzeba 
nowego urządzenia obsługującego położone w okolicy nowe wsie lub folwarki. Oczywi-
ście lokalizacja była w dużym stopniu determinowana warunkami wodnymi, korzyst-
nymi dla budowy grobli i spiętrzenia wody. Musiała jednak uwzględniać też problem 
transportu zboża do młyna, co w pewnych okresach roku (późna jesień, wiosna) było 
bardzo utrudnione. Analiza mapy ukazującej rozmieszczenie młynów wodnych w po-
szczególnych jednostkach terytorialnych państwa zakonnego wskazuje na ścisły związek 
ich liczby zarówno z rozwojem osadnictwa wiejskiego, jak i istniejącą siecią wodną.

Sieć młynów w XIII w. na Pomorzu Gdańskim

W ukazaniu sieci młynów w XIII zostaną uwzględnione również te zakładane na Pomo-
rzu Gdańskim, które znalazły się pod kontrolą Krzyżaków dopiero po 1308 r. Jest to nie-
zbędne dla uchwycenia właściwego kontekstu przemian, jakie następowały w później-
szym okresie11. Najstarsze wzmianki dotyczące młynów na Pomorzu Gdańskim są zwią-
zane z prawem cystersów oliwskich do użytkowania młynów, które zatwierdził w 1226 r. 
papież Honoriusz III12. Początki młynarstwa wiążą się również z działalnością osadniczą 
i gospodarczą książąt pomorskich. W dniu 19 IX 1239 r. książę Świętopełk nadał klasz-
torowi w Żukowie dwie wsie Skarszewy i Grabowo wraz z miejscami na młyny13. Z ko-
lei 26 IX 1245 r. papież Innocenty IV wziął w swą opiekę oraz potwierdził duchowe 

10 Sprawozdanie wydrukował R. Seeberg-Elverfeldt, dz. cyt., s. 42-43. Jego omówienia dokonał 
G. Białuński, Kolonizacja „Wielkiej Puszczy, s. 23-25. Autor ten jednak błędnie przyjął, że chodziło 
o już istniejący stan osadnictwa, a nie jedynie przyszłe plany co do jego organizacji, zob. W. Długo-
kęcki, Rola działalności kolonizacyjnej zakonu krzyżackiego w wyznaczeniu granicy mazowiecko-pruskiej 
w XIV i początkach XVI wieku, [w:] Pogranicze polsko-pruskie i krzyżackie (II), red. K. Grążawski, 
Włocławek–Brodnica 2007, s. 190, przyp. 56.

11 Problematykę początków młynarstwa na Pomorzu Gdańskim w XIII w. przedstawił W. Łęga, dz. 
cyt., s. 126-143 (w tym tabela s. 129-133 i mapa s. 135).

12 PU nr 32, s. 26-27; W. Łęga, dz. cyt., s. 126.
13 PU nr 69, s. 59; W. Łęga, dz. cyt., s. 127; A. Czacharowski, dz. cyt., s. 51-52.
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i ziemskie prawa klasztoru w Oliwie, w tym dotyczące młyna w Pławnie (Chmielonko) 
nad Radunią14. Z kolei 23 XII 1247 r. książę Świętopełk sprzedał klasztorowi w Oli-
wie dwa młyny położone nad strumieniem Strzyża15. Potwierdza to, że początkowo ze 
względu na koszty budowy i potencjalne dochody z młynów pojawiły się one w dobrach 
książęcych16. Jednak z czasem równie ważną rolę odegrał zakon cystersów. Później obok 
młynów w dobrach książęcych i wielkiej własności kościelnej powstawały one w dobrach 
prywatnych17. O prawo budowy młynów występowali również cystersi z Pogódek, na co 
wskazuje noszący datę 1256 r. falsyfikat dokumentu, zgodnie z którym książę Sambor 
miał przyznać im prawo budowy młynów w ich wsiach w okręgu tczewskim18. W in-
nym falsyfikacie z datą 1257 r. książę miał nadać wspomnianemu klasztorowi między 
innymi młyn w Szpęgawie koło Tczewa19. W tym samym roku prawo budowy młyna 
w Wierzchucinie otrzymały od księcia Świętopełka cysterki w Żarnowcu20. Podobnie 24 
IX 1259 r. książę Świętopełk potwierdził i rozszerzył norbertankom z Żukowa darowiznę 
swego ojca Mściwoja z 24 IV 1209 r., obejmującą także miejsca na budowę młynów nad 
rzekami Wisłą, Wdą i Radunią21. W 1260 r. książę Sambor nadał miastu Tczew przywi-
lej na prawie lubeckim, rezerwując sobie prawo do 2/3 dochodów z młyna22. W nadaniu 
z tego roku dla cystersów, dotyczącym wsi Gołubie, również mowa o młynach23. Zapisy 
tego typu, które jednak nieraz trudno jednoznacznie interpretować, znalazły się też w in-
nych przywilejach, dotyczących poszczególnych wsi24.

Jak już wspomniano, oprócz zapisów dla instytucji kościelnych książę Świętopełk 
nadawał młyny mieszczaństwu gdańskiemu. W 1261 r. Gotfryd von Wirceburg i Jan 
von Rechiz otrzymali prawo do budowy dwóch młynów na rzece Strzyży na prawie 
dziedzicznym25. W dokumencie wspomniano też istniejący już wówczas młyn położony 

14 PU nr 87, s. 73-74.
15 „aquam, que dicitur Wstrisza, cum molendinis duobus ab aqueductu videlicet antiquo iuxta 

molendinum superius posito versus montes usque in paludem vendidimus libere perpetuo iure possi-
dendam”, PU nr 101, s. 86-87. W. Łęga (dz. cyt., s. 126) nieprecyzyjnie podaje, że chodziło o nadanie 
książęce. 

16 Było to oczywiście szersze zjawisko obserwowane także na innych ziemiach polskich, zob. 
M. Dembińska, Przetwórstwo zbożowe, s. 69. 

17 W 1256 r. nadanie księcia Sambora dla Henryka Scilderego i Jana von Beyzenburga wsi Zającz-
kowo i Mieścin koło Miłobądza z prawem budowy młyna, PU nr 164, s. 137-138.

18 PU nr 165, s. 138, zob. A. Gut, dz. cyt., s. 99-101. Przejawem starań cystersów był też kolejny 
falsyfikat z datą 10 VII 1258 r., w którym książę Sambor miał nadać im dobra w Pogódkach z prawem 
posiadania młynów i wyłącznym uprawnieniem do ich wznoszenia na Wierzycy i Wiecy, PU nr 170, 
s. 143-144; W. Łęga, dz. cyt., s. 127; A. Gut, dz. cyt., s. 124.

19 PU nr 173, s. 148-149. Młyn został wspomniany w 1260 r., PrUB II nr 260, s. 169.
20 PU nr 168, s. 141-142; R. Kubicki, Przywileje na młyny, s. 293-294.
21 PU nr 186, s. 158-159.
22 PU nr 185, s. 157. 
23 PU nr 183, s. 155.
24 Zestawił je W. Łęga, dz. cyt., s. 129-133. 
25 PU nr 189, s. 161.
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koło Gdańska, zwany młynem Arnolda (znajdujący się we Wrzeszczu). Z kolei w 1263 r. 
książę Świętopełk potwierdził klasztorowi cystersów w Oliwie fakt odkupienia wspo-
mnianego młyna we Wrzeszczu, od „starego” (byłego) sołtysa z Gdańska Arnolda i jego 
zięcia Apolloniusza26. Dodatkowo w 1283 r. książę potwierdził cystersom prawo do całej 
Strzyży. W dokumencie wymieniono dwa młyny cysterskie i młynisko położone poniżej 
Wrzeszcza, które wcześniej należało zapewne do wspomnianych wcześniej mieszczan27. 
W 1266 r. Mściwój II przyznał prawo do młyna komesowi Ściborowi w nadaniu dóbr 
Gacki28. Z kolei w nadaniu z 1 X 1273  r. przez księcia Mściwoja II wsi Mochle dla 
rycerza Chalimira, syna Stefana, wspomniano młyn nad graniczną rzeką Kamionka29. 
Podobnie w 1275 r. książę Sambor nadał klasztorowi cysterek w Chełmnie między inny-
mi rzekę Strzybok, na południe od Tczewa, aż do granic wsi Knibawa na budowę młyna 
i stawu30. W 1276 r. książę Mściwój II nadał Henrykowi von Wercibergowi urząd sołtysa 
miasta Słupska wraz z młynem przy kościele św. Mikołaja31. Z tego samego roku pocho-
dzi falsyfikat, zgodnie z którym Mściwój II miał zezwolić klasztorowi cystersów w Pelpli-
nie na założenie młynów na rzece Jonce32. Prawo do budowy młynów w swych dobrach 
otrzymali od księcia w 1280  r. również cystersi z Lądu33. Podobnie w 1286  r. książę 
zezwolił biskupowi włocławskiemu Wisławowi budować młyny na strumieniu pomię-
dzy Miłobądzem i Zajączkowem34, a w 1289 r. joannitom lubiszowskim na Szpęgawie35 
i cystersom z Byszewa w Starych Polaszkach36. W 1291 r. książę Przemysł potwierdził 
między innymi prawa cystersów oliwskich do posiadanych młynów i miejsca na młyn 

26 PU nr 202, s. 169; R. Kubicki, Młyny zbożowe, s. 95.
27 PU nr 358, s. 320. Przekazanie całej Strzyży i młyniska poniżej Wrzeszcza cystersom było konse-

kwencją wydarzeń politycznych wcześniejszych lat. W czasie walki o władzę na Pomorzu gdańszczanie 
poparli w 1270–1271 r. brandenburczyków, co spowodowało represje ze strony księcia. Jedną z nich 
było odebranie mieszczanom praw do młynów na Strzyży, zob. R. Koebner, Urkundenstudien zur 
Geschichte Danzigs und Olivas von 1178 bis 1342, ZWG, 71, 1934, s. 66-67; W. Długokęcki, Hanza 
a Gdańsk na przełomie XIII i XIV wieku, [w:] „Rzeź Gdańska” z 1308 roku w świetle najnowszych badań. 
Materiały z sesji naukowej 12–13 listopada 2008 roku, red. B. Śliwiński, Gdańsk 2009, s. 41.

28 PU nr 214, s. 176. Prawa takie książę przyznawał też później. W 1280 r. prawo do młyna otrzy-
mali w nadaniu wsi Sumin Jakub i Luthard, synowie Gotschalka, PU nr 313, s. 267-268. W 1284 r. 
takie prawo otrzymał Piotr, syn Glabuny, w nadaniu obejmującym wsie Będargowo, Wielka Wieś, 
Lisewiec, Jasień koło Gdańska, PU nr 374, s. 339. W 1290 r. Żywan i Przybysław we wsi Kopytkowo, 
PU nr 463, s. 414-415. W tym samym roku palatyn Mikołaj we wsi Stara Kiszewa, PU nr 473, s. 422. 
Natomiast w 1294 r. Stefan i Albert w obrębie dóbr Chwarzno i Witomino, PU nr 507, s. 454.

29 PU nr 259, s. 210.
30 PU nr 272, s. 229-230.
31 PU nr 281, s. 240.
32 PU nr 282, s. 240-241.
33 PU nr 314, s. 268-269.
34 PU nr 401, s. 362; W. Łęga, dz. cyt., s. 128; K. Buczek, Z dziejów młynarstwa, s. 42-43.
35 PU nr 454, s. 407.
36 PU nr 447, s. 400. Takie prawa otrzymali także w 1292 r. w nadaniu wsi Zła Wieś, PU nr 487, 

s. 437.
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koło wsi Wrzeszcz37. Z kolei w 1292 r. opat cystersów w Pelplinie Jan potwierdził umowę 
w sprawie czynszu młyńskiego w Knibawie z Burchardem z Knibawy i Mikołajem Woy-
sco38. W następnym roku 13 VII książę Mściwój II zezwolił biskupowi włocławskiemu 
Wisławowi wybudować młyn i groblę na strumieniu pomiędzy Jeżewem i Taszewem39. 
W 1295 r. biskup Wisław potwierdził uposażenie kościoła św. Bartłomieja w Wielkim 
Komorsku, w tym 1 grz. z tamtejszego młyna40. W 21 XI 1296 r. książę Polski i Pomorza 
Władysław zezwolił Mikołajowi Sertorowi zbudować młyn na Strudze Białogardzkiej 
(w Białogardzie)41. Z kolei w 1297 r. proboszcz w Pucku Lambert darował klasztorowi 
cystersów w Oliwie połowę młyna na rzece Walewce, który zbudował wraz z dostojni-
kiem książęcym komesem Radosławem ze Struga42. W 1301 r. wzmiankowany był na-
leżący do biskupa włocławskiego młyn wodny w Subkowach43. W 1302 r. w przywileju 
wydanym przez wojewodę pomorskiego Piotra Święcę prawo do budowy młyna w mie-
ście Nowe otrzymał dziedziczny wójt Walter Grella44. Wspomniano już, że w roku 1305 
cystersi oliwscy kupili miejsce na młyn położony na Szpęgawie w Jezgninie45.

Z przytoczonych wzmianek o funkcjonujących w tym okresie na Pomorzu Gdań-
skim młynach wynika, że aktywni w ich zakładaniu byli miejscowi władcy (książęta), 
a także rycerstwo, elita miejska (sołtys gdański i dwaj inni mieszczanie, wójt w Nowem) 
i klasztory, przede wszystkim cystersi z Oliwy. Ci ostatni prowadzili w tym względzie 
konsekwentną politykę, dążąc do przejęcia kontroli (w drodze zakupu) nad młynami 
położonymi nad Strzyżą, które zbudowali książę, mieszczanie gdańscy i sołtys gdań-
ski Arnold. Ogółem według szacunków W. Łęgi koncesje na prowadzenie młynów na 
Pomorzu Gdańskim zyskało przede wszystkim duchowieństwo zakonne (głównie cy-
stersi) – 2/3 wszystkich nadań, dalej rycerstwo – 1/5, a znacznie mniej duchowieństwo 
diecezjalne i mieszczaństwo46. Najwięcej młynów powstało wówczas w okolicach Tcze-
wa i Gdańska, z nagromadzeniem na Wierzycy i Raduni47. Brak natomiast wzmianek 
o małych młynach wiejskich, posiadanych przez dziedzicznych młynarzy. Wynikało to 

37 PU nr 481, s. 429; W. Łęga, dz. cyt., s. 126.
38 PU nr 484, s. 433-434; W. Łęga (dz. cyt., s. 127) nieprecyzyjnie podaje, że był to młyn krzyżacki. 

Potwierdzenie praw Krzyżaków pochodzi dopiero z 1360 r. 
39 PU nr 496, s. 445; K. Buczek, Z dziejów młynarstwa, s. 35.
40 PU nr 523, s. 468.
41 PU nr 546, s. 492.
42 PU nr 547, s. 492-492. Dokument potwierdzili przeor dominikanów w Gdańsku Ryszard i kasz-

telan gdański Unisław, PU nr 548, s. 493-494; W. Łęga, dz. cyt., s. 126.
43 PU nr 594a, s. 528; K. Bruski, Ziemie nad dolną Wierzycą, s. 105.
44 PU nr 604, s. 537. Prawdopodobnie młyn powstał w krótkim czasie, jednak już w 1313 r. dzie-

dzice Święcy sprzedali miasto Nowe Krzyżakom. Sam młyn w późniejszym czasie również należał do 
nich.

45 PU nr 639, s. 563; nr 641-643, s. 564-567. W. Łęga (dz. cyt., s. 127) błędnie podaje, że chodziło 
o kupno młyna.

46 W. Łęga, dz. cyt., s. 134.
47 Tamże, s. 135 (mapa), s. 137. 
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ze struktury gospodarki wiejskiej tego okresu i opłacalności budowy jedynie młynów 
położonych przy dużych miastach lub pracujących na potrzeby folwarków zakładanych 
w dobrach zakonnych cystersów. Dopiero rozwój kolonizacji na prawie niemieckim i za-
sadnicza przebudowa struktury wiejskiej, przede wszystkim powstanie dużych, dobrze 
zorganizowanych wsi, produkujących odpowiednią ilość zboża, mogły przynieść zmiany. 

Dodajmy, że analizę liczby nadań młynów i ich odbiorców dla Pomorza Gdańskiego 
przeprowadziła M. Dembińska48. Zaproponowane szacunki dotyczące liczby młynów 
w XIII w., oparte na założeniu, że z wymienionych w dokumentach nadawczych wsi 
co druga miała młyn i miało ich być w XIII w. na tym terenie około 120, są znacznie 
przesadzone i nie uwzgledniają ówczesnego stopnia rozwoju struktury wsi i produkcji 
rolnej. Liczbę tę osiągnięto zapewne dopiero w drugiej połowie XIV w. Dodajmy, że dla 
pierwszej połowy XV w. znane są wzmianki o ogółem ponad 220 młynach wodnych na 
tym terenie49. W związku z tym także bardzo hipotetyczne szacunki M. Dembińskiej, 
mówiące o istnieniu na przełomie XIII/XIV w. na Pomorzu Gdańskim 203 założeń 
młyńskich, są zdecydowanie zawyżone50.

Sieć młynów w XIII w. w państwie krzyżackim

Na terenie kontrolowanym przez Zakon pierwsze wzmianki o młynach wodnych dotyczą, 
obok regulacji prawnych zawartych w przywileju chełmińskim z 1233 r., przywołanej już 
budowy młyna przy zamku w Bałdze (1239 r.) i rezerwacji przez Zakon prawa do budowy 
młynów w Elblągu i jego okolicy (1246 r.)51. Zakon musiał podjąć wkrótce budowę wspo-
mnianych młynów, skoro w 1255 r. mistrz krajowy Dietrich von Grueningen potwierdził 
wiele darowizn uczynionych Szpitalowi św. Ducha w Elblągu, w tym przekazanie młyna 
w mieście52. Obok tych pierwszych młynów kontrolowanych przez Krzyżaków musiały 
jednak powstawać również młyny zarządzane przez osoby prywatne. W 1244 r. mistrz 
krajowy Henryk von Weida nadał Dytrykowi von Brandeisowi 60 łanów dóbr Wysoka 
wraz z dwoma miejscami na młyny53. Z kolei 25 X 1255 r. komtur ziemi chełmińskiej 
Henryk von Merewitz nadał pewnemu młynarzowi na prawie dziedzicznym młyn zmar-
łego brata Henryka Sturluza we wsi Storlus, położony w ziemi chełmińskiej (10 km na 

48 M. Dembińska, Przetwórstwo zbożowe, s. 77, tab. III, s. 78, tab. VIII, s. 81.
49 Zob. zamieszczoną w niniejszej pracy tabelę 33.
50 M. Dembińska, Przetwórstwo zbożowe, s. 193, tab. XIII.
51 PrUB I/1 nr 181, s. 132. Wzmianki na temat powstania sieci młynów wodnych w ziemi cheł-

mińskiej od XIII do XX w. zebrał Z. Podgórski, dz. cyt., s. 35-43 (w tym ryc. 7 i tab. 6). Tam błędnie 
przyjęto, że młyn w Rudzie (Mały Rudnik) istniał już w 1222  r. Taka interpretacja jest oparta na 
nieporozumieniu, gdyż zapisana w SGKP (t. IX, s. 897) wzmianka odnosi się do najstarszej informacji 
o istnieniu tej osady, a nie młyna, jak przyjął Z. Podgórski, dz. cyt., s. 35, 43. Później niż wykazano 
w tabeli powstały także młyny w Pilewicach i Piaskach.

52 „contulerint molendinum in ciuitate”, CDW I nr 36, s. 73.
53 Ch. Krollmann, Besiedlungs-Geschichte, s. 9; M. Dygo, Studia nad początkami, s. 201.
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południowy wschód od Chełmna). Wspomniano już, że młynarz ten miał obowiązek dar-
mowego mielenia zboża na potrzeby folwarku zakonnego w Orłowie. Dodatkowo płacił 
roczny czynsz w wysokości 3 grz.54 W 1255 r. wzmiankowano młyn w Kończewicach55. 
Z kolei w 1257  r. biskup sambijski Henryk i wicemistrz krajowy w Prusach Gerhard 
von Hirzberg uzgodnili zasady wspólnego użytkowania młyna zamkowego w Królewcu56. 
Obok młynów zakonnych w Elblągu i Królewcu powstał również młyn w Trzeposzu koło 
Torunia, w którym jednak pewne prawa posiadali tamtejsi mieszczanie57. Jak wiadomo, 
w 1259 r. wspomniany poprzednio Gerhard von Hirzberg zezwolił mieszczanom toruń-
skim na budowę domu kupieckiego w zamian za rezygnację na rzecz Zakonu z praw 
i roszczeń (omni iuri ac impeticioni) do wspomnianego młyna58. Z kolei w 1262 r. wice-
mistrz krajowy Prus i Inflant Helmerich zawarł ze Starym Miastem Toruniem umowę, 
zgodnie z którą za nadanie 60 łanów w Srebrnikach i 70 łanów na granicy miasta przejął 
czynsz z młynów poniżej zamku w wysokości 7 grz., a także łąki dla bydła, straż i 100 
łanów59. Z kolei w 1263 r., zgodnie z umową biskupa sambijskiego Henryka i wielkiego 
mistrza Anno von Sangerhausena, Krzyżacy przejęli między innymi biskupią część młyna 
zamkowego w Królewcu i należący do niego młyn w Lauth60. W kolejnych 20 latach 
nastąpiło wyraźne zahamowanie rozwoju sieci młynów. Było to związane z sytuacją poli-
tyczną, to jest wybuchem drugiego (lata 1260–1274) i trzeciego (1276 r.) powstania pru-
skiego, a także z prowadzonym podbojem Prus, który zakończył się ostatecznie w 1283 r. 
Zakon w 1285 r. w odnowionym przywileju dla Radzynia Chełmińskiego zastrzegł sobie 
młynisko koło miasta, należące wcześniej do sołtysa miejskiego61. Z kolei w przywileju dla 
miasta Malborka z 1286 r. mistrz krajowy Konrad von Thierberg zastrzegł dla Zakonu 
prawo do budowy młyna62. Podobnie w 1297 r. postąpił Zakon, wydając przywileje loka-
cyjne dla Gniewu63 i Pasłęka (29 IX)64. Rezerwacje miejsca na młyn w miastach stosowali 
również biskupi warmińscy. W 1280 r. biskup warmiński Henryk uczynił tak w przywi-

54 PrUB I/1 nr 325, s. 236.
55 UBC nr 38, s. 26.
56 UBS, nr 53, s. 20.
57 Kwestią sporną między A. Semrauem i G. Kischem było zagadnienie, czy mieszczanie sami wy-

budowali ten młyn i mieli w nim pełne prawo własności, czy też otrzymali na nie zezwolenie ze strony 
Zakonu.

58 PrUB I/2 nr 75, s. 66; zob. rozdział 1.
59 „umme den zins von der mulen under der burch ze Thorun siben mark und umme die viheweide 

ze alten Thorun und umme die wachte und umme hundert huve”, PrUB I/2 nr 156, s. 130; G. Kisch, 
Das Mühlenrecht, s. 108.

60 UBS, nr 77, s. 42-46.
61 PrUB I nr 457, s. 290.
62 Z datacją 27 IV 1276 r. PrUB I/2 nr 348, s. 234. Na temat właściwej datacji zob. J. Powierski, 

Chronologia początków Malborka, ZH, 44, 1979, z. 2, s. 5-31.
63 PU nr 550, s. 495-496; K. Bruski, Gniew w średniowieczu, s. 82.
64 PrUB I/2 nr 680, s. 425.
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leju dla Braniewa65. Z kolei w 1283 r. w wymianie dóbr z cystersami (umowa w Miliczu) 
Zakon otrzymał prawo do budowy młynów nad rzeką Wierzycą66. W kolejnym roku 
16 IX książę Mściwój II godził biskupa włocławskiego Wisława z Krzyżakami w sprawie 
budowy wspomnianego młyna na Wierzycy. Krzyżacy wybudowali młyn w okolicach 
późniejszego Gniewu, który utrudniał biskupowi połowy na rzece67. W 1285 r. istniał 
młyn obok dóbr Stążki68. W 1287 r. wzmiankowany był natomiast młyn w dobrach bi-
skupa warmińskiego, położony w Baranówce koło Fromborka69. Z kolei w 1290 r. biskup 
kurlandzki Emund i kapituła kurlandzka przekazali Krzyżakom w Inflantach młyn koło 
Kłajpedy, z prawem wolnego używania, zobowiązując się nie budować żadnych nowych 
młynów między Kłajpedą i Dange70. W 1291 r. komtur w Królewcu Bertold sprzedał 
Ulmanowi młyn z karczmą we wsi Rudau z dziedzicznym prawem jego posiadania71. 
Z kolei w dokumencie z 1292 r. księżna kujawska Salomea zaświadczyła ze swymi synami 
o nadaniu i swych sporach z zakonem krzyżackim o młyn w Lubiczu koło Torunia72. 
W 1294 r. biskup warmiński Henryk zapisał Arnoldowi, sołtysowi z Balgi, pole Świękity 
oraz czynsz z młyna biskupiego i młyna Arnolda73. W tym samym roku 17 I wspomniany 
biskup zapisał młyn na Czerwonej rzece koło Braniewa Henrykowi Wekelitzowi (później 
znany jako młyn Wikielec)74. Z kolei w 1297 r. biskup sambijski Zygfryd zyskał w drodze 
wymiany z Zakonem prawo do połowy młyna w Rybakach75. 

Podobnie jak na Pomorzu Gdańskim, wśród pierwszych młynów w ziemi chełmiń-
skiej i Prusach dominowały te zakładane przez instytucje, które posiadały odpowiednie 
możliwości finansowe i gwarantowały opłacalność ich budowy. Młyny powstawały przy 
zamkach krzyżackich, miastach i w dobrach biskupich. Pierwszy młyn nadany dziedzicz-
nie osobie prywatnej znajdował się w ziemi chełmińskiej (Storlus koło Chełmna), musiał 
on jednak pracować na potrzeby folwarku krzyżackiego w Orłowie. Jeszcze wcześniej 
prawo budowy młyna w dobrach rycerskich otrzymał właściciel dóbr Wysoka. Również 
mieszczanie toruńscy wznieśli młyn w Trzeposzu, który jednak dość szybko przeszedł 
pod kontrolę Zakonu. Pierwsze wzmianki o młynach nadawanych dziedzicznie osobom 
prywatnym, obok wzmiankowanego młyna w Storlus i w dobrach Wysoka, dotyczą na-
tomiast sprzedaży przez Krzyżaków młyna w Rudau w 1291 r. Wysokie koszty budowy 
młynów i dopiero tworząca się struktura wsi czynszowych decydowały o tym, że wpierw

65 CDW I nr 56, s. 99.
66 PU nr 351-352, s. 307-310; K. Bruski, Gniew w średniowieczu, s. 77-78.
67 PU nr 378, s. 344; nr 379, s. 345; K. Bruski, Ziemie nad dolną Wierzycą, s. 72.
68 CDW II nr 542, s. 572.
69 CDW I nr 75, s. 128.
70 PrUB I/2 nr 563, s. 351.
71 UBS nr 160, s. 78.
72 PrUB I/2 nr 592, s. 370.
73 CDW I nr 93, s. 162.
74 CDW I nr 112, s. 194-196.
75 UBS nr 187, s. 94-96; P. Siegmund, dz. cyt., s. 292.
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Wykres 12. Liczba wzmianek o młynach w XIII w.

Źródło: Opracowanie własne.

powstały młyny przyzamkowe, miejskie i te obsługujące folwarki zakonne, a dopiero 
później mniejsze młyny wiejskie, które posiadali dziedzicznie sami młynarze lub inne 
osoby prywatne. Proces ten na większą skalę rozpoczął się jednak dopiero na przełomie 
XIII i XIV w. wraz z szerszą akcją osadniczą, obejmującą lokacje nowych wsi i miast 
zarówno w dobrach krzyżackich, jak i biskupich. Pojawienie się młyna wiejskiego, bę-
dącego dziedziczną własnością młynarza, ma więc ścisły związek z kolonizacją chłopską, 
która ruszyła w latach 80. XIII w.

Sieć młynów w XIV w.

Po 1308 r., gdy Zakon opanował teren Pomorza Gdańskiego, nastąpiła istotna zmiana 
w sytuacji politycznej i gospodarczej tych terenów, której skutkiem było między innymi 
podjęcie zorganizowanej akcji osadniczej w prokuratorstwie bytowskim i nowo powo-
łanych komturstwach w Człuchowie i Tucholi76. Również dotychczasowi właściciele 
dóbr starali się o potwierdzenie swych praw u nowej władzy, co widać wyraźnie w dzia-
łaniach cystersów z Oliwy77. Początek XIV w. to także intensyfikacja akcji lokacyjnej 
prowadzonej w Prusach przez Zakon oraz poszczególne biskupstwa i kapituły. W tym 

76 K. Kasiske, Das deutsche Siedelwerk, s. 159-191.
77 K. Dąbrowski, Opactwo cystersów, s. 72-73, 106, 114, 154-157. Krytycznie F. Sikora, Z dzie-

jów klasztoru, s. 120-121. I dalsza dyskusja: K. Dąbrowski, W sprawie najstarszych dziejów klasztoru 
oliwskiego, ZH, 67, 1982, z. 1, s. 101-116; F. Sikora, Jeszcze raz w sprawie pracy o opactwie oliwskim 
w XII–XVI wieku, ZH, 67, 1982, z. 1, s. 117-122.
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okresie odnotowano, w każdym dziesięcioleciu, średnio około 30 wzmianek o nowych 
młynach – najmniej w latach 1300–1309 (14 wzmianek), a najwięcej w latach 1350–
1359 (51 wzmianek). Z całego XIV w. pochodzą informacje o około 300 nowych mły-
nach założonych w tym okresie78. Oczywiste jest, że rozwój sieci młynów następował 
wraz z postępami akcji osadniczej i intensyfikacją gospodarki wiejskiej, w tym przede 
wszystkim produkcji zboża. Bliższe odtworzenie tego procesu dla poszczególnych jed-
nostek administracyjnych państwa krzyżackiego jest trudne, jeśli w ogóle możliwe 
przy stanie źródeł, jakimi dysponujemy. Dla przykładu, próbując opisać to zjawisko 
dla komturstwa gniewskiego, K. Bruski wskazał na proces reorganizacji osadnictwa na 
prawie niemieckim. Posługując się tym kryterium, za najstarsze uznał młyny położone 
we wschodniej części komturstwa, zaś za młodsze te położone w zachodniej jego części 
i w dolinie Wisły79.

W pierwszej połowie XIV w. najwięcej informacji o nowych młynach pochodzi z te-
renu biskupstwa warmińskiego (23) i terenu kapituły (13)80. W tym samym okresie 
w biskupstwie sambijskim odnotowano 9 nowych młynów. Z kolei na terenie admini-
stracji Zakonu81 najwięcej nowych młynów odnotowano w komturstwach: elbląskim 
(11), dzierzgońskim (10), gdańskim (9), w wójtostwie tczewskim (8), w komturstwie 
ostródzkim (7) i królewieckim (6). Mniej intensywna była natomiast aktywność Krzyża-
ków w komturstwach położonych na południowo-zachodnich krańcach państwa. W tu-
cholskim i człuchowskim wzmiankowano tylko po 4 nowe młyny. W pozostałych jed-
nostkach administracyjnych nie odnotowano więcej niż dwóch, trzech nowych młynów. 
Z kolei w drugiej połowie XIV w. tendencje te uległy pewnym zmianom. Nadal bardzo 
aktywna była działalność biskupów warmińskich (27 wzmianek o nowych młynach) 
i miejscowej kapituły (7), nieznacznie mniejsza biskupów sambijskich (7). Jednocześnie 
widać wyraźną intensyfikację po stronie Zakonu. Najwięcej nowych młynów odnoto-
wano w słabiej zagospodarowanych do tego czasu komturstwach człuchowskim (13) 
i tucholskim (14). Powstało również wiele nowych młynów w komturstwach królewiec-
kim (13) i bałgijskim (11), a także gdańskim (12) i wójtostwie tczewskim (9). W okresie 
tym pojawiło się również 6 wzmianek o nowych młynach w komturstwie ostródzkim, 
5 w dzierzgońskim i po 4 w elbląskim i malborskim. Zapewne dane te są odzwierciedle-
niem pewnych ogólnych tendencji, jednak trzeba je traktować z dużą ostrożnością, na 
co wskazują informacje pochodzące z pierwszej połowy XV w., o czym szerzej poniżej.

78 Rozmieszczenie młynów wzmiankowanych źródłowo dla okresu do 1400 r., w podziale na pod-
okresy do 1300 r., lata 1300–1350 i 1350–1400 prezentuje mapa 6. Należy zaznaczyć, że zapewne 
tylko w niewielkim stopniu odpowiada ona rzeczywistemu stanowi sieci młynów. Niestety, w zde-
cydowanej większości pierwsze wzmianki o ich istnieniu pochodzą dopiero z wykazów czynszowych 
tworzonych w pierwszej połowie XV w., choć zapewne młyny te istniały dużo wcześniej.

79 K. Bruski, Ziemie nad dolną Wierzycą, s. 148-149.
80 Pełne zestawienie zawiera tab. 34.
81 W przywołanych statystykach odwołujemy się do podziałów administracyjnych z początków XV w. 

Plik zabezpieczony watermarkiem jawnym i niejawnym: 17072623A3535323

##7#52#aMTcwNzI2MjNBMzUzNTMyMw==

##7#
52#a

MTcw
NzI2

MjNB
MzU

zNTM
yMw

== ##7#52#aMTcwNzI2MjNBMzUzNTMyMw==



Rozwój sieci młynów w państwie krzyżackim304

Przechodząc do bliższej analizy sieci młynów, należy przypomnieć, że zdaniem Kar-
la Kasiskego Zakon, świadomie kształtując sieć osadniczą na terenach, na których wsie 
czynszowe nie tworzyły zwartego obszaru, łączył je w struktury gospodarcze (grupy 
wsi) z własnym ośrodkiem wymiany. Funkcję tę pełniła jedna ze wsi, w której loka-
lizowano kilka karczem, ławy chlebowe, budy kramarskie i młyn82. Na południe od 
Gdańska, na terenie urzędu leśnego w Sulminie takie grupy miały tworzyć wsie wo-
kół Pruszcza (Gdańskiego), który był ośrodkiem integrującym, posiadającym liczne 
karczmy, ławy mięsne, ławy chlebowe i kramarskie, krawca oraz młyn83. W zachod-
niej części urzędu taką wsią była Przyjaźń również z karczmami, ławami chlebowymi 
i kramarskimi oraz młynem, na północym zachodzie Kielno z karczmami i młynem, 
a jeszcze dalej na zachód wieś Szemud z karczmami i młynem. Na północy młyny 
i karczmy zlokalizowano we wsiach Chylonia i Cisowa84. Ośrodkiem wymiany dla 
grupy wsi na południowym zachodzie było Przodkowo, w którym również znajdował 
się młyn. Model, w którym kilka wsi posiadało ustalony ośrodek wymiany gospodar-
czej, koniecznie z młynem, był wynikiem planowego kształtowania przestrzeni w trak-
cie prowadzonej akcji osadniczej. Ważnym kryterium wyboru wsi mających stanowić 
ośrodki wymiany była więc możliwość lokalizacji w niej młyna. Tym należy tłumaczyć 
fakt, że w przywołanym przypadku urzędu leśnego w Sulminie wsie odgrywające rolę 
ośrodków wymiany nie zawsze były usytuowane centralnie względem grupy wsi, dla 
której pracowały (Warcz, Przodkowo).

W tym miejscu warto również podkreślić, że na obraz rozmieszczenia młynów 
w zachodniej części państwa zakonnego (Pomorze Gdańskie) bezpośredni wpływ mia-
ły panujące tam stosunki własnościowe. O liczbie i położeniu młynów bardzo często 
decydował fakt, że poszczególne klasztory: cystersi (Oliwa, Pelplin), cysterki, joannici, 
norbertanki, benedyktynki, kartuzi, a także biskupi kujawscy dążyli w tym względzie do 
samowystarczalności. Budowano więc młyny w kompleksach dóbr klasztornych i wsiach 
biskupich, dodatkowo, o czym już wspomniano, nakładając na własne wsie przymus 
mlewny85. Nieraz powstawały one w dużym oddaleniu od głównej siedziby klasztoru, 
jak było to w przypadku młynów w Pomysku Małym, Jezgninie, Tłuczewie i Chmielon-
ku (Pławnie) w rozproszonych dobrach cystersów oliwskich86. 

82 K. Kasiske, Das deutsche Siedelwerk, s. 138-139.
83 Ważne uwagi K. Kasiske zostały pominięte przez autorów monografii miasta Pruszcza, zob. 

B. Możejko, B. Śliwiński, dz. cyt., s. 56-57. Wskazywał na to także W. Długokęcki, Uwagi o dziejach 
Pruszcza Gdańskiego w średniowieczu, ZH, 76, 2011, z. 1, s. 128.

84 K. Kasiske, Das deutsche Siedelwerk, s. 139.
85 Na świadomą politykę zakonu norbertanek z Żukowa i biskupów włocławskich, dążących 

do posiadania młyna dla każdej ze swych wsi, wskazywał już K. Kasiske, Das deutsche Siedelwerk, 
s. 198, 203.

86 Uwagi te dotyczą także pozostałych klasztorów. Spis posiadanych przez nie młynów zob. tabela 3. 
Zestawienie młynów klasztornych posiadających przymus mlewny z ich wsi zob. tabela 29.
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liczba wzmianek o nowych młynach suma

Wykres 13. Liczba wzmianek o młynach w XIV w.

Źródło: Opracowanie własne.

Sieć młynów w pierwszej połowie XV w.

Przy analizie dynamiki wzrostu liczby danych o nowych młynach w pierwszej połowie 
XV w. istotną okolicznością jest fakt, że wiele informacji przynoszą pochodzące z tego 
okresu wykazy czynszów pobieranych przez Zakon, przede wszystkim te sporządzone 
około 1400 i w 1437 r. Zniekształcają one rzeczywisty obraz informacji o rozwoju sieci 
młynów w państwie zakonnym, gdyż o wielu z nich pierwsza wzmianka pojawia się do-
piero we wspomnianych spisach87. Ważnym czynnikiem w tym kontekście jest również 
fakt, że wykazy czynszowe nie obejmują całego terenu państwa krzyżackiego, co znajduje 
też pewne odzwierciedlenie w naszej wiedzy o faktycznej sieci młynów w poszczegól-
nych komturstwach, a szczególnie na terenach biskupich i kapitulnych, dla których spisy 
czynszowe nie były prowadzone, względnie – nie zachowały się. Pamiętając o przyto-
czonych już informacjach na temat nowych młynów powstałych w XIV w., jeśli zestawi 
się je z liczbami pochodzącymi ze spisów czynszowych, wyraźnie widać, jak zawodne są 
wcześniejsze zestawienia. 

87 Skalę tego najlepiej ilustruje porównanie mapy 6, wskazującej wzmianki o młynach do 1400 r. 
z mapą 7, która przedstawia ich sieć w pierwszej połowie XV w. Ogromny skok ilościowy nie jest 
odzwierciedleniem stopnia zmian, lecz znacznie pełniejszej podstawy źródłowej. Na mapie oznaczono 
młyny, dla których odnotowano wzmianki w całym okresie do pierwszej połowy XV w., gdy zapewne 
część z nich już nie istniała. Nie zniekształca to jednak rzeczywistego obrazu sieci młynów, gdyż jedno-
cześnie nie uwzględniono na mapie wielu młynów, których położenia nie udało się dokładnie ustalić. 
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Wykres 14. Wzrost liczby wzmianek o młynach od XIII do pierwszej połowy XV w.

Źródło: Opracowanie własne.

Wspomniane wykazy czynszowe, jak już podkreślano, nie obejmują, niestety, ob-
szarów administrowanych przez poszczególne biskupstwa oraz kapituły i dlatego w ich 
wypadku wzmianki o nowych młynach są dość nieliczne. Zupełnie odmiennie wygląda 
natomiast sytuacja w przypadku poszczególnych komturstw. Jeżeli w całym XIV w. mie-
liśmy informacje o 21 młynach w komturstwie gdańskim, to z pierwszej połowy XV w. 
pochodzą przekazy, głównie z wykazów czynszowych, o dalszych aż 88. Podobnie sprawa 
ma się w przypadku komturstwa bałgijskiego – do 13 młynów z XIV w. w pierwszej po-
łowie XV w. dochodzi kolejnych 80. Te ogromne rozbieżności liczby młynów istniejących 
faktycznie w poszczególnych jednostkach administracyjnych dotyczą również szczególnie 
komturstw: elbląskiego (w XIV w. 15 młynów, w pierwszej połowie XV w. – 42), po-
karmińskiego (w XIV w. 5 młynów, w pierwszej połowie XV w. – aż 36), ostródzkiego 
(w XIV w. 12 młynów, w pierwszej połowie XV w. – 34), malborskiego (w XIV w. 6 młynów, 
w pierwszej połowie XV w. – 37) i brodnickiego (w XIV w. 3 młyny, w pierwszej połowie 
XV w. – 18). Podobnie sytuacja wygląda z komturstwami golubskim (12) i radzyńskim 
(9), w przypadku których z pierwszej połowy XV w. pochodzą pierwsze wzmianki o dzia-
łających tam młynach wodnych i wiatrakach. Nie inaczej było w komturstwach świeckim 
i pokrzywińskim. Przytoczone zestawienia każą z wielką ostrożnością traktować wzmianki 
o rozwoju sieci młynów w XIV w. i postrzegać je jedynie jako pewne ogólne wskazów-
ki, niepozwalające na wyciąganie ostatecznych wniosków. Pamiętając o tym zastrzeżeniu, 
można stwierdzić, że w początkach XV w. sieć młynów wodnych i wiatraków w państwie 
zakonnym osiągnęła najwyższy poziom i obejmowała ponad 800 działających zakładów
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Wykres 15. Liczba wzmianek o młynach w pierwszej połowie XV w.

Źródło: Opracowanie własne.

przemiałowych. Obsługiwały one zarówno miasta, zamki krzyżackie, jak i przede wszyst-
kim około 1400 wsi czynszowych na prawie niemieckim, które powstały do 1410 r.88

Oczywisty związek rozwoju sieci młynów wiejskich z akcją osadniczą i reorganizacją 
dawnych osad poprzez nadanie im prawa niemieckiego, a co za tym idzie – likwidację 
części obciążeń służebnych, zwiększenie powierzchni gruntów, wprowadzenie trójpolów-
ki i zwiększenie produkcji zboża należy jeszcze zróżnicować w czasie i wskazać na jego 
lokalne uwarunkowania. Wydaje się, że pomocny będzie tu schemat rozwoju osadnictwa 
zaproponowany przez K. Kasiskego. Zdaniem tego badacza akcja kolonizacyjna w Pru-
sach właściwych przebiegała według trzech schematów. W okresie podboju budowa-
no, względnie zakładano, kolejno: zamek – miasto – dobra służebne – wsie czynszowe, 
w okresie planowego osadnictwa zakładano jednocześnie wsie czynszowe i miasta jako 
integrujące je ośrodki wymiany gospodarczej, a przy zagospodarowywaniu wielkiej pusz-
czy lokowano kolejno: zamki – dobra służebne – wsie czynszowe i na końcu miasta89. 
Zaproponowane modele można odnieść do informacji na temat powstawania młynów, 
które, jak pamiętamy, w XIII w. pojawiały się w otoczeniu zamków (Bałga, Toruń, Kró-
lewiec, Kłajpeda) i miast (Toruń, Elbląg, Gniew, Radzyń Chełmiński, Malbork, Pa-
słęk), w dobrach służebnych (Wysoka) i wsiach czynszowych (Storlus, Rudau). Również 

88 Syntetyczne podsumowanie rezultatów akcji kolonizacyjnej zob. L. Weber, dz. cyt., s. 85; 
H. Plehn, Zur Geschichte der Agrarverfassung, s. 54-55; K. Kasiske, Die Siedlungstätigkeit, s. 150-158; 
tenże, Das deutsche Siedelwerk, s. 261-272.

89 K. Kasiske, Die Siedlungstätigkeit, s. 153.
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pozostałe dwa schematy rozwoju osadnictwa opisują właściwie kolejność i lokalizację 
młynów zbożowych, zarówno na obszarach o planowej kolonizacji, jak i przy zagospo-
darowywaniu wielkiej puszczy.

Uwagi na temat przemian w sieci młynów  
w okresie do drugiej połowy XVI w.

Omawiając kwestię funkcjonowania młynów w dobrach prywatnych na przykładzie 
komturstwa świeckiego i okręgu nowskiego, zwrócono już uwagę na fakt, że rejestry 
zakonne nie notowały danych na ich temat. Pierwszy pełniejszy wykaz dóbr prywat-
nych i kościelnych na Pomorzu Wschodnim i w ziemi chełmińskiej zawiera dopiero 
przywołany już rejestr poboru łanowego z 1570 r.90 Natomiast na wgląd w stan dóbr 
królewskich, a więc dawniej krzyżackich, pozwalają lustracje z lat 1565 i 1570 r. (nie-
stety, sporządzone w niepełnym wymiarze) dla terenu województw pomorskiego, mal-
borskiego i chełmińskiego, które odpowiadają w przybliżeniu terenom komturstwa 
gdańskiego (bez okręgu lęborskiego i bytowskiego), malborskiego, człuchowskiego, 
tucholskiego, świeckiego i jednostkom administracyjnym w ziemi chełmińskiej i lu-
bawskiej91. Konfrontując te źródła z danymi dla okresu krzyżackiego, otrzymujemy in-
formacje na temat dużej liczby nowych młynów wodnych i wiatraków, z których być 
może część istniała dużo wcześniej. Jest ich aż 51 w ziemi chełmińskiej i lubawskiej 
(7 w dobrach biskupstwa chełmińskiego92, 2 w dobrach kapituły93, 6 w dzierżawie staro-
stwa golubskiego94, 4 w dobrach królewskich95, 25 w dobrach rycerskich96, 2 w okręgu 
bratiańskim97, 2 w dzierżawie mieszczan toruńskich98 i po 1 w pokrzywińskim99, ra-

90 Nie zawiera on niestety szczegółowych zestawień podatku z poszczególnych posiadłości miej-
skich wielkich miast: Gdańska, Torunia, Chełmna i Elbląga, a także wsi biskupstwa włocławskiego. 
W konsekwencji nie daje informacji na temat istniejących tam młynów wodnych i wiatraków. Z wy-
kazu młynów w dobrach cystersów oliwskich w 1552  r. wiadomo o istnieniu młynów zbożowych 
w Sopocie, Mostach, Kosakowie i Żukczynie, zob. K. Dąbrowski, Opactwo, s. 154-155; R. Kubicki, 
Młyny zbożowe, s. 110, 116. Zestawienia liczby osad pominiętych w rejestrach poborowych sporządził 
M. Biskup, Rozmieszczenie własności, tab. 1 i 2, s. 9, 11.

91 Poniższe zestawienia sporządzono w oparciu o następujące spisy: Lustracja 1565; Lustracja 1570, 
LP 1565, ŹD.

92 Wałdowo, Mirakowo, Rożental, Złotowo, Mroczno, Prątnica, Rumian.
93 Skąpe, Samin.
94 Franksztyn, Kałdunek, Stanisko, Erazm, Nowy Młyn, Tarty Młyn.
95 Lipienek, Lisewski Młyn, Jankowice, Borzechowo i Osowo.
96 Młyny wodne: Linowiec, Dorposz, Stolno, Ryńsk, Grzywno, Wichorze, Izbice, Ostromecko, 

Gorczeniczka, Salno, Rodzone, Grubno, Bogdanki, Targowisko, Lorki. Wiatraki: Bajerze, Szymbor-
no, Głążewo, Raciniewo, Turzno, Dźwierzno, Wronie, Skłudzewo, Gierkowo, Brąchnówko.

97 Kiełpy, Linowo.
98 Kinart, Dudenmöll.
99 Parowsk.
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Sieć młynów wiejskich 309

dzyńskim100 i buczkowskim101), 5 w dobrach biskupa płockiego102, 15 w okręgu gdań-
skim103, 21 w starostwie człuchowskim104, 14 w puckim105, 12 w tucholskim106, 11 
w tczewskim107, 12 w świeckim108, 10 w województwie malborskim (rejestr z 1582 r.)109, 
6 w starostwie gniewskim110, 7 w nowskim111 i 5 w mirachowskim112. W przywołanych 
danych szczególną uwagę zwraca duża liczba odnotowanych po raz pierwszy młynów 
w dobrach prywatnych (25 w ziemi chełmińskiej, 7 w starostwie puckim113, 6 w tczew-
skim114, 4 w człuchowskim115 i 3 w tucholskim116) oraz kościelnych (16 w ziemi cheł-
mińskiej, 3 w starostwie puckim117). W związku z tym należy postawić pytanie, czy i ile 
z nich istniało już w okresie krzyżackim. Wydaje się, że w wypadku młynów wodnych 
i wiatraków w dobrach prywatnych w zdecydowanej większości powstały one po 1466 r., 
gdy przestało obowiązywać restrykcyjnie realizowane przez Zakon regale młyńskie. Jed-
nocześnie jednak, jeśli chodzi o dobra kościelne, można założyć, że część młynów dzia-
łała już w okresie średniowiecza, a brak wzmianek o nich wynika z niezachowania się 
dokumentacji rachunkowej, prezentującej gospodarkę wiejską biskupów chełmińskich 

100 Łąkorek.
101 Kwarcza.
102 Jastrzębie, Głęboczek Mały i trzy zapisane przy Głęboczku Wielkim, istniejace w kluczu górzyń-

skim: młyn Bachor (chyba tożsamy z tym we wsi Grążawy), Sosnowy Młyn i Zemporski Młyn. 
103 Łostowice, Mokry Dwór, Lezienko (Małe Leźno), Kczewo, Dzierżążno, Koszyczkowo, Kolibki, 

Kołkowo, Sielczno, Kamienica Królewska, Sulęczyno, Tuchlino, Łączyno, Okalice, Klonówka.
104 Moszczenica, Ogorzeliny, Wierzchowo, Rozwory, Rzewnica, Chojniczki, Jarcewo, Polnica, Dy-

minek, Biały Bór, Jeziorki, Konarzynki, Sąpolno, Łąkie, Sierpowo, Jęczniki Wielkie, Nowa Cerkiew, 
Osusznica, Olszanowo, Krzemieniewo, Obkas (wzm. 1512 r., dobra abp. gnieźnieńskiego).

105 Ustarbowo, Strzebielinko, Wyszecino, Krokowa, Sulicice, Parszkowo, Lisewo, Starzyno, Rumia, 
Brzyno, Oksywie, Kębłowo, Kniewo, Rekowo.

106 Bysław, Okiersk, Jasieniec, Zamrzenica, Suski Młyn, Tucholka, Ząbrzenica, Drożdzienica, Pa-
mientowo, Karczewo, Trziesk, Dąbrowa.

107 Rokocin, Wielki Klincz, Liniewo, Lubieszyn, Skrzydłowo, Łaguszewo, Straszyn, Nowa Wieś, Re-
kownica, Wętkowy, Zgrzinke.

108 Gruczno, Jaszcz, Przysiersk, Tleń, Suchii, Konopat, Grodecki Młyn, Lubocheń, Branica, Ląnki, 
Pidinek, Kozielec.

109 Młyny wodne: Polaszki, Nowa Wieś Malborska, Cozlen, Schnellach, Kielbornia, Dolna. Wiatra-
ki: Lichnówki, Jeziernik, Niedźwiedzica, Lobostein.

110 Królów Las, Dąbrówka, Kulmaga, Ostrowite, Półwieś, Szprudowo. 
111 Buśnia, Skórcz, Kierwałd, Ostrowite, Lipia Góra, Opalenie, Świerkucin Mały.
112 Sielczno, Gowidlino, Tuszkowy, Dargolewo, Kożyczkowo.
113 Ustarbówko, Strzebielinko, Krokowa, Sulicie, Parszkowo, Lisewo, Kębłowo.
114 Rokocin, Liniewo, Łaguszewo, Straszyn, Rekownica, Wędkowy.
115 Dyminek, Konarzynki, Sąpolno, Sierpowo.
116 Tuchółka, Drożdzienica, Pamientowo.
117 Starzyno, Rumia, Oksywie.
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Rozwój sieci młynów w państwie krzyżackim310

i tamtejszej kapituły118. Podobnie mogło być w przypadku dóbr biskupstwa płockiego. 
Równocześnie lustracje z 1565 i 1570 r. oraz wykaz podatkowy nie wspominają o wielu 
obiektach, które istniały w okresie średniowiecza119. Powody ich zniknięcia, jeśli nie 
wynika to z braków w spisach, były zapewne różne. Części nie odbudowano po zniszcze-
niach powstałych w okresie wojny trzynastoletniej. Zmianie mogły ulec również lokalne 
stosunki wodne i struktura gospodarcza wsi, z którymi młyny były wcześniej ściśle po-
wiązane. Część z nich zaś została zastąpiona wiatrakami pracującymi na potrzeby własne 
prywatnych właścicieli. 

Podsumowując, na terenie komturstw gdańskiego, tucholskiego, człuchowskiego, 
gniewskiego, świeckiego i wójtostwa tczewskiego do połowy XV w. potwierdzone było 
działanie około 220 młynów wodnych i wiatraków. Natomiast później, do 1570 r. od-
notowano około 100 nowych tego typu urządzeń. Oznacza to, że gdyby nadal istniały 
wszystkie wcześniej wymienione młyny, to w ciągu ponad 100 lat ich liczba wzrosłaby 
o prawie 1/3. W praktyce jednak część dawniej działających urządzeń przestała istnieć, 
wzrost był więc mniejszy. Natomiast wydaje się, że odmiennie ukształtowała się sytuacja 
w Prusach krzyżackich po 1466 r. i późniejszych Prusach Książęcych. Dla przykładu, 
zestawiając wykazy podatku tureckiego z 1540 r. ze stanem z okresu krzyżackiego na 
terenie dawnego komturstwa królewieckiego w dobrach zakonnych (komornictwach 
Wargen, Germau, Waldau, Pobethen, Rudau, Kaymen, Schaaken i Kremitten) i bisku-
pich (komornictwo Fischhausen, Thierenberg, Medenau), widać, że nie powstały nowe 
młyny, z wyjątkiem jednego w Finken (ros. Molodogwardejskoe), który mógł istnieć 
jednak już wcześniej120. Wydaje się, że czynnikami decydującymi były w tym przypad-
ku, oprócz utrzymania przez władzę regale młyńskiego i jego ścisłego egzekwowania, 
względna trwałość struktury własnościowej dóbr i wreszcie stan gospodarki wiejskiej. 

118 Zestawiąjąc dane dla okresu średniowiecza z pełniejszym spisem z 1570 r., widać wyraźną zmianę. 
W przypadku dóbr biskupich pojawiają się dane o 8 nieznanych młynach i jednym wiatraku, nato-
miast w dobrach kapituły o młynie wodnym i wiatraku.

119 Dla przykładu w komturstwie człuchowskim: Barkówko, Biskupnica, Brenszmole, Brzeźno Szla-
checkie, Cołdanki, Gwieździn, Hanszmole, Lotyń, Przytok, Rychnowy, Siringks Mühle, Szczytno, 
Wronkow. W komturstwo gdańskim, okręg mirachowski: Borek, Borucino, Linia, Chmielonko, 
Jamnowski Młyn, Kamienica Szlachecka, Smolin, Miechucino, Sianowo. W komturstwie gdańskim, 
okręg pucki: Karlikowo, Mieroszyno, Reda, Żelistrzewo, Szumleś Królewski. W komturstwie tuchol-
skim: Rolbik, Sławęcin, Wilkens, Winkels. W komturstwie gniewskim: Bobowo, Brody, Falkenberg, 
Nowa Wieś Rzeczna.

120 Die Türkensteuer, Bd. 1, s. 24, 29, 36, 42, 45, 53, 56, 58, 62, 65, 136, 142, 153, 157, 159, 
166, 173, 260, 265, 290, 297, 300, 306, 309, 336. Podobnie było w części dawnego komturstwa 
elbląskiego (okręgi: Pasłęk, Miłomłyn i Morąg). Sieć młynów powstałych w średniowieczu pozostała 
tam prawie bez zmian. Powstały jedynie młyny w folwarku Glaubenein, Eisings Mühle, Schwoiken 
i Borchertsdorf, zob. P. Germershausen, dz. cyt., s. 148, 171-172, 185, 348. Na temat znaczenia 
gospodarczego młynów w ekonomice państwa krzyżackiego po 1466 r. zob. L. Dralle, Der Staat des 
Deutschen Ordens in Preussen nach dem II. Thorner Frieden. Untersuchungen zur ökonomischen und 
ständepolitischen Geschichte Altpreußens zwischen 1466 und 1497, Wiesbaden 1975, s. 26, 30, 37, 40.
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Sieć młynów wiejskich 311

Młyny puste

W wyniku strat poniesionych w okresie wojny głodowej (1414 r.), a potem wojny trzy-
nastoletniej (1454–1466) część młynów uległa zniszczeniu i nie została nigdy odbudo-
wana121. Istotnym powodem było w tym przypadku wyludnienie lub trwałe zniszczenie 
wielu wsi, co pociągało za sobą w konsekwencji również nieopłacalność odbudowy lub 
dalszego funkcjonowania okolicznych młynów. Objawem pierwszego kryzysu były wy-
mienianie w wykazach czynszowych i wizytacjach komturstw młyny puste. W kom-
turstwie gdańskim w początkach XV w. puste były młyny w: Nanicach, Pszczółkach, 
Cisowej, Tursiglow, Przyjaźni i Szemudzie, zaś w tucholskim w: Winkels, Ciechocinie, 
Gostycynie, Raciąskim Młynie, Sławęcinie i Nowym Młynie. Ponadto problem ten wy-
stąpił w komturstwie gniewskim w Bobowie i Rajkowach, w grudziądzkim w Iwicznie, 
w wójtostwie tczewskim w Trzepowie, a w komturstwie nieszawskim w Wielkiej Nie-
szawce. W wykazach czynszowych z 1437 r. w komturstwie bałgijskim puste były młyny: 
w Worynach, Deksytach, Gelien, Kandytach i Wilknitach. Z kolei w spisie czynszów 
z 1446 r. odnotowano 3 puste młyny w komturstwie brodnickim (Crewtczmole, Dre-
wantczmole i Rawdenmole), w elbląskim w Panien, a w pokarmińskim w Plenitten 
i Legnitten. Ponadto część młynów uległa w ogóle zniszczeniu i nie została w później-
szym czasie odbudowana122. Z kolei wykaz z okręgu człuchowskiego wskazuje na to, 
że na 17 młynów ogółem aż 8 było pustych (Nierybie, Polnica, Szczytno, Biskupnicy, 
Brenszmole, Chrzęstówko, Prądy, Rychnowy – wiatrak)123.

Opuszczanie młynów miało oczywiście ścisły związek z pustoszeniem wsi i upadkiem 
produkcji zbożowej. W pierwszej połowie XV w. można zaobserwować dość wyraźny 
spadek wysokości ogólnego czynszu z młynów, jaki pobierał Zakon, wynoszący dla kom-
turstwa ostródzkiego 12%, bałgijskiego 7–8%, elbląskiego 4%. Znacznie gorzej było 
na terenie ziemi chełmińskiej i na Pomorzu Gdańskim. W komturstwie kowalewskim 
odnotowano spadek czynszu o 40%, w brodnickim 25%, a w tucholskim aż 64%124. 
Pamiętając o pewnej wybiórczości zachowanych wykazów czynszowych, które nakazują 
ostrożność w wyciąganiu zbyt pospiesznych wniosków, można stwierdzić, że w gospo-
darce młynnej widoczne są wyraźne skutki zniszczeń spowodowanych wojnami prowa-
dzonymi przez Zakon z Polską.

121 Wykazy zniszczeń, w tym młynów, zob. CDW III nr 495, s. 503-507, nr 599, s. 594-595; 
A. Semrau, Die Siedlungen im Kammeramt Morein, s. 33; D. Brauns, dz. cyt.

122 Zob. podrozdział dotyczący niszczenia młynów w czasie wojen.
123 OBA 28953, k. 7r.
124 J. Sarnowsky, Die Wirtschaftsführung, s. 205-206.
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Odległości między młynami

Przy analizie sieci młynów w państwie krzyżackim należy uwzględnić obszar działania 
poszczególnych zakładów przemiałowych125. Pewną wskazówką na temat odległości po-
między młynami wodnymi w terenie, obok analizy sieci ich rozmieszczenia w oparciu 
o zachowane przekazy, są też znane regulacje dotyczące zakazu wznoszenia kolejnych 
obiektów, które umieszczano w treści części przywilejów młyńskich. Jak już wspomnia-
no, formą zabezpieczenia interesów młynarza było zobowiązanie wystawcy dokumentu 
do niebudowania kolejnych młynów w odległości od 0,5 do 1 mili od danego młyna 
(a więc od około 3,8 do ponad 7,7 km)126. Odległość liczono zazwyczaj w górę i w dół 
rzeki. Oznaczało to, że w promieniu od 1 do 2 mil od młyna, a więc od około 7,7 do 15,4 
km nie wolno było wznosić innych podobnych obiektów. Oczywiście, jeśli w mniejszej 
odległości znajdował się inny ciek wodny, równoległy do tego, na którym stał już młyn, 
można było wznosić kolejne obiekty. Z zachowanych wzmianek wiadomo, że gwaran-
towana minimalna odległość między młynami wynosiła (odległości przybliżone): w Ka-
mionce około 7,7 km w górę rzeki, Bludau około 3,8 km w górę i dół rzeki, Gostycynie 
– 3,8 km, Jezioranach – 3,8 km, Kalk – 3,8 km, Mingajnach – 3,8 km, Czersku po 3,8 
km w górę i dół rzeki, Rudzkim Młynie aż po 7,7 km w górę i dół rzeki, młyn przed 
Nowym Miastem (Lubawskim) 7,7 km. W tym kontekście warto też przypomnieć, że 
komtur tucholski nadał w 1398 r. dwa młyny, Nowy Młyn i Dolny Młyn (Nadolnik), 
z których właściciel płacił łączny czynsz, i zakazał budowy nowych młynów w odległości 
1 mili w górę i w dół rzeki, a więc po 7,7 km w każdym kierunku oraz pomiędzy wsiami 
Bysław i Cekcyn (oddalonymi w prostej linii o około 7,5 km)127. W rzeczywistości odle-
głości te mogły być jeszcze większe i zależały od istniejącej sieci drogowej.

Sieć młynów a struktura osadnictwa

W przypadku danych dotyczących przede wszystkim sieci młynów wiejskich widoczna 
jest wyraźna przewaga informacji o tego typu obiektach lokalizowanych w otoczeniu czy 
wręcz we wsiach na prawie niemieckim (wsiach czynszowych). Znacznie mniej informa-
cji posiadamy natomiast na temat działania młynów w dobrach prywatnych (dobrach 
rycerskich, wsiach zagrodniczych, wsiach czynszowych wielkich wolnych pruskich) czy 

125 Problem budowy kilku młynów w zlewni Strugi Rychnowskiej badał Z. Podgórski, dz. cyt., 
s. 137-138. Szacunki autora, wskazujące na średnią odległość wynoszącą 821 m, nie mogą być jednak, 
tak jak to uczynił, utożsamiane z informacjami o odległości pół mili, które podała M. Dembińska 
(Przetwórstwo zbożowe, s. 102), gdyż chodzi tu o milę, która w średniowieczu wynosiła ponad 7,7 km, 
a nie współczesną (1,6–1,8 km). 

126 Jedna mila = 180 sznurów = 7785 m, zob. W. Odyniec, dz. cyt., s. 398; L. Weber, dz. cyt., s. 150.
127 „Ouch so welle wir, das in nymant obirbuwen sal in der Bro uf eyner myle boben und neden. 

Ouch so sal in nymant obirbuwen czwischen Bisslaw und Czettzin, das der mole schedelich sy”, UKT 
nr 111, s. 116. 
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wsiach na prawie pruskim i polskim. Zapewne w dużym stopniu ma to związek ze sta-
nem zachowania źródeł, które w większości powstały w kancelariach krzyżackich (spisy 
czynszowe i inwentarze) i dotyczą dóbr bezpośrednio i pośrednio (poprzez pobieranie 
czynszu) kontrolowanych przez Krzyżaków. Może to jednak być też odzwierciedleniem 
rzeczywistej sytuacji gospodarczej, różnego stopnia wykorzystania młynów wodnych 
w poszczególnych typach osadnictwa. Bliższa analiza tego zagadnienia wymaga przyj-
rzenia się istnieniu ewentualnych zależności pomiędzy rozmieszczeniem młynów a sta-
tusem prawnym i gospodarczym osad znajdujących się w ich pobliżu. Dla prezentacji 
tej kwestii wybrano komturstwo dzierzgońskie i zachodnią część komturstw bałgijskiego 
i pokarmińskiego oraz południową część komturstwa elbląskiego, dla których dysponu-
jemy względnie dobrą podstawą źródłową oraz dokładnymi analizami struktury osadni-
czej i statusu prawnego poszczególnych osad128.

Rozmieszczenie młynów wodnych na terenie komturstwa dzierzgońskiego wskazuje 
na ich lokalizowanie, co oczywiste, wokół miast (Dzierzgoń, Zalewo, Miłomłyn)129. 
W przypadku młynów wiejskich zaś wznoszono je przede wszystkim przy wsiach czyn-
szowych (na prawie niemieckim), siedzibach urzędników zakonnych (Przezmark) i fol-
warkach krzyżackich (Karnity). Pod bezpośrednim zarządem komtura dzierzgońskiego 
znajdowały się młyny w Dzierzgoniu, Starym Dolnie i Przezmarku. Nie było młynów 
w pobliżu dóbr małych wolnych pruskich, odnotowano natomiast przy wsiach czyn-
szowych w dobrach wielkich wolnych (Grądowy Młyn, Tulice?, Niedźwiada, Czulpa, 
Białka), choć trzeba wyraźnie zastrzec, że status prawny tych dóbr i samych młynów 
nie zawsze jest jasny. Podobnie sytuacja wyglądała w zachodniej części komturstw bał-
gijskiego i pokarmińskiego. Młyny lokalizowano tu przede wszystkim przy miastach 
(Święta Siekierka, Zinten, Krzyżpork, Domnau i Frydląd Pruski) oraz wsiach czyn-
szowych. Brak młynów w otoczeniu dóbr małych wolnych pruskich wynikał zapewne 
z niskiego stopnia rozwoju gospodarki rolnej w ich dobrach i produkcji jedynie na 
własne potrzeby, a więc prawdopodobnie stosowania żaren do przemiału niewielkich 
ilości zboża130.

Obserwowane prawidłowości dotyczą także południowej części komturstwa elblą-
skiego (bez okręgu szczycieńskiego). Młyny istniały tam obok miasta (Pasłęk, Młynary, 

128 Oparto się tu przede wszystkim na analizach i mapach zawartych w pracach H. Wunder, dz. cyt.; 
W. Guddat, dz. cyt. oraz P. Germershausen, dz. cyt.

129 Zob. mapa 2.
130 Brak badań nad pozycją gospodarczą tej grupy utrudnia ocenę, czy i w jakim procencie jej przed-

stawiciele wytwarzali nadwyżki zboża i uczestniczyli w gospodarce towarowej, zob. B. Geremek, Ze 
studiów nad stosunkami, s. 56. Na temat przypadku ukarania przez Krzyżaków chłopów, których żony 
używały żaren do domowego przemiału w początkach XIV w., pisała M. Dembińska, Przetwórstwo 
zbożowe, s. 56 przyp. 39; taż, Pozycja kobiety wiejskiej w społeczeństwie średniowiecznym w Polsce, [w:] 
Społeczeństwo Polski średniowiecznej, t. 6, red. S. K. Kuczyński, Warszawa 1994, s. 126. Jest do jednak 
błędna interpretacja niedokładnie zacytowanego przekazu źródłowego, który dotyczył roku 1308 i wy-
darzeń w mieście Rydze, zob. Codex diplomaticus Regni Poloniae, vol. V, ed. M. Dogiel, s. 30b.
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Rozwój sieci młynów w państwie krzyżackim314

Miłakowo i Morąg) przede wszystkim we wsiach czynszowych na prawie chełmińskim 
(Zastawno, Osiek, Nowica, Bardyny, Dobry, Krasin, Klekotki, Kalnik, Boguchwały, 
Włodowo i inne). Przy wsiach radłowych płacących czynsz w zbożu występowały jedy-
nie w Łukcie i Kłobi, a w dobrach wolnych pruskich w Łęguckim Młynie, Mostkowie, 
Rotajnach (zob. mapa 4).

Z dokonanych wcześniej ustaleń wynika, że względna stabilizacja struktury osadni-
czej dotyczyła również młynów wodnych. Akcja osadnicza Zakonu, prowadzona według 
przyjętych planów, obejmowała rozmieszczenie młynów, na co wskazuje powszechne 
stosowanie rezerwacji miejsca pod nowe urządzenia przemiałowe. Możliwe było to 
dzięki istnieniu regale młyńskiego, które pozwalało na racjonalne planowanie położe-
nia młynów, odpowiadające potrzebom aktualnie istniejącej sieci osadniczej. Wraz z jej 
utrwaleniem wytwarzały się też stałe powiązania gospodarcze poszczególnych wsi z dzia-
łającymi tam młynami. Próbowano to osiągnąć różnymi sposobami, w tym kwestiono-
wanym przez poddanych narzucaniem przymusu mlewnego. Wydaje się, że z czasem 
doprowadziło to do powstania stabilnych obszarów (grupy wsi i osad) przypisanych do 
danego młyna. Potwierdzeniem takiej praktyki może być rejestr prokuratora w Szestnie 
Erwina Huega z 1449 r., który, zestawiając dochody swego urzędu, precyzyjnie określił 
obszar działania poszczególnych młynów na terenie jego administracji131. Dokładne ze-
stawienie zawiera tabela 32.

Wynika z niej, że młynowi w Pilcu podlegał obszar wsi i dóbr obejmujący łącznie 168 
łanów, w tym 82 łany w dwóch wsiach czynszowych (powierzchnia około 1377,6 ha), 
młynowi w Szestnie obszar 288 łanów, w tym 103 łany we wsiach czynszowych (około 
1730 ha), natomiast młynowi w Mrągowie 453 łany, w tym 175,5 łanów czynszowych 
(około 2948,4 ha). Obszar łanów czynszowych, z których chłopi mielili zboże w da-
nym młynie, miał oczywiście przełożenie na wielkość jego przemiału. Przypomnijmy, że 
w 1448 r. prokurator w Szestnie pobrał w ramach dzierżawy z tych młynów 4/5 opłaty 
przemiałowej, co dało następującą ilość zboża: w Pilcu 215,75 korca, w Szestnie 295 
korców, a w Mrągowie 486,5 korca. Wynika z tego, że ilość pobranego zboża z młynów 
w Pilcu i Szestnie wynosząca 510,75 korca była nieznacznie większa niż młyna w Mrą-
gowie, a teren, z którego dowożono zboże, również podobny: Pilec i Szestno razem 
liczyły około 3107 ha, a Mrągowo 2948 ha. Biorąc pod uwagę, że prokurator notował 
tylko własny dochód, a więc 4/5 pobranego w tych młynach zboża, ich całkowity dochód 
w 1448  r. wyniósł odpowiednio: Pilec 269,7 korca, Szestno 368,75 korca, a Mrągo-
wa 608 korców. Przyjmując, że opłata ta była 1/16 mielonego w nich zboża i 1/32 słodu 
(maca pobierana od 2 korców), uzyskujemy odpowiednio całkowity przemiał roczny: 
dla Pilca 4725 korców słodu i zboża, dla Szestna 6630 korców, a dla Mrągowa 12 060 
korców. Zestawiając te wyniki z liczbą łanów czynszowych, z których dowożono zboże 
do młynów, uzyskujemy orientacyjną liczbę zboża mielonego z hektara. Przy założeniu, 

131 OF 186, k. 8v-9r. Na temat rozwoju osadnictwa w okręgu Szestno podstawowe dane zestawił 
W. Kętrzyński, O ludności polskiej, s. 404-420; tylko częściowo także K. Riel, dz. cyt., s. 235-236.
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Mapa 2. Młyny w komturstwie dzierzgońskim

Źródło: Granice wsi i dóbr przedstawiono na podstawie mapy H. Wunder, Die Siedlungen in der Komturei Christburg um 1390, dargestellt nach Rechtsgruppen, [w:] H. Wunder, Siedlungs- und Bevölkerungsgeschichte der Komturei Christ-
burg 13–16 Jahrhundert, Wiesbaden 1968.
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Mapa 3. Młyny w zachodniej części komturstwa bałgijskiego i pokarmińskiego na początku XV w.

Źródło: Granice wsi i dóbr przedstawiono na podstawie mapy Die Grundbesitzverhältnisse im Jahre 1426 z pracy W. Guddat, Die Entstehung und Entwicklung der privaten Grundherrschaft in den Ämtern Brandenburg und Balga (Ost-
preussen), (Wissenschaftliche Beiträge zur Geschichte und Landeskunde Ost-Mitteleuropas nr 96), Marburg/Lahn 1975).
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Tabela 32. Okręgi mlewne w prokuratorstwie Szestno około 1450 r.

Lp.
Okręg 

mlewny 
młyna

Wsie, 
miasta 
i dobra 
podle-
gające 

danemu 
młynowi

Ty
p 

dó
br
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w
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rz
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ni

a 
(w

 ła
na

ch
)

Ła
ny

 c
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zo

w
e

Ła
ny

 p
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Ła
ny
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łty
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Ła
ny
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m

y
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ny
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oś
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oł

a

Sł
uż

ba
 n

a 
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aw
ie

 c
he

ł-
m

iń
sk

im
 (l
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a 
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nó
w

)

W
ol

ni
 p

ru
sc

y 
(s

łu
żb

y)

D
ob

ra
 ry

ce
rs

ki
e

O
sa

da
 b

ar
tn

ic
za

1 Pilec

Lembruk do-
bra 42 + 

(5)

Pilec wcz 70 36 8 4 6 2 
(16 ł) +

Skatniki do-
bra 6 dobra na prawie magdeburskim, 1 służba

Górkowo wcz 50 46 4

2 Szestno

Szestno wcz 40 20 4 8 4 4 łany, połowa służby na 
prawie magdeburskim

Wyszem-
bork

do-
bra 90 9 +

Boże wcz 50 36 10 4 2
Ruska 
Wieś wcz 60 47 6 6 1 (4 ł) +

Rydwągi do-
bra 44 4 +

3 Mrągowo

Mrągowo mia-
sto 112 32 10 6 6

Polska 
Wieś wcz 40 36 6 4

Muntowo wcz 41 37 4
Marcin-

kowo wcz 50 45 25 5

Brydyny do-
bra 90 + +

Piecki wieś 60 25,5 1 
(15 ł) + +

Nawiady wieś 60 6 +

4 Sorkwity

Krzywe wieś 30 +

Stama
wieś 
pru-
ska

50 + 
(5)

Warpuny do-
bra 120 4 +
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Lp.
Okręg 

mlewny 
młyna

Wsie, 
miasta 
i dobra 
podle-
gające 

danemu 
młynowi
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dó
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 ła
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 c
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5 Rybno

Rybno
do-
bra 
ryc

31 + + +

Kozłowo
do-
bra 
ryc

350 + +

6 Bezławki Gronowo wcz 40 30 10 2

7 Widryny

Pasterze-
wo

do-
bra 10

Widryny
wieś 
pru-
ska

44 2 
(18 ł) +

Skróty: wcz – wieś czynszowa, dobra ryc – dobra rycerskie, ł – łan.

Źródło: OF 186, k. 8v-9r. 

że maksymalnie 1/3 areału była jednocześnie użytkowana na produkcję zbożową, z hek-
tara ziemi czynszowej dostarczano do przemiału średnio około 10 korców zboża. Wiel-
kość ta była bardzo zbliżona we wszystkich trzech młynach: Pilec 10,28 korca, Szestno 
11,49 korca, Mrągowo 12,27 korca. Na terenie wspomnianego prokuratorstwa istniały 
też inne młyny. Wieś Gronowo oraz inne wsie i dwory mieliły w młynach krzyżackich 
w Rynie i Bezławkach, dwory w Kozłowie, Stamach i Warpunach w prywatnych mły-
nach w Rybnie i Sorkwitach, zaś dobra i wieś w Widrynach i Pasterzewie w młynie 
w Widrynach132. Precyzyjny opis dotyczył młynów krzyżackich i wsi czynszowych, mniej 
dokładne informacje dotyczą natomiast dóbr wolnych i rycerskich. Charakterystycz-
ne, że przytoczony podział dotyczył między innymi trzech młynów krzyżackich, które 
były dzierżawione młynarzom za pobór macy. Być może tak dokładne określenie terenu 
ich działania miało zapewnić odpowiednią opłacalność i zapobiec powstawaniu między 
nimi szkodliwej konkurencji.

132 Zob. mapa 5.
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Mapa 5. Młyny w prokuratorstwie Szestno około 1450 r.

Źródło: Opracowanie własne.
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Sieć wiatraków

Przechodząc do analizy rozmieszczenia wiatraków, trzeba pamiętać, że ze względu na 
niższe koszty budowy i utrzymania, ale też mniejszą wydajność decyzja o ich zastosowa-
niu była ściśle związana z zaistnieniem kilku czynników. Po pierwsze, w grę wchodziły 
lokalne warunki terenowe, które utrudniały lub wręcz uniemożliwiały wznoszenie mły-
nów wodnych. Z sytuacją taką Zakon spotkał się na terenie Żuław, stąd też wiatraki 
w największej liczbie znalazła swoje zastosowanie właśnie tam133. Drugim czynnikiem 
była natomiast kwestia kosztów wzniesienia młyna wodnego i wiatraka oraz późniejsza 
opłacalność jego działania, szczególnie gdy poziom lokalnej produkcji zbożowej nie wy-
magał zastosowania urządzeń o dużych możliwościach przemiałowych. Warunki takie 
być może panowały na słabo rozwiniętych rolniczo terenach komturstwa człuchowskie-
go, na których zanotowano względnie duże ich użycie. Trzecim czynnikiem, mającym 
wpływ na zastosowanie wiatraków, była kwestia regale młyńskiego stosowanego przez 
Zakon. Ścisłe ograniczanie praw do wnoszenia młynów wodnych, egzekwowane przez 
Krzyżaków z pełną konsekwencją, szczególnie wobec miast, nie było zawsze tak restryk-
cyjne w wypadku użycia wiatraków. Może o tym świadczyć fakt, że w 1377 r. Zakon 
zezwolił na wzniesienie dwóch wiatraków na terenie wolności miejskiej w Chojnicach, 
ale też w 1447 r. odkupił wiatrak miejski od miasta Grudziądza, położony w Zajączko-
wie Wielkim. 

W stosunku do liczby zastosowanych w państwie krzyżackim młynów wodnych wia-
traki były jedynie elementem uzupełniającym sieć urządzeń przemiałowych. Spośród 
znanych nam informacji o młynach i wiatrakach te ostatnie stanowią jedynie nieco po-
nad 7% całości. Nawet biorąc pod uwagę fakt, że zapewne zachowało się znacząco mniej 
informacji o istniejących wówczas wiatrakach niż młynach wodnych, które były znacz-
nie trwalszymi konstrukcjami, przebudowywanymi w tym samym miejscu przez setki 
lat, to ogólne proporcje musiały wyglądać co najmniej jak 1 do 12 na korzyść młynów 
wodnych. Uwzględniając możliwości przemiałowe młynów wodnych, przewaga tych 
ostatnich była jeszcze większa. Wiatrak więc, wyjąwszy szczególne warunki panujące na 
Żuławach, był traktowany jedynie jako uzupełnienie sieci budowanych i użytkowanych 
na stałe młynów wodnych134. 

Podobną rolę odgrywały też młyny kieratowe wznoszone przede wszystkim, ze wzglę-
dów strategicznych, na potrzeby zamków. Choć miały one zapewne znacznie mniejsze 
zdolności przemiałowe, to jednak nie były tak zagrożone zniszczeniem przez wrogie woj-
ska w razie konfliktu zbrojnego jak wiatraki i młyny wodne. Z tego względu stosowano 
również młyny ręczne. 

133 Zob. tabela 34. Rozmieszczenie wiatraków ilustruje również mapa 7.
134 Zob. mapa 8.
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Sieć młynów wiejskich 325

Struktura własnościowa młynów

Pamiętając o niepełnym zachowaniu źródeł dotyczących młynów funkcjonujących 
w państwie zakonnym w średniowieczu, widoczny jest oczywisty związek ich lokalizacji 
w powiązaniu z istniejącą siecią wsi. Nowe zakłady przemiałowe mogły powstać tylko 
jako element zakładanych lub już działających wsi prowadzących uprawy zbożowe.

Liczba młynów funkcjonujących w poszczególnych jednostkach administracyj-
nych państwa zakonnego była wypadkową kilku elementów, przede wszystkim struk-
tury gospodarczej i gęstości zaludnienia terenów wiejskich, lokalnych warunków 
wodnych i możliwości prowadzenia upraw zbożowych. Szczegółowe dane o liczbie 
działających młynów wodnych i wiatraków wskazują, że najwięcej było ich w kom-
turstwach gdańskim i elbląskim oraz w Dolnych Prusach w komturstwach bałgijskim 
i królewieckim. Niewiele mniej natomiast odnotowano w komturstwach ostródz-
kim, malborskim i pokarmińskim oraz wójtostwie tczewskim. Nieco mniejsza liczba 
młynów działała w zachodniej części państwa, w komturstwach tucholskim i człu-
chowskim oraz w komturstwach dzierzgońskim i brodnickim. W związku z tym, 
że wschodnia część kraju na pograniczu z Litwą nie została w tym okresie właści-
wie zagospodarowana, jedynie kilka młynów powstało w komturstwach ragneckim 
i kłajpedzkim. Podobnie wyglądała sytuacja w południowo-wschodniej części kraju, 
na terenie tzw. „Wielkiej Puszczy”, gdzie młyny pojawiły się w niewielkiej liczbie 
w pierwszej połowie XV w.135

Ważnym zagadnieniem, które należy jeszcze rozpatrzyć, jest obszar działania poje-
dynczych młynów. Pamiętamy, że czasem zastrzegano jako teren ich pracy obszar w pro-
mieniu 0,5 do 1 (3,8–7,6 km) w górę i dół rzeki. Część młynów posiadała ponadto 
przymus mlewny, obejmujący od jednej do kilku wsi. Wydaje się, że pewne wyobrażenie 
może dać także statystyczne zestawienie liczby młynów z powierzchnią poszczególnych 
jednostek administracyjnych państwa zakonnego.

Duże różnice, które występowały pomiędzy poszczególnymi jednostkami admini-
stracji zakonnej na Pomorzu Gdańskim, wynikały oczywiście z kilku czynników. Dość 
gęsta sieć w komturstwie gdańskim miała związek z istnieniem tam dużej liczby małych 
młynów wiejskich. Statystykę zaciemnia także niemożliwa do dokładnego obliczenia 
liczba kół w poszczególnych młynach. Z kolei znacznie rzadsza sieć młynów w komtur-
stwach człuchowskim i świeckim to zarówno konsekwencja słabszego zagospodarowania 
terenów wiejskich, jak i znacznej lesistości tych jednostek. Oczywiście ważnym czynni-
kiem była również jakość gleb, co miało związek z wysokością plonów, a więc wielkością 

135 Ich sieć omówił G. Białuński, Osadnictwo regionu, s. 48; tenże; Kolonizacja „Wielkiej Puszczy”, 
s. 23-24; tenże, Bevölkerung und Siedlung, s. 333-337. 
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Tabela 34. Liczba młynów w podziale na jednostki administracyjne państwa krzyżackiego do 1454 r.*

Lp. Jednostka administracyjna

Data wzmianki
Łączna liczba 

młynów 
(w tym 

wiatraków)

Liczba młynów 
płacących czynsz 
w zbożu (w tym 

wiatraków)

12
00

–1
24

9

12
50

–1
29

9

13
00

–1
34

9

13
50

–1
39

9

14
00

–1
45

4

Terytoria biskupie
1 Biskupstwo pomezańskie 3 3 3 9 4
2 Kapituła pomezańska 2 9 1 12 (1) 6 (1)
3 Biskupstwo sambijskie 1 9 7 2 19 (1) 2
4 Kapituła sambijskaI 1 1 1 3 1
5 Biskupstwo warmińskie 5 23 29 10 67 (2) –
6 Kapituła warmińska 13 7 11 31 6
7 Biskupstwo chełmińskie 9 9 (2) 1 (2)
8 Kapituła chełmżyńska 1 3 1 5 (1) 2 (1)

Komturstwa i inne jednostki państwa zakonnego
1 gdańskie 7 9 13 87 116 (3) 8 (2)
2 bałgijskie 1 2 11 80 94 (1) –
3 elbląskie 3 11 4 42 60 (3) 10 (2)
4 królewieckie 2 5 16 34 57 (1) –
5 ostródzkie 7 5 34 46 13
6 wójtostwo tczewskie 6 8 9 22 45 (4) 6 (2)
7 malborskie 2 5 37 44 (27) 6 (2)
8 pokarmińskie 2 2 36 40 (1) 5
9 tucholskie 1 4 14 10 29 (2) 11 (1)

10 dzierzgońskie 1 10 5 16 32 (5) 8 (3)
11 człuchowskie 4 14 16 34 (4) 5 (1)
12 brodnickie 3 18 21 8
13 gniewskie 4 3 1 6 14 5
14 świeckie 2 3 13 18 5
15 toruńskie 4 2 3 10 19 (2) 2 (2)
16 golubskie 12 12 5
17 grudziądzkie 2 7 9 1
18 pokrzywińskie 1 8 9 2
19 wójtostwo rogozińskie 2 7 9 (3) 3 (2)
20 radzyńskie 9 9 (2) 6 (2)
21 kłajpedzkie 2 2 1 5 –
22 kowalewskie 1 6 7 –
23 wójtostwo bratiańskie 2 1 3 6 2
24 starogrodzkie 3 10 13 (3) 3 (2)
25 nieszawskie 1 2 5 8 (1) 2 (1)
26 papowskie 3 3 3
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Lp. Jednostka administracyjna

Data wzmianki
Łączna liczba 

młynów 
(w tym 

wiatraków)

Liczba młynów 
płacących czynsz 
w zbożu (w tym 

wiatraków)

12
00

–1
24

9

12
50

–1
29

9

13
00

–1
34

9

13
50

–1
39

9

14
00

–1
45

4

27 ragneckie 3 3 (1) –
28 wójtostwo lipieńskie 1 1 –

* W kolejnych pięćdziesięcioletnich okresach podano informacje o nowych młynach odnotowanych 
w źródłach. W spisie nie uwzględniono młynów we wsiach biskupstwa włocławskiego, których było co 
najmniej 14 (11 znanych po 1400 r.) oraz 2 młyny arcybiskupstwa gnieźnieńskiego.

I Na istnienie jeszcze jednego młyna w dobrach kapituły sambijskiej w miejscowości Auer (brak 
nazwy rosyjskiej) wskazywał R. Biskup, dz. cyt., s. 240. Niestety nie udało się tego potwierdzić w do-
stępnych źródłach.

Źródło: Opracowanie własne.

Tabela 35. Średnia powierzchnia terenu przypadająca na jeden młyn w komturstwach Pomorza Gdań-
skiego*

Lp.
Jednostka 

administracyjna 
(komturstwo)

Łączna liczba młynów 
(w tym wiatraków)

Powierzchnia poszcze-
gólnych jednostek 
administracyjnych 

(w km2)

Powierzchnia 
przypadająca na jeden 

młyn (w km2)

1 gdańskie 116 (3) 4856 41,8
2 wójtostwo tczewskie 45 (4) 2560 56,8
3 tucholskie 29 (2) 1947 67
4 człuchowskie 34 (4) 2483 73
5 gniewskie 14 1140 81,4
6 świeckie 18 1341 74,5

* Dane na temat powierzchni poszczególnych jednostek administracyjnych zaczerpnięto z pracy 
M. Grzegorza, Struktura administracyjna i własnościowa Pomorza Gdańskiego pod rządami zakonu krzy-
żackiego w latach 1309–1454, Warszawa–Poznań–Toruń 1987, s. 161.

Źródło: Opracowanie własne.

przemiału136. Mniejszą liczbę młynów i większą powierzchnię przypadającą na jedno 
urządzenie przemiałowe rekompensowało natomiast funkcjonowanie wielokołowych 
młynów kontrolowanych bezpośrednio przez Zakon (komturstwo gniewskie). Nato-

136 W tym kontekście trzeba podkreślić, że przeprowadzone tu szacunki co do liczby młynów przy-
padających na daną jednostkę administracji zakonnej mają jedynie pozwolić na porównanie ich do 
analogicznych prób dla ziem polskich w średniowieczu. Zapewne zupełnie inne wyniki (znacznie 
mniejsza powierzchnia przypadająca na jeden młyn) dałyby obliczenia tylko dla Żuław i pasa nadwi-
ślańskiego oraz oddzielnie dla zaborów. 
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miast na Warmii137 jeden młyn przypadał średnio na 44,26 km2. Wyraźnie więcej było 
młynów w północnej części, obejmującej zarówno komornictwa biskupie i kapitulne, 
w tym komornictwo pieniężnieńskie, gdzie jeden przypadał średnio na 24,9 km2, a mniej 
na południu (w części biskupiej i komornictwie olsztyńskim należącym do kapituły), 
gdzie jednemu młynowi podlegał teren o powierzchni 64,8 km2. Z kolei na obszarze 
Pomezanii biskupiej współczynnik ten wynosił odpowiednio dla części biskupiej 106,6 
km2, a dla kapitulnej 28,3 km2 powierzchni przypadającej na jeden młyn138. Tak duże 
różnice wynikały zapewne z zasadniczo odmiennej struktury własnościowej dóbr w obu 
częściach Pomezanii. W części biskupiej zdecydowaną przewagę miały dobra rycerskie, 
natomiast część kapitulna obejmowała wsie czynszowe139. Dla porównania należy jeszcze 
dodać, że według szacunków w XIV w. jeden młyn (jednokołowy) na ziemiach polskich 
przypadał średnio na 220 km2, natomiast w drugiej połowie XVI w. miało to być około 
12–30 km2, ale tylko na ziemiach polskich położonych na zachód od linii Wisły (na 
wschód od środkowego biegu Wisły było to 40–80 km2)140. Podobnie w Małopolsce141 
w XV w. jeden młyn miał przypadać średnio na 75 km2; ich rozmieszczenie było jednak 
bardzo nierównomierne, gdyż w okolicach Krakowa współczynnik ten wynosił jeden 
młyn na 15 km2. 

5.4.  Sieć młynów miejskich i ich funkcjonowanie

W kontekście analizy rozmieszczenia młynów wiejskich należy rozpatrzyć także funk-
cjonowanie młynów zlokalizowanych w miastach, które pełniły trochę inne funkcje. 
Pracowały one dla dużych skupisk ludności, obsługując też liczne wsie położone w ich 
najbliższej okolicy. Młyny te w większości były administrowane przez Zakon, który je-
dynie wyjątkowo oddawał je pod kontrolę władz miejskich. Pamiętamy, że Krzyżacy już 
w 1259 r. przejęli prawa mieszczan toruńskich do młyna w Trzeposzu, a w 1262 r. do ich 
udziału w czynszu z młyna położonego poniżej zamku w Toruniu. Była już mowa o tym, 
że regulacje dotyczące budowy młynów w miastach zawierają przywileje lokacyjne miast. 
Zazwyczaj prawo do jego budowy i użytkowania rezerwował sobie władca terytorialny 

137 Jako podstawę szacunków przyjęto powierzchnię Warmii, wynoszącą w 1772 r. 4249 km2, zob. 
M. Pollakówna, Osadnictwo Warmii, s. 123.

138 Jako powierzchnię Pomezanii biskupiej przyjęto obszar obejmujący około 1300 km2, w tym 340 
km2 stanowiła część kapitulna, zob. M. Roman, dz. cyt., s. 30. 

139 Tamże, s. 45-46. 
140 Szacunki dla XIV w. zob. M. Dembińska, Przetwórstwo zbożowe, s. 256. Dla drugiej połowy 

XVI w. szacunki podał B. Baranowski, Polskie młynarstwo, Wrocław–Warszawa–Kraków 1977, s. 29.
141 Szacunki Z. Podwińskiej, dz. cyt., s. 378.
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(Krzyżacy, miejscowy biskup lub kapituła), czasem otrzymywał je wójt (lokator), co 
wiązało się jednak z partycypacją w kosztach budowy. Dla przykładu w przywileju dla 
Reszla z 12 VII 1337 r. kapituła warmińska ustaliła, że pokryje koszty prac ziemnych 
potrzebnych dla funkcjonowania młyna w 2/3. Wójt miejski miał opłacić 1/3 kosztów, 
w zamian za co zyskał prawo do 1/3 osiąganych dochodów142. Tak więc udział w budo-
wie młyna oznaczał też prawo do czerpania części zysków. W ten sposób sprawujący 
władztwo terytorialne przedstawiciele kapituły mieli pod swoją kontrolą funkcjonowa-
nie tego ważnego obiektu gospodarczego, przynoszącego duże dochody. Natomiast na 
terenie kontrolowanym bezpośrednio przez Zakon młyny miejskie zazwyczaj budował 
on samodzielnie i znajdowały się one początkowo pod wyłącznym nadzorem miejsco-
wych komturów lub innych urzędników krzyżackich (mistrzów młyńskich). Wyłącz-
ność w dysponowaniu młynami miejskimi wynikała oczywiście z chęci czerpania przez 
Zakon dochodów z urządzeń, które miały największy potencjał ekonomiczny. Istotne 
było jednak także ich znaczenie militarne i możliwość wykorzystania jako punktów zor-
ganizowanego oporu zbrojnego. W późniejszym czasie Zakon oddawał młyny położone 
w miastach dzierżawcom, zarówno miastom (w rozumieniu Rady Miejskiej – tak było 
chyba w Lęborku), jak i osobom prywatnym (Tczew, Mrągowo, Gniew, Frydląd Pruski, 
Kętrzyn, Starogard Gdański, Tuchola, Krzyżpork, Młynary, Tolkmicko, Górowo Iławec-
kie, Srokowo – dawniej Dryfort). Znamy jedynie kilka przykładów, w których sytuacja 
wyglądała odmiennie. W 1360 r. wielki mistrz Winrich von Kniprode potwierdził, że 
mieszczanie z Chojnic otrzymali młyn przy mieście i drugi we wsi Tunkiel. Co więcej, 
w 1377 r. ten sam wielki mistrz wydał zezwolenie na budowę dwóch wiatraków na tere-
nie ich wolności miejskiej. Młyny miejskie posiadały również miasta Brodnica (zezwole-
nie z 1416 r.)143 i Chełmno, a także Pasym, który na mocy przywileju z 1429 r. otrzymał 
tamtejszy młyn krzyżacki144. Co więcej, w Chełmnie obok młynów kieratowych i nad-
zorowanych przez miasto młynów łodnych na Wiśle funkcjonował również należący 
do miasta wiatrak położony przed Bramą Grudziądzką, który był jednak zazwyczaj od-
dawany w dzierżawę145. Dodatkowo w 1440 r. za wierność miasta, którą okazało ono 
w minionych wojnach, wielki mistrz Paweł von Russdorf zapisał mieszczanom Chełmna 
młyn krzyżacki w Wabczu146. Młyn kieratowy – koński istniał także co najmniej od 
1410 r. w Starym Mieście Elblągu147. W 1411 r. Zakon wydał zgodę na budowę takie-

142 CDW I nr 285, s. 469.
143 OF 97, k. 84v; H. Plehn, Ortsgeschichte, s. 113.
144 OstF 125, k. 362r; M. Toeppen, Geschichte Masurens, s. 141.
145 F. Schultz, Die Stadt Kulm, s. 82.
146 OF 83, s. 133; XIV HA Rep. 322a Kulm nr 107; F. Schultz, Die Stadt Kulm, s. 82.
147 Notatka o zakupie kamienia do młyna, NKRSME nr 1016, s. 221; nr 1059. Informację z 1412 r. 

o jego istnieniu przytoczył ze źródeł miejskich A. Semrau, Zur Geschichte des Mühlenregals, s. 7. 
Wzmianka o dochodach kamlarii wewnętrznej z młyna (molengelt) w 1410 r., zob. M. Toeppen, El-
binger Antiquitäten. Ein Beitrag zur Geschichte des städtischen Lebens im Mittelalter, Danzig 1871, s. 61; 
B. Quassowski, dz. cyt., ZWG, 59, 1919, s. 31. 
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go młyna mieszczanom w Starym Mieście Toruniu148. Natomiast w 1447 r. toczył się 
spór o zasady korzystania z nowego młyna krzyżackiego przed Toruniem, z którego nie 
chciał korzystać cech piekarzy ze Starego Miasta Torunia149. W 1454  r. wielki mistrz 
nadał Chojnicom kolejny młyn przed miastem. Później dwa młyny krzyżackie otrzymali 
również mieszczanie Bartoszyc, co potwierdzone jest jednak dopiero w 1466 r. Prawo 
budowy młyna zyskał około 1450–1454 r. także Malbork150. Z kolei 9 IX 1466 r. Zakon 
zezwolił Staremu Miastu Królewiec na budowę wiatraka na terenie wolności miejskiej151.

Wszystkie przytoczone przykłady potwierdzają, że nadanie młyna miastu było jednak 
rozwiązaniem wyjątkowym, szczególnym przywilejem ze strony Zakonu, który w prak-
tyce kontrolował prawie wszystkie młyny położone zarówno w dużych miastach państwa 
krzyżackiego (Gdańsk, Toruń, Elbląg, Królewiec), jak i mniejszych ośrodkach miejskich 
(Tczew, Bytów, Tuchola, Człuchów, Gierdawy i wielu innych). W ten sposób Krzyżacy 
mieli wpływ na zaopatrzenie miast w mąkę i inne produkty przemiałowe (kasza, słód), 
co pozwalało na sprawowanie dodatkowej kontroli nad ludnością miast i wpływanie na 
ich władze. W tym kontekście oddawanie przez Krzyżaków małym miastom (Pasym, 
Brodnica, Chojnice) prawa do dysponowania młynami należy postrzegać jako element 
świadomej polityki, mającej związać je z władzą zakonu, a czasem także wspomagać 
w trudnej sytuacji ekonomicznej152. Zakon posiadał oczywiście również inne urządze-
nia napędzane energią wodną, w tym wszystkie młyny przemysłowe (folusze, kuźnie, 
tartaki i inne). Naturalnie poszczególne rady miejskie doskonale zdawały sobie sprawę 
ze znaczenia gospodarczego wspomnianych urządzeń i podejmowały próby zmiany tej 
niekorzystnej dla siebie sytuacji. W 1410 r. w ramach negocjacji z Władysławem Jagiełłą 
w sprawie złożenia hołdu Gdańsk miał zyskać prawo do połowy dochodów czerpanych 
z Wielkiego Młyna153. Choć ustalenia te nie zostały wówczas zrealizowane, to powróciły 
później. W 1453 r. komtur gdański informował wielkiego mistrza, że władze Głównego 
Miasta Gdańska zbudowały młyn wodny w fosie miejskiej (statgraben), jakoby powołu-
jąc się na jego zgodę i prosząc o interwencję154. W innym sprawozdaniu określono, że 
młyn ten znajdował się w parchamie, a więc przestrzeni pomiędzy murami miejskimi 
i fosą, a został zbudowany przez miasto pomimo braku zgody wielkiego mistrza155. Po-
twierdzeniem zabiegów mieszczaństwa był także fakt, że przy okazji składania hołdu 

148 P. Ostwald, dz. cyt., s. 5-6.
149 OBA nr 9259.
150 J. Voigt, Geschichte Marienburgs, nr 30, s. 574; W. Długokęcki, Z dziejów młynarstwa, s. 42.
151 OBA nr 16058.
152 Zwracał na to uwagę R. Czaja, Rozwój osadnictwa miejskiego, [w:] Państwo zakonu krzyżackiego. 

Władza i społeczeństwo, s. 372, 374.
153 W przywileju wydanym 5 VIII 1410 r. pod Malborkiem król zagwaranował Gdańskowi „medie-

tatem omnium emolumentorum molendini nostri Gdanensis”, P. Simson, dz. cyt., Bd. IV, nr 121; 
W. Długokęcki, Spór gdańsko-krzyżacki, s. 24-25.

154 OBA nr 11856.
155 OBA nr 11909.
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Tabela 36. Młyny w posiadaniu władz miejskich w państwie krzyżackim do 1454 r.

Lp. Miasto Rok Typ młyna Uwagi
1 Brodnica 1416 młyn wodny prawo budowy młyna
2 Chełmno 1357 młyn wodny dwa młyny w Wabczu
3 Chełmno 1405–1406 młyn kieratowy –

4 Chełmno 1440 młyn wodny młyn krzyżacki w Wabczu wielki mistrz 
zapisał miastu

5 Chełmno 1447 wiatrak oddawany w dzierżawę

6 Chełmno 1430 10–11 młynów 
łodnych

nienależące do miasta, ale przez nie 
nadzorowane

7 Chojnice 1360 młyn wodny młyn przed miastem i drugi w Tunkiel
8 Chojnice 15 VII 1377 2 wiatraki prawo budowy dwóch wiatraków

9 Stare Miasto 
Elbląg 1410 młyn kieratowy –

10 Grudziądz 1447 wiatrak Zakon odkupił wiatrak w Zajączkowie

11 Lidzbark 
Warmiński 1308 młyn wodny połowę posiadał sołtys

12 Malbork 1450–1454 młyn łodny? prawo budowy młyna z 2 kołami
13 Orneta 1342 młyn wodny połowę posiadał sołtys

14 Orneta 1449 młyn wodny miasto nadzorowało młyn w Żelaznej 
Górze

15 Reszel 1337 młyn wodny –

16 Stare Miasto 
Toruń 1259 młyn wodny 

w Trzeposzu miasto zrezygnowało ze swych praw

17 Stare Miasto 
Toruń 1262 młyn wodny miasto zrezygnowało z praw do czynszu

18 Stare Miasto 
Toruń 1411 młyn kieratowy prawo budowy młyna końskiego

19 Główne Miasto 
Gdańsk 1453 młyn wodny młyn w fosie miejskiej (określany też 

jako młyn w parchamie)

Źródło: Opracowanie własne.

Kazimierzowi Jagiellończykowi w 1454 r. duże miasta (Toruń, Elbląg, Braniewo, Kró-
lewiec, Gdańsk) starały się uzyskać prawo do miejscowych młynów krzyżackich. Osta-
tecznie Gdańsk otrzymał w 1454 r. młyny miejskie i podmiejskie na swym terytorium, 
w tym Wielki Młyn. Podobnie w 1457 r. młyny miejskie i podmiejskie otrzymał Elbląg, 
a Toruń wpierw połowę dochodów z młynów miejskich, a później młyny na całym przy-
dzielonym sobie terytorium156.

156 A. Semrau, Zur Geschichte des Mühlenregals, s. 9-10; J. Luciński, dz. cyt., s. 116. Toruń pomimo 
otrzymania młynów krzyżackich podjął szybko budowę kolejnych urządzeń przemiałowych (młyna 
zbożowego i łodziowego) oraz folusza i olejarni na terenie swej wolności miejskiej, zob. P. Ostwald, 
dz. cyt., s. 4. W 1457 r. nadano miastu młyn w Trzeposzu.
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Niestety, dysponujemy bardzo niewieloma informacjami na temat praktycznej orga-
nizacji działania młynów miejskich. Wspomniano już, że Chełmno wydało regulamin 
dla młynarzy łodnych na Wiśle. Kontrolowało także transakcje dotyczące zmiany ich 
właścicieli i pobierało należne sobie czynsze, co zapisywano w księgach czynszowych mia-
sta. Zajmował się tym więc zapewne członek władz miasta, a rozliczenia notował pisarz 
miejski157. Trochę więcej wiadomo na temat kontroli władz miejskich nad młynem kiera-
towym w Starym Mieście Toruniu158. W tym celu powołano jednego z rajców, aby pełnił 
funkcję mistrza młyńskiego. W 1415 r. funkcję tę pełnił Jan Beringer, w 1440 r. Jan von 
Loe, w 1449 r. Rutcher von Birken, a w latach 1445–1449, 1451, 1456/1457–1464/1465 
Konrad Theudenkus159. Byli oni odpowiedzialni za prowadzenie szczegółowych rachun-
ków, zaś nadzór nad pracą urządzeń sprawował werkmistrz. Mistrz młyński corocznie 
przed kierą (22 II) przedstawiał Radzie Miasta sprawozdanie roczne – rachunki notujące 
wszystkie wpływy i wydatki. Po 1454 r., gdy miasto zyskało kolejne młyny pokrzyżackie, 
powołano do ich zarządu specjalny Urząd Młynny (Mühlenamt)160. Co ciekawe, podob-
nie jak w Toruniu Urząd Młynny z jednym z rajców na czele powołano też w Elblągu, 
który po 1454 r. również przejął kontrolę nad młynami krzyżackimi. Charakterystyczne, 
że prowadził on system rachunków zapoczątkowany jeszcze w okresie krzyżackim161.

Odrębnym zagadnieniem była kwestia praktycznego funkcjonowania młynów krzyżac-
kich w miastach. Pamiętamy o sporze mieszczan o opłaty dla czeladzi młyńskiej w Elblągu 
z 1442 r. Obok opłaty przemiałowej ważnym problemem były także zasady dostępu do 
młynów. W przywołanej już ordynacji młyńskiej (1335–1341) wielki mistrz Dytrych von 
Altenburg zakazał płacenia młynarzom za szybszy dostęp do młynów zakonnych, co zapew-
ne było dość powszechną praktyką162. Mielić miano według kolejności przybycia do młyna. 
Nieprawidłowości w tym względzie istaniały jednak i później, a argumentem oprócz pienię-
dzy było również piwo przekazywane czeladzi młyńskiej, na co wskazują odpowiednie zaka-
zy wprowadzone w wewnętrznych regulacjach cechu piekarzy w Chełmnie. Co więcej, w El-
blągu miejscowy cech piekarzy posiadał własnego knechta w młynie, który miał pilnować 
między innymi kolejności przemiału. Natomiast w Toruniu przyjęto ścisły system, według 
którego piekarze ze Starego i Nowego Miasta mielili za okazaniem specjalnych znaków163. 

157 Dokładne wyszczególnienie zob. hasło Chełmno w spisie młynów.
158 Zagadnienie to szczegółowo omówił P. Ostwald, dz. cyt., s. 2-7.
159 Tamże, s. 6-7. Na temat roli Konrada Theudenkusa jako zarządcy młyna zob. R. Skowrońska-Ka-

mińska, Konrad Theudenkus urzędnik i polityk toruński: życie i działalność (początek XV wieku – 1471 
rok), Toruń 2009, s. 50-51, 74.

160 P. Ostwald, dz. cyt., s. 5; B. Quassowski, dz. cyt., ZWG, 59, 1919, s. 34-35.
161 Najstarsza księga rachunków zachowała się z przełomu 1476 i 1477 r., Księga rachunkowa Urzę-

du Młynnego APG 369,1/2661, szerzej zob. R. Kubicki, Dochody z młynów, s. 182-183.
162 „Statuimus primo precise volentes, quod molendinatores seu qui presunt molendinis aut famuli 

eorum nullas penitus recipiant pecunias ab hominibus frumenta sua molere volentibus, et qui primo 
ad molendinum pervenerit, sive pauper vel dives fuerit, idem primitus molere permittatur”, PrUB III 
nr 416, s. 285; B. Quassowski, dz. cyt., ZWG, 59, 1919, s. 34.

163 Wszystkie przykłady omówiła szczegółowo B. Quassowski, dz. cyt., ZWG, 59, 1919, s. 34.
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5.5.  Sieć młynów krzyżackich

Omawiając sieć młynów krzyżackich, trzeba pamiętać, że Zakon konsekwentnie pilno-
wał swego regale młyńskiego szczególnie w miastach. W rezultacie prawie wszystkie mły-
ny miejskie należały do Krzyżaków164. Ponadto Zakon wznosił liczne młyny przy swoich 
zamkach i dworach. Dobrze ilustruje tę prawidłowość komturstwo gniewskie, w którym 
dysponował on wielkim młynem na Wierzycy w pobliżu Gniewu oraz trzema przy dwo-
rach krzyżackich w Starogardzie, Brodach i Wdzie165. Młyny te miały nie tylko znaczenie 
gospodarcze, ale też militarne. Biorąc pod uwagę, że były to wielkie zakłady przemiało-
we, wyposażone w wiele kół, ich praktyczne znaczenie ekonomiczne dla Zakonu było 
bardzo znaczące, co potwierdzają dochody poszczególnych urzędów zakonnych z regale 
młyńskiego. Na przykład prokurator w Mątowach otrzymywał w latach 1377, 1381, 
1387 jako czynsz młyński 8 łasztów żyta, 22 miarki pszenicy i 28 miarek słodu166. Dla 
porównania w 1402 r. dochód w wysokości 80 grz. rocznie przynosił gospodarce wielkie-
go mistrza sam tylko młyn w Tczewie167. Z kolei wójt leski w latach 1404 i 1407 osiągał 
dochód wynoszący 37,5 łaszta żyta, 1150 korców słodu i 90 korców pszenicy168. Rybicki 
ze Szkarpawy otrzymywał zaś do 1410 r. 585 korców żyta, w późniejszym okresie czynsz 
w gotówce w wysokości 51 grz. i 18 sk., a od 1419 r. – 61 grz.169 Z kolei mistrz młyński 
w Królewcu w 1425 r. pozyskał z trzech młynów 5042 korce słodu, 2351 korców żyta, 
710 korców pszenicy oraz 146 grz. dochodu z folusza170. Ze sprzedaży pobranego zboża 
(żyta i pszenicy) uzyskał łącznie sumę 1061,5 grz., z której pokrył swoje zobowiązanie 
wobec konwentu, wynoszące około 800 grz.171 O skali i dochodowości kierowanego przez 
niego przedsiębiorstwa najlepiej świadczy fakt, że ogółem tylko 5% wydatków przezna-
czono na opłacenie pracowników, 18% pochłonął zakup nowych kamieni młyńskich, 
około 6,5% wydano na materiały i bieżące remonty, 11,5% wydatków przeznaczono 
na nowe inwestycje budowlane, a prawie 59% było zyskiem przekazanym urzędnikom 
konwentu (komturowi domowemu i marszałkowi)172. Z kolei mistrz młyński w Elblągu 
według rachunków z 1431/1432 r. wydał na opłacenie pracowników, naprawy i inne cele 

164 Zezwolenie na funkcjonowanie młynów miejskich niekontrolowanych przez Zakon należało do 
zupełnych wyjątków i dotyczyło m.in. Chojnic, Chełmna i Pasymia. Natomiast Stare Miasta Toruń 
w 1411 r. uzyskało prawo do budowy młyna końskiego.

165 K. Bruski, Ziemie nad dolną Wierzycą, s. 148; tenże, Gniew w średniowieczu, s. 94.
166 MA, s. 73, 74; W. Długokęcki, Z dziejów młynarstwa, s. 26.
167 MT, s. 131-132.
168 MA, s. 43, 44; W. Długokęcki, Z dziejów młynarstwa, s. 27. 
169 MA, s. 54, 55 56, 58; W. Długokęcki, Z dziejów młynarstwa, s. 27.
170 J. Sarnowsky, Die Wirtschaftsführung, s. 158.
171 Tamże, s. 159, 730.
172 Obliczono w oparciu o rachunki urzędu młyńskiego, zob. tamże, dodatek źródłowy nr 7, 

s. 728-731.
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ponad 184,5 grz.173 Dla porównania z młynów prywatnych jako czynsz Zakon uzyskiwał 
w pierwszej połowie XV w. dochód w pieniądzu wynoszący około 2000 grz., a w zbożu 
sięgający 1000 łasztów (60 000 korców). Najwyższy znany ze źródeł dochód uzyskano 
około 1417 r. W późniejszym czasie musiał się on jednak znacznie obniżyć, gdyż około 
1437 r. wynosił mniej niż 75% wcześniejszej wysokości. Nieznaczny wzrost nastąpił w la-
tach 40. XV w. i utrzymywał się na podobnym poziomie, co potwierdzają źródła z 1450 r. 
W ogólnych dochodach państwa czynsz z młynów wynosił 5,4% około 1417 r., 4,4% 
w 1437 r. i 4,3% w 1450 r.174 Wydaje się też, że wyznacznikiem funkcji ekonomicznej 
poszczególnych zespołów młynów administrowanych bezpośrednio przez Zakon może 
być wysokość szosu, jaki płacili mistrzowie młyńscy w 1451 r.: mistrz młyński z Mal-
borka 12 guldenów, z Królewca 8, z Elbląga 7, a z Gdańska 15. Wskazuje to na bardzo 
dużą rolę młynów malborskich i przede wszystkim Wielkiego Młyna w Starym Mieście 
Gdańsku175. Niestety, dla tego ostatniego nie zachowały się rachunki mistrza młyńskiego. 
Jednak znane nam inwentarze z lat 1384, 1385, 1389 i 1391 w wystarczającym stopniu 
pokazują skalę tego przedsiębiorstwa. W dniu 2 I 1384 r. zanotowano w młynie: 93 sze-
rokie (breyte) kamienie młyńskie, 21 000 korców żyta, 6000 korców słodu, 4997 korców 
owsa, 700 korców pszenicy i 500 korców chmielu176. Z kolei w 1389 r. zakupiono 5000 
korców owsa (za 166,5 grz. i 4 sk.), w młynie było 30 kamieni młyńskich, 2000 korców 
słodu, 200 korców pszenicy i 800 korców owsa, natomiast 201 łasztów (12 060 korców) 
żyta wysłano wcześniej do wójta w Lęborku i rybickiego w Pucku177. O realnym zna-
czeniu ekonomicznym dochodów z młynów świadczą również wspomniane już starania 
poszczególnych miast, które po 1454 r. uzyskały od polskiego króla prawa własnościowe 
do dawnych młynów krzyżackich na przydzielonych im terytoriach miejskich178.

Poza dochodem w pieniądzu czynsz młynów krzyżackich pobierany w zbożu był rów-
nie ważnym elementem zaopatrzenia w ten produkt zamków zakonnych179. Elementem 
świadomej polityki Zakonu była także troska o zapewnienie odpowiedniego zaplecza 
dużym młynom krzyżackim zlokalizowanym w wielkich ośrodkach miejskich. Wskazuje 
na to fakt, że nie dopuścił on do powstania konkurencyjnych młynów wiejskich w bez-
pośrednim obszarze działania młynów zakonnych w Gdańsku, Elblągu i Królewcu180. 

173 B. Jähnig, Zur Wirtschaftsführung, s. 127. Autor błędnie określił go jako mistrza młyńskiego 
w Pasłęku. Zestawienie dochodów młynów krzyżackich administrowanych przez mistrzów młyńskich 
w Bartoszycach, Królewcu, Elblągu i Pasłęku zob. tabela 5.

174 Dokładne zestawienie i wyliczenia sporządził J. Sarnowsky, Die Wirtschaftsführung, tabela 7, s. 204.
175 Tamże, s. 155.
176 GA, s. 683.
177 GA, s. 685.
178 Dla przykładu dochód miasta Elbląga z czterech przejętych młynów pokrzyżackich i folusza wy-

niósł w 1477 r. średnio 150–180 grz. kwartalnie, co odnotowano w rachunkach Urzędu Młyńskiego, 
APG 369,1/2661, s. 49, 73, 100.

179 J. Sarnowsky, Die Wirtschaftsführung, s. 205.
180 Zob. mapa 7.
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Tabela 37. Młyny administrowane przez Krzyżaków do 1454 r.

Lp. Miejscowość Administrator Liczba 
kół Czynsz, dochód z młyna, uwagi

1 [Kruschenmole] 
komturstwo brodnickie komtur? –

2
[Sandewerke] 
komturstwo 
kłajpedzkie

komtur –

3 Bałga komtur –
4 Banowski Młyn komtur 1447 r. trzyma za macę

5 Bartoszyce komtur młyn górny i dolny, w 1447 r. trzymany za 
macę

6 Brodnica komtur 900 korców słodu, 3 łaszty ziarna, młyn 
przed zamkiem

7 Bytów prokurator młyn przed zamkiem
8 Działdowo komtur –
9 Dzierzgoń komtur 6 –

10 ElblągI komtur 16 4 młyny + folusz
11 Frydląd Pruski młyn w dzierżawie
12 Gdańsk komtur 12 Wielki Młyn

13 Gierdawy komtur 10 łasztów żyta, 300 korców słodu, 90 
korców pszenicy

14 Ostróda, młyn przed 
zamkiem komtur

daje 500 korców słodu, 4 łaszty ziarna, 
młyn służy zamkowi, trzy młyny: przed 

zamkiem, poniżej i najniższyII

15 Gniew komtur 3 420 korców ziarna, 900 korców słodu / 
840 korców ziarna, 1500 korców słodu

16 Golub komtur –
17 Grudziądz komtur 2 młyny – nowy (górny) i dolny (zamkowy)
18 Iława m. komtur młyn przed dworem na jego potrzeby
19 Jabłonowo Pomorskie komtur? –
20 Kłajpeda komtur –
21 Kłódka komtur 3 –

22 Koniecwałd zakon 
krzyżacki –

23 Kościerzyna m. wójt 1 18 grz.
24 Kowróz komtur wiatrak, zbudował komtur w Toruniu

25 Królewiec wielki 
marszałek –

26 Labiawa komtur wiatrak
27 Lasowice prokurator 10 łasztów żyta (3 wiatraki)
28 Lidzbark Welski m. komtur 4 –
29 Lipinka komtur wiatrak
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Lp. Miejscowość Administrator Liczba 
kół Czynsz, dochód z młyna, uwagi

30 Lisewo zakon 
krzyżacki 5 5 kół + folusz

31 Lubicz komtur 8 młyn, kuźnia, folusz
32 Malbork komtur Młyn Mały zwany też Młynem Słodowym
33 Malbork komtur Młyn Nowy przy zamku
34 Miłomłyn komtur 6 –

35 Młyn Piekarski 
Młynówka Malborska komtur –

36 Młyn Średni 
Młynówka Malborska komtur 3 –

37 MłyniecIII komtur? 3 2 grz.
38 Morąg komtur 2 –
39 Mrągowo prokurator 2 dzierżawiony za 1/5 opłat przemiałowych
40 MukrzIV komtur potem młyn dzierżawiony za 6 grz.
41 Nidzica m. komtur 5 –
42 Nidzica m. komtur 2 –
43 Nowe nad Wisłą komtur –
44 Pasłęk komtur 5 –
45 Piątki komtur? –
46 Pierzchowice komtur 2 łaszty słodu
47 Pilec prokurator dzierżawiony za 1/5 opłat przemiałowych
48 Pruska Iława komtur 3 9 grz.
49 Przezmark komtur –
50 Rogóźno-Zamek komtur połowa młyna

51 Rybaki, przed miastem

biskup 
sambijski, 
zakon po 
połowie

10 grz. z połowy młyna

52 Ryn m. komtur –
53 Sątoczno prokurator 30 grz.

54 Schrandinburg komtur 58,5 grz. młyn kontrolował komtur 
domowy (komturstwo bałgijskie)

55 Sępopol komtur

56 Sobowidz wójt, zakon 
krzyżacki 2 7 łasztów ziarna i 900 korców słodu

57 Stare Dolno komtur 4 –

58 Stara Kościelnica prokurator 
w Mątowach –

59 Starogard GdańskiV zakon 
krzyżacki 5

ok. 1419 r. 23 łaszty ziarna, 1 pszenicy 
i 1000 korców słodu, a w 1437 r. 16 
łasztów ziarna i 1000 korców słodu
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Lp. Miejscowość Administrator Liczba 
kół Czynsz, dochód z młyna, uwagi

60 Stążki zakon 
krzyżacki –

61 Szczytno prokurator młyn zamkowy
62 Szestno prokurator 2 dzierżawiony za 1/5 opłat przemiałowych
63 Szropy wójt –
64 Świecie komtur młyn przed zamkiem
65 Święta Siekierka komtur 6 –

66 Tczew wójt 6 lub 
9

80 grz. (20 w czterech terminach), czasowo 
dzierżawiony za macę

67 Toruń komtur 6 młyn zamkowy

68 Tuchola zakon 
krzyżacki 2 150 korców słodu (zamek)

69 Waldau (ros. Nisowje) wielki 
marszałek –

70 Zinten komtur 80 grz.
71 Żelazna Góra komtur 1447 r. trzyma za macę
I Młyn Górny, Dolny, Piekarski i Notsack.
II Młyn przed zamkiem służył konwentowi, położony poniżej dzierżawiono za trzecią miarę, a naj-

niższy za 2 łaszty ziarna.
III Młyn z 2 kołami, w 1474 r. czynsz wynosił 10 grz.
IV Młyn w folwarku krzyżackim.
V W jednym z inwentarzy mowa o 6 kołach w młynie, OBA nr 28254.

Źródło: Opracowanie własne.

5.6.  Młyny biskupie i kapitulne

W przeciwieństwie do Krzyżaków poszczególne biskupstwa i kapituły nie zdołały nigdy 
w takim stopniu poddać swej kontroli młynów znajdujących się w miastach181. Podob-
nie jak Zakon biskupi warmińscy stosowali oczywiście prawo do rezerwacji miejsca na 

181 Dane na temat młynarstwa i młynów w dobrach biskupich i kapitulnych, przy okazji omawiania 
sieci osadniczej lub tylko młynarstwa prezentują (dla Warmii) A. Szorc, Dominium, s. 226-231; (dla 
Sambii) R. Biskup, dz. cyt., s. 231-262; (dla Pomezanii) M. Glauert (dz. cyt., s. 29) wspomniał o mły-
nach jedynie przy okazji analizy zaginionego kopiariusza, notującego liczne przywileje młyńskie z dru-
giej połowy XIV w., który wykorzystywał K. J. Kaufmann, dz. cyt., s. 164-167. Zestawienie młynów 
we wsiach biskupa włocławskiego na Pomorzu Gdańskim sporządził P. Kriedte, dz. cyt., s. 267-272 
(szczególnie tabela 6, s. 268-269).
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Tabela 38. Młyny administrowane przez biskupów i kapituły biskupie w państwie krzyżackim do 
1454 r.

Lp. Jednostka administra-
cyjna

Miejscowość z mły-
nem biskupim, kapi-
tulnym (pod bezpo-
średnim zarządem)

Łączna liczba młynów
(w tym wiatraków)

Liczba młynów płacą-
cych czynsz w zbożu 
(w tym wiatraków)

1 biskupstwo 
pomezańskie Kisielice 9 4

2 kapituła pomezańska 12 (1) 6 (1)

3 biskupstwo sambijskie Rybaki przed miastem 
połowa młyna 19 (1) 2

4 kapituła sambijska 3 1

5 biskupstwo 
warmińskie

połowa Orneta, 
Lidzbark Warmiński, 

połowa Kolno
65 (2) –

6 kapituła warmińska Olsztyn 31 6

7 biskupstwo 
chełmińskie Lubawa 9 (2) 1 (2)

8 kapituła chełmżyńska 5 (1) 2 (1)

9 biskupstwo 
włocławskie 14 (2) 1 (1)

10 biskupstwo płockie 2 –

11 arcybiskupstwo 
gnieźnieńskie 2 –

Źródło: Opracowanie własne.

młyn, co zapisano w przywilejach lokacyjnych dla miasta Braniewa (1280 r.) i Dobrego 
Miasta (1329 r.), a w przypadku kapituły warmińskiej: dla Olsztyna (1353 r.) i w zapisie 
na połowę młyna w Bisztynku (1385 r.).

Mimo tego widać wyraźnie, że szczególnie początkowo biskupi wyzbywali się praw 
do kluczowych młynów lokalizowanych w miastach na rzecz lokatorów (sołtysów) miej-
skich. Od połowy XIV w. podjęli jednak działania w celu zmiany tej sytuacji i stopnio-
wo odkupywali prawa do młyna w Ornecie od dziedziców dawnego sołtysa. Natomiast 
w nadaniu młyna w Bisztynku biskup zagwarantował sobie połowę udziałów i docho-
dów. Z kolei w biskupstwie pomezańskim władze kościelne rezerwowały sobie miejsce 
na młyn w Suszu (1315 r.) i koło wsi Baldram (1323 r.). Zarządem młyna biskupiego 
w okolicach Kwidzyna zajmowali się, podobnie jak w młynach krzyżackich, mistrzowie 
młyńscy182. 

Pewne dane na temat administracji młynów biskupich na Warmii przynosi ordynacja 
zamku w Lidzbarku powstała około 1461–1476 r., która odzwierciedla zapewne także 

182 Mistrzowie młyńscy wzmiankowani w latach 1342–1344 r. – Tomasz, 1346 r. – Hannus, UBP nr 
50, s. 77; nr 53, s. 81.
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stan panujący wcześniej. Zgodnie z nią młyny podlegały prokuratorowi (szafarzowi), 
a bezpośrednio burgrabiemu, który obok innych licznych obowiązków nadzorował do-
starczanie słodu do słodowni i zboża do piekarni. Corocznie przed dniem Wszystkich 
Świętych przekazywał też prokuratorowi dokładne zestawienie pobranych miar zboża. 
Za drewno potrzebne między innymi do remontów młynów, odpowiadał leśny (magi-
ster silvarum). Natomiast dawniej w rozdysponowywaniu grubą mąką i jęczmieniem po 
Wszystkich Świętych, zgodnie z wykazem prokuratora, uczestniczył też dzwonnik (cam-
panator)183. Charakterystyczne jest, że nie powoływano urzędnika bezpośrednio odpo-
wiedzialnego za młyny, analogicznie do funkcji mistrza młyńskiego istniejącego w nie-
których konwentach krzyżackich. Być może opisany system funkcjonowania urzędów 
zamkowych wyglądał podobnie również w innych siedzibach biskupich i kapitulnych184. 

5.7.  Osady młyńskie

Ważnym zagadnieniem, które trzeba także rozpatrzyć, jest problem funkcjonowania osad 
młyńskich jako odrębnych jednostek osadniczych. O fakcie istnienia tego typu obiektów 
była już wielokrotnie mowa. Wspominano o nich również w literaturze, bliżej jednak 
nie przedstawiając ich specyfiki185. Wskazano, że w sensie prawnym wszystkie młyny, 
które były zakładane w oparciu o odrębne przywileje młyńskie, stanowiły również teren 
niezależny od wsi, a więc odrębną osadę. W tym kontekście można mówić o młynach 

183 Ordinacia castri Heylsbergk, [w:] Scriptores rerum Warmiensium oder Quellenschriften zur Ge-
schichte Ermlands, hg. v. C. P. Woelky, Bd. I, Braunsberg 1866, s. 321, 323, 325, 330.

184 Na temat organizacji młynarstwa biskupiego na Warmii w okresie nowożytnym zob. H. Schmauch, 
Die Finanzwirtschaft der ermländischen Bischöfe im 16. Jahrhundert, AF, 8, 1931, s. 293-295, 208. 
Zgodnie ze statutami kapituły warmińskiej z około 1387–1423 r. mistrz piekarni nie był zobowiązany 
do trzymania wieprzy w młynie. Regulacja ta jest o tyle interesująca, że wskazuje na jego zwierzchnic-
two nad młynem kapitulnym, CDW III nr 358, s. 335.

185 Na prawny status młynów jako odrębnych dóbr (niem. Gutsgebiet) wskazywał G. Kisch, Das 
Mühlenrecht, s. 151. Na istnienie osad młyńskich na Pomorzu Gdańskim zwracał uwagę M. Grzegorz, 
Struktura administracyjna, s. 111, 162, jednak bliżej nie omówił tego problemu. Na temat osiedli 
młyńskich na Pomorzu w XVII w. zob. K. Mikulski, Osadnictwo wiejskie, s. 10, 82, 114-115, 129-
131, 141. Dla osad młyńskich w ziemi chełmińskiej ważne uwagi, które można rozszerzyć na cały 
badany obszar, poczynił Z. Podgórski, dz. cyt., s. 21, 156-158. Dla Warmii odnotowuje je w Wikielcu, 
Brzeszczynach, Konradowie, Ludwikowie, Ryńskim Młynie i Żurawnie M. Pollakówna, Osadnictwo 
Warmii, s. 130, 132, 138, 139, 145, 154. Zaginione obecnie młyny, stanowiące odrębne osady, dla 
dawnych powiatów lidzbarskiego i braniewskiego zestawił A. Poschmann, dz. cyt., ZGAE, 18, 1913, 
s. 783-785. Dla Pomezanii biskupiej wylicza je w: Młynkach, Karczewicach i Gardzieniu M. Roman, 
dz. cyt., s. 47-48, 50. O znaczeniu młynów dla rozwoju osadnictwa i o powstawaniu osiedli młyńskich 
wspomina też M. Dembińska, Przetwórstwo zbożowe, s. 251.
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Osady młyńskie 341

istniejących na granicy lub obok wsi, wyodrębnionych z nich, a także o młynach stano-
wiących samodzielne osady młyńskie186. Chodzi o przypadki, gdy młyn nie był powiąza-
ny z położoną obok wsią, ale stanowił niezależny obiekt osadniczy, który czasem stawał 
się zaczątkiem późniejszego osadnictwa wiejskiego lub nawet trwale pozostawał nieza-
leżnym elementem struktury osadniczej, jak było w przypadku młyna w Sątopach187. 
Te ostatnie czasem posiadały własne nazwy, odróżniające je od okolicznych wsi. Chodzi 
zazwyczaj o nazwy tworzone z użyciem słowa młyn, np. Borowy Młyn (Heidemühle), 
Barbarka (Bormühle), Siringks Mühle, Klingermühle, Borsk (Bdo Mühle), Nadolnik 
(Niedermühle), Juda (Judamühle), Nowy Młyn (Neumühle), Broda (Broddamühle) na 
Pomorzu Gdańskim188 i wiele innych na pozostałych terenach państwa krzyżackiego189. 
Powody powstawania młynów lokalizowanych w oddaleniu od wsi były różne. Często 
wpływały na to lokalne warunki wodne i glebowe. Dla przykładu w komturstwie człu-
chowskim wsie powstawały na żyznych terenach wysoczyzny, natomiast młyny w sandro-
wych dolinach rzek. Podobne warunki glebowe były w komturstwie tucholskim190. Na 
funkcjonowanie części młynów jako niezależnych punktów osadniczych może również 
wskazywać czas wolnizny przyznawany w przywilejach młyńskich191. Chodziło w tym 
wypadku o okres potrzebny na zagospodarowanie się na terenie dotychczas nieobjętym 
akcją osadniczą. Część osad młyńskich na trwałe funkcjonowała jako wyodrębnione jed-
nostki w terenie. Dotyczyło to przede wszystkim enklaw śródleśnych, takich jak Barbar-
ka i Juda w ziemi chełmińskiej192.

186 M. Grzegorz, Struktura administracyjna, s. 111, 162,
187 CDW III nr 579, s. 575.
188 M. Grzegorz, Osady Pomorza Gdańskiego, s. 35, 43, 106, 112, 114, 115. 
189 Liczne tego typu młyny, funkcjonujące już w okresie średniowiecza, oznaczono na mapie Schro-

ettera. Szczegółowe dane zob. spis młynów. Dokładna analiza nazw własnych młynów i ich tworzenia 
wymaga odrębnego opracowania.

190 Dla okręgu Tucholi lokalizowanie młynów w oddaleniu od wsi tłumaczy się ich wykorzystaniem 
przede wszystkim jako tartaków i kuźni do eksploatacji gospodarki leśnej Borów Tucholskich, zob. 
K. Mikulski, Osadnictwo wiejskie, s. 82.

191 Zob. podrozdział: Wolnizna.
192 Z. Podgórski, dz. cyt., s. 157.
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Zakończenie

Rozwój młynarstwa na terenie państwa zakonu krzyżackiego w okresie od XIII do XV w. 
był przede wszystkim rezultatem konsekwentnych działań Krzyżaków, którzy, tworząc 
wyjątkowo scentralizowany jak na warunki epoki aparat administracji gospodarczej, 
realizowali je także w zakresie gospodarki młynnej. Sprawowanie władzy w państwie 
przez korporację kościelną, posiadajacą własny model wewnętrznej organizacji, w za-
kresie piastowania i przekazywania urzędów pozwalało na prowadzenie długofalowej 
polityki gospodarczej. Podstawowym narzędziem w odniesieniu do młynarstwa było 
stosowanie regale młyńskiego. Pozwoliło to na budowę struktury, w której większość 
zysków generowanych przez wielkie młyny miejskie oraz czynsze z młynów wiejskich 
pobierał sam Zakon. 

1.  Młyny w XIII–XV w. – zagadnienia prawne

Zawarte w przywileju chełmińskim regulacje dotyczące zasad wznoszenia młynów wod-
nych w ziemi chełmińskiej nie oznaczały w praktyce prawa mieszczan Torunia i Chełmna 
do ich budowy bez kontroli Zakonu. Krzyżacy egzekwowali na tym terenie w później-
szym czasie konsekwentnie regale młyńskie zarówno w przypadku młynów wodnych, jak 
i wiatraków. Regulacje zawarte w przywileju chełmińskim nie obejmowały Prus właści-
wych. W związku z tym w przywileju dla Elbląga z 1246 r. Zakon musiał zarezerwować 
sobie prawa do budowy i posiadania młynów. Regułę tę powtarzano w dokumentach 
lokacyjnych miast i wsi zakładanych przez Krzyżaków. Potwierdza ją również praktyka 
rezerwacji, szeroko stosowana w czasie prowadzenia intensywnej akcji osadnictwa wiej-
skiego w Prusach właściwych, a później także na Pomorzu Wschodnim. Przyczyną tak 
konsekwentnej polityki gospodarczej były nie tylko względy ekonomiczne, ale też zna-
czenie militarne młynów wodnych. Kluczową rolę w praktycznej realizacji regale odegrał 
natomiast fakt, że Zakon był największym panem gruntowym w Prusach i dotyczyło 
ono w dużym stopniu jego własnych dóbr. W tej sytuacji prawo do budowy i użytko-
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Zakończenie344

wania młyna oraz wiatraka było możliwe wyłącznie w oparciu o przywilej wydany przez 
władzę zwierzchnią. Uprawnienie to realizowali nie tylko Krzyżacy, biskupi i kapituły na 
kontrolowanych przez siebie terenach, ale również niektóre zakony, a nawet właściciele 
dóbr rycerskich. Najczęściej stosowano formę nadania na prawie chełmińskim. Znane 
są jednak pojedyncze przypadki stosowania prawa pruskiego i liczniejsze prawa magde-
burskiego. Proces upowszechnienia użycia młynów wodnych prowadził w konsekwencji 
do powstania grupy młynarzy, w tym tych posiadających dziedziczne prawo do urzą-
dzeń przemiałowych, jako odrębnej kategorii przede wszystkim w strukturze ludności 
wiejskiej, ale też miejskiej. Była ona wewnętrznie bardzo zróżnicowana, tak jak prawa, 
na jakich odbywała się ich praca w młynach. Najwyższą warstwę wśród młynarzy wiej-
skich stanowili młynarze właściciele młynów, pośrednią młynarze pracujący w młynach 
w oparciu o jakąś formę umowy z właścicielem, a najniższą młynarze zatrudniani jako 
personel w wielkich zakładach przemiałowych Zakonu i biskupów. Oczywiście także 
wśród samych młynarzy dziedzicznych występowało duże rozwarstwienie ekonomiczne 
i pewne odrębności prawne w zakresie posiadanych uprawnień i obowiązków (służba 
wojskowa, wartowe, płużne i inne). Obok nich działali również młynarze dzierżawcy, 
pracujący za udział w pobieranej opłacie zbożowej, młynarze dzierżawcy z własnym 
wkładem oraz młynarze bez własnych udziałów, zatrudnieni do prowadzenia młynów 
krzyżackich i prywatnych. Obok młynarzy znacznie liczniejsza była natomiast grupa 
personelu pomocniczego, czeladzi wykwalifikowanej, wykonującej różne niezbędne pra-
ce przy przemiale, oraz zwykłych pomocników, dniówkarzy pracujących przy ładowaniu 
oraz transporcie zboża i mąki.

2.  Młyn – zakładanie i technika budowy

Decyzja o założeniu nowego młyna była ściśle związana z postępami osadnictwa lub roz-
woju kultury rolnej i intensyfikacji produkcji zbożowej na terenach wcześniej zagospo-
darowanych. Właściwe jego umiejscowienie i budowa wymagały odpowiedniej wiedzy 
teoretycznej, nabytej zapewne w wieloletniej praktyce przez koordynujących te działania 
werkmistrzów. W przypadku małych młynów wiejskich wystarczała zapewne wiedza 
młynarza, który doświadczenie zbierał przez lata pracy w młynie, zazwyczaj prowadzo-
nym przez jego bliskich krewnych. Szersze zastosowanie młynów o bardziej złożonej 
technice budowy, z kołem nasiębiernym, było też związane z posiadaniem odpowiednio 
dużego kapitału i możliwością ulokowania go w miejscu, w którym skala przemiału 
gwarantowała opłacalność. W praktyce kontrolę nad dużymi młynami posiadał zakon 
krzyżacki. Wpierw nadzorował on wznoszenie wielkich, wielokołowych młynów poło-
żonych przy dużych miastach i zamkach, a potem samodzielnie nimi zarządzał. Szcze-
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gólnie widoczne było to w ośrodkach miejskich, których zapotrzebowanie na produkty 
przerabiane w młynie (mąkę, kaszę, słód i inne) było największe i przynosiło Krzyżakom 
pokaźne dochody. Zyski zapewniało też egzekwowanie w miastach przymusu mlewnego, 
co próbowano nieformalnie narzucać także na terenach wiejskich. Dla kontrastu jedynie 
nieliczne młyny wiejskie, znajdujące się w rękach prywatnych, posiadały dwa – trzy koła 
młyńskie i osiągały większe dochody, których wyznacznikiem był wymiar płaconego 
obowiązkowo czynszu. Z czasem Krzyżacy, chcąc być może odciążyć własny personel, 
oddawali liczne młyny w dzierżawę. Była ona zapewne co najmniej tak korzystna, jak 
wcześniej prowadzone samodzielnie przedsiębiorstwo młyńskie. 

3.  Organizacja produkcji młynów

Młyny wiejskie były nadawane zazwyczaj w formie odrębnego przywileju młyńskiego 
dla młynarza z dziedzicznym prawem jego użytkowania lub jako składnik nadania dla 
sołtysa. W tym ostatnim przypadku zapewne zarządzane były w praktyce przez wynaj-
mowanych do tego celu młynarzy, którzy posiadali odpowiednią wiedzę i umiejętno-
ści, ale nie posiadali praw własnościowych do warsztatu swej pracy. Podobnie było też 
w młynach kontrolowanych przez dawnych lokatorów w miastach biskupich na War-
mii, młynach biskupich, a także młynach zakładanych w dobrach rycerskich i wielkiej 
własności kościelnej (klasztorów na Pomorzu Wschodnim). Z czasem oczywiście do-
chodziło do zmiany właścicieli zarówno młynów posiadanych dziedzicznie, jak i tych 
stanowiących składnik większego nadania.

Skala produkcji w wielkich młynach krzyżackich wymuszała oczywiście inną organi-
zację pracy niż w młynach wiejskich. Całość kontrolował urzędnik – mistrz młyński. Na 
przykładzie Wielkiego Młyna w Starym Mieście Gdańsku wiadomo, że młyn zatrudniał 
licznych wyspecjalizowanych pracowników: Metznera (poborcę macy – opłaty prze-
miałowej), werkmistrza, czeladników, pisarzy, posiadał też własny transport. Specyfika 
funkcjonowania młynów była też związana z cyklicznością w ich pracy, która wynikała 
zarówno z warunków pogodowych, jak i produkcji zboża. Duża aktywność w okresie 
jesiennym i wczesnowiosennym przeplatała się ze zmniejszaniem aktywności w okresie 
letnim. Wydajność przemiałowa poszczególnych konstrukcji wynikała z rodzaju zasto-
sowanego mechanizmu napędowego, warunków wodnych i rzeczywistego zapotrzebo-
wania na przemiał. Największą efektywność wykorzystania urządzeń przemiałowych 
osiągano w przypadku wielkich młynów miejskich. Oczywiście młyny wodne dyspono-
wały zazwyczaj znacznie większym potencjałem przetwórczym niż wiatraki, jednak nie 
zawsze oznaczało to jego rzeczywiste wykorzystywanie. W ogóle potencjał przemiałowy 
młynów był użytkowany w bardzo różnym stopniu, co wynikało ze zmiennych warun-
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ków wodnych (potencjał energetyczny) i potrzeb produkcyjnych. Świadczenia młyńskie 
opierały się na czynszu ustalanym zazwyczaj w pieniądzu lub zbożu, a czasem także do-
datkowych obowiązkach, dotyczących płacenia płużnego, dostarczania drobiu i tuczenia 
świń. Terminy ich płatności wynikały zazwyczaj z regulacji zawartych w przywilejach 
młyńskich i dotyczyły jednego lub kilku oznaczonych dni w ciągu roku. Niejako ratalna 
płatność czynszu szczególnie często była stosowana w przypadku wiatraków. Rozmiesz-
czenie młynów płacących czynsz w zbożu zazwyczaj wskazuje na związek typu płaconego 
czynszu z lokalnym stanem gospodarki wiejskiej (czynsz zbożowy – gospodarka na niż-
szym poziomie organizacji), jej ograniczonym udziałem w wymianie pieniężnej. W celu 
zwiększenia lub choćby zapewnienia opłacalności funkcjonowania młynów w wyjątko-
wych sytuacjach stosowano przymus mlewny, polegający na obowiązku przemiału okre-
ślonych wsi w danym młynie. Władza zwierzchnia dość często rezerwowała sobie rów-
nież prawo do darmowego przemiału na swoje potrzeby, co stanowiło duże obciążenie 
dla młynarzy, które miało rekompensować ustalanie proporcjonalnie niższych czynszów. 
Wymiar opłaty przemiałowej dla korzystających z młynów w państwie krzyżackim był 
zasadniczo ustalany na jednym poziomie. Znane są jednak przypadki jego zmiany – ob-
niżanie lub podwyższanie – co prowadziło do konfliktów z ludnością miast i rycerstwem. 
Szczególnie dotyczyło to pobierania opłaty za pracę czeladzi młyńskiej.

4.  Młyn i jego otoczenie

Młyny miejskie i wiejskie nierzadko ze względu na ich położenie (otoczone z wielu 
stron wodą), czasem specjalnie umocnione, miały pewne znaczenie militarne. Świad-
czą o tym relacje na temat ich wykorzystywania w czasie licznych konfliktów zbroj-
nych. Młyny wiejskie były często samodzielnymi gospodarstwami, osadami młyńskimi, 
oddalonymi nieraz od okolicznych wsi. Czasem stanowiły nawet zaczątek ich lokacji. 
Położenie młynów na terenach nadrzecznych wynikało oczywiście z uwarunkowań tech-
nicznych i kształtu sieci wodnej. W związku z korzystniejszymi warunkami glebowymi 
okolicznych terenów położonych na wysoczyznach oznaczało to w niektórych przypad-
kach dość duże oddalenie młynów od wsi. Młyn wyodrębniony prawnie i ekonomiczne 
z terenu wsi stanowił samodzielne gospodarstwo, zazwyczaj posiadające prawo poło-
wowe w stawie młyńskim, a nierzadko też własne nadanie ziemskie, a nawet karczmę. 
Jednocześnie specyfika pracy młyna, przede wszystkim konieczność spiętrzania wody, 
oznaczała potrzebę ścisłego ustalenia jego praw i relacji z wsią, o czym świadczą wystę-
pujące na tym tle konflikty. Młynarze dziedziczni, względnie inni właściciele młynów, 
korzystali też nieraz z obowiązku szarwarkowego, jaki musieli na ich rzecz wykonywać 
okoliczni chłopi. Sytuacja ekonomiczna młynarzy wiejskich była bardzo zróżnicowana. 
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Zasadniczo ich pozycja była lepsza niż chłopów siedzących na łanach we wsiach czyn-
szowych, z pewnością zaliczali się oni do elity wiejskiej. W grupie młynarzy największe 
dochody uzyskiwali młynarze miejscy i młynarze wiejscy z przywilejem dziedzicznym. 
Duże dochody osiągali także dzierżawcy młynów krzyżackich, z których część zapewne 
wywodziła się z grupy młynarzy. Wyraźny awans całej grupy jest częściowo poświadczo-
ny przechodzeniem członków ich rodzin do miast i zajmowaniem tam nieraz liczącej się 
pozycji. 

5.  Rozwój sieci młynów w państwie krzyżackim

Analiza rozmieszczenia młynów jednoznacznie wskazuje na konsekwentnie realizowaną 
przez Zakon politykę gospodarczą, ściśle powiązaną z działaniami prowadzonymi na 
polu osadnictwa. Szczególnie dotyczyło to sieci młynów wiejskich, w przypadku których 
realizowano system rezerwacji miejsc pod przyszłe młyny, określania odległości między 
nimi i wprowadzania zakazu budowania nowych młynów w określonej odległości od 
już istniejących. Zapewne nieprzypadkowo najlepiej znany jest obraz rozmieszczenia 
młynów działających w powiązaniu ze wsiami czynszowymi. Znacznie mniej wiadomo 
o młynach funkcjonujących w dobrach prywatnych i we wsiach na prawie pruskim. Za-
pewne w dużym stopniu wynika to ze specyfiki i stanu zachowania źródeł, którymi dys-
ponujemy. Założenia polityki gospodarczej Krzyżaków były widoczne także w przypad-
ku starań o kontrolę nad młynami umiejscowionymi w kluczowych punktach z perspek-
tywy ich dochodowości i znaczenia gospodarczego. Chodziło przede wszystkim o młyny 
miejskie i te zakładane przy zamkach krzyżackich. Szczególnie młyny miejskie, pracujące 
na potrzeby tamtejszych piekarzy i browarników, zapewniały Zakonowi wielkie dochody 
czerpane z pobieranej przymusowo opłaty przemiałowej. O ich skali świadczą dochody, 
jakie zyskiwał Zakon z Wielkiego Młyna w Starym Mieście Gdańsku i potwierdzone 
starania do ich przejęcia podejmowane przez miasto od początków XV w. Podobne zna-
czenie ekonomiczne miała dla Krzyżaków sieć młynów przyzamkowych, pracujących 
na potrzeby nie tylko ich, ale również wielu okolicznych wsi. Uzupełnieniem istniejącej 
sieci młynów wodnych były natomiast wiatraki. Jak się zdaje, stosowano je w przypadku, 
gdy okoliczne młyny wodne nie były w stanie sprostać lokalnym potrzebom. Ich zaletą 
były znacznie niższe koszty inwestycji i remontów, a co za tym idzie – także efektywność 
ekonomiczna. Ich znaczenie rosło w przypadku terenów, na których z przyczyn tech-
nicznych nie można było budować młynów wodnych, przede wszystkim na Żuławach. 

Podsumowując, przedstawione rozważania wskazują na ważną pozycję zajmowaną 
przez młynarstwo zarówno w strukturze gospodarki Zakonu, jak i organizacji i funkcjo-
nowania wsi w państwie krzyżackim. Rewolucja techniczna w zakresie przemiału zboża, 
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która dotarła na te tereny wraz z pojawieniem się nowych form gospodarki wiejskiej, 
była ściśle powiązana ze zmianami prawnymi i organizacją wsi. Przemiany w technice 
były też zaczątkiem procesu wykształcania się nowej grupy społecznej (młynarzy), która 
zajęła jedną z najwyższych pozycji przede wszystkim w społeczności wiejskiej. W tym 
kontekście wyniki prezentowanych badań będą pomocne w prowadzeniu dalszych prac 
nad rekonstrukcją struktury wiejskiej oraz przemianami form życia gospodarczego 
i społecznego w państwie zakonu krzyżackiego w Prusach i krajach ościennych, przede 
wszystkim w XIV i XV w. 
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Mapa 6. Młyny w państwie krzyżackim wzmiankowane do 1400 r.

Źródło: Opracowanie własne.
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Mapa 7. Młyny w państwie krzyżackim wzmiankowane do 1454 r.

Źródło: Opracowanie własne.
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Mapa 8. Wysokość czynszów pobieranych z młynów w pierwszej połowie XV w.

Źródło: Opracowanie własne.
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Mapa 9. Sieć młynów w państwie krzyżackim według typu własności i rodzaju płaconego czynszu

Źródło: Opracowanie własne.
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Wykaz czynszów pobieranych z młynów i wiatraków 
w państwie krzyżackim do 1454 r.

Spis w układzie alfabetycznym według aktualnych polskich i rosyjskich nazw miejsco-
wości. W przypadku ich braku podano nazwę niemiecką lub zapisaną w źródle. Kursywą 
oznaczono w tabeli młyny wodne i wiatraki o nieustalonym położeniu, niepotwierdzone 
w późniejszych przekazach prawo do ich budowy, lub młyny wzmiankowane dopiero po 
1454 r., które jednak najprawdopodobniej istniały już wcześniej.

Wysokość czynszu z młyna, jeśli nie podano inaczej, wyrażona jest w grzywnach. 
Podobnie, gdy nie określono tego szczegółowo w rubryce uwagi, to chodzi o czynsz 
z młyna wodnego.

Określenie chełmińskiego systemu miar i stopy menniczej:
•	 miary zbożowe:

 – 1 łaszt (3300,0 l) = 60 korców = 240 wiertli = 960 miarek (mac)
 – 1 korzec (55,0 l) = 4 wiertle = 16 miarek (mac)
 – 1 wiertel (13,7 l) = 4 miarki (mace)
 – 1 miarka (3,4 l)

•	 stopa mennicza:
 – 1 grz. = 4 wiardunki = 24 sk. = 60 szelągów = 720 fenigów (denarów)

Wykaz skrótów zastosowanych w wykazie czynszów i spisie młynów i wiatraków: bch – 
biskup chełmiński, bd – brak danych, bk – biskupstwo włocławskie (kujawskie), bpłoc 
– biskup płocki, bt – benedyktynki Toruń, bw – biskupstwo warmińskie, C – wykaz 
czynszowy, czynsz – wzmianka o czynszu płaconym z młyna, gm. – gmina, kchełm 
– kapituła chełmżyńska, KKG – Księga Komturstwa Gdańskiego, komor. – komornic-
two, komt. – komturstwo, komtur – młyn w bezpośrednim zarządzie komtura (mistrza 
młyńskiego), k – książę, ks – kapituła sambijska, kw – kapituła warmińska, m – miasto, 
nż – norbertanki Żukowo, ob. – obwód, okr. – okręg, pow. – powiat, P – przywilej 
(w spisie przywilej – przywilej na młyn), r – dobra rycerskie, wój. – wójtostwo, wzm. – 
W – wzmianka o młynie (w spisie wzm. – wzmianka), zc – zakon cystersów, zj – zakon 
joannitów, zkart – zakon kartuzów, zk – zakon krzyżacki. 
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Nu-
mer 
na 

mapie

Miejscowość Przynależność administracyjna 
(komturstwo, biskupstwo)

Władza 
zwierzchnia

Przynależności 
młyna

Wysokość czynszu z młyna 
(w grz.)

Typ 
źródła

Rok wzmianki 
w źródle Uwagi

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 Adams mole golubskie zk 3 łaszty C 1437

678 Aniołowo elbląskie, komor. Weklice zk 27 W 2 grz., wzm. 
L. Weber 

2 Aptynty1 królewieckie, okr. gierdawski zk
1 morga ogrodu 
(czynsz 2 tłuste 
gęsi)

8 P 1374
1378

665 Asuny królewieckie, okr. gierdawski zk 1 łan 6 P 1392–1404
930 Auer kap. sambijska ks W 1373

3 Augamy2 bałgijskie, urząd leśny Żelazna 
Góra zk 2 C 1437

4 Awgustowka3 
(Drangsitten)

pokarmińskie, komor. 
Knauten zk

2 łany, w tym 
z jednego z nich 
płaci czynsz 2 grz.4

10 C 1425/26

695 Babalice5 radzyńskie zk 1,5 C 1400

667 Babięty Wielkie kap. pomezańska kp ogród 5 łasztów ziarna, 4 grz. 
i tuczenie 5 świń 1373

718 Bajewka (Kargan) królewieckie, komor. Kaymen zk 20 C 1404
898 Bałga bałgijskie zk W 1239 młyn zamkowy

5 Bałowo6 bałgijskie, komor. Pruska 
Iława zk 2 łany 5 grz. + 6 tuczonych gęsi P/P 1400/1401

6 Banowski Młyn bałgijskie, urząd leśny Żelazna 
Góra zk 14 C 1437 2 koła

7 Baranówka bp. warmińskie, komor. 
braniewskie bw 2,5 łana7 4 talenty wosku 1366

4 talenty wosku 
za całe nadanie 20 
łanów, młyn i łąki

8 Barbarka toruńskie zk 12 C 1437
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1 2 3 4 5 6 7 8 9

9 Barciany pokarmińskie, komor. 
barciańskie zk 1 łaszt żyta C 1437

10 Barczewko bp. warmińskie, komor. 
barczewskie bw 2 łany i 2 morgi 4 (w tym 2 sołtysowi tamże) P 1385

11 Barczewo bp. warmińskie, komor. 
barczewskie bw W 1406

650 Bardyny elbląskie, komor. Burdajny zk 4 C 1402,1426
13 Barkówko człuchowskie zk 12 mórg 4 P 1375

12 Barkweda kap. warmińska, komor. 
olsztyńskie kw 4 łany (czynsz 2 

grz.) 2 łaszty żyta P 1425

14 Barłomski Młyn gdańskie, urząd leśny zk 2,5 KKG/C 1420
857 Bartlin gdańskie, urząd leśny zk 2 C wzm. L. Weber

15 Bartoszyce bałgijskie, komor. 
bartoszyckie komtur W 1356

16 Bądle bałgijskie, komor. Woria zk 4,5 łana 6 C 1437
805 Bągart dzierzgońskie zk 3,5 C 1407 ?
566 Bąkowo wój. tczewskie, okr. nowski zk W 1350
17 Bda gdańskie, prok. mirachowskie zk 1 C 1437
245 Belno świeckie r W 1328

21 Bemowizna bp. warmińskie, komor. 
braniewskie bw 3 P 1420

22 Bezławki8 bałgijskie, komor. kętrzyńskie zk 2 łany 9 P/C 1356
1437

822 Biała Giżycka bałgijskie, okr. piski zk 6, 1 tłustą świnię, pół kopy 
kur C 1447

23 Białka dzierzgońskie, komor. 
Karpowo zk 3/3 C/P 1437

24 Białogarda gdańskie, wój. lęborskie zk 5 grz. + 30 kur C 1437
25 Bielice wój. bratiańskie zk 6 łasztów ziarna C 1437
732 Bielkowo9 gdańskie, okr. sulmiński zk, zkart 7 mórg 8,5 P 1390 2 koła
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1 2 3 4 5 6 7 8 9

19 Bielski Młyn (Belis) kowalewskie bt/zk 2 łaszy żyta dla zamku 
w Kowalewie10 1333

362 Bierzgieł kowalewskie zk, s, bt 6 W 1382

846 Bierzgłowo bierzgławskie zk 5 łasztów i 20 korców C 1419 wiatrak, wzm. 
L. Weber

847 Bierzgłowo bierzgławskie zk W 1414 6 kół

26 Biesowo bp. warmińskie, komor. 
jeziorańskie r 0,5 morgi 2 + 8 sk. P 1354

27 Biskupiec bp. warmińskie, komor. 
jeziorańskie bw W 1521

874 Biskupnica człuchowskie zk 1 C młyn pusty

661 Bisztynek11 bp. warmińskie, komor. 
lidzbarskie bw 1 P 1346

29 Bobowo gniewskie zk 4 + 1 kopa kur C przed 1419 młyn pusty

803 Bogdany bp. warmińskie, komor. 
braniewskie bw W 1333

664 Boguchwały elbląskie, komor. morąskie zk 3 C 1426
833 Bogusze bp. pomezańskie bp W wzm. L. Weber
30 Boguszewo radzyńskie zk 3 łaszty ziarna C 1437

864 Bolszewo
(Buleczowe) gdańskie r 7 mórg 11 W 1379 młyn i tartak

856 Borek gdańskie, prok. mirachowskie zk 1 i 7 sk. C wzm. L. Weber
31 Boręty malborskie, wój. Laski zk wiatrak?
210 Borkowo gniewskie zc 1276 falsyfikat

32 Bornity12 kap. warmińska, komor. 
pieniężnieńskie kw 8 mórg 3,5 + 12 kur P 1305–1322

33 Borovoe13 (Bekarten) pokarmińskie, komor. 
Knauten zk 1 radło (1grz.) 9 C 1425/26 razem z 1 radłem 

10 grz.
274 Borowy Młyn wój. tczewskie, okr. nowski zk 7 mórg 10 z ziemią P 1352
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1 2 3 4 5 6 7 8 9

765 Borowy Młyn malborskie, urząd leśny 
Benowo zk W 1419

845 Borówno starogrodzkie zk wzm. L. Weber
34 Borsk tucholskie, okr. zaborski zk karczma 16 P 1383 2 koła
35 Borucino gdańskie, prok. mirachowskie zk 1 + 4 sk. za 10 kur C

36 Borzytuchom gdańskie, prok. bytowskie zk

łąka (czynsz 
1 wiardunek i po 
korcu żyta, owsa 
i jęczmienia)

1 C

37 Braniewo bp. warmińskie, komor. 
braniewskie bw

38 Bratian wój. bratiańskie zk 600 korców słodu, 8 łasztów 
ziarna C 1437

870 Brenszmole człuchowskie zk 5 C młyn pusty
915 Brodnica brodnickie m W 1416

634 Brodnica, Niskie Brodno 
jezioro brodnickie komtur

młyn dawał 900 korców 
słodu, 3 łaszty żyta, raz mniej, 
raz więcej

C 1446
4 koła,
młyn przed 
zamkiem 

40 Brody gniewskie zk 10 dobrych grz. C 1437 2 koła
41 Brodzkie Młyny gniewskie zk 7 łasztów ziarna C 1437

776 Bronowo kap. pomezańska kp ogród 5 łasztów ziarna, 250 korców 
słodu, 3 grz. i tuczenie 4 świń 1375

906 Bronowo malborskie, wój. Laski zk W 1404 wiatrak?

502 Brzeszczyny14 kap. warmińska, komor. 
pieniężnieńskie kw 3 (1,5) P 1366

42 Brzeźno Lęborskie gdańskie, wój. lęborskie zk 3 + 1 wiardunek / 3 + 1 sk. C/KKG 1438
873 Brzeźno Szlacheckie człuchowskie zk 3 C
801 Buchis dzierzgońskie, komor. Kirsajty zk W 1388

43 Bugi15 bp. warmińskie, komor. 
lidzbarskie bw 2 łany i karczma 3 + 60 kur P 1333

1342

Plik zabezpieczony watermarkiem jawnym i niejawnym: 17072623A3535323

##7#52#aMTcwNzI2MjNBMzUzNTMyMw==

##7#
52#a

MTcw
NzI2

MjNB
MzU

zNTM
yMw

== ##7#52#aMTcwNzI2MjNBMzUzNTMyMw==



1 2 3 4 5 6 7 8 9

44 Bukwałd kap. warmińska, komor. 
olsztyńskie kw W 1352

45 Burkat ostródzkie, wój. działdowskie zk 9 mórg 3 łaszty żyta i tuczenie 2 świń P 1409 2 koła

46 Bysewo gdańskie, urząd leśny zk 1,5 morgi 2/2 + 12 kur C/KKG 1437
1420

47 Bysław tucholskie zk 2,5 i funt pieprzu C
902 Bytów gdańskie, prok. bytowskie zk W 1404 młyn zakonny
164 Camanczmole golubskie zk 3 łaszty C 1437 = Dorniger mole?
724 Cecenowo gdańskie nż W 1333

814 Cedry Wielkie malborskie, wój. Grabiny 
Zameczek zk C wiatrak

741 Charbrowo gdańskie, wój. lęborskie bk W 1402–1409

861 Chełmno starogrodzkie m 1 grz. od młyna W 1430 10–11 młynów 
łodnych

862 Chełmno16 starogrodzkie m 30 małych grz. W 1443 wiatrak
865 Chełmno17 starogrodzkie m 4 W 1399 2 młyny kieratowe
50 Chełmno starogrodzkie zk
842 Chełmoniec golubskie zk W 1414
51 Chełmża kap. chełmżyńska kchełm 1,5 łaszta ziarna z 1/3 wiatraka P 1381 wiatrak

770 Chełmża kap. chełmżyńska kch W 1381 młyn kieratowy
52 Chełmżyca kap. pomezańska W 1401
662 Chełsty brodnickie? zk 1 łaszt zboża młyn pusty
740 Chmielno gdańskie, prok. mirachowskie nż W 1381
355 Chmielonko (Pławno) gdańskie, prok. mirachowskie nż, zc W 1245

54 Chojnice człuchowskie zk 6 łasztów słodu i 6 łasztów 
żyta C 1437

771 Chojnice człuchowskie zk, m 2 P 1377 2 wiatraki

55 Chojnice, wieś przed 
miastem człuchowskie zk P 1454 wieś i młyn przed 

miastem
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1 2 3 4 5 6 7 8 9
171 Chotkowo gdańskie, prok. bytowskie zk 5 wiardunków i 1 łaszt żyta C 1438

57  Chrabrowo (Powunden) bp. sambijskie, komor. 
Powunden bs 0,5 łana

10 korców pszenicy, 20 
korców jęczmienia, 15 kur, 
wolny przemiał dla bp. 
sambijskiego

P 1319
1344

138 Chrustalnoe (Wiekau) bp. sambijskie, komor. 
Medenau bs 4 łany ziemi 

i karczma 10 P 1416

876 Chrząstówko człuchowskie zk 1,518 C młyn pusty
742 Chwaszczyno gdańskie, okr. sulmiński bk 1,5 W 1402–1409
58 Chylonia gdańskie, urząd leśny zk 2 C 1438

59 Ciechocin tucholskie zk 3 C/P 1438
1441 młyn pusty

60 Ciekocino gdańskie, wój. lęborskie zk 3 C 1438
61 Cisowa gdańskie, urząd leśny zk 1,5 C 1438 młyn pusty
183 Cogien bałgijskie zk 5 C 1437
860 Colly gdańskie, okr. sulmiński zk 2 C wzm. L. Weber

184 Colmine królewieckie, urząd leśny 
Tapiawa zk 1,5 morgi 5/5 C/P 1437

1362
325 Cołdanki? człuchowskie zk W 1357 prawo budowy

195 Coprshe (Koppershagen) królewieckie zk karczma (czynsz 
2 grz.) W 1415

204 Cransschen brodnickie zk 4 łaszty C 1437 2 koła
715 Crewtczmole brodnickie zk 2 C 1446 młyn pusty

689 Crowschemole19 brodnickie zk (6 łasztów ziarna i tuczenie
8 świń) 3 łaszty ziarna C 1446

64 Czarne człuchowskie zk 15 później 2,520 C/P 1503

53 Czerniki bałgijskie, 
komor. kętrzyńskie zk 4 C 1422

855 Czerpyn - - W 1456
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1 2 3 4 5 6 7 8 9

65 Czersk21 tucholskie, okr. zaborski zk 3 morgi/6 mórg 2/4,5 C/P/P 1350
1398

w 1398 młyn miał 
6 mórg, a czynsz 
wynosił 4,5 grz.

666 Czerwonka bp. warmińskie, komor. 
jeziorańskie bw W 1365 prawo budowy

877 Człuchów człuchowskie zk 3 wiardunki C wiatrak

67 Czulpa22 dzierzgońskie, komor. 
Neimen zk 5,5 łana (czynsz 4 

grz.) i karczma 7 łasztów żyta/32 C/P 1437
1345 2 koła

68 Damerau królewieckie zk
1/2 łana bez 1/4 
morgi W 1384

916 Damdis mole golubskie zk 3 łąszty mąki C 1448 = Adams mole
839 Daszkowo pokrzywińskie r P 1430

69 Dąbrowa kap. warmińska, komor. 
fromborskie? kw 13 mórg? W 1343

905 Dąbrowa malborskie, wój. Laski zk 1 W 1404 wiatrak?
840 Dąbrowa Człuchowska człuchowskie r W 1373
70 Dąbrowa malborskie zk W 1352
71 Dąbrówka Mała gdańskie, wój. lęborskie zk 3 KKG

72 Dąbrówno ostródzkie, komor. Dąbrówno zk 400 korców słodu, 3 łaszty 
i 20 korców ziarna C 1437

73 Debrzno23 człuchowskie zk 52,5 korca ziarna 
z połowy młyna P 1361

76 Deksyty bałgijskie, komor. Pruska 
Iława zk 3 C 1437 młyn pusty

75 Dębowiec bałgijskie, komor. Żelazna 
Góra zk 2 łany 7 C 1437 2 koła

77 Długobór kap. warmińska, komor. 
pieniężnieńskie kw 1,5 P 1318

78 Doba24 pokarmińskie, komor. 
barciańskie zk 2,5 łana 5 C 1422 w 1437 młyn 

pusty
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79 Dobre Miasto bp. warmińskie, komor. 
dobromiejskie bw W 1339

663 Dobrocin elbląskie, komor. morąskie zk 9 C 1426
651 Dobry elbląskie, komor. Burdajny zk 7 C 1402 1426

80 Dobrzyki dzierzgońskie, wój. 
przezmarskie zk P 1327

81 Dobrzyki dzierzgońskie, wój. 
przezmarskie zk 4 łaszty żyta C 1437 wiatrak

789 Domkowo ostródzkie, komor. Dąbrówno zk W 1414
841 Dorniger mole golubskie zk 4 łaszty mąki C 1447 = Camanczmole?

82 Dowbin25 królewieckie, urząd leśny 
Tapiawa zk 2 łany (czynsz 1 

grz.) 4/3 C/P 1437
1362

716 Drewantczmole brodnickie zk 3 C 1446 młyn pusty

758 Drewnica malborskie, wój. Grabiny 
Zameczek zk 5 C 1400 wiatrak

83 Drewnowo bp. warmińskie, komor. 
braniewskie bw 1,5 + 8 kur W 1320

84 Druzhnoye (Mednicken) królewieckie, komor. Wargen zk W 1328
792 Drwęck ostródzkie, komor. Olsztynek zk 2 łany W 1374
808 Drybok26 wój. tczewskie zc, zk w 1314

85 Dunajewka27 
(Thierenberg)

bp. sambijskie, komor. Rinau 
(Thierenberg) bs karczma (czynsz 

1 grz.) 1 + 30 kur/2+30 P 1342

86 Motyka, Duża Kujawa golubskie zk 2,5 łaszta C 1437
793 Dylewo ostródzkie, komor. Dąbrówno zk W 1433
635 Działdowo ostródzkie, wój. działdowskie komtur W 1407
87 Dziarnówko28 ostródzkie, komor. iławskie zk 10 łasztów ziarna C 1437
89 Dziarny ostródzkie, komor. iławskie zk 2 łaszty C 1437

91 Dzierzgoń dzierzgońskie, komor. 
Morany komtur W 1434 6 kół
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92 Dźwierzuty elbląskie, okr. szczycieński zk 1,5 łana29 2 łaszty ziarna C 1426
844 Eilenmühle starogrodzkie zk W wzm. L. Weber

772 Elbląg elbląskie, komor. Weklice komtur 1426 16 kół, 4 młyny + 
folusz

866 Elbląg, Notsack elbląskie, komor. Weklice komtur W 1431

885 Ellermühle pokarmińskie, komor. 
Knauten zk 1 łan 1482

nadanie dla 
wolnego bez 
czynszu

93 Eyndelen, Egdeln bałgijskie, komor. Woria zk 5 C 1437
580 Falkenberg gniewskie zk 5 C przed 1419 wiatrak

94 Fedderau bałgijskie, urząd leśny Żelazna 
Góra zk 8 C 1437 2 koła

656 Fiszewo elbląskie, komor. fiszewskie zk
1 morga 
ziemi, czynsz 1 
wiardunek30

4 C 1402 1451 wiatrak

95 Frydląd Pruski pokarmińskie, komor. 
Domnau zk 60 C 1425

96 Frygnowo ostródzkie, komor. Wierzbica zk 3 C 1437
56 Funka31 człuchowskie zk 5 P 1334

97 Furmanowo32 bałgijskie, komor. Pruska 
Iława zk 5 wiardunków C 1437

414 Gaj Grzmięca Russche brodnickie zk 3 łaszty /3 łaszty ziarna C/C 1437
1446 2 koła

889 Galiny bałgijskie, komor. 
bartoszyckie zk W 1468

98 Garbno bałgijskie, komor. kętrzyńskie zk 1 łan, ogród, czynsz 
1 wiardunek 4 C 1422

18 Gardzień kap. pomezańska kp 2 ogrody 3 łaszty żyta, 3 grz. i tuczenie 
3 świń W 1378–1379

99 Gąsiorki pokrzywińskie zk 4 + 9 sk. C przed 1416
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100 Gdańsk gdańskie, okr. sulmiński komtur W 1356 Wielki Młyn Stare 
Miasto Gdańsk

102 Geenssee pokarmińskie zk 9 C 1425/26
103 Gelien bałgijskie, komor. Woria zk 2 C 1437 młyn pusty
101 Gemitten elbląskie, komor. Burdajny? zk 1 morga 1335
920 Gergenfeld elbląskie zk 1,5 C 1419

104 Gierdawy królewieckie, okr. gierdawski komtur W

młyn dawał 10 
łasztów żyta i 300 
korców słodu oraz 
1,5 łaszta pszenicy

106 Gilge królewieckie, urząd leśny 
Tapiawa zk 4,5 C 1437

czynsz należy 
do prokuratora 
w Tapiawie

285 Girmayn królewieckie, komor. 
Pobethen zk 1,5 łana C 1404

694 Glumbin bałgijskie, komor. 
bartoszyckie zk 4 + pół kopy kur C 1415

652 Gładysze elbląskie, komor. Burdajny zk 1,25 łana 10 C 1426

690 Głamsławki bałgijskie, komor. Pruska 
Iława zk 3,5 C 1415

108 Głębock bałgijskie, urząd leśny Żelazna 
Góra zk 3 C 1437 wiatrak?

109 Gniew gniewskie zk 7 łasztów żyta i 900 korców 
słodu C 1437

3 koła, inny 
wykaz: 14 łasztów 
żyta, 1500 korców 
słodu

111 Gniewowo gdańskie, okr. pucki zk 2,5 C 1438

112 Godziszewo wój. tczewskie, okr. 
sobowidzki bk, zc W 1256

636 Golub golubskie komtur W 1414
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113 Gołębiewko33 radzyńskie zk 5–7 łasztów ziarna /8/6 C/C 1435
1446 czynsz zmienny

752 Gołubie wój. tczewskie, okr. kościerski r łąki i 3 morgi we 
wsi Czaple34 3 i 4 kury P 139835 1260 r.

114 Gorczenica brodnickie zk 1 łaszt C 1437 1446 r. 12 gęsi, 
młyn pusty

753 Goręczyno36 wój. tczewskie, okr. kościerski zk 4 morgi ziemi i łąki 1 i 4 kury P 1392 dla zamku 
w Gdańsku

115 Gostycyn37 tucholskie zk 7 mórg 7/ 7 C/ P 1343 młyn pusty
713 Gotterczfelde brodnickie zk 12 beczek szafranu C 1446
122 Góra gdańskie, okr. pucki zk 20 sk. C 1438
123 Górowo Iławeckie38 bałgijskie, komor. Woria zk 40 C 1437 3 koła
534 Górzno brodnickie bpłoc 6 mórg ziemi W 1327

116 Grabinek ostródzkie, 
komor. ostródzkie zk 4 C 1437

117 Grabiny Zameczek malborskie, wój. Grabiny 
Zameczek zk

22 łaszty i 30 korców ziarna 
z młynów, 4 łaszty słodu i 15 
korców

W przed 1416

119 Grabowiec bałgijskie, urząd leśny Żelazna 
Góra zk 3 C 1437

118 Grabowo świeckie nż W 1239 prawo budowy
831 Granzino gdańskie? zc Oliwa W 1336
802 Grądowy Młyn (Wysoka) dzierzgońskie, komor. Kirsajty zk W 1388
124 Grążawy brodnickie bpłoc 2 P 1322 prawo budowy

121 Greibauische39 królewieckie, komor. Wargen zk 2 łany i karczma 5/3 P/C 1412
1437

125 Grodzki Młyn bp. warmińskie, komor. 
reszelskie bw 1 łan 6 + 1 łaszt mąki P 1370

843 Gronówko? kowalewskie zk W 1414
637 Grudziądz grudziądzkie komtur W 1404 dwa młyny40
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126 Grzęda bp. warmińskie, komor. 
reszelskie bw 3 łany i 0,5 morgi 

(czynsz 4 grz.) 4 P 1357

127 Grzmiąca gdańskie, prok. bytowskie zk 2 małe grz. C 1438

128 Grzybiny ostródzkie, 
komor. ostródzkie? zk W 1404

129 Guber bałgijskie, komor. kętrzyńskie zk 6 C 1437
130 Gudniki bałgijskie, komor. kętrzyńskie? zk W 1421
627 Guja królewieckie zk 5 mórg i karczma 3 P 1506

132 Gwardejskoe41 
(Mühlhausen)

pokarmińskie, komor. 
Knauten zk 11 + 2 tłuste świnie lub 1 grz. 

od świni C 1425/26

133 Gwieździn człuchowskie zk 1 łan i 2 morgi 7 P 1379

131 Gylgen królewieckie zk 1 łan (czynsz 0,5 
grz.) 4 P 1391

848 Gypsmühle toruńskie zk W 1414 2 koła
871 Hanszmole człuchowskie zk 2,5, później 1 grz. C
134 Hasilmühle nieszawskie zk 24 W 1407

853 Heydenmole bp. warmińskie, komor. 
dobromiejskie bw W 1379

706 Heiligenfeld42 królewieckie, 
komor. Germau zk 3 łany 6 P 1388

135 Henrykowo kap. warmińska, komor. 
pieniężnieńskie kw 0,5 łana (czynsz 1 

wiardunek) 2,5 P 1434 od 1436 r. 
2 morgi łąki

136 Herdwiges bałgijskie, urząd leśny 
Sątoczno zk 7 + 5 sk. minus 10 d. C 1422

850 Hofmühle nieszawskie zk W wzm. L. Weber

701 Idzbark ostródzkie, komor. ostródzkie zk 2 łany43 9 dobrych grz. W/C 1327
1437

139 Iława ostródzkie, komor. iławskie komtur 4 morgi W 1317
140 Imschen świeckie zk 5 łasztów żyta C przed 1419
791 Iseg ostródzkie, komor. Dąbrówno r W 1414
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142 Isenwerk
=nr 721

bp. warmińskie, komor. 
orneckie bw 2 łany 1 P 1379

226 Issakowo (Lauth) kap. sambijska, komor. 
Quednau bs, zk 1 morga ogrodu 3,5 + przemiał 6 łasztów 

zboża P 1263/1327

143 Iwiczno44 grudziądzkie 3 (młyn i karczma) C 1438 młyn pusty
144 Jabłonowo Pomorskie brodnickie zk W 1341 komtur?

145 Jagodna elbląskie, komor. tolkmickie, 
urząd leśny r/zk ziemia i karczma 5/3 P 1371

1402
231 Jakubkowo rz. Łasinka grudziądzkie zk 2 P 1298
146 Jamnowski Młyn gdańskie, prok. mirachowskie zk W 1342

147 Janiki Wielkie45 dzierzgońskie, komor. 
Neimen zk ogród 1,5 łaszta żyta C 1437

150 Jarzeń bałgijskie, urząd leśny Żelazna 
Góra zk 12 minus 4 sk. C 1437

153 Jasień gdańskie, prok. bytowskie r KKG
151 Jasna malborskie, komor. Żuławka zk 1 W 1354

152 Jedzbark bp. warmińskie, komor. 
barczewskie bw 2 łany i 1 morga 

ogrodu 4 P 1381

668 Jegryty bp. warmińskie, komor. 
braniewskie bw W 1297

904 Jelonki elbląskie, zk 11 C 1390
467 Jenßehe die mole pokarmińskie zk 9 C 1447

154 Jezgnina46 wój. tczewskie, okr. 
sobowidzki zc/zk W 1305

1407

156 Jeziorany bp. warmińskie, komor. 
jeziorańskie bw 4 miarę z 1/4 części młyna P 1349

155 Jeżewo? świeckie bk W 1293 prawo budowy
157 Judenmole kowalewskie zk P 1427

158 Juszkowo gdańskie, urząd leśny zk 1 morga ogrodu 4/3 –1 koło, 4–2 koła P/C 1339
1438
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159 Jutrzenka gdańskie, prok. bytowskie zk 18 mórg 6 C 1438
834 Kabinau bp. chełmińskie bch W 1414 2 koła

160 Kabiny bp. warmińskie, komor. 
reszelskie bw

1/4 morgi ziemi we 
wsi, 1 morga pola 4 P 1375

161 Kaczkowo gdańskie, wój. lęborskie zk 1 łan i karczma 3,5 + 16 sk. z 1 łana C 1438

630 Kadyny elbląskie, komor. tolkmickie, 
urząd leśny zk 50 z Tolkmickiem C 1451

młyny 
w Kadynach 
i Tolmicku, razem 
54 grz.

787 Kagenau elbląskie, komor. Burdajny zk W 1413
921 Kalaw elbląskie zk 3 C 1420

162 Kalisz wój. tczewskie, okr. kościerski zk 1,5 C 1437
1438

163 Kalk47 bp. sambijskie, komor. Rinau 
(Thierenberg) bs

0,5 łana i 2 morgi, 
3 morgi łąki oraz 
karczma

5 + 1 wiardunek i 30 kur, 
wolny przemiał dla biskupa P 1357

708 Kallehnen królewieckie, komor. 
Insterburg zk 2 + 5 sk. C 1446

903 Kalnik elbląskie zk 6 C 1402
120 Kolińcz gniewskie r P 1388 prawo budowy

165 Kamienicki Młyn48 gdańskie, 
prok. mirachowskie zk 1 łan 2 + 1 za połów węgorza KKG 1400

660 Kamiennik Wielki elbląskie, komor. tolkmickie, 
urząd leśny zk 1,5 + 30 kur C 1426

166 Kamionka bp. pomezańskie r W 1313
167 Kamionka rzeka tucholskie zk/r? W 1273 = Raciąski Młyn?

720 Kamyschinka 
(Nastrehnen) 

bp. sambijskie, komor. Rinau 
(Thierenberg) bs 0,5 łana i 2 morgi W 1357

168 Kandyty bałgijskie, komor. Woria zk 3,5 C 1437 młyn pusty
170 Karczewice bp. pomezańskie bp 4 łany 1/3 młyna P 1430
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169 Karlikowo gdańskie, okr. pucki zk pół łaszta ziarna / 1 łaszt 
ziarna

C/
KKG 1438

800 Karnity dzierzgońskie, komor. 
Karpowo zk W 1397

755 Kartuzy gdańskie, okr. sulmiński zkart młyn klasztorny
811 Kaszczorek toruńskie bk W 1426 prawo budowy
739 Kemenothe wój. tczewskie, okr. nowski zk W? 1354
172 Kętrzyn bałgijskie, komor. kętrzyńskie zk dochód 100 W 1437

638 Kiejkuty Stare elbląskie, okr. szczycieński zk 2 łany 1,5 łaszta ziarna P/C 1429
1440

173 Kielno gdańskie, urząd leśny zk 2 C 1438
174 Kiełp starogrodzkie zk 2 łaszty ziarna C 1438 wiatrak

175 Kiełpino wój. tczewskie, okr. kościerski zk, zkart 30 mórg 7 i wolny przemiał P 1397 wolny przemiał 
dla kartuzów

176 Kierpajny Małe kap. warmińska, komor. 
pieniężnieńskie kw W 1423

177 Kierwałd pokrzywińskie zk 4 C przed 1416

764 Kiezmark malborskie, wój. Grabiny 
Zameczek zk C 1427 wiatrak?

178 Kisielice bp. pomezańskie r, bp W 1397 młyn biskupi

179 Kiwity bp. warmińskie, komor. 
lidzbarskie bw karczma 3 z karczmą P 1308

824 Kleefeld królewieckie, urząd leśny 
Tapiawa zk 8 C wzm. L. Weber

658 Klekotki elbląskie, komor. pasłęckie zk 8/6 C 1416
1426

180 Klewki? kap. warmińska, komor. 
olsztyńskie kw W 1352 prawo budowy

181 Kłajpeda kłajpedzkie komtur W 1290
626 Kłajpeda kłajpedzkie zk W 1399 młyn kieratowy
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774 Kłanino gdańskie - W 1403

519 Kłębowo bp. warmińskie, komor. 
lidzbarskie bw W 1356 rezerwacja miejsca 

na budowę
675 Kłobia elbląskie, komor. miłakowskie zk 4 W 1402 wzm. L. Weber
768 Kłodawa gdańskie, okr. sulmiński zc Ląd W 1329
639 Kłódka49 grudziądzkie komtur W 1411–1422 3 koła 
910 Kmiecin posiadłości Elbląga m? W 1406 wiatrak?

182 Knibawa wój. tczewskie, okr. 
sobowidzki zc 1 P 1292

185 Kochanówka bp. warmińskie, komor. 
lidzbarskie bw 2 łany 2 P 1362/1409

887 Kocioł bałgijskie, okr. piski zk 2 łany, 6 mórg P 1472

 sprzedaż /nadanie 
dla wolnego 
pruskiego bez 
płacenia czynszu

186 Koczała człuchowskie zk
1 łan (czynsz 15 
kur) i 6 mórg pola, 
0,5 morgi łąki?

10 Vinconensis monete P 1378

187 Kolno bp. warmińskie, komor. 
reszelskie? bw połowę czynszu W 1403 połowę biskup 

warmiński
188 Kołatek ostródzkie, komor. Olsztynek zk 2,5 łaszta ziarna C 1437
926 Kołodziejki bp. chełmińskie bch W 1421

189 Komsomolsk 
(Löwenhagen) pokarmińskie, urząd leśny zk 3 C 1437

509 Koniecwałd malborskie, wój. sztumskie zk W 1418

190 Koniewo bp. warmińskie, komor. 
lidzbarskie bw 1 łan 4 P 1325

688 Königlich Kremitten królewieckie, komor. 
Krzemity zk 3 C 1446

191 Koniuszyn ostródzkie, komor. nidzickie zk 2 łany50 1,5 C 1437
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192 Konnek51 tucholskie zk 3 łany 2 łaszty żyta C/P 1437
1382 2 koła

193 Konradowo bp. warmińskie, komor. 
dobromiejskie bw 1 łan i karczma 1,5–2 z karczmą P 1312

194 Kończewice kap. chełmżyńska bcheł 3 W/P 1255
1367

868 Kończewice malborskie, wój. Laski zk W 1402 wiatrak?

196 Korne wój. tczewskie, 
okr. kościerski zk 2 C 1438

197  Kornewo (Zinten) bałgijskie, urząd leśny Żelazna 
Góra zk 80 C 1437 3 koła

198 Korsze bałgijskie zk W 1449

200 Kostromino (Neumühl)52 królewieckie, urząd leśny 
Tapiawa zk 50 C 1437

28 Kostrovo (Bludau) bp. sambijskie, komor. 
Medenau bs karczma, 2 łany 

i 10 mórg
6 z karczmą i ziemią, wolny 
przemiał P 1341

201 Koszelewy? ostródzkie, wój. działdowskie zk W 1357

199 Kościerzyna wój. tczewskie, okr. kościerski zk 18 W 1437 młyn trzymał wójt 
krzyżacki

202 Kotelnikowo (Wargen) królewieckie, komor. Wargen zk 20 dobrych grz. P 1439

2 koła, ok. 
1425 r. młyn 
dzierżawiono za 
40 grz.

878 Kowróz toruńskie komtur W 1453 wiatrak

815 Koźliny malborskie, wój. Grabiny 
Zameczek zk C wiatrak

681 Krasin (Cleppyn mole) elbląskie, komor. pasłęckie zk 4 + 4 sk. C 1429

205 Kraskowo bałgijskie, urząd leśny 
Sątoczno zk 3 C 1437

806 Krasnołęka malborskie zk 2,5 C 1400 młyn łodny
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206 Krelikiejmy bałgijskie, urząd leśny 
Sątoczno zk 1 łan 1 + 2 kury C 1422

207 Krępsk człuchowskie zk 8 mórg53 2 łaszty żyta P 1351

203 Kręski Młyn54 wój. tczewskie, okr. 
skarszewski zk 3,5 C 1438

208 Krosnowo gdańskie, prok. bytowskie zk 0,5 C 1438
209 Królewiec, Młyn Górny królewieckie, komor. Wargen komtur C 1437
782 Królewiec, młyn słodowy królewieckie, komor. Wargen komtur W 1425
781 Królewiec, Młyn Średni królewieckie, komor. Wargen komtur W 1425
211 Krumetische bałgijskie? zk ogród W 1439 2 koła
647 Kruschenmole brodnickie komtur? W 1414

212 Kryczmole bp. warmińskie, komor. 
reszelskie? bw W 1427

213 Krylowka (Wischrodt) bp. sambijskie, komor. 
Medenau bs W 1354 prawo budowy

797 Krzyżanowo dzierzgońskie, komor. 
fiszewskie zk W 1407 wiatrak

214 Krzyżpork, przed 
miastem

pokarmińskie, komor. 
Krzyżpork zk 60 C/C 1437

1447
698 Książki wój. rogozińskie zk 3,5 łaszta żyta C 1425 wiatrak

215  Kudrinka (Wirdegithen) bp. sambijskie bs karczma 2, wolny przemiał dla wójta 
biskupiego P 1302

773 Kudyn elbląskie, komor. Burdajny zk W 1402
826 Kujki Dolne królewieckie, komor. Kaymen zk W wzm. L. Weber
640 Kuligi wój. bratiańskie zk 2,5 C 1412

216 Kumatschjowo 
(Kumehnen)

bp. sambijskie, komor. Rinau 
(Thierenberg) bs 1 łan ziemi 3 + 10 kaczek i wolny 

przemiał dla biskupa P 1384

217 Kumkiejmy bałgijskie, komor. Woria zk 4 C 1437

361 Kupzau (Pokirren) królewieckie, komor. 
Pobethen zk 1,5 łana, karczma55 3 P 1459
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218 Kurki ostródzkie, 
komor. Olsztynek zk 11 C 1437

219 Kurowo gdańskie, wój. lęborskie zk 1 KKG

221 Kwiedzina bałgijskie, 
komor. kętrzyńskie zk 2 łany56 5 C 1437

222 Labiawa ragneckie komtur W 1430 wiatrak
223 Lamk tucholskie, okr. zaborski zk 0,5 łana 3 C/P 1344
896 Landmel malborskie komtur W 1403
137 Lasowice Wielkie malborskie, prok. lasowickie zk P 1440 2 wiatraki
827 Laukeniken królewieckie, komor. Germau zk 10 C wzm. L. Weber
711 Layse królewieckie, komor. Waldau zk karczma 7,5 C 1446

227 Lechowo kap. warmińska, komor. 
pieniężnieńskie kw 7 wiardunków P 1338

795 Leklowy malborskie zk 0,5 łana ziemi? 4 łaszty ziarna i 10 szefli słodu W 1391 wiatrak?
796 Leklowy malborskie zk 2 C wiatrak

228 Lelkowo bałgijskie, urząd leśny Żelazna 
Góra zk 1 łan 4 C 1437

230 Lembarg brodnickie zk 5 łasztów C 1437 2 koła
229 Lembarg57 brodnickie zk 6 łasztów C 1437 2 koła

816 Leszkowy malborskie, wój. Grabiny 
Zameczek zk C wiatrak

234 Leśno toruńskie zk 6 P 1352
235 Leśno tucholskie, okr. zaborski zk 6 C 1438

232 Leśnowo (Leśniewo) malborskie, wój. Laski zk 8 P 1441

wiatrak, czynsz 
dla dworu 
krzyżackiego 
w Szkarpawie

236 Leupicz = Myślice? dzierzgońskie zk
836 Leźno Małe lub Wielkie bp. chełmińskie bch W 1414
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238 Lębork gdańskie, wój. lęborskie zk
6 łasztów żyta, 500 korców 
słodu, 1 łaszt pszenicy, 5 grz. 
za tuczone świnie

KKG

239 Lichnowy tucholskie zk 6,5 morgi 3 P 1405 wiatrak

702 Lichnowy na przeciw wsi 
(wiatrak miejski) tucholskie m 1 + 2 łaszty żyta P 1420 wiatrak

240 Lidzbark Warmiński bp. warmińskie, komor. 
lidzbarskie bw 3 P 1345

242 Lidzbark Welski brodnickie komtur W 1437 4 koła
241 Lidzbark Welski58 brodnickie zk 3 łaszty C 1437 2 koła
912 Liebenau kap. warmińska kw karczma 1 W 1318 prawo budowy
780 Lieffardsmühle elbląskie W 1273
243 Linia gdańskie, prok. mirachowskie zk 1 KKG

891 Linki dzierzgońskie, komor. 
Morany zk W 1398

244 Lipia Góra pokrzywińskie zk 4 + 15 sk., 1 funt pieprzu C przed 1416
682 Lipinka malborskie, wój. Laski? komtur W 1396 wiatrak
669 Lipniki elbląskie, komor. Weklice zk W 1383 prawo budowy
918 Lipnica golubskie? r W
246 Lipowo ostródzkie, komor. nidzickie zk 2 morgi W 1328
704 Lipusz wój. tczewskie, okr. kościerski zk 3 C 1437

247 Lisewo, Lisewski Młyn59 
(Leysawsche Mühle)60 golubskie zk 4 łaszty C 1437

248 Liwa rzeka kap. pomezańska bp/kp W 1328

883 Lochstädt królewieckie, komor. 
Lochstädt zk 10 2/3 łaszta żyta61 C 1423 wiatrak

249 Logvino (Medenau) bp. sambijskie, komor. 
Medenau bs 2,5 łana i karczma 12 i dotacja dla wikarii 

w Królewcu P 1362

250 Lotyń człuchowskie zk W 1355 połowę dla zk, 
jeśli zbuduje młyn
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925 Lubawa bp. chełmińskie bch W 1466 górny młyn62

252 Lubichowo grudziądzkie zk 2 + 1,5 łaszta ziarna C 1438
253 Lubicz toruńskie komtur W 1292

254 Lubiszewo Tczewskie wój. tczewskie, okr. 
sobowidzki zk W 1334

149 Lubomino? bp. warmińskie, komor. 
orneckie bw karczma 3 z karczmą P 1308

251 Ludwikowo bp. warmińskie, komor. 
dobromiejskie bw 15 mórg i karczma 3 z karczmą P 1316

807 Lukino
(Kloschenen) królewieckie zk 2 łany i karczma W 1301 prawo budowy

255 Luschki (Pomauden) królewieckie, komor. 
Krzemity zk W 1337

256 Luzino gdańskie, prok. mirachowskie nż 5 mórg i karczma 7 wiardunków P 1333 2 koła

257 Łajsy kap. warmińska, komor. 
pieniężnieńskie kw karczma 3 razem z karczmą P 1304, 1426

258 Ławice ostródzkie, komor. iławskie zk W 1325

259 Łaźnica (Gronkowo) zob. 
nr 21 Bemowizna

bp. warmińskie, komor. 
braniewskie bw 1 łan

260 Łąg63 tucholskie, okr. zaborski zk 4 morgi 3,5 P/C 1398
1437

224 Łąka kowalewskie zk/bt pół łana, od 1431 r. 
1,5 łana 8 P/P 1403/1431

927 Łążyn bp. chełmińskie bch 2 morgi, ogród 50 korców mąki P 1514
261 Łeba gdańskie, wój. lęborskie zk 7 KKG
262 Łeba gdańskie, wój. lęborskie zk 5 KKG wiatrak
263 Łebień gdańskie, wój. lęborskie zk 4 C 1438

778 Łęgowo kap. pomezańska kp
1/3 dla młynarza 2/3 
zmielonego dla kapituły W 1377 wiatrak

264 Łęgucki Młyn elbląskie, komor. Łukta zk 5 łasztów żyta W 1402 wzm. L. Weber
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672 Łukta elbląskie, komor. Łukta zk 4 łaszty ziarna W/C 1352/1426

265 Łyna ostródzkie, komor. nidzickie zk 3 łany 4,5 + 4 sk. P/C 1387
1437

788 Łysonie bałgijskie, komor. ryńskie zk 2 łany 6 + 6 tuczonych gęsi P 1450
734 Łyśniewo gdańskie, prok. mirachowskie zk 1 + 10 sk. – 1 solidus C 1438
608 Malbork malborskie, wój. sztumskie? komtur W 1400
894 Malbork, miasto malborskie m W 1457 młyn w parchamie
895 Malbork, zamek malborskie zk W 1418 młyn w parchamie

266 Malinowka64 (Wolmen) pokarmińskie, komor. 
Domnau zk 2 łany65 4 i 1 kopa kur C 1425/26

823 Małszewo ostródzkie, komor. nidzickie zk 1 łan i 9,5 morgi66 2 P 1450
924 Mały Kack gdańskie, okr. sulmiński zk W 1397

747 Mały Komorsk świeckie bk 3 W 1402–1409, 
1415

810 Mały Komorsk świeckie zk W 1453
267 Mały Rudnik grudziądzkie zk ziemia 4 +15 kur P 1336
653 Marianka elbląskie, komor. Weklice zk 3 łaszty żyta C 1426
832 Marienmühle elbląskie, komor. miłakowskie zk 4 C wzm. L. Weber

268 Markławka67 pokarmińskie, prok. 
w Barcianach zk 1 łan 7 P/C 1406

1437

269 Marquard kap. warmińska, komor. 
olsztyńskie kw 4 łany 6 łasztów żyta + 6 świń P 1404

270 Marschalskoe 
(Gallgarben) królewieckie, komor. Szaki zk 1 łan ziemi68 4 P/C 1406

1437 wiatrak

271 Marusza wój. rogozińskie zk 2 morgi 2–7 łasztów żyta69 P 1429
897 Marynowy malborskie zk W 1346

272 Maszewo Lęborskie gdańskie, wój. lęborskie zk 1,5 i 8 kur lub 8 solidów za 
kury KKG

273  Matrosovo70 (Uggehnen) bp. sambijskie, zk 2 łany, karczma 4 P 1381
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783 Mątowy Małe malborskie, prok. Mątowy zk W 1404 wiatrak przed 
folwarkiem

723 Mechowo (Stare) gdańskie, okr. pucki zc 4 morgi 2 grz. i 8 sk. P 1395

278 Meisken, Meysten pokarmińskie, komor. 
Knauten zk 2 łany lasu C/P 1425

1441
276 Melnikowo (Rudau) królewieckie, komor. Rudawa zk 22 C 1437 przed zamkiem

277 Mendeleevo71 
(Poggenpfuhl) królewieckie, komor. Waldau zk 3 łany 3/3 P/C 1376

1446

709 Mertens mole królewieckie, urząd leśny 
Tapiawa zk 6 C 1446

684 Metgethen królewieckie, komor. Wargen zk 1 łan 3 + 1 wiardunek C 1446
279 Miechucino gdańskie, prok. mirachowskie zk 2 + 20 kur C 1438
280 Mieroszyno gdańskie, okr. pucki zk 6 C 1438

738 Mierzeszyn72 wój. tczewskie, okr. 
sobowidzki zk 2 łany i 2 morgi 3,5 P 1373

743 Mieścin prok. międzyłęskie bk 7 wiardunków W 1402–1409

281 Mikoszewo73 malborskie, wój. Grabiny 
Zameczek zk 3 morgi 10 P 1437 wiatrak

632 Miłakowo elbląskie, komor. miłakowskie zk 50/ 12 łasztów ziarna C/ C 1426, 1451

700 Miłkowo kap. warmińska, komor. 
pieniężnieńskie bw 2 W 1403 młyn nieistniejący 

od dawna

282 Miłobądz wój. tczewskie, okr. 
sobowidzki bk 4 (czynsz razem z młyna 

wodnego i wiatraka) W 1286/1402–
1409, 1415

młyn wodny 
i wiatrak

283 Miłomłyn dzierzgońskie, komor. 
Karpowo komtur C 1437 6 kół

284 Mingajny bp. warmińskie, komor. 
orneckie bw 14 mórg, karczma 1 i kamień wosku P 1379

286 Minty bałgijskie, komor. 
bartoszyckie zk W 1396–1405

703 Mirachowo gdańskie, prok. mirachowskie zk 3 + 16 kur KKG
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696 Mirotki pokrzywińskie zk 2 C 1425

287 Mitino (Stantau) kap. sambijska, komor. 
Quednau ks W 1331

641 Mlewo toruńskie zk 4 łaszty ziarna C 1407 wiatrak
323 Młyn Nadolny zob. 624 tucholskie zk
485 Młyn Nowy (Malbork) malborskie komtur W 1417

760 Młyn Piekarski 
(Młynówka Malborska) malborskie komtur W 1404

233 Młyn Średni (Młynówka 
Malborska) malborskie komtur W 1408

928 Młyn Słodowy 
(Młynówka Malborska) malborskie komtur W 1412

625 Młynary elbląskie, komor. Burdajny zk 52/12 C/P 1451
1514

czynsz 
z Zastawnem

288 Młyniec74 toruńskie bk, komtur 2 P/C 1321
1437 3 koła

289 Młynki bp. pomezański bp ogród (8 sk. 
czynszu) 3 łaszty ziarna P 1430

829 Mniszek75 świeckie r?
290 Mokre toruńskie zk W 1464

293 Molwity bałgijskie, komor. Pruska 
Iława zk 5 C 1437

294 Morąg elbląskie, komor. morąskie komtur W 1402 2 koła
674 Mostkowo elbląskie, komor. Łukta zk 4 + 4 gęsi C 1429
295 Motlicz gdańskie, wój. lęborskie zk 6 + 4 sk. KKG
296 Mózgowo wój. bratiańskie zk W 1323
297 Mrągowo76 bałgijskie, komor. Szestno zk 3 C 1422
298 Mrzezino gdańskie, okr. pucki zk 6 KKG
301 Mühlenwalde królewieckie, komor. Szaki zk?

Plik zabezpieczony watermarkiem jawnym i niejawnym: 17072623A3535323

##7#52#aMTcwNzI2MjNBMzUzNTMyMw==

##7#
52#a

MTcw
NzI2

MjNB
MzU

zNTM
yMw

== ##7#52#aMTcwNzI2MjNBMzUzNTMyMw==



1 2 3 4 5 6 7 8 9
291 Mukrz77 świeckie komtur C 1437

299 Muromskoe (Laptau) bp. sambijskie, komor. Laptau bs 2 łany, karczma i 5 
mórg 30 P 1390 2 koła

914 Murzynno nieszawskie zk 4 morgi pola 3 łaszty zboża i 2 korce mąki 
pszenicznej P 1404 wiatrak

300 Muthine kłajpedzkie? zk? W 1256

798 Myślice dzierzgońskie, wój. 
przezmarskie zk W 1407

379 Nadbrzeże elbląskie, komor. tolkmickie, 
urząd leśny zk 4 łany 3 + 30 kur P/C 1300

1426
624 Nadolnik tucholskie, okr. zaborski zk 1 morga 3 łaszty żyta P 1399

302 Nalumpen bałgijskie, komor. Pruska 
Iława zk 3,5 C 1437

303 Naniec gdańskie, okr. pucki zk 1 KKG młyn pusty

717 Naryjski Młyn (Nargen 
mole)78 elbląskie zk 1 łan 18/24 P/C 1419/

1435

304 Dolny Młyn= nr 319 tucholskie zk 15 łasztów żyta i 12 świń P 1398
czynsz razem 
z Nowym 
Młynem

305 Neman (Ragneta) ragneckie zk W 1400

670 Neu Kälberg bp. warmińskie, komor. 
dobromiejskie?

bw
/ r ogród i 1 morga 8 P 1402

825 Dolina (Neu Zimmau) królewieckie, urząd leśny 
Tapiawa zk 8 C wzm. L. Weber

66 Nicponie bp. pomezańskie bp ogród 3 łaszty i 45 korców ziarna P 1414

306 Nidzica ostródzkie, 
komor. nidzickie komtur C 1437 2 koła

307 Nidzica ostródzkie, 
komor. nidzickie komtur C 1437 5 kół
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308 Niedarzyno79 gdańskie, prok. bytowskie zk

ziemia, 1 łan 
w Osiekach80, 
czynsz 1 grz. za 
ziemię

4 małe grz. C 1438

893 Niedźwiada dzierzgońskie, komor. 
Neimen zk W 1396

220 Nielbark kap. chełmżyńska kchełm W 1361

309 Nierybie81 człuchowskie zk ziemia 5 + tuczyć 2 świnie P 1414
1415

310 Niestępowo gdańskie, okr. sulmiński zk 12 + 15 kur KKG

48 Niezabyszewo gdańskie, prok. bytowskie zk 20 korców żyta, 20 korców 
jęczmienia, 20 korców owsa C 1438

777 Nipkowie kap. pomezańska kp 6 mórg W 1399 wiatrak
311 Nisowje (Waldau) królewieckie, komor. Waldau marszałek C 1437

869 Niwy człuchowskie zk, r 1,5 łaszta mąki82 P 1474 odnowienie 
przywileju

312 Nordenbork królewieckie, okr. gierdawski zk 5 dobrych grz. C 1437
909 Nowa Kościelnica malborskie, prok. Szkarpawa? zk W przed 1417
901 Nowa Wieś elbląskie, komor. pasłęckie zk 3 łaszty ziarna C 1402 wiatrak
62 Nowa Wieś Rzeczna gniewskie zk 6 C przed 1419
677 Nowe Kusy83 elbląskie, komor. pasłęckie zk 4 łaszty żyta C 1402

313 Nowe nad Wisłą wój. tczewskie, okr. nowski zk 3 łaszty żyta C 1437
1438 wiatrak

314 Nowe nad Wisłą84 wój. tczewskie, okr. nowski komtur C 1437
1438

316 Nowe Polaszki wój. tczewskie, okr. Stara 
Kiszewa zk 10 C 1437

1438
317 Nowese Ufer zk W 1404

657 Nowica elbląskie, komor. Burdajny zk 10/10 P/C/ 1442
1426
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318 Nowossjolowo (Groß 
Rödersdorf ) 

bałgijskie, urząd leśny Żelazna 
Góra zk 15 C 1437 3 koła

321 Nowy Młyn bałgijskie, komor. kętrzyńskie zk C 1437 2 koła
320 Nowy Młyn85 radzyńskie zk 5–7 łasztów żyta C 1438

319 = 
304 Nowy Młyn86 tucholskie zk 6 mórg 40 P/C 1398

1437

młyn pusty, czynsz 
razem z Nowym 
Młynem

494 Nowy Młyn87 dzierzgońskie, komor. 
Morany zk ziemia 2 łaszty ziarna C 1437 2 koła

322 Nowy Staw malborskie, wój. Laski zk łan ziemi 
w Trępnowach

1 + 3 łaszty mąki żytniej, 
1 łaszt mąki pszennej, 500 
korców słodu

P 1440

2 wiatraki, 
1 grz. dla dworu 
krzyżackiego 
w Laskach

324 Obozin wój. tczewskie, okr. 
skarszewski zj,zk 5/5 P/C 1350

1438

326 Oktjabrskoe (Moritten) pokarmińskie, komor. 
Krzyżpork zk 1,5 łaszta żyta C 1425

327 Olbrachtowo kap. pomezańska kp 16 mórg 13 łasztów ziarna, 12 grz. 
i tuczenie 10 świń W 1373

769 Oleśno elbląskie, komor. fiszewskie zk 3 łaszty ziarna C 1426
725 Oliwa gdańskie, okr. sulmiński zc W 1342 młyn klasztorny

328 Olsztyn kap. warmińska, komor. 
olsztyńskie bw/kw W 1353 młyn zamkowy

329 Olsztynek ostródzkie, komor. Olsztynek zk ogród dzierżawa za trzeci fenig W/P 1414
1420

młyn górny 
i dolny

911 Omoleff toruńskie? zk W 1460

330 Opin bp. warmińskie, komor. 
orneckie bw 6 mórg 6 + 4 kury P 1429

691 Orechowo (Althof ) pokarmińskie, komor. 
Knauten zk W 1407
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141 Orlovka (Nesselbeck) kap. sambijska, komor. 
Quednau bs, zk 1 łan ziemi 3 P 1382

332 Orneta (przed miastem) bp. warmińskie, komor. 
orneckie bw W 1342 1/2 biskup

333 Orneta (w lesie) bp. warmińskie, komor. 
orneckie bw W 1343

334 Orsy bałgijskie, komor. Woria zk 4 C 1437

335 Orzechowo? bp. warmińskie, komor. 
dobromiejskie bw 2 P 1362 prawo budowy

812 Osetnik bp. warmińskie, komor. 
lidzbarskie bw ziemia 6 W 1289

646 Osieczek pokrzywińskie zk W XV w.
692 Osiek elbląskie, komor. Burdajny zk 7 C 1449

750 Osłonino gdańskie, okr. pucki zkart 3 morgi88, ogród 6 i 4 kury P 1434

wolny przemiał 
dla dworu 
kartuzów 
w Osłoninie

687 Ostrowskoe (Plenitten) pokarmińskie, komor. 
Knauten zk? 5 C 1447 młyn pusty

336 Ostróda ostródzkie, komor. ostródzkie zk bierze trzecią miarę C 1437 młyn poniżej 
zamku 

337 Ostróda ostródzkie, komor. ostródzkie zk 2 łaszty ziarna C 1437 młyn najniższy

784 Ostróda ostródzkie, komor. ostródzkie zk 500 korców słodu, 4 łaszty 
ziarna C 1437 młyn przed 

zamkien

751 Ostrzyce89 wój. tczewskie, okr. kościerski zkart 3 morgi, karczma 4 P 1422
za karczmę czynsz 
4 kury i 2 dni 
szarwarku

315 Pacołtowo (Nowe Miasto 
Lubawskie) kap. chełmżyńska kchełm

4 łaszty żyta, 50 korców słodu 
i 4 korce pszenicy, tuczenie 
3 świń i wolny przemiał dla 
zamku

P 1416
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339 Pajtuny kap. warmińska, komor. 
olsztyńskie kw 3 łany 3 łaszty P 1407 2 koła

340 Pakosze? kap. warmińska, komor. 
pieniężnieńskie kw W 1311 prawo budowy

499 Palczewo malborskie, wój. Laski zk W 1399 wiatrak?
341 Pamiętowo tucholskie zk W 1352
710 Panien elbląskie, komor. Burdajny zk 7 C 1446 młyn pusty
342 Papowo Biskupie papowskie zk 3,5 łaszta ziarna C 1438
343 Paraszyno gdańskie, wój. lęborskie zk 1 KKG
344 Parchowski Młyn gdańskie, prok. mirachowskie zk 3 C 1438
345 Parlin świeckie zk 3 łaszty ziarna C 1438
346 Parwin bałgijskie zk W 1421
655 Pasieki elbląskie, komor. Weklice zk 6 C 1426

347 Pasławki bałgijskie, urząd leśny 
Sątoczno zk 4 C 1437

631 Pasłęk elbląskie, komor. pasłęckie komtur W 1418 5 kół

348 Pasym elbląskie, okr. szczycieński zk, m 4 łany i 0,5 łana 
lasu90 26,5 P/C 1429

1451

2 koła,
od 1429 r. młyn 
miejski

730 Pawłówko człuchowskie zk W 1425 wiatrak

575 Pąndziencza
(Broda) tucholskie, okr. zaborski zk 12 mórg91 5 łasztów żyta C 1437

1397, 5 łasztów 
słodu/5 łasztów 
ziarna (C/P)

402 Pelplin gniewskie zcPelplin młyn klasztorny
854 Penczschke wój. tczewskie zk? W 1393

349 Perewalowo92 
(Schwönau)

pokarmińskie, komor. 
Domnau zk 3,5 i 0,5 kopy kur C 1425/26

821 Pfeffer mole bałgijskie, okr. piski zk 1 1/2 C 1447

350 Piaseczno bałgijskie, komor. Pruska 
Iława zk 2 P 1410
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351 Piasty Wielkie bałgijskie, komor. Pruska 
Iława zk 6 C 1437 2 koła

642 Piątki ostródzkie, komor. nidzickie komtur ? C 1407

748 Pieniążkowo wój. tczewskie, okr. nowski bk 2 W 1402–1409, 
1415

352 Pieniężno kap. warmińska, komor. 
pieniężnieńskie kw W 1374

761 Pierzchowice malborskie, wój. sztumskie komtur 2 łaszty słodu W 1437
737 Pietrzyki bałgijskie, okr. piski zk W 1424

353 Pilec93 bałgijskie, komor. Szestno bw/zk 2 łany94 i 3 morgi 
zabudowania 5 C 1437

819 Piłak95 bałgijskie, okr. Szestno zk łan W 1443

354 Pinczyn wój. tczewskie, okr. Stara 
Kiszewa zk 2 C 1437

1438
441 Piotrkowo kap. pomezańska kp W 1362

527 Piotrowiec kap. warmińska, komor. 
pienięźeńskie kw 1,5 P 1330 prawo budowy

705 Pisz bałgijskie, okr. piski zk 2 łany, 10 mórg 
i karczma 4 P 1515

804 Płoskinia kap. warmińskie, komor. 
pieniężnieńskie bw 6 W 1393

756 Płużnica wój. lipieńskie zk W 1452
356 Pockeyn96 bałgijskie, komor. Woria zk 5 łanów 5 C/C 1415, 1437

357  Podgornoe97 
(Ziegenberg) bp. sambijskie bs

1 łan (czynsz 0,5 
grz.) i karczma 
(czynsz 2 grz.)

2 + wolny przemiał dla 
biskupa P 1325

358 Podjazy gdańskie, prok. mirachowskie zk 4 C 1438
90 Pogódki wój. tczewskie zc Pelplin młyn klasztorny

359 Pogranitschnyj98 
(Hermsdorf )

bałgijskie, urząd leśny Żelazna 
Góra zk 4 morgi 3 P/C 1337

1437
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360 Pokarmin (ros. 
Uschakowo)

pokarmińskie, komor. 
pokarmińskie zk 8 C 1425 wiatrak

882 Pokopsteten królewieckie, urząd leśny 
Tapiawa zk 4 łany i karczma99 0,5 W/C

1360–1370/
1387/
1447

719 Polanvilken królewieckie, komor. Szaki zk 5 C 1404
363 Poledno świeckie zk 4,5 + 12 kur C 1438
364 Polnische mole100 golubskie zk 3 łaszty C 1437
875 Polnica człuchowskie zk 2,5 W/C 1414 młyn pusty

365 Pomnik bałgijskie, komor. kętrzyńskie zk 6 łanów 
czynszowych 18 + 0,5 kopy kur P/C 1365/

1422 2 koła

366 Pomysk Mały gdańskie, prok. bytowskie zk 15 mórg 1,5 + 4 kury P/C 1379
1438

367 Potryty bp. warmińskie, komor. 
jeziorańskie bw karczma 1 P 1366

368 Prabuty bp. pomezańskie bp W 1330
837 Pręgowo gdańskie – W 1414
369 Prądy101 człuchowskie zk 2 łany 3,5 P 1350 2 koła
872 Prądzona człuchowskie zk W 1492
907 Pręgowo Żuławskie malborskie, wój. Laski zk 2 i 14 szylingów W 1408 wiatrak?

370 Pridoroznoe102 (Kirschap-
pen) królewieckie, komor. Szaki zk 2 łany, 1 morga 12 C 1437 młyn wodny 

i wiatrak
371 Priwolnoe (Plössen) pokarmińskie zk W 1436

372 Progress (Auglitten) królewieckie, urząd leśny 
Tapiawa zk 20 C 1437

685 Prohladnoe (Frisching) pokarmińskie, komor. 
Knauten zk 5 łasztów żyta C 1425

373 Proletarskoe (Legnitten) pokarmińskie, komor. 
Huntenau zk 15 C 1437

1451 młyn pusty
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374 Proliten (Smolajny) bp. warmińskie, komor. 
dobromiejskie bw W 1382

375 Próle bp. warmińskie, komor. 
barczewskie r W 1372 prawo budowy

735 Prusewo gdańskie, okr. pucki zk 2 C 1400

376 Pruska Iława bałgijskie, komor. Pruska 
Iława komtur 9 C 1437 3 koła

377 Pruska Iława bałgijskie, komor. Pruska 
Iława zk 9 C 1437

378 Pruszcz Gdański103 gdańskie, okr. sulmiński zk 24 C 1438
380 Przechowski Młyn świeckie zk 3 łaszty ziarna C 1438
923 Przechlewo człuchowskie zk, r W 1356

680 Przezmark dzierzgońskie, wój. 
przezmarskie komtur C 1437 2 koła

381 Przodkowo104 gdańskie, okr. sulmiński zk 4 C 1438
382 Przyjaźń gdańskie, urząd leśny zk 2,5 C 1438 młyn pusty
74 Przytok (Dębnica) człuchowskie zk 1 morga105 4 P 1348 4 razy w roku

383 Pszczółki gdańskie, 
okr. sobowidzki zk 5 C 1437 młyn pusty

385 Puck gdańskie, okr. pucki zk 2,5 łaszta żyta i 0,5 łaszta 
pszenicy KKG wiatrak

384 Puck106 gdańskie, okr. pucki zk 4,5 łaszta żyta i 0,5 łaszta 
pszenicy /7,5

C/
KKG 1438 wiatrak

686 Pugatschjowo 
(Wilmsdorf )

pokarmińskie, komor. 
Krzyżpork zk 1 łan 6 C 1447

386 Pużyce gdańskie, wój. lęborskie zk 2 C 1438

388 Raciąż, Raciąski Młyn tucholskie zk 3 łaszty C 1363
1438 młyn dolny pusty

387 Raciąż, Raciąski Młyn107 tucholskie zk 6 łasztów ziarna i tuczenie 
4 świń C 1363

1438 młyn górny pusty
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389 Radomno wój. bratiańskie zk 2/2 P/C 1316
1437

407 Radoszki brodnickie kchełm, r W 1408
390 Radunia rzeka gdańskie, okr. sulmiński zc zob. Chmielonko
331 Radzyń Chełmiński radzyńskie zk W 1285 młynisko

393 Radzyń Chełmiński radzyńskie zk 4 łaszty ziarna C 1438 wiatrak przed 
miastem

392 Radzyń Chełmiński108 radzyńskie zk ogród 3 łaszty ziarna C 1438 wiatrak przed 
zamkiem

394 Rajkowski Młyn gniewskie zk 10 łasztów żyta C przed 1419
391 Rakowiec gniewskie W 1334
879 Raschauwen moele świeckie r? W 1428

526 Rauschniken109 królewieckie, komor. 
Krzemity zk 2 łany, 3 radła, 

karczma 8 P 1362

714 Rawdenmole brodnickie zk 4,5 C 1446 młyn pusty

396 Reda gdańskie, okr. pucki zk karczma 12 + 3 za wodę idącą od 
tartaku KKG

397 Reszel bp. warmińskie, komor. 
lidzbarskie kw W 1337

395 Rębiechowo gdańskie, okr. sulmiński nż 1 morga 2 P 1318
683 Roctiten =Thobe mole elbląskie, komor. pasłęckie zk W 1417
398 Rogajny elbląskie, komor. pasłęckie W 1329
399 Roghusen gdańskie, okr. pucki zk 4 łaszty ziarna C 1438

643
Rogozińskie 
Przedzamcze,Rogóźno-
Zamek

wój. rogozińskie komtur 1/2 C 1435

858 Rokitnica gdańskie, urząd leśny zk 4 C wzm. L. Weber
400 Rolbik tucholskie zk 9 + 2 łaszty ziarna C 1400

401 Romanowo110 (Pobethen) królewieckie, komor. 
Pobethen zk 12 P 1369 3 koła
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900 Rotajny elbląskie, komor. miłakowskie zk 4 morgi ziemi 3,5 C 1402
403 Rotenflyess W 1481
404 Równina Dolna bałgijskie, komor. kętrzyńskie zk 4 łany (czynsz 2 grz.) 4 C 1422

405 Różaniec111 kap. warmińska, komor. 
pieniężnieńskie kw karczma 1 P 1430

417 Różnowo kap. pomezańska kp
2 funty pieprzu, 
a proboszczowi korzec ziarna 
i 2 kury

P 1394 wiatrak

766 Różyny wój. tczewskie, okr. 
sobowidzki zk W 1404 wiatrak

406 Rschewskoe (Adlig 
Neuendorf ) pokarmińskie, urząd leśny zk 4 łaszty żyta / 5 łasztów C/C 1437, 1447

721 Ruda
Eisenwerk112

bp. warmińskie, komor. 
orneckie bw 1 łan lasu 

i 0,5 łana ziemi
4 grz. i 7/10 kamienia wosku 
z 2/3 młyna W/P 1379/

1403 2 koła

881 Ruda ostródzkie, wój. działdowskie zk W 1423
888 Ruda bałgijskie, okr. piski (ryńskie?) zk 2 łany 4 grz., 12 kur P 1471
408 Rudno gniewskie zk 4,5 C przed 1419

409 Rudzki Młyn tucholskie zk 12 mórg 41 W/P 1397
1402 4 koła

410 Rukławki bp. warmińskie, komor. 
jeziorańskie bw 1 mórg 2 P 1363

411 Runowo? bp. warmińskie, komor. 
lidzbarski bw 2 P 1359 prawo budowy

415 Rusewo bałgijskie, urząd leśny Żelazna 
Góra zk 7 C 1437 2 koła

733 Rusocin gdańskie, okr. sulmiński bk 0,5 łana 1,5 sk. W 1402–1409
292 Russen golubskie zk W 1402?

107  Russkoe (Germau113) królewieckie, komor. Germau zk
2 łany i 7 mórg i 2 
morgi pastwiska114, 
karczma

8/8/14 P 1387
1446
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412 Ruś kap. warmińska, komor. 
olsztyńskie kw 2,5 łana i 3 wyspy 1 łaszt żyta, 1 grz. i 20 sk. P 1444

413 Ruś Mała ostródzkie, komor. ostródzkie
416 Ruziec rzeka zk? W 1306

418 Rybaki bp. sambijskie, komor. 
Medenau bs 3 P 1337 wiatrak

600 Rybaki bp. sambijskie, komor. 
Medenau m W 1299 wiatrak

419 Rybaki115 bp. sambijskie, komor. 
Medenau bs wolny przemiał: 25 łasztów 

żyta, 26 łasztów słodu P 1306

420 Rybaki, przed miastem116 bp. sambijskie, komor. 
Medenau

bs, zk po 
połowie 10 z 1/2 młyna P 1359 1443 r. 10 z 1/2 

młyna
421 Rychliki dzierzgońskie, komor. Kirsajty zk 2 C 1437
422 Rychnowy117 człuchowskie zk 3 P 1379 wiatrak
645 Ryn bałgijskie, komor. ryńskie komtur C

423 Ryn Reszelski118 bp. warmińskie, komor. 
reszelskie bw

1,5 łana lasu 
(czynsz 12 sk. 
i szarwarki)

W 1422

424 Salino gdańskie, wój. lęborskie zk 3 KKG
426 Samagowo ostródzkie, komor. ostródzkie zk 5 C 1437
427 Samborowo ostródzkie, komor. ostródzkie zk 3,5 łaszta żyta C 1437
790 Samin ostródzkie, komor. Dąbrówno r W 1414

428 Samolubie bp. warmińskie, komor. 
lidzbarskie bw 3 morgi 1 + 20 kur P 1345

671 Sandewerke kłajpedzkie komtur W 1447
429 Sandris mole bałgijskie zk? W 1412

430 Santmole, (Sandmühle) nieszawskie zk Łąka (czynsz 3 
wiardunki) 5 bez 1 wiardunku i 24 kury P 1380

431 Sarkajmy bałgijskie, urząd leśny 
Sątoczno zk 2 łany i 12 mórg 4–5 grz. + 1 wiardunek P 1397
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432 Sarnowo starogrodzkie zk 2 łaszty żyta P 1425
880 Sarnowo119 ostródzkie, wój. działdowskie zk 4 morgi120 W 1426

433 Sątoczno bałgijskie, urząd leśny 
Sątoczno zk C 1422 30 grz., 

prokurator

434 Sątopy Samulewo bp. warmińskie, komor. 
reszelskie bw

1/2 łana lasu, 
później 1 łan, 1/4 
morgi ogród

7, później 5 P 1421 młyn spłonął121

435 Schauwerkaym bałgijskie, urząd leśny 
Sątoczno zk 5 C 1422

437 Schilla 122 kap. warmińska, komor. 
olsztyńskie kw 3 łany 8 + 6 świń P 1417

439 Schirokopolje123 
(Ruppen) bp. sambijski, komor. bs karczma i 1,5 łana 3 i 9 sk. oraz 15 kur P 1382

633 Schrankenberg 
(Schrandinburg) bałgijskie, komor. Natanga komtur 

domowy 58,5 C 1418

890 Schurawljowka (Seith) ragneckie, komor. Labiawa zk 5 łanów 6 W/P 1417/
1422

czynsz płacony dla 
zamku w Labiawie

917 Schutdorffs mole golubskie zk 10 grz. - 4 sk. C 1448

443 Schwarczensteyn124 pokarmińskie, komor. 
barciańskie zk 4 C 1425/1426

859 Scult? gdańskie, okr. sulmiński zk 4 C wzm. L. Weber

444 Segilken, Grunau bp. warmińskie, komor. 
lidzbarskie bw 6 P 1343, 1359 = Jagoty

448 Selskij (Kobjeiten) królewieckie, komor. 
Pobethen zk 0,5 łana 10 C/P 1437

449 Seringe ostródzkie, 
komor. Olsztynek zk 3,5 C 1437

852 Sez świeckie zk W 1419, 1437 wzm. L. Weber

445 Sędławki? bałgijskie, komor. 
bartoszyckie zk W 1434
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446 Sępopol bałgijskie, urząd leśny 
Sątoczno zk W 1386 komtur

447 Sętal bp. warmińskie, komor. 
dobromiejskie

kap. 
w Dobrym 

Mieście
W 1407

450 Sianowo gdańskie, prok. mirachowskie zk 3 + 16 kur C 1438
451 Siedlce125 gdańskie, urząd leśny zk 8 C 1438

452 Siemki bałgijskie, komor. kętrzyńskie zk 1+3126 P/C 1415
1422

440 Siemno ostródzkie, komor. nidzickie zk 8 funtów pieprzu C 1437

453 Silno127 tucholskie zk łąka
(czynsz 0,5 grz.) 6,5 / 6 P/C 1358

1438

454  Sinjawino (Groß 
Hubenicken)

bp. sambjskie, komor. Rinau 
(Thierenberg) bs 4 P 1425

149 Siringks Mühle128 człuchowskie zk 1 W 1413
492 Skarszewo świeckie nż W 1312 miejsce na młyn 

455 Skarszewy wój. tczewskie, okr. 
skarszewski zj, zk 15 łasztów ziarna, 8 korców 

pszenicy, 400 korców słodu C przed 1419 2 koła,
wójt

476 Skępski Młyn129 golubskie zk 1 łan (czynsz 1 grz.) 4 C 1437

456 Skolity bp. warmińskie, komor. 
dobromiejskie bw 9 mórg 6 P 1370

457 Skorzewo wój. tczewskie, 
okr. kościerski zk 3 C 1438

851 Skowarnki człuchowskie r W 1445
105 Skowrony elbląskie, komor. pasłęckie zk 7 grz. i 1 wiardunek C 1402

442 Skrojty bp. warmińskie, komor. 
braniewskie bw 1 łan lasu 4 P 1428

458 Skórcz pokrzywińskie zk 4 C przed 1416

726 Skrobacz toruńskie zk ogród i 2 morgi łąki 5 dla wsi krzyżackiej 
Gronowo W 1407
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749 Skrzydłowo wój. tczewskie, okr. 
skarszewski bk 4 W 1402–1409, 

1415

460 Slavinsk130 (Goldbach) królewieckie, urząd leśny 
Tapiawa zk 1 łan 3,5 P/C 1373/1437

462 Słajszewo gdańskie, wój. lęborskie zk 1 C 1438
461 Sławęcin tucholskie zk 2,5 C 1438 młyn pusty
830 Sławkowo ostródzkie, komor. Dąbrówno zk 3 C 1437
459 Sławutówko gdańskie, okr. pucki zk W 1451
463 Słup wój. rogozińskie zk C przed 1419
611 Słoszewy brodnickie zk 4,5 C 1437
464 Słuszewo gdańskie, wój. lęborskie zk 1 KKG
465 Smażyno gdańskie, prok. mirachowskie zk 1 C 1438

466 Smodajny131 pokarmińskie, komor. 
barciańskie zk 5 C 1422

63 Smogursk obecnie część 
Czarnowa132 toruńskie zk 6 1/2 C 1437

722 Smolin gdańskie, 
prok. mirachowskie zc? łan ziemi i 2 morgi 3 + 6 kur P 1356

744 Smolno gdańskie, okr. pucki bk 1,5 W 1402–1409
754 Smołdzino gdańskie, urząd leśny zkart W 1472

468 Sobowidz wój. tczewskie, okr. 
sobowidzki zk C przed 1416 r.

2 koła,
7 łasztów żyta 
i 900 słodu dla 
wójta

469 Sokoły Jeziorne okręg piski zk 5 kapłonów P 1518

470 Soldatskoe (Lewitten)133 pokarmińskie, komor. 
Knauten zk 2 radła 5 + 0,5 kopy kur P/C 1405/1425–

1426
818 Sorkwity bałgijskie, okr. Szestno zk W 1449

693 Sortławki bałgijskie, komor. 
bartoszyckie zk 10 + 4 wiardunki C 1415
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785 Sosnovka (Labiau koło 
Labehnen)

pokarmińskie, komor. 
Krzyżpbork zk W wzm. L. Weber

471 Splitter prok. tylżyckie zk P 1495
472 Spławie134 świeckie zk 5 łasztów żyta, 6 grz. C przed 1419

473 Srokowo135 pokarmińskie, komor. 
barciańskie zk 32 C 1422 w 1437 r. 22 grz. 

i 2 tłuste świnie

475 Stabławki bałgijskie, komor. Pruska 
Iława zk 10 C 1437 2 koła

474 Stabunity bp. warmińskie, komor. 
lidzbarskie kw 4 łany 2 P 1380

477 Stanisławka starogrodzkie zk 9 + 17 sk. C 1437

478 Stara Kiszewa wój. tczewskie, okr. Stara 
Kiszewa wójt C przed 1416

908 Stara Kościelnica malborskie, prok. Mątowy zk W 1396 wiatrak?

479 Stara Welawa136 królewieckie, urząd leśny 
Tapiawa zk 6 mórg i karczma 4 P/C 1361/1437

493 Stara Wisła malborskie, prok. lasowickie? zk W 1453 wiatrak

727 Stare Czaple wój. tczewskie, 
okr. kościerski zkart W 1382

480 Stare Dolno dzierzgońskie,
komor. Kirsajty komtur C 1437 4 koła

481 Stare Jegławki137 pokarmińskie, komor. 
barciańskie zk 6 C 1422

886 Stare Juchy pokarmińskie zk 1 łan i 6 mórg 6 P 1477
794 Stare Miasto ostródzkie, komor. Dąbrówno zk 2 łaszty ziarna C 1437

799 Stare Miasto dzierzgońskie, komor. 
Morany zk W 1410

495 Stare Monasterzysko kap. warmińska, komor. 
braniewskie? kw 5 wiardunków P 1323
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482 Starogard Gdański gniewskie zk 16 łasztów żyta i 1000 korców 
słodu C 1437

5 kół, inny wykaz: 
23 łaszty żyta,
1 pszenicy i 1000 
korców słodu 

919 Starogród138 starogrodzkie zk 6 mórg ziemi 
z czynszem 0,5 grz. 2 łaszty ziarna C 1442 wiatrak przed 

zamkiem
676 Stary Cieszyn139 elbląskie, komor. pasłęckie zk 5 W wzm. L. Weber

483 Stary Dwór140 bp. warmińskie, komor. 
dobromiejskie bw

10 mórg i łąka, 
później 4 łany i 16 
mórg

czynsz z 1/4 młyna P 1346

496 Stary Dzierzgoń dzierzgońskie, 
urząd rybicki Morteg zk W 1312 2 koła w 1386 r.

484 Stary Targ141 dzierzgońskie, komor. 
Morany zk ogród 4/3 łaszty żyta i funt wosku 

dla kościoła C 1412/
1437

486 Stążki dzierzgońskie, komor. 
Morany zk W 1285 młyn krzyżacki

813 Steblewo malborskie, wój. Grabiny 
Zameczek zk C wiatrak

497 Stężyca Szlachecka wój. tczewskie, 
okr. kościerski zk karczma 3 + 0,5 za połów węgorzy KKG

899 Storlus starogrodzkie zk 3 + wolny przemiał dla 
folwarku w Orłowie W 1255

487 Stożecki Młyn bałgijskie, komor. 
bartoszyckie zk 1 łan we wsi 

Kromarki W/P 1427/
1435

nadanie 
dla rycerza 
zwolnionego 
z płacenia czynszu

929 Struś kowalewskie zk W 1475
498 Strumieniec kap. pomezańska? kp ogród 12 i wolny przemiał P 1372
731 Strzeczonka142 człuchowskie zk 2,5 łana 6 łasztów ziarna P 1352
488 Strzyża potok gdańskie zc? każdy po 2 P 1260 2 młyny
489 Studzienice gdańskie, prok. bytowskie zk 2 łany 1,5 C 1438
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745 Subkowy wój. tczewskie, okr. 
sobowidzki bk w 1301

745 Subkowy wój. tczewskie, okr. 
sobowidzki bk 3 łaszty żyta W 1402–1409, 

1415 wiatrak

490 Sułowo bp. warmińskie, komor. 
lidzbarskie bw W 1335

425 Sumin radzyńskie zk W 1414

500 Sunia rzeka bp. warmińskie, komor. 
dobromiejskie bw 4 morgi i karczma 3 P 1318

673 Surowe elbląskie, komor. pasłęckie zk 2 łaszty ziarna C 1426
491 Susz kap. pomezańska kp W 1315 rezerwacja miejsca

501 Swetloe (Kobbelbude)143 pokarmińskie, komor. 
Knauten zk 5 łasztów żyta C 1425–1426

503 Symnaw królewieckie, urząd leśny 
Tapiawa zk 3,5 m C 1437

czynsz otrzymuje 
prokurator 
w Tapiawie

338 Szawałd malborskie, wój. Laski zk 2,5 W 1401 wiatrak?

504 Szczodrowski Młyn144 wój. tczewskie, okr. 
skarszewski zj, zk

1 morga ziemi 
(czynsz
3 wiardunki)145

50 korców ziarna P/C 1356
1438

438 Szczurkowo (ros. 
Schirokoe) 

bałgijskie, komor. Pruska 
Iława zk 5,5 C 1437

39 Szczytno elbląskie, okr. szczycieński zk W 1400
505 Szczytno człuchowskie komtur ogród i łąka 6 P 1374
838 Szembruk wój. rogozińskie zk 6 łasztów żyta W 1435

506 Szemud gdańskie, urząd leśny zk 1/1 + 2 kapłony KKG/C 1420
1438 młyn pusty

507 Szenejda wój. tczewskie, okr. Stara 
Kiszewa zk 1 C 1437
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648 Szerokostaw
Breitenteich kowalewskie zk C 1438

508 Szestno146 bałgijskie, komor. ryńskie zk 7 C 1422

510 Szpęgawa wój. tczewskie, okr. 
sobowidzki zc W 1258

762 Szropy malborskie, wój. sztumskie? wójt W 1446
763 Sztum malborskie, wój. sztumskie zk 1447 wiatrak
511 Szumleś Królewski gdańskie, okr. skarszewski zk 5 wiardunków + 2 kapłony KKG 1420

512 Szynowo bp. warmińskie, komor. 
barczewskie bw 2 łany 2 P 1395

513 Szynwałd grudziądzkie zk 3 P 1302 prawo budowy
514 Śliwiczki świeckie zk 6 C przed 1419
225 Św. Wojciech147 gdańskie, okr. sulmiński zk W 1338 mistrz młyński
515 Świecie nad Osą148 radzyńskie zk 4 łany149 5 łasztów ziarna C 1438
516 Świecie nad Wisłą świeckie komtur 12 łasztów żyta C przed 1419

728 Świecino gdańskie, okr. pucki zc 
Żarnowiec

0,5 morgi ogrodu, 
1 łan i 9 mórg 
ziemi

2,5 grz. i 2 kury, wolny 
przemiał dla klasztoru, 
praca przy remoncie młyna 
w Żarnowcu

W/P 1281/1406 prawo budowy

759 Świerki malborskie, wój. Laski zk 1 C 1401 młyn kieratowy

659 Świękity bp. warmińskie, komor. 
orneckie bw W 1294

517 Święta Siekierka150 bałgijskie, urząd leśny Żelazna 
Góra komtur C 1437 6 kół

736 Święte świeckie r P 1470 + tartak

520 Święty Gaj dzierzgońskie, 
komor. Kirsajty zk W 1324

521 Tabory dzierzgońskie, wój. 
przezmarskie zk W 1318

849 Tannenmühle151 nieszawskie zk W 1414 3 koła
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522 Tapiawa królewieckie, urząd leśny 
Tapiawa zk 28 C 1437

czynsz należy 
do prokuratora 
w Tapiawie

523 Taskendorf wój. rogozińskie zk 5 mórg W 1357

524 Tauty kap. warmińska, komor. 
pieniężnieńskie bw 1 łan 2 z ziemią P 1336

525 Tczew wój. tczewskie, okr. 
sobowidzki k, m, zk C 1437

1438 6 kół, wójt

892 Telkwice dzierzgońskie, komor. 
Morany zk W 1407 wiatrak?

528 Tłuczewo gdańskie, prok. mirachowskie r, zk 7 C 1330/1437

629 Tolkmicko elbląskie, komor. tolkmickie, 
urząd leśny zk 54/50 z Kadynami C/C 1426

1451

529 Tolleynen królewieckie, urząd leśny 
Tapiawa zk 50 C 1437

czynsz należy 
do prokuratora 
w Tapiawie

863 Toruń toruńskie m W młyn kieratowy
531 Toruń toruńskie zk W 1438 3 koła
532 Toruń (młyn górny) toruńskie zk W 1378
530 Toruń (młyn zamkowy) toruńskie komtur W 1438 6 kół
533 Trampiten pokarmińskie zk W 1470

535 Trękus? kap. warmińska, komor. 
olsztyńskie kw W 1359 prawo budowy

536 Trostniki (Bothenen) królewieckie, komor. Kaymen zk 11 C 1437
786 Trostniki (Schakenhof ) królewieckie, okr. gierdawski r 2 łany ziemi W 1438

644 Trzciano wój. rogozińskie zk 24,5 korca ziarna i eyn klein 
garn C 1419 wiatrak

537 Trzeposz toruńskie zk 3 morgi P/C 1296
1437 2 koła
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538 Trzepowo wój. tczewskie, okr. 
skarszewski zk 3,5 C 1437–1438 młyn pusty

539 Tschajkino 
(Spallwitten)152

bp. sambijskie, komor. Rinau 
(Thierenberg) bs 1 łan i 1 radło 7 W/P 1390

1497

49 Tschechowo 153 
(Uderwangen)

pokarmińskie, komor. 
Knauten zk 12 C 1425/26

540 Tuchola tucholskie zk W 1438
2 koła, młyn 
zamkowy dawał 
150 korców słodu

541 Tuchomie gdańskie, prok. bytowskie zk 9 C 1438
767 Tuja malborskie, wój. Laski zk W 1404 wiatrak

542 Tulice dzierzgońskie, komor. 
Morany zk 7 łasztów słodu P 1446 2 koła

543 Tunkiel154 człuchowskie zk, m
10 funtów solonego mięsa, 
6 łasztów żyta i 6 łasztów 
mielonej kaszy, 1 łaszt słodu

P 1360

545 Turgenewskoe (Ponitt) pokarmińskie, komor. 
Knauten zk 5 C 1437

544 Tursiglow155 gdańskie, 
prok. mirachowskie zk karczma 1 grz. + 10 sk. KKG 1423 młyn pusty

546 Turza Mała ostródzkie, wój. działdowskie zk, r 1 łan
1,5 łaszta ziarna, 6 kur, 
tuczenie 1,5 świni, wolny 
przemiał dla rycerza

P 1426

547 Turznica ostródzkie, komor. ostródzkie zk 7 łasztów żyta C 1437
548 Tuszewo bp. chełmińskie bch W 1452

436 Tylkówko elbląskie, okr. szczycieński zk 3 łany 5 P/C 1381
1426

549 Tymawa Wielka bp. pomezańskie bp 5,5 łaszta żyta + tuczenie 
6 świń i wolny przemiał P 1396

867 Tynkelmole elbląskie, komor. pasłęckie komtur? W 1444
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550 Ugoszcz gdańskie, prok. bytowskie zk 1 grz. + 16 sk. C 1437
551 Ulinia156 gdańskie, wój. lęborskie zk 1 KKG
518 Unisław toruńskie zk 3 łaszty ziarna C 1418 wiatrak

552 Urbanowo bp. warmińskie, komor. 
lidzbarskie bw W 1366

553 Utkino157 (Wolitta) bałgijskie, urząd leśny Żelazna 
Góra zk W przed 1416 czynsz dla 

rybickiego

554 Fuchshol bp. warmińskie, komor. 
braniewskie bw 3 W 1320

555 Wabcz158 starogrodzkie zk, m P 1440

110 Wabcz159 starogrodzkie m 12 P 1357 młyn górny 
i dolny

556 Wadąg kap. warmińska, komor. 
olsztyńskie kw ⅔ opłaty przemiałowej 

+ węgorze P 1421160

775 Wadern zob. 625
557 Wajsznory bałgijskie, komor. kętrzyńskie zk 3 C 1437
20 Waldow gdańskie? - W -
558 Walewka rzeka, k. Pucka gdańskie, okr. pucki zk? W 1297

559 Waltersmole bałgijskie, urząd leśny 
Sątoczno zk 3 C 1437

561 Wałdowo Szlacheckie papowskie zk 2 łaszty ziarna C 1438
560 Wałdowo Szlacheckie161 papowskie zk ogród 2 wiardunki 6 łasztów ziarna C 1438 2 koła

562 Wałsza rz. kap. warmińska, komor. 
pieniężnieńskie kw 2 P 1335

563 Warcz gdańskie, urząd leśny zk 2 łany
3 grz. + 8 sk., 4 kury, wolny 
przemiał dla folwarku 
w Warczu/2

KKG 1425/
1400

565 Warengen bp. sambijskie, komor. 
Medenau bs 1 łan i 10 mórg 2 + 5 sk. P 1355

820 Warschen mole bałgijskie, okr. piski zk 3 C 1447
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564 Warszkowo gdańskie, okr. pucki zk 2 KKG
835 Wąbrzeźno bp. chełmińskie bch 3–4 łaszty żyta C 1414 2 wiatraki
567 Wdecki Młyn162 gniewskie zk 4 łaszty ziarna C 1437
568 Wedern bałgijskie, komor. Natanga? zk W przed 1339
679 Weklice elbląskie, komor. Weklice zk 3 W 1402 wzm. L. Weber

570 Welikopolje (Dingort) bałgijskie, urząd leśny Żelazna 
Góra zk 9,5 C 1437

699 Wereschagino (Kolm) królewieckie, urząd leśny 
Tapiawa zk 1 morga 5 P 1343

571 Wernoe (Pöhlen) bałgijskie, komor. Pruska 
Iława zk 3,5 C 1437

572 Wessjoloe (Bandismole) pokarmińskie, komor. 
Huntenau zk 10 C 1425–1426

573 Wezeken pokarmińskie, urząd leśny zk 4 C 1425–1426

574 Wiatrowiec bałgijskie, urząd leśny 
Sątoczno zk W 1379

275 Widowo Żuławskie malborskie, prok. lasowickie zk W 1401 wiatrak?
88 Widryny (Weddern) 163 bałgijskie, komor. Szestno pół morgi W 1449

576 Wielka Nieszawka nieszawskie zk ziemia i 4 morgi łąk 13,5 łaszta żyta 
i wolny przemiał P/C 1405

po 1418 młyn pusty

746 Wielki Kack gdańskie, okr. sulmiński bk 1,5 W 1402–1409, 
1415

577 Wielki Komorsk wój. tczewskie, okr. nowski bp 3 łaszty ziarna W 1295/ 1415
578 Wielkie Łunawy grudziądzkie zk 2 C 1438

579 Wielkie Radowiska kowalewskie zk P 1418 wartowe i ziarno 
skalowskie

581 Wielkie Walichnowy prok. międzyłęskie zk 12 C 1400

582 Wielkie Zajączkowo wój. rogozińskie zk 17,5 morgi + 
karczma 7,5 C 1435

707 Wielkie Zajączkowo wój. rogozińskie zk karczma 2,5 P 1447 wiatrak

Plik zabezpieczony watermarkiem jawnym i niejawnym: 17072623A3535323

##7#52#aMTcwNzI2MjNBMzUzNTMyMw==

##7#
52#a

MTcw
NzI2

MjNB
MzU

zNTM
yMw

== ##7#52#aMTcwNzI2MjNBMzUzNTMyMw==



1 2 3 4 5 6 7 8 9
913 Wierdzelewa rzeka nieszawskie zk 10 łasztów zboża P 1381
591 Wierdzelewa rzeka164 nieszawskie zk 8 grz.+ 20 kur P 1313
583 Wierzyca rzeka zk W 1284 = Gniew
884 Wiese Mole bp. sambijskie bs W 1411
697 Wiewiórki pokrzywińskie zk 4 łaszty żyta C 1425

569 Wikielec bp. warmińskie, komor. 
braniewskie bw 1 P 1294

584 Wilamowo165 ostródzkie, komor. nidzickie zk 1,5 łaszta ziarna C 1437

585 Wilczkowo bp. warmińskie, komor. 
orneckie bw 3 P 1379 wiatrak

586 Wilczyny166 pokarmińskie, prok. 
w Barcianach zk 4 C 1437

587 Wilkens tucholskie zk 3 łaszty żyta + 10 grz. C 1438

588 Wilknity bałgijskie, urząd leśny Żelazna 
Góra zk 3 C 1437 młyn pusty

589 Wilkowo 
Nowowiejskie167 gdańskie, wój. lęborskie zk 6 grz., 4 sk. + 2,5 grz. C 1438

590 Winkels tucholskie zk 3 grz. + 2 łaszty C 1438 młyn pusty

592 Wirwilty bałgijskie, komor. 
bartoszyckie zk 9 grz. – 4 sk. C 1437 2 koła

593 Wladimirowo168 (Tharau) pokarmińskie, urząd leśny zk 7,5 C 1437 w 1429 r. 2 koła
654 Włodowo elbląskie, komor. miłakowskie zk 4 C 1426

817 Wocławy malborskie, wój. Grabiny 
Zameczek zk C wiatrak

594 Wodynia elbląskie, komor. tolkmickie, 
urząd leśny zk 2 łany 4 + 4 tuczone gęsi P 1330

595 Wolnica169 bp. warmińskie, komor. 
orneckie

klasztor 
w Ornecie las 2,5 grz. + 3 kury i 4,5 grz. P 1423

596 Wolność człuchowskie zk 1 łan + 8 mórg 5 wiardunków P 1380
597 Wonna? ostródzkie, komor. iławskie zk P 1320 prawo budowy
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598 Wopy170 kap. warmińska, komor. 
pieniężnieńskie kw ogród i 2 łany 3 łaszty żyta + 3 świnie P 1405 3 koła

237 Worobjowo (Leysse) królewieckie, komor. Waldau zk 2 łany i karczma 7,5 grz. + 20 kur P 1362
599 Worławki bałgijskie, komor. Woria zk 2 C 1437
601 Woryny bałgijskie, komor. bałgijskie komtur 1 C 1437 młyn pusty

602 Wozławki bp. warmińskie, komor. 
lidzbarskie bw 1 morga (czynsz 

1 wiardunek) 3 P 1380 wiatrak

605 Wólka Tolkowiecka171 kap. warmińska, komor. 
pieniężnieńskie kw 3 (1,5) P 1366

stanowił 
jeden młyn 
z Brzeszczynami

712 Wrocki brodnickie zk ogród (czynsz 
3 wiardunki) C 1446

603 Wronkow człuchowskie W 1503

604 Wróblik? zob. nr 552 bp. warmińskie, komor. 
lidzbarskie bw W 1355

606 Wrzeszcz gdańskie, urząd leśny zk, zcOliwa 1 grz.+ 1 miara oziminy
lub 2 sk./ 2 + 8 sk. KKG 1400

1404
607 Wrzeście gdańskie, wój. lęborskie zk 1 grz i 2 sk. KKG
609 Zagórze gdańskie, okr. pucki zk 2 C 1438

610 Zajączkowo elbląskie, komor. tolkmickie, 
urząd leśny zk 1 C 1449

612 Zalewo172 dzierzgońskie, wój. 
przezmarskie zk 3,5 łaszta ziarna i 3,5 łaszta 

słodu C przed 1416 wiatrak

613 Załakowo gdańskie, prok. mirachowskie zk 1,5 C 1438
614 Zaretschje 173 (Kaymen) królewieckie, komor. Kaymen zk 1 łan ziemi 12 C 1437

628 Zastawno elbląskie, komor. Burdajny zk 52 z Młynarami C 1451 czynsz 
z Młynarami

779 Ząbrowo kap. pomezańska kp ogród 6 łasztów ziarna, 5 grz. 
i tuczenie 10 świń W 1372

615 Zblewo grudziądzkie zk 6 C 1438
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616 Zęblewski Młyn174 gdańskie, prok. mirachowskie nż karczma
2,5 z karczmą (w tym 1 dla 
właściciela Lewina, potem 
wolny przemiał)

P 1334

617 Zielonowo kap. warmińska, komor. 
olsztyńskie kw 2 morgi175 2 P 1356

649 Zięby bałgijskie, komor. Pruska 
Iława zk karczma 9 C 1437

809 Zła Wieś Mała toruńskie zk 5 W 1447 młyn łodny 
i wodny

618 Zwierzynek176 wój. tczewskie r, zk 2 łany 3 łaszty żyta W/P 1399
1439

623 Zybułtowo ostródzkie, komor. Olsztynek zk W 1336 prawo budowy

729 Żarnowiec gdańskie, okr. pucki zc 
Żarnowiec W 1279 młyn klasztorny

619 Żegoty177 bp. warmińskie, komor. 
lidzbarskie bw 0,5 łana 3 P 1358

620 Żelazna Góra bałgijskie, urząd leśny Żelazna 
Góra zk 18 C 1418

757 Żelichowo malborskie, wój. Laski zk 4 C 1400 2 wiatraki
621 Żelistrzewo gdańskie, okr. pucki zk 1 łaszt żyta KKG
828 Żukowo gdańskie nż W 1259 młyn klasztorny

622 Żurawno kap. warmińska, komor. 
olsztyńskie kw 4 łany (czynsz po 

0,5 grz.) 2 łaszty pszenicy P 1380

1 Młynarzowi nadano 2,5 łana lasu z czynszem 15 sk. z łana.
2 W latach 1440–1441 czynsz wynosił 8 grz.
3 W 1447 r. czynsz 18 grz., wówczas jednak płacił 4 łaszty żyta.
4 Wzmianka w przywileju z 1497 r.
5 Przed 1415 r. czynsz miał wynosić 2 grz., D. Brauns, dz. cyt., s. 111.
6 W wykazie czynszów komornictwa w Pruskiej Iławie z 1447 r. mowa o jednym pustym młynie, z którego czynsz miał wynosić 5 grz. i 6 tuczonych gęsi.
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7 Poprzedni właściciel odsprzedał w 1371 r. chłopom 17,5 łana ziemi we wsi Baranówka, pozostawiając sobie 2,5 łana i młyn, być może przynależały one 
do niego, zob. V. Röhrich, Die Kolonisation, ZGAE, 13, 1901, s. 343.

8 W przywileju z 1356 r. czynsz z młyna i 6 mórg ziemi wynosił 4 grz. i 30 kur.
9 W 1398 r. do młyna należało 5,5 morgi ziemi, a czynsz wynosił 4 grz. i wolny przemiał dla zakonu kartuzów.
10 Zakon zniósł w 1333 r. ten obowiązek czynszowy, wymieniając wspomniany młyn z cysterkami z Torunia na ich młyn na rzece Bielicy.
11 Przywilej dla wsi Schoenflys lub Strowangen, późniejsze miasto Bisztynek.
12 W dokumencie z 6 V 1304 r. ustalono czynsz w wysokości 2 grz. i 12 kur. W późniejszym czasie dodano do młyna 8 mórg ziemi, a czynsz podniesiono 

do 3,5 grz. i 12 kur.
13 W 1425/1426 r. czynsz wynosił 10 grz. z młyna i radła ziemi. W 1447 r. Waykel płacił 1 grz. od łana i 19 grz. z młyna.
14 Czynsz wspólny dla młyna w Wólce Tolkowickiej i w Brzeszczynach, które działały jako jedno przedsiębiorstwo.
15 Czynsz z 2 łanów ziemi wynosił 1 grz. Natomiast według dokumentu z 1352 r. czynsz za młyn i karczmę wynosił 3 grz. oraz proboszczowi jako meszne 

należały się 2 korce mąki. W 1381 r. za drugie koło ustalono dalszy czynsz w wysokości 1 grz. i 15 kur.
16 W 1447 r. wiatrak miejski stał pusty, w 1456 r. miasto wydzierżawiło wiatrak za 16 grz., a w 1457 r. za 30 małych grz.
17 Wzmianka o dawnym młynie kieratowym oraz młynach koło klasztoru franciszkanów i obok bramy.
18 W odnowionym przywileju z 1491 r. mowa o czynszu w wysokości 4 grz. płaconych w czterech terminach po 1 grz.
19 Według L. Webera (dz. cyt., s. 424) i D. Braunsa (dz. cyt., s. 113) czynsz w młynie Kroschen wynosił 4 łaszty żyta.
20 W wykazie OBA nr 28953, k. 7r.
21 Czynsz wynosił 4,5 grz., UKT, s. 133. W 1398 r. w przywileju ustalono czynsz na 4,5 grz., HKS nr 112a, s. 213-214.
22 W 1474 r. czynsz wynosił 12 grz. oraz 2 świnie i 2 gęsi.
23 W innym wykazie mowa o czynszu ustalonym na 12,5 grz. i poborze jedynie 10 grz., OBA nr 28953, k. 7r.
24 W przywileju z 1437 r. mowa o czynszu wynoszącym 5 grz. i pół kopy kur oraz prawie wolnego przemiału na potrzeby Zakonu.
25 W 1362 r. czynsz ustalono na 3 grz. i 5 (?) kur z młyna i 1 grz. z 2 łanów ziemi.
26 Młyn prawdopodobnie koło wsi Wielka Słońca.
27 W 1348 r. czynsz wynosił 7 grz. z 2 kół, w 1369 r. czynsz 8 grz., a w 1422 r. – 4 grz. i 12 kur. 
28 Wcześniej czynsz wynosił 12 łasztów.
29 Nadanie opisane w przywileju z 1483 r.
30 A. Semrau, Die Siedlungen im Kammeramt Fischau, s. 59.
31 W innym wykazie mowa o czynszu 2 grz., OBA nr 28953, k. 7r.
32 W 1415 r. młyn w Wundithen (czy ten sam?) płacił czynsz 2,5 grz.
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33 Młyn zniszczony w 1414 r. miał 2 koła.
34 Ziemia dodana w nadaniu dla młynarza z 1433 r. 
35 W 1433 r. zakon kartuzów kupił prawo do użytkowania młyna za czynsz wieczysty dla właścicieli i nadał swemu młynarzowi za 4 grz., 4 kury i wolny 

przemiał, dodając mu wcześniej 3 morgi we wsi Czaple i przymus mlewny we wspomnianej wsi.
36 W 1436 r. właściciele Goręczyna sprzedali młyn z ziemią za czynsz w wysokości 4 grz., wolny przemiał dla siebie i obowiązek dostarczenia węgorzy. 

Właścicielowi młyna przyznali natomiast przymus mlewny ze wsi Goręczyno i Somonino. 
37 W 1400 r. młynarz posiadał pół młyna, z którego płacił 3,5 grz. oraz 3,5 grz. z ziemi i łąki.
38 W wykazie z 1447 r. czynsz wynosił 50 grz.
39 W przywileju młyńskim z 1412 r. (odnowionym w 1528 r.) czynsz z młyna, 2 łanów i karczmy określono na 5 grz., 6 gęsi, płużne, stróżę i Warpoten, to 

ostatnie jak inni karczmarze na Sambii. W 1446 r. czynsz z młyna i karczmy wynosił 3 grz. i 6 gęsi. Około 1400 r. do młyna należała karczma i 3 łany ziemi, 
OF 108, k. 291r.

40 Młyn nowy (zwany też górnym) i młyn dolny (zwany też zamkowym).
41 W 1447 r. czynsz określono na 22 grz. i 2 tłuste świnie.
42 Około 1400 r. do młyna przynależało 1,5 łana ziemi, OF 108, k. 299v.
43 W dokumencie z 1327 r. i wykazie czynszów z 1441 r. mowa o 2 łanach młyńskich, z których czynsz wynosił 5 wiardunków.
44 Czynsz tylko z młyna wynosił 2,5 grz.
45 W 1423 r. czynsz z młyna ustalono na 2,5 łaszta żyta.
46 Czynsz 6 łasztów żyta, GZB, s. 13.
47 W 1472 r. czynsz ustalono na 9 grz. i 30 kur, nadanie obejmowało wówczas młyn, karczmę, 5 łanów i 3 morgi. 
48 W 1438 r. czynsz 3 grz.
49 W 1435 r. młyn wraz z dobrami nadano Mikołajowi z Schillingsdorf. Młyn miał wówczas 2 koła. Być może niedługo był w rękach prywatnych, gdyż już 

z 1437 r. pochodzi krzyżacki inwentarz jego wyposażenia, a kolejny z 1447 r. Wówczas młyn miał 3 koła, wzmiankowano również folusz. W niedatowanym 
wykazie czynszów z pierwszej połowy XV w. młyn płacił czynsz w wysokości 7,5 łaszta żyta. 

50 Nadanie z 1372 r. obejmowało hutę żelaza, jedno koło młyńskie i 2 łany.
51 W dokumencie z 1382 r. Henryk von Bullendorf komtur w Tucholi zmniejszył czynsz płacony z młyna z 4 łasztów i 3 świń do 2 łasztów.
52 W 1428 r. Nowy Młyn z karczmą płacił prokuratorowi w Tapiawie łącznie 67 kur.
53 W 1360 r. zmieniono przywilej, zwiększając nadanie ziemskie do 2 łanów. W odnowieniu przywileju z 1521 r., wystawionym w związku z zaginięciem 

w czasie wojny przywileju młynarza, mowa o nadaniu obejmującym 2 łany ziemi, pastwisko koło Grodziska i drugie na granicy (wsi) Garsk oraz ogród przy 
młynie. Czynsz wynosił wówczas 6 grz.
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54 W 1415 r. 0,5 wiardunka czynszu z młyna miał pobierać biskup włocławski, P. Kriedte, dz. cyt., s. 98.
55 Z karczmy płacono osobny czynsz w wysokości 2 grz.
56 W przywileju z 1492 r. mowa o nadaniu 2 łanów ziemi do młyna. Wówczas też ustalono czynsz na 8 grz. rocznie płatnych na św. Marcina.
57 Według informacji z 1446 r. 2 młyny w Lembarku wcześniej płaciły 15 łasztów ziarna, a wówczas 1 grz. na Boże Narodzenie i 1 grz. na św. Jana oraz 

musiały tuczyć 8 świń. Górny młyn „Obermole” płacił 1 grz. z nowego stawu. Podobnie młyn górny płacił czynsz 6 łasztów ziarna i nowy młyn „Newermoele” 
5 łasztów ziarna.

58 W 1446 r. zanotowano, że wcześniej młyn w Lidzbarku Welskim płacił czynsz wynoszący 8 łasztów żyta, 2 grz. na św. Marcina i tuczył 8 świń, wówczas 
natomiast płacił jedynie 3 łaszty żyta, a więc kwartalnie 45 korców.

59 W 1448 r. czynsz wynosił 8 łasztów mąki i 200 korców słodu, OBA 9800, k. 8r. Młyn miał 5 kół + folusz, zob. L. Weber, dz. cyt., s. 410.
60 Młyn Lisewo został zniszczony w 1414 r. Miał 5 kół i 1 koło dla folusza, zamek w Golubiu pobierał z tego czynsz 10 łasztów żyta i 16 tuczonych świń. 

W latach 1448–1449 młyn dawał 8 łasztów mąki i 200 korców słodu, OBA 9800, k. 8r; Historia Golubia-Dobrzynia, t. 1, s. 164.
61 W wykazie czynszów z 1423 r. wzmiankowano, że wiatrak w Lochstädt pobrał na potrzeby zamku od Niedzieli Palmowej do św. Michała 640 korców 

żyta.
62 Istniał więc już wówczas również młyn dolny.
63 Młyn sołtysa, który w 1354 r. mógł pobierać czwartą miarę. W 1398 r. wymiar czynszu określono na 3,5 grz.
64 W 1425/1426 r. czynsz wynosił 4 grz. i 0,5 kopy kur, w 1447 r. 7 grz. i 0,5 kopy kur.
65 W 1446 r. młyn z 2 łanami nadano Henrykowi Krummteidowi von Saussin. Otrzymał on też karczmę z kolejnymi 2 łanami.
66 Czynsz z 1 łana wyniósł 1,5 grz., zaś 9,5 morgi było zwolnione z czynszu. 
67 W przywileju z 1406 r. czynsz określono na 7 grz. i 0,5 kopy kur, taki czynsz także potwierdzono w wykazie, OBA nr 28754.
68 W 1438 r. młynarz z wiatraka w Gallgarben dokupił na swe potrzeby 6 mórg ziemi, z których miał płacić czynsz w wysokości 0,5 grz.
69 W 1416 r. czynsz z młyna w Pokrzywnie wynosił 8 łasztów żyta. Potem młyn uległ zniszczeniu. Początkowo czynsz nowo nadanego młyna wynosił 

2 łaszty, corocznie miał być podnoszony do osiągnięcia liczby 7 łasztów w 1434 r. . Faktycznie w 1435 r. pobierano jednak od młynarza 6 grz., Vis. I nr 91, 
s. 116. W 1446 r. czynsz wynosił 4 łaszty ziarna.

70 W nadaniu młyna z 1485 r. mowa w sumie o 4 łanach ziemi, a czynsz wynosił wówczas 10 grz.
71 W 1444 r. Jakub Bernhart, młynarz w Poggenpfuhl (ros. Mendeleevo), kupił od Zakonu łan ziemi, z kolei w 1458 r. otrzymał nadanie 3 łanów 

w tej wsi.
72 Czynsz z każdego łana ziemi wynosił 1,5 wiardunka.
73 Wcześniej czynsz wynosił 13 grz. i został obniżony. W 1402 r. czynsz z wiatraka wynosił 5 grz i 6 kur, w 1431 r. – 5 grz. Ponadto istniał tam młyn pły-

wający i olejarnia, KKG nr 226, s. 201.
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74 Młyn zniszczony w 1414 r. posiadał wówczas 3 koła do mielienia zboża i jeszcze jedno koło folusza, D. Brauns, dz. cyt., s. 118. W 1474 r. młyn posiadał 
2 koła, a czynsz wynosił 10 grz.

75 Pozostałości młyna odnaleziono w wyniku prac archeologicznych.
76 Dawniej Ządzbork. W 1449 r. młyn miał 2 koła, a pobierany czynsz wynosił 12 grz.
77 Młyn w folwarku krzyżackim trzymał komtur na potrzeby zamku. W innym wykazie młyn był dzierżawiony i płacił czynsz w wysokości 6 grz.
78 W 1402 r. młyn płacił czynsz w wysokości 24 grz., APG 369,1/2102, k. 22r. Podobnie w 1445 r., APG 369,1/2103, k. 45v.
79 W przywileju z 1354 r. czynsz wynosił 4 grz. w „wendischer pfennige”.
80 1419 r. nadano 1 łan w Osiekach za czynsz 1 grz.
81 W innym wykazie mowa o czynszu 5 grz., młyn był wówczas pusty, OBA nr 28953, k. 7r. W odnowieniu przywileju z 1521 r. czynsz ustalono na 4 grz.
82 Czynsz po połowie dla zamku w Człuchowie i właściciela dóbr w Niwach.
83 Czynsz należał do szpitala św. Ducha w Elblągu.
84 Młyn słodowy płacił w 1437 r. czynsz 65 grz., GZB, s. 116.
85 Młyn spalony w 1414 r. posiadał 2 koła. Miał przed 1415 r. płacić czynsz 5 grz., D. Brauns, dz. cyt., s. 110.
86 Połączony z dolnym młynem (nedir mole). W 1398 r. czynsz określono na 15 łasztów żyta i 12 świń. W UKT (s. 135) odnotowano czynsz z młyna jako 

12 łasztów i 12 świń.
87 W 1413 r. czynsz wynosił 5 łasztów żyta.
88 Ziemia na wyspie zwanej Wernyokel.
89 W 1482 r. czynsz wynosił 4 małe grz., jednak dziedzice młyna mieli już płacić czynsz w wysokości 8 małych grz. 
90 W przywileju dla miasta z 1429 r. Krzyżacy, nadając młyn z 4 łanami, wyłączyli z nadania pastwisko dla koni, w zamian za co nadali 0,5 łana lasu.
91 W tym 4 morgi ziemi, 7 mórg pastwisk przy wsi Kloppow i 1 morga bagien przy młynie.
92 W 1447 r. czynsz wynosił 7 grz. z młyna i 1 łana.
93 W 1449 r. młyn miał 2 koła.
94 Wzmiankowane w 1449 r. – czynsz 0,5 grz. z łana, 2 kury oraz ćwierć korca pszenicy i żyta. Młyn i karczma płaciły razem czynsz 18 grz.
95 Młyn w dobrach Rybno.
96 W 1415 r. czynsz wynosił 5 grz., 3 gęsi i 6 kur.
97 W 1381 r. odnowienie dokumentu, czynsz z młyna i karczmy 4 grz. i 12 kur.
98 Gdyby zbudowano drugie koło, czynsz zostałby podwyższony z 3 do 4 grz.
99 W 1387 r. czynsz z karczmy wynosił 3 grz., a z ziemi 1 grz. 
100 W latach 1447–1449 młyn zwany Polnisch mole płacił czynsz 4 łaszty mąki.
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101 W innym wykazie mowa o pustym młynie, który płacił czynsz w wysokości 5 wiardunków w 4 terminach (daje to rocznie sumę 5 grz.), OBA 
nr 28953, k. 7r.

102 W 1398 r. wymiar czynszu z młyna wodnego, wiatraka oraz 2 łanów i 1 morgi ustalono na 20 grz. W 1448 r. czynsz z młyna miał wynosić 3 grz., młyn 
był jednak pusty.

103 W KKG (s. 203) czynsz określono na 32 grz. Nowe nadanie z 1447 r. mówiło o czynszu w wysokości 24 grz.
104 Pierwotny czynsz 8 grz. został zmniejszony do 4 przed 1442 r., a wówczas jeszcze o 1 grz. do 3 grz., ADP, monastica, Kartuzy nr 5, dok. 77, s. 256-257; 

T. Hirsch, Geschichte des Karthauser, s. 46.
105 W dokumencie z 1521 r. odnawiającym zaginiony w czasie wojny przywilej na młyn mowa o nadaniu 4 mórg ogrodu i łąki przynależących do młyna 

od dawna (ex antiquo).
106 W KKG (s. 229) czynsz wynosił 4 łaszty żyta i 0,5 łaszta pszenicy.
107 Młynarz zgodnie z treścią dokumentu z 1363 r. miał płacić z dwóch młynów w Raciąskim Młynie czynsz w wysokości 9 łasztów żyta i 4 świń. Tak samo 

było w wykazie czynszów, UKT, s. 129. 
108 W 1449 r. czynsz z 2 wiatraków ustalono jako płatne 4 razy w roku 52,5 korca odmierzonej mąki i 1 łaszt słodu oraz obowiązek mielenia na potrzeby 

Krzyżaków.
109 W przywileju z 1430 r. do młyna przynależało 0,5 łana ziemi i 3 radła z czynszem wynoszącym 3 grz.
110 W 1448 r. czynsz z młyna wynosił 12 grz., a z ziemi 0,5 grzywny. W 1497 r. czynsz wynosił 14 grz. z młyna z 3 kołami i 1 łana ziemi.
111 W 1430 r. po rezygnacji sołtysa zarządzono rozbiórkę młyna i karczmy. Najwcześniejsza wzmianka o młynie pochodzi z 1317 r.
112 Przywilej na młyn wydano w 1403 r. Właściciel ⅓ młyna posiadał 2 łany ziemi i płacił z nich czynsz w wysokości 7 wiardunków, w tym 1 grz. dla biskupa 

i 3 wiardunki dla właściciela ⅔ młyna.
113 W 1448 r. Szymon Perbadie płacił 8 grz. z karczmy i młyna (OBA nr 9231). W przywileju z około 1450–1467 r. młyn miał 2 koła, 2 łany ziemi bez 

7 mórg i 7 mórg łąk koło wsi Pokalkstein (ros. Bogatoe) oraz 2 morgi ziemi.
114 Nadanie ziemi opisane w przywileju na młyn z 1483 r., miał on wówczas 2 koła.
115 W 1446 r. młyn płacił czynsz w wysokości 5 grz.
116 W 1448 r. czynsz z młyna w Rybakach wynosił 5 grz.
117 W innym wykazie czynszowym mowa o pustym wiatraku, który płacił poprzednio czynsz 3 wiardunki, OBA nr 28953, k. 7r.
118 W 1351 r. karczmarzowi nadano karczmę i 5 mórg ziemi przy zamku. Później do młyna należały dwie karczmy.
119 Sarnowo i Wilamowo – oba młyny płaciły czynsz w wysokości 3,5 łaszta żyta, zob. L. Weber, dz. cyt., s. 476. 
120 W odnowionym przywileju z 1517 r. do młyna przynależały 4 morgi, OstF 351, s. 85.
121 Kilka lat przed 1421 r. spłonął i gdy został odbudowany, zmniejszono czynsz.
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122 Odnowienie w 1417 r. dawnego przywileju.
123 W 1420 r. wspomniano o nadaniu większym o 6 mórg ziemi i czynszu wynoszącym 4 grz. i 15 kur.
124 W innym wykazie czynsz wynosił 4 grz. i 4 tłuste gęsi, OBA nr 28754.
125 Czynsz w KKG (s. 203) wynosił 10 grz. i 6 kur.
126 Zgodnie z kontraktem sprzedaży z 1415 r. właściciele młyna płacili Zakonowi czynsz w wysokości 1 grz., a innym osobom 3 grz., tak więc łączny czynsz 

wynosił 4 grz.
127 Czynsz 6 grz. z młyna i połowy łąki, UKT, s. 128.
128 W wykazie mowa o młynie zwanym Sprynckmole, może to ten sam, OBA nr 28953, k. 7r.
129 W 1448 r. wzmiankowano łan młyński we wsi Skępsk, OBA 9800, k. 4r; Historia Golubia-Dobrzynia, t. 1, s. 162.
130 W 1373 r. czynsz z młyna i 1 łana ziemi wynosił 4 grz. i 4 tuczone gęsi. W 1428 r. prokuratorowi w Tapiawie dostarczał 4 tuczone gęsi.
131 W innym wykazie czynsz wynosił 5 grz. i pół kopy kur, OBA nr 28754.
132 W wykazie z lat 1438–1439 czynsz wynosił 5 grz. minus 1 wiardunek.
133 W 1425/1426 r. młynarz płacił 1 grz. i 8 sk. od łana ziemi oraz 2 grz. od 2 radeł.
134 W innym wykazie młynarz płacił czynsz w wysokości 3 łasztów żyta.
135 W innym wykazie czynsz wynosił 24 grz., OBA nr 28754. 
136 W przywileju z 1361 r. ustalono czynsz z młyna i ziemi w wymiarze 4 grz. i pół kopy kur. Z kolei w nowym przywileju i nadaniu młyna w 1447 r. czynsz 

wynosił 4 grz., a do młyna przynależało 16 mórg ziemi, kilka mórg łąki oraz pastwisko dla koni, brak natomiast wzmianki o karczmie.
137 W innym wykazie czynsz wynosił 6 grz. i pół kopy kur, OBA nr 28754.
138 Młynarz miał prawo do darmowego drewna do budowy wiatraka i miał pokrywać połowę kosztów zakupu kamieni młyńskich, OBA 8205, k. 1v.
139 W 1402 r. czynsz miał wynosić 12 grz. i 1 tłustą świnię, APG 369,1/2102, k. 30r.
140 W 1357 r. młynarz dokupił 1 łan ziemi we wsi Stary Dwór, a w 1407 r. dodano mu jeszcze 3 łany i 6 mórg bez obowiązku służby wojskowej. 
141 W 1442 r. ustalono, że czynsz okresowo miał wynosić 2 łaszty i 10 korców, a później 3 łaszty rocznie.
142 W innym wykazie czynsz z 7 wiardunków zmniejszono do 1 grz., OBA nr 28953, k. 7r.
143 W 1417 r. młyn dzierżawiono na 3 lata za 4 łaszty żyta i tuczenie 4 świń.
144 Czynsz 12,5 korca ziarna na każdy kwartał.
145 Czynsz pobierali panowie ze wsi Stary Wiec: Bartłomiej, Wenzkaw i Jessken, którzy przekazali młynarzowi 1 morgę ziemi wolną od służb.
146 W 1449 r. młyn miał 2 koła.
147 Młyn komtura gdańskiego do czasów wybudowania Wielkiego Młyna w Starym Mieście Gdańsku.
148 Młyn zniszczony w 1414 r., miał 2 koła.
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149 W XVI w. młynarz posiadał 4 łany ziemi i wyspę na młynówce, zob. X. Froelich, dz. cyt., t. I, s. 312.
150 W wykazie z 1447 r. czynsz wynosił 9,5 łaszta żyta i słodu.
151 Młyn zniszczony w 1414 r.
152 Na mapie Schroettera oznaczony jako młyn Linken Mühle.
153 W 1447 r. czynsz określono na 24 grz., młyn był wówczas pusty.
154 Czynsz płacony przez miasto Chojnice na rzecz tamtejszego dworu krzyżackiego. 
155 Młyn najprawdopodobniej w granicach wsi Tuszkowy, zob. K. Bruski, Dzieje Lipusza i Dziemian w średniowieczu i w czasach nowożytnych, [w:] Lipusz 

Dziemiany: monografia, red. J. Borzyszkowski, Gdańsk 1994, s. 39.
156 Czynsz z młyna i 4 mórg wynosił razem 5 grz. minus 1 wiardunek.
157 W przywileju z 1506 r. czynsz wynosił 8 grz.
158 Nadanie młyna krzyżackiego dla miasta. Po zniszczeniu młyna w okresie wojny trzynastoletniej miasto wydzierżawiło go w 1472 r. Piotrowi Pomeren-

kemu za czynsz roczny w wysokości 8 grz., zob. F. Schultz, Die Stadt Kulm im Mittelalter, s. 82-83.
159 W XV w. młynarz w Wabczu płacił czynsz z dolnego młyna 4 grz., a z górnego 3 grz. i 35 korców żyta oraz 15 sk. z łąki przy moście.
160 Odnowienie dawnego przywileju.
161 W latach około 1440–1455 czynsz wynosił 6 łasztów żyta i 3 sk.
162 W 1444 r. czynsz wynosił 7 łasztów ziarna.
163 W 1449 r. wzmianka o 0,5 morgi ziemi przy młynie.
164 Dwa młyny na rzece Wierdzelewej (obecnie Zielonej) przed 1410 r. płaciły czynsz w wysokości 4 korców pszenicy, 22 łasztów żyta, 38 grz., 12 tuczonych 

świń, zob. L. Weber, dz. cyt., s. 387.
165 Wilamowo i Sarnowo – oba młyny płaciły czynsz w wysokości 3,5 łaszta żyta, zob. L. Weber, dz. cyt., s. 476.
166 W innym wykazie czynsz wynosił 4 grz. i 3 tłuste gęsi, OBA nr 28754.
167 Czynsz w KKG (s. 205) określono na 1,5 grz.
168 W przywileju na młyn z 1429 r. oraz w wykazie z 1447 r. czynsz wynosił 15 grz. (młyn miał jednak wówczas 2 koła).
169 Czynsz płacony biskupowi i oddzielnie zakonnicom (beginkom) w Ornecie. W 1375 r. młynarzowi w Ornecie Henryk III biskup warmiński nadał 1,5 

łana ziemi z czynszem 8 sk. i 2 kur z łana.
170 W 1426 r., sprzedając młyn, kapituła warmińska ustaliła nowy wymiar czynszu na 6 grz.
171 Czynsz wspólny dla młynów w Wólce i w Brzeszczynach, które połączono.
172 W przywileju z 1451 r. młynarz otrzymał łan ziemi we wsi Kupin, a czynsz wynosił wówczas 6 łasztów ziarna, po połowie żyta i słodu. 
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173 W 1400 r. czynsz określono na 20 grz. z młyna i 1 łana ziemi. W innym wykazie wspomniany łan ziemi, należący do młyna, znajdował się w zaginionej 
wsi Subsow, OF 108, k. 253r.

174 W 1348 r. mowa o wydzieleniu morgi dla starego młyna, a więc powstał też drugi (nowy), zob. A. Czacharowski, dz. cyt., s. 82.
175 W odnowionym przywileju z 1503 r. nadanie obejmowało 2 łany i 2 morgi ziemi.
176 W 1417 r. czynsz z młyna wynosił 6 łasztów żyta. W 1439 r. nadanie młyna zniszczonego przez husytów z prawem budowy 2 kół, OF 98, k. 119r-120r.
177 W 1376 r. czynsz z 2 kół wynosił 4 grz.
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Zestawienie miejscowości ujętych w spisie czynszów  
według kolejności numerów oznaczonych na mapach

1 Adams mole, 2 Aptynty, 3 Augamy, 4 Awgustowka (Drangsitten), 5 Bałowo, 6 Ba-
nowski Młyn, 7 Baranówka, 8 Barbarka, 9 Barciany, 10 Barczewko, 11 Barczewo, 
12 Barkweda, 13 Barkówko, 14 Barłomski Młyn, 15 Bartoszyce, 16 Bądle, 17 Bda, 
18 Gardzień, 19 Bielski Młyn (Belis), 20 Waldow, 21 Bemowizna, 22 Bezławki, 
23 Białka, 24 Białogarda, 25 Bielice, 26 Biesowo, 27 Biskupiec, 28 Kostrovo (Blu-
dau), 29 Bobowo, 30 Boguszewo, 31 Boręty, 32 Bornity, 33 Borovoe (Bekarten), 
34 Borsk, 35 Borucino, 36 Borzytuchom, 37 Braniewo, 38 Bratian, 39 Szczytno, 
40 Brody, 41 Brodzkie Młyny, 42 Brzeźno Lęborskie, 43 Bugi, 44 Bukwałd, 45 Bur-
kat, 46 Bysewo, 47 Bysław, 48 Niezabyszewo, 49 Tschechowo (Uderwangen), 
50 Chełmno, 51 Chełmża, 52 Chełmżyca, 53 Czerniki, 54 Chojnice, 55 Chojnice, 
wieś przed miastem, 56 Funka, 57 Chrabrowo (Powunden), 58 Chylonia, 59 Cie-
chocin, 60 Ciekocino, 61 Cisowa, 62 Nowa Wieś Rzeczna, 63 Smogursk obecnie 
część Czarnowa, 64 Czarne, 65 Czersk, 66 Nicponie, 67 Czulpa, 68 Damerau, 
69 Dąbrowa, 70 Dąbrowa, 71 Dąbrówka Mała, 72 Dąbrówno, 73 Debrzno, 74 Przy-
tok (Dębnica), 75 Dębowiec, 76 Deksyty, 77 Długobór, 78 Doba, 79 Dobre Mia-
sto, 80 Dobrzyki, 81 Dobrzyki, 82 Dowbin, 83 Drewnowo, 84 Druzhnoye (Med-
nicken), 85 Dunajewka (Thierenberg), 86 Motyka, Duża Kujawa, 87 Dziarnówko, 
88 Widryny (Weddern), 89 Dziarny, 90 Pogódki, 91 Dzierzgoń, 92 Dźwierzuty, 
93 Eyndelen, Egdeln, 94 Fedderau, 95 Frydląd Pruski, 96 Frygnowo, 97 Furmano-
wo, 98 Garbno, 99 Gąsiorki, 100 Gdańsk, 101 Gemitten, 102 Geenssee, 103 Ge-
lien, 104 Gierdawy, 105 Skowrony, 106 Gilge, 107 Russkoe (Germau), 108 Głę-
bock, 109 Gniew, 110 Wabcz, 111 Gniewowo, 112 Godziszewo, 113 Gołębiewko, 
114 Gorczenica, 115 Gostycyn, 116 Grabinek, 117 Grabiny Zameczek, 118 Grabo-
wo, 119 Grabowiec, 120 Kolińcz, 121 Greibauische, 122 Góra, 123 Górowo Iła-
weckie, 124 Grążawy, 125 Grodzki Młyn, 126 Grzęda, 127 Grzmiąca, 128 Grzybi-
ny, 129 Guber, 130 Gudniki, 131 Gylgen, 132 Gwardejskoe (Mühlhausen), 
133 Gwieździn, 134 Hasilmühle, 135 Henrykowo, 136 Herdwiges, 137 Lasowice 
Wielkie, 138 Chrustalnoe (Wiekau), 139 Iława, 140 Imschen, 141 Orlovka (Nes-
selbeck), 142 Isenwerk, 143 Iwiczno, 144 Jabłonowo Pomorskie, 145 Jagodna, 
146 Jamnowski Młyn, 147 Janiki Wielkie, 148 Lubomino, 149 Siringks Mühle, 
150 Jarzeń, 151 Jasna, 152 Jedzbark, 153 Jasień, 154 Jezgnina, 155 Jeżewo, 156 Je-
ziorany, 157 Judenmole, 158 Juszkowo, 159 Jutrzenka, 160 Kabiny, 161 Kaczkowo, 
162 Kalisz, 163 Kalk, 164 Camanczmole, 165 Kamienicki Młyn, 166 Kamionka, 
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Zestawienie miejscowości ujętych w spisie czynszów według kolejności numerów...416

167 Kamionka rzeka, 168 Kandyty, 169 Karlikowo, 170 Karczewice, 171 Chotko-
wo, 172 Kętrzyn, 173 Kielno, 174 Kiełp, 175 Kiełpino, 176 Kierpajny Małe, 177 Kier-
wałd, 178 Kisielice, 179 Kiwity, 180 Klewki?, 181 Kłajpeda, 182 Knibawa, 183 Co-
gien, 184 Colmine, 185 Kochanówka, 186 Koczała, 187 Kolno, 188 Kołatek, 
189 Komsomolsk (Löwenhagen), 190 Koniewo, 191 Koniuszyn, 192 Konnek, 
193 Konradowo, 194 Kończewice, 195 Coprshe (Koppershagen), 196 Korne, 
197 Kornewo (Zinten), 198 Korsze, 199 Kościerzyna, 200 Kostromino (Neumühl), 
201 Koszelewy?, 202 Kotelnikowo (Wargen), 203 Kręski Młyn, 204 Cransschen, 
205 Kraskowo, 206 Krelikiejmy, 207 Krępsk, 208 Krosnowo, 209 Królewiec, Młyn 
Górny, 210 Królów Las, 211 Krumetische, 212 Kryczmole, 213 Krylowka (Wi-
schrodt), 214 Krzyżpork, 215 Kudrinka (Wirdegithen), 216 Kumatschjowo (Ku-
mehnen), 217 Kumkiejmy, 218 Kurki, 219 Kurowo, 220 Nielbark, 221 Kwiedzina, 
222 Labiawa, 223 Lamk, 224 Łąka, 225 Św. Wojciech, 226 Issakowo (Lauth), 
227 Lechowo, 228 Lelkowo, 229–230 Lembarg, 231 Jakubkowo rz. Łasinka, 
232 Leśnowo (Leśniewo), 233 Młyn Średni (Młynówka Malborska zob. Malbork), 
234 Leśno, 235 Leśno, 236 Leupicz = Myślice?, 237 Worobjowo (Leysse), 238 Lę-
bork, 239 Lichnowy, 240 Lidzbark Warmiński, 241–242 Lidzbark Welski, 243 Li-
nia, 244 Lipia Góra, 245 Belno, 246 Lipowo?, 247 Lisewo, Lisewski Młyn (Leysaw-
sche Mühle), 248 Liwa rzeka, 249 Logvino (Medenau), 250 Lotyń?, 251 Ludwiko-
wo, 252 Lubichowo, 253 Lubicz, 254 Lubiszewo Tczewskie, 255 Luschki (Pomau-
den), 256 Luzino, 257 Łajsy, 258 Ławice, 259 Łaźnica (Gronkowo), 260 Łąg, 
261–262 Łeba, 263 Łebień, 264 Łęgucki Młyn, 265 Łyna, 266 Malinowka (Wol-
men), 267 Mały Rudnik, 268 Markławka, 269 Marquard, 270 Marschalskoe (Gall-
garben), 271 Marusza, 272 Maszewo Lęborskie, 273 Matrosovo (Uggehnen), 
274 Borowy Młyn, 275 Widowo Żuławskie, 276 Melnikowo (Rudau), 277 Mende-
leevo (Poggenpfuhl), 278 Meisken, Meysten, 279 Miechucino, 280 Mieroszyno, 
281 Mikoszewo, 282 Miłobądz, 283 Miłomłyn, 284 Mingajny, 285 Girmayn, 
286 Minty, 287 Mitino (Stantau), 288 Młyniec, 289 Młynki, 290 Mokre, 291 Mu-
krz, 292 Russen, 293 Molwity, 294 Morąg, 295 Motlicz, 296 Mózgowo, 297 Mrą-
gowo, 298 Mrzezino, 299 Muromskoe (Laptau), 300 Muthine, 301 Mühlenwalde, 
302 Nalumpen, 303 Naniec, 304 Dolny Młyn (= 319), 305 Neman (Ragneta), 
306–307 Nidzica, 308 Niedarzyno, 309 Nierybie, 310 Niestępowo, 311 Nisowje 
(Waldau), 312 Nordenbork, 313–314 Nowe nad Wisłą, 315 Pacołtowo (Nowe Mia-
sto Lubawskie), 316 Nowe Polaszki, 317 Nowese Ufer, 318 Nowossjolowo (Groß 
Rödersdorf ), 319 Nowy Młyn (=304), 320 Nowy Młyn, 321 Nowy Młyn, 322 Nowy 
Staw, 323 Młyn Nadolny, 324 Obozin, 325 Cołdanki?, 326 Oktjabrskoe (Morit-
ten), 327 Olbrachtowo, 328 Olsztyn, 329 Olsztynek, 330 Opin, 331 Radzyń Cheł-
miński, 332 Orneta (przed miastem), 333 Orneta (w lesie), 334 Orsy, 335 Orzecho-
wo?, 336–337 Ostróda, 338 Szawałd, 339 Pajtuny, 340 Pakosze?, 341 Pamiętowo, 
342 Papowo Biskupie, 343 Paraszyno, 344 Parchowski Młyn, 345 Parlin, 346 Par-
win, 347 Pasławki, 348 Pasym, 349 Perewalowo (Schwönau), 350 Piaseczno, 
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Zestawienie miejscowości ujętych w spisie czynszów według kolejności numerów... 417

351 Piasty Wielkie, 352 Pieniężno, 353 Pilec, 354 Pinczyn, 355 Chmielonko (Pław-
no), 356 Pockeyn, 357 Podgornoe (Ziegenberg), 358 Podjazy, 359 Pogranitschnyj 
(Hermsdorf ), 360 Pokarmin (ros. Uschakowo), 361 Kupzau (Pokirren), 362 Bierz-
gieł, 363 Poledno, 364 Polnische mole, 365 Pomnik, 366 Pomysk Mały, 367 Potry-
ty, 368 Prabuty, 369 Prądy, 370 Pridoroznoe (Kirschappen), 371 Priwolnoe (Plös-
sen), 372 Progress (Auglitten), 373 Proletarskoe (Legnitten), 374 Proliten (Smolaj-
ny), 375 Próle, 376–377 Pruska Iława, 378 Pruszcz Gdański, 379 Nadbrzeże, 
380 Przechowski Młyn, 381 Przodkowo, 382 Przyjaźń, 383 Pszczółki, 384–
385 Puck, 386 Pużyce, 387–388 Raciąski Młyn, 389 Radomno, 390 Radunia rzeka, 
391 Rakowiec, 392–393 Radzyń Chełmiński, 394 Rajkowski Młyn, 395 Rębiecho-
wo, 396 Reda, 397 Reszel, 398 Rogajny, 399 Roghusen, 400 Rolbik, 401 Romano-
wo (Pobethen), 402 Pelplin, 403 Rotenflyess, 404 Równina Dolna, 405 Różaniec, 
406 Rschewskoe (Adlig Neuendorf ), 407 Radoszki, 408 Rudno, 409 Rudzki Młyn, 
410 Rukławki, 411 Runowo?, 412 Ruś, 413 Ruś Mała, 414 Gaj Grzmięca, 415 Ru-
sewo, 416 Ruziec rzeka, 417 Różnowo, 418–420 Rybaki, 421 Rychliki, 422 Rych-
nowy, 423 Ryn Reszelski, 424 Salino, 425 Sumin, 426 Samagowo, 427 Samborowo, 
428 Samolubie, 429 Sandris mole, 430 Santmole, Sandmühle, 431 Sarkajmy, 
432 Sarnowo, 433 Sątoczno, 434 Sątopy Samulewo, 435 Schauwerkaym, 436 Tyl-
kówko, 437 Schilla, 438 Szczurkowo (ros. Schirokoe), 439 Schirokopolje (Rup-
pen), 440 Siemno, 441 Piotrkowo, 442 Skrojty, 443 Schwarczensteyn, 444 Segil-
ken, Grunau, 445 Sędławki?, 446 Sępopol, 447 Sętal, 448 Selskij (Kobjeiten), 
449 Seringe, 450 Sianowo, 451 Siedlce, 452 Siemki, 453 Silno, 454 Sinjawino 
(Groß Hubenicken), 455 Skarszewy, 456 Skolity, 457 Skorzewo, 458 Skórcz, 
459 Sławutówko, 460 Slavinsk (Goldbach), 461 Sławęcin, 462 Słajszewo, 463 Słup, 
464 Słuszewo, 465 Smażyno, 466 Smodajny, 467 Jenßehe die mole, 468 Sobowidz, 
469 Sokoły Jeziorne, 470 Soldatskoe (Lewitten), 471 Splitter, 472 Spławie, 473 Sro-
kowo, 474 Stabunity, 475 Stabławki, 476 Skępski Młyn, 477 Stanisławka, 478 Sta-
ra Kiszewa, 479 Stara Welawa, 480 Stare Dolno, 481 Stare Jegławki, 482 Starogard 
Gdański, 483 Stary Dwór, 484 Stary Targ, 485 Młyn Nowy zob. Malbork, 486 Stąż-
ki, 487 Stożecki Młyn, 488 Strzyża potok, 489 Studzienice, 490 Sułowo, 491 Susz, 
492 Skarszewo, 493 Stara Wisła, 494 Nowy Młyn (Simonsmühle), 495 Stare Mona-
sterzysko, 496 Stary Dzierzgoń, 497 Stężyca Szlachecka, 498 Strumieniec, 499 Pal-
czewo, 500 Sunia rzeka, 501 Swetloe (Kobbelbude), 502 Brzeszczyny, 503 Symnaw, 
504 Szczodrowski Młyn, 505 Szczytno, 506 Szemud, 507 Szenejda, 508 Szestno, 
509 Koniecwałd, 510 Szpęgawa, 511 Szumleś Królewski, 512 Szynowo, 513 Szyn-
wałd, 514 Śliwiczki, 515 Świecie nad Osą, 516 Świecie nad Wisłą, 517 Święta Sie-
kierka, 518 Unisław, 519 Kłębowo, 520 Święty Gaj, 521 Tabory, 522 Tapiawa, 
523 Taskendorf, 524 Tauty, 525 Tczew, 526 Rauschniken, 527 Piotrowiec, 528 Tłu-
czewo, 529 Tolleynen, 530 Toruń (młyn zamkowy), 531 Toruń, 532 Toruń (młyn 
górny), 533 Trampiten, 534 Górzno, 535 Trękus?, 536 Trostniki (Bothenen), 
537 Trzeposz, 538 Trzepowo, 539 Tschajkino (Spallwitten), 540 Tuchola, 541 Tu-
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chomie, 542 Tulice, 543 Tunkiel, 544 Tursiglow, 545 Turgenewskoe (Ponitt), 546 Tu-
rza Mała, 547 Turznica, 548 Tuszewo, 549 Tymawa Wielka, 550 Ugoszcz, 551 Uli-
nia, 552 Urbanowo, 553 Utkino (Wolitta), 554 Fuchshol, 555 Wabcz, 556 Wadąg, 
557 Wajsznory, 558 Walewka rzeka, k. Pucka, 559 Waltersmole, 560–561 Wałdowo 
Szlacheckie, 562 Wałsza rzeka, 563 Warcz, 564 Warszkowo, 565 Warengen, 566 Bą-
kowo, 567 Wdecki Młyn, 568 Wedern, 569 Wikielec, 570 Welikopolje (Dingort), 
571 Wernoe (Pöhlen), 572 Wessjoloe (Bandismole), 573 Wezeken, 574 Wiatrowiec, 
575 Pąndziencza (Broda), 576 Wielka Nieszawka, 577 Wielki Komorsk, 578 Wiel-
kie Łunawy, 579 Wielkie Radowiska, 580 Falkenberg, 581 Wielkie Walichnowy, 
582 Wielkie Zajączkowo, 583 Wierzyca rzeka, 584 Wilamowo, 585 Wilczkowo, 
586 Wilczyny, 587 Wilkens, 588 Wilknity, 589 Wilkowo Nowowiejskie, 590 Win-
kels, 591 Wierdzelewa rzeka, 592 Wirwilty, 593 Wladimirowo (Tharau), 594 Wo-
dynia, 595 Wolnica, 596 Wolność, 597 Wonna?, 598 Wopy, 599 Worławki, 600 Ry-
baki, 601 Woryny, 602 Wozławki, 603 Wronkow, 604 Wróblik?, 605 Wólka Tolko-
wiecka, 606 Wrzeszcz, 607 Wrzeście, 608 Malbork, 609 Zagórze, 610 Zajączkowo, 
611 Słoszewy, 612 Zalewo, 613 Załakowo, 614 Zaretschje (Kaymen), 615 Zblewo, 
616 Zęblewski Młyn, 617 Zielonowo, 618 Zwierzynek, 619 Żegoty, 620 Żelazna 
Góra, 621 Żelistrzewo, 622 Żurawno, 623 Zybułtowo, 624 Nadolnik, 625 Młyna-
ry, 626 Kłajpeda, 627 Guja, 628 Zastawno, 629 Tolkmicko, 630 Kadyny, 631 Pa-
słęk, 632 Miłakowo, 633 Schrankenberg (Schrandinburg), 634 Brodnica, Niskie 
Brodno jezioro, 635 Działdowo, 636 Golub, 637 Grudziądz, 638 Kiejkuty Stare, 
639 Kłódka, 640 Kuligi, 641 Mlewo, 642 Piątki, 643 Rogozińskie Przedzamcze, 
Rogóźno–Zamek, 644 Trzciano, 645 Ryn, 646 Osieczek, 647 Kruschenmole, 648 Sze-
rokostaw (Breitenteich), 649 Zięby, 650 Bardyny, 651 Dobry, 652 Gładysze, 
653 Marianka, 654 Włodowo, 655 Pasieki, 656 Fiszewo, 657 Nowica, 658 Klekot-
ki, 659 Świękity, 660 Kamiennik Wielki, 661 Bisztynek, 662 Chełsty, 663 Dobro-
cin, 664 Boguchwały, 665 Asuny, 666 Czerwonka, 667 Babięty Wielkie, 668 Jegry-
ty, 669 Lipniki, 670 Neu Kälberg, 671 Sandewerke, 672 Łukta, 673 Surowe, 674 Most-
kowo, 675 Kłobia, 676 Stary Cieszyn, 677 Nowe Kusy, 678 Aniołowo, 679 Weklice, 
680 Przezmark, 681 Krasin (Cleppyn mole), 682 Lipinka, 683 Roctiten =Thobe 
mole, 684 Metgethen, 685 Prohladnoe (Frisching), 686 Pugatschjowo (Wilmsdorf ), 
687 Ostrowskoe (Plenitten), 688 Königlich Kremitten, 689 Crowschemole, 
690 Głamsławki, 691 Orechowo (Althof ), 692 Osiek, 693 Sortławki, 694 Glumbin, 
695 Babalice, 696 Mirotki, 697 Wiewiórki, 698 Książki, 699 Wereschagino (Kolm), 
700 Miłkowo, 701 Idzbark, 702 Lichnowy na przeciw wsi (wiatrak miejski), 703 Mi-
rachowo, 704 Lipusz, 705 Pisz, 706 Heiligenfeld, 707 Wielkie Zajączkowo, 708 Kal-
lehnen, 709 Mertens mole, 710 Panien, 711 Layse, 712 Wrocki, 713 Gotterczfelde, 
714 Rawdenmole, 715 Crewtczmole, 716 Drewantczmole, 717 Naryjski Młyn (Na-
rgen mole), 718 Bajewka (Kargan), 719 Polanvilken, 720 Kamyschinka (Nastrehnen), 
721 Ruda (Eisenwerk), 722 Smolin, 723 Mechowo (Stare), 724 Cecenowo, 725 Oli-
wa, 726 Skrobacz, 727 Stare Czaple, 728 Świecino, 729 Żarnowiec, 730 Pawłówko, 
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731 Strzeczonka, 732 Bielkowo, 733 Rusocin, 734 Łyśniewo, 735 Prusewo, 736 Świę-
te, 737 Pietrzyki, 738 Mierzeszyn, 739 Kemenothe, 740 Chmielno, 741 Charbrowo, 
742 Chwaszczyno, 743 Mieścin, 744 Smolno, 745 Subkowy, 746 Wielki Kack, 
747 Mały Komorsk, 748 Pieniążkowo, 749 Skrzydłowo, 750 Osłonino, 751 Ostrzyce, 
752 Gołubie, 753 Goręczyno, 754 Smołdzino, 755 Kartuzy, 756 Płużnica, 757 Żeli-
chowo, 758 Drewnica, 759 Świerki, 760 Młyn Piekarski (Młynówka Malborska zob. 
Malbork), 761 Pierzchowice, 762 Szropy, 763 Sztum, 764 Kiezmark, 765 Borowy 
Młyn, 766 Różyny, 767 Tuja, 768 Kłodawa, 769 Oleśno, 770 Chełmża, 771 Chojni-
ce, 772 Elbląg, 773 Kudyn, 774 Kłanino, 775 Wadern (zob. 625), 776 Bronowo, 
777 Nipkowie, 778 Łęgowo, 779 Ząbrowo, 780 Lieffardsmühle, 781 Królewiec, Młyn 
Średni, 782 Królewiec, młyn słodowy, 783 Mątowy Małe, 784 Ostróda, 785 Sosno-
vka (Labiau koło Labehnen), 786 Trostniki (Schakenhof ), 787 Kagenau, 788 Łysonie, 
789 Domkowo, 790 Samin, 791 Iseg, 792 Drwęck, 793 Dylewo, 794 Stare Miasto, 
795–796 Leklowy, 797 Krzyżanowo, 798 Myślice, 799 Stare Miasto, 800 Karnity, 
801 Buchis, 802 Grądowy Młyn (Wysoka), 803 Bogdany, 804 Płoskinia, 805 Bągart, 
806 Krasnołęka, 807 Lukino (Kloschenen), 808 Drybok, 809 Zła Wieś Mała, 
810 Mały Komorsk, 811 Kaszczorek, 812 Osetnik, 813 Steblewo, 814 Cedry Wielkie, 
815 Koźliny, 816 Leszkowy, 817 Wocławy, 818 Sorkwity, 819 Piłak, 820 Warschen 
mole, 821 Pfeffer mole, 822 Biała Giżycka, 823 Małszewo, 824 Kleefeld, 825 Dolina 
(Neu Zimmau), 826 Kujki Dolne, 827 Laukeniken, 828 Żukowo, 829 Mniszek, 
830 Sławkowo, 831 Granzino, 832 Marienmühle, 833 Bogusze, 834 Kabinau, 
835 Wąbrzeźno, 836 Leźno Małe lub Wielkie, 837 Pręgowo, 838 Szembruk, 839 Dasz-
kowo, 840 Dąbrowa Człuchowska, 841 Dorniger mole, 842 Chełmoniec, 843 Gro-
nówko?, 844 Eilenmühle, 845 Borówno, 846–847 Bierzgłowo, 848 Gypsmühle, 
849 Tannenmühle, 850 Hofmühle, 851 Skowarnki, 852 Sez, 853 Heydenmole, 
854 Penczschke 855 Czerpyn, 856 Borek, 857 Bartlin, 858 Rokitnica, 859 Scult?, 
860 Colly, 861–862 Chełmno, 863 Toruń, 864 Bolszewo (Buleczowe), 865 Chełm-
no, 866 Elbląg, Notsack, 867 Tynkelmole, 868 Kończewice, 869 Niwy, 870 Brensz-
mole, 871 Hanszmole, 872 Prądzona, 873 Brzeźno Szlacheckie, 874 Biskupnica, 
875 Polnica, 876 Chrząstówko, 877 Człuchów, 878 Kowróz, 879 Raschauwen moele, 
880 Sarnowo, 881 Ruda, 882 Pokopsteten, 883 Lochstädt, 884 Wiese Mole, 885 El-
lermühle, 886 Stare Juchy, 887 Kocioł, 888 Ruda, 889 Galiny, 890 Schurawljowka 
(Seith), 891 Linki, 892 Telkwice, 893 Niedźwiada, 894 Malbork, miasto, 895 Mal-
bork, zamek, 896 Landmel, 897 Marynowy, 898 Bałga, 899 Storlus, 900 Rotajny, 
901 Nowa Wieś, 902 Bytów, 903 Kalnik, 904 Jelonki, 905 Dąbrowa, 906 Bronowo, 
907 Pręgowo Żuławskie, 908 Stara Kościelnica, 909 Nowa Kościelnica, 910 Kmiecin, 
911 Omoleff, 912 Liebenau, 913 Wierdzelewa rzeka, 914 Murzynno, 915 Brodnica, 
916 Damdis mole, 917 Schutdorffs mole, 918 Lipnica, 919 Starogród, 920 Gergen-
feld, 921 Kalaw, 922 Frombork, 923 Przechlewo, 924 Mały Kack, 925 Lubawa, 
926 Kołodziejki, 927 Łążyn, 928 Młyn Słodowy (Młynówka Malborska) zob. Mal-
bork, 929 Struś, 930 Auer
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Spis młynów i wiatraków w państwie zakonu krzyżackiego 
w Prusach wzmiankowanych do 1454 r.

Spis ma formę słownika uszeregowanego w układzie alfabetycznym według aktual-
nych polskich i rosyjskich nazw miejscowości1. W poszczególnych hasłach zebrano 
wszelkie wzmianki dotyczące młynów. Wszystkie wpisy sporządzono według następu-
jącego schematu: 

1. Nazwa miejscowości [w nawiasie kwadratowym: – niemiecka nazwa miejscowo-
ści, ewentualnie oryginalna nazwa w źródle], typ młyna (jeśli nie oznaczono, to 
chodzi o młyn wodny), dane o obecnej przynależności administracyjnej, ówcze-
sna przynależność terytorialna.

2. Wszystkie informacje źródłowe o danym młynie, data zapiski, typ informacji 
(w nawiasie okrągłym podstawa źródłowa). 

3. Kursywą oznaczono młyny o nieustalonym położeniu oraz przypadki pozwoleń 
na budowę młynów, co do których brak późniejszych wzmianek potwierdzaja-
cych fakt ich wykorzystania.

Adamkowo2 [Damprouke, Adamkowo] pow. tucholski, gm. Kęsowo, komt. tucholskie 
– 6 XII 1335 r. wzm. prawo budowy młyna (UKT nr 8, s. 9)

Adams mole3, komt. golubskie – 1437 r. czynsz (GZB, s. 90)

Alde mole, Aldemole, komt. elbląskie – 1419 r. wzm. o młynie (OF 200b, k. 14v); 11 
XI 1445 r. wzm. (OF 200b, k. 146); 1 V 1449 r. czynsz (OF 200b t. II, k. 244v); 1 V 
1450 r. wzm. o młynarzu (OF 200b t. II, k. 23v)

Aniołowo [Rapendorf ] pow. elbląski, gm. Pasłęk, komt. elbląskie, komor. Weklice – 25 XII 
1315 r. rezerwacja przez Zakon (PrUB II nr 141, s. 94); 1402 r. czynsz (APG 369,1/2102, 
k. 33v); 1426 r. czynsz (OF 166n, s. 82); 11 XI 1445 r. czynsz (OF 200b, k. 136)

1 W przypadku braku polskiego odpowiednika lub niemożności dokładnego ustalenia pierwotnego 
położenia geograficznego młyna podano w nawiasie kwadratowym nazwę oryginalną w źródle oraz jej 
współczesną formę w języku niemieckim.

2 Być może młyn nie powstał w średniowieczu. W XVII w. posiadał nazwę własną Toboła.
3 Pradwopodobnie jest on identyczny z Damdis mole wzmiankowanym w 1448 r. Czynsz Adams 

mole w 1437 r. wynosił 3 łaszty, natomiast Damdis mole w 1448 r. 3 łaszty mąki.
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Aptynty [Aftinten] pow. kętrzyński, gm. Barciany, komt. królewieckie, okr. gierdawski 
– 1370–1374 r. prawo budowy młyna (OF 105, k. 99r); 1374–1379 r. wzm. o młyna-
rzu (OF 105, k. 99v); 29 IX 1415 r. wzm. (ADPłock, kopiariusz zakonu, s. 452-454; 
M. Rousselle, Das Siedlungswerk, s. 235); 19 IV 1472 r. wzm. staw młyński (ADPłock, 
kopiariusz zakonu, s. 45)

Asuny4 [Assim, Assaunen] pow. kętrzyński, gmina Barciany, komt. królewieckie, okr. 
gierdawski – 1392–1404 r. przywilej (OF 105, k. 99r)

Auer, kap. sambijska, komor. Saalau – 11 XI 1373 r. wzm. (OBA nr 360, R. Biskup, 
dz. cyt., s. 240)

Augamy [Augam] pow. bartoszycki, gm. Górowo Iławeckie, komt. bałgijskie, urząd le-
śny Żelazna Góra – 1437 r. czynsz (GZB, s. 41); 1440–1441 r. czynsz (OF 162b, k. 24r, 
34v, 38v); wzm. (OF 162b, k. 40r)

Awgustowka ros. [Drangsitten] Orechowskij Sowjet, Bagrationowskij Rayon, komt. 
pokarmińskie, komor. Knauten – 1411–1418 r. (Drauxsithen) czynsz i wzm. (OF 163, 
k. 62v); 1425/1426 r. czynsz (OF 164, k. 7r, 11r); (Dranxiten) 1437 r. czynsz (GZB, 
s. 49-50); 29 IX 1447 r. czynsz (Vis. I nr 133, s. 291); 28 III 1497 r. nadanie wsi i mły-
na (GStA PK, Perg. Urk., Sch. XXXVIII nr 6); 21 V 1497 r. [Trangsitten] odnowienie 
przywileju (GStA PK, Perg. Urk., Sch. XXVI nr 72)

Babalice [Paulisdorf, Babalic, Babalitz]5 pow. nowomiejski, gm. Biskupiec, komt. ra-
dzyńskie – ok. 1400 r. czynsz (OF 93, k. 99r; SHGZCH, s. 3)

Babięty Wielkie [Babenz] pow. iławski, gm. Susz, kap. pomezańska – 1372  r. wzm. 
(K. J. Kaufmann, Geschichte, s. 164)

Bajewka ros. [Kargan, Carkeim, Kuikeim]6 Dobrinskij Sowjet, Gurjewskij Rayon, 
komt. królewieckie, komor. Kaymen – 1404 r. czynsz (OF 111, k. 3v, 4r; OF 110, k. 3v)

Bałga7 [Balga] – 1239 r. wzm. (Petri de Dusburg, Chronicon terrae Prusiae, III, 21, 
[w:] SRP I, s. 62-63); 1416 r. młyn przed zamkiem (OBA nr 2460); 1447 r. wzm. (OF 
162b, k. 11v)

4 Identyfikacja za H. i G. Mortensen, dz. cyt., s. 164. Na temat młyna wspominał także M. Rous-
selle, Das Siedlungswerk, s. 230.

5 Według L. Webera (dz. cyt., s. 418) Paulsdorf, inaczej Ratzlav, to obecnie Babalice. Na mapie 
Schroettera oznaczono młyn na zachód od wsi Babalice.

6 Cargan to Kuiken (Kuikeim) wg L. Webera, dz. cyt., s. 527. Na mapie Schroettera oznaczono 
młyn koło wsi Pogeenpfuhl we wsi Kuggen.

7 Młyn na terenie późniejszej wsi Hoppenbruch, obecnie ros. Znamenka.
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Bałowo [Ballau] pow. kętrzyński, gm. Kętrzyn, komt. bałgijskie, komor. Pruska Iława 
– 13 III 1401 r. przywilej8 (GStA PK, Perg. Urk., Sch. XXXIX nr 127); 1422 r. czynsz, 
młyn określony jako Salpik (Salpkeim)9 (GZB, s. 30); 1437 r. czynsz (GZB, s. 71); 16 
V 1484 r. wzm. (OstF 448, k. 4v-5r)

Banowski Młyn10 [Bahnau] część wsi Krzewno, pow. braniewski, gm. Braniewo, komt. 
bałgijskie, urząd leśny Żelazna Góra – 1405–1406 r. czynsz (OF 162, k. 21v); 1437 r. 
czynsz (GZB, s. 41); 1440–1441 r. czynsz (OF 162b, k. 21v-22v, 27v); 1447 r. wzm. 
(OF 162b, k. 11v); 1457 r. wzm. (ASP IV nr 382, s. 592)

Baranówka11 [Schafsberg] pow. braniewski, gm. Frombork, bp. warmińskie, komor. 
braniewskie – 13 III 1287 r. wzm. o młynie, młyn na rzece Beber (Bever) (CDW I nr 
75, s. 128); 3 XI 1366 r. nadanie młyna (CDW II nr 405, s. 418); 1419 r. wzm. (CDW 
III nr 538, s. 541)

Barbarka12 [uf dem Bore, Barbarken, Bormühle] część miasta Torunia, komt. toruńskie 
– 15 II 1340 r. przywilej13 (PrUB III/1 nr 290, s. 208; H. Maercker nr 9, s. 622-623); 
1362  r. wzm. (H. Maercker, s. 173); 1396–1397  r. wzm. (KŁNMT nr 192, s. 24); 
1402 r. wzm. (HRD, s. 193); 1418 r. czynsz (GZB, s. 93); 1426 r. wzm. (KŁNMT 
nr 1103, s. 108; nr 1132, s. 111-112); 1429 r. wzm. (KŁNMT nr 1363, s. 150-151); 
1438–1439 r. czynsz (OBA nr 7628a, k. 1v, 9v); 20 X 1438 r. wzm. (H. Maercker nr 52, 
s. 651); 19 VIII 1445 r. wzm. (OBA 8865); 1447/1448 r. czynsz (H. Maercker, s. 174); 
4 VI 1451 r. wzm. (OBA 10750); 26 VI 1451 r. wzm. (OBA 10783); 21 III 1457 r. 
wzm. (ASP IV nr 357, s. 546-547; nr 359, s. 549); 26 VIII 1457 r. wzm. (ASP IV nr 
385, s. 600-601); 1475 r. wzm. (APT, Kat. I, nr 2139), wzm. (APT, Kat. I, nr 1281a)

Barciany [Barten] pow. kętrzyński, gm. Barciany, komt. pokarmińskie, komor. barciań-
skie – 1 IX 1399 r. wzm. (GA, s. 215); 8 IX 1418 r. wzm. (GA, s. 220); 21 IX 1427 r. 
wzm. (GA, s. 225); 1437 r. czynsz (GZB, s. 67)

8 Na mapie Schroettera oznaczono młyn w Bałowie na rzece Guber (dawniej zwana też Alanką, 
prawy dopływ Łyny) oraz młyn wodny i tartak poniżej wsi Nakomiady. Według W. Kętrzyńskiego 
nadanie miało miejsce w 1400 r., zob. tenże, O ludności polskiej, s. 468. Na temat jego pomyłki co do 
identyfikacji odbiorców dokumentu zob. G. Białuński, Osadnictwo regionu Wielkich, s. 32, przyp. 98.

9 O. Barkowski, dz. cyt., s. 200.
10 Na mapie Schroettera młyn oznaczono jako Bahnausche Mühle na wschód od wsi Gronówko 

(niem. Grunenfeld).
11 Czy nie ten sam co w Drewnowie?
12 Hasło w SHGZCH, s. 4.
13 W dokumencie mowa o wiatraku krzyżackim.
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Barczewko14 [Alt Wartenburg] pow. olsztyński, gm. Barczewo, bp. warmińskie, komor. 
barczewskie – 9 VI 1376 r. prawo budowy młyna (CDW III nr 14, s. 11); 5 XI 1385 r. 
przywilej (CDW III nr 187, s. 151); 11 XII 1405 r. wzm. (CDW III nr 417, s. 406-407)

Barczewo [Wartenburg] miasto, bp. warmińskie, komor. barczewskie – 12 IV 1406 r. 
wzm. o stawie młyńskim (CDW III nr 422, s. 419)

Bardyny [Baarden] pow. braniewski, gm. Wilczęta, komt. elbląskie, komor. Burdajny 
– 1402 r. czynsz (APG 369,1/2102, k. 35v); 11 XI 1416 r. czynsz (OF 200b, k. 4v); 
1417 r. czynsz (OF 200b, k. 9r); 1425 r. czynsz (OF 200b, k. 60r); 2 II 1426 r. czynsz 
(OF 166n, s. 73); 1430 r. czynsz (OF 200b, k. 48r); 1431 r. czynsz (OF 200b, k. 75r); 
1432 r. czynsz (OF 200b, k. 76r); 1433 r. czynsz (OF 200b, k. 95v); 1434 r. czynsz 
(OF 200b, k. 99v); 1435 r. czynsz (OF 200b, k. 103r); 11 XI 1435 r. czynsz (OF 200b, 
k. 106r); 2 II 1439 r. czynsz (OF 200b, k. 279r); 1442 r. czynsz (OF 200b, k. 209r); 
1445 r. czynsz (APG 369,1/2103, k. 35v); 1444–1445 r. czynsz (OF 200b, k. 226v); 
1447–1448 r. czynsz (OF 200b, k. 385v); 1449 r. czynsz (OF 200b t. II, k. 179v); 1 V 
1449 r. czynsz (OF 200b t. II, k. 301r); 1450 r. czynsz (OF 200b t. II, k. 66v)

Barkówko15 [Barkenfelder Mühle] pow. człuchowski, gm. Człuchów, komt. człuchow-
skie – 14 IV 1375 r. przywilej (HKS nr 108, s. 122)

Barkweda [Bergfriede] pow. olsztyński, gm. Dywity, kap. warmińska, komor. olsztyń-
skie – 28 VI 1425 r. sprzedaż młyna (CDW IV nr 62, s. 124-125); 13–20 VI 1429 r. 
wzm. (CDW IV nr 283, s. 316)

Barłomski Młyn16 [Bucholcz, Barlomin] pow. wejherowski, gm. Luzino, komt. gdań-
skie, urząd leśny – pocz. XV w. (1400 r.) czynsz (KKG nr 231, s. 224); (1438 r.) czynsz 
(GZB, s. 130)

Bartlin [Bartenhagen] folwark koło Wojanowa, pow. gdański, gm. Pruszcz Gdański, 
komt. gdańskie, urząd leśny – czynsz (L. Weber, Preussen vor 500 Jahren culturhistorischer, 
statistischer und militarischer Beziehung nebst Special-Geographie, Danzig 1878, s. 348)

Bartoszyce [Bartenstein], dolny młyn „niedermole”, pow. bartoszycki, gm. Bartoszyce – 
11 XI 1412 r. wzm. (GA, s. 156); 1443 r. wzm. (OF 85, k. 79r)

Bartoszyce [Bartenstein], górny młyn „obermole”, pow. bartoszycki, gm. Bartoszyce – 11 
XI 1412 r. wzm. (GA, s. 156); 1450 r. wzm. (OF 85, k. 97r); 1452 r. wzm. (OF 85, k. 99r)

14 Na mapie Schroettera na południe od wsi oznaczono Orzechowo Mühle.
15 Na mapie Schroettera jako Barkenfeldsche Mühle poniżej wsi Barkowo (niem. Barkenfelde). 

Według M. Grzegorza, SHGZChojnickiej, s. 19-20 jako Barkowo.
16 Na mapie Schroettera oznaczono Barlominsche Mühle.
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Bartoszyce [Bartenstein] pow. bartoszycki, gm. Bartoszyce, komt. bałgijskie, komor. 
bartoszyckie – 29 IX 1356 r. wzm. (PrUB V nr 468, s. 261 /regest/ druk: J. G. Beh-
nisch, Versuch einer Geschichte der Stadt Bartenstein, Königsberg 1836, nr 4, s. 501); 13 
I 1379 r. wzm. o górnym stawie (GStA PK, Perg. Urk. XXVII 132 = OstF 151, k. 66r-v; 
druk: J. G. Behnisch, dz. cyt., nr 14, s. 512); 1396 r. wzm. (OF 85, k. 8v); 1405–1411 r. 
wzm. (OF 85, k. 29r); 9 IX 1408 r. wzm. o młynarzu (MT, s. 502); 11 XI 1412 r. wzm. 
(GA, s. 156, 159); 11 XI 1406 r. wzm. o młynówce (J. G. Behnisch, dz. cyt., nr 17, 
s. 514); 1412 r. wzm. (OBA nr 1739); 1413–1416 r. wzm. (OBA nr 2448, OF 201); 
(1417 r.) wzm. (GZB, s. 5); 1437 r. czynsz (GZB, s. 39, 46); 1447 r. wzm. (OF 162b, 
k. 7v); 30 XI 1460 r. wzm. o stawie młyńskim (OstF 151, k. 76r-78v; druk J. G. Beh-
nisch, dz. cyt., nr 19, s. 515-518); 23 III 1466 r. wzm. (OBA nr 16037); XV w. wzm. 
o zniszczeniu (OBA nr 27694)

Bądle [Bandels] pow. bartoszycki, gm. Górowo Iławeckie, komt. bałgijskie, komor. Wo-
ria – 1415 r. czynsz (OF 201, k. 13r); 1437 r. czynsz (GZB, s. 39)

Bągart [Baumgarth] pow. sztumski, gm. Dzierzgoń, komt. dzierzgońskie – 1399  r. 
wzm., 1408 r. wzm. (PKCh, s. 86)

Bąkowo17 Bąkowski Młyn [Bankau] pow. świecki, gm. Warlubie, wój. tczewskie, okr. 
nowski – 2 VII 1350 r. wzm. (Trzydzieści jeden nie drukowanych oryginałów perga-
minowych Archiwum Diecezjalnego we Włocławku z drugiej połowy XV wieku trze-
cie ćwierćwiecze, wyd. S. Librowski, ABMK 57, 1988, nr 27, s. 260-263; błędna data 
w PrUB IV nr 564, s. 510-511)

Bda, osada zaginiona, komt. gdańskie, prok. mirachowskie – pocz. XV w. czynsz (KKG 
nr 228, s. 211); 1437 r. czynsz (GZB, s. 122)

Belno18 [Bellno], młyn nad strumieniem Lipienica, pow. świecki, gm. Jeżewo, komt. 
świeckie – 18 X 1328 r. wzm. (PrUB II nr 630, s. 417); (r) 1570 r. podatek (ŹD, s. 181)

Bemowizna [Böhmenhöfen] pow. braniewski, gm. Braniewo, bp. warmińskie, komor. 
braniewskie – 7 VIII 1420 r. sprzedaż młyna (CDW III nr 559, s. 557) – zob. Łaźnica

Bewernikmühle, Bauernik, Kleine Amtsmühle19 bp. warmińskie, komor. braniewskie 
– 28 III 1394 r. wzm. (CDW III nr 286, s. 262); 1 IX 1398 r. wzm. młyn Bebernik 
(CDW III nr 332, s. 304); 19 III 1410 r. wzm. (CDW III nr 456, s. 459)

17 Młyn w obrębie dóbr Płochocin i Bąkowo. Na mapie Schroettera oznaczony jako Bankauer 
Mühle na zachód od Płochocina.

18 Na mapie Schroettera oznaczono Bedlenko Mühle.
19 V. Röhrich, Die Kolonisation, ZGAE 20, 1919, s. 9.
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Bezławki [Paistlauken, Bäslack] pow. kętrzyński, gm. Reszel, komt. bałgijskie, komor. 
kętrzyńskie – 30 XI 1356 r. przywilej (PrUB V nr 487, s. 273-274); 23 XII 1395 r. 
wzm. jako Payslangken (OstF 124, k. 111r); 1422 r. czynsz (GZB, s. 27); 1437 r. czynsz 
(GZB, s. 69); 1449 r. wzm. (OF 186, k. 8v); 23 XI 1480 r. [Bysslawken]20 wzm. (OF 
92, k. 83v); 1481 r. (OstF 124, k. 56r = OstF 151, k. 11r); 6 IV 1483 r. wzm. [jako 
Borglaucken] (OstF 116, k. 68v)

Biała Giżycka21 [Gayle villa?, Gut Adlig Bialla], okr. piski – 1424 r. wzm. (R. Seeberg-
-Elverfeldt, dz. cyt., s. 43); 1447 r. czynsz (OF 162b, k.17r)

Białka [Gehlfeld] osada śródleśna pow. ostródzki, gm. Łukta, komt. dzierzgońskie, ko-
mor. Karpowo – 9 XII 1344 r. nadanie młyna (PrUB III/2 nr 693, s. 578); 1410 r. wzm. 
o młynarzu (A. Semrau, Die Siedlungen im Kammeramt Kerpau, MCV 43, s. 43=PKCh, 
s. 250); 1437 r. (Geylefelt) czynsz (GZB, s. 33)

Białogarda [Belgard] pow. lęborski, gm. Wicko, komt. gdańskie, wój. lęborskie – 21 XI 
1296 r. prawo budowy młyna (PU nr 546, s. 492); 1437 r. czynsz (GZB, s. 125)

Bielice22 [Bielitz] pow. nowomiejski, gm. Biskupiec, wój. bratiańskie – 1400 r. wzm. 
o młynarzu (MT, s. 87); 1400–1402 r. wzm. o Lorencz Mühle w Bielitsch (HRD, s. 113, 
192, 193); 1403 r. wzm. o młynarzu (MT, s. 203); 15 II 1411 r. czynsz (GA, s. 366); 19 
XI 1412 r. wzm. (GA, s. 367); 10 VII 1435 r. czynsz (Vis. I nr 92, s. 118); 1437 r. wzm. 
(GZB, s. 86), 1446 r. czynsz (Vis. I nr 117, s. 213); 22 V 1452 r. wzm. (OBA nr 11234)

Bielkowo [Groß Bölkau] pow. gdański, gm. Kolbudy, komt. gdańskie, okr. sulmiński – 
25 IV 1390 r. przywilej (ADP, monastica, Kartuzy nr 5, dok. 15, s. 176; Kartuzy nr 28, 
k. 5r-v); 28 XI 1395 r. wzm. (ADP, monastica, Kartuzy nr 5, dok. 14, s. 175; Kartuzy nr 
28, k. 4v-5r); 27 II 1396 r. wzm. (ADP, monastica, Kartuzy nr 5, dok. 16, s. 176-177; 
Kartuzy nr 28, k. 10r-v); 25 II 1398 r. przywilej23 (ADP, monastica, Kartuzy nr 5, dok. 
22, s. 181-182; Kartuzy nr 28, k. 49r); 8 XI 1399 r. wzm. (ADP, monastica, Kartuzy nr 
5, dok. 23, s. 182-183; Kartuzy nr 28, k. 8v=9r); 21 X 1404 r. wzm. (ADP, monastica, 
Kartuzy nr 5, dok. 27, s. 185-186; Kartuzy nr 28, k. 13v-14r); 27 XII 1434 r. przywilej 
(ADP, monastica, Kartuzy nr 5, dok. 66, s. 246-247; Kartuzy nr 28, k. 41r-42r)

20 W dokumencie wspomniana wieś Wopławki (niem. Woplaucken) koło Kętrzyna.
21 Według G. Białuńskiego, Kolonizacja „Wielkiej Puszczy”, s. 36, w 1447 r. istniały młyny w Białej, 

Pietrzykach i być może w Konopkach.
22 W 1400–1402 r. w Bielicach wzmiankowano jeszcze folusz, HRD, s. 193. Na mapie Schroettera 

na zachód od wsi oznaczono młyn Piasken Mühle.
23 W dokumencie „am sontage reminiscere”. Błędną datę tego dokumentu jako Invocavit 1389 r. 

podał T. Hirsch, Geschichte des Karthauser Kreises, ZWG, 6, 1882, s. 101.
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Bielski Młyn [Belis] nad rz. Bielicą, komt. kowalewskie – 15 VII 1333 r. zamiana mły-
nów (UBC nr 237, s. 177-178)24; 1 IV 1472 r. wzm. (MRPS t. I, nr 806, s. 42)

Bieniewo [Benern] pow. lidzbarski, gm. Lubomino, bp. warmińskie – 13 VII 1316 r. 
wzm. o prawie budowy (CDW I nr 178, s. 308)

Bierzgieł [mol des heyligen Geistis, Jungherren Mühle]25 – 19 XI 1382 r. wzm. (UBC 
nr 362, s. 284); (s, bt) 12 IX 1415 r. wzm. Jungherren-Mühle (UBC nr 490, s. 398); 
(bt) 18 XI 1431 r. wzm. o młynie określonym jako „Jungherren-Mühle” (UBC nr 560, 
s. 447-448); 1431 r. wzm. (KŁSMT 1428–1456 nr 214); 1440 r. wzm. (KŁSMT 1428–
1456 nr 887) 

Bierzgłowo [Birgelau] młyn zamkowy, komt. bierzgłowskie – 1414 r. wzm. (D. Brauns, 
dz. cyt., s. 115; L. Weber, dz. cyt., s. 396)26

Bierzgłowo [Birgelau] wiatrak, komt. bierzgłowskie – czynsz (L. Weber, dz. cyt., s. 395)

Biesowo [Groß Bössau] pow. olsztyński, gm. Biskupiec, bp. warmińskie, komor. jezio-
rańskie – 11 I 1354 r. przywilej (CDW II nr 203, s. 204); 14 I 1421 r. przywilej (CDW 
III nr 571, s. 568) 

Biskupiec [Bischofsburg] miasto, pow. olsztyński, bp. warmińskie, komor. jeziorańskie 
– 17 X 1395 r. rezerwacja strumienia (CDW III nr 306, s. 280-181); 25 VI 1521 r. 
nadanie młyna (GStA PK PU, Sch. XXV nr 24)

Biskupnica [Bischofswalde] pow. i gm. Człuchów, komt. człuchowskie – XV w. czynsz, 
młyn pusty (OBA nr 28953, k. 7r) 

Bisztynek [Bischofstein], wcześniej Schoenflys lub Strowangen wieś, pow. bartoszycki, 
gm. Bisztynek, bp. warmińskie, komor. lidzbarskie – 21 XI 1346 r. prawo budowy mły-
na (CDW II nr 73, s. 74); 30 IV 1385 r. wzm. (CDW III nr 184, s. 149); przed 1448 r. 
sprzedaż młyna (V. Röhrich, Die Kolonisation, ZGAE, 21, 1923, s. 324); w 1463  r. 
wzm.; 1479 r. młyn zniszczony (tamże, s. 328)

Bobowo [Bobau] pow. starogardzki, gm. Bobowo, komt. gniewskie – ok. 1419 r. czynsz, 
młyn pusty (GZB, s. 15)27

24 SHGZCH, s. 6. Później zwany jako młyn Fraksztyn? Zob. SGKP t. 2, s. 400.
25 SHGZCH, s. 6.
26 Przed 1414 r. w komt. bierzgłowskim dwa młyny płaciły łączny czynsz 13 grz., OBA nr 2197.
27 Być może nieodbudowany. W 1565 r. zanotowano, że chłopi wożą zboże do młyna w Starogardzie 

zob. LP 1565, s. 142.
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Bogdany [Sonnenberg] pow. braniewski, gm. Frombork, bp. warmińskie, komor. bra-
niewskie – 5 I 1320 r. wzm. (CDW I nr 195, s. 333)

Boguchwały [Reichau] pow. ostródzki, gm. Miłakowo, komt. elbląskie, komor. morą-
skie – 29 IX 1426 r. czynsz (OF 166n, s. 40); 1445 r. czynsz (APG 369,1/2103, k. 48r); 
1446 r. czynsz (OF 200b t. II, k. 121r); 11 XI 1449 r. czynsz (OF 200b t. II, k. 207r)

Bogusze [Hilbransdorf, Hildebransdorf ] pow. kwidzyński, gm. Sadlinki, bp. pomezań-
skie – wzm. (L. Weber, dz. cyt., s. 433)

Boguszewo28 [Boguschau] pow. grudziądzki, gm. Gruta, komt. radzyńskie – 1425  r. 
wzm. (D. Brauns, dz. cyt., s. 84); 1435 r. czynsz (Vis. I nr 89, s. 102); 1437 r. ? czynsz 
(GZB, s. 100); 1446 r. czynsz (Vis. I nr 118, s. 219)

Bolszewo29 [Buleczowe, Bohlschau] młyn i tartak, pow. wejherowski, gm. Wejherowo, 
komt. gdańskie, okr. pucki – 8 XII 1379 r. wzm. (APG 942/69)

Borek30 [Borczin, Borrek], k. Osieka gm. Linia, komt. gdańskie, prok. mirachowskie – 
czynsz (L. Weber, dz. cyt., s. 353) 

Boręty [Barendt] wiatrak?, pow. malborski, gm. Lichnowy, komt. malborskie, wój. La-
ski – 5 VI 1453 r. wzm. (GStA PK PU, Sch. XVII nr 26)

Borkowo31 [Borkau] młyn zwany później Olszówka, pow. tczewski, gm. Morzeszczyn, 
komt. gniewskie – 12 X 1276 r. wzm. prawo budowy32, (dokument jest falsyfikatem) 
(PU nr 282, s. 240-241); 10 VIII 1312 r. potwierdzenie (PrUB II nr 75, s. 48); Borkowo 
[Borkau] 1570 r. wzm. (ŹD, s. 121)

Bornity [Bornitt] pow. braniewski, gm. Pieniężno, kap. warmińska, komor. pienięż-
nieńskie – 6 V 1304 r. przywilej (CDW I nr 129, s. 227-228); 1305–1322 r. przywilej 

28 SHGZCH, s. 10.
29 Młyn wzmiankowany w dobrach dopiero w 1776 r.; zob. F. Schultz, Geschichte der Kreise Neustadt 

und Putzig, Danzig 1907, s. 415. Tartak istniał w 1570 r., ŹD, s. 277.
30 Może chodzić o młyn w Borucinie.
31 Za istnieniem młyna w średniowieczu może przemawiać wspomniany falsyfikat dokumentu księ-

cia. Za istnieniem młyna już w XIV w., w związku z powstaniem tam grangium, opowiedział się 
K. Bruski, Ziemie, s. 105.

32 W okolicy powstało kilka młynów na rzece Jonce. Na mapie Schroettera oznaczono na północ od 
wsi Królów Las (niem. Krolowlas) młyn Krolowlassche Mühle (pewne dane, dotyczące jego istnienia 
pochodzą dopiero z XVI w., zestawił je R. Frydrychowicz, dz. cyt., s. 282-284), młyny w Lipiej Górze 
(niem. Lipiengura) i Pilla Mühle. Mogło chodzić tu o młyn w Borkowie, zwany później Olszówką, 
zob. K. Bruski, Ziemie, s. 106. 
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(CDW I nr 128, s. 226-227)33; 11 XII 1422 r. wzm. (CDW III nr 590, s. 585-586); 
1450 r. sprzedaż części (CDW I nr 129 przyp.); 1500 r. sprzedaż reszty (CDW I nr 129 
przyp.)

Borovoe ros. [Dobekarten, Bekarten] dawny pow. Iława Pruska, Nadeschdinskij Sowjet, 
Bagrationowskij Rayon, komt. pokarmińskie, komor. Knauten – 1410–1418 r. czynsz 
i młynarz (OF 163, k. 59r); 1425/26 r. czynsz (OF 164, k. 10v, 11r); 1437 r. czynsz 
(GZB, s. 50); 29 IX 1447 r. czynsz (Vis. I nr 133, s. 290)

Borowy Młyn [Heidemühl] komt. malborskie, wój. sztumskie – 1419 r. wzm. (MA, 
s. 15)34; 14 VIII 1425 r. przywilej (OF 95, k. 128-128v)

Borowy Młyn, komt. człuchowskie – w 1492 r. odbudowano młyn (DCS nr 4) – zob. 
młyn Prądzona

Borowy Młyn, Mątawa rzeka [Montau, Heidemühl] pow. świecki, gm. Warlubie, wój. 
tczewskie, okr. nowski – 30 IV 1352 r. przywilej (regest w PrUB V nr 43, s. 24, druk: 
R. Wegner, Ein Pomersches Herzogstum, Bd. I/2 (1872), s. 74)

Borówno [Borau] komt. starogrodzkie – wzm. (L. Weber, dz. cyt., s. 399)

Borsk35 [mole uf der Bda, Borsk] pow. kościerski, gm. Karsin, komt. tucholskie, okr. 
zaborski – 16 III 1383 r. przywilej (UKT nr 92, s. 99-100); ok. 1400 r. czynsz (UKT, 
Zinsbuch, s. 135); 1438 r. czynsz (GZB, s. 107); XV w. wzm. (OBA nr 28232); XV w. 
czynsz (OBA nr 28267, k. 11r)

Borucino [Borruschin] pow. kartuski, gm. Stężyca, komt. gdańskie, prok. mirachow-
skie – pocz. XV w. czynsz (KKG nr 228, s. 211)

Borzytuchom [Borntuchen] pow. bytowski, gm. Borzytuchom, komt. gdańskie, prok. 
bytowskie – 1437–1438 r. czynsz (GZB, s. 132); 16 X 1445 r. wzm. (R. Cramer, Ge-
schichte, Th. II, s. 201)

Braniewo [Braunsberg, Amtsmühle36] miasto, bp. warmińskie, komor. braniewskie – 
29 III 1280 r. rezerwacja (CDW I nr 56, s. 99); 1 VII 1343 r. zamiar budowy młyna 
przy mieście (apud Brunsberg) (CDW II nr 564, s. 597); 1376 r. zapis terenu na miejsce 

33 Zob. V. Röhrich, Die Kolonisation, ZGAE, 13, 1901, s. 854.
34 Według lustracji z 1565 r. były tam dwa młyny (każdy dwukołowy), położone przy stawach obok 

Postolińskiej Strugi, zob. Lustracja 1565, s. 96.
35 Część informacji na jego temat zestawił M. Grzegorz, SHGKT, s. 31.
36 V. Röhrich, Die Kolonisation, ZGAE 20, 1919, s. 26.
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budowy młyna37 (CDW III nr 2, s. 2); 1380 r. wzm. (CDW III nr 107, s. 79-80); 15 VI 
1410 r. wzm. o sprzedaży terenu młynnego (Moelengrunt) (CDW III nr 458, s. 463); 
1433 r. wzm. o młynarzu (CDW IV nr 462, s. 493; nr 480, s. 507); 1435 r. wzm. o mły-
narzu (CDW IV nr 567, s. 585); 1454 r. wzm. (ASP IV nr 276, s. 419); 1457 r. (ASP 
IV nr 382, s. 592); 1464 r. wzm. (SRW I, s. 18)

Bratian [Brattian] młyn zamkowy „huse”, pow. nowomiejski, gm. Nowe Miasto Lu-
bawskie, wój. bratiańskie – 17 VII 1395 r. wzm. (GA, s. 363; SHGZCH, s. 12); 16 XII 
1399 r. wzm. (MT, s. 42); 30 III 1405 r. wzm. (GA, s. 365); 30 VIII 1411 r. wzm. (GA, 
s. 366); 19 XI 1412 r. wzm. (GA, s. 367); 9 X 1420 r. wzm. (GA, s. 367); 28 XI 1421 r. 
wzm. (GA, s. 368); 1434 r. wzm. (GA, s. 369); 1435 r. wzm. (GA, s. 370); 1437 r. czynsz, 
młyn zamkowy (GZB, s. 86); 18 X 1439 r. wzm. (GA, s. 372); 8 XI 1442 r. wzm. (GA, 
s. 373, 374); 1442–1446 r. wzm. (Vis. I nr 115, s. 203); 1447 r. wzm. (GA, s. 374)

Brda rzeka, komt. tucholskie – 1313 r. prawo budowy młyna38 (PrUB II nr 94-95); 14 
III 1385 r. wzm. o stawie młyńskim39 (UKT nr 94, s. 101) 

Brenszmole, komt. człuchowskie – XV w. czynsz, młyn pusty (OBA nr 28953, k. 7 r)

Broda, zob. Pąndziencza

Brodnica [Strasburg], młyn miejski, komt. brodnickie – 26 VII 1416 r. prawo budowy 
(OF 97, k. 84v; H. Plehn, Ortsgeschichte, s. 113) młyn przy szpitalu św. Jerzego [Sand-
mole bey Sunte Jorgen] 14 X 1446 r. czynsz (Vis. I nr 124, s. 270); 6 XI 1447 r. czynsz 
(Vis. I nr 134, s. 316)

Brodnica40 [Strasburg] młyn przed zamkiem, komt. brodnickie – 1388 r. wzm. (SRP 
III, s. 152-153); 29 IX 1404  r. wzm. o młynie zamkowym „husmole” (GA, s. 379); 
1416 r. wzm. (SRP III, s. 361-362); 30 XI 1428 r. wzm. (GA, s. 390); 1442–1446 r. 
wzm. o nowym młynie (Vis. I nr 115, s. 203); 14 X 1446 r. wzm. o młynie zamkowym 
(Vis. I nr 124, s. 270); 6 XI 1447 r. wzm. (Vis. I nr 134, s. 316); 11 XI 1451 r. czynsz 
(OBA nr 10964, k. 1v)

Brody [Deutsch Brodde] pow. tczewski, gm. Gniew, komt. gniewskie – 5 III 1283 r. 
prawo budowy (PU nr 351, 352, s. 307-310); 1419 r. (GZB, s. 15); 25 VI 1424 r. wzm. 
(OBA nr 4298; Berichte, III, nr 196, s. 410-413); 14 VII 1424 r. wzm. (Berichte, Bd. III, 
nr 201, s. 422); 9 IX 1424 r. odnowienie dokumentu ugody z 16 IX 1284 r. (Oryginalne 

37 W dokumencie wspomniano małą młynówkę (niem. Kleinmühlengraben).
38 Na odcinku od dopływu rzeki Nimila aż do granic wsi Cekcyn.
39 Staw młyński położony przy dobrach Komorza Mała, może na Brdzie? Granice dóbr to wieś 

Stobno, rzeka Brda i wieś Komorza Wielka.
40 Na mapie Schroettera oznaczono młyn Nieskibrodna Mühle.
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dokumenty samoistne z pierwszej połowy XV wieku, oprac. S. Librowski, z. 3, ABMK 
56, 1988, nr 242, s. 43-44); 1437 r. (GZB, s. 114); 1444 r. czynsz (ZKM 1444, s. 108)

Brodzkie Młyny [Bdo, Broddenermühle], osada wsi Gogolewo, pow. tczewski, gm. 
Gniew, komt. gniewskie – 1437 r. czynsz (GZB, s. 15)

Bronowo41 [Groß Brunau] pow. iławski, gm. Susz, kap. pomezańska – 1375 r. sprzedaż 
młyna (K. J. Kaufmann, Geschichte, s. 164)

Bronowo [Brunau] wiatrak?, pow. nowodworski, gm. Stegna, komt. malborskie, wój. 
Laski – 1404 r. wzm. o młynarzu (MK, s. 146); 1405 r. wzm. (MK, s. 163)

Brzeszczyny [Swirgauden, Schwirgauden] koło wsi Tolkowiec, pow. braniewski, gm. 
Płoskinia, kap. warmińska, komor. pieniężnieńskie – 2 II 1366 r. przywilej (CDW II nr 
391, s. 403-404) 

Brzeźno Lęborskie [Bresin] pow. wejherowski, gm. Łęczyce, komt. gdańskie, wój. lę-
borskie – 1400 r. czynsz (KKG nr 226, s. 207); czynsz (GZB, s. 126)

Brzeźno Szlacheckie [Quessdin, Gwesdin, Adlig Briesen, Briesensche Mühle] pow. by-
towski, gm. Lipnica, komt. człuchowskie – XV w. czynsz (OBA nr 28953, k. 7r)42

Buchis, komt. dzierzgońskie, komor. Kirsajty – 1383 r. (PKCh, s. 194, 205, 208, 211); 
1388 r., 1391 r., 1392 r. wzm. o młynie, 1398 r. (PKCh, s. 126); 1399 r. wzm. (A. Sem-
rau, Die Siedlungen im Kammeramt Kirsiten, MCV 41, 1933, s. 44)

Bugi [Bogen] pow. lidzbarski, gm. Lidzbark Warmiński, bp. warmińskie, komor. lidz-
barskie – 1333–1342 r. wzm. (PrUB III/2 nr 511, s. 389; CDW II nr 183, s. 182), 26 
VII 1352 r. wzm. (CDW II nr 183, s. 182), 3 IV 1381 r. wzm. (CDW III nr 116, s. 86)

Bukwałd [Buchwalde] pow. olsztyński, gm. Dywity, kap. warmińska, komor. olsztyń-
skie – 6 I 1352 r. wzm. o stawie młyńskim (CDW II nr 174, s. 173)

Burkat [Borchersdorf ] pow. działdowski, gm. Działdowo, komt. ostródzkie, wój. dział-
dowskie – 14 III 1409  r. przywilej (GStA PK, Perg. Urk., Sch. XXII nr 36); 24 XI 
1415 r. wzm. (GStA PK, Perg. Urk., Sch. XXXVI nr 76)43

41 Na mapie Schroettera poniżej wsi oznaczono młyn Brunauer Mühle.
42 Później młyn uległ zniszczeniu. W 1492 r. mieszkańcy Brzeźna Szlacheckiego podlegali przymu-

sowi mlewnemu młyna w Prądzonej, DCS nr 4.
43 Może chodzi o inną miejscowość w dokumencie nazwana Borcharde.
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Bysewo [Bysewo] obecnie Gdańsk Bysewo, komt. gdańskie, urząd leśny – 22 VII 
1404 r. wzm. o młynie (KKG nr 132, s. 114); pocz. XV w. czynsz (KKG nr 231, s. 225); 
(Bastenhagen) 1437 r. czynsz (GZB, s. 129)44

Bysław [Groß Bislaw] pow. tucholski, gm. Lubiewo, komt. tucholskie – ok. 1400  r. 
czynsz (UKT, Zinsbuch, s. 131)

Bytów [Bütow] komt. gdańskie, prok. bytowskie – 12 VII 1346 r. rezerwacja (PrUB 
IV nr 40, s. 41); 21 XII 1404 r. wzm. (MT, s. 326); 22 III 1484 r. wzm. (R. Cramer, 
Geschichte, Th. II, nr 63, s. 71); 28 VIII 1519 r. wzm. młyn przed zamkiem (R. Cramer, 
Geschichte, Th. II, nr 69, s. 83)

Camanczmole, komt. golubskie – 1437 r. czynsz (GZB, s. 90; SHGZCH, s. 15)45

Cecenowo [Zezenow], pow. słupski. gm. Głubczyce, komt. gdańskie – 10 VIII 1333 r. 
wzm. (PrUB II nr 793, s. 530)

Cedry Wielkie [Groß Zünder] wiatrak, pow. gdański, gm. Cedry Wielkie, komt. mal-
borskie, wój. Grabiny Zameczek – XV w. wzm. (OBA nr 28107)

Charbrowo [Degendorf ] pow. lęborski, gm. Wicko, komt. gdańskie, wój. lęborskie – 
1402–1409 r. wzm. (Kriedte, s. 31)

Chełmno [Culm] młyn kieratowy, komt. starogrodzkie – 1363 r., 1378 r. wzm. o mły-
narzu (Das Kulmer Gerichtsbuch, nr 338a, s. 242; nr 368, s. 261); 1399 r. (Das Kulmer 
Gerichtsbuch, nr 249, s. 169); 1405–1406 r. wzm. (OBA nr 895); 1433 r. wzm. (GStA 
PK, XIV. HA Abt. 322A nr 8, s. 68); 1437–1438 r. młyn kieratowy przy klasztorze fran-
ciszkanów oraz młyn kieratowy przed bramą Grobenischen Thore (GStA PK, XIV. HA 
Abt. 322A nr 4, s. 60, 183); 17 IX 1462 r. wzm. o młynarzu (KŁSMT 1456–1479 nr 
398), wzm. (GStA PK, XIV. HA Abt. 322A nr 6, s. 93)

Chełmno [Culm] młyn kieratowy dawny [alde rosmole] miasto, komt. starogrodzkie? 
– XV w. (GStA PK, XIV. HA Abt. 322A nr 5, s. 96); wzm. (GStA PK, XIV. HA Abt. 
322A nr 8, s. 8); wzm. (GStA PK, XIV. HA Abt. 322A nr 4, s. 78)

Chełmno [Culm] młyny łodne na Wiśle, komt. starogrodzkie? – XV w. artykuły dla 
młynarza (OF 83, s. 151); 1442 r. sprzedaż jednego młyna (GStA PK, XIV. HA Abt. 
322A nr 8, s. 13); 28 X 1442 r. wzm. (OBA nr 8205, k. 2v); wzm. o 10–11 młynach 

44 Bastenhagen wg M. Grzegorz oddzielnie jako część Bysewa.
45 Przypuszczano, że może to młyn Motyka na terenie późniejszej wsi Kujawa, SHGZCH, s. 15. 

Młyn ten płacił w 1437 r. czynsz w wysokości 3 łasztów. Może był identyczny z młynem Dorniger 
mole, który jednak w 1448 r. płacił czynsz w wysokości 4 łasztów mąki. 
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łodnych (GStA PK, XIV. HA Abt. 322A nr 3, s. 100); 1438–1454 r. wzm. o dziesięciu 
młynach na Wiśle (GStA PK, XIV. HA, Abt. 322A nr 4, s. 71, 73, 151, 193, 235); 
1445 r., 1451 r. wzm. (GStA PK, XIV. HA, Abt. 322A nr 8, s. 105, 129, 146); 1454–
1456 r. wzm. 6 młynów (GStA PK, XIV. HA, Abt. 322A nr 5, s. 212); 1454–1456 r. 
wzm. o młynarzu (GStA PK, XIV. HA, Abt. 322A nr 5, s. 84); 16 XII 1466 r. kupno 
młyna (KŁSMT 1456–1479 nr 687), wzm. (GStA PK, XIV. HA, Abt. 322A nr 3, s. 69)

Chełmno [Culm] wiatrak miejski [Wyntmole der stadt] – 1428  r. wzm. (GStA PK, 
XIV. HA, Abt. 322A nr 8, s. 53); 1443 r. wzm. (OF 83, s. 96); XV w. wzm. (GStA PK, 
XIV. HA, Abt. 322A nr 3, s. 100); 1447 r. wzm. (GStA PK, XIV. HA, Abt. 322A nr 4, 
s. 14, 17, 45, 195); 27 I 1457 r. wzm. o dzierżawie (GStA PK, XIV. HA, Abt. 322A nr 
5, s. 112); 1466 r. wzm. (F. Schultz, Die Stadt Kulm im Mittelalter, s. 82); wzm. (GStA 
PK, XIV. HA Abt. 322A nr 4, s. 84, 173)

Chełmoniec [Chulschau] komt. golubskie – 1414 r. wzm. (D. Brauns, dz. cyt., s. 153; 
L. Weber, dz. cyt., s. 410)

Chełmża [Culmsee] młyn kieratowy, pow. toruński, gm. Chełmża – 1381  r. wzm. 
(UBC nr 360, s. 283)

Chełmża [Culmsee] wiatrak, pow. toruński, gm. Chełmża – 1381  r. sprzedaż części 
wiatraka (UBC nr 360, s. 283); 1436 r. wzm. o młynarzu (GStA PK, XIV. HA Abt. 
322A nr 8, s. 77)

Chełmżyca [Kölmsee] pow. iławski, gm. Susz – 12 III 1401  r. wzm. (UBP nr 113, 
s. 166)

Chełsty [Selze, Chelst] pow. działdowski, gm. Lidzbark, komt. brodnickie – wzm. 
(D. Brauns, dz. cyt., s. 113)

Chmielno [Chmielno] pow. kartuski, gm. Chmielno, komt. gdańskie, prok. mirachow-
skie –1381 r. wzm. (G. Schwengel, Ad historiam ecclesiasticam, s. 506)

Chmielonko [Pławno, Plavanow, Plavonow]46 zaginiona wieś, komt. gdańskie, prok. 
mirachowskie – 26 IX 1245 r. wzm. (PU nr 87, s. 73-74); 7 III 1283 r. wzm. (PU nr 
358, s. 319-320); 16 IV 1283 r. wzm. (PU nr 360, s. 327); 1291 r. wzm. (PU nr 481, 
s. 429; nr 482, s. 430-431; nr 532, s. 480-483); 9 VIII 1295 r. wzm. (PU nr 528, s. 472-
473); 19 X 1295 r. wzm. (PU nr 531, s. 478); 10 IX 1316 r. wzm. (PrUB II nr 160, 

46 3 XII 1226 r. w bulli Honoriusza III mowa o prawach klasztoru do posiadania wód i młynów 
(in aquis et molendinis), PU nr 32.
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s. 111; nr 161, s. 112), 25 VII 1332 r. przywilej (PrUB II nr 759, s. 505); 1 VIII 1434 
przywilej (A. Czacharowski, Kopiariusz, nr 34, s. 88-89)47

Chojnice48 [Konitz] dwa wiatraki na terenie wolności miejskiej (zcwu wintmolen off 
erer fryeheit) [Konitz, Konitz] miasto, pow. chojnicki, gm. Chojnice, komt. człuchow-
skie – 15 VII 1377 r. przywilej na dwa wiatraki (HKS nr 118, s. 132); 27 V 1408 r. 
przywilej (XIV HA Rep. 320A Stadt Konitz nr 2); 1445 r. wzm. (APB 1675/33, s. 25)

Chojnice [Konitz] młyn przy mieście (mul bie der stat), pow. chojnicki, gm. Chojnice, 
komt. człuchowskie – 19 XI 1356 r. wzm. (PrUB V nr 484, s. 271-272); (zk, m) 24 IV 
1360 r. mieszczanie otrzymują młyn przy mieście (HKS nr 74, s. 87); 1437 r. czynsz 
(GZB, s. 113); Chojnice, wieś przed miastem49 (dorf vor der Conitcz und mole) 22 XI 
1454 r. wzm. (OBA nr 13239); 22 XII 1454 r. przywilej (HKS nr 190, s. 199-200 = 
koncept pisma OBA nr 13339)

Chotkowo, Kartkowo [Raotkow, Kaotkow, Kathkow] pow. bytowski, gm. Czarna Dą-
brówka, komt. gdańskie, prok. bytowskie – 1438 r. czynsz (GZB, s. 133)

Chrabrowo ros. [Powunden] młyn koło zamku, Chrabrowskij Sowjet, Gurjewskij 
Rayon, bp. sambijskie, komor. Powunden – 1319–1344 r. przywilej (UBS nr 348, s. 252)

Chrustalnoe ros. [Wiekau] Pereslawskij Sowjet, Zelenogradskij Rayon, bp. sambijskie, 
komor. Medenau – 1416 r. przywilej (GStA PK, Perg. Urk., Sch. XXVIII nr 14)

Chrząstówko [Cristfeld, Christfelder Mühle], pow. i gm. Człuchów, komt. człuchow-
skie – XV w. czynsz, młyn pusty (OBA nr 28953, k. 7r); 29 V 1491  r. odnowienie 
przywileju (DCS nr 3)

Chwaszczyno [Quaschin] pow. kartuski, gm. Żukowo, komt. gdańskie, okr. sulmiński 
– 1402–1409 r. wzm. o młynie (Kriedte, s. 64); 1415 r. czynsz (Kriedte, s. 94)

Chylonia [Kielau] obecnie Gdynia Chylonia, komt. gdańskie, urząd leśny – (1400 r.) 
pocz. XV w. czynsz (KKG nr 231, s. 224); 1438 r. czynsz (GZB, s. 130)

47 Wydawca identyfikował młyn z Chmielnem, raczej chodzi o Chmielonko na południe od wsi 
– pomiędzy jeziorami Kłodno i Raduńskim na granicy dawnych dóbr Pławno (Plawnow). Tak też 
przyjął w późniejszej publikacji, zob. A. Czacharowski, dz. cyt., s. 69.

48 Na mapie Schroettera oznaczono w pobliżu Chojnic dwa wiatraki, jeden na północy zachód, 
drugi na południowy wschód od miasta.

49 Wydawca przypuszczał, że wieś przed miastem to obecnie jego część, być może tzw. Człuchowskie 
Przedmieście (niem. Schlochauer Vorstadt). O jaki młyn krzyżacki dokładnie chodziło, trudno jedno-
znacznie stwierdzić.
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Ciechocin, Młyn Ciechociński [Deutsch Cekzin] pow. chojnicki, gm. Chojnice, komt. 
tucholskie – 24 VIII 1338 r. wzm. (UKT nr 10, s. 12, 13); 26 XI 1358 r. wzm. o stawie 
młyńskim w okolicy wsi Ostrowite (UKT nr 56, s. 60); 1441 r. przywilej (UKT nr 138, 
s. 158); ok. 1400 r. czynsz (UKT, Zinsbuch, s. 127); 1438 r. czynsz, młyn pusty (GZB, 
s. 105); XV w. czynsz (OBA nr 28267, k. 3r, 10v)

Ciekocino [Zackenzin] pow. wejherowski, gm. Choczewo, komt. gdańskie, wój. lębor-
skie – 1438 r. czynsz (GZB, s. 125)

Cisowa, obecnie Gdynia Cisowa [Ciessau] komt. gdańskie, urząd leśny – pocz. XV w. 
czynsz (KKG nr 231, s. 226); 1438 r. czynsz, młyn pusty (GZB, s. 129)

Cogien, komt. bałgijskie – 1437 r. czynsz (GZB, s. 39)

Colly, komt. gdańskie, okr. sulmiński – czynsz (L. Weber, dz. cyt., s. 347)

Cołdanki50 [Zoldan] pow. chojnicki, gm. Chojnice, komt. człuchowskie – 4 V 1357 r. 
wzm. o prawie budowy młyna (Panske, HKS nr 63, s. 78)

Cransschen, „nowe mole” komt. brodnickie – 1437 r. czynsz (GZB, s. 89; SHGZCH, 
s. 24)

Crewtczmole, przy wsi „Borgersdorf” obecnie część miasta Brodnicy, komt. brodnickie 
– 14 X 1446 r. czynsz, młyn pusty (Vis. I nr 124 s. 270); 6 XI 1447 r. „Krewczmole” 
czynsz (Vis. I nr 134 s. 316)

Czapielsk [Czapielken]51 pow. gdański, gm. Kolbudy, komt. gdańskie – 17–18 XI 
1323 r. wzm. o prawie budowy (PrUB II nr 427, s. 306)

Czarne, Hamersztyn [Hammerstein] miasto, pow. człuchowski, komt. człuchowskie – 
19 VI 1395  r. rezerwacja miejsca na młyn (HKS nr 152, s. 160)52; czynsz (OBA nr 
28953, k. 7r); 13 VI 1478 r. wzm. (MRPS, t. 1, nr 1459, s. 75-76); 13 VI 1503 r. wzm. 
(GStA PK, Perg. Urk., Sch. 77 nr 56)

Czarże [Scharnese] pow. bydgoski, gm. Dąbrowa Chełmińska, komt. starogrodzkie – 
1446 r. prawo budowy wiatraka i młyna kieratowego (D. Brauns, dz. cyt., s. 79)

50 Wspomniany młyn chyba nie powstał, później istniał przy wsi wiatrak zaznaczony na mapie 
Schroettera. 

51 Na mapie Schroettera oznaczono we wsi młyn.
52 W opisie granic miasta wymieniono też pastwiska graniczące z terenem Hannusa molnersa (mły-

narza?).
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Czerniki [Schwarzstein] pow. kętrzyński, gm. Kętrzyn, komt. bałgijskie, komor. Kę-
trzyn – 1422 r. czynsz (GZB, s. 28); 25 I 1466 r. nadanie dóbr, wzm. o młynie (OF 94 
s. 146-148)

Czerpyn – 29 X 1456 r. wzm. (APG 368/I,74)

Czersk [Czersk] miasto, komt. tucholskie, okr. zaborski – 19 I 1350 r. przywilej (PrUB 
IV nr 532, s. 477-478; UKT, nr 32, s. 39); ok. 1400 r. czynsz (UKT, Zinsbuch, s. 133;); 
25 VIII 1398 r. przywilej (HKS nr 112a, s. 213-214); 1438 r. czynsz (GZB, s. 106); XV 
w. czynsz (OBA nr 28267, k. 9r, 11r)

Czerwonka [Rothfliess]53 pow. olsztyński, gm. Biskupiec, bp. warmińskie, komor. jezio-
rańskie – 20 IX 1365 r. prawo budowy i posiadania młyna we wsi pomiędzy Biesowem 
[Boessau] i Droszewem [Kunzkeim] (CDW II nr 386 s. 399)

Człuchów [Schlochau] wiatrak, pow. i gm. Człuchów, komt. człuchowskie – czynsz 
(OBA nr 28953, k. 7r)

Czulpa54 [Zölp] pow. ostródzki, gm. Małdyty, komt. dzierzgońskie, komor. Neimen – 
28 IV 1345 r. przywilej (PrUB III/2 nr 720, s. 608-609)55; 1389 r. wzm. (PKCh, s. 170), 
1399 r., 1407 r. sprzedaż młyna (PKCh, s. 170, 171); 1408 r. wzmianki o czynszu i mły-
narzu (Semrau, MCV nr 42 s. 108); 1437 r. czynsz (GZB, s. 32); 9 I 1474 r. nadanie 
młyna (GStA PK, Perg. Urk., Sch. XXIV nr 23)

Czygelmole, Czeigelmole komt. brodnickie – 14 X 1446 r. czynsz (Vis. I nr 124, s. 270); 
6 XI 1447 r. czynsz (Vis. I nr 134, s. 316); 11 XI 1451 r. czynsz (OBA nr 10964, k. 1v)

Damdis mole, komt. golubskie – 1448–1449 r. czynsz (OBA 9800, k. 8r; druk: Historia 
Golubia-Dobrzynia, t. 1, s. 164) zob. Adams mole

Damerau, alden mole czur Damerow, ob. kaliningradzki na południe od Tapiawy [Ta-
piau], ros. Gvardejsk, komt. królewieckie – 14 IX 1384  r. wzm. (Rep. 100a nr 245 
Fotokopie Hannover Landes Bibliothek Hs. XIX 1083, k. 82v /fotokopia, s. 78/)

Damnica, zob. Przytok

53 Na mapie Schroettera oznaczono we wsi młyn.
54 Dane na temat młyna zestawił A. Semrau, Die Siedlungen im Kammeramt Neimen (Komturei 

Christburg) im Mittelalter, MCV 42, 1934, s. 108-109.
55 26 III 1531 r. wzm. o nadaniu wsi Limża (niem. Limbsee) pow. iławski, gm. Kisielice oraz młyna 

w Zulpe (Ztulpe).
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Daszkowo [Dascken, Daskowo, Daszkowomühle] gm. i pow. grudziądzki, komt. po-
krzywińskie – 1430 r. wzm. (D. Brauns, dz. cyt., s. 88-89; L. Weber, dz. cyt., s. 414; 
SHGZCH, s. 27)56

Dąbrowa [Damerau] pow. malborski, gm. Lichnowy, komt. malborskie – 3 IV 1352 r. 
wzm. o mieszkańcach, że mają prawo pływać łodziami do młyna i na rynek (PrUB V nr 
32, s. 17) 

Dąbrowa [Schöndamerau] pow. braniewski, gm. Płoskinia, kap. warmińska, komor. 
fromborskie? – 22 V 1343 r. wzm. o prawie do budowy młyna (CDW II nr 24, s. 22-23 
/PrUB III/2 nr 558, s. 432-433); 10 XII 1391 r. prawo budowy młyna (CDW III nr 
253, s. 226)57

Dąbrowa Człuchowska [Damerau] pow. człuchowski, gm. Przechlewo, komt. człu-
chowskie – 9 V 1373 r. wzm. (HKS nr 97, s. 112-113)

Dąbrowa [Damerau] wiatrak?, pow. malborski, gm. Lichnowy, komt. malborskie, wój. 
Laski – 1404 r. wzm. (MK, s. 130)

Dąbrówka Mała [Klein Damerkow] pow. wejherowski, gm. Gniewino, komt. gdańskie, 
wój. lęborskie – pocz. XV w. czynsz (KKG nr 226, s. 208); czynsz (OBA nr 28752)

Dąbrówno58 [Gilgenburg] pow. ostródzki, gm. Dąbrówno, komt. ostródzkie, wój. Dą-
brówno – 19 VI 1413  r. wzm. (OBA nr 1958, k. 1v); 1437  r. czynsz (GZB, s. 82); 
1437 r. czynsz (OBA nr 7398, k. 15v)

Debrzno [Preussisch Friedland] pow. człuchowski, gm. Debrzno, komt. człuchowskie – 
25 II 1361 r. przywilej na 1/2 młyna (HKS nr 77, s. 91); czynsz (OBA nr 28953, k. 7r)

Deksyty [Dixen] pow. bartoszycki, gm. Górowo Iławeckie, komt. bałgijskie, komor. 
Pruska Iława – 1405 r. czynsz (OF 162, k. 71r); 1415 r. czynsz (OF 201, k. 13r); 1437 r. 
czynsz, młyn pusty (GZB, s. 39)

Dębnica, zob. Przytok

56 Młyn prywatny w dobrach rycerza Hansa von Logendorf, zob. F. Schultz, Geschichte der Stadt und 
des Kreises Kulm, Danzig 1874, s. 196.

57 Wzm. o zmianie praw młyna w 1597 r., CDW III nr 253, s. 226, przyp. 1.
58 Dalsze informacje na temat tego młyna w XVI w., pomijając jednak wczesne dane z GZB podał 

G. Michels, dz. cyt., s. 58-60. 
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Dębowiec59 [Eichholz] pow. braniewski, gm. Lelkowo, komt. bałgijskie, komornictwo 
w Żelaznej Górze – [Eynchholcz] 1437 r. czynsz (GZB, s. 40-41); 1440–1441 r. czynsz 
(OF 162b, k. 27r, 37v) wzm. (OF 162b, k. 40r); 28 IV 1493 r. wzm. (GStA PK, Perg. 
Urk., Sch. XXVI nr 295)

Długobór [Langwalde] pow. braniewski, gm. Płoskinia, kap. warmińska, komor. pie-
niężnieńskie – 30 XI 1318  r. wzm. o prawie do posiadania młyna (CDW I nr 189, 
s. 325) 

Doba60 [Doben] pow. giżycki, gm. Giżycko, komt. pokarmińskie, prok. barciańskie – 
1422 r. czynsz (GZB, s. 28); 1425/26 r. czynsz (OF 164, k. 32v); 1 IX 1437 r. przywilej 
(GStA PK, Perg. Urk., Sch. XXVI nr 31); 1437 r. czynsz, młyn pusty (GZB, s. 68); 
1437 r. czynsz (Dowen) (GZB, s. 53)

Dobre Miasto [Guttstadt] pow. olsztyński, gm. Dobre Miasto, bp. warmińskie, komor. 
dobromiejskie – 26 XII 1329 r. rezerwacja (CDW I nr 245, s. 412); 28 IV 1339 r. wzm. 
o młynie i młynarzu (CDW I nr 295, s. 481-482); 21 VII 1407 r. wzm. (CDW III nr 
433, s. 442); 14 XI 1428 r. wzm. o młynie (CDW IV nr 253, s. 286)61

Dobrocin [Alt Bestendorf ] pow. ostródzki, gm. Małdyty, komt. elbląskie, komor. morą-
skie – 1402 r. czynsz (APG 369, 1/2102, k. 13v); 29 IX 1426 r. czynsz (OF 166n, s. 24); 
11 XI 1438 r. czynsz (OF 200b, k. 120v); 11 XI 1443 r. czynsz (OF 200b, k. 241r); 
1445 r. czynsz (APG 369,1/2103, k. 52r, 57r); 11 XI 1444 – 2 II 1445 r. czynsz (OF 
200b, k. 246v); 1 V 1446 r. czynsz (OF 200b t. II, k. 135v, 138v, 140v, 143r, 146v); 11 
XI 1446 r. czynsz (OF 200b t. II, k. 102r); 11 XI 1446 – 2 II 1447 r. czynsz (OF 200b 
t. II, k. 310r); 1 V 1447 r. czynsz (OF 200b t. II, k. 339v, 349v, 354r); 11 XI 1447 – 11 
XI 1448 r. czynsz (OF 200b, k. 392v); 11 XI 1449 r. czynsz (OF 200b, k. 422r); 1449 r. 
czynsz (OF 200b t. II, k. 183v); 1 V 1449 r. (OF 200b t. II, k. 227r, 229v, 239v, 251r, 
280r) 11 XI 1449 r. czynsz (OF 200b t. II, k. 251r); 1450 r. czynsz (OF 200b t. II, 
k. 8v), 1 V 1450 r. czynsz (OF 200b t. II, k. 15v, 20v, 21r)

Dobry [Döbern] pow. elbląski, gm. Godkowo, komt. elbląskie, komor. Burdajny – 17 
X 1378 r. wzm. o stawie (HKE nr 42f, s. 87); 1402 r. czynsz (APG 369,1/2102, k. 37v); 
11 XI 1416 r. czynsz (OF 200b, k. 5r); 1417 r. czynsz (OF 200b, k. 10r); 1419 r. czynsz 
(OF 200b, k. 14v); 1420–1426 r. czynsz (OF 200b, k. 45v); 11 XI 1425 r. czynsz (OF 
200b, k. 60v); 2 II 1426 r. czynsz (OF 166n, s. 72); 11 XI 1426 r. czynsz (OF 200b, 
k. 63v); 1427–1428 r. czynsz (OF 200b, k. 26v); 2 II 1429 r. czynsz (OF 200b, k. 30r); 

59 Według mapy Schroettera młyn znajdował się w Schlepstein (brak nazwy polskiej). 
60 Nazwy Dojewo użyła L. Wakuluk, dz. cyt., s. 378.
61 W XVI w. (1528 r.) wieś Kwiecewo była zobowiązana do dostarczania drewna na potrzeby młyna 

w Dobrym Mieście, V. Röhrich, Die Kolonisation, ZGAE, 18, 1911, s. 271.
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2 II 1430 r. czynsz (OF 200b, k. 35v); 11 XI 1430 r. czynsz (OF 200b, k. 49r); 2 II 
1431 r. czynsz (OF 200b, k. 75r); 2 II 1432 r. czynsz (OF 200b, k. 76r); 11 XI 1432 r. 
czynsz (OF 200b, k. 52r); 25 XII 1433 r. czynsz (OF 200b, k. 95r); 25 XII 1435 r. 
czynsz (OF 200b, k. 106r); 11 XI 1440 r. czynsz (OF 200b, k. 283r); 2 II 1441 r. czynsz 
(OF 200b, k. 288r); 1442 r. czynsz (OF 200b, k. 210v); 1443–1444 r. czynsz (OF 200b, 
k. 217r); 1444–1445 r. czynsz (OF 200b, k. 226v); 1445 r. czynsz (APG 369, 1/2103, 
k. 37v); 2 II 1445 r. czynsz (OF 200b, k. 206r); 11 XI 1445 r. wzm. (OF 200b, k. 146); 
1446 r. czynsz (OF 200b t. II, k. 126v); 1 V 1446 r. czynsz (OF 200b t. II, k. 134r, 141v, 
146v); 1446–1447 r. czynsz (OF 200b t. II, k. 306v); 1 V 1447 r. czynsz (OF 200b t. II, 
k. 338v, 348v) 1449 r. czynsz (OF 200b t. II, k. 180v); 1 V 1449 r. czynsz (OF 200b 
t. II, k. 223r, 228v, 229v, 244v, 271r); 1450 r. czynsz (OF 200b t. II, k. 7v, 66r); 1 V 
1450 r. czynsz (OF 200b t. II, k. 15r, 20v, 21r)

Dobrzyki [Weinsdorf ] pow. iławski, gm. Zalewo, komt. dzierzgońskie, wój. przezmar-
skie – 29 IX 1327 r. nadanie młyna (PrUB II nr 593, s. 393), 25 IV 1334 r. zgoda na 
rozbiórkę młyna (PrUB II nr 835, s. 562)

Dobrzyki [Weinsdorf ] wiatrak, pow. iławski, gm. Zalewo, komt. dzierzgońskie, wój. 
przezmarskie – 1397 r. wzm. o młynie (PKCh, s. 149); 1397 r. wzm. o młynarzu (PKCh, 
s. 149); 1405 r., 1407 r. (PKCh, s. 248) wzm. o młynarzu (PKCh, s. 149)62; wzm. o mły-
narzu (PKCh, s. 149), 1409–1412 r. wzm. (A. Semrau, Die Siedlungen im Kammeramt 
Preußischmarkt, MCV 40, s. 95= PKCh, s. 248); (Wigandosdorff) 1437 r. czynsz (GZB, 
s. 11, 36); 5 VII 1461 r. nadanie wiatraka (OF 100, k. 4v)

Dolina ros. [Neu Zimmau, Simnau, Symaw] dawny pow. Welawa, komt. królewieckie, 
urząd leśny Tapiawa – 1423 r. czynsz (L. Weber, dz. cyt., s. 532; H. i G. Mortensen, 
Die Besiedlung des nordöstlichen Ostpreußens bis zum Beginn des 17. Jahrhunderts, Teil I, 
Leipzig 1937, s. 204); 1469 r. wzm. (H. i G. Mortensen, dz. cyt., s. 204)

Dolny Młyn, nedir mole, pow. tucholski, gm. Cekcyn, komt. tucholskie – 6 II 1398 r. 
przywilej (UKT nr 111, s. 115-116); czynsz (OBA nr 28267, k. 10v) – zob. Nowy 
Młyn, komt. tucholskie

Domkowo [Domkau] pow. ostródzki, gm. Grunwald, komt. ostródzkie, komor. Dą-
brówno – ok. 1414 r. wzm. o młynie zniszczonym (K. Abe, Die Komturei Osterode, s. 87)

Dorniger mole, komt. golubskie – 1448–1449 r. czynsz (OBA 9800, k. 8r; druk: Histo-
ria Golubia-Dobrzynia, t. 1, s. 164) zob. Camanczmole

62 Na istnienie młyna, a być może także wiatraka, w Dobrzykach wskazywała H. Wunder, dz. cyt., 
s. 152. Wydaje się, że działał wówczas już jedynie wiatrak.
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Dowbin63, Doben, komt. królewieckie, urząd leśny Tapiawa – 10 XI 1362 r. nadanie 
młyna (PrUB VI/1 nr 19, s. 11; OF 105, k. 67r); 1404 r. czynsz (OF 111, k. 85v); 
1423 r. czynsz (OBA nr 4216, k. 4r); 1437 r. czynsz (Douben) (GZB, s. 58)

Drewantczmole, komt. brodnickie – 24 VIII 1374 r. wzm. młyn nad Drwęcą (Dre-
wenz) (APG 368/II,10); 14 X 1446 r. czynsz, młyn pusty (Vis. I nr 124 s. 270); 6 XI 
1447 r. czynsz (Vis. I nr 134, s. 316)

Drewnica [Schönbaum] wiatrak, pow. nowodworski, gm. Stegna, komt. malborskie, 
wój. Grabiny Zameczek – ok. 1400 r. czynsz (ZHM, s. 39); 29 IX 1400 r. czynsz (MK, 
s. 22); 1401 r. czynsz (MK, s. 45, 50); 1402 r. czynsz (MK, s. 74, 79); 1403 r. czynsz 
(MK, s. 110, 111); 1404 r. czynsz (MK, s. 130, 137); 1412 r. czynsz (MK, s. 274), 
1443  r. wzm. wiatrak pusty (OBA nr 8388 = druk J. Sarnowsky, Das Treßleramt des 
Deutschen Ordens, nr 5, s. 206)

Drewnowo64 [Andrewesdorph, Drewsdorf ] obok wsi młyn, pow. braniewski, gm. 
Frombork, bp. warmińskie, komor. braniewskie – 5 I 1320 r. wzm. o młynie (CDW 
I nr 195, s. 333)

Druzhnoye65 ros. [Mednicken] Pereslawskij Sowjet, Zelenogradskij Rayon, komt. kró-
lewieckie, komor. Wargen – 15 VIII 1328 r. wzm. o młynie w okolicach wsi (PrUB II 
nr 628, s. 416)

Drwęck [Dröbnitz] pow. olsztyński, gm. Olsztynek, komt. ostródzkie, komor. Olsz-
tynek – 24 VIII 1374 r. wzm. (APG 368/I,30); 1416 r. wzm. o zniszczonym, pustym 
młynie (K. Abe, Die Komturei Osterode, s. 90)

Drybok, koło wsi Wielka Słońca, pow. tczewski, gm. Subkowy, wój. tczewskie – 10 III 
1314 r. wzm. (F. Schultz, Geschichte des Kreises Dirschau, s. 256; Dwa dokumenty krzy-
żackie dla klasztoru cystersów w Pelplinie z lat 1314–1315, wyd. K. Bruski, W. Długo-
kęcki, [w:] Ludzie, władza, posiadłości, red. J. Powierski, B. Śliwiński, (Gdańskie studia 
z dziejów średniowiecza nr 1) Gdańsk 1994, dok. 1, s. 251-252)

Dunajewka ros. [Thierenberg] Schatrowskij Sowjet, Zelenogradskij Rayon, bp. sambij-
skie – 8 XII 1342 r. wzm. (PrUB III/2 nr 495, s. 379-380; reg. UBS nr 330, s. 242); 25 
V 1422 r. przywilej (OF 103, k. 25v)

63 Na mapie Schroettera oznaczono młyn Doben Mühle.
64 Czy nie ten młyn co w Baranówce.
65 Na mapie Schroettera młyn na zachód od wsi teren oznaczony jako Mühlfeld.
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Dunajewka ros. [Thierenberg] przy zamku, Schatrowskij Sowjet, Zelenogradskij Rayon, 
bp. sambijskie 23 X 1348 r. przywilej (UBS nr 379, s. 265); (bs, p) 25 VIII 1369 r. 
sprzedaż młyna (UBS nr 493, s. 335)

Duża Kujawa, zob. Motyka

Dylewo66 [Döhlau] pow. ostródzki, gm. Grunwald, komt. ostródzkie, komor. Dąbrów-
no – 1433  r. wzm. (K. Abe, Die Komturei Osterode des deutschen Orden in Preussen 
1341–1525, (Studien zur Geschichte Preussens, 16), Köln–Berlin 1972, s. 95)

Dytterichs mole, zob. Polnische mole

Działdowo [Soldau] miasto, pow. działdowski, komt. ostródzkie – 11 XI 1407 r. wzm. 
o wybudowaniu młyna (GA, s. 324)

Dziarnówko [Klein Sehren] pow. iławski, gm. Iława, komt. ostródzkie, komor. iław-
skie – 1410 r. czynsz, 1414 r. czynsz (K. J. Kaufmann, Geschichte des Kreises Rosenberg, 
Marienwerder 1927, s. 166); 1437 r. czynsz (GZB, s. 80)

Dziarny [Sernaw, Groß Sehren] pow. iławski, gm. Iława, komt. ostródzkie, komor. iław-
skie – 1437 r. czynsz (GZB, s. 85)

Dzierzgoń [Christburg] miasto, komt. dzierzgońskie – 6 IV 1434  r. wzm. o młynie 
(GA, s. 140-141); 1437 r. wzm. o młynie komturskim mającym 6 kół (GZB, s. 37)

Dźwierzuty [Mensguth] pow. szczycieński, gm. Dźwierzuty, komt. elbląskie, okr. szczy-
cieński – 1402 r. czynsz (APG 369,1/2102, k. 69r); 29 IX 1426 r. czynsz (OF 166n, 
s. 128, 131); 8 V 1440 r. wzm. o młynie i młynarzu (GA, s. 101); 17 II 1483 r. nadanie 
młyna (GStA PK, Perg. Urk., Sch. XXXIX nr 122)

Eilenmühle, komt. starogrodzkie – wzm. (L. Weber, dz. cyt., s. 399)

Elbląg [Elbing] miasto, komt. elbląskie, komor. Weklice – 1246 r. rezerwacja (PrUB I/1 
nr 181, s. 132); V 1255 r. wzm. młyn Szpitala św. Ducha (CDW I nr 36, s. 73); 14 IX 
1275 r. wzm. młyn Szpitala św. Ducha (CDW I nr 52, s. 91); (szpital zk) 1316 r. wzm. 
(A. Semrau, Über die Entstehung, s. 67)67; 16 IX 1344 r. wzm. prawo budowy (CDW II 
nr 39, s. 40); 1357 r. wzm. (A. Semrau, Über die Entstehung, s. 67) 1403 wzm. (A. Sem-
rau, Über die Entstehung, s. 67); 1406 r., 1408–1410 r., 1413 r., 1414 r. (NKRSME nr 
398 s. 76; nr 685, s. 149; nr 906 s. 191; nr 914, s. 193; nr 1051 s. 229; nr 1382 t. 2 

66 W pobliżu wsi brak cieku wodnego, może istniał tam wiatrak?
67 Za: A. Semrau, Über die Entstehung und den ältesten Gebrauch der Strassennamen in der Altstadt 

Elbing, MCV, 32, 1924 s. 67.
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s. 68; nr 1439 t. 2, s. 80); Elbląg – młyn należący do Szpitala św. Ducha – 1404–1406 r., 
1408 r., 1409 r. wzm. (NKRSME nr 139 s. 31; nr 276 s. 54; nr 277, s. 54; nr 278 s. 54; 
nr 402, s. 77; nr 403 s. 77; nr 571, s. 117; nr 812, s. 174; nr 813 s. 175; nr 815, s. 176); 
1445 r. czynsz z młyna szpitalnego (APG 369,1/2103, k. 64v, 68r); wzm. o 4 młynach 
kontrolowanych przez komtura, 13 IX 1446 r. (Vis. I nr 120, s. 237); 25 XI 1451 r. (Vis. 
II nr 176, s. 139)68; 1454 r. wzm. (ASP IV nr 276, s. 418); 1457 r. wzm. w tym młyn 
Szpitala św. Ducha (ASP IV nr 382, s. 592; nr 384 s. 598)

Elbląg [Elbing] „Dorf vor der Stadt” miasto – czynsz 26,5 grz. płacony przez miasto 
Zakonowi z młyna i czterech łanów ziemi (APG 369, 1/2102, k. 66v)

Elbląg [Elbing] młyn dolny„nedir mole”, komt. elbląskie, komor. Weklice – 1387  r. 
wzm. (W. Ziesemer, Wirtschaftsordnung des Elbinger Ordenshauses, Prussia 24, 1922, 
s. 14); 1431 r. wzm. (OF 200b I, k. 88v); 8 V 1440 r. wzm. (GA, s. 95) 

Elbląg [Elbing] młyn górny„obirmole”, komt. elbląskie, komor. Weklice – 1387 r. wzm. 
(W. Ziesemer, Wirtschaftsordnung des Elbinger Ordenshauses, Prussia 24, 1922, s. 14); 
1405  r. wzm. (NKRSME nr 314, s. 60); 1409  r. wzm. (NKRSME nr 908, s. 192); 
1431 r. wzm. (OF 200b I, k. 88v); 8 V 1440 r. wzm. (GA, s. 95) 

Elbląg [Elbing] młyn kieratowy – 1410 r. młyn kieratowy (NKRSME nr 1016, s. 221, 
nr 1059); 1412 r. wzm. (A. Semrau, Zur Geschichte des Mühlenregals, s. 7)

Elbląg [Elbing] młyn piekarski, młyn nowy „nuwen mole”, komt. elbląskie, komor. 
Weklice – 1431 r. wzm. (OF 200b I, k. 88v); 8 V 1440 r. wzm. (GA, s. 95, 96) 

Elbląg, Notsack69 [Not sag, Notsack Mühle] miasto, komt. elbląskie, komor. Weklice – 
1431 r. wzm. (OF 200b I, k. 88v);

Ellermühle, brak nazwy rosyjskiej obok wsi Lampasch (ros. Nadeschdino) Nadesch-
dinskij Sowjet, Bagrationowskij Rayon, komt. pokarmińskie, komor. Knauten – 28 VII 
1482 r. wzm. nadanie (OstF 116, k. 46r-v = OstF 157, k. 111r-v)

Eyndelen Mühle, Egdeln70 pow. bartoszycki, gm. Górowo Iławeckie, komt. bałgijskie, 
komor. Woria – 1415 r. czynsz (OF 201, k. 13r); 1420–1422 r. czynsz (OF 162, k. 82v); 
1437 r. czynsz (GZB, s. 39)

68 Chodzi prawdopodobnie o tzw. młyn górny, dolny, nowy i folusz.
69 Zob. też: K. Soecknick, dz. cyt., s. 225.
70 Brak polskiej nazwy osada na północ od wsi Glądy. Na mapie Schroettera jest wskazy młyn na 

zachód od osady o nazwie Raabsche Mühle.
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Falkenberg71, wiatrak, pow. tczewski, gm. Gniew, komt. gniewskie – ok. 1419 r. czynsz 
(GZB, s. 15), 1444 r. czynsz wiatrak (ZKM 1444, s. 114)

Fedderau, Vederaw, Bagrationowskij Rayon, komt. bałgijskie, urząd leśny Żelazna Góra 
– 13 VII 1399 r. wzm. o młynarzu72 (OstF 141, k. 250r-v; A. Rogge, Das Amt Balga, 
s. 481, nr 43); 17 III 1428 r. wzm. (GStA PK, XX. HA Findbuch 19); 1437 r. czynsz 
(GZB, s. 41); 1440–1441 r. czynsz (OF 162b, k. 23v, 34v, 37v); 11 XI 1469 r. wzm. 
o przekazaniu czynszu (OstF 141, k. 36r-v; A. Rogge, Das Amt Balga, s. 488, nr 70)

Fiszewo [Wyntmoloe in dem Werder, Fischau] wiatrak. pow. elbląski, gm. Gronowo El-
bląskie, komt. elbląskie, komor. fiszewskie – 1402 r. czynsz (APG 369, 1/2102, k. 26v); 
29 IX 1426 r. czynsz (OF 166n, s. 131)73; 1445 r. czynsz (APG 369, 1/2103, k. 1r); 1 V 
1446 r. czynsz (OF 200b t. II, k. 146r); 13 IX 1446 r. czynsz (Vis. I nr 120, s. 237); 
1 V 1447 r. czynsz (OF 200b t. II, k. 353v); 1 V 1449 r. czynsz (OF 200b t. II, k. 226v, 
229r-v, 241v, 271v); poł. XV w. czynsz (APG 369,1/2104a, s. 1) 1 V 1450 r. czynsz (OF 
200b t. II, k. 21r); 25 XI 1451 r. czynsz (Vis. II nr 176, s. 139)

Frombork [Frauenburg], komt. warmińskie – przypuszczenie na temat istnienia młyna 
w średniowiecznym mieście (B. Orłowski, Kopernik nie budował wodociągu we Frombor-
ku, „Komunikaty Mazursko-Warmińskie”, 2, 1959, s. 125)

Frydląd Pruski, ros. Prawdinsk, [Friedland] Prawdinskij Rayon, komt. pokarmińskie, 
komor. Domnau – 25 III 1335 r. wzm. o stawie młyńskim i zastrzeżeniu prawa budowy 
młyna dla Zakonu (PrUB II nr 874, s. 590); 19 XI 1401 r. wzm. o stawie (OstF 116, 
k. 134v = OstF 157, k. 96v); 1425/1426 r. czynsz (OF 164, k. 7r, 14v, 16v, 20v); 1437 r. 
czynsz (GZB, s. 50); 29 IX 1447 r. czynsz (Vis. I nr 133, s. 294); 19 VIII 1495 r. wzm. 
o młynie Pfeffermühle koło miasta Frydląd (OstF 157, k. 90r-v)

Frygnowo74 [Frögenau] pow. ostródzki, gm. Grunwald, komt. ostródzkie, komor. 
Wierzbica – 1437 r. czynsz (GZB, s. 82)

Fuchshol, Vuchshol, młyn na rzece Baudze pomiędzy wsiami Bogdany i Garbina, pow. 
braniewski, gm. Frombork, bp. warmińskie, komor. braniewskie – 5 I 1320  r. wzm. 
(CDW I nr 195, s. 333)75

71 Po lewej stronie Wisły, w obrębie komt. gniewskiego, istniałą karczma o tej nazwie, zob. LP 1565, 
s. 146.

72 Mowa o dawnym przywileju na młyn i karczmę.
73 Wzmiankę tę błędnie próbował utożsamiać z Oleśnem J. Stephan, Die Besiedlung, s. 84. 
74 Na mapie Schroettera w pobliżu wsi brak rzeki, może istniał tam wiatrak?
75 A. Poschmann, dz. cyt., ZGAE 18, 1913, s. 785.
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Funka [Klein Konitz, Funker Mühl] koło wsi Charzykowy, (niem. Müskendorf ) pow. 
chojnicki, gm. Chojnice, komt. człuchowskie – 1334  r. nadanie młyna (HKS nr 8, 
s. 17); czynsz (OBA nr 28953, k. 7r)

Furmanowo ros. [Wonditten, pol. Wądyty] Orechowskij Sowjet, Bagrationowskij Rayon, 
komt. bałgijskie, okr. Pruska Iława – 1407–1409 r., 1415 r. czynsz jako Wundithen (OF 
201, k. 18r); 1417–1422 r. czynsz (OF 162, k. 56r); 1437 r. czynsz (GZB, s. 39)

Gacki [Gatzki] pow. świecki, gm. Drzycim, komt. świeckie – 1266 r. prawo budowy 
(PU nr 214, s. 176)

Gaj Grzmięca, Grzmiąca [Russche mole, Gremenzmühle]76 koło wsi Pokrzydowo, pow. 
brodnicki, gm. Zbiczno, komt. brodnickie –20 I 1414 r. wzm. (GA, s. 382); 1437 r. 
czynsz (GZB, s. 89; SHGZCH, s. 44); 14 X 1446 r. czynsz (Vis. I nr 124, s. 270); 6 
XI 1447 r. czynsz (Vis. I nr 134, s. 316), 11 XI 1451 r. czynsz (OBA nr 10964, k. 1v)

Galiny77 [Gallingen] pow. Bartoszycki, gm. Bartoszyce, komt. bałgijskie, komor. bar-
toszyckie – 1415 r. czynsz, młyn zwany Galinden (OF 201, k. 12r); 3 IV 1468 r. wzm. 
(OstF 151, k. 41r-43r)

Garbno [Lamgarben] pow. kętrzyński, gm. Korsze, komt. bałgijskie, komor. kętrzyńskie 
– 1422 r. czynsz (GZB, s. 27); 1437 r. czynsz (GZB, s. 69)

Gardzień78 [Garden] pow. iławski, gm. Iława, kap. pomezańska – 1378–1379 r. sprze-
daż młyna (K. J. Kaufmann, Geschichte, s. 165)

Gąsiorki [Gundterswalde, Gonsiorken] pow. tczewski, gm. Morzeszczyn, komt. po-
krzywińskie – przed 1416 r. czynsz (GZB, s. 14)

Gdańsk Młode Miasto, komt. gdańskie – 24 VI 1425 r. wzm. o rowie młyńskim (KKG 
nr 170, s. 150-151)

Gdańsk, Wielki Młyn, komt. gdańskie, okr. sulmiński – 11 XI 1356 r. wzm. o mły-
nówce (kanał Raduni) (PrUB V nr 480, s. 267-268, druk: P. Simson, Bd. IV nr 88, 
s. 43); 20 III 1364 r. wzm. (PrUB VI/1 nr 266); 18 X 1374 r. wzm. (KKG nr 65, s. 65-
66); 2 I 1384 r. wzm. (GA, s. 683); 8 I 1385 r. wzm. (GA, s. 683); 27 XII 1389 r. wzm. 

76 Na mapie Schroettera młyn Grementz Mühle na północny-zachód od wsi Pokrzydowo. Opis jego 
dziejów z uwzględnieniem okresu późniejszego dał H. Plehn, Ortsgeschichte, s. 38.

77 W przywileju lokacyjnym wsi z 1336 r. brak nadania prawa dotyczącego młyna (PrUB III nr 81, 
s. 59). W nadaniu wsi z 1468 r. mowa o młynie, który przynależał do nadawanej wsi, mającej po-
wierzchnię, jak w przywileju lokacyjnym, 140 łanów. Młyn zaznaczono również na mapie Schroettera.

78 Na mapie Schroettera oznaczono młyn Garden Mühle.
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(GA, s. 685); 24 VI 1391 r. wzm. (GA, s. 687); 18 X 1407 r. wzm. (GA, s. 689); 7 VIII 
1410 r. wzm. (ASP I nr 106, s. 153-154); 13 X 1420 r. wzm. (GA, s. 698); 1433 r. spór 
o opłaty (ASP I nr 443, s. 588); 1435 r. spór o opłaty (ASP I nr 536, s. 686); 1450 r. 
spór o opłaty (ASP III nr 68, s. 155; nr 70, s. 178; OBA nr 10504); 1453 r. spór o opłaty 
(ASP III nr 375, s. 632); 5 II 1454 r. wzm. (OBA nr 12782; Katalog, t. I, nr 305, s. 133)

Gdańsk, młyn miejski, komt. gdańskie – 16 III 1453 r. wzm. o młynie miejskim w ro-
wie miejskim (OBA nr 11856); III 1453 r. wzm. o budowie młyna w parchamie (OBA 
nr 11909)

Geenssee, komt. pokarmińskie – 1425/1426 r. czynsz (OF 164, k. 28v); 1437 r. czynsz 
(GZB, s. 52)

Gelien, Gelyen, komt. bałgijskie, komor. Woria – 1415 r. czynsz, młyn pusty (OF 201, 
k. 13r); 1437 r. czynsz, młyn pusty (GZB, s. 39)

Gemitten, Gemmyten79 koło wsi Piskajmy (niem. Peiskam) i Łępno (niem. Lomp) pow. 
elbląski, gm. Godkowo, komt. elbląskie, komor. Burdajny? – 8 IV 1335  r. przywilej 
(PrUB II nr 877, s. 592)

Gergenfeld, komtr. elbląskie – 1419 r. czynsz (OF 200b, k. 13r), 1420 r. czynsz (OF 
200b, k. 16v)

Gierdawy, ros. Schelesnodoroschnyj [Gerdauen] miasto, komt. królewieckie, okr. gier-
dawski – 14 XI 1413 r. wzm. o stawie młyńskim (młyna zamkowego) (GStA PK, Perg. 
Urk., Sch. XXVII nr 72); 1420 r. wzm. (GA, s. 68); przed 1419 r. czynsz (GZB, s. 19); 
1437 r. czynsz (GZB, s. 64); 1469 r. wzm. (OF 94, s. 75)

Gilge mole nad rzeką Świeżą (niem. Frisching), komt. królewieckie, urząd leśny Tapiawa 
– czynsz (OF 200b t. II, k. 45v); 1423 r. czynsz (OBA nr 4216, k. 4v, 7r); 1428 r. czynsz 
(OF 166m, k. 45v); 1437 r. czynsz (GZB, s. 60)80, zob. Prohladnoe

Gips Mühle, komt. toruńskie (kowalewskie) – 1414 r. wzm. 2 młyny (D. Brauns, dz. 
cyt., s. 115; L. Weber, dz. cyt., s. 393)

Girmayn, Girmaien81 komt. królewieckie, komor. Pobethen – po 1404 r. czynsz (OF 
110, k. 68v; OF 111, k. 64r)

79 W późniejszym czasie istniał młyn na południe od wsi Dobry. 
80 Może chodzi o wieś Frisching, dawny powiat Pruska Iława, obecnie ros. Prochladnoe?
81 Girmaien wymienia L. Weber, dz. cyt., s. 524.
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Glumbin, Gloubin82 komt. bałgijskie, komor. bartoszyckie – 1415 r. czynsz (OF 201, 
k. 12v)

Gładysze [Schlodien] pow. braniewski, gm. Wilczęta, komt. elbląskie, komor. Burdajny 
– 1402 r. czynsz (APG 369, 1/2102, k. 17v, 63v); 29 IX 1426 r. czynsz (OF 166n, s. 29); 
11 XI 1426 r. czynsz (OF 200b, k. 71v); 11 XI 1438 r. czynsz (OF 200b, k. 121r); 11 
XI 1439 r. czynsz (OF 200b, k. 292v); 1440 r. wzm. (OF 200b, k. 299v); 1442–1443 r. 
czynsz (OF 200b, k. 310r); 1445  r. czynsz (APG 369, 1/2103, k. 52v, 57r); 11 XI 
1445 r. wzm. (OF 200b, k. 149); 1 V 1446 r. czynsz (OF 200b t. II, k. 135r, 138v, 
140v); 1448 r. czynsz (APG 369, 1/2104, k. 69r); 1449 r. czynsz (OF 200b t. II, k. 189r)

Głamsławki [Glamslack] pow. bartoszycki, gm. Bartoszyce, komt. bałgijskie, komor. 
Pruska Iława – 1415 r. czynsz (OF 201, k. 18r)

Głębock [Tiefensee] pow. braniewski, gm. Lelkowo, komt. bałgijskie – 1437 r. czynsz 
(GZB, s. 41)83; 1440–1441  r. czynsz (OF 162b, k. 19v, 28r, 36r); wzm. (OF 162b, 
k. 40r)

Gniew84 [Mewe] miasto, pow. tczewski, komt. gniewskie – 16 IX 1284 r. prawo budowy 
młyna na Wierzycy (PU nr 378 s. 344; nr 379 s. 345)85; 25 IX 1297 r. wzm. o młynie 
(PU nr 550, s. 495-496); 1304 r. wzm. (K. Kasiske, Das deutsche Siedelwerk, s. 87); 28 
X 1402 r. wzm. (GA, s. 738); ok. 1419 r. (GZB, s. 15); 1424 r. wzm. (Monumenta Hi-
storica Dioceseos Wladislaviensis, XXV, Wladislaviae 1912, nr 333, s. 39) 1437 r. czynsz 
(GZB, s. 114); 26 VI 1440 r. wzm. o młynie z 6 kołami (GA, s. 753); 18 IV 1441 r. 
wzm. o młynie z 6 kołami (GA, s. 755); 27 VI 1444 r. wzm. o młynie z 5 kołami (GA, 
s. 757); 1444 r. czynsz (ZKM 1444, s. 108); 8 II 1455 r. wzm. (OBA nr 13489)

Gniewowo [Gnewau] pow. wejherowski, gm. Wejherowo, komt. gdańskie, okr. pucki – 
XV w. czynsz, młyn pusty (GZB, s. 127, KKG nr 229, s. 215)

Godziszewo [Gardschau] pow. starogardzki, gm. Skarszewy, wój. tczewskie, okr. sobo-
widzki – 17 V 1336 r. wzm. o młynie (PrUB III/1 nr 63, s. 47)

82 Miejscowość wymieniona przez L. Webera, dz. cyt., s. 499. Położenie nieznane.
83 Odnotowano we wsi górę młyńską, na której stał wcześniej wiatrak, A. Semrau, MCV 39, s. 126.
84 25 VI 1424 r. wzmianka o młynie krzyżackim pod Gniewem, OBA nr 4298.
85 Utożsamienie młyna z późniejszym młynem zamkowym zob. K. Bruski, Ziemie nad dolną Wie-

rzycą, s. 104-105; tenże, Gniew w średniowieczu, s. 94; młyn koło Gogolewa lokalizował M. Grzegorz, 
SHGKG s. 42. 
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Golub86 [Gollub] miasto, pow. golubsko-dobrzyński, komt. golubskie – 1414 r. wzm. 
(D. Brauns, dz. cyt., s. 153-154); 23 XI 1416  r. wzm. (GA, s. 403); 1437  r. czynsz 
(GZB, s. 90)

Gołębiewko [Cleyn Sagen, Taubendorf ] pow. grudziądzki, gm. Gruta, komt. radzyń-
skie – 1414 r. wzm. (D. Brauns, dz. cyt., s. 147; SHGZCH, s. 36); 1435 r. czynsz (Vis. 
I nr 89, s. 103); 1438 r. czynsz (GZB, s. 99); 1446 r. czynsz (Vis. I nr 118, s. 219)

Gołubie [Gollubien] pow. kartuski, gm. Stężyca, wój. tczewskie – 1 III 1260 r. wzm. 
(PU nr 183, s. 155); 16 VII 1398 r. przywilej, sprzedaż (ADP, monastica, Kartuzy nr 5, 
dok. 60 s. 241-242; Kartuzy nr 28, k. 48r-v); 1 IV 1433 r. wzm. (ADP, monastica, Kar-
tuzy nr 5, dok. 62, s. 243); 19 VI 1433 r. przywilej (ADP, monastica, Kartuzy nr 5, dok. 
63 s. 244; Kartuzy nr 28, k. 42r-v); 28 V 1487 r. przywilej (ADP, monastica, Kartuzy nr 
5, dok. 148, s. 351-352) 

Gorczenica87 [Groß Gorczenitza, Gorschen] pow. brodnicki, gm. Brodnica, komt. 
brodnickie – 1437 r. czynsz, młyn pusty (GZB, s. 89; SHGZCH, s. 37); 14 X 1446 r. 
czynsz, młyn pusty „Gorczen” (Vis. I nr 124, s. 268), 11 XI 1451 r. czynsz, młyn pusty 
(OBA nr 10964, k. 15)

Goręczyno [Gorrenschin] pow. kartuski, gm. Somonino, wój. tczewskie – 24 III 1392 r. 
przywilej (ADP, monastica, Kartuzy nr 5, dok. 74, s. 254; Kartuzy nr 28, k. 112r); 19 
XI 1436 r. wzm. o młynie (ADP, monastica, Kartuzy nr 5, dok. 73, s. 253-254; Kartuzy 
nr 28, k. 112r-113r)

Gostycyn, Gostycyński Młyn88 [Gostoczyn, Liebenau] pow. tucholski, gm. Gostycyn, 
komt. tucholskie – 1343 r. sprzedaż młyna (PrUB III/2 nr 632, s. 517-518; UKT nr 18, 
s. 22-23); 1350 r. wzm. (UKT nr 34, s. 41); 6 XII 1400 r. odnowienie przywileju na młyn 
(UKT nr 115, s. 119-120); ok. 1400 r. czynsz (UKT, Zinsbuch, s. 125); 1438 r. czynsz, 
młyn pusty (GZB, s. 105); XV w. czynsz, młyn pusty „die do leyt uff der Kempnitcz” (rze-
ka Kamienica, Kamionka) (OBA nr 28267, k. 1r, 10v); 1 I 1448 r. wzm. o młynarzu (OBA 
nr 9454); 4 XII 1448 r. wzm. o młynie Kemitcz (OF 17, s. 803); 13 VII 1449 r. wzm. 
o pustym młynie (OF 17, s. 833); 12 X 1449 wzm. o zniszczonym młynie (OF 17, s. 842)

Gotterczfelde, komt. brodnickie – 1446 r. czynsz (Vis. I nr 124, s. 267)

86 Aktualnie miasto Golub Dobrzyń. Wzmianka o kamieniach reńskich do młyna ręcznego „hantmoele”
87 W 1570 r. istniał młyn w dobrach rycerskich Gorczeniczka, ŹD, s. 55.
88 Część informacji zestawia też M. Grzegorz, SHGKT, s. 52.
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Góra89 [Ghora] pow. wejherowski, gm. Wejherowo, komt. gdańskie, okr. pucki – pocz. 
XV w. czynsz (KKG nr 229, s. 217); XV w. czynsz (GZB, s. 127)

Górowo Iławeckie [Landsberg] pow. bartoszycki, gm. Górowo Iławeckie, komt. bał-
gijskie, komor. Woria – 11 XI 1412  r. wzm. (GA, s. 159); 1415  r. wzm. (OF 201, 
k. 16v); 1416 r. wzm. (OF 202 H. 3, k. 2r, 25r) 1437 r. czynsz (GZB, s. 39, 42, 46); 
XV w. czynsz (GZB, s. 5); 1447 r. czynsz (OF 162b, k. 9r); 7 IV 1491 r. wzm. (OBA nr 
17599); 1447 r. czynsz (OF 162b, k. 9r)

Górzno90 [Gurzno] miasto pow. brodnicki, komt. brodnickie – 2 I 1327 r. wzm. (PrUB 
II nr 578, s. 385); 1339 r. wzm. (H. Plehn, Ortsgeschichte des Kreises Strasburg, s. 39); 22 
VI 1375 r. wzm. (H. Plehn, Ortsgeschichte des Kreises Strasburg, s. 42; tenże, Geschichte 
des Kreises Strasburg, nr 19, s. 351-353)

Grabinek [Klein Gröben] pow. ostródzki, gm. Ostróda, komt. ostródzkie, komor. 
ostródzkie – 1437 r. czynsz (GZB, s. 76); czynsz (OBA nr 7398, k. 3v); 1441 r. czynsz 
(OBA nr 8032; L. Weber, dz. cyt., s. 472)

Grabiny Zameczek [Herrengrebin] pow. gdański, gm. Suchy Dąb, komt. malborskie, 
wój. Grabiny Zameczek – 1347 r. wzm. (PrUB IV nr 269, s. 240-241); 13 XII 1393 r. 
(MA, s. 27); 15 XII 1409 r. wzm. (MA, s. 28); 25 XI 1410 r. wzm. o wiatraku? (MA, 
s. 29); 4 I 1417 r. wzm. (MA, s. 31); 18 VIII 1418 r. wzm. (MA, s. 32); 17 IX 1427 r. 
wzm. (MA, s. 36); przed 1419 r. czynsz (GZB, s. 13)

Grabowiec91 [Schönwalde] pow. braniewski, gm. Lelkowo, komt. bałgijskie, urząd leśny 
Żelazna Góra – 1437 r. czynsz (GZB, s. 41); 1440–1441 r. czynsz (OF 162b, k. 36v)

Grabowo [Grabowo, Grabowsche Mühle] młyn na północ od wsi92, pow. świecki, gm. 
Pruszcz, komt. świeckie – 19 IX 1239 r. wzm. o miejscu na młyn (PU nr 69, s. 59); (nż) 
24 IX 1259 r. wzm. (PU nr 186, s. 158-159); 1316 r. wieś w drodze wymiany przejęli 
krzyżacy (PrUB II nr 156, s. 107-108)

Grądowy Młyn, zob. Wysoka

Granzino [Granssin] osada zaginiona pomiędzy Kleszczewkiem a Żukrzynem – 15 IV 
1336 r. wzm. (PrUB III nr 49, s. 37-38)

89 Na mapie Schroettera brak oznaczenia cieku wodnego i młyna.
90 Miasto tylko okresowo znajdowało się w granicach państwa zakonnego do 1343  r. i w latach 

1391–1411.
91 Na mapie Schroettera wskazano młyn powyżej wsi zwany Pellsche Mühle.
92 Na mapie Schroettera powyżej wsi oznaczono młyn zwany Grabowsche Mühle.
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Grążawy93 [Grondzaw] pow. brodnicki, gm. Bartnicza, komt. brodnickie – 29 VII 
1322 r. prawo budowy młyna (PrUB II nr 382, s. 280); 2 II 1333 r. prawo budowy mły-
na (PrUB II nr 772, s. 512); 1339 r. wzm. (H. Plehn, Ortsgeschichte, s. 39); 3 III 1342 r. 
wzm. o prawie dotyczącym młyna (PrUB III/2 nr 434, s. 300-301); 1412–1413 r. wzm. 
(W. Długokęcki, Granice ziemi michałowskiej w XIV–XV wieku, [w:] Pogranicze polsko-
-pruskie i krzyżackie, red. K. Grążawski, Włocławek-Brodnica 2003, nr 1, s. 164)

Greibauische Mühle, Gut Greibau94 Zelenogradskij Rayon, komt. królewieckie, okr. 
marszałkowski, komor. Wargen – 7 I 1348 r. wzm. o młynówce (UBS nr 375, s. 264); 
ok. 1400 r. czynsz (OF 107, k. 279r); ok. 1400 r. wzm. (OF 108, k. 291r); [Greybow] 
21 XII 1412 r. nadanie młyna (GStA PK, Perg. Urk., Sch. XXXI nr 36); 1437 r. czynsz 
(GZB, s. 56); czynsz (OBA nr 9231); 1446 r. czynsz (Vis., t. I, nr 122, s. 253)

Grodzki Młyn [Bueggrefen Mole vor der Stad, Burgmühle Rössel] pow. kętrzyński, gm. 
Reszel, bp. warmińskie, komor. reszelskie – 24 VI 1370 r. sprzedaż młyna „grodzkiego”, 
tzn. młyna przed miastem (CDW II nr 443, s. 441)

Gronówko [Burgmole bei Grunau] młyn zamkowy, pow. toruński, gm. Lubicz, komt. 
kowalewskie – 25 VII 1414 r. wzm. (ASP I nr 196, s. 253); 21 i 25 VII 1422 r. wzm. 
(OBA nr 3825, 3831)

Gruczno [Gruczno, Grutschno] pow. świecki, gm. Świecie, komt. świeckie – 25 V 
1512 r. czynsz (Visitationes bonorum archiepiscopatus necnon capituli Gnesnensis sa-
eculi XVI, ed. B. Ulanowski, Cracoviae 1920, s. 325, s. 327, przyp. 2)

Grudziądz [Graudenz] dolny młyn (neder mole) zwany też młynem zamkowym, komt. 
grudziądzkie – 24 V 1415 r. wzm. (Froelich, t. I, s. 98-99); 12 XI 1437 r. wzm. (GA, 
s. 607); 19 I 1447 r. wzm. (GA, s. 611)95; 12 VII 1455 r. wzm. (Katalog, t. 2, nr 106, 
s. 49)

Grudziądz [Graudenz] nowy młyn (nuwe mole), zwany też młynem górnym, komt. 
grudziądzkie – 18 XI 1404 r. wzm. (Froelich, t. I, s. 88, 102); 12 XI 1437 r. wzm. (GA, 
s. 607); 19 I 1447 r. wzm. (GA, s. 611)

Grzęda [Bomgarte, Sturmhübel] pow. bartoszycki, gm. Bisztynek, bp. warmińskie, ko-
mor. reszelskie – 13 V 1359 r. przywilej (CDW II nr 281, s. 279)

93 Na mapie Schroettera oznaczono na południe od wsi młyn Bachor Mühle. Młyn Bachor wzmian-
kowany był w 1570 r., ŹD, s. 303.

94 W dokumencie wspomniano młynówkę (niem. Greibauer Mühlenfliess). Na mapie Schroettera 
pomiędzy wsiami Regitten (ros. Krasnopolje) i Laserkeim oznaczono młyn Greibauische Mühle.

95 W dniu 3 II 1404 r. wzm. o młynie, GA, s. 598.
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Grzmiąca [Gramenz] pow. bytowski, gm. Bytów, komt. gdańskie, prok. bytowskie – 
1437–1437 r. czynsz (GZB, s. 133)

Grzybiny [Grieben] pow. działdowski, gm. Działdowo, komt. ostródzkie, komor. 
ostródzkie – 3 XI 1404 r. wzm. (GStA PK, Perg. Urk., Sch. XLIII nr 13)

Grzybno [Grzibno] pow. kartuski, gm. Kartuzy, komt. gdańskie, okr. sulmiński – 14 
IX 1384  r. wzmianka o młynisku (Molstete) z 8 morgami (Dokumenty do dziejów 
średniowiecznej Gdyni (1253–1457) regesty i teksty źródłowe, wyd. T. Rembalski, [w:] 
Kopijnicy, szyprowie, tenutariusze, red. B. Śliwiński (Gdańskie studia z dziejów średnio-
wiecza nr 8), Gdańsk 2002, nr 7, s. 331-332); 2 VIII 1386 r. wzm. o młynisku (tamże, 
s. 333-334; P. Czaplewski, Kartuzja kaszubska, Gdańsk 1966, s. 189; SGKP t. 2, s. 893)

Guber mole96, młyn nad rzeką Guber, prawym dopływem Łyny, komt. bałgijskie, ko-
mor. kętrzyńskie – 1422 r. czynsz (GZB, s. 27); 1437 r. czynsz (GZB, s. 69)

Gudniki [Gudnick] pow. kętrzyński, gm. Korsze, komt. bałgijskie, komor. kętrzyńskie? 
– 29 V 1421 r. wzm. (OF 86, k. 21v); 14 I 1423 r. wzm. (OF 86, k. 22v); 1439 r. wzm. 
(OF 86, k. 38v); 29 VIII 1448 r. wzm. (OF 86, k. 39r)

Guja97 [Groß Guja] pow. węgorzewski, gm. Węgorzewo, komt. królewieckie – 14 IV 
1506 r. wzm. o młynie (GStA PK, Perg. Urk., Sch. XXVII nr 28)

Gwardejskoe ros. [Mühlhausen] Gwardejskij Sowjet, Bagrationowskij Rayon, komt. 
pokarmińskie, komor. Knauten – 1408–1409 r. czynsz i wzm. o młynarzu (OF 163, 
k. 60v); 1425/1426 r. czynsz (OF 164, k. 11v); 1437 r. czynsz (GZB, s. 49-50); 29 IX 
1447 r. czynsz (Vis. I nr 133, s. 291)

Gwieździn98 [Förstenau] pow. człuchowski, gm. Rzeczenica, komt. człuchowskie – 22 
V 1379 r. przywilej (HKS nr 126, s. 138-139)

Gylgen, komt. królewieckie – 24 IV 1391 r. nadanie młyna (OF 105, k. 68r)

Hanszmole, komt. człuchowskie – XV w. czynsz (OBA nr 28953, k. 7r)

Hasilmühle koło Nieszawy, komt. nieszawskie – 1407 r. czynsz (H. Maercker, s. 287)

96 L. Wakuluk, dz. cyt., s. 379.
97 Na mapie Schroettera brak młyna, wspomniana rzeka Eisischem Fliess.
98 W pracy M. Grzegorza (Osady, s. 37) błędnie określona jako Gnieździn.
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Heydenmole99, pow. olsztyński, gm. Dobre Miasto, bp. warmińskie, komor. dobro-
miejskie – 23 X 1376 r. wzm. (CDW III nr 22, s. 17)

Heiligenfeld, Heiligenfelde100 ob. kalinigradzki, komt. królewieckie, komor. Germau – 
7 XII 1388 r. nadanie młyna (OF 107, k. 306r-306v, OBA nr 466)101; ok. 1400 r. wzm. 
(OF 107, k. 299v)

Henrykowo102 [Heinrikau] pow. lidzbarski, gm. Orneta, kap. warmińska, komor. pie-
niężnieńskie – 28 X 1326 r. wzm. o prawie posiadania młyna (CDW I nr 233, s. 391), 
12 I 1430 r. sprzedaż młyna (CDW IV nr 499, s. 524-525); 20 XII 1436 r. nadanie łąki 
(CDW IV nr 499, s. 524-525)

Herdwiges mole103, komt. bałgijskie, urząd leśny Sątoczno, okręg Ryn – 1422 r. czynsz 
(GZB, s. 26)

Hofmühle, komt. nieszawskie – wzm. (L. Weber, dz. cyt., s. 387)

Idzbark [Hirschberg] pow. ostródzki, gm. Ostróda, komt. ostródzkie, komor. ostródz-
kie – 21 IX 1327 r. wzm. (PrUB II nr 592, s. 392); 1437 r. czynsz (GZB, s. 76); 1437 r. 
czynsz, uszkodzone koło (OBA nr 7398, k. 3v); 1441 r. czynsz (OBA nr 8032)

Iława [Deutsch Eylau] komt. ostródzkie, komor. iławskie – 11 VI 1317  r. Krzyżacy 
rezerwują sobie miejsce na młyn (PrUB II nr 183, s. 126); 1437 r. czynsz (GZB, s. 80); 
1437 r. czynsz (OBA nr 7398, k. 13v)

Imschen104, komt. świeckie – przed 1419 r. czynsz (GZB, s. 17); czynsz (OBA nr 28239, 
k. 4v)

Iseg, komt. ostródzkie, komor. Dąbrówno – 1414 r. wzm. o zniszczeniu młyna (K. Abe, 
Die Komturei Osterode, s. 88)

99 Młyn oznaczono na mapie Schroettera pomiędzy Dobrym Miastem a wsią Międzylesie.
100 Według L. Webera (dz. cyt., s. 522) niem. Heiligenfeld=Klücken, tzn. Klicken (koło St. Lorenz) 

Kr. Fischhausen. W dokumencie określono prawo do wspólnego użytkowania pastwisk z mieszkań-
cami wsi „Gedekaym”, którą należy chyba utożsamić z Godnicken (obecnie ros. Tschechowo), w tej 
okolicy należy więc umiejscawiać zaginiony młyn.

101 Druk: J. Sarnowsky, Die Wirtschaftsführung, nr 1a, s. 707-708.
102 Na mapie Schroettera oznaczono młyn na wschód od wsi, zwany Heinrickausche Mühle.
103 Zapis czynszu za wsią Prętławki (niem. Prantlack). Na taką lokalizacje młyna, uznając, że chodzi 

o młynarza nazwiskiem Herdwigs, wskazywała L. Wakuluk, dz. cyt., s. 384. Wydaje się, że idzie tu 
jednak o zaginioną osadę młyńską o tej nazwie. 

104 Może późniejszy młyn w miejscowości Tleń.
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Issakowo ros. [Lauth]105 Bolschejissakowskij Sowjet, Gurjewskij Rayon, kap. sambijska, 
komor. Quednau – 1 I 1263 r. wzm. (UBS, nr 77, s. 42-46); 10 I 1303 r. wzm. (UBS nr 
204, s. 114); 20 V 1322 r. wzm. (UBS nr 231, s. 149); 11 I 1327 r. przywilej (UBS nr 
250, s. 168); przed 11 II 1344 r. wzm. (UBS nr 357, s. 256); 2 XI 1344 r. wzm. (PrUB 
III/2 nr 677, s. 559); 23 IV 1379 r. wzm. (UBS nr 512, s. 349-350); 24 VI 1404 r. wzm. 
(GStA PK, Perg. Urk., Sch. XXIX nr 28); 11 V 1445 r. wzm. (GStA PK, Perg. Urk., Sch. 
XXXII nr 7); 12 III 1493 r. wzm. o młynarzu (OBA nr 17761) 

Iwiczno [Iwitz] pow. starogardzki, gm. Kaliska, komt. grudziądzkie – 1438  r. wzm., 
pusty (GZB, s. 102); czynsz (OBA nr 28749)

Jabłonowo Pomorskie106 [Gabelnaw] pow. brodnicki, gm. Jabłonowo Pomorskie, 
komt. brodnickie – 24 V 1341 r. wzm. o stawie młyńskim (PrUB III/1 nr 372, s. 259); 
1396 r. wzm. (H. Plehn, Geschichte des Kreises Strasburg, s. 70)

Jagodna [Wogenab] pow. elbląski, gm. Elbląg, komt. elbląskie, komor. tolkmickie, 
urząd leśny – 30 III 1371 r. sprzedaż młyna (CDW II nr 448, s. 444-445), 30 XI 1383 r. 
wzm. (CDW III nr 158, s. 114); 22 VII 1393 r. wzm. o młynie i nadaniu ziemi (CDW 
III nr 272, s. 244-245); 1402 r. czynsz (369,1/2102, k. 5v); 1405 r. wzm. (NKRSME nr 
335, s. 62); 29 IX 1426 r. czynsz (OF 166n, s. 12); 1445 r. czynsz (APG 369,1/2103, 
k. 9v), poł. XV w. czynsz (APG 369,1/2104a, s. 12)

Jagoty, zob. Segilken, później Grunau

Jaguszewice [Jaguszewitz] pow. brodnicki, gm. Jabłonowo Pomorskie, komt. brodnic-
kie – 28 XI 1366 r. wzm. (PrUB VI/1 nr 497; SHGZCH, s. 47)

Jakubkowo [Jakobkau] rzeka Łasinka, pow. grudziądzki, gm. Łasin, komt. grudziądzkie 
– 21 XII 1298 r. pozwolenie na budowę młyna (PrUB I/2 nr 702, s. 438); 1414 r. młyn 
zniszczony (Froelich, t. I, s. 166)107

Jamnowski Młyn [Jamermühle] obecnie część sołectwa Jamno, pow. bytowski, gm. 
Parchowo, komt. gdańskie, prok. mirachowskie –– 31 X 1342 r. wzm. (PrUB III/2 nr 
490, s. 365)

Janiki Wielkie [Groß Hanswalde] pow. iławski, gm. Zalewo, komt. dzierzgońskie, ko-
mor. Neimen – 15 VII 1423  r. odnowienie przywileju na młyn (OF 100, k. 131r); 

105 Dane na temat miejscowości i losów młyna zebrał R. Biskup, dz. cyt., s. 247-248. Młyn na mapie 
Schroettera poniżej wsi, określony jako Lautsche Mühle.

106 Na mapie Schroettera młyn powyżej wsi oznaczony jako Mühle zu Jablonowo.
107 Później brak jednak wzmianki o młynie, także w nowym nadaniu z 1442 r.; SHGZCH, s. 47.
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1437 r. czynsz (GZB, s. 36); 1469 r. przywilej (OstF 308, k. 73r-74r); 1492 r. wzm. 
(OstF 308, k. 74v-75r)

Jarzeń108 [Arnstein] pow. braniewski, gm. Lelkowo, komt. bałgijskie, urząd leśny Że-
lazna Góra – 1437 r. czynsz (GZB, s. 40-41); 1440–1441 r. czynsz (OF 162 b, k. 27v, 
28v, 39r); wzm. (OF 162 b, k. 40r) 1470–1477 r. zastaw dóbr z młynem (OF 92, k. 2r)

Jasień [Jassen] pow. bytowski, gm. Czarna Dąbrówka, komt. gdańskie, prok. bytowskie 
– po 1363 r. wzm. (KKG nr 158, s. 140)

Jasna [Lichtfeld] pow. sztumski, gm. Dzierzgoń, komt. malborskie, komor. Żuławka109 
– 17 I 1354 r. wzm. (PrUB V nr 208, s. 119); ok. 1400 r. czynsz (ZHM, s. 51)

Jastrzębie [Gestram, Jastrzembie] pow. brodnicki, gm. Bartniczka, komt. brodnickie – 
XIV wzm. (H. Plehn, Geschichte des Kreises Strasburg, s. 9), 1412–1413 r. wzm. (W. Dłu-
gokęcki, Granice, nr 1, s. 164)

Jedzbark [Hirschberg] pow. olsztyński, gm. Barczewo, bp. warmińskie, komor. bar-
czewskie – 12 III 1364 r. rezerwacja (CDW II nr 357 s. 365); 16 X 1381 r. przywilej 
(CDW III nr 121, s. 88-89) 

Jegryty110 [Geschriten, Jägeritten] młyn zwany Curauer Mühle koło wsi Kurowo Bra-
niewskie, pow. elbląski, gm. Młynary, bp. warmińskie, komor. braniewskie – 15 V 
1297 r. prawo dotyczące młyna (CDW I nr 103, s. 178) 

Jelonki [Hersefelt, Gut Hirschfeld] pow. elblaski, gm. Rychliki, komt. elbląskie, komor. 
pasłęckie – 1388–1390 r. czynsz (APG 369, 1/2102, k. 28r)

Jenßehe die mole, Nowo-Moskowskij Sowjet, Gurjewskij Rayon, komt. pokarmińskie 
– 29 IX 1447 r. czynsz (Vis. I nr 133, s. 299)

Jezgnina koło Swarożyna na Szpęgawie111 pow. tczewski, gm. Tczew, wój. tczewskie, 
okr. sobowidzki Jezgnina (Jesgnina), na Szpęgawie [Yrsignino, Irzgnino, Hirsemühl], 
wieś koło Swarożyna – 19 VII 1305 r. sprzedaż miejsca na młyn (PU nr 639 s. 563); 10 
VIII 1305 r. miejsce na młyn (PU nr 641, s. 564); 10 VIII 1305 r. miejsce na młyn (PU 
nr 642, s. 565); 20 XI 1305 r. potwierdzenie nadań (PU nr 643, s. 566-567); 1309 r. 
wzm. o młynie (PU nr 677, s. 596-597); 18 III 1321 r. wzm. młyn Yrsignino (PrUB II 

108 Na mapie Schroettera młyn oznaczony na północ od wsi jako Ahrenstein Mühle.
109 Przed 1360 r. w ramach komt. dzierzgońskiego, L. Weber, dz. cyt., s. 445.
110 Na mapie Schroettera młyn w Jegrytach oznaczony jako Curausche Mühle.
111 Według M. Grzegorza (Osady, s. 122) jako Jesgnina. Na temat tego młyna zob. SRP Bd. I, s. 699, 

przyp. 72.
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nr 330, s. 247); 1331–1335 r. wzm. (Fontes Olivenses, wyd. W. Kętrzyński, [w:] MPH, 
t. VI, Kraków 1893, nr 39, s. 332); 31 X 1342 r. wzm. (PrUB III/2 nr 490); 11 XII 
1407 r. sprzedaż Krzyżakom (M. Perlbach, Materialien, nr 29, s. 297-299; GStA PK, 
Perg. Urk., Sch. 50/60), 1408 r. wzm. o Monchs mole (MT, s. 474-475)

Jeziorany [Seeburg] pow. olsztyński, gm. Jeziorany, bp. warmińskie – 5 II 1338 r. wzm. 
o młynie (CDW I nr 291, s. 477); 23 IX 1349 r. sprzedaż części młyna (PrUB IV nr 
475, s. 435-436 druk: CDW II nr 144 tu data 29 XI); 6 V 1395 r. wzm. (CDW III nr 
301, s. 276); 25 II 1403 r. kupno 1/4 młyna (CDW III nr 385, s. 375); (p, bw) 2 XI 
1404 r. biskup warmiński kupuje 1/4 młyna (CDW III nr 405, s. 393-394); 1412 r. wzm. 
o młynarzu (PKCh, s. 54; V. Röhrich, Die Kolonisation, ZGAE, 18, 1911, s. 385-387)

Jeżewo [Jezewo, Jeschewo] strumień pomiędzy wsiami Jeżewo i Taszewo [Taschau] pow. 
świecki, gm. Jeżewo – 13 VII 1293 r. prawo budowy młynów (PU nr 496, s. 445)

Juda [Judenmole, Judamühle]112 młyn położony na zachód od wsi Wielka Łąka, pow. 
golubsko-dobrzyński, gm. Kowalewo Pomorskie, komt. kowalewskie – 8 IX 1427  r. 
przywilej (H. Maercker nr 47, s. 647); 1440 r. zmiana właściciela (H. Maercker, s. 304; 
KŁSMT 1428–1456 nr 869) 

Juszkowo [Gischkau] pow. gdański, gm. Pruszcz Gdański, komt. gdańskie, urząd leśny 
– 16 X 1339 r. przywilej (PrUB III/1 nr 272, s. 197); (1438 r.) czynsz (GZB, s. 130)

Jutrzenka [Morgenstern] pow. bytowski, gm. Borzytuchom, komt. gdańskie, prok. by-
towskie –28 III 1423 r. sprzedaż młyna (R. Cramer, Geschichte der Lande Lauenburg und 
Bütow, Th. II, Königsberg 1858, Th. 2, s. 197-198); 24 VI 1435 r. wzm. o młynarzu 
(tamże, s. 199); 1437–1438 r. czynsz (GZB, s. 133)

Kabinau, bp. chełmińskie – 1414 r. wzm. (D. Brauns, dz. cyt., s. 161; L. Weber, dz. 
cyt., s. 429)

Kabiny [Kabienen] pow. olsztyński, gm. Kolno, bp. warmińskie, komor. reszelskie – 
2 IV 1375 r. sprzedaż młyna (CDW II nr 506, s. 543-544); 1462 r. wzm. (CDW II nr 
280 s. 279 przyp. 1)

Kaczkowo [Kattschow] pow. wejherowski, gm. Łęczyce, komt. gdańskie, wój. lęborskie – 
1400 r. czynsz (KKG nr 226, s. 208); 1438 r. wzm. (GZB, s. 124); czynsz (OBA nr 28752)

112 Na mapie Schroettera oznaczony jako Juda Mühle; hasło w: SHGZCH, s. 50.
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Kadyny113 [Kadinen, Cadinen] pow. elbląski, gm. Tolkmicki, komt. elbląskie, komor. 
tolkmickie, urząd leśny – 22 II 1347 r. wzm. o zamiarze budowy młyna (PrUB IV nr 
142, s. 128-129); 1417 r. wzm. o młynie Cantiten, pustym (OF 200b, k. 14r); 1445 r. 
czynsz (APG 369,1/2103, k. 25r, 25v); 13 IX 1446 r. czynsz (Vis. I nr 120, s. 238); 25 
XI 1451 r. czynsz (Vis. II nr 176, s. 140)

Kagenau, Kagenaw osada zaginiona, komt. elbląskie, komor. Burdajny – 1402 r. czynsz 
(APG 369,1/2102, k. 51v); 11 IV 1413 r. wzm. (APG 369,1-2077 s. 104; Die Hand-
festen des Elbinger Komtureibuches, bearb. v. J. Stephan, Jahrbuch für die Geschichte 
Mittel- und Ostdeutschlands, 54, 2008, nr 65 s. 125)

Kalaw [Calaw], komt. elbląskie – 1420 r. czynsz (OF 200b, k. 15r); 1 V 1449 r. wzm. 
(OF 200b t. II, k. 245v)

Kalisz [Kalisch] pow. kościerski, gm. Dziemiany, wój. tczewskie, okręg kościerski – 
1437–1438 r. czynsz (GZB, s. 118)

Kalk, „molendinum dicitur ad cimentum”, obok wsi Kolodcy [Pojerstieten] na północ 
od Primorska (Rybaków, niem. Fischhausen) na wschód od wsi Medvedevo, Schatrowskij 
Sowjet, Zelenogradskij Rayon, bp. sambijskie, komor. Rinau (Thierenberg) – 20 V 1346 r. 
wzm. o młynie (PrUB IV nr 27, s. 27); 27 XI 1350 r. wzm. o młynie (dawnym) (PrUB IV 
nr 625, s. 563); 25 VIII 1357 r. przywilej114 (UBS nr 452, s. 304); 24 X 1384 r. wzm. (UBS 
nr 538, s. 362-363); 11 IX 1472 r. przywilej (GStA PK, Perg. Urk., Sch. XXIX nr 63)

Kallehnen, Celenen115 komt. królewieckie, urząd leśny Tapiawa – 1446 r. czynsz (Vis. 
I nr 119, s. 235)

Kalnik [Callow, Kahlau] pow. ostródzki, gm. Morąg, komt. elbląskie, komor. morąskie 
– 1402 r. czynsz (APG 369,1/2102, k. 11v) 

Kamienicki Młyn116 [Königlich Kaminitza] pow. kartuski, gm. Sierakowice, komt. 
gdańskie, prok. mirachowskie – 1400 r. czynsz (KKG nr 228, s. 212); 1438 r. czynsz 
(GZB, s. 123)

113 Na mapie Schroettera w okolicy wsi oznaczono Kickelhofsche Mühle.
114 R. Plümicke (dz. cyt., s. 69) przyjął, że chodziło tu o młyn do gipsu, jednak z treści dokumentu 

wynika, że był to raczej młyn zbożowy, skoro władza zwierzchnia gwarantowała sobie korzystanie 
z niego bez wnoszenia opłaty przemiałowej. Tak też przyjął P. Siegmund, dz. cyt., s. 297, przyp. 237. 

115 Według wizytacji z 1446 r. młyn podlegał prokuratorowi w Insterburgu, miał jednak znajdować 
się w obrębie Urzędu Leśnego w Tapiawie, zob. G. Vercamer, dz. cyt., s. 518. Na mapie Schroettera 
oznaczono obok wsi Callehnen młyn Grund Mühle.

116 W 1400 r. czynsz zapisano przy wsi Kamienica Wielka, natomiast w 1438 r. Kamienica Mała 
(Cleyne Camencz) za utożsamieniem obu młynów jako jednego obiektu opowiedział się K. Bruski, 
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Kamiennik Wielki117 [Groß Stoboy] pow. elbląski, gm. Milejewo, komt. elbląskie, ko-
mor. tolkmickie, urząd leśny – 28 VIII 1320 r. rezerwacja (PrUB II nr 294, s. 190); 
1402 r. czynsz (APG 369,1/2102, k. 48r); 29 IX 1426 r. czynsz (OF 166n, s. 101); 11 
XI 1438 r. czynsz (OF 200b, k. 129v); 2 II 1439 r. czynsz (OF 200b, k. 312r); 11 XI 
1439 r. wzm. (tamże, k. 315r-316v); 11 XI 1440 r. czynsz (OF 200b, k. 318v-324v); 
1442–1443 r. czynsz (OF 200b, k. 329v); 2 II 1444 r. czynsz (OF 200b, k. 253v); 11 XI 
1445 r. wzm. (OF 200b, k. 148); 1445 r. czynsz (APG 369,1/2103, k. 20v); 1 V 1446 r. 
czynsz (OF 200b t. II, k. 144r) 11 XI 1446 r. czynsz (OF 200b, k. 184r); 6 I 1447 r. 
czynsz (OF 200b t. II, k. 328r); 1 V 1447 r. czynsz (OF 200b t. II, k. 342r, 351r); 1 V 
1448 r. czynsz (OF 200b t. II, k. 90r); 1 V 1449 r. czynsz (OF 200b t. II, k. 224r, 229r, 
229v, 244r); 1450 r. czynsz (OF 200b t. II, k. 10r); 1 V 1450 r. czynsz (OF 200b t. II, 
k. 17v, 20v, 21r, 50r)

Kamionka [Lamprechtsdorf ] pow. kwidzyński, gm. Kwidzyn, bp. pomezańskie – 
1313 r. rozstrzygnięcie sporu o dobra i młyn (UBP nr 25, s. 35-38); 1362–1363 r. wzm. 
o młynie i przyrzeczeniu jego zniszczenia (UBP nr 64, s. 97-98; PrUB VI/1 nr 53, 61, 
63, 64, 65, 93, 105, 133, 195)

Kamionka rzeka118 [Kamionka] – 1 X 1273 r. wzm. (PU nr 259, s. 210), zob. Raciąski 
Młyn

Kamyschinka ros., młyn koło wsi [Blydemeysters, Nastrehnen] Pereslawskij Sowjet, 
Zelenogradskij Rayon, bp. sambijskie, komor. Rinau (Thierenberg) – 25 VIII 1357 r. 
wzm. (UBS nr 452, s. 304)

Kandyty [Kanditten] pow. bartoszycki, gm. Górowo Iławeckie, komt. bałgijskie, ko-
mor. Woria – 1415 r. czynsz (OF 201, k. 16v); 1437 r. czynsz (GZB, s. 39)

Karczewice [Karschwitz] obecnie część miasta Kwidzyna, bp. pomezańskie – 2 II 1430 r. 
sprzedaż młyna (UBP nr 129, s. 189)

Karlikowo [Karlekau] pow. pucki, gm. Krokowowa, komt. gdańskie, okr. pucki – pocz. 
XV w. czynsz (KKG nr 229, s. 214); 1438 r. czynsz (GZB, s. 127)

Obszar dziesiejszej gminy Sierakowice w średniowieczu (do 1454 r.), [w:] Dzieje Gminy Sierakowice, red. 
A. Groth, Gdańsk 2008, s. 30.

117 Przy wsi Kwietnik mowa o wydzieleniu z areału wsi 3 łanów przez Ortolfa von Trier (kom-
tur 1349–1372) na potrzeby młyna, chyba w Kamienniku Wielkim, APG 369,1/2102, k. 48r; 
369,1/2103, k. 20v).

118 Na mapie Schroettera zaznaczono młyn (tartak) we wsi Kamienica (niem. Camnitz). Może młyn 
Raciąski (niem. Reetzer Mühle).
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Karnity [Karnitten] pow. ostródzki, gm. Miłomłyn, komt. dzierzgońskie, komor. Kar-
powo –1396 r. wzm. (A. Semrau, MCV 43, s. 61 = PKCh, s. 176); 20 IX 1397 r. wzm. 
(OstF 132, k. 145v-146r; A. Semrau, MCV 43, s. 57-58)

Kartuzy, dawniej Raj Maryi [Karthaus] pow. kartuski, gm. Kartuzy, komt. gdańskie, 
okr. sulmiński – młyn klasztorny (P. Czaplewski, Kartuzja, s. 189); 27 XII 1434 r. wzm. 
o młynarzu (ADP, Monastica, Kartuzy nr 5, dok. 66, s. 246-247)

Kaszczorek119 [Kaschorek], osiedle Torunia położone we wschodniej części miasta, 
komt. toruńskie - 7 I 1426 r. wzm. o prawie budowy (Trzydzieści jeden nie drukowa-
nych oryginałów, t. 2, nr 95, s. 30); 5 XII 1472 r. wzm. (KŁSMT 1456–1479 nr 1189); 
5 I 1597 r. wzm. (Trzydzieści jeden nie drukowanych oryginałów, t. 8, nr 213)

Kemenothe120, wój. tczewskie, okr. nowski – 27 XII 1354 r. wzm. (PrUB V nr 295, 
s. 164)

Kętrzyn [Rastenburg] pow. kętrzyński, gm. Kętrzyn, komt. bałgijskie, komor. kętrzyń-
skie – 11 XI 1357 r. wzm. (PrUB V nr 593, s. 335); 1361 r. wym. (reg. C. Beckherrn, 
Verzeichnis, nr 6, s. 512); 11 XII 1391 r. wzm. (OstF 124, k. 9r); 11 XI 1412 r. wzm. 
(GA, s. 159); 17 XI 1414 r. wzm. (GA, s. 178); przed 1416 r. wzm. (GZB, s. 5); 23 IX 
1418 r. czynsz należący do prokuratora (GA, s. 163); 16 X 1420 r. wzm. (GA, s. 194-
195); 1424 r. wzm. (reg. Verzeichnis der die Stadt Rastenburg betreffenden Urkunden, 
bearb. v. C. Beckherrn, AM, 22, 1885, nr 44, s. 519); 1426 r. wzm. (reg., Verzeichnis, 
nr 51, s. 520); 1437 r. czynsz (GZB, s. 73); 13 XI 1442 r. wzm. (GA, s. 181); 11 XI 
1445 r. wzm. (OBA nr 8950); 29 I 1447 r. wzm. (GA, s. 182); 10 I 1468 r. wzm. (OstF 
124, k. 34r)

Kiejkuty Stare [Alt Keykuth] pow. szczycieński, gm. Szczytno, komt. elbląskie, okr. 
szczycieński – ok. 10 IV 1412 r. wzm. (OstF 125, k. 341r); 7 IX 1429 r. przywilej (OstF 
125, k. 374r, dawna, k. 536r) 8 V 1440 r. wzm. o młynie i młynarzu (GA, s. 101)

Kielno [Kölln] pow. wejherowski, gm. Szemud, komt. gdańskie, urząd leśny – pocz. 
XV w. czynsz (KKG nr 231, s. 223); 1438 r. czynsz (GZB, s. 130)

Kiełp [Kielp] wiatrak, pow. chełmiński, gm. Kijewo Królewskie, komt. starogrodzkie – 
1438 r. czynsz (GZB, s. 95); 1439 r. wzm. (OBA nr 7620, k. 9r)

119 W 1415 r. wzmiankowano młyn (Pfeffirmole), LSVCT nr 1124, s. 191.
120 Być może chodzi o młyn w Kornatce nad Janką. Na mapie Schroettera oznaczono młyn jako 

Kownatken albo Kornatken. Młyn w Kownatce wzmiankowano w 1596 r., Visitationes archidiacona-
tus Pomeraniae Hieronymo Rozrażewski Vladislaviensi et Pomeraniae, ed. S. Kujot, (Fontes TNT nr 
2), Toruni 1898, s. 301. Określony jako Komenothe w opisie granic dóbr Stara Jania, M. Grzegorz, 
SHGKG, s. 119.
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Kiełpino121 [Kelpin] pow. kartuski, gm. Kartuzy, wój. tczewskie, okr. kościerski – 11 
XII 1357  r. nadanie dóbr z młynem (PrUB V nr 597, s. 338-339); (zkartuz) 29 VI 
1382 r. wzm. (Ad historiam ecclesiasticam Pomeraniae apparatus pauper subsidia lite-
raria poscens a viris bonis et doctis collectus ad interim a Georgi Schwengel Cartusiae 
Priore 1749, wyd. B. Czapla, (Fontes TNT nr 16-19), Toruń 1912–1915, s. 410-411); 
14 IX 1384 r. wzm. (Dokumenty do dziejów średniowiecznej Gdyni, nr 7, s. 331-332); 
(z Kartuz) 29 IX 1397 r. przywilej (ADP, monastica, Kartuzy nr 5, dok. 21, s. 181; Kar-
tuzy nr 28, k. 50r-v)

Kierpajny Małe [Klein Körpen] pow. braniewski, gm. Pieniężno, kap. warmińska, ko-
mor. pieniężnieńskie – 7 V 1423 r. wzm. (CDW III nr 603, s. 597)

Kierwałd [Kehrwalde] pow. tczewski, gm. Morzeszczyn, komt. pokrzywińskie – przed 
1416 r. czynsz (GZB, s. 14); 1425 r. czynsz (OF 184a, k. 3r)

Kiezmark [Käsemark] pow. gdański, gm. Cedry Wielkie, komt. malborskie, wój. Grabi-
ny Zameczek – 17 IX 1427 r. czynsz (MA, s. 36); XV w. czynsz (OBA nr 28107)

Kisielice122 [Freystadt] miasto, pow. iławski, gm. Kisielice, bp. pomezańskie – 17 III 
1397 r. wzm. o młynie (UBP nr 108, s. 158)123; 6 I 1422 r. wzm. (UBP nr 128, s. 188) 

Kiwity [Kiwitten] pow. lidzbarski, gm. Kiwity, bp. warmińskie, komor. lidzbarskie – 
7 IX 1308 r. wzm. o prawie budowy młyna i karczmy (CDW I nr 144, s. 252); 25 IV 
1365 r. wzm. o stawie (CDW II nr 382, s. 397); 2 V 1402 r. wzm. (CDW III nr 373, 
s. 358); 25 XI 1474 r. przywilej (V. Röhrich, Die Kolonisation, ZGAE, 14, 1903, s. 284)

Klefeld?, Kleefeld, komt. królewieckie, urząd leśny Tapiawa – czynsz (L. Weber, dz. 
cyt., s. 532)

Klekotki [Tierbach, Rudolfsmühle] pow. elbląski, gm. Godkowo, komt. elbląskie, ko-
mor. pasłęckie – 1402 r. czynsz (APG 369,1/2102, k. 30v); 11 XI 1416 r. czynsz (OF 
200b, k. 2v); 1417 r. czynsz (OF 200b, k. 8v); 11 XI 1420 r. czynsz (OF 200b, k. 16v, 
17v); 1423 r. czynsz (OF 200b, k. 53v); 11 XI 1424 r. czynsz (OF 200b, k. 55v); 29 IX 
1426 r. czynsz (OF 166n, s. 65); 11 XI 1426 r. czynsz (OF 200b, k. 62v); 1427–1428 r. 
czynsz (OF 200b, k. 26v); 11 XI 1428 r. czynsz (OF 200b, k. 29r); 2 II 1429 r. czynsz 
(OF 200b, k. 30r), 11 XI 1430 r. czynsz (OF 200b, k. 47v, 73v); 2 II 1431 r. czynsz 
(OF 200b, k. 75v); 2 II 1432 r. czynsz (OF 200b, k. 76v); 11 XI 1432 r. czynsz (OF 

121 Na mapie Schroettera jest tylko młyn w Somoninie (niem. Semlin).
122 Na mapie Schroettera najbliższy młyn znajdował się na rzece na zachód od miasta, pomiędzy 

wsiami Sobiewola i Limża.
123 Wzm. o młynie 13 II 1561 r., UBP nr 255, s. 342-343.
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200b, k. 50v); 2 II 1433 r. czynsz (OF 200b, k. 96r); 2 II 1435 r. czynsz (OF 200b, 
k. 103r); 25 XII 1435 r. czynsz (OF 200b, k. 106r); 11 XI 1440 r. czynsz (OF 200b, 
k. 281r); 1442 r. czynsz (OF 200b, k. 208r); 1443–1444 r. czynsz (OF 200b, k. 217r); 
1444–1445 r. czynsz (OF 200b, k. 223r); 1445 r. czynsz (APG 369,1/2103, k. 31v); 11 
XI 1445 r. czynsz (OF 200b, k. 142, 146, 199v, 237r); 1 V 1446 r. czynsz (OF 200b 
t. II, k. 133v, 141v, 146v); 1 V 1447 r. czynsz (OF 200b t. II, k. 338r, 348r); 1448 r. 
czynsz (OF 200b t. II, k. 85v); 1 V 1448 r. czynsz (OF 200b t. II, k. 85v); 1449 r. czynsz 
(OF 200b t. II, k. 172v); 1 V 1449 r. czynsz (OF 200b t. II, k. 222v, 228v, 229v, 244v, 
271r, 296v); 1450 r. czynsz (OF 200b t. II, k. 62r); 1 V 1450 r. czynsz (OF 200b t. II, 
k. 14v, 20v, 21v)

Klewki124, zob. Trękus [lacus Cuculing, Klaukendorf ] pow. olsztyński, gm. Purda, 
w okolicy wsi na strudze Cuculing, kap. warmińska, komor. olsztyńskie – 13 IV 1352 r. 
prawo postawienia młyna na strudze Cuculing (PrUB V nr 36, s. 20; CDW II nr 177 
s. 176); 31 V 1420 r. zakaz budowy młyna na 6 łanach w dobrach Klewki (CDW III nr 
555, s. 554) 

Kłajpeda [Memel] młyn kieratowy – 1399 r. wzm. (MT, s. 22); 1403 r. wzm. (MT, 
s. 276); 3 VIII 1445 r. wzm. (OBA nr 8842); 11 VIII 1445 r. wzm. (OBA nr 8859); 25 
I 1447 r. wzm. (GA, s. 312)

Kłajpeda [Memel] komt. kłajpedzkie – 9 V 1290 r. wzm. (PrUB I/2 nr 563, s. 351); 
2 IX 1416 r. wzm. (GA, s. 307); 23 VIII 1424 r. wzm. (OBA nr 4326); 14 II 1434 r. 
wzm. (GA, s. 310)

Kłanino [Klanin] pow. pucki, gm. Krokowa, komt. gdańskie – 1403–1404  r. wzm. 
o młynarzu (Die Wachstafeln der Grossen Königlichen Bibliothek zu Kopenhagen, hg. 
v. G. Buchwald, ZWG, 4, 1881, s. 27)

Kłębowo [Schonenveld, Wernegitten] pow. lidzbarski, gm. Lidzbark Warmiński, bp. 
warmińskie, komor. lidzbarskie – 6 VII 1356 r. wzm. o właścicielu młyna (PrUB V nr 
434, s. 244)

Kłobia [Limeien, Kloben] pow. olsztyński, gm. Światki, komt. elbląskie, komor. 
miłakowskie – 1402  r. czynsz (APG 369,1/2102, k. 22r, 61a); 1448  r. czynsz (APG 
369,1/2104, k. 50r, 51r, 60r)

Kłodawa [Kladau] pow. gdański, gm. Trąbki Wielkie, komt. gdańskie, okr. sulmiński – 
1329 r. wzm. (PrUB II nr 670, s. 445); 1417 r. wzm. (HRD, s. 80)

124 Na mapie Schroettera oznaczono na południe od wsi Klewki, obok osady Trękus, Kalbornick 
Mühle.
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Kłódka125 [Klodken] pow. grudziądzki, gm. Rogóźno, komt. grudziądzkie – 1411–
1422  r. wzm. (Froelich, t. I, s. 173); 1434  r. wzm. (Froelich, t. I, s. 173); (r) 17 V 
1435 r. wzm. (Froelich, t. I, s. 173); 12 XI 1437 r. wzm. (GA, s. 607); 19 I 1447 r. wzm. 
o młynie z 3 kołami (GA, s. 611); czynsz (OBA nr 28749)

Kmiecin126 [Fürstenau] wiatrak?, pow. nowodworski, gm. Nowy Dwór Gdański, po-
siadłości miasta Elbląga – 1406 r. wzm. o młynarzu (MK, s. 179), 1407 r. wzm. (MK, 
s. 193) 

Knibawa [Kniebau] pow. tczewski, gm. Tczew, wój. tczewskie, okr. sobowidzki – 23 
XII 1275 r. prawo budowy młyna (PU nr 272, s. 229-230); 8 VI 1292 r. wzm., umowa 
o czynsz (PU nr 484, s. 433-434); 1 II 1360 r. wzm. o rezerwacji dla Zakonu (PrUB V 
nr 849, s. 480)

Kochanówka [Stolzhagen] pow. lidzbarski, gm. Lidzbark Warmiński, bp. warmińskie, 
komor. lidzbarskie – 5 II 1362 r. prawo budowy młyna (CDW II nr 323, s. 336); 4 XI 
1409 r. kupno i ponowna sprzedaż (CDW III nr 450, s. 453-454). 

Kocioł [Groß Kessel] pow. piski, gm. Pisz, komt. bałgijskie, okr. piski – 1472 r. sprzedaż 
młyna (OstF 125, k. 251v-252v)

Koczała [Flötenstein] pow. człuchowski, gm. Koczała, komt. człuchowskie – 30 XI 
1356  r. wzmianka, że gdy zostanie zbudowany młyn, sołtys otrzyma wolny przemiał 
(HKS nr 59, s. 73); 25 I 1378 r. przywilej (HKS nr 119, s. 132-133)

Kolińcz [Kollenz] pow. starogardzki, gm. Starogard Gdański, komt. gniewskie – 1388 r. 
wzm. o prawie budowy (SGKP t. 4, s. 264) 

Kolno [Groß Köllen] pow. olsztyński, gm. Kolno, bp. warmińskie, komor. reszelskie? 
– 11 VI 1359 r. prawo budowy młyna (CDW II nr 284, s. 281); 13 XII 1403 r. wzm. 
(CDW III nr 390, s. 382)

Kołatek127 [Schlagamühle] pow. olsztyński, gm. Olsztynek, komt. ostródzkie, komor. 
Olsztynek – 1437 r. czynsz (GZB, s. 76); 1437 r. czynsz (OBA nr 7398, k. 4r)

125 Na mapie Schroettera oznaczony jako Klotken Mühle. Na jego temat dane zebrał X. Froelich, dz. 
cyt., t. 1, s. 173-177; SHGZCH, s. 56.

126 Wzmiankowano tam Niclusa molnera, nie jest jednak pewne, czy chodziło o właściciela młyna, 
czy też jedynie o osobę noszącą takie nazwisko. Jeśli w dobrach miejskich Elbląga istniałby wiatrak, 
to miasto musiało mieć pozwolenie na jego budowę od Krzyżaków. Nic jednak nie wiemy o takim 
dokumencie.

127 Na mapie Schroettera młyn Schlage Mühle nad brzegiem jeziora Pluszne Małe na południe od 
młyna oznaczonego jako Grün Mühle.
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Kołodziejki [Kolodzeiken] pow. iławski, gm. Lubawa, bp. chełmińskie – 1421 wzm. 
(G. Liek, Die Stadt Löbau, s. 565); 1570 r. wzm. (ŹD, s. 292)

Komsomolsk ros. [Löwenhagen] Osjorskij Sowjet, Gwardejskij Rayon, komt. pokar-
mińskie, komor. pokarmińskie – 1437 r. czynsz (GZB, s. 51); 29 IX 1447 r. czynsz (Vis. 
I nr 133, s. 296)

Koniecwałd [Konradswalde] pow. sztumski, gm. Sztum, komt. malborskie, wój. sztum-
skie – 1308 r. rezerwacja przez Zakon (PrUB I/2 nr 896, s. 563); 1403 r. wzm. staw 
młyński (A. Semrau, MCV 36, 1928, s. 81); 1418 r. wzm. (AMH, s. 305; A. Semrau, 
Die Orte und Fluren im ehemaligen Gebiet Stuhm, MCV 36, 1928 s. 81)

Koniewo [Konnegen] pow. lidzbarski, gm. Lidzbark Warmiński, bp. warmińskie, ko-
mor. lidzbarskie – 12 III 1325 r. przywilej (CDW I nr 220, s. 374); 1 VI 1350 r. wzm. 
o dawnym młynarzu (PrUB IV nr 585, s. 528); 3 IX 1377 r. wzm. (V. Röhrich, Die 
Kolonisation, ZGAE, 14, 1903, s. 300)

Königlich Kremitten, pow. Welawa, ob. kaliningradzki, komt. królewieckie – 14 IX 
1446 r. czynsz (Vis. I nr 122, s. 255)

Koniuszyn [Kommusin] pow. nidzicki, gm. Nidzica, komt. ostródzkie, komor. nidzic-
kie – 20 IV 1372 r. przywilej na hutę żelaza i młyn (ein moelradth) (OstF 121, k. 48v 
(dawna 46v; W. Kętrzyński, O ludności polskiej w Prusiech niegdyś krzyżackich, Lwów 
1882, s. 339) 1437 r. czynsz (GZB, s. 84)

Konnek128 [dy Mittilmole Kykendorfs, Konnek] obecnie część miasta Tucholi, komt. 
tucholskie – 15 VIII 1382 r. przywilej (w treści dokumentu 1380 r.) (UKT nr 83, s. 88-
89); ok. 1400 r. czynsz (UKT, Zinsbuch, s. 135); 14 I 1436 r. wzm. (Kyderdarffschen 
molen) (OF 13, s. 310-312); 1438 r. (Kykenmole) czynsz (GZB, s. 107); XV w. czynsz 
(OBA nr 28267, k. 10v)

Konradowo [in campis Sworbonityen et Sandolis, Waltersmühl] pow. olsztyński, gm. 
Świątki, bp. warmińskie, komor. dobromiejskie – 20 V 1312 r. przywilej (CDW I nr 
165, s. 287)

Kończewice [Kunzendorf ] pow. toruński, gm. Chełmża, kap. chełmżyńska – 9 II 1255 r. 
wzm. (UBC nr 38, s. 26); 15 II 1348 r. wzm. o miejscu, gdzie był młyn opuszczony 
przed 30 laty (UBC nr 290, s. 218-219; SHGZCH, s. 58); 21 X 1348 r. wzm. o budo-

128 Wwdług M. Grzegorza (Osady, s. 115) Piła Młyn (niem. Pilla Mühle). Informacje zestawił też 
M. Grzegorz, hasło Piła Młyn, [w:] SHGKT, s. 85.
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wie rowu młyńskiego (UBC nr 291, s. 220-221); (kch) 9 VI 1367 r. spór o użytkowanie 
(UBC nr 318, s. 242-243); (kch, p) 1 I 1526 r. zapis młyna (UBC nr 834, s. 699-701)

Kończewice [Kunzendorf ] wiatrak?, pow. malborski, gm. Miłoradz, komt. malborskie, 
wój. Laski – 1402 wzm. o młynarzu (MK, s. 94)

Koppershagen, brak nazwy rosyjskiej, dawny pow. Welawa (niem. Wehlau), ob. kali-
ningradzki, komt. królewieckie – 10 I 1415 r. wzm. (GStA PK, Perg. Urk., Sch. XLIII 
nr 15)

Koppssaw, Alt Kupzau, Wischnjowskij Sowjet, Zelenogradskij Rayon, komt. króle-
wieckie, komor. Pobethen – 14 IX 1446 r. czynsz (Vis. I nr 122, s. 254); 1448 r. czynsz 
(OBA nr 9231) 8 VII 1459 r. nadanie młyna i karczmy [Pokitn, Pokirren]129 (OF 94, 
s. 357-359, nr 139)

Korne [Kornen] pow. kościerski, gm. Kościerzyna, wój. tczewskie, okr. kościerski – 
1437–1438 r. czynsz (GZB, s. 118)

Kornewo ros., Cynty [Zinten] Kornevskij Sovjet, Bagrationowskij Rayon, komt. bałgij-
skie, urząd leśny Żelazna Góra – 19 XI 1352 r. wzm. o rezerwacji przez Zakon miejsca 
na młyn (CDP III nr 69, s. 91-92); 11 XI 1412 r. wzm. (GA, s. 159); 1415 r. czynsz 
(OF 202 Heft 1, k. 8v); przed 1416  r. czynsz (GZB, s. 5); 1437  r. (Sinthen) czynsz 
(GZB, s. 41, 46); 1447 r. wzm. (OF 162b, k. 11v); (zk,b) 1 I 1495 r. wzm. (GStA PK, 
Perg. Urk., Sch. XXII nr 43); XV w. rachunki prac remontowych (OBA nr 28394) wzm. 
o Krumemule (OBA nr 28395) 

Korsze [Korschen] miasto, pow. kętrzyński, komt. bałgijskie – 1449 r. wzm. (OF 86, 
k. 49v)

Kostromino ros. [Neumühl] dawny pow. Welawa, ob. kaliningradzki, komt. królewiec-
kie, urząd leśny Tapiawa – 1423 r. czynsz (OBA nr 4216, k. 4r); 1428 r. czynsz (OF 
166m, k. 46r); 1437 r. czynsz (GZB, s. 58)

Kostrovo ros. [Bludau] ob. kaliningradzki, bp. sambijskie, komor. Medenau – 11 I 1341 r. 
wzm. o młynie (odbudowanym) (UBS nr 317, s. 237; regest PrUB III/1 nr 350, s. 245)

Koszelewy130 okolice [Groß Koschlau] pow. działdowski, gm. Rybno, komt. ostródzkie, 
wój. działdowskie – 6 I 1357 r. wzm. o młynie na granicach nadania (PrUB V nr 507, 
s. 284)

129 Na mapie Schroettera oznaczony jako Pokirren.
130 Na mapie Schroettera oznaczony jest młyn w Tuczkach (niem. Tautschken) na północny-wschód 

od Koszelew. 
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Kościerzyna [Berent] miasto, wój. tczewskie, okr. kościerski – 1437 r. czynsz (GZB, 
s. 118)

Kotcznow (mole off den Kotcznow), rzeka niem. Chotzenfluss, komt. tucholskie, okr. 
zaborski – XV w. czynsz (OBA nr 28267, k. 11r)

Kotelnikowo ros. [Wargen] Pereslawskij Sowjet, Zelenogradskij Rayon, komt. króle-
wieckie, komor. Wargen – 1406  r. wzm. (OstF 129, k. 43v-44r); ok. 1425  r. wzm. 
o dzierżawie młyna (B. Jähnig, Zur Wirtschaftsführung, s. 147; J. Sarnowsky, Die Wirt-
schaftsführung, s. 730); 13 VI 1439 r. nadanie młyna (OF 107, k. 113v); 20 I 1470 r. 
wzm. o Mesiken-Mühle (OBA nr 16205)

Kowale [Kowall], komt. gdańskie – 1352–1355 r. rezerwacja (PrUB V nr 395, s. 223); 
20 I 1375 r. prawo budowy młyna (KKG nr 42, s. 34-35)131

Kowróz [Kowros] wiatrak, pow. toruński, gm. Łysomice, komt. toruńskie – 1447–
1448  r. wzm. (Maercker, s. 324); 21 II 1453  r. wzm. (OBA nr 12058, k. 2); 21 III 
1457 r. wzm. (ASP IV nr 359, s. 550-551)

Koźliny [Cöslin, Coeslin, Güttland] wiatrak, pow. gdański, gm. Suchy Dąb, komt. 
malborskie, wój. Grabiny Zameczek – XV w. wzm. (OBA nr 28107)

Krasin [Schönfeldt, Cleppyn mole, Kleppienmühle]132 pow. elbląski, gm. Pasłęk, komt. 
elbląskie, komor. pasłęckie – 1402 r. czynsz (APG 369,1/2102, k. 27v); 11 XI 1416 r. 
wzm.133 (OF 200b, k. 1r, 6v); 1417 r. wzm. (OF 200b, k. 7v); 1418 r. wzm. (OF 200b, 
k. 11v); 1419 r. wzm. (OF 200b, k. 12v); 11 XI 1426 r. czynsz (OF 200b, k. 62v); 
1427–1428 r. czynsz (OF 200b, k. 25v); 11 XI 1429 r. czynsz (OF 200b, k. 32r); 11 XI 
1430 r. czynsz (OF 200b, k. 73r); 11 XI 1431 r. czynsz (OF 200b, k. 79v); 11 XI 1433 r. 
czynsz (OF 200b, k. 98r); 11 XI 1434 r. czynsz (OF 200b, k. 102r); 11 XI 1435 r. czynsz 
(OF 200b, k. 109v); 11 XI 1440 r. czynsz (OF 200b, k. 281r); 2 II 1441 r. czynsz (OF 
200b, k. 286v); 1442 r. czynsz (OF 200b, k. 207v); 1443–1444 r. czynsz (OF 200b, 
k. 215r); 1444–1445 r. czynsz (OF 200b, k. 223r); 11 XI 1445 r. czynsz (OF 200b, 
k. 139, 145, 203r), 1445 r. czynsz (APG 369,1/2103, k. 29r); 1 V 1446 r. czynsz (OF 
200b t. II, k. 138r, 141r, 146v); 1 V 1447 r. czynsz (OF 200b t. II, k. 348r); 1 V 1448 r. 
czynsz (OF 200b t. II, k. 85r); 1449 r. czynsz (OF 200b t. II, k. 174v); 1 V 1449 r. 
czynsz (OF 200b t. II, k. 222r, 228v, 244v, 271r, 297v); 1450 r. czynsz (OF 200b t. II, 

131 Młyn najpewniej nigdy nie powstał, gdyż w 1390 r. i później wieś Kowale miała przymus miele-
nia w młynie w Bielkowie.

132 Na mapie Schroettera oznaczono jako Kleppinsche Mühle na północy zachód od wsi Krasin.
133 W spisie figuruje tylko nazwa bez danych o czynszu.
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k. 61v); 1 V 1450 r. czynsz (OF 200b t. II, k. 15v, 20v, 21r); 1466 r. wzm. (OstF 122, 
k. 81= OstF 123, k. 43v); 28 V 1507 r. wzm. (OstF 298, k. 15v-17r)

Kraskowo [Schönfließ] pow. kętrzyński, gm. Korsze, komt. bałgijskie, urząd leśny Są-
toczno – 1422 r. czynsz (GZB, s. 26); 1437 r. czynsz (GZB, s. 71)

Krasnołęka [Schönwiese] pow. malborski, gm. Stare Pole, komt. malborskie – 1400 r. 
czynsz (ZHM, s. 40); 1409 r. czynsz (MK, s. 226); 1412 r. czynsz (MK, s. 274)

Krelikiejmy134 [Kröligkeim] pow. kętrzyński, gm. Barciany, komt. bałgijskie, urząd le-
śny Sątoczno – 1422 r. czynsz z łana należącego do młyna (GZB, s. 26)

Krępa Kaszubska [Krampe] pow. lęborski, gm. Nowa Wieś Lęborska, komt. gdańskie, 
wój. lęborskie – 11 XII 1382 r. wzm. o stawie młyńskim, rezerwacja miejsca na budowę 
(KKG nr 112, s. 94); 1437–1438 r. czynsz (GZB, s. 134); 11 VII 1451 r. wzm. o mły-
narzu (OBA nr 10809); 21 VII 1451 r. wzm. o młynarzu (OBA nr 10834)

Krępsk [Kramsk] pow. człuchowski, gm. Człuchów, komt. człuchowskie – 1344 r. wzm. 
(HKS nr 16, s. 26)135; 5 VI 1351 r. przywilej (PrUB IV nr 665, s. 599; HKS nr 34, 
s. 49), 26 VII 1360 r. odnowienie przywileju i powiększenie nadania (HKS nr 75, s. 89); 
15 XI 1521 r. odnowienie przywileju (DCS nr 7)

Kręski Młyn [Krangen] pow. starogardzki, gm. Starogard Gdański, wój. tczewskie, 
okr. skarszewski –1402–1407 r. wzm. (Kriedte, s. 47); 1415 r. wzm. (Kriedte, s. 98); 
1437/1438 r. czynsz (GZB, s. 119)

Kriczmole, zob. Waltersmole

Kroschen, Crowschemole136 pow. brodnicki, gm. Brodnica, komt. brodnickie – 20 
I 1414 r. wzm. Kruschenmole (GA, s. 382); 14 X 1446 r. czynsz (Vis. I nr 124, s. 270); 
6 XI 1447 r. czynsz (Vis. I nr 134, s. 316); 11 XI 1451 r. czynsz (OBA nr 10964, k. 1v)

Krosnowo [Krossnow] pow. bytowski, gm. Borzytuchom, komt. gdańskie, prok. by-
towskie – 1437–1438 r. czynsz (GZB, s. 135)

Królewiec [Burgmühle Königsberg] młyn zamkowy, komt. królewieckie, komor. War-
gen – 14 IV 1257 r. (UBS, nr 53, s. 20; regest PrUB I/2 nr 9, s. 6), 1 I 1263 r. wzm. 

134 Na mapie Schroettera nie ma młyna we wsi.
135 Wzmianka o młynie dawnym (molendinum antiquum), być może więc w tym czasie powstał 

nowy, inny młyn.
136 Na mapie Schroettera oznaczono Kroschen Mühle na południe od wsi Mszano (pow. brodnicki, 

gm. Brodnica). Przez L. Webera (dz. cyt., s. 424) określony jako Kroschen.
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(UBS, nr 77, s. 42-46; regest PrUB I/2 nr 178, s. 144), 29 III 1299 r. wzm. (PrUB I/2 
nr 707, s. 441), 27 V 1300 r. wspomniany młyn (PrUB I/2 nr 740, s. 461); 20 V 1322 r. 
wzm. (UBS nr 231, s. 151); 21 III 1384 r. wzm. „di mole czu Konigsberg” (OF 107, 
k. 130v-131r); 16 XI 1392 r. wzm. (GA, s. 7); 29 IX 1404 r. wzm. (GA, s. 8); 1415 r. 
wzm. (GA, s. 17); przed 1419 r. czynsz z młynów przed zamkien „molen vor dem huse” 
(GZB, s. 18); 1423 r. czynsz mole vor dem hause (OBA nr 4216, k. 2v); 1437 r. wzm. 
o młynach pod kontrolą wielkiego marszałka (GZB, s. 59); 1 III 1440 r. wzm. (GA, 
s. 43)

Królewiec [Königsberg] górny młyn (obirmol) – ok. 1425  r. wzm. (B. Jähnig, Zur 
Wirtschaftsführung, s. 147)

Królewiec [Königsberg] młyn słodowy – ok. 1425 r. wzm. (B. Jähnig, Zur Wirtschafts-
führung, s. 147)

Królewiec [Königsberg] nowy młyn [Neumühle] – 27 VI 1471 r. przywilej137 (GStA 
PK, Perg. Urk., Sch. XXVI nr 46)

Królewiec [Königsberg] środkowy młyn (mittelmoel) – ok. 1425 r. wzm. (B. Jähnig, Zur 
Wirtschaftsführung, s. 147); 4 X 1521 r. wzm. (OF 123, k. 276v)

Królewo138 [Neu Königsdorf, Königsdorf ] pow. ostródzki, gm. Morąg, komt. elbląskie, 
komor. morąskie – wzm. o młynie w Groß Königsdorf (APG 369,1/2103, k. 67r)

Krumetische, koło Bartoszyc, komt. bałgijskie? – 1439 r. wzm. (OF 86, k. 39v)

Kryczmole, Kryczczauwenmole, Grützmühle139 młyn położony przy granicy biskupstwa 
warmińskiego w okręgu Kętrzyn, bp. warmińskie, komor. reszelskie? – 14 IV 1427 r. 
wzm. (CDW IV nr 182, s. 229); przed 1428 r. wzm. (CDW IV nr 251, s. 283-284); 
8 XI 1428 r. wzm. (CDW IV nr 252, s. 284-285)

Krylowka140 ros. [Mühlengehöft Wischrodt] pomiędzy Rybakami [Vischusin, Fisch-
hausen] i Geidau [Geydow] Powarowskij Sowjet, Zelenogradskij Rajon, bp. sambijskie, 
komor. Medenau – 11 XI 1354 r. wzm. o terenie pod budowę młyna (UBS nr 432, 
s. 297)

137 W dokumencie mowa o dyplomie wystawionym pierwotnie przez wielkich mistrzów Ludwika 
von Erlichshausena (1450–1467) i Henryk Reuss von Plauena (1469–1470).

138 W wykazie czynszowym mowa o młynarzu w Groß Königsdorf w komt. elbląskim.
139 Położenie nieustalone, na granicy biskupstwa znajdowała się miejscowość Krzeszewo (niem. 

Grützau). 
140 Na mapie Schroettera oznaczony jest młyn zwany Wischrodtsche Mühle. Na temat nadania 

P. Siegmund, dz. cyt., s. 276.
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Krzyżanowo [Notzendorf ] wiatrak, pow. malborski, gm. Stare Pole, komt. dzierzgoń-
skie, komor. fiszewskie – 1407 r. wzm. (PKCh s. 91); 1409 r. wzm. (PKCh, s. 91); wzm. 
o młynarzu, 1410 r. wzm. o młynarzu (A. Semrau, Die Siedlungen im Kammeramt Fi-
schau, MCV 44, 1936, s. 106)

Krzyżpork, ros. Slawskoe [Kreuzburg] młyn przed miastem, Slawskij Sowjet, Bagra-
tionowskij Rayon, komt. pokarmińskie, komor. Krzyżpork – 1407  r. wzm. o młynie 
i młynarzu (OF 163, k. 14v; J. Sarnowsky, Ein Schuldbuch des Komturs von Brandenburg, 
s. 267); 1414 r. wzm. o młynie i młynarzu (OF 163, k. 45r); 1425 r. wzm. (OF 164, 
k. 1); 1437 r. czynsz (GZB, s. 48); 1447 r. wzm. (GA, s. 239); 29 IX 1447 r. czynsz 
(Vis. I nr 133, s. 288)

Książki [Czende, Ksionsken, Groß Ksionsken, Hohenkirch] wiatrak, pow. wąbrzeski, 
gm. Książki, komt. wój. rogozińskie – czynsz (OF 184a, k. 17v); 1451 r. wzm. (OBA 
nr 11044, k. 10r)

Księte [Kxenithe, Xiente] pow. brodnicki, gm. Świedziebnia, komt. brodnickie– 17 VI 
1312 r. wzm. o prawie budowy (PrUB II nr 63, s. 41) 

Kudrinka ros. [Wirdegithen, później wieś Backeln] Muromskij Sowjet, Zelenogradskij 
Rayon, bp. sambijskie – 8 III 1302 r. przywilej (UBS nr 201, s. 110)

Kudyn, komt. elbląskie, komor. Burdajny – 1402 r. czynsz (APG 369,1/2102, k. 52r)141

Kujki Dolne [Carkain, Kuiken] pow. gołdapski, komt. królewieckie, komor. Kaymen – 
wzm. (L. Weber, dz. cyt., s. 528)

Kuligi [Kulingen] pow. nowomiejski, gm. Grodziczno, wój. bratiańskie – 19 XI 1412 r. 
wzm. (GA, s. 367; SHGZCH, s. 62)

Kumatschjowo ros. [Kumehnen, Cumehnen]142 Pereslawskij Sowjet, Zelenogradskij 
Rayon, bp. sambijskie, komor. Rinau – 14 II 1384 r. przywilej (UBS nr 533, s. 359)

Kumkiejmy [Kumkeim] pow. bartoszycki, gm. Górowo Iławeckie, komt. bałgijskie, 
komor. Woria – 1437 r. czynsz (GZB, s. 39)

141 Wpis przekreślony mówi o czynszu karczmarza i dodatkowym czynszu z 4 mórg przy młynie 
„item tzinset her 9 sc vor 4 morgen by der molen gelegen terminus Martini”.

142 Lokalizacja nie jasna. Może młyn oznaczony na mapie Schroettera jako Linken Mühle na północ 
od osady.
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Kurki143 [Kurken] pow. olsztyński, gm. Olsztynek, komt. ostródzkie, komor. Olsztynek 
– 1437 r. czynsz (GZB, s. 76); 1437 r. czynsz (OBA nr 7398, k. 4r)

Kurowo [Kurow] pow. wejherowski, gm. Choczewo, komt. gdańskie, wój. lęborskie – 
pocz. XV w. wzm. o opuszczonym młynie, młyn krzyżacki (KKG nr 226, s. 207)

Kurowo Braniewskie144 [Curau, Kurau] bp. warmińskie, komor. braniewskie – wzm. 
(L. Weber, dz. cyt., s. 482)

Kwiedzina [Queden] pow. kętrzyński, gm. Kętrzyn, komt. bałgijskie, komor. kętrzyń-
skie – 1437 r. czynsz (GZB, s. 70); 18 XI 1492 r. przywilej (GStA PK, Perg. Urk., Sch. 
XXVII nr 150 = OstF 322, k. 312v-313v; reg. C. Beckherrn, Verzeichnis, nr 137, s. 542)

Labiawa, ros. Polessk [Labiau] Polesskij Rayon, komt. ragneckie – 1401 r. wzm. o śluzie 
(MT, s. 118); 19 XI 1432 r. wzm. (GA, s. 287); 3 VII 1444 r. wzm. (GA, s. 287); 15 VI 
1447 r. wzm. (GA, s. 296); 29 VI 1462 r. wzm. o grobli młyńskiej (OstF 118, k. 99r-v)

Labiawa, ros. Polessk, wiatrak [Labiau] Polesskij Rayon, komt. ragneckie – 10 VI 
1430 r. wzm. (OBA nr 5387); 18 VII 1430 r. wzm. o budowie (OBA nr 5414)

Lamk145 osada wsi Lubnia [Lamk-Mühle] pow. chojnicki, gm. Brusy, komt. tucholskie, 
okr. zaborski – 1344 r. sprzedaż młyna (PrUB III/2 nr 700, s. 588; UKT nr 20, s. 24-
25); 1400 r. czynsz (UKT, Zinsbuch, s. 135)

Landmel [Landmühle] pow. sztumski, gm. Sztum, komt. malborskie – 1403 r. wzm. 
(MK, s. 116), 1407 r. wzm. (MK, s. 199); 1411 r. wzm. (AMH, s. 17, 18, 20, 22, 30, 
31; MK, s. 259), 1412 r. wzm. (AMH, s. 61), wzm. (OBA nr 28985)

Lasowice Wielkie [Groß Lesewitz] wiatrak, pow. malborski, gm. Malbork, komt. mal-
borskie, prok. lasowickie – 1407  r. wzm. (MA, s. 86); pocz. XV w. wzm. o czynszu 
z trzech wiatraków (GZB, s. 13)146; 1440 r. sprzedaż 2 wiatraków przed dworem (OF 
97, k. 73v)

Laukeniken, ob. Kaliningradzki, komt. królewieckie, komor. Germau – wzm. (L. We-
ber, dz. cyt., s. 522, 524)

143 Na mapie Schroettera oznaczono młyn Kurcken Mühle.
144 Na mapie Schroettera młyn Curausche Mühle.
145 Informacje zestawił też M. Grzegorz, SHGKT, s. 65.
146 L. Weber, dz. cyt., s. 441.W latach 1415 i 1419 czynsz z 3 wiatraków wynosił 600 korców żyta.

Plik zabezpieczony watermarkiem jawnym i niejawnym: 17072623A3535323

##7#52#aMTcwNzI2MjNBMzUzNTMyMw==

##7#
52#a

MTcw
NzI2

MjNB
MzU

zNTM
yMw

== ##7#52#aMTcwNzI2MjNBMzUzNTMyMw==



Spis młynów i wiatraków w państwie zakonu krzyżackiego w Prusach... 467

Layse147, ob. kaliningradzki, komt. królewieckie, komor. Waldau– 14 IX 1446 r. czynsz 
(Vis. I nr 122, s. 255)

Lechowo [Lichtenau] młyn na rzece pomiędzy wsią Lechowo i Niedbałki [Lutirbach, 
Lotterbach] pow. braniewski, gm. Pieniężno, kap. warmińska, komor. pieniężnieńskie – 
24 IX 1338 r. przywilej (CDW I regest nr 458, s. 173)

Leklowy [Lecklau] pow. malborski, gm. Stare Pole, komt. malborskie – ok. 1400  r. 
czynsz (ZHM, s. 52)148

Leklowy [Lecklau] wiatrak149, pow. malborski, gm. Stare Pole, komt. malborskie – 
1391 r. wzm. o młynarzu; ok. 1400 r. czynsz (ZHM, s. 51); wzm. o młynarzu; 1405 r. 
wzm. (PKCh, s. 92); 1406 r. wzm. o młynarzu, 1407 r. wzm. o młynarzu (PKCh, s. 92), 
1410 r. wzm. o młynarzu (PKCh, s. 92)

Lelkowo [Lichtenfeld] pow. braniewski, gm. Lelkowo, komt. bałgijskie, urząd leśny 
Żelazna Góra – 1437 r. czynsz (GZB, s. 40-41); 1440–1441 r. czynsz (OF 162b, k. 32r, 
37v) 

Lembarg [Liebenberg] pow. brodnicki, gm. Jabłonowo Pomorskie, komt. brodnickie 
– 20 I 1414 r. wzm. (GA, s. 382); 1437 r. czynsz (GZB, s. 89; SHGZCH, s. 64); 14 X 
1446 r. czynsz „obermole” (Vis. I nr 124, s. 270); 6 XI 1447 r. czynsz (Vis. I nr 134, 
s. 316); 11 XI 1451 r. czynsz (OBA nr 10964, k. 1v)

Lembarg [Liebenberg], młyn dolny „nedermole”, pow. brodnicki, gm. Jabłonowo Po-
morskie, komt. brodnickie – 1437 r. czynsz (GZB, s. 89); 14 X 1446 r. czynsz „neder-
moele” (Vis. I nr 124, s. 270); 6 XI 1447 r. czynsz (Vis. I nr 134, s. 316); 6 XI 1447 r. 
czynsz (Vis. I nr 134, s. 316); 11 XI 1451 r. czynsz (OBA nr 10964, k. 1v)

Leszkowy [Letzkau] wiatrak, pow. gdański, gm. Cedry Wielkie, komt. malborskie, wój. 
Grabiny Zameczek – XV w. wzm. (OBA nr 28107)

Leśno [Lesno] pow. chojnicki, gm. Brusy, komt. tucholskie, okr. zaborski – 1438  r. 
czynsz (GZB, s. 106); ok. 1450 r. czynsz (OBA nr 28267, k. 11r)

Leśno, Leszno [Leszno Mühle] nad strugą Bielicą, pow. golubsko-dobrzyński, komt. 
toruńskie – 15 X 1352 r. sprzedaż młyna (UBC nr 300, s. 227; Maercker, s. 357)

147 Brak w spisie u L. Webera i na mapie Schroettera, może to Lautsche Mühle na wschód od Lauth?
148 Zob. W. Długokęcki (Z dziejów młynarstwa, s. 28-29) przyjmuje, że najpóźniej w 1407 r. znajdo-

wały się we wsi dwa młyny.
149 Wszystkie wzmianki zestawiono za: A. Semrau, Die Siedlungen im Kammeramt Fischau (Komturei 

Christburg) im Mittelalter, MCV 44, 1936, s. 91.
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Leśnowo (Leśniewo) [Reimerswalde] wiatrak, pow. nowodworski, gm. Nowy Dwór 
Gdański, komt. malborskie, wój. Laski – 7 X 1441 r. przywilej (OF 97, k. 92v)

Leźno150, Małe lub Wielkie [Lesen] pow. brodnicki, gm. Brzozie, bp. chełmińskie – 
1414 r. wzm. (D. Brauns, dz. cyt., s. 161; L. Weber, dz. cyt., s. 429)

Lębork [Lauenburg] pow. lęborski, gm. Lębork, komt. gdańskie, wój. lęborskie – 
6 I 1341 r. rezerwacja Zakonu (PrUB III/1 nr 349, s. 243-245); 8 VII 1369 r. wzm. 
(KKG nr 108, s. 89); pocz. XV w. czynsz (KKG nr 226, s. 205)

Lichnowy [Lichnau] wiatrak, pow. chojnicki, gm. Chojnice, komt. tucholskie – 24 VI 
1405 r. przywilej (UKT nr 120, s. 141); ok. 1400 r. czynsz (UKT, Zinsbuch, s. 126); XV 
w. czynsz, młyn pusty (OBA nr 28267, k. 2v, 10v)

Lichnowy [Lichnau] wiatrak miejski naprzeciw wsi – 30 IX 1420 r. Rada Miasta Choj-
nic sprzedaje wiatrak (HKS nr 171, s. 179-180) może ten sam?

Lidzbark Warmiński [Heilsberg] pow. lidzbarski, gm. Lidzbark warmiński, bp. war-
mińskie, komor. lidzbarskie – 12 VIII 1308 r. wzm. (CDW I nr 142, s. 248); przed 24 
VI 1345 r. wzm. (PrUB III/2 nr 726, s. 616-617; CDW II nr 387), 28 IX 1365 r. wzm. 
(CDW II nr 387, s. 400); 25 II 1403 r. wzm. (CDW III nr 385, s. 375); 24 I 1424 r. 
wzm. (CDW III nr 605, s. 600-601)

Lidzbark Welski [Lautenburg] miasto, pow. działdowski, komt. brodnickie – 1437 r. 
czynsz (GZB, s. 89; SHGZCH, s. 65); 14 X 1446  r. czynsz (Vis. I nr 124, s. 270); 
6 XI 1447 r. czynsz (Vis. I nr 134, s. 316); 11 XI 1451 r. czynsz (OBA nr 10964, k. 1v)

Lidzbark Welski [Lautenburg] przed zamkiem, pow. działdowski, komt. brodnickie – 
1437 r. wzm. (GZB, s. 89)

Liebenau, kap. warmińska – 5 XII 1318 r. wzm. (CDW I regest nr 296, s. 108)

Lieffardsmühle – komt. elbląskie – 1273 r. wzm. (Petri de Dusburg, III, 170, [w:] SRP, 
Bd. I, s. 129-130)

Linia151 [Linde] pow. wejherowski, gm. Linia, komt. gdańskie, prok. mirachowskie – 
pocz. XV w. czynsz (KKG nr 228, s. 213)

Linki [Linken] pow. sztumski, gm. Mikołajki Pomorskie, komt. dzierzgońskie, komor. 
Morainy – 1398 r. wzm. (PKCh, s. 68; H. Wunder, dz. cyt., s. 151)

150 Na mapie Schroettera młyn oznaczono jako osadę Dembowo Mühle na południe od wsi Leźno Małe.
151 Obok wsi brak cieku wodnego, może istniał tam wiatrak?
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Lipia Góra [Lindenberg] pow. tczewski, gm. Morzeszczyn, komt. pokrzywińskie – 
1402–1409 r. wzm. młyn bp włocławskiego (Kriedte, s. 53); przed 1416 r. czynsz z mły-
na krzyżackiego w Lynde152 (GZB, s. 15); 26 X 1451 r. kupno młyna (OBA nr 10955)

Lipinka [Lindenau] wiatrak, pow. malborski, gm. Nowy Staw, komt. malborskie, wój. 
Laski? – 1396 r. wzm. (A. Sielmann, Die Reste des Marienburger Konventsbuches aus den 
Jahren 1395–1398, ZWG, 60, 1920, s. 70); ok. 1400 r. wzm. o młynarzu? (ZHM, s. 32, 
MK, s. 18); 1407 r. wzm. o młynarzu (MA, s. 86)

Lipnica153 [Linde] pow. wąbrzeski, gm. Dębowa Łąka, komt. golubskie? – XV w. wzm. 
(OBA nr 28115)

Lipniki [Hansdorf ]154 pow. elbląski, gm. Elbląg, komt. elbląskie, komor. Weklice – 11 
X 1383 r. prawo budowy młyna w dobrach (CDW III nr 157, s. 113)

Lipowo155 [Leip] pow. nidzicki, gm. Kozłowo, komt. ostródzkie, komor. nidzickie – 11 
XI 1328 r. wzm. o młynie? (PrUB II nr 631, s. 418)

Lipusz [Lippusch] pow. kościerski, gm. Lipusz, wój. tczewskie, okr. kościerski – 1437–
1438 r. czynsz (GZB, s. 118)

Lisewo, Lisewski Młyn156 [Leysawsche mole, Lissau, Lissewo] pow. golubsko-dobrzyń-
ski, gm. Golub-Dobrzyń, komt. golubskie – 1414 r. wzm. (D. Brauns, dz. cyt., s. 153-
154); 1437 r. czynsz (GZB, s. 90; SHGZCH, s. 68); 1447–1448 r. czynsz (OBA nr 
9800, k. 8r; druk: Historia Golubia-Dobrzynia, t. 1, s. 164)

Liwa rzeka [Liebe]157 pow. kwidzyński, gm. Kwidzyn, bp. pomezański później kap. po-
mezańska – 1323 r. rezerwacja (UBP nr 28 s. 42); 25 VI 1328 r. wzm. (PrUB II nr 623, 
s. 412; UBP nr 36, s. 53); 13 X 1362 r. wzm. (PrUB VI/1 nr 64, s. 36, nr 133, s. 73); 
1487 r. odbudowa (SRP V, s. 434)

152 Istniały więc wówczas dwa młyny – biskupi i krzyżacki?
153 Na mapie Schroettera młyn oznaczono na północ od osady, obok wsi Małe Pułkowo.
154 Na mapie Schroettera oznaczono młyn we wsi. Dodatkowo nad brzegiem jeziora Drużno ozna-

czono młyn kieratowy.
155 W okolicach miejscowości Bałcyny?
156 Na mapie Schroettera oznaczony jako Lissewo Mühle; SHGZCH, s. 68.
157 Młyn nad rzeką Liwą na dawnym polu Gunthen, zob. K. J. Kaufmann, Geschichte des Kreises Ro-

senberg, s. 163, 167. Według L. Webera (dz. cyt., s. 433) młyn w borze (niem. Heidemühle) w doku-
mencie określony „in merica” znajdował się w Gontach. Jednak ze sporu o młyn w Kamionce wynika, 
że znajdował się on na rzece Liwie poniżej tych dóbr, a więc w okolicy wsi kapitulnej Baldram.
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Lochstädt, obecnie część miasta Bałtijska [Pillau] wiatrak, Baltijskij Rayon, komt. kró-
lewieckie, komor. Lochstädt – 1423 r. czynsz (OBA nr 4216, k. 7v)

Logvino ros. [Medenau] Pereslawskij Sowjet, Zelenogradskij Rayon, bp. sambijskie, ko-
mor. Medenau – 1338 r. wzm. o młynie i młynarzu (UBS nr 307, s. 227); 16 III 1362 r. 
przywilej (UBS nr 468, s. 320-322)

Lotyń [Lottyn] pow. chojnicki, gm. Chojnice, komt. człuchowskie – 22 II 1355 r. wzm. 
o prawie budowy młyna (HKS nr 52, s. 67)

Lubawa158 [Löbau] pow. iławski, bp. chełmińskie – 12 VI 1466 r. wzm. o górnym mły-
nie (G. Liek, Die Stadt Löbau, s. 593; SHGZCH, s. 68)

Lubichowo [Lubichow] pow. starogardzki, gm. Lubichowo, komt. grudziądzkie – 
1438  r. czynsz (GZB, s. 101); 1 XI 1448  r. wzm. (OBA nr 9693); czynsz (OBA nr 
28749)

Lubicz159 Górny, Dolny [Leibitsch] pow. toruński, gm. Lubicz, komt. toruńskie – 27 IV 
1292 r. wzm. (UBC nr 129, s. 91); 1330 r. wzm. (Maercker, s. 337-338); 1397–1407 r. 
wzm. (GZB, s. 160); 1400 r. wzm. (APT, Kat. I, nr 307); 1404 r. wzm. (H. Plehn, Ge-
schichte des Kreises Strasburg, s. 74); przed 1405 r. wzm. (Katalog, t. 1, nr 98, s. 44); przed 
1408 r. wzm. (Katalog, t. 1, nr 114, s. 51); 9 VI 1409 r. wzm. (OBA nr 1075); 1413 r. 
wzm. (Lites ac res gestae, t. 3, s. 125); 27 VI 1417 r. wzm. o zarządcy (OBA nr 2530); 
8 IX 1418 r. wzm. (GA, s. 437); 6 I 1420 r. wzm.; 10 V 1420 r. wzm. (OBA nr 3167, 
OF 11, s. 178); 25 I 1426 r. wzm. (OBA nr 4545); 3 V 1426 r. wzm. (OBA nr 4581); 
23 V 1426 r. prawo odbudowy, tylko z drewna (OBA nr 4591); 27 V 1426 r. wzm., 
zezwolenie na odbudowę młyna (OBA 4594; H. Maercker nr 46, s. 646); 31 V 1426 r. 
wzm. (OBA nr 4597); 9 VI 1426 r. wzm. (OBA nr 4602); 1426 r. wzm. (OBA nr 4647); 
XII 1426 r. wzm. (OBA nr 4676); 28 VIII 1430 r. wzm. o tamie (OBA nr 5453); 27 X 
1430 r. wzm. (OBA nr 5506); 26 II 1432 r. wzm. (OBA nr 5985); 2 II 1433 r. wzm. 
(OBA nr 6344); 1433 r. wzm. o kole młyńskim (GA, s. 446); 10 XI 1433 r. wzm. (OBA 
6722); 9 I 1434 r. wzm. (OBA 6765a); 1436 r. wzm. o młynie (GA, s. 447); 1454 r. 
wzm. młyn zniszczony (ASP IV nr 276, s. 417; nr 278, s. 422); 21 III 1457 r. wzm. 
młyn zniszczony (ASP IV nr 357, s. 546; nr 359, s. 549)

Lubiszewo Tczewskie [Liebschau] pow. tczewski, gm. Tczew, wój. tczewskie, okr. so-
bowidzki – 9 I 1334 r. wzm. (PrUB II nr 819, s. 549); 15 IV 1346 r. wzm. (PrUB IV 
nr 18, s. 17-18) 

158 Istniały więc już wówczas dwa młyny, górny i dolny. W późniejszym czasie powstał jeszcze folusz 
i młyn zwany „feltmoel”, wzmiankowany w 1542 r., zob. G. Liek, dz. cyt., s. 317-319, s. 610, nr 25.

159 SHGZCH, s. 70-71.
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Lubomino [Zudithen in campis Siluis, Arnsdorf ] pow. lidzbarski, gm. Lubomino, 
bp. warmińskie, komor. orneckie – 12 VIII 1308 r. nadanie z prawem budowy młyna 
(CDW I nr 143, s. 251; V. Röhrich, Die Kolonisation, ZGAE, 14, 1903, s. 303)

Ludovici-Mühle, Nowe Miasto Elbląg, komt. elbląskie – 1354  r. wzm. (A. Semrau, 
MCV, 33, 1925, s. 84)

Ludwikowo160 (obok wsi Swobodna), Kłódka [Kurken, Ludwigsmühle, Krausemühl, 
Klutken Mühle] pow. olsztyński, gm. Dobre Miasto, bp. warmińskie, komor. dobro-
miejskie – 28 VI 1316 r. przywilej budowy młyna (CDW I nr 177, s. 306-307), 10 XII 
1346 r. nadanie połowy młyna w Kurken (później Ludwigsmühle) (PrUB IV nr 113, 
s. 108; CDW II nr 78); 27 V 1362 r. wzm. o ziemi młyńskiej (CDW II nr 328, s. 341); 
w 1438 r. wzm. (CDW I nr 177, s. 306-307, przyp. 1, s. 306); (p; bw) 7 X 1480 r. wzm.; 
1486 r. wzm. (CDW II nr 78 dopisek)

Lukino ros. [Kloschenen]161, pole Koycherin, komt. krolewieckie, komor. Wohnsdorf – 
28 XI 1301 r. wzm. prawo budowy (PrUB I/2 nr 768, s. 478)

Luschki ros. [Pomauden] na północ od Tapiawy (niem. Tapiau), dawny pow. Welawa, 
ob. kaliningradzki, komt. królewieckie, komor. Krzemity – 1337–1338 r. wzm. (PrUB 
III/1 nr 209, s. 151); 14 XII 1418 r. wzm. o stawie (GStA PK, Perg. Urk. Sch. XXXV 
nr 55)

Luzino162 [Lusin] pow. wejherowski, gm. Luzino, komt. gdańskie, prok. mirachowskie 
– 6 XII 1333 r. przywilej (PrUB II nr 814, s. 544), 12 VII 1354 r. wzm. (PrUB V nr 
253, s. 141; druk: A. Czacharowski, Kopiariusz, nr 21, s. 74) 

Łajsy [Layss] pow. braniewski, gm. Pieniężno, kap. warmińska, komor. pieniężnieńskie 
– 5 V 1304 r. wzm. (CDW I nr 127, s. 225, nr 129, s. 227)163; 5 VII 1426 r. sprzedaż 
młyna (CDW IV nr 127, s. 179)

Ławice [Hansdorf ] pow. iławski, gm. Iława, komt. ostródzkie, komor. iławskie – 25 
I 1325 r. wzm. (PrUB II nr 497, s. 338)

Łaźnica [Lasnicz] rzeka, prawy dopływ Pasłęki, okolice wsi Gronkowo [Grunenberg] 
pow. braniewski, gm. Braniewo, bp. warmińskie, komor. braniewskie – 8 IV 1330 r. 
wzm. o łanie młyńskim (CDW I nr 248, s. 416), zob. młyn w Bemowiźnie

160 Na mapie Schroettera oznaczono młyn Klutken Mühle.
161 Z miejscowością Kautern identyfikował tę osadę H. i G. Mortensen, dz. cyt., s. 173. Na Klosche-

nen wskazywał G. Vercamer, dz. cyt., s. 257.
162 Młyn na Jeżowskiej Strudze koło Luzina. Na mapie Schroettera jako Lusinosche Mühle.
163 Młyn powstał wcześniej wg V. Röhrich, Die Kolonisation, ZGAE, 13, 1901, s. 839.

Plik zabezpieczony watermarkiem jawnym i niejawnym: 17072623A3535323

##7#52#aMTcwNzI2MjNBMzUzNTMyMw==

##7#
52#a

MTcw
NzI2

MjNB
MzU

zNTM
yMw

== ##7#52#aMTcwNzI2MjNBMzUzNTMyMw==



Spis młynów i wiatraków w państwie zakonu krzyżackiego w Prusach...472

Łąg [Schonhayn, Long) pow. chojnicki, gm. Czersk, dawniej niem. Schönhagen (Schon-
hayn) młyn nad rzeką Czarna Woda, komt. tucholskie, okr. zaborski – 12 VI 1354 r. 
prawo budowy młyna (UKT nr 44, s. 49); (r) 6 I 1398  r. przywilej (UKT nr 110, 
s. 115); ok. 1400 r. czynsz (UKT, Zinsbuch, s. 132); (r) 1438 r. czynsz (GZB, s. 106); 
XV w. czynsz (OBA nr 28267, k. 11r)

Łąka164, Struga Rychnowska, prawy dopływ Drwęcy [Lanke, Leine, Leinau, Lanken] 
komt. toruńskie – 15 VII 1333 r. zamiana młynów pomiędzy Zakonem i benedyktyn-
kami w Toruniu (UBC nr 237, s. 177-178); (bt) 4 XII 1403 r. sprzedaż (UBC nr 443, 
s. 351-352); XV w. (jako Layen) czynsz (GZB, s. 93); 24 VIII 1440 r. wzm. Lancke 
(ASP II nr 175, s. 251)

Łążyn [Londzyn] pow. iławski, gm. Lubawa, bp. chełmińskie – 13 VII 1514 r. odnowie-
nie przywileju (G. Liek, s. 566-567); 1570 r. wzm. młyn Zwiniarz (ŹD, s. 293)

Łeba [Lebe] pow. lęborski, gm. Łeba, komt. gdańskie, wój. lęborskie – 8 VI 1357 r. 
rezerwacja Zakonu (PrUB V nr 549, s. 311); pocz. XV w. czynsz (KKG nr 226, s. 205)

Łeba [Lebe] wiatrak, pow. lęborski, gm. Łeba, komt. gdańskie, wój. lęborskie – pocz. 
XV w. czynsz (KKG nr 226, s. 205)

Łebień [Labehn] pow. lęborski, gm. Nowa Wieś Lęborska, komt. gdańskie, wój. lębor-
skie – 1438 r. czynsz (GZB, s. 125)

Łęczyce [Lanz] pow. wejherowski, gm. Łęczyce, komt. gdańskie – 16 I 1355 r. rezerwa-
cja miejsca (PrUB V nr 305, s. 170 = KKG nr 119, s. 101)

Łęgowo [Langenau] wiatrak, pow. iławski, gm. Kisielice, kap. pomezańska – 1377 r. 
wzm. (K. J. Kaufmann, Geschichte, s. 167)

Łęgucki Młyn165, Łęguty [Langgut] osada, pow. olsztyński, gm. Gietrzwałd, komt. el-
bląskie, komor. Lucten – 21 V 1301 r. rezerwacja Zakonu (PrUB I/2 nr 761, s. 473); 
1402 r. czynsz (APG 369,1/2102, k. 62v); 12 II 1438 r. wzm. (GStA PK, Perg. Urk., 
Sch. XXIV nr 13); 11 XI 1442 r. wzm. (OBA 8180); 11 XI 1445 r. czynsz (OF 200b, 
k. 150); 25 XII 1484 r. wzm. (GStA PK, Perg. Urk., Sch. XXIII nr 17)

Łukta [Locken] pow. ostródzki, gm. Łukta, komt. elbląskie – 22 II 1352 r. wzm. (regest: 
PrUB V/1 nr 20, s. 11); 1402 r. czynsz (APG 369,1/2102, k. 62v); 29 IX 1426 r. czynsz 

164 SHGZCH, s. 73.
165 Na mapie Schroettera młyn oznaczono na północ od wsi jako Langguthsche Mühle.
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(OF 166n, s. 131); 11 XI 1445 r. czynsz (OF 200b, k. 145); 1 V 1448 r. czynsz (OF 
200b t. II, k. 70v), 1448 r. czynsz (APG 369,1/2104, k. 72v, 81r)

Łyna166 [Lahna] pow. nidzicki, gm. Nidzica, komt. ostródzkie, komor. nidzickie – 23 IV 
1387 r. przywilej (OstF 120, k. 600r-600v); 1437 r. czynsz (GZB, s. 84)

Łysonie167 [Springe, Lissuhnen] pow. piski, gm. Pisz, komt. bałgijskie, komor. ryńskie – 
11 XI 1450 r. przywilej (OstF 332, k. 59r; 61r=OstF 333, k. 184r) 

Łyśniewo Sierakowickie [Lischnau] pow. kartuski, gm. Sierakowice, komt. gdańskie, 
prok. mirachowskie– 1438 r. czynsz (Lyssenow) (GZB, s. 123)

Malbork [Marienburg], komt. malborskie – 1407 r. wzm. (MK, s. 199)

Malbork, Młyn Nowy (przy zamku w Malborku) komt. malborskie – początek XV 
w. (W. Długokęcki, Z dziejów młynarstwa w komturstwie malborskim w XIII–XV wie-
ku, „Rocznik Elbląski”, 12, 1991, s. 41); 1417 r. wzm. (AMH, s. 285); 1418 r. wzm. 
(AMH, s. 286); 1418 r. wzm. (AMH, s. 304)

Malbork, Młyn Górny, zwany Młynem Piekarskim [Obermühle, Bäckermühle] obecie 
część miasta Malborka, komt. malborskie – 1401 r. wzm. (MK, s. 62); 21 X 1404 r. 
wzm. (MK, s. 143); 1407  r. wzm. (MK, s. 199); 1413  r. wzm. (AMH, s. 97, 104); 
1420 r. wzm. (AMH, s. 348); 17 XI 1430 r. wzm. (MA, s. 150); 7 IX 1441 r. wzm. 
(MA, s. 151)

Malbork, Młyn Mały, Zamkowy, Młyn Słodowy [Niedermühle, Schlossmühle] obecnie 
część miasta Malborka, komt. malborskie – 1412 r. wzm. (AMH, s. 78); 1414 r. (AMH, 
s. 187); 1415 r. (AMH, s. 186); 17 XI 1430 r. wzm. (MA, s. 150); 7 IX 1441 r. wzm. 
(MA, s. 151)

Malbork, Młyn Średni [Mittelmühle] obecnie część miasta Malborka, komt. malbor-
skie – 1 XI 1408 r. wzm. (MT, s. 510); 1411 r. wzm. (AMH, s. 17); 1412 r. (AMH, 
s. 60); 1415  r. wzm. (AMH, s. 172, 185, 186, 191); 1417  r. wzm. (AMH, s. 285); 
1418 r. wzm. (AMH, s. 302, 303); 1420 r. wzm. (AMH, s. 349, 350); 17 XI 1430 r. 
wzm. (MA, s. 150); 7 IX 1441 r. wzm. (MA, s. 151); wzm. (OBA nr 28488)

Malbork, miasto młyn w parchamie, komt. malborskie – 1457 r. wzm. (J. Voigt, dz. 
cyt., s. 35; W. Długokęcki, Z dziejów młynarstwa, s. 41-42)

166 Na mapie Schroettera młyn na północ od wsi oznaczony jako Lahna Mühle.
167 W odpisach przywileju z 1450 r. raz nadanie dotyczy Bartka Schmidta, a w drugim przypadku 

Jakuba Schmidta. G. Białuński (Osadnictwo regionu Wielkich, s. 6) przypuszczał, że chodziło o ojca 
i syna. Na temat młyna zob. O. Barkowski, dz. cyt., s. 202.
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Malbork, młyn na Nogacie, młyn łodny – 1450–1454  r. wzm. prawo budowy z 2 
kołami (J. Voigt, Geschichte Marienburgs, nr 30, s. 574; W. Długokęcki, Z dziejów mły-
narstwa, s. 42)

Malbork, zamek młyn w parchamie, komt. malborskie – 1418 r. wzm. (AMH, s. 303); 
20 XII 1457 r. wzm. (J. Voigt, Geschichte Marienburgs, nr 35, s. 581; W. Długokęcki, 
Młynarstwo, s. 29)

Malbork, zamek, komt. malborskie, młyn kieratowy – 1408  r. wzm. (MT, s. 510); 
1411 r. wzm. (AMH, s. 36); 1412 r. (AMH, s. 50, 51, 68, 69, 71, 73), 1414 r. wzm. 
(AMH, s. 138); 1416 r. wzm. (AMH, s. 225)168; 1418 r. wzm. (AMH, s. 304)

Malinowka169 ros. [Wolmen, Wolment Mitte, West] dawny pow. Frydląd, Domnow-
skij Sowjet, Prawdinskij Rayon, komt. pokarmińskie, komor. Domnau – 1425/1426 r. 
czynsz (OF 164, k. 13v, 20r); 1437 r. czynsz (GZB, s. 50-51); 1446 r. nadanie młyna 
(OstF 116, k. 67r-v = OstF 157, k. 93v-94r); 29 IX 1447 r. czynsz (Vis. I nr 133, s. 293)

Małszewo [Malssowen, Malschöwen] pow. szczycieński, gm. Jedwabno, komt. ostródz-
kie, komor. nidzickie – 10 VIII 1450 r. przywilej (OstF 243, s. 321, k. 163r-v; GStA 
PK, XX. HA Findbuch 19)

Mały Kack [Klein Katz] pow. Gdynia, gm. Gdynia, komt. gdańskie, okr. sulmiński – 
6 IV 1397 r. wzm. o młynarzu170 (Die Wachstafeln der Danziger Stadtbibliothek, hg. v. 
A. Bertling, ZWG, 11, 1884, s. 26 nr 145)

Mały Komorsk [Klein Kommorsk] pow. świecki, gm. Nowe, wój. tczewskie, okr. now-
ski – 1402–1409 r. wzm. młyn biskupi (Kriedte, s. 46); (r, zk) 10 VIII 1453 r. wzm. 
o młynie zakonnym (ASP IV nr 17, s. 26)

Marianka [Marienfelde] pow. elblaski, gm. Pasłęk, komt. elbląskie, komt. Wekli-
ce – 6 III 1334  r. Zakon rezerwuje sobie budowę młyna (PrUB II nr 830, s. 558); 
1402 r. czynsz (L. Weber, dz. cyt., s. 458); 1407 r. czynsz (APG 369,1/2102, k. 31r); 
1423 r. czynsz (OF 200b, k. 53v); 1424 r. czynsz (OF 200b, k. 55v); 1425 r. czynsz (OF 
200b, k. 59r); 29 IX 1426 r. wzm. o młynarzu i czynszu (OF 166n, s. 84, 85, 131; OF 
200b, k. 62r); 1427–1428 r. czynsz (OF 200b, k. 25v); 11 XI 1428 r. czynsz (OF 200b, 
k. 29r); 1429 r. czynsz (OF 200b, k. 33r); 1430 r. czynsz (OF 200b, k. 47v, 73v); 1431 r. 
czynsz (OF 200b, k. 79r); 1432 r. czynsz (OF 200b, k. 51r, 94v); 1433 r. czynsz (OF 

168 Być może były to dwa różne młyny kieratowe, które zamierzano budować już w 1399 r. „item 
8 mr. vor 1 schok eychens czimmer czu den czwen rosmolen und 21/2 mr vor czwu wellen dem mol-
meister”, MK, s. 8, zob. W. Długokęcki, Z dziejów młynarstwa, s. 41.

169 Na mapie Schroettera oznaczony jako Wolm Mühle.
170 Wydawca przyjął, że chodziło o Mały Kack. Młyn wzmiankowano w 1570 r., ŹD, s. 254.
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200b, k. 98r); 1434 r. czynsz (OF 200b, k. 100r); 1435 r. czynsz (OF 200b, k. 109r); 
2 II 1439 r. czynsz (OF 200b, k. 276v); 11 XI 1440 r. czynsz (OF 200b, k. 281v); 2 II 
1441 r. czynsz (OF 200b, k. 287v); 1442 r. czynsz (OF 200b, k. 208r); 1443–1444 r. 
czynsz (OF 200b, k. 213v); 1444–1445 r. czynsz (OF 200b, k. 221r); 1445 r. czynsz 
(OF 200b, k. 201r, 236v); 1446 r. czynsz (OF 200b t. II, k. 125v); 1 V 1446 r. czynsz 
(OF 200b t. II, k. 138r, OF 200b, k. 185r); 1 V 1447 r. czynsz (OF 200b t. II, k. 337r, 
347r); 1 V 1448 r. czynsz (OF 200b t. II, k. 86r); 1 V 1449 r. czynsz (OF 200b t. II, 
k. 222r); 1 V 1450 r. czynsz (OF 200b t. II, k. 22r); 11 XI 1445 r. czynsz (OF 200b, 
k. 134); 1 V 1449 r. czynsz (OF 200b t. II, k. 228v, 229v, 230v, 271r); 1 V 1450 r. 
czynsz (OF 200b t. II, k. 15r, 20v, 21r)

Marienmühle komt. elbląskie, komor. miłakowskie – czynsz (L. Weber, dz. cyt., s. 465) 
= Marianka?

Markławka [Marklack] pow. kętrzyński, gm. Barciany, komt. Pokarmińskie, prok. 
w Barcianach – 29 VIII 1406 r. przywilej (OBA nr 881); 1422 r. czynsz (GZB, s. 29); 
1425–1426 r. czynsz (OF 164, k.33r); 1437 r. czynsz (GZB, s. 53, 66); czynsz (OBA 
nr 28754)

Marquards=Mühle171 okolice wsi Rentyny (niem. Rentienen) pow. olsztyński, gm. Gie-
trzwałd i Stękiny (niem. Stenkienen), kap. warmińska – 19 VIII 1404 r. zgoda na sprze-
daż młyna (CDW III nr 401, s. 392)

Marschalskoe ros. [Gallgarben]172 wiatrak, Marschalskij Sowjet, Gurjewskij Rayon, 
komt. królewieckie, komor. Szaki – 13 I 1406 r. przywilej (OstF 129, k. 229r); 1423 r. 
czynsz (OBA nr 4216, k. 1v); 1437 r. czynsz (GZB, s. 57); 21 XI 1438 r. wzm. o mły-
narzu (OstF 129, k. 230 r)

Marusza173 [Marusch] młyn koło Pokrzywna, pow. grudziądzki, gm. Grudziądz, wój. 
rogozińskie – 1416 r. czynsz (GZB, s. 14); 1423 r. wzm. o górnym stawie (H. Plehn, 
Ortsgeschichte, s. 83; D. Brauns, dz. cyt., s. 87); 1425 r. czynsz (OF 184a, k. 2r); 1429 r. 
nadanie pustego młyna (OF 95, k. 18r; D. Brauns, dz. cyt., s. 86-87)174; 8 XII 1446 r. 
nadanie młyna (OF 95, k. 21r; D. Brauns, dz. cyt., s. 87); 1451 r. wzm. o młynie poniżej 
zamku w Pokrzywnie (OBA nr 11044, k. 10r) 

171 Na mapie Schroettera w okolicy znajdowały się młyny w Eissings Mühle, Neumühle, Trojan 
Mühle (Trojahnmühle). 

172 Według mapy Schroettera wieś nie jest położona nad rzeką, obok wsi oznaczono natomiast wiatrak.
173 Na mapie Schroettera oznaczony jako Marusch Mühle. Częściowo dane na jego temat zebrał 

X. Froelich, dz. cyt., t. I, s. 211-213; SHGZCH, s. 76.
174 X. Froelich (dz. cyt., t. I, s. 211) przyjął, że dokument pochodził z 1425 r. Mowa w nim o młynie 

w Pokrzywnie „dy molen zcu Engelberg”. Młyn położony w Nowej Wsi (Neudorf ) oznaczono na 
mapie Schroettera poniżej Pokrzywna. Wzmianki o młynie zestawia z pomyłkami SHGZCH, s. 76.
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Marynowy [Marienau] komt. malborskie – 1321 r. rezerwacja (PrUB II nr 360, s. 268); 
16 VII 1346 r. wzm. o młynie Juncvrowe (PrUB IV nr 47, s. 46)

Maszewo Lęborskie [Groß Massow] pow. lęborski, gm. Cewice, komt. gdańskie, wój. 
lęborskie – pocz. XV w. czynsz (KKG nr 226, s. 207)

Matrosovo ros. [Uggehnen] Chrabrowskij Sowjet, Gurjewskij Rayon, bp. sambijskie – 
2 V 1381 r. przywilej (UBS nr 518, s. 352); 14 IX 1485 r. przywilej (GStA PK, Perg. 
Urk., Sch. XXVIII nr 56)

Mątowy Małe [Klein Montau] wiatrak, pow. malborski, gm. Miłoradz, komt. malbor-
skie, prok. Mątowy – 1404 r. wzm. (HRD, s. 46); 1417 r. wzm. (HRD, s. 93), przed 
1419 r. czynsz (GZB, s. 12) 

Mechowo175 (dawniej Mechowo Stare) [Mechau] pow. pucki, gm. Puck, komt. gdań-
skie, okr. pucki – 19 X 1300 r. wzm. o prawie (PU nr 592, s. 526); 1 X 1395 r. przywilej 
(APG 940/413, k. 87r.)

Meisken, Meysten mole, koło dóbr Knauten obecnie ros. Prudki, komt. pokarmińskie, 
komor. Knauten? – 31 VII 1441 r. przywilej (OF 97, k. 88v)

Melnikowo ros. [Rudau]? kilka miejscowości może chodzi o tę na Sambii, Murom-
skij Sowjet, Zelenogradskij Rayon, komt. królewieckie, komor. Rudawa – 3 II 1291 r. 
przywilej (UBS nr 160, s. 78); 12 III 1325 r. wzm. o młynarzu w tej wsi (CDW I nr 
220, s. 374); 1 VI 1350 r. wzm. o dawnym młynarzu (PrUB IV nr 585, s. 528); 1437 r. 
czynsz (GZB, s. 57); 1460 r. rozstrzygnięcie praw do dziedziczenia (OF 94, s. 327-328); 
3 XI 1462 r. wzm. (OBA nr 15820)

Mendeleevo ros. [Poggenpfuhl] Kosmodemjanskij Sowjet, Gurjewskij Rayon, komt. 
królewieckie, komor. Waldau – 13/20 VIII 1376 r. nadanie młyna (OF 107, k. 247r-
-247v); ok. 1400 r. czynsz (OF 108, k. 253v); 18 I 1444 r. wzm. o młynarzu (OstF 129, 
k. 422r-v); 14 IX 1446 r. czynsz (Vis. I nr 122, s. 255); 1448 r. czynsz (OBA nr 9231); 
14 V 1458 r. wzm. o młynarzu w „Pogenmole” (OF 94, s. 448-449 = OstF 129, k. 421r-
v); 25 V 1460 r. wzm. o młynie „Pogenmole” (OF 94, s. 341-342); 1483 r. wzm. (OstF 
129, k. 420r-421r)

Mertens mole, koło wsi Leissienen176, komt. królewieckie, urząd leśny Tapiawa – 1446 r. 
czynsz (Vis. I nr 119, s. 235); 1469 r. wzm. (H. i G. Mortensen, dz. cyt., s. 179-180)

175 Na mapie Schroettera na wschód od wsi oznaczono Mechauer Mühle.
176 Identyfikacja za: H. i G. Mortensen, s. 179-180.
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Metgethen [Miggeriten, Myttgethenn], obecnie dzielnica Królewca (ros. Kaliningrad), 
komt. królewieckie, komor. Wargen – 16 X 1363 r. wzm. o stawie (PrUB VI/1 nr 209, 
s. 121); (zk, p) 22 III 1391 r. nadanie młyna (Mintieynen) (OF 107, k. 285r); 1404 r. 
(Mintiyeithen) czynsz (OF 111, k. 37r); 14 IX 1446 r. czynsz (Vis. nr 122, s. 253); (zk, 
p?); 1448 r. czynsz (OBA nr 9231); 24 IX 1464 r. wzm. (GStA PK, Perg. Urk., Sch. 
XXXII nr 11) 26 X 1489 r. wzm. (GStA PK, Perg. Urk., Sch. 95 nr 100)

Miechucino [Miechutschin] pow. kartuski, gm. Chmielno, komt. gdańskie, prok. mira-
chowskie – 19 II 1402 r. wzm. o młynarzu (Die Wachstafeln der Danziger Stadtbiblio-
thek, hg. v. A. Bertling, ZWG, 11, 1884, s. 30, nr 164); pocz. XV w. czynsz (KKG nr 
228, s. 212); 1438 r. czynsz (GZB, s. 122)

Mierki177 [Merkaw, Mörken] pow. olsztyński, gm. Olsztynek, komt. ostródzkie, komor. 
Olsztynek – 19 VI 1413 r. wzm. (OBA 1958, k. 1v)

Mieroszyno, okolice178 [Miruschin] pow. pucki, gm. Puck, komt. gdańskie, okr. pucki 
– 1438 r. czynsz (GZB, s. 127)

Mierzeszyn [Meisterwalde] pow. gdański, gm. Trąbki Wielkie, wój. tczewskie, okr. so-
bowidzki – 5 III 1373 r. przywilej (OF 98, k. 93v-94v)

Mieścin [Mestwin] pow. tczewski, gm. Tczew, wój. tczewskie, prok. międzyłęskie – 
1402–1409 r. wzm. (Kriedte, s. 55); 1415 r. czynsz (Kriedte, s. 86)

Mikoszewo [Nickelswalde] wiatrak, pow. nowodworski, gm. Stegna, komt. malborskie, 
wój. Grabiny Zameczek – ok. 1400 r. czynsz (ZHM, s. 39); 1401 r. czynsz (MK, s. 50); 
1402 r. czynsz (MK, s. 79-80); 1403 r. czynsz (MK, s. 110, 112); 1431 r. czynsz, wiatrak 
pusty (OBA nr 5893); 29 VIII 1437 r. przywilej (OF 97, k. 50v; transumpt z 1586 r. 
APG 300 D 79 nr 27), XV w. wzmianka o młynie pływającym i młynie olejarni (KKG 
nr 226, s. 201), 1443 r. wiatrak pusty (OBA nr 8388=druk J. Sarnowsky, Das Treßleramt 
des Deutschen Ordens, nr 5, s. 206)

Miłakowo [Liebstadt] pow. ostródzki, gm. Miłakowo, komt. elbląskie, komor. miła-
kowskie – 29 IX 1426  r. czynsz (OF 166n, s. 36); 11 XI 1439  r. czynsz (OF 200b, 
k. 291v-295r); 1439–1440 r. czynsz (OF 200b, k. 289r-290a); 1440–1442 r. czynsz 
(OF 200b, k. 300r-306v); 1443–1444  r. czynsz (OF 200b, k. 242v); 1445  r. czynsz 
(APG 369,1/2103, k. 45r, 49r); 1445 r. wzm. (OF 200b, k. 357r, 358v); 13 IX 1446 r. 

177 Wzmianka o wydatkowaniu przez komtura ostródzkiego środków na budowę „dy mole tzu Mer-
kaw” (Markau to Mercken później Mörken). Wieś położona na wschód od Olsztynka. Być może 
chodziło o jeden z młynów w Olsztynku? Na mapie Schroettera brak tego młyna.

178 Na mapie Schroettera młyn znajduje się na zachód od wsi i nosi nazwę Czarnausche Mühle. 

Plik zabezpieczony watermarkiem jawnym i niejawnym: 17072623A3535323

##7#52#aMTcwNzI2MjNBMzUzNTMyMw==

##7#
52#a

MTcw
NzI2

MjNB
MzU

zNTM
yMw

== ##7#52#aMTcwNzI2MjNBMzUzNTMyMw==



Spis młynów i wiatraków w państwie zakonu krzyżackiego w Prusach...478

czynsz (Vis. I nr 120, s. 240); 11 XI 1446 r. czynsz (OF 200b, k. 363v, 370r; OF 200b 
t. II, k. 99r, 131r); 1447–1448  r. czynsz (OF 200b, k. 386v, 392v); 13 XII 1447  r. 
czynsz (OF 200b t. II, k. 107v); 1 V 1449 r. czynsz (OF 200b t. II, k. 245v, 252v); 25 
XI 1451 r. czynsz (Vis. II nr 176, s. 141)

Miłkowo [Millenberg] pow. lidzbarski, gm. Orneta, kap. warmińska, komor. pienięż-
nieńskie – 25 II 1403 r. wzm. o dawnym młynie, od jakiegoś czasu już nie istniejącym 
(CDW III nr 385, s. 375)

Miłobądz [Mühlbanz], młyn na strudze pomiędzy tą wsią a Zajączkowem [pomie-
dzy Mylobandze, Mühlbanz i Zaynccow, Liebhof ], wój. tczewskie, okr. sobowidzki – 
4 I 1286 r. prawo budowy młynów (PU nr 401, s. 362); 1299 r. rezerwacja (PU nr 587, 
s. 523); 1402–1409 r. wzm. o młynie i wiatraku (Kriedte, s. 54); 1415 r. czynsz (Kriedte, 
s. 85); wzm. przywilej (Monumenta Historica Dioceseos Wladislaviensis, t. 24, s. 116)

Miłobądz [pomiędzy Mylobandze, Mühlbanz i Zaynccow, Liebhof ] wiatrak, wój. 
tczewskie, okr. sobowidzki – 1402–1409 r. wzm. (Kriedte, s. 54)

Miłomłyn [Liebemühl] miasto, pow. ostródzki, komt. dzierzgońskie, komor. Karpowo 
– 1334 r. ? wzm. (A. Semrau, Die Siedlungen im Kammeramt Morein, MCV 39, 1931, 
s. 72); 6 IV 1434 r. wzm. (GA, s. 142); 1437 r. wzm. o młynie komtura z 6 kołami 
(GZB, s. 37)

Mingajny [Migehnen] pow. lidzbarski, gm. Orneta, bp. warmińskie, komor. orneckie 
– 4 III 1311 r. wzm. o prawie budowy młyna (CDW I nr 158, s. 275), 25 V 1376 r. 
wzm. (CDW III nr 12, s. 9); 1 II 1379 r. wzm. (CDW III nr 68, s. 45); 22 V 1381 r. 
wzm. (CDW III nr 117); 25 II 1403 r. wzm., że młyn został przeniesiony do wsi Ruda 
(Eisenwerk) (CDW III nr 385, s. 374; zob. V. Röhrich, Die Kolonisation, ZGAE, 14, 
1903, s. 307-313)

Minty [Minten] pow. bartoszycki, gm. Bartoszyce, komt. bałgijskie, komor. bartoszyc-
kie – 1396–1405 r. wzm. (OF 85, k. 16r)

Mirachowo [Mirchow] pow. kartuski, gm. Kartuzy, komt. gdańskie, prok. mirachow-
skie – pocz. XV w. czynsz (KKG nr 228, s. 212)

Mirotki [Mirotken] pow. starogardzki, gm. Skórcz, komt. pokrzywińskie – 1425  r. 
czynsz (OF 184a, k. 3v)
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Mitino179 ros. [Stantau] Komodemjanskij Sowjet, Gurjewskij Rayon, kap. sambijska, 
komor. Quednau – 2 XI 1318 r. wzm. o stawie młyńskim (UBS nr 219, s. 130-131); 23 
VI 1331 r. wzm. o stawie młyńskim (UBS nr 269, s. 183)

Mlewo [Lewen, Mlewo] wiatrak, pow. golubsko-dobrzyński, gm. Kowalewo Pomorskie, 
komt. toruńskie – 1407 r. wzm. o wybudowaniu wiatraka (GA, s. 431); 4 IV 1410 r. 
czynsz (GA, s. 432)

Młynary [Mühlhausen] miasto, pow. elbląski, komt. elbląskie, komor. Burdajny – 15 
VIII 1338 r. wzm. o młynie?, rezerwacja przez Krzyżaków (PrUB III/1 nr 190, s. 139); 
1402  r. czynsz (APG 369,1/2102, k. 52v); 1414  r. wzm. o młynie (Ch. Krollmann, 
Die Bau- und Kunstdenkmäler, s. 30); 1426 r. czynsz (OF 166n, s. 92); 1430–1432 r. 
czynsz (OF 200b, k. 81v); 2 II 1439 r. czynsz (OF 200b, k. 313v); 11 XI 1439 r. czynsz 
(OF 200b, k. 314v); 1440  r. czynsz (OF 200b, k. 326r); 11 XI 1440  r. czynsz (OF 
200b, k. 318v); 1442–1443 r. czynsz (OF 200b, k. 328v, 330r); 1443–1444 r. czynsz 
(OF 200b, k. 252r); 1444 r. czynsz (OF 200b, k. 256v); 2 II 1444 r. czynsz (OF 200b, 
k. 263v); 1445 r. czynsz (APG 369,1/2103, k. 16r); 1445 r. czynsz (OF 200b, k. 357r); 
13 IX 1446 r. czynsz (Vis. I nr 120, s. 238); 11 XI 1446 r. czynsz (OF 200b, k. 361r); 
11 XI 1449 r. czynsz (OF 200b t. II, k. 220v); 1450 r. czynsz (OF 200b t. II, k. 57v); 
25 XI 1451 r. czynsz (Vis. II nr 176, s. 140); 14 X 1514 r. przywilej (OF 123, k. 46)

Młyniec180 [Leyne, Mlynyecz, Mlynietz, Pachur Mühle] pow. toruński, gm. Lubicz, 
komt. toruńskie – 1265 r. wzm. o dobrach (H. Maercker, s. 382); 4 IV 1321 r. wzm. 
(PrUB II nr 334, s. 251); 1382 r. wzm. (UBC nr 362, s. 284); 1400 r. wzm. młyn Lyne 
(APT, Kat. I, nr 307); 1407 r. czynsz (GA, s. 431); 4 IV 1410 r. czynsz (GA, s. 432); 
1414 r. wzm. (D. Brauns, dz. cyt., s. 115); 4 XII 1431 r. wzm. o młynie zwanym Lyno 
(Lino) (OBA nr 5867) 1440 r. wzm. (GA, s. 454); 23 IV 1441 r. wzm. o młynie z 2 ko-
łami (GA, s. 457); 1474 r. sprzedaż młyna (H. Maercker nr 68, s. 664)

Młynki181 [Alt Mühlbach] koło wsi Sadlinki (niem. Sedlinen), pow. kwidzyński, gm. 
Sadlinki, bp. pomezańskie – VII 1430 r. nowy przywilej (UBP nr 130, s. 189-190); 20 
VI 1456 r. wzm. (Katalog, t. 2, nr 136, s. 62)

Mniszek [Mischke] pow. świecki, gm. Świecie, komt. świeckie – młyn powstał w pierw-
szej połowie XV w.182

179 Na mapie Schroettera oznaczony jako Stantausche Mühle. Dane na temat miejscowości zob. 
R. Biskup, dz. cyt., s. 258-259.

180 Hasło Pachura, [w:] SHGZCH, s. 94.
181 Obecnie Ruda (niem. Ruden, Alt Mühlbach) na mapie Schroettera oznaczony młyn. Wzmianka 

o kuźni 29 IX 1562 r., UBP nr 259, s. 346-348.
182 W oparciu o wyniki badań archeologicznych i przeprowadzonej analizy dendrochronologicznej 

materiału budowlanego (publikacja w druku).
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Mokre [Mocker, Thorn-Mocker] obecnie Toruń-Mokre, komt. toruńskie – 21 IX 
1464 r. wzm. (H. Maercker, s. 559; za: APT, Kat. I, nr 2011)

Molwity [Mollwitten] pow. bartoszycki, gm. Bartoszyce, komt. bałgijskie, komor. Pru-
ska Iława – 1411  r. czynsz z młyna „Clingenberg” (OF 162, k. 47v); 1437  r. czynsz 
(GZB, s. 39)

Morąg [Mohrungen] pow. ostródzki, gm. Morąg, komt. elbląskie, komor. morąskie – 17 
XII 1331 r. wzm. o rezerwacji młyna dla Zakonu (PrUB II nr 746, s. 494), 13 IX 1333 r. 
ponowienie tych ustaleń (PrUB II nr 804, s. 538); 1402 r. wzm. (APG 369,1/2102, 
k. 18v); 29 IX 1426 r. wzm. o młynie komtura (OF 166n, s. 131); 8 V 1440 r. wzm. 
(GA, s. 98); 1445 r. wzm. (OF 200b, k. 357r); 13 IX 1446 r. wzm. o młynie komtura z 2 
kołami (Vis. I nr 120, s. 239); 1 V 1449 r. czynsz (OF 200b t. II, k. 290r); 25 XI 1451 r. 
wzm. o młynie z 2 kołami w posiadaniu komtura (Vis. II nr 176, s. 141)

Mostkowo [Brückendorf ] pow. ostródzki, gm. Łukta, komt. elbląskie, komor. Łukta – 
8 II 1397 r. wzm. o stawie (HKE nr 130d, s. 112); 1402 r. czynsz (APG 369,1/2102, 
k. 63v); 11 XI 1445  r. czynsz (OF 200b, k. 150) 1448  r. czynsz (APG 369,1/2104, 
k. 74v, 81r)

Motlicz, zaginiony młyn, komt. gdańskie, wój. lęborskie – pocz. XV w. czynsz (KKG 
nr 226, s. 205)

Motyka, Duża Kujawa183 [Stobenicz, Kamenzdorf ] młyn górny „obirmole”, był więc 
wówczas i młyn dolny184, pow. golubsko-dobrzyński, gm. Golub-Dobrzyń, komt. go-
lubskie – 1437 r. czynsz „obirmole uff der Stobenicz” (GZB, s. 90); czynsz (OBA 9800, 
k. 8r; druk: Historia Golubia-Dobrzynia, t. 1, s. 164); 1468 r. wzm. młyny dolny i górny 
na rzece Opalenicy (niem. Stobenicz)185 (KŁSMT 1456–1479 nr 786)

Mózgowo [Mosgau] młyn nad rzeką Osą, dawne dobra Nosgowicz, pow. iławski, gm. 
Iława, wój. bratiańskie – 1 X 1323 r. wzm. (PrUB II nr 426, s. 304; SHGZCH, s. 81)

Mrągowo186, dawniej Ządzbork [Sensburg] miasto, komt. bałgijskie, komor. Szestno – 
1422 r. czynsz (GZB, s. 30); 5 VII 1441 r. wzm. (GA, s. 169); 1449 r. wzm. (OF 186, 
k. 7v, 8v, 53r, 55r, 57r-v, 67r, 86v); 1450  r. czynsz (OF 186, k. 147v, 150r –171v), 

183 Na mapie Schroettera oznaczony jako Kuiawa Mühle. Jako młyn Motyka w SHGZCH, s. 81. 
W 1437 r. Górny Młyn na Opalenicy płacił czynsz 21/2 łaszta, natomiast w 1448 r. Górny Młyn 21/2 
łaszta mąki. 

184 Może chodzić o młyn Wrocki.
185 Prawy dopływ Drwęcy.
186 Na mapie Schroettera młyn Sensburgsche Mühle oznaczono na północ od miasta.
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1451 r. czynsz (OF 186, k. 187v-207v); 1452 r. czynsz (OF 186, k. 217r-v); 1481 r. 
wzm. (OstF 124, k. 56r = OstF 151, k. 11r); 12 IV 1483 r. wzm. (OstF 124, k. 81r)

Mrzezino [Mrsesin, Bresin] pow. pucki, gm. Puck, komt. gdańskie, okr. pucki – pocz. 
XV w. czynsz (KKG nr 229, s. 216); 1418 r. wzm. (ADP, monastica, Kartuzy nr 5, dok. 
42, s. 202)

Mühle „bussen den Doerfern”, młyn poza wsią, komt. tucholskie – czynsz (L. Weber, 
dz. cyt., s. 373) 

Mühle „uf Sabern”, młyn na Zaborach187, komt. tucholskie – czynsz (L. Weber, dz. 
cyt., s. 373)

Mukrz [Mokschen, Mukrz] komt. świeckie – 1437–1438 r. czynsz (GZB, s. 104); XV 
w. czynsz (OBA nr 28239, k. 4v)

Muromskoe ros. [Laptau] Muromskij Sowjet, Zelenogradskij Rayon, bp. sambijskie, 
komor. Laptau – 10 X 1390  r. sprzedaż młyna i karczmy (OF 103, k. 95r);188 19 V 
1468 r. wzm. o młynie nazwanym Transsaw (niem. Transau), obecnie ros. Ozerowo189 
(GStA PK, Perg. Urk., Sch. XXVIII nr 49)

Murzynno [Groß Morin] wiatrak, pow. inowrocławski, gm. Gniewkowo, komt. nie-
szawskie – 28 X 1404 r. przywilej (S. Jóźwiak, Trzy nie znane, dok. 2, s. 141-142)

Muthine, Mantennen, koło Kłajpedy, komt. kłajpedzkie – 25 IV 1256 r. prawo budowy 
młyna (OF 125, k. 11r)190

Myślice [Miswalde] pow. sztumski, gm. Stary Dzierzgoń, komt. dzierzgońskie, wój. 
przezmarskie – [Leupicz, Leupitz] strumień koło [Lodehnen – Porzecze, pow. sztumski, 
gm. Stary Dzierzgoń] na południe od wsi Gisiel (niem. Geisseln) pow. sztumski, gm. 
Stary Dzierzgoń, komt. dzierzgońskie – 2 IX 1329 r. wzm. (PrUB II nr 659, s. 439)191; 
1407 r. wzm. o młynarzu (PKCh, s. 148) 

Nadbrzeże [Reimannsfelde] pow. elbląski, gm. Tolkmicko, komt. elbląskie, komor. tolk-
mickie, urząd leśny – 1300–1303 r. pozwolenie budowy młyna dla Jana koło wsi Próch-

187 Młyn ten prawdopodobnie znajdował się we wschodniej części okręgu zaborskiego w okolicach 
Wiela, Czerska i Łęgu.

188 W dokumencie wymieniona wieś Poneiden.
189 Wydaje się, że chodzi o ten sam młyn, na mapie Schroettera oznaczony jako Laptau Mühle koło 

wsi Laptau.
190 Poza terenem państwa krzyżackiego?
191 Za taką lokalizacją opowiedziała się H. Wunder, dz. cyt., s. 152.
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nik192 [Dorerebach, Doerbeck] pow. elbląski, gm. Tolkmicko, komt. elbląskie (PrUB I/2 
nr 811, s. 506); 22 II 1347 r. przywilej (PrUB IV nr 142, s. 128-129; CDW II nr 86); 
1402 r. czynsz młyn zwany Reimansmühle (APG 369,1/2102, k. 5r); 1408 r., 1409 r., 
1410 r., 1412 r. wzm. Rymansmole (NKRSME nr 595, s. 125; nr 770, s. 166; nr 1012, 
s. 219; nr 1286 t. 2, s. 44); 29 IX 1426 r. czynsz (OF 166n, s. 11); 1445 r. wzm. (OF 
200b, k. 130r); 1445  r. czynsz (APG 369,1/2103, k. 9r); 11 XI 1445  r. czynsz (OF 
200b, k. 147, 149, 151); 1 V 1446 r. czynsz (OF 200b t. II, k. 140v); 1 V 1447 r. czynsz 
(OF 200b t. II, k. 344r, 353r); 1 V 1448 r. czynsz (OF 200b t. II, k. 92r); 1 V 1449 r. 
czynsz (OF 200b t. II, k. 225v, 229r-v, 244v); 1450 r. czynsz (OF 200b t. II, k. 12r); 1 V 
1450 r. czynsz (OF 200b t. II, k. 18v, 21r); poł. XV w. czynsz (APG 369,1/2104a, s. 12)

Nadolnik193, Młyn Nadolny [nuwen mole, by der Bra, nedirmole uf der Bra, Nieder-
mühl] pow. tucholski, gm. Tuchola, komt. tucholskie, okr. zaborski – 27 I 1363 r. przy-
wilej (UKT nr 65, s. 68-69); 6 II 1398 r. wzm. (UKT nr 111, s. 115); 7 XII 1399 r. 
przywilej (określony jako nedirmole) (UKT nr 113, s. 117-118); ok. 1400  r. czynsz 
(UKT, Zinsbuch, s. 135); XV w. czynsz (OBA nr 28267, k. 10v)

Nalumpen, Lomp, brak nazwy rosyjskiej, Domnowskij Sowjet, Prawdinskij Rayon, 
komt. bałgijskie, komor. Pruska Iława – 1437 r. czynsz (GZB, s. 39); 1449 r. wzm. (OF 
86, k. 49v)

Naniec194, aktualnie Wejherowo Nanice [Nanitz] pow. wejherowski, gm. Wejherowo, 
komt. gdańskie, okr. pucki – pocz. XV w. czynsz (KKG nr 229, s. 216)

Naryjski Młyn195 [Panarien, Nargen mole, Narienmühle], pow. ostródzki, gm. Miłako-
wo, komt. elbląskie, komor. miłakowskie – 1402 r. czynsz (APG 369,1/2102, k. 22r); 
1 I 1419 r. przywilej (OstF 122, k. 137v-138r); 1435 r. czynsz (OF 200b, k. 111r); 
11 XI 1439 r. wzm. (OF 200b, k. 291v); 11 XI 1440 r. wzm. o młynarzu (OF 200b, 
k. 298v); 1441–1443  r. wzm. (OF 200b, k. 307r); 1443–1444  r. czynsz (OF 200b, 
k. 244v); 1445 r. czynsz (APG 369,1/2103, k. 45v, 49r); 11 XI 1446 r. wzm. (OF 200b, 
k. 370r); 2 II 1447 r. czynsz (OF 200b t. II, k. 107v); 1447–1448 r. czynsz (OF 200b, 
k. 386r, 392 v); 1448 r. czynsz (APG 369,1/2104, k. 44r); 11 XI 1449 r. czynsz (OF 
200b, k. 408r, 415v), 1449 r. czynsz (OF 200b t. II, k. 189v); 1 V 1449 r. czynsz (OF 
200b t. II, k. 252v, 292v)

192 W dniu 1 VI 1357 r., odnawiając przywilej dla wsi Próchnik, Krzyżacy zastrzegli sobie prawo 
budowy młyna, CDW II nr 252, s. 250.

193 Informacje zestawił też M. Grzegorz, SHGKT, s. 76-77.
194 Na mapie Schroettera na wschód od osady oznaczono Młyn Śmiechowski – Schmechausche 

Mühle. 
195 Część danych i późniejsze jego losy opisał P. Germershausen, dz. cyt., s. 281. 
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Neu Kälberg196 pow. olsztyński, gm. Dobre Miasto, bp. warmińskie, komor. dobromiej-
skie – 1 VIII 1402 r. przywilej (K. Borchardt, dz. cyt., dok. 5, s. 70-71)

Nicponie w obrębie Kwidzyna [Czippel, Liebenthal] pow. kwidzyński, bp. pomezańskie 
– 1 I 1414 r. sprzedaż młyna (UBP nr 125, s. 183-184)

Nidzica197 [Neidenburg] miasto, pow. nidzicki, komt. ostródzkie, komor. nidzickie 
– 2 IV 1381 r. Zakon zarezerwował miejsce (CDP III nr 150, s. 197-198); 11 XI 1407 r. 
wzm. o wybudowaniu młyna (GA, s. 324); 1437 r. wzm. o młynie zamkowym z 5 koła-
mi (GZB, s. 85); 1437 r. wzm. o młynie z 2 kołami (GZB, s. 84)

Nidzica [Neidenburg] miasto, drugi młyn, pow. nidzicki, komt. ostródzkie, komor. 
nidzickie – 1437 r. wzm. o drugim młynie (GZB, s. 84)

Niedarzyno [Meddersin] pow. bytowski, gm. Borzytuchom, komt. gdańskie, prok. by-
towskie – 3 XII 1354 r. przywilej (PrUB V nr 288, s. 160; druk: R. Cramer, Geschichte, 
Th. II, s. 192), 6 VI 1355 r. wzm. (PrUB V nr 326, s. 182, druk: R. Cramer, Geschichte, 
Th. II, s. 193); VI 1387 r. czynsz (GA, s. 676); 1 XI 1419 r. nadanie ziemi (R. Cramer, 
Geschichte, Th. II, s. 192-193); 1437–1438 r. czynsz (GZB, s. 134)

Niedźwiada [Glocken] pow. morąski, komt. dzierzgońskie, komor. Neimen – 1396 r. 
wzm. (PKCh, s. 134; H. Wunder, dz. cyt., s. 152)

Nielbark [Nelberg] pow. nowomiejski, gm. Kurzętnik, kap. chełmżyńska – 21 XII 
1361 r. wzm. (UBC nr 309, s. 236); 1414 r. wzm. ? (D. Brauns, dz. cyt., s. 152); 1 VI 
1547 r. nowy przywilej (UBC nr 981, s. 824-825); 1570 wzm. (ŹD, s. 3)

Nierybie osada, część sołectwa Cierznie [Peterswalder Mühle] pow. człuchowski, gm. 
Debrzno, komt. człuchowskie – 1413–1415  r. przywilej (HKS nr 170, s. 178-179); 
czynsz, młyn pusty (OBA nr 28953, k. 7r); 25 XI 1521 r. odnowienie przywileju (DCS 
nr 8)

Niestępowo [Nestempohl] pow. kartuski, gm. Żukowo, komt. gdańskie, okr. sulmiński 
– pocz. XV w. czynsz (KKG nr 231, s. 225)

Niezabyszewo [Damsdorf ] pow. bytowski, gm. Bytów, komt. gdańskie, prok. bytow-
skie – 1437 r. czynsz (GZB, s. 132)

196 Według wydawców to Keilenberg w okolicach Dobrego Miasta albo Keulenburg (ros. Golubewo) 
koło wsi Melejdy.

197 Informacje na temat młyna w Nidzicy w XVI w., jednak bez uzględnienia wzmianek z GZB, 
zestawił G. Michels, dz. cyt., s. 128-129.
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Nipkowie198 [Groß Nipkau] wiatrak, pow. iławski, gm. Susz, kap. pomezańska – 1399 r. 
wzm. (K. J. Kaufmann, Geschichte, s. 167)

Nisowje ros. [Waldau] Nisowskij Sowjet, Gurjewskij Rayon, komt. królewieckie, ko-
mor. Waldau – 17 X 1436 wzm. (GA, s. 36); 1437 r. wzm. (GZB, s. 59)

Niwy [Blumfelde] pow. sępoleński, gm. Kamień Krajeński, komt. człuchowskie – 29 IX 
1474 r. odnowienie przywileju (DCS nr 2)

Nordenbork, obecnie ros. Krylowo [Nordenburg] Krylowskij Sowjet, Prawdinskij Ray-
on, komt. królewieckie, okr. gierdawski – 1420 r. czynsz (GA, s. 68); 1437 r. czynsz 
(GZB, s. 64)

Notsack, zob. Elbląg

Nowa Kościelnica199 [Neu Münsterberg] pow. nowodworski, gm. Ostaszewo, komt. 
malborskie – przed 1417 r. wzm. o dawnym młynie krzyżackim (W. Długokęcki, Z dzie-
jów młynarstwa, s. 28)

Nowa Wieś Rzeczna200 [Molenwalde] komt. gniewskie – ok. 1419  r. czynsz (GZB, 
s. 15); 1437 r. czynsz (GZB, s. 115); 1444 r. czynsz (ZKM 1444, s. 113)

Nowa Wieś [Neuendorf ] wiatrak, pow. elbląski, gm. Pasłęk, komt. elbląskie, komor. 
pasłęckie – 1402 r. czynsz (APG 369,1/2102, k. 8v)

Nowe Kusy [Kussfeld] pow. elbląski, gm. Pasłęk, komt. elbląskie, komor. pasłęckie – 
1402 r. czynsz (L. Weber, dz. cyt., s. 464); 1445 r. czynsz (APG 369,1/2103, k. 68r)

Nowe nad Wisłą [Neuenburg] miasto, pow. świecki, wój. tczewskie, okr. nowski – 
28 VI 1301 r. wzm. o prawie (PU nr 595, s. 529); 7 VI 1302 r. wzm. o prawie budowy 
(PU nr 604, s. 537); 26 XII 1404 r. wzm. (MT, s. 335); 1437 r. wzm. młyn słodowy 
(GZB, s. 116)

198 Wiatrak mógł znajdować się we wsi Nipkówko. Na mapie Schroettera w Nipkowie oznaczono 
młyn wodny, więc wiatrak nie byłby konieczny. Natomiast Nipkówko było niewielką osadą, w 1905 r. 
miało zaledwie 24 mieszkańców, nie wiemy jednak, ilu było ich wcześniej.

199 W czasie lustracji dóbr dokonywanej w 1570 r. zapisano, że w granicach wsi był łan zwany łanem 
młyńskim (Milhube) położony nad Wisłą: „tę dzierżał młynarz, gdy był młyn wodny na rzece Szarpa-
wie”, Lustracja 1570, s. 48.

200 Identyfikacja za: K. Bruski, Ziemie nad Dolną, s. 148; tenże, Gniew w średniowieczu, s. 94; 
M. Grzegorz, SHGKG, s. 63.
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Nowe nad Wisłą [Neuenburg] wiatrak przed miastem, pow. świecki, wój. tczewskie, 
okr. nowski – 1437–1438 r. czynsz (GZB, s. 116-117)

Nowe Polaszki [Neu Paleschken] pow. kościerski, gm. Stara Kiszewa, wój. tczewskie, 
okr. kiszewski – 1437–1438 r. czynsz (GZB, s. 118)

Nowese Ufer, na litewskim brzegu rzeki Niewiaży (lit. Nevėžis) – 17 VIII 1404 r. prawo 
budowy młyna (GStA PK, Perg. Urk., Sch. 53 nr 8)

Nowica [Neumark] pow. braniewski, gm. Wilczęta, komt. elbląskie, komor. Burdajny 
– 17 X 1378 r. wzm. o stawie (HKE nr 42f, s. 87); 1402 r. czynsz (APG 369,1/2102, 
k. 44v); 29 IX 1426 r. czynsz (OF 166n, s. 95); 11 XI 1430 r. czynsz (OF 200b, k. 81v); 
2 II 1439 r. czynsz (OF 200b, k. 311r, 313v); 11 XI 1439 r. czynsz (OF 200b, k. 314v-
-315r); 11 XI 1440 r. czynsz (OF 200b, k. 318v); 1442 r. przywilej (APG 369,1/2078, 
s. 14); 1441–1442  r. czynsz (OF 200b, k. 324v); 1442–1443  r. czynsz (OF 200b, 
k. 329r); 1443–1444  r. czynsz (OF 200b, k. 248r); 2 II 1444  r. czynsz (OF 200b, 
k. 253); 11 XI 1445 r. czynsz (OF 200b, k. 148); 1445 r. czynsz (APG 369,1/2103, 
k. 17v); 1446 r. czynsz (OF 200b t. II, k. 131v); 1 V 1446 r. czynsz (OF 200b t. II, 
k. 144r); 1446–1447 r. czynsz (OF 200b t. II, k. 308v); 6 I 1447 r. czynsz (OF 200b 
t. II, k. 328r); 1 V 1447 r. czynsz (OF 200b t. II, k. 341v, 351r); 1 V 1448 r. czynsz 
(OF 200b t. II, k. 90r); 1 V 1449 r. czynsz (OF 200b t. II, k. 224v, 229r, 244v); 11 
XI 1449 r. czynsz (OF 200b t. II, k. 219r); 1450 r. czynsz (OF 200b t. II, k. 10r); 1 V 
1450 r. czynsz (OF 200b t. II, k. 17v, 20v, 21r)

Nowossjolowo ros. [Groß Rödersdorf ] Pjatidoroschnyj Sowjet, Bagrationowskij 
Rayon, komt. bałgijskie, urząd leśny Żelazna Góra – [Mühlenwalde] na północ od Groß 
Rödersdorf, dawny pow. Święta Siekierka (Heiligenbeil, ros. Mamonowo) obecnie re-
jon bagrationowski, komt. królewieckie, komor. Szaki – 9 VIII 1340  r. wzm. o lesie 
młyńskim (silva molendini) (PrUB III/1 nr 316, s. 222); 1415–1423 r. czynsz (OF 162, 
k. 22r); 1437 r. czynsz (GZB, s. 41); 1440–1441 r. czynsz (OF 162b, k. 21v, 27v, 37r); 
22 IV 1469 r. wzm. o nadaniu młyna (GStA PK, Perg. Urk., Sch. XXVI nr 110)

Nowy Dwór Elbląski [Neuhof ] pow. elbląski, gm. Gronowo Elbląskie, komt. elbląskie, 
komor. Fiszewo – 1 VI 1449  r. wzm. o stawie młyńskim zastrzeżonym dla Zakonu 
(A. Semrau, Die Siedlungen im Kammeramt Fischau, MCV 44, s. 103)

Nowy Młyn201 [Adlig Neumühl] pow. grudziądzki, gm. Świecie nad Osą, komt. radzyń-
skie – ok. 1400 r. czynsz (OF 93, k. 99r); 19 XI 1404 r. wzm. (Froelich, t. I, s. 227, 311); 
1414 r. wzm. (D. Brauns, dz. cyt., s. 147); 20 II 1434 r. wzm. (GA, s. 574); 1435 r. 

201 Dane na temat tego młyna zebrał częściowo X. Froelich, dz. cyt., t. I, s. 227-228; SHGZCH, 
s. 88-89. Wzmianki o Nowym Młynie, bez określenia jego położenia, zob. MT, s. 14, 382,
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czynsz (Vis. I nr 89, s. 102); 1438 r. czynsz (GZB, s. 100); 1446 r. czynsz (Vis. I nr 118, 
s. 219)

Nowy Młyn202 [Neu Mühl] pow. tucholski, gm. Cekcyn, komt. tucholskie – 6 II 1398 r. 
przywilej (UKT nr 111, s. 115-116) – zob. [nedir mole, Dolny Młyn, Nadolnik]; ok. 
1400 r. czynsz (UKT, Zinsbuch, s. 135); 2 X 1431 r. wzm. (GA, s. 643); 1438 r. wzm. 
czynsz 40 grz., młyn pusty (GZB, s. 107); XV w. (L. Weber, dz. cyt., s. 373)

Nowy Młyn203 [Neue Mühle, Simonsmühle]204 [alde stat, Simonismole, nuwe moel, 
Altstadt] pow. sztumski, gm. Stary Dzierzgoń, komt. dzierzgońskie, komor. Morany – 
1387 r. wzm.; 1391 r. wzm., 1406 r. wzm.; 1411 r. wzm. (A. Semrau, Die Siedlungen im 
Kammeramt Morein, MCV 39, s. 89 / OF 161 Bl. 163a-b); 16 III 1410 r. nadanie młyna 
zwanego „nuwe moel – nowym młynem” (OF 100, k. 128v); 17 III 1410 r. przywilej 
(OF 100, k. 130v); (zk?, p) 7 VII 1413 r. sprzedaż młyna (OF 100, k. 133v); 1414 r. 
czynsz; 1437 r. czynsz (GZB, s. 81); 6 VI 1453 r. wzm. o młynarzu (OBA nr 12089)

Nowy Młyn205 [Neue Mühle] pow. kętrzyński, gm. Kętrzyn, komt. bałgijskie, komor. 
kętrzyńskie – 1437 r. czynsz (GZB, s. 73); 13 XI 1442 r. wzm. (GA, s. 181); 11 XI 
1445 r. wzm. (OBA nr 8950); 29 I 1447 r. wzm. (GA, s. 182)

Nowy Staw [Neuteich] dwa wiatraki, pow. malborski, komt. malborskie, wój. Laski – 
1402 r. wzm. o młynarzu (MK, s. 80); 1409 r. wzm. (MK, s. 232-233); 14 IV 1440 r. 
przywilej na dwa wiatraki koło miasta (OF 97, k. 76r)

Obozin [Tomaswalt, Locken] pow. starogardzki, gm. Skarszewy, wój. tczewskie, okr. 
skarszewski – 28 VI 1350  r. przywilej (PrUB IV nr 591, s. 532-533); 1437–1438  r. 
czynsz (GZB, s. 119)

Oktjabrskoe ros. [Moritten] Slawskij Sowjet, Bagrationowskij Rayon, komt. pokar-
mińskie, komor. Krzyżpork – 1413  r. wzm. o młynie i młynarzu (OF 163, k. 45r); 
1425/1426 r. czynsz (OF 164, k. 5r); 1437 r. czynsz (GZB, s. 49); 29 IX 1447 r. czynsz 
(Vis. I nr 133, s. 290)

202 W nadaniu wspomniano połączony z nim dolny młyn (nedir mole). Być może są to te same mły-
ny co Raciąskie Młyny, ponieważ odbiorcą przywilejów był Hans Ratzens. Na temat Nowego Młyna 
dane zestawił też M. Grzegorz, SHGKT, s. 78.

203 W oparciu o A. Semrau, Die Siedlungen im Kammeramt Preußischmarkt (Komturei Christburg) im 
Mittelalter, MCV 40, 1932, s. 90-91. Według H. Wunder (dz. cyt., s. 151) młyn Simonsmühle nie 
był identyczny z młynem zwanym „neuen Mühle”.

204 Na mapie Schroettera powyżej wsi oznaczono Neumühl.
205 Młyn położony na południe od wsi Biedaszki (niem. Neuhof ) na mapie Schroettera oznaczony 

jako neu Mühle.
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Olbrachtowo okolice [Albrechtau] pow. iławski, gm. Susz, kap. pomezańska – 28 IV 
1312 r. wzm. o młynie (PrUB II nr 59, s. 36); 1373 r. wzm. (K. J. Kaufmann, Geschichte, 
s. 164); 1 XI 1411 r. odnowienie przywileju (M. Glauert, Das Domkapitel, s. 30)

Oleśno [Neu Königsdorf, Königsdorf, Preussisch Königsdorf ] komt. elbląskie, komor. 
Fiszewo – 29 IX 1426 r. czynsz (OF 166n, s. 16); 1445 r. czynsz (APG 369,1/2103, 
k. 3r); 1445 r. wzm. (APG 369,1/2103, k. 66v)

Oliwa [Oliva], młyn klasztorny (obecnie część m. Gdańska) komt. gdańskie – 25 III 
1350 r. wzm. (SRP I, s. 726; V, s. 622) 

Olsztyn [Allenstein] młyn zamkowy, kap. warmińska, komor. olsztyńskie – 31 XII 
1353 r. rezerwacja (CDW II nr 202, s. 203)

Olsztynek206 [die ober moele zu Hohenstein bey dem hause, Hohenstein] młyn dol-
ny i górny młyn przy zamku207 pow. olsztyński, gm. Olsztynek, komt. ostródzkie, ko-
mor. Olsztynek – 1 X 1359 r. rezerwacja (PrUB V nr 775, s. 441-442); 1414 r. wzm. 
o zniszczeniu obu młynów; 18 VI 1420 r. nadanie młyna (OBA nr 3184); 1430 r. wzm. 
o dwóch pracujących młynach

Omoleff, młyn na rzece Omulew? – 6 VI 1460 r. wzm. (KŁSMT 1456–1479 nr 268)

Opin [Open] pow. lidzbarski, gm. Orneta, bp. warmińskie, komor. orneckie – 11 XI 
1384 r. wzm. (CDW III nr 175, s. 138); 8 XI 1429 r. sprzedaż młyna (CDW IV nr 295, 
s. 335-336)

Orechowo ros. [Althof ] Orechowskij Sowjet, Bagrationowskij Rayon, komt. pokarmiń-
skie, komor. Knauten – 1407–1409 r. wzm. o młynarzu i młynie (OF 163, k. 21v)

Orlovka ros. [Nesselbeck] kap. sambijska, komor. Quednau – 24 VI 1382 r. przywilej 
(UBS nr 528, s. 356)

Orneta [Wormditt] przed miastem, pow. lidzbarski, gm. Orneta, bp. warmińskie, ko-
mor. orneckie – 25 IV 1342 r. biskup warmiński Herman kupił 1/4 część młyna położo-
nego przed miastem od Jana, syna Wilhelma, sołtysa w Ornecie (CDW II nr 15; PrUB 
III/2 nr 445, s. 312); 1 VII 1343 r. wzm. (CDW II nr 564, s. 597); 9 IV 1351 r. wzm. 
(CDW II nr 167, s. 169); 18 VI 1421 r. wzm. (CDW III nr 574, s. 570)

206 Całość informacji dla XV i XVI w. zestawił G. Michels, dz. cyt., s. 94-95.
207 Wynka z tego, że w okresie krzyżackim istniał też dolny młyn. Ten ostatni wzmiankowano jednak 

dopiero w 1610 r., zob. M. Toeppen, Historia okręgu i miasta Olsztynka, Dąbrówno 2004, s. 26.
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Orneta [Heidemühle Wormditt] młyn w borze, pow. lidzbarski, gm. Orneta bp. war-
mińskie, komor. orneckie – 23 IX 1343 r. sprzedaż 1/4 młyna (CDW II nr 28 / PrUB 
III/2 nr 600, s. 484-485), 23 IX 1343 r. sprzedaż 1/4 młyna (CDW II nr 28 b / PrUB 
III/2 nr 601, s. 486) 

Orsy208 [Arsio, Orschen] młyn na południe od wsi, pow. bartoszycki, gm. Górowo Iła-
wieckie, komt. bałgijskie, komor. Woria – 1408–1413, 1421–1424 r. czynsz (OF 162, 
k. 69r); 1415 r. czynsz (OF 201, k. 16v); 2 III 1415 r. nadanie ziemi i połowy młyna 
(GStA PK, Perg. Urk., Sch. XXVI nr 187); 1437 r. czynsz (GZB, s. 39)

Orzechowo209 [Nossberg] pow. olsztyński, gm. Dobre Miasto, bp. warmińskie, komor. 
dobromiejskie – 3 X 1362 r. prawo budowy młyna (CDW II nr 331, s. 343)

Osetnik [Wosen, Wusen] pow. lidzbarski, gm. Orneta, kap. warmińska, komor. lidzbar-
skie – 27 VII 1289 r. wzm. o prawie budowy młyna (CDW I nr 83, s. 148)210; 24 XII 
1443 r. wzm. (AAO, AK, F, k. 73v-74r)

Osieczek211 [Ossek, Mossek] pow. wąbrzeski, gm. Książki, komt. pokrzywińskie – XV w. 
wzm. o młynarzu (GA, s. 594)

Osiek [Hermsdorf ] pow. elbląski, gm. Godkowo, komt. elbląskie, komor. Burdajny – 
1 V 1449 r. czynsz (OF 200b t. II, k. 300v)

Osłonino [Oslanin] pow. pucki, gm. Puck, komt. gdańskie – 1418 r. wzm. (BG PAN 
ms 1311, s. 66); 22 IV 1434 r. przywilej (ADP, monastica, Kartuzy nr 5, dok. 64, s. 244-
245; Kartuzy nr 28, k. 40r-41r); 18 II 1482 r. przywilej (ADP, monastica, Kartuzy nr 5, 
dok. 130, s. 323-324; Kartuzy nr 28, k. 57r-v)

Ostrowskoe ros. [Plenitten]212 Nadeschdinskij Sowjet, Bagrationowskij Rayon, komt. 
pokarmińskie, komor. Knauten –1425/1426 r. czynsz (OF 164, k. 11v); 29 IX 1447 r. 
czynsz (Vis. I nr 133, s. 292)

Ostróda [Osterode], przed zamkiem „vor dem huse”, komornictwo, komt. ostródzkie 
– 1437 r. czynsz (OBA nr 7398, k. 3v) 1437 r. czynsz, młyn przed zamkiem „vor dem 
hause” (GZB, s. 76); 31 X 1438 r. wzm. o młynie przed zamkiem (GA, s. 333) 

208 Na mapie Schroettera oznaczony jako Orsche Mühle około 1,2 km na południe od wsi.
209 Na mapie Schroettera brak młyna w okolicy wsi.
210 Na mapie Schroettera młyn zwany Papier Mühle.
211 Na mapie Schroettera młyn oznaczony jako Osieszek Mühle.
212 Wymieniony przez L. Webera, dz. cyt., s. 510. Na mapie Schroettera wieś Plenitten nie leży nad 

rzeką, obok jest Romitten nad rzeką.
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Ostróda [Osterode] poniżej zamku213 „under dem huse” miasto, komornictwo, komt. 
ostródzkie – 1437 r. czynsz (OBA nr 7398, k. 4r); 1437 r. czynsz (GZB, s. 76); (17 IX 
1449 r. wzm. (GA, s. 338)

Ostróda [Osterode] najniższy młyn „nederste mole” [Osterode] miasto, komornictwo, 
komt. ostródzkie – 1437 r. czynsz (GZB, s. 76); 1437 r. czynsz (OBA nr 7398, k. 4r)

Ostrzyce [Ostritz] pow. kartuski, gm. Somonino, wój. tczewskie – 13 I 1422 r. wzm. 
o rezerwacji urządzeń przemiałowych (molwerke) dla Krzyżaków (ADP, monastica, Kar-
tuzy nr 5, dok. 47, s. 207-209); 11 VI 1429 r. przywilej, sprzedaż młyna (ADP, monasti-
ca, Kartuzy nr 5, dok. 52, s. 232-233; Kartuzy nr 28, k. 37v-38r), 17 I 1482 r. przywilej 
(ADP, monastica, Kartuzy nr 5, dok. 129, s. 323; Kartuzy nr 28, k. 93v-94r)

Owieczkowo [Obitzkau] pow. golubsko-dobrzyński, gm. Golub-Dobrzyń, komt. go-
lubskie – 1414 r. wzm. o zaborze 2 młynów Hansowi Obitzkau (D. Brauns, Geschichte 
des Culmerlandes, s. 146)

Pachura, zob. Młyniec

Pacołtowo214 [Groß Pacoltowo] przed miastem Nowe Miasto Lubawskie (Przedmieście, 
niem. Vorstadt Neumark) pow. nowomiejski, gm. Nowe Miasto Lubawskie, kap. chełm-
żyńska – 1414 r. wzm. (D. Brauns, dz. cyt., s. 162); 1 XI 1416 r. przywilej (UBC nr 
498, s. 405-406); 1426 r. przywilej (UBC nr 539, s. 430-431); 9 II 1502 r. zapis młyna 
(UBC nr 753, s. 609)

Pajtuny215 [Pathaunen] pow. olsztyński, gm. Purda, kap. warmińska, komor. olsztyńskie 
– 3 XI 1407 r. sprzedaż młyna (CDW III nr 435, s. 443)

Pakosze [Packhausen] pow. braniewski, gm. Pieniężno, kap. warmińska, komor. pie-
niężnieńskie – 1 VI 1311 r. wzm. o prawie budowy młyna (CDW I nr 160, s. 278)

Palczewo [Palschau] wiatrak, pow. nowodworski, gm. Ostaszewo, komt. malborskie, 
wój. Laski – 1399 r. wzm. o młynarzu (MK, s. 4)

Pamiętowo [Pantau] pow. tucholski, gm. Kęsowo, komt. tucholskie – 6 V 1352 r. wzm. 
(UKT nr 39, s. 45-46)

213 Na mapie Schroettera oznaczono Haus Mühle.
214 SHGZCH, s. 94.
215 Na mapie Schroettera oznaczono na południowy zachód od wsi młyn Pathaunen Mühle.
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Panyen, Panien216, pow. braniewski, gm. Wilczęta, komt. elbląskie, komor. Burdajny 
– 17 X 1378 r. wzm. o stawie (HKE nr 42f, s. 87); 1402 r. czynsz (369,1/2102, k. 36v, 
37r); 11 XI 1416 r. czynsz (OF 200b, k. 4v); 1417 r. wzm. o młynarzu (OF 200b, k. 9v); 
1419 r. (OF 200b, k. 13v); 1420–1426 r. (OF 200b, k. 45v)217; 2 II 1426 r. czynsz (OF 
166n, s. 73); 11 XI 1426 r. czynsz (OF 200b, k. 63r); 1427–1428 r. czynsz (OF 200b, 
k. 27r); 2 II 1429 r. czynsz (OF 200b, k. 30v); 2 II 1430 r. czynsz (OF 200b, k. 35v); 
25 XII 1431 r. czynsz (OF 200b, k. 75v); 2 II 1432 r. czynsz (OF 200b, k. 76v); 2 II 
1433 r. czynsz (OF 200b, k. 95v); 2 II 1434 r. czynsz (OF 200b, k. 100r); 2 II 1435 r. 
czynsz (OF 200b, k. 103r); 11 XI 1435 r. czynsz (OF 200b, k. 106v); 2 II 1439 r. czynsz 
(OF 200b, k. 273v, 279r); 11 XI 1440 r. czynsz (OF 200b, k. 284r); 2 II 1441 r. czynsz 
(OF 200b, k. 287v); 1442  r. czynsz (OF 200b, k. 210v); 1443–1444  r. czynsz (OF 
200b, k. 216r); 1445 r. czynsz (APG 369,1/2103, k. 36v); 1446 r. czynsz, młyn pusty 
(OF 200b t. II, k. 117v, 120r, 121r); 1 V 1446 r. czynsz (OF 200b t. II, k. 140r); 13 IX 
1446 r. wzm. młyn pusty (Vis. I nr 120, s. 239)

Papowo Biskupie [Bischöflich Papau] pow. chełmiński, gm. Papowie Biskupie, prok. 
papowskie – 1438 r. czynsz (GZB, s. 97; SHGZCH, s. 95)

Paraszyno [Paraschin, Paretz] pow. wejherowski, gm. Łęczyce, komt. gdańskie – 1400 r. 
czynsz (KKG nr 226, s. 205)

Parchowski Młyn [Parchauermühle] pow. bytowski, gm. Parchowo, komt. gdańskie, 
prok. mirachowskie – 1438 r. czynsz (GZB, s. 123)

Parlin218 [Parlin] pow. świecki, gm. Pruszcz, komt. świeckie – 1437–1438  r. czynsz 
(GZB, s. 104)

Parwin [Parwin], koło Bartoszyc, komt. bałgijskie – 14 I 1423 r. wzm. (OF 86, k. 22v)

Pasieki [Bartkamm] pow. elbląski, gm. Elbląg, komt. elbląskie, komor. Weklice – 
1402 r. czynsz (APG 369,1/2102, k. 41r, 54v); 29 IX 1426 r. czynsz (OF 166n, s. 83); 
11 XI 1430 r. czynsz (OF 200b, k. 74v); 11 XI 1431 r. czynsz (OF 200b, k. 79v); 11 
XI 1432 r. czynsz (OF 200b, k. 94v); 11 XI 1434 r. czynsz (OF 200b, k. 100r); 11 XI 
1438 r. czynsz (OF 200b, k. 123v); 2 II 1439 r. czynsz (OF 200b, k. 275r); 1442 r. 
czynsz (OF 200b, k. 212v); 1443–1444 r. czynsz (OF 200b, k. 218v); 1444–1445 r. 
czynsz (OF 200b, k. 228r); 11 XI 1445  r. czynsz (OF 200b, k. 146) 1445–1446  r. 
czynsz (OF 200b, k. 228v); 1445 r. czynsz (APG 369,1/2103, k. 41v); 1446 r. czynsz 

216 Na mapie Schroettera młyn oznaczono w pobliżu wsi Spędy.
217 W księdze tylko rubryka z nazwą młyna bez danych.
218 Na mapie Schroettera poniżej wsi oznaczono Zurower Mühle. Później zwany jako młyn Żurowno 

lub Żur (niem. Sauermühle).
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(OF 200b t. II, k. 126r, 131v); 1448 r. czynsz (APG 369,1/2104, k. 7r); 1449 r. czynsz 
(OF 200b t. II, k. 176r); 1 V 1449 r. czynsz (OF 200b t. II, k. 244v); 1450 r. czynsz (OF 
200b t. II, k. 65v); XV w. czynsz (OBA nr 28094)

Pasławki [Passlack] pow. bartoszycki, gm. Sępopol, komt. bałgijskie, urząd leśny Są-
toczno – 1437 r. czynsz (GZB, s. 71)

Pasłęk219 [Preussisch Holland] miasto, pow. elbląski, komt. elbląskie – 29 IX 1297 r. re-
zerwacja miejsca (PrUB I/2 nr 680, s. 425); 1418 r. wzm.220 (OF 200b, k. 11v); 1419 r. 
wzm. (OF 200b, k. 13r); 29 IX 1426 r. wzm. o młynie z 5 kołami (OF 166n, s. 131); 
1444–1445 r. rachunki młyna (OF 200b, k. 146r-152)221; 13 IX 1446 r. wzm. (Vis. I nr 
120, s. 239); 25 XI 1451 r. czynsz (Vis. II nr 176, s. 140 = GA, s. 106)222

Pasym [Passenheim] miasto, pow. szczycieński, komt. elbląskie, okr. szczycieński – 
1386  r. rezerwacja miejsca (OstF 125, k. 359 r); 1402  r. czynsz (APG 369,1/2102, 
k. 66v); 1426 r. czynsz (OF 166n, s. 108); 10 II 1429 r. przywilej (OstF 125, k. 362r, 
dawna k. 524r) 13 IX 1446 r. czynsz (Vis. I nr 120, s. 240); 6 I 1447 r. czynsz (OF 200b 
t. II, k. 321r); 25 XI 1451 r. czynsz (Vis. II nr 176, s. 140); 21 VI 1469 r. wzm. (GStA 
PK, Perg. Urk., Sch. 95 nr 23); 21 VI 1469 r. wzm. (GStA PK, Perg. Urk., Sch. 95 nr 24)

Pawłówko [Pagelkau] wiatrak przed wsią, pow. chojnicki, gm. Chojnice, komt. człu-
chowskie – 7 XI 1425 r. wzm. o wiatraku (HKS nr 173, s. 181-182)

Pąndziencza223, Broda [Pansenitz, Bansenitcz, Pandzienicza, Bendzmirowitz, Brodda-
mühle] pow. chojnicki, gm Czersk., komt. tucholskie, okr. zaborski – 16 III 1383 r. 
wzm.224 (UKT nr 92, s. 99-100); 2 XI 1397 r. przywilej (UKT nr 109, s. 114-115); ok. 
1400 r. czynsz (UKT, Zinsbuch, s. 135); 1438 r. czynsz (GZB, s. 107); XV w. czynsz 
(OBA nr 28267, k. 11r)

219 Wzmianki o czynszu z młyniska w mieście z lat 1416–1445 r., OF 200b, k. 1r, 7r, 12v, 32r, 58r, 
62r, 73r, 78v, 102v, 104v, 213v, 222v.

220 Wymieniona w spisie czynszowym w księdze bez podania danych.
221 Rachunki młyna sporządzone przez Jana Kruga.
222 W dniu 14 VII 1473 r. mowa o młynie przed zamkiem „vorm schlos”, GA, s. 109.
223 Jako Pąndziencza, zaginiony młyn na strumieniu o tej nazwie, zob. F. Lorentz, dz. cyt., s. 66. Na 

położenie koło wsi Kosobudy wskazywał M. Grzegorz, Osady, s. 115; tenże, SHGKT s. 83. Te same 
dane autor podał pod hasłem Będźmierowice, SHGKT, s. 30.

224 W przywileju na młyn w Borsku Zakon zastrzegł, że gdyby jego młyn w Pąndzienczy uległ znisz-
czeniu, młynarz w Borsku winien mielić na potrzeby krzyżackiego folwarku w Kosobudach lub innego.
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Pelplin [Pelplin]225 – młyn klasztorny (R. Frydrychowicz, dz. cyt., s. 538)

Penczschke, wój. tczewskie – 1393 r. wzm. (Monumenta Historica Dioceseos Wladisla-
viensis t. 14 s. 26; t. 24 s. 117); 1451 r. wzm. (OBA nr 11042)

Perewalowo ros. [Schwönau] Poretschenskij Sowjet, Prawdinskij Rayon, komt. pokar-
mińskie, komor. Domnau – 1425/1426  r. czynsz (OF 164, k. 13v); 1437  r. czynsz 
(GZB, s. 50); 29 IX 1447 r. czynsz (Vis. I nr 133, s. 294)

Pfeffer mole, okr. piski – 1447 r. czynsz (OF 162b, k.17r)

Piaseczno [Sieslack] pow. bartoszycki, gm. Górowo Iławeckie, komt. bałgijskie, komor. 
Pruska Iława – 1364 r. wzm. o stawie (PrUB VI/1 nr 333); 1408 r., 1408 r. czynsz (OF 
162, k. 71r); 1410 r. przywilej (OstF 286, s. 421); 1415 r. czynsz (OF 201, k. 13r); 
1437 r. czynsz, młyn pusty (GZB, s. 39)

Piasty Wielkie [Groß Peisten] pow. bartoszycki, gm. Górowo Iławeckie, komt. bał-
gijskie, komor. Pruska Iława – 1415 r. czynsz (OF 201, k. 13r); 1437 r. czynsz (GZB, 
s. 39); 11 IV 1469 r. wzm. (OstF 116, k. 228v-229, k. 244r-245r; OBA nr 17599, k. 1v 
= OBA nr 16180)

Piątki226 [Freytagsdorf, Piontken] pow. nidzicki, gm. Nidzica, komt. ostródzkie, komor. 
nidzickie – 11 XI 1407 r. wzm. (GA, s. 324)

Pieniążkowo [Pienonskowo] pow. tczewski, gm. Gniew, wój. tczewskie, okr. nowski – 
1402–1409 r. wzm. (Kriedte, s. 60); 1415 r. czynsz (Kriedte, s. 88) 

Pieniężno [Mehlsack] miasto, pow. braniewski, kap. warmińska – 26 I 1374 r. wzm. 
(CDW II nr 486, s. 497); 1452 r. wzm. (SRW I, s. 303)

Pierzchowice [Portschweiten] pow. sztumski, gm. Mikołajki Pomorskie, komt. mal-
borskie, wój. sztumskie – 29 IX 1411 r. czynsz (HRD, s. 14); (zk?) 1437 r. czynsz (MA, 
s. 17, 18, 21); 23 X 1446 r. czynsz (AM, s. 22-23)227

225 Za istnieniem młyna już w średniowieczu przemawia użycie do jego budowy charakterystycznych 
cegieł gotyckich. Dodajmy, że obok tzw. dużego młyna (zbożowego) istniał wówczas również młyn 
mały (młyn zameszniczy), zob. R. Frydrychowicz, dz. cyt., s. 538.

226 Czy nie jest to jeden z młynów określanych jako w Nidzicy. Na mapie Schroettera brak oznacze-
nia oddzielnego młyna, jedynie na zachód od wsi jest Heyde Mühle.

227 A. Semrau uznał, że był to wiatrak. Za istnieniem młyna opowiedział się W. Długokęcki, Z dzie-
jów młynarstwa, s. 29.

Plik zabezpieczony watermarkiem jawnym i niejawnym: 17072623A3535323

##7#52#aMTcwNzI2MjNBMzUzNTMyMw==

##7#
52#a

MTcw
NzI2

MjNB
MzU

zNTM
yMw

== ##7#52#aMTcwNzI2MjNBMzUzNTMyMw==



Spis młynów i wiatraków w państwie zakonu krzyżackiego w Prusach... 493

Pietrzyki228 [Steffansflies] pow. piski, gm. Pisz, komt. bałgijskie, okr. piski – 1424 r. 
wzm. (R. Seeberg-Elverfeldt, dz. cyt., s. 42-43)

Pilec [campus Denov, Pülz] pow. kętrzyński, gm. Reszel, komt. bałgijskie, komor. Szest-
no, okr. ryński – 1 IV 1340 r. wzm. o młynie, rezerwacji przez biskupa (CDW I nr 305, 
s. 493); 1422 r. czynsz (GZB, s. 29); 1437 r. czynsz (GZB, s. 74); 1449 r. wzm. (OF 
186, k. 8r-v, 51v, 54v, 67v-68v, 80v, 86v, 116v, 118r); 1449 r. wzm. o młynarzu (OF 
186, k. 16v); 1450 r. czynsz (OF 186, k. 147v, 150r –171v), 1451 r. czynsz (OF 186, 
k. 187v-207v); 1452 r. czynsz (OF 186, k. 217r-v)

Piłak229 [Reybin, Ribben] określony jako młyn w dobrach Rybno, pow. mrągowski, gm. 
Sorkwity, komt. bałgijskie, komor. Szestno – 1443 r. wzm. (OF 186, k. 95r); 1449 r. 
wzm. (OF 186, k. 8v, 28v, 30r, 104r) 

Pinczyn [Pinschin] pow. starogardzki, gm. Zblewo, wój. tczewskie, okr. Stara Kiszewa 
– 1437–1438 r. czynsz (GZB, s. 118)

Piotrkowo [Peterwitz] pow. nowomiejski, gm. Biskupiec, kap. pomezańska – 2 II 
1362 r. wzm. (UBP nr 62, s. 95); 1417 r. odnowiony dokument (UBP nr 62, s. 95)

Piotrowiec230 [Peterswalde] pow. braniewski, gm. Pieniężno, kap. warmińska, komor. 
pieniężnieńskie – 11 XI 1330 r. wzm. o młynie, prawo budowy (CDW I nr 251, s. 419); 
14 XII 1335 r. rezerwacja miejsca na młyn (CDW I nr 271, s. 451)

Pisz [Johannespurg, Johannisburg] młyn przed zamkiem, pow. piski, komt. bałgijskie, 
okr. piski – 30 XI 1515 r. wzm. o nadaniu młyna (OF 123, k. 74r-75r)

Płociczno [Plotiscke, Plotzitznen] pow. ełcki, gm. Ełk, komor. Straduny – 13 IX 1438 r. 
prawo budowy (OstF 125, k. 180r, dawna paginacja, k. 259r)

Płoskinia [Scoliten, Plasswicher Mühle]231 pow. braniewski, gm. Płoskinia, kap. war-
mińska, komor. pieniężnieńskie – 1393 r. czynsz (SRW I, s. 215)

Płużnica [Plusnitz, Pfeilsdorf ] pow. wąbrzeski, gm. Płużnica, wój. lipieńskie – 24 VIII 
1452 r. wzm. (OBA 11374)

Podgornoe ros. [Ziegenberg] Powarowskij Sowjet, Zelenogradskij Rayon, bp. sambij-
skie – 13 V 1325 r. sprzedaż młyna (UBS nr 235, s. 158); 16 III 1338 r. sprzedaż młyna 

228 Tak przyjął G. Białuński, Kolonizacja „Wielkiej Puszczy”, s. 27. 
229 Na mapie Schroettera jako Pillacken Mühle.
230 Na mapie Schroettera oznaczono Peterswaldsche Mühle.
231 Według V. Röhricha młyn w Płoskini (Płoskiński Młyn) to Scoliten.
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(UBS nr 306, s. 226-227); 16 IX 1381 r. odnowienie przywileju na młyn (UBS nr 520, 
s. 353)

Podjazy232 [Podies] pow. kartuski, gm. Sulęczyno, komt. gdańskie, prok. mirachowskie 
– pocz. XV w. czynsz (KKG nr 228, s. 211); XV w. czynsz (GZB, s. 122)

Pogódki [Pogutken] pow. starogardzki, gm. Skarszewy – młyn klasztorny (R. Frydry-
chowicz, dz. cyt., s. 223); 1570 r. wzm. (ŹD, s. 130) 

Pogranitschnyj ros. [Hermsdorf ]233 Pogranitschnyj Sowjet, Bagrationowskij Rayon, 
komt. bałgijskie, urząd leśny Żelazna Góra – 1 VIII 1337 r. prawo budowy (PrUB III/1 
nr 121, s. 88); 1437 r. czynsz (GZB, s. 41); 1440–1441 r. czynsz (OF 162b, k. 37v), 
wzm. (OF 162b, k. 40r)

Pokarmin, obecnie ros. Uschakowo, wiatrak [Brandenburg] okolice Mamonowa, No-
wo-Moskowskij Sowjet, Gurjewskij Rayon, komt. pokarmińskie – 1425/1426 r. czynsz 
(OF 164, k. 28v); 1437 r. czynsz, (GZB, s. 52); 29 IX 1447 r. czynsz (Vis. I nr 133, 
s. 299)234 (mowa o: wintmole und bandesmole)

Pokarmin [Brandenburg] młyn zamkowy, komt. pokarmińskie – XI 1422 r. wzm. (GA, 
s. 222)

Pokarmin [Brandenburg] młyn przed zamkiem „lyskenmole” w liszce, komt. pokar-
mińskie – XI 1422 r. wzm. (GA, s. 222); 29 IX 1447 r. czynsz (Vis. I nr 133, s. 299)

Pokein, Pockeyn, Pokynen, Paykin, komt. bałgijskie, komor. Woria – 1412 r. czynsz 
(OF 162, k. 85v); 1415  r. czynsz młyn pusty (OF 201, k. 13r, 14r); 1437  r. czynsz 
(GZB, s. 39) 

Pokopsteten235, obw. kalinigradzki, komt. królewieckie, urząd leśny Tapiawa – 1360–
1370 r. wzm. (PrUB VI/2 nr 800, s. 459); 21 X 1387 r. sprzedaż (PrUB VI/2 nr 800, 
s. 459); 1446 r. czynsz236 (OBA nr 9231)

Pokrzywno [Engelsburg], młyn poniżej zamku, zob. Marusza

232 Na mapie Schroettera oznaczono Podjahrsche Mühle na południe od wsi. Według M. Grzegorza 
(Osady, s. 79) jako Podjazdy.

233 Na mapie Schroettera oznaczono młyn Hermsdorfer Mühle.
234 Wymieniono młyn zwany bandesmole, Vis. I nr 133, s. 299.
235 Młyn położony koło wsi Gunden, na mapie Schroettera, wzmiankowana tam karczma Eulen 

Krug, brak natomiast młyna.
236 Młyn określony jako „moele bey den Engelaw” wieś Groß Engelau na północ od karczmy Eulen 

Krug.
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Polanvilken, Polauwilken, komt. królewieckie, komor. Szaki – 1404 r. czynsz (OF 111, 
k. 81v)

Poledno237 [Poledno] pow. świecki, gm. Bukowiec, komt. świeckie – przed 1419  r. 
czynsz (GZB, s. 17) 1437–1438 r. czynsz (GZB, s. 104); czynsz (OBA nr 28239, k. 4v) 

Polnische mole, Polencze mole (Polski Młyn), komt. golubskie – 1400–1402 r. wzm. 
Dytterichs mole lub Polnische mole (HRD, s. 192); 1437 r. czynsz (GZB, s. 90; SHGZCH, 
s. 101); 1448–1449 r. wzm. (OBA 9800, k. 8r; druk: Historia Golubia-Dobrzynia, t. 1, 
s. 164) 

Polnica [Polnitz, Königlich Pollnitz, Pollnitz] pow. i gm. Człuchów, komt. człuchow-
skie – 28 VI 1414 r. wzm. o starym młynie (HKS nr 169, s. 176-177); XV w. czynsz, 
młyn pusty (OBA nr 28953, k. 7 r.) 

Pomnik [Pomnick]238 pow. kętrzyński, gm. Korsze, komt. bałgijskie, komor. kętrzyńskie 
– 24 VI 1365 r. przywilej (PrUB VI/1 nr 388, s. 214-215; OstF 124, k. 26v-27r=OstF 
322, k. 367v-368v)239; 29 VI 1389 r. wzm. (OstF 124, k. 28v-29r); 2 VII 1421 r. wzm. 
(OstF 124, k. 27r-28v=OstF 322, k. 368v-370r; regest C. Beckherrn, Verzeichnis, nr 42, 
s. 519); 1422 r. czynsz (GZB, s. 28); 1437 r. czynsz (GZB, s. 70)

Pomysk Mały240 [Klein Pomeiske] pow. bytowski, gm. Bytów, komt. gdańskie, prok. 
bytowskie – 6 XII 1379 r. nadanie młyna (PrUB IV nr 482, s. 443); 1381 r. sprzedaż, 
przejęcie przez Krzyżaków (R. Cramer, Geschichte, Th. II, nr 28, s. 25), 1437–1438 r. 
czynsz (GZB, s. 133)

Potryty [Poterriten] pow. olsztyński, gm. Jeziorany, bp. warmińskie, komor. jeziorańskie 
– 5 IX 1366 r. zezwolenie na kupno młyna (CDW II nr 397, s. 411); 25 II 1403 r. wzm., 
sprzedaż 1/4 (CDW III nr 385, s. 374) 

Prabuty [Riesenburg] pow. kwidzyński, gm. Prabuty, bp. pomezańskie – 30 V 1330 r. 
wzm. o stawie młyńskim (PrUB II nr 690, s. 457); 1481 i 1499 r. wzm. (K. J. Kauf-
mann, Geschichte, s. 165)

Prądy koło wsi Lędyczek [molendinum super aquam Sczyre, Landeckermühle, Zier, 
Landecker Mühle] pow. złotowski, gm. Okonek, komt. człuchowskie – 11 I 1350  r. 

237 Na mapie Schroettera młyn znajduje się ponad 3,5 km na południowy wschód od wsi.
238 Według L. Webera (dz. cyt., s. 502) w Pomnik były dwa młyny.
239 W datacji dokumentu rok 1370, lecz zgodnie z listą świadków musi to być rok 1365. Regest zob. 

K. Beckherrn, Verzeichnis, nr 9, s. 512.
240 Na mapie Reymanna młyn oznaczono jedynie w Pomysku Wielkim.
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przywilej (HKS nr 26, s. 39-40); czynsz, młyn pusty (OBA nr 28953, k. 7r); 13 VI 
1478 r. wzm. (MRPS, t. 1, nr 1459, s. 76)

Prądzona241 [Pransische Mühle, Prondzonnamühle] pow. bytowski, gm. Lipnica, komt. 
człuchowskie – 18 XII 1492 r. wzm. (DCS nr 4)

Pręgowo, dawniej Pręgowo Dolne [Prangenau] pow. gdański, gm. Kolbudy, komt. 
gdańskie – 1413 r. wzm. (G. Schwengel, Ad historiam ecclesiasticam, s. 127); 1414 r. 
wzm. o młynarzu (Die Wachstafeln der Danziger Stadtbibliothek, hg. v. A. Bertling, 
ZWG, 11, 1884, s. 21 nr 108)

Pręgowo Żuławskie [Prangenau] wiatrak?, pow. malborski, gm. Nowy Staw, komt. 
malborskie, wój. Laski – 1408 r. wzm. o młynarzu (MK, s. 212); 1472 r. wzm. (W. Dłu-
gokęcki, Młynarstwo, s. 15) 

Pridoroznoe ros. [Kirschappen] – 4 III 1398 r. nadanie wiatraka z młynem, zob. powy-
żej (OF 107, k. 324v-325r); 1423 r. czynsz (OBA nr 4216, k. 1v); 14 IX 1446 r. wzm. 
o młynie pustym (Vis. I nr 122, s. 254); 1448 r. czynsz młyn pusty (OBA nr 9231)

Pridoroznoe ros. [Kirschappen] wiatrak, Marschalskij Sowje, Gurjewskij Rayon, komt. 
królewieckie, komornictwo w Szakach – 4 III 1398 r. nadanie wiatraka z młynem (OF 
107, k. 324v-325r); czynsz (GZB, s. 57); około 1400 r. wzm. o młynarzu (OF 107, 
k. 319r)

Priwolnoe242 ros. [Plössen] młyn w dobrach położonych koło Mamonowa, Pogranit-
schnyj Sowjet, Bagrationowskij Rayon, komt. pokarmińskie – 15 VI 1436 r. wzm. (OF 
86, k. 33v)

Progress ros. [Auglitten] Druschbinskij Sowjet, Prawdinskij Rayon, komt. królewieckie, 
urząd leśny Tapiawa – 1423 r. czynsz (OBA nr 4216, k. 4r); 1437 r. czynsz (GZB, s. 58) 

Prohladnoe ros. [Frisching] Tschechowskij Sowjet, Bagrationowskij Rayon, komt. po-
karmińskie, komor. Knauten – 1425/1426 r. czynsz (29 IX 1447 r. czynsz (Vis. I nr 133, 
s. 290); 11 IV 1473 r. wzm. (OstF 116, k. 73v-75r)

Proletarskoe ros. [Legnitten] Pogranitschnyj Sowjet, Bagrationowskij Rayon, komt. 
pokarmińskie, komor. Huntenau – 1409 r. wzm. o młynie i młynarzu (OF 163, k. 39r); 

241 W przywileju z 1492 r. mowa o odbudowie młyna w nowym miejscu, który zwał się Prądzyńskim 
Młynem, a zbudowany na nowym miejscu przyjął nazwę Młyn Borowy (niem. Heidemühle). Według 
M. Grzegorza to Borowy Młyn, SHGZChojnickiej, s. 25-26. Na mapie Schroettera oznaczono jednak 
dwa młyny – Prądzyński i Borowy.

242 Wieś oddalona od rzeki, młyn mógł leżeć koło wsi Ecker albo nad rzeką Stradick.
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1425/26 r. czynsz (OF 164, k. 30v); 1437 r. czynsz (GZB, s. 53); XI 1451 r. czynsz (Vis. 
II nr 170, s. 106)

Próle [Prohlen] pow. olsztyński, gm. Barczewo, bp. warmińskie, komor. barczewskie – 
30 IX 1372 r. prawo budowy młyna (CDW II nr 464, s. 469)

Prusewo243 [Prussau] pow. pucki, gm. Krokowa, komt. gdańskie, okr. pucki – 1400 r. 
czynsz (KKG nr 229, s. 215) 

Pruska Iława, Iławka, obecie ros. Bagrationowsk [Preussisch Eylau], Bagrationowskij 
Rayon, komt. bałgijskie, komor. bałgijskie – 11 XI 1412 r. wzm. (GA, s. 158, 159); 
1415  r. czynsz (OF 201, k. 16v, 17r); 1416  r. wzm. (OBA nr 2279); 1437  r. wzm. 
o młynie z 3 kołami w posiadamiu komtura (GZB, s. 39, 45), 1437 r. przed dworem 
„vor dem hofee zu Ylaw” wzm. (GZB, s. 39); 4 VII 1441 r. wzm. (GA, s. 169); XV. wzm. 
(OBA nr 28959)

Pruska Iława [Preussisch Eylau] – 1406 r. wzm. o młynie i czynszu (OF 162, k. 61r); 
1415 r. wzm. (OF 202 H. 1, k. 11r, H. 2, k. 3r-5r, 8r, H. 3, k. 14r-17r); 1437 r. wzm. 
o młynie z 1 kołem, który posiada „gruntmolner und kreczmer” (GZB, s. 39), XV w. 
wzm. (GZB, s. 5); 1521 r. wzm. o stawie młyńskim (OF 123, k. 212v)

Pruszcz Gdański244 [Praust] pow. gdański, gm. Pruszcz Gdański, komt. gdańskie, okr. 
sulmiński – 18 X 1367 r. wzm. o starym młynie oraz o małym młynie (KKG nr 38, 
s. 31)245; 1398 r. wzm. o młynarzu (ADP, monastica, Kartuzy nr 5, dok. 60, s. 241-242); 
pocz. XV w. czynsz (KKG nr 226, s. 203); XV w. czynsz (GZB, s. 121); 13 IV 1447 r. 
przywilej (APG 300 D/79 nr 30); 1447 r. młynarz (APG 300,43/1c, k. 9v)

Prynka, zob. Warszkowo

Przechlewo [Prechlau] pow. człuchowski, gm. Przechlewo, komt. człuchowskie – 1356 r. 
wzm. łacha młyńska (HKS nr 191, s. 201); 1374 r. przymus mlewny wsi Szczytno (HKS 
nr 101, s. 116); 1565 r. wzm. (LP 1565, s. 61)

243 Na mapie Schroettera młyn oznaczono na zachód od wsi. W sprawie położenia zob. LP 1565, 
s. 111.

244 Część informacji na temat młyna zestawili B. Możejko, B. Śliwiński, dz. cyt., s. 52, 55, 61. Ważne 
uwagi uzupełniajace W. Długokęcki, Uwagi o dziejach, s. 126-127.

245 W opisie granic mowa o pfeffirmole, zob. PrUB VI,2 nr 595, s. 335-336. Za tym, że chodziło 
w tym wypadku o młyn o niewielkich rozmiarach, opowiedział się W. Długokęcki, Uwagi o dziejach, 
s. 121-122.
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Przechowski Młyn [Przechow, Schönau] dzielnica Świecia, komt. świeckie – 25 VII 
1338  r. wzm. o nowym młynie (PrUB III/1 nr 184, s. 132); 1437–1438  r. czynsz 
(GZB, s. 104)

Przezmark [Preußisch Mark] pow. sztumski, gm. Stary Dzierzgoń, komt. dzierzgoń-
skie, wój. przezmarskie – 1437 r. wzm. o młynie komtura przed zamkiem z 2 kołami 
„vor dem huwsse” (GZB, s. 37)

Przodkowo [Seefeld] pow. kartuski, gm. Przodkowo, komt. gdańskie, okr. sulmiński – 
(1438 r.) czynsz (GZB, s. 121); 15 III 1442 r. przywilej (ADP, monastica, Kartuzy nr 5, 
dok. 77, s. 256-257);

Przyjaźń [Rheinfeld] pow. kartuski, gm. Żukowo, komt. gdańskie, urząd leśny – pocz. 
XV w. czynsz (KKG nr 231, s. 223); 1438 r. czynsz (GZB, s. 129)

Przytok, Damnica, Dębnica [Malzmühle, Damnitz-Malzmühle] pow. człuchowski, 
gm. Człuchów, komt. człuchowskie – 9 IX 1348 r. nadanie młyna (PrUB IV nr 350, 
s. 315-316; HKS nr 24) 31 VIII 1352 r. wzm. staw młyński (HKS nr 42, s. 56); 8 XI 
1521 r. odnowienie przywileju (DCS nr 6)

Pszczółki [Hohenstein] pow. gdański, gm. Pszczółki, wój. tczewskie, okr. sobowidzki – 
1437 r. czynsz, młyn pusty (GZB, s. 117)

Puck [Putzig] wiatrak, komt. gdańskie, okr. pucki – pocz. XV w. czynsz (KKG nr 229, 
s. 214); 1438 r. czynsz (GZB, s. 127); XV w. wzm. (GA, s. 717-718)

Puck [Putzig] drugi wiatrak, komt. gdańskie, okr. pucki – pocz. XV w. czynsz (KKG nr 
229, s. 214)

Pugatschjowo ros. [Wilmsdorf ] Slawskij Sowjet, Bagrationowskij Rayon, komt. pokar-
mińskie, komor. Krzyżpork – 29 IX 1447 r. czynsz (Vis. I nr 133, s. 289)

Pużyce246 [Pusitz] pow. wejherowski, gm. Łęczyce, komt. gdańskie, wój. lęborskie – 
pocz. XV w. czynsz (KKG nr 226, s. 207); 1438 r. czynsz (GZB, s. 125) 

246 Na mapie Schroettera na południe od wsi oznaczono Pużycki Młyn (Pusitzer Mühle).

Plik zabezpieczony watermarkiem jawnym i niejawnym: 17072623A3535323

##7#52#aMTcwNzI2MjNBMzUzNTMyMw==

##7#
52#a

MTcw
NzI2

MjNB
MzU

zNTM
yMw

== ##7#52#aMTcwNzI2MjNBMzUzNTMyMw==



Spis młynów i wiatraków w państwie zakonu krzyżackiego w Prusach... 499

Raciąż, Raciąski Młyn [Reetzer Mühle] młyn górny247, pow. tucholski, gm. Tuchola, 
komt. tucholskie – 24 VIII 1349  r. wzm. o zniszczonym młynie na rzece Nemyl248 
(UKT nr 31, s. 38); 27 I 1363 r. przywilej (UKT nr 65, s. 68-69) zob. [nuwen mole, by 
der Bra]; ok. 1400 r. czynsz „Wylliken mole”249 (UKT, Zinsbuch, s. 129); (Reczensch) 
1438  r. wzm. o dwóch młynach, pustych (GZB, s. 104); XV w. młyn górny, czynsz 
(OBA nr 28267, k. 4v, 10v)

Raciąż, Raciąski Młyn [Reetzer Mühle] młyn dolny, pow. tucholski, gm. Tuchola – 
1438  r. wzm. o dwóch młynach, pustych (GZB, s. 104); XV w. młyn dolny, czynsz 
(OBA nr 28267, k. 4v, 10v)

Radomno [Radomno] pow. nowomiejski, gm. Nowe Miasto Lubawskie, wój. bratiań-
skie – 5 II 1316 r. pozwolenie na budowę młyna dla sołtysa (PrUB II nr 146, s. 98; 
SHGZCH, s. 104); 10 VII 1435 r. czynsz (Vis. I nr 92, s. 118); 1437 r. czynsz (GZB, 
s. 86), 1446 r. czynsz (Vis. I nr 117, s. 213)

Radoszki250 [Radischkow, Radoszki, Radosk] pow. brodnicki, gm. Bartniczka, komt. 
brodnickie – 5 I 1408 r. wzm. (UBC nr 459, s. 364; SHGZCH, s. 104); 1414 r. wzm. 
(D. Brauns, dz. cyt., s. 163)

Radzyń Chełmiński [vor unserm husse Reden, Rehden] wiatrak przed zamkiem, pow. 
grudziądzki, komt. radzyńskie – 1438 r. „wintmole uf berge” czynsz (GZB, s. 100); 14 X 
1449 r. nadanie wiatraka (OF 97, k. 209v; D. Brauns, dz. cyt., s. 92-93); 1446 r. czynsz 
(Vis. I nr 118, s. 219); 19 X 1449 r. wzm. (OBA 10079)

Radzyń Chełmiński [vor unsir stad Reden, Rehden] wiatrak przed miastem, pow. gru-
dziądzki, komt. radzyńskie – 1438 r. „mole vor der stat” czynsz (GZB, s. 100) 14 X 
1449 r. nadanie wiatraka (OF 97, k. 209v; D. Brauns, dz. cyt., s. 92-93); 1446 r. czynsz 
(Vis. I nr 118, s. 219); wzm. (L. Weber, dz. cyt., s. 421)

Radzyń Chełmiński [Rehden] młyn wodny przed miastem – 2 III 1285 r. wzm. o mły-
nisku (PrUB nr 457, s. 290)

Ragneta [Ragnit] obecnie ros. Neman, lit. Ragaine, Nemanskij Rayon – 24 XII 1400 r. 
wzm. (MT, s. 97); 30 IV 1402  r. wzm. (MT, s. 148-149); 7 V 1402  r. wzm. (MK, 

247 W nadaniu mowa też o nowym młynie nad Brdą „nuwen mole, by der Bra”. Na mapie Schroe-
ttera oznaczono nad Brdą młyn Nadolnik poniżej wsi Nadolna Karczma (niem. Nieder Krug). We-
dług M. Grzegorza (Osady, s. 111) jako Raciążek (Klein Raczans). Informacje na jego temat pod 
hasłem Raciąż zestawił też M. Grzegorz, SHGKT, s. 88-89.

248 Może to inny młyn?
249 Jako oddzielny młyn Raciążek, zob. M. Grzegorz, SHGKT, s. 90.
250 Na mapie Schroettera oznaczono na wschód od wsi młyn Kozinnicz Mühle.
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s. 85); 1403 r. wzm. (MT, s. 248, 251, 261); 15 IX 1403 r. wzm. (MT, s. 267); 28 III 
1404 r. wzm. (MT, s. 301); 15 V 1407 r. wzm. (MT, s. 425); 7 VII 1407 r. wzm. (MT, 
s. 442); 18 X 1407 r. wzm. (MT, s. 439); 1407 r. wzm. (MT, s. 445); 12 V 1408 r. (MT, 
s. 483); 1408 r. wzm. (OBA nr 1033); 25 XI 1416 r. wzm. o „molpfanne” (GA, s. 274); 
20 I 1419 r. wzm. o młynie (GA, s. 277); 4 X 1425 r. wzm. (GA, s. 280-281); 14 VIII 
1432 r. wzm. (OBA nr 6188); 21 IV 1492 r. wzm. o stawie młyńskim (OF 113, k. 66r); 
wzm. budowa nowego młyna (OBA nr 28172)

Rajkowski Młyn251 [Raikauer Mühle] znajdował się na gruntach wsi Rajkowy – pow. 
tczewski, gm. Pelplin, komt. gniewskie – I 1334 r. wzm. (PrUB II nr 821, s. 551); 13 
V 1349 r. dokument wystawiony w młynie (PrUB IV nr 408, s. 370); 1419 r. (GZB, 
s. 15); 1437 r. młyn w Peckow pusty (GZB, s. 115); 1444 r. czynsz (ZKM 1444, s. 108)

Rakowiec [Rakowitz] pow. tczewski, gm. Gniew, komt. gniewskie – I 1334  r. wzm. 
(PrUB II nr 821, s. 551)

Raschauwen moele, pow. świecki, gm. Dragacz, komt. świeckie – 23 IX 1428 r. wzm. 
(OBA nr 4983)

Rauschniken252, Russenig, Rauschnick, Rauschnicken, dawny pow. Welawa, ob. kali-
ningradzki, komt. królewieckie, komor. Krzemity – 6 II 1362 r. nadanie młyna (PrUB 
VI/1 nr 10, s. 5; OF 107, k. 255r); ok. 1400 r. czynsz (OF 107, k. 26r; OF 108, k. 26r; 
OF 108, k. 266r); 27 III 1430 r. przywilej (OF 111, k. 34r, obecnie k. 152r,= OstF 129, 
k. 341v-342r)

Rawdenmoele, Rawdemole, komt. brodnickie – 14 X 1446 r. czynsz (Vis. I nr 124, 
s. 270); 6 XI 1447 r. wzm. o młynie, pustym (Vis. I nr 134, s. 316)

Reda [Granschelow, Rheda] pow. wejherowski, gm. Reda, komt. gdańskie, okr. pucki 
– 1400 r. czynsz (KKG nr 229, s. 216); 1419 r. zakup młyna i karczmy (KKG nr 181, 
s. 162)253; 1419 r. wzm. o kupnie młyna (KKG nr 181, s. 162); 1437 r. czynsz z młyna 
i karczmy w Granczelaw (GZB, s. 126); XV w. wzm. (GA, s. 717)

Reszel [Rössel] miasto, pow. kętrzyński, bp. warmińskie, komor. lidzbarskie – 12 VII 
1337 r. wzm. o prawie budowy młyna (CDW I nr 285, s. 469); 1353 r. wzm. o mły-

251 Młyn mógł powstać jeszcze przed 1308  r., zob. K. Bruski, Ziemie nad dolną Wierzycą, s. 105 
i tabela II.

252 Inne nazwy to Rauschnicken, Rueslack wg L. Webera, dz. cyt., s. 529. Miejscowość koło wsi 
Barthen. Około 1400 r. właścicielem między innymi młyna, karczmy, 2 łanów był Klaus Russnik, OF 
107, k. 28r.

253 Zob. K. Bruski, Średniowieczna Reda, s. 59.
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nisku (H. Eysenblätter, Die Klöster der Augustiner Eremiten im Nordosten Deutschlands, 
AM, 35, 1898, s. 369.)

Rębiechowo [Ramkau] obecnie część Gdańska, komt. gdańskie, okr. sulmiński – 
2 I 1318 r. przywilej (PrUB II nr 208, s. 140); 1356 r. wzm. (PrUB V nr 414, s. 233); 
przed 6 X 1357  r. wzm. (Kopiariusz klasztoru norbertanek w Żukowie cz. I, wyd. 
A. Czacharowski, ZH, 23, 1957, z. 4, nr 22, s. 76)

Roctiten mole, później zwany Thowben mole, Tobenmole 254 koło wsi Kopina (niem. 
Koppeln), pow. elbląski, gm. Pasłęk, komt. elbląskie, komor. Burdajny – 1402 r. wzm. 
(APG 369,1/2102, k. 27v); 11 XI 1416 r. czynsz „Roktiken = Thobe mole” (OF 200b, 
k. 6v); 1417 r. wzm. (OF 200b, k. 7v); 8 V 1440 r. wzm. o młynie „Tobenmole” (GA, 
s. 98); 1448 r. wzm. (APG 369,1/2104, k. 24r, 33r) 

Rogajny okolice wsi na rzece Wąskiej (niem. Weeske) [fluuium Syrwe, później Weeske, 
koło Rogehnen] pow. elbląski, gm. Pasłęk, komt. elbląskie, komor. pasłęckie – 27 XII 
1327 r. wzm. (CDW I nr 246, s. 413)

Roghusen, Rogosen255, komt. gdańskie, okr. pucki – pocz. XV w. czynsz (KKG nr 229, 
s. 214); 1438 r. czynsz (GZB, s. 127)

Rogozińskie Przedzamcze, Rogóźno-Zamek, młyn przy zamku „mole under dem 
huwse” [Roggenhausen] pow. grudziądzki, gm. Rogóźno, wójtostwo rogozińskie – 
1415 r. wzm. (GA, s. 542; SHGZCH, s. 108); VII 1435 r. wzm. o młynie trzymanym 
przez wójta krzyżackiego (Vis. I nr 91, s. 116); 1438 r. wzm. (GA, s. 550-551); 1 XII 
1443 r. wzm. (GA, s. 555); 1451 r. czynsz (OBA nr 11044, k. 10r)

Rokitnica [Müggenhall, Müggenhahl] komt. gdańskie, urząd leśny – czynsz (L. Weber, 
dz. cyt., s. 347)

Rolbik [Rollbick] pow. chojnicki, gm. Brusy, komt. tucholskie – 1400 r. czynsz (UKT, 
Zinsbuch, s. 135); XV w. czynsz (OBA nr 28267, k. 11r)

Romanowo ros. [Pobethen] Romanowskij Sowjet, Zelenogradskij Rayon, komt. króle-
wieckie, komor. Pobethen – 1 VI 1369 r. sprzedaż młyna (PrUB VI/2 nr 736, s. 418-
419; OF 107, k. 290v-291r); ok. 1400  r. wzm. (OF 107, k. 289r); 1404  r. czynsz 
z młyna „vor dem huse” (OF 111, k. 59v; OF 110, k. 68v)256; 14 IX 1446 r. czynsz (Vis. 

254 Jako Thowlen – Taulen określił tę osadę P. Germershausen, dz. cyt., s. 369.
255 Młyn niezidentyfikowany.
256 Młyn koło Lauknickien (brak nazwy rosyjskiej) w Pobethen, wymieniony i określony jako 

w Lauknickien przez L. Webera, dz. cyt., s. 524.
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I nr 122, s. 254); 1448 r. czynsz (OBA 9231); 15 V 1497 r. przywilej (GStA PK, Perg. 
Urk., Sch. XXXI nr 84)

Rotajny257 [Rittehnen, Gut Maulfritzen], osada opuszczona, pow. ostródzki, gm. Miła-
kowo, komt. elbląskie, komor. miłakowskie – 1402 r. czynsz (APG 369,1/2102, k. 19v, 
61a); 5 XII 1424 r. wzm. o stawie młyńskim (APG 369,1/2077, s. 168; Die Handfesten 
des Elbinger Komtureibuches, nr 90, s. 134); 17 III 1435 r. przywilej (OstF 420, k. 165v)

Rotenflyess mol – 4 X 1481 r. wzm. (OF 86, k. 66r)

Równina Dolna [Unter Plehnen] pow. kętrzyński, gm. Korsze, komt. bałgijskie, komor. 
kętrzyńskie – 1422 r. czynsz (GZB, s. 27); 1437 r. czynsz (GZB, s. 69)

Różaniec [Rosengarth], pow. braniewski, gm. Pieniężno, kap. warmińska, komor. pie-
niężnieńskie – 29 VI 1317 r. wzm. (CDW I nr 180, s. 312); 3 XI 1430 r. wzm. o młynie 
i zarządzeniu jego rozbiórki (CDW IV nr 336, s. 376-377)

Różnowo [Rosenau] wiatrak, pow. iławski, gm. Susz, kap. pomezańska – 13 VI 1394 r. 
prawo budowy wiatraka (UBP nr 100, s. 145-146); 7 V 1414 r. potwierdzenie praw 
i sytuacji (UBP nr 126, s. 184, 186)

Różyny [Rosenberg] wiatrak, pow. gdański, gm. Pszczółki, wój. tczewskie, okr. sobo-
widzki – 1404 r. czynsz (HRD, s. 45); 1417 r. wzm. (HRD, s. 94)

Rschewskoe ros. [Adlig Neuendorf ] na wschód od Królewca, Moskowskij Rayon, 
komt. pokarmińskie, urząd leśny Pokarmin – 1437 r. czynsz (GZB, s. 49); 29 IX 1447 r. 
czynsz (Vis. I nr 133, s. 290, 297); 18 X 1452 r. wzm. (GA, s. 246); 9 IX 1466 r. wzm. 
(OBA nr 16058)

Ruda [Eisenwerk] zaginiona wieś, obecnie wieś Mingajny258, pow. lidzbarski, gm. Or-
neta, bp. warmińskie, komor. orneckie – 1 II 1379 r. prawo budowy (CDW III nr 68, 
s. 45); 22 V 1381 r. (CDW III nr 117, s. 86); 25 II 1403 r. przywilej, nadanie 2/3 (CDW 
III nr 385, s. 374-378)

Ruda259 [Eisenwerke] pow. działdowski, gm. Iłowo-Osada, komt. ostródzkie, wój. dział-
dowskie – 17 V 1423 r. wzm. (OBA nr 4116); 1429 r. wzm. (OBA nr 5244)

257 Na mapie Schroettera oznaczono młyn zwany Rotteinsche Mühle.
258 V. Röhrich, Die Kolonisation, ZGAE, 14, 1903, s. 311.
259 Młyn Ruda na mapie Schroettera obok wsi Mławka. Położenie niepewne wg mapy Schroettera 

poza granicami Prus.
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Ruda [Kisiny, Kysychen, Ruhden] pow. piski, gm. Biała Piska, komt. bałgijskie, okr. pi-
ski – ok. 1447 r. czynsz (OF 162b, k. 17)260; 1471 r. przywilej (OstF 125, k. 249v-250r)

Ruda, Mały Rudnik261 [Ruden, Adamsdorf, Klein Rudnick] pow. grudziądzki, gm. 
Grudziądz, komt. grudziądzkie – 14 VIII 1336 r. sprzedaż młyna (PrUB III/1 nr 75, 
s. 53); 1438 r. czynsz (GZB, s. 98); czynsz (OBA nr 28749)

Rudno262 [Rauden] pow. tczewski, gm. Pelplin, komt. gniewskie – 25 V 1359 r. wzm. 
o młynie (PrUB V nr 735, s. 416); przed 1402 r. wzm. o młynarzu (R. Frydrychowicz, 
dz. cyt., s. 215; P. Oliński, Cysterskie nekrologii, s. 168); 1419 r. (GZB, s. 15); 1437 r. 
czynsz (GZB, s. 114); 1444 r. czynsz (ZKM 1444, s. 109)

Rudzki Młyn263 [Newe Muhle, Ruda Mühl] pow. tucholski, gm. Cekcyn, komt. tu-
cholskie – 23 VI 1397 r. wzm. (UKT nr 105, s. 112); 9 VIII 1402 r. przywilej (UKT 
nr 118, s. 139)

Rukławki264 [Krebisdorff, Rochlack] pow. olsztyński, gm. Biskupiec, bp. warmińskie, 
komor. jeziorańskie – 24 VI 1363 r. przywilej (CDW II nr 345, s. 352-353)

Runowo265 [Raunau] pow. lidzbarski, gm. Lidzbark Warmiński, bp. warmińskie, komor. 
lidzbarskie – 6 VIII 1359 r. prawo budowy młyna (CDW II nr 287, s. 284)

Rusewo [Rauschbach] pow. braniewski, gm. Lelkowo, komt. bałgijskie, urząd leśny 
Żelazna Góra – 1402–1416 r. czynsz (OF 162, k. 20r); 1437 r. czynsz (GZB, s. 41); 
1440–1441 r. czynsz (OF 162b, k. 21r, 27v, 37r)

Rusocin [Russoschin] pow. gdański, gm. Pruszcz Gdański, komt. gdańskie, okr. sulmiń-
ski – (1402–1409) wzm. (Kriedte, s. 65); 1415 r. czynsz (Kriedte, s. 100); 14 XI 1458 r. 
wzm. (Johann Lindau’s Geschichte, [w:] SRP, Bd. IV, s. 561); 30 IV 1462 r. sprzedaż 
połowy młyna (KŁSMT 1456–1479 nr 365); 19 XII 1468 r. sprzedaż młyna (KŁSMT 
1456–1479 nr 914)

Russen, komt. golubskie – 1402 r. ? wzm. (HRD, s. 194) 

260 Tak przyjął G. Białuński, Kolonizacja Wielkiej Puszczy, s. 36. Pewne jest, że młyn powstał przed 
wojną trzynastoletnią i istniał dość długo, co potwierdza treść przywileju z 1471 r.

261 Jako Ruda, SHGZCH, s. 109.
262 Młyn mógł powstać jeszcze przed 1308 r., zob. K. Bruski, Ziemie nad dolną Wierzyca, s. 105.
263 Informacje zestawił też M. Grzegorz, SHGKT, s. 92.
264 Na mapie Schroettera nie ma młyna w pobliżu wsi. 
265 Na mapie Schroettera nie ma młyna we wsi.
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Russkoe266 ros. [Germau] Powarowskij Sowjet, Zelenogradskij Rayon, komt. królewiec-
kie, komor. Germau – 6 IV 1387  r. nadanie młyna (OF 107, k. 302v-303r); 11 IV 
1397 r. nadanie młyna „vor deme huse czu Girmow” (OF 107, k. 315r); ok. 1400 r. 
wzm. (OF 108, k. 302r); 14 IX 1446 r. czynsz (Vis. I nr 122, s. 253); 1450–1467 r. 
nadanie młyna (OF 94, s. 355)267; 17 II 1483 r. nadanie młyna (GStA PK, Perg. Urk., 
Sch. XXIX nr 68 = OstF 130a, k. 9r-v)

Ruś [Reussen] pow. olsztyński, gm. Stawiguda, kap. warmińska, komor. olsztyńskie – 26 
I 1374 r. wzm. o wsi (CDW II nr 488, s. 501); 1 V 1444 r. kapituła sprzedaje swój młyn 
(AAO, AK, F, k. 204v)

Ruś Mała [Klein Reußen] pow. ostródzki, gm. Ostróda, okolice pomiędzy jeziorem Sze-
ląg Wielki (niem. Schilling) i jeziorem Pauzeńskim (niem. Pausen), komt. ostródzkie, 
komor. ostródzie – 17 IX 1324 r. w przywileju dla wsi Ruś Mała wzm. o jazie młyńskim 
(PrUB II nr 485, s. 332)

Ruziec rzeka [Ruzflusse] – 3 II 1306 r. książę Siemowit dobrzyński (1265–1312) nadaje 
zakonowi krzyżackiemu 250 łanów w dziedziczne posiadanie, za młyn na rzece Krzy-
żacy, jako wynagrodzenie, mają wypłacić 50 grz. księżnej Anastazji (PrUB I/2 nr 854, 
s. 537-538); 29 VIII 1419 r. wzm. o młynarzu Stanisławie z Ruziec (OBA nr 3019)

Rybaki [Fischhausen] obecnie ros. Primorsk, młyn przed bramą – 7 V 1358 –5 IX 
1378 r. przywilej (UBS nr 509, s. 347); 14 IX 1446 r. czynsz (Vis. I nr 122, s. 256); 
1448 r. czynsz (OBA nr 9231)

Rybaki268 [Fischhausen] młyn przy mieście – 25 X 1297 r. wzm. (UBS nr 187, s. 94-
96); 4 VI 1306 r. przywilej (UBS nr 209, s. 120-121); 20 V 1322 r. wzm. (UBS nr 231, 
s. 151); 8 XII 1443 r. wzm.269 (OBA nr 8365; GStA PK, Perg. Urk., Sch. XXXVI nr 2)

Rybaki [Fischhausen] wiatrak – 24 VI 1337 r. przywilej (UBS nr 299, s. 222-223; regest 
PrUB III/1 nr 115, s. 83) 

Rybaki [Fischhausen] wiatrak, ob. kaliningradzki, bp. sambijskie, komor. Medenau 
– 7 IV 1299 r. wzm. o prawie budowy wiatraka miejskiego (UBS nr 190) 

Rybno, zob. Piłak

266 L. Weber, dz. cyt., s. 522 wymienia młyn w Laukeniken, może chodzi o Lankeniken później 
Lengnitten koło tej wsi, najbliższy młyn wg. mapy Schroettera znajdował się w Girmo.

267 Mowa o nadaniu 7 mórg ziemi koło wsi Pokalkstein (ros. Bogatoe).
268 Na mapie Schroettera oznaczony jako Wischrodtsche Mühle.
269 Rozstrzygnięcie sporu o młyn.
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Rychliki [Reichenbach] pow. elbląski, gm. Rychliki, komt. dzierzgońskie, komor. Kir-
sajty – 1 I 1310 r. rezerwacja Zakonu (CDW I nr 152, s. 263); 1383 r. wzm. (PKCh, 
s. 190, 201); 1385 r. wzm. (A. Semrau, Die Siedlungen im Kammeramt Kirsiten, MCV 
41, s. 95; H. Wunder, dz. cyt., s. 151); 1437 r. czynsz „mole im grunde” (GZB, s. 31)

Rychnowy [Richnau] wiatrak, pow. człuchowski, gm. Człuchów, komt. człuchowskie – 
13 I 1379 r. przywilej (HKS nr 125, s. 137-138); czynsz, wiatrak pusty (OBA nr 28953, 
k. 7r)

Ryn [Rhein] miasto, pow. giżycki, gm. Ryn, komt. bałgijskie, komor. ryńskie – 16 X 
1420 r. wzm. (GA, s. 193, 197); 1449 r. wzm. (OF 186, k. 8v)

Ryn Reszelski, Ryński Młyn [Rheinmühle]270 koło wsi Sątopy (niem. Santoppen) pow. 
bartoszycki, gm. Bisztynek i Tarniny (niem. Tornienen), bp. warmińskie, komor. reszel-
skie – 27 VI 1351 r. wzm. o młynarzu, karczma koło zamku (CDW II nr 170, s. 171); 
1364 r. wzm. (CDW II nr 355, s. 364); 11 III 1369 r. wzm. (CDW II nr 432, s. 435); 
1369 r. wzm. o przywileju (PrUB VI/2 nr 785); wzm. (CDW II nr 355, s. 364 przyp. 
1); 2 IV 1422 r. przywilej (CDW III nr 584, s. 578-579)

Salino271 [Saulin] pow. wejherowski, gm. Gniewino, komt. gdańskie, wój. lęborskie – 
pocz. XV w. czynsz (KKG nr 226, s. 208); czynsz (OBA nr 28752)

Salpik, zob. Bałowo

Samagowo272 [Sabangen] pow. olsztyński, gm. Olsztynek, komt. ostródzkie, komor. 
ostródzkie – 1437 r. czynsz (GZB, s. 76); 1437 r. czynsz (OBA nr 7398, k. 4r)

Samborowo [Bergfriede] pow. ostródzki, gm. ostróda, komt. ostródzkie, komor. 
ostródzkie – 1437 r. czynsz (GZB, s. 76); 1437 r. czynsz (OBA nr 7398, k. 3v)

Samin [Seemen] pow. ostródzki, gm. Dąbrówno, komt. ostródzkie, komor. Dąbrówno 
– 1414 r. wzm. o młynie zniszczonym (K. Abe, Die Komturei Osterode, s. 88); 1454 r. 
wzm. (K. Abe, Die Komturei Osterode, s. 100); 8 XI 1457 r. wzm. (OBA nr 14956)

Samolubie [Lauterhagen] pow. lidzbarski, gm. Kiwity, bp. warmińskie, komor. lidz-
barskie – 1333–1342 wzm. (PrUB III/2 nr 510, s. 389), 29 IV 1345  r. odnowienie 
przywileju (CDW II nr 47; PrUB III/2 nr 721, s. 610), 31 X 1384 r. wzm. o prawach 
młynarza (PrUB III/2 nr 721, s. 609 – w uwagach do dokumentu, zob. V. Röhrich, Die 
Kolonisation, ZGAE, 18, 1911, s. 302)

270 Na mapie Schroettera oznaczony jako Rheis Mühle koło wsi Tarniny. 
271 Na mapie Schroettera na południe od wsi oznaczono stary młyn (Alte Mühle).
272 Na mapie Schroettera młyn oznaczono na zachód od wsi.
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Sandewerke, Sandwerk młyn koło Kłajpedy, komt. kłajpedzkie – 25 I 1447 r. wzm. 
o młynie (GA, s. 313)

Sandris moel, koło Bartoszyc? koło wsi Swędrówka (niem. Zandersdorf )?, komt. bałgij-
skie – 11 XI 1412 r. wzm. (OF 85, k. 118r)

Santmole, Sandmühle273, naprzeciw zamku w Toruniu, komt. nieszawskie – 13 XI 
1380 r. przywilej (H. Maercker, nr 27, s. 632-633); 6 XII 1404 r. wzm. (H. Maercker 
nr 38, s. 640); 1407 r. czynsz (H. Maercker, s. 488); 7 III 1418 r. wzm. (OBA nr 2688; 
H. Maercker, s. 488) 

Sarkajmy, młyn nad rzeką Sajną [Scharkeim] pow. kętrzyński, gm. Korsze, komt. bał-
gijskie, urząd leśny Sątoczno – 20 XII 1395 r. wzm. o młynie (GStA PK, Perg. Urk., Sch. 
XXVI nr 15); 11 XI 1397 r. przywilej (GStA PK, Perg. Urk., Sch. XXVI nr 16)

Sarnowo274 [Scharnau] pow. nidzicki, gm. Kozłowo, komt. ostródzkie, wój. działdow-
skie – 1426  r. wzm. (W. Kętrzyński, O ludności, s. 312; L. Weber, dz. cyt., s. 476); 
1517 r. przywilej (OstF 351, s. 85)

Sarnowo275 okolice [Sarnau, Rutenberg] pow. chełmiński, gm. Stolno, komt. staro-
grodzkie – 1425 r. nadanie młyna określonego jako górny „obirmole” (OF 95, k. 129v) 

Sątoczno [Leunenburg] pow. kętrzyński, gm. Korsze, komt. bałgijskie, urząd leśny Są-
toczno, okr. ryński – 11 XI 1412 r. wzm. (GA, s. 159); przed 1416 r. czynsz (GZB, s. 5); 
1 IX 1416 r. czynsz (GA, s. 177); 23 IX 1418 r. czynsz dla leśnego (GA, s. 163); 16 X 
1420 r. wzm. (GA, s. 194); 1422 r. czynsz (GZB, s. 25); 1437 r. czynsz (GZB, s. 73); 
11 XI 1445 r. wzm. (OBA nr 8950); 10 I 1468 r. wzm. (K. Borchardt, dz. cyt., dok. 10, 
s. 75-77)

Sątopy Samulewo [Bischdorf ] pow. bartoszycki, gm. Bisztynek, bp. warmińskie, ko-
mor. reszelskie – 30 X 1343 r. prawo budowy młyna we wsi (CDW II nr 29, s. 27-28); 
24 XI 1421 r. wzm. (CDW III nr 579, s. 575)

Schauwerkaym, komt. bałgijskie, urząd leśny Sątoczno, okr. kętrzyński – 1422 r. czynsz 
(GZB, s. 26); 1437 r. czynsz (GZB, s. 71)

273 Na temat tego młyna zob. S. Jóźwiak, Nowa Nieszawa naprzeciw Torunia w latach 1425–
1460/1462, [w:] Dzieje Nieszawy, t. I do roku 1945, red. R. Czaja, Toruń 2004, s. 32.

274 Na mapie Schroettera na zachód od wsi oznaczono Scharnausche Mühle.
275 W dokumencie określony jako „die obirmole mit eyme rade, die czwischen dem Rutenberge 

und walde im Leypischen gebiete ist gelegen”. Na mapie Schroettera młyn na północ od wsi Sarnowo 
określony jako Sand Mühle; SHGZCH, s. 114. Na temat tego młyna zob. F. Schultz, Geschichte der 
Stadt und des Kreises Kulm, s. 202.
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Schilla Mühle, Siła ?276 młyn na wschód od wsi Sząbruk [Schönbrück] pow. olsztyński, 
gm. Gietrzwałd, kap. warmińska, komor. olsztyńskie – 23 VI 1417 r. odnowienie przy-
wileju (CDW III nr 521, s. 529-530)

Schirokoe277 ros., okolice Szczurkowa [Schönbruch] pow. bartoszycki, gm. Sępopol, 
komt. bałgijskie, komor. Pruska Iława – 1415 r. czynsz (OF 201, k. 17v); 1437 r. czynsz 
(GZB, s. 39)

Schirokopolje278 ros. [Ruppenmaltz, Gute Ruppen] Chrabrowskij Sowjet, Gurjewskij 
Rayon, bp. sambijskie – 15 XI 1357 r. wzm. (UBS nr 455, s. 307); 10 I 1382 r. przywilej 
(UBS nr 525, s. 355); 28 VII 1420 r. przywilej (OBA nr 3220; GStA PK, Perg. Urk., 
Sch. XXVIII nr 21) 

Schrandinburg, Schrankenberg, Pjatidoroschnyj Sowjet, Bagrationowskij Rayon, 
komt. bałgijskie, komor. natangijskie – 23 IX 1418 r. czynsz (GA, s. 163)

Schutdorffs mole, komt. golubskie – 1448–1449  r. czynsz (OBA 9800, k. 8r; druk: 
Historia Golubia-Dobrzynia, t. 1, s. 164)

Schurawljowka ros. [Seyten, Gut Seith] Slawjanskij Sowjet, Polesskij Rayon, komt. 
ragneckie, komor. Labiawa – 29 IX 1417 r. wzm. o młynarzu (OstF 118, k. 61); 25 V 
1422 r. przywilej (OstF 118, k. 91r-v)

Schwarczensteyn, komt. pokarmińskie, komor. barciańskie – 1425/1426 r. czynsz (OF 
164, k. 32r); 1437 r. czynsz (GZB, s. 53, 68); czynsz (OBA nr 28754)

Scult?, komt. gdańskie okr. sulmiński – czynsz (L. Weber, dz. cyt., s. 347)

Segilken, później Grunau279, okolice wsi Jagoty, pow. lidzbarski, gm. Lidzbark War-
miński, bp. warmińskie, komor. lidzbarskie – po 7 III 1347 r. sprzedaż młyna (PrUB 
IV nr 299-300, s. 265-266 = CDW II nr 292, s. 292); 7 III 1348 r. wzm. młyn koło 
wsi Jagoty (CDW II nr 108); 1452 r. wzm. (CDW II nr 292, s. 292, przyp. 1), 1464 r. 
czynsz (CDW II nr 292, s. 292, przyp. 1) 

276 Na mapie Schroettera oznaczono młyn Schilla Mühle pomiędzy jeziorami Świętajno i Wulpiń-
skim (niem. Wulping).

277 Na mapie Schroettera oznaczono młyn powyżej wsi zwany Reinken Mühle.
278 Lokalizacja niepewna oparta na podobieństwie nazw. Na mapie Schroettera brak młynów w tej 

okolicy, ale występują obie wsie wspomniane w dokumencie Dorben i Lobitten. Wg P. Siegmunda, dz. 
cyt. chodzi o Twergaiten.

279 Na mapie Schroettera najbliższy młyn był w Nerwkach (niem. Nerfken) na zachód od Jagoty.
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Selskij ros. [Kobjeiten] Swetlogorskij Sowjet, komt. królewieckie, komor. Pobethen – 
1437 r. czynsz (GZB, s. 57); 19 XI 1461 r. odnowienie przywileju na młyn (OF 94, 
s. 320-321)

Seringe, Grün Mühle280, na wschód od wsi Makruty, pow. olsztyński, gm. Olsztynek, 
komt. ostródzkie, komor. Olsztynek – 1437 r. czynsz (GZB, s. 76); 1437 r. czynsz (OBA 
nr 7398, k. 4r)

Sez, komt. świeckie – czynsz (L. Weber, dz. cyt., s. 378)

Sędławki [Zortlawken281, Sandlack] pow. bartoszycki, gm. Bartoszyce, komt. bałgijskie, 
komor. bartoszyckie – 20 VI 1434 r. wzm. (CDW IV nr 519, s. 544)

Sępopol [Schippenbeil] pow. bartoszycki, gm. Sępopol, komt. bałgijskie, urząd leśny 
Sątoczno – 21 XII 1386 r. wzm. o młynie przed zamkiem „vor dem huse” (GA, s. 673); 
14 VII 1401 r. wzm. (MT, s. 93); 25 VII 1404 r. wzm. o stawie (OstF 124, k. 147r-
-147v; G. Liek, Die Stadt Schippenbeil mit Berücksichtigung des Kirchspiels und der Umge-
gend, Königsberg 1874, nr VI, s. 303); 11 XI 1412 r. wzm. (GA, s. 155, 159); 10 XII 
1413 r. wzm. (OBA nr 2015); 1415 r. wzm. (OF 202 H. 2, k. 11r); przed 1416 r. czynsz 
(GZB, s. 5); 16 X 1420 r. wzm. (GA, s. 194); 1422 r. czynsz (GZB, s. 25); 1437 r. czynsz 
(GZB, s. 73); 15 IX 1437 r. wzm. (GA, s. 179); 13 XI 1442 r. wzm. (GA, s. 181); 11 
XI 1445 r. wzm. (OBA nr 8950); 14 VIII 1468 r. wzm. o stawie młyńskim (OstF 124, 
k. 111v-112v, K. Borchardt, dz. cyt., dok. 11, s. 77-78); wzm. (OBA nr 28957)

Sętal282 [Süssenthal] pow. olsztyński, gm. Dywity, bp. warmińskie, komor. dobromiej-
skie – 15 I 1407 r. wzm. (CDW III nr 428, s. 434)

Sianowo [Ottenow, Sianowo] pow. kartuski, gm. Kartuzy, komt. gdańskie, prok. mi-
rachowskie – pocz. XV w. czynsz (KKG nr 228, s. 212); 1438 r. czynsz (GZB, s. 122)

Siedlce [Schidlitz] obecnie część miasta Gdańska, komt. gdańskie, urząd leśny – 1400 r. 
czynsz (KKG nr 226, s. 203); 1438 r. czynsz (GZB, s. 120-121)

Siemki [Scharfs] pow. kętrzyński, gm. Reszel, komt. bałgijskie, komor. kętrzyńskie – 
19 V 1415 r. sprzedaż młyna (OstF 322, k. 151v-152r); 1422 r. czynsz (GZB, s. 28); 
1477–1489 r. wzm. (OstF 322, k. 419r-420r)

280 Na mapie Schroettera młyn na wschód od wsi Makruty, niem. Grün Mühle.
281 Lokalizacja niepewna.
282 Na mapie Schroettera na północ od wsi oznaczono młyn Süssenthalsche Mühle. 
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Siemno [Schönau]283 miejscowość nie istnieje, pow. nidzicki, gm. Janowo, komt. 
ostródzkie, komor. nidzickie – 1437 r. czynsz (GZB, s. 84)

Silno284 [Frankenhagen] pow. chojnicki, gm. Chojnice, komt. tucholskie – 11 XI 1358 r. 
odnowiony przywilej (PrUB V nr 687, s. 389-390; UKT nr 55, s. 59); ok. 1400 r. czynsz 
(UKT, Zinsbuch, s. 128); 1438 r. czynsz (GZB, s. 104); XV w. czynsz (OBA nr 28267, 
k. 3v, 10v)

Sinjawino ros. [Groß Hubenicken] młyn obok wsi285, Jantarnyj Sowjet, bp. sambijskie, 
komor. Rinau – 15 IV 1425 r. nadanie młyna (OF 103, k. 16r)

Siringks Mühle, pow. człuchowski, gm. Czarne, komt. człuchowskie – 1413 r. wzm. 
(HKS nr 168, s. 175); czynsz z młyna określonego jako Sprynckmole, może to inny 
obiekt (OBA nr 28953, k. 7r)

Skarszewy286 [Schöneck] pow. starogardzki, gm. Skarszewy, wój. tczewskie, okr. skar-
szewski –2 II 1341  r. wzm. zakaz budowy młyna przez miasto (PrUB III/1 nr 354, 
s. 247); pocz. XV w. czynsz (GZB, s. 13); 1437–1438 r. wzm. o młynie wójta z 2 kołami 
(GZB, s. 118); 31 VIII 1418 r. wzm. (GA, s. 724); 22 VII 1431 r. wzm. (GA, s. 727); 
1437 r. wzm. o młynie z 3 kołami (GA, s. 731); 15 IX 1437 r. wzm. (GA, s. 729); 2 III 
1438 r. wzm. (GA, s. 731-732), 21 X 1439 r. wzm. (GA, s. 734); XV w. wzm. (OBA 
nr 28761)

Skarszewy287 [Karpow, Skarszewo] pow. świecki, gm. świecie, komt. świeckie – 19 IX 
1239 r. wzm. o miejscu na młyn (PU nr 69, s. 59); (kżukowo) 24 IX 1259 r. wzm. 
o miejscu na młyn (PU nr 186, s. 158-159); (kż) 16 IV 1283 r. wzm. o miejscu na młyn 
(PU nr 360, s. 326-327); 13 VII 1312 r. prawo budowy młyna i karczmy (PrUB II nr 
68, s. 43)

Skępski Młyn288, Skępsk [Stampische mole, Skemsk], komt. golubskie – 1437 r. czynsz 
(GZB, s. 90); 1447–1448 r. wzm. łan młyński we wsi Skępsk (OBA 9800, k. 4r; druk: 
Historia Golubia-Dobrzynia, t. 1, s. 162)

283 Na mapie Schroettera młyn Schönau na północ od wsi Jewarty (aktualnie Szczepkowo Giewarty).
284 Na mapie Schroettera jest zaznaczony tylko wiatrak.
285 Na mapie Schroettera młyn Pffefer Mühle na południe od Groß Hubeniken, na wysokości wsi 

Klein Hubenikken.
286 Na temat młyna w Skarszewach zob. E. Waschinski, Geschichte der Johanniterkomturei und Stadt 

Schöneck Westpr., Danzig 1904, s. 54-56.
287 B. Śliwiński, Wieś Żukowo wedle najdawniejszych źródeł pisanych [w:] Dzieje Żukowa, red. tenże, 

Żukowo 2003, s. 57.
288 Na mapie Schroettera oznaczono młyn na wschód od wsi zwany Schluchau Mühle.
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Skolity [Schlitt] pow. olsztyński, gm. Światki, bp. warmińskie, komor. dobromiejskie – 
5 VIII 1370 r. sprzedaż młyna (CDW II nr 445, s. 442-443); 20 X 1488 r. odnowiony 
przywilej (CDW II nr 103, s. 109 przyp. 1)

Skorzewo289 [Skorschewo] pow. kościerski, gm. Kościerzyna, wój. tczewskie, okr. ko-
ścierski – 1437–1438 r. czynsz (GZB, s. 118)

Skowarnki [Schönwerder] pow. człuchowski, gm. Debrzno, komt. człuchowskie – 1 VI 
1445 r. wzm. (HKS nr 181, s. 192)290

Skowrony [Smug, Schmauch]291 komt. elbląskie, komor. pasłęckie – 1402  r. czynsz 
(APG 369,1/2102, k. 38v); 11 XI 1416  r. czynsz (OF 200b, k. 5v); 1417  r. czynsz 
(OF 200b, k. 10v); 1419 r. czynsz (OF 200b, k. 14r); 11 XI 1420 r. czynsz (OF 200b, 
k. 17v); 1423 r. czynsz (OF 200b, k. 54r); 11 XI 1425 r. czynsz (OF 200b, k. 61r); 2 II 
1426 r. czynsz (OF 166n, s. 69); 11 XI 1426 r. czynsz (OF 200b, k. 63r); 1420–1426 r. 
czynsz (OF 200b, k. 45v); 1427–1428 r. czynsz (OF 200b, k. 27r); 2 II 1429 r. czynsz 
(OF 200b, k. 30v); 2 II 1430 r. czynsz (OF 200b, k. 36r); 11 XI 1430 r. czynsz (OF 
200b, k. 48v); 2 II 1431 r. czynsz (OF 200b, k. 75r); 2 II 1432 r. czynsz (OF 200b, 
k. 76v); 11 XI 1432 r. czynsz (OF 200b, k. 52v); 2 II 1433 r. czynsz (OF 200b, k. 95r); 
2 II 1434 r. czynsz (OF 200b, k. 99v); 2 II 1435 r. czynsz (OF 200b, k. 103r); 11 XI 
1435 r. czynsz (OF 200b, k. 106r); 2 II 1439 r. czynsz (OF 200b, k. 274r, 279r); 11 XI 
1440 r. czynsz (OF 200b, k. 283r); 1442 r. czynsz (OF 200b, k. 211r); 1443–1444 r. 
czynsz (OF 200b, k. 216r): 11 XI 1445 r. wzm. (OF 200b, k. 143, 146); 1445 r. czynsz 
(APG 369,1/2103, k. 38v); 1446 r. czynsz (OF 200b t. II, k.126v); 1 V 1446 r. czynsz 
(OF 200b t. II, k. 133v, 141v, 146v); 1446–1447 r. czynsz (OF 200b t. II, k. 306v); 1 V 
1447 r. czynsz (OF 200b t. II, k. 338r, 348r); 1449 r. czynsz (OF 200b t. II, k. 180r); 
1 V 1449 r. czynsz (OF 200b t. II, k. 223v, 228v, 229v, 271r, 301v); 11 XI 1449 r. 
czynsz (OF 200b, k. 418v); 1450 r. czynsz (OF 200b t. II, k. 6v); 1 V 1450 r. czynsz 
(OF 200b t. II, k. 14v, 20v)

Skórcz [Skurz] miasto, pow. starogardzki, komt. pokrzywińskie – 1402–1404 r. wzm. 
o młynie (HRD, s. 243-244); przed 1416 r. czynsz (GZB, s. 14); 1425 r. czynsz (OF 
184a, k. 6v)

Skrobacz [Scrobicz] koło Rychnowa, pow. grudziądzki, gm. Świecie nad Osą, komt. 
toruńskie – 1407  r. wzm., 1438–1439 r. (OBA nr 7628a); 1447/1448  r. wzm. 
(H. Maercker, s. 524-525; SHGZCH, s. 117)

289 Na mapie Schroettera młyn na północny-zachód od wsi Skorzewensche Mühle. Wg M. Grzego-
rza, Osady, s. 135, jako Skorszewo.

290 Mowa o prawie odbudowy młyna zniszczonego w ostatniej wojnie, w 1433 r.
291 Schmauch (Skowrony) wg P. Germershausena, dz. cyt., s. 336; J. Stephan, Die Besiedlung, s. 83.
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Skrojty [Schroithe, Schroeythe, Schreite] pow. braniewski, gm. Płoskinia, bp. war-
mińskie, komor. braniewskie – 12 IX 1296 r. prawo budowy (CDW I nr 96, s. 166); 
2 I 1410 r. wzm. - sprzedaż (CDW III nr 453, s. 456), 11 V 1428 r. potwierdzenie 
dawnego aktu sprzedaży (CDW IV nr 230, s. 264-266)

Skrzydłowo [Ober Schridlau] pow. kościerski, gm. Nowa Karczma, wój. tczewskie, okr. 
skarszewski – 1402–1409 r. wzm. (Kriedte, s. 48); 1415 r. czynsz (Kriedte, s. 92) 

Slavinsk ros. [Goldbach] ob. kaliningradzki, komt. królewieckie, okr. leśny w Tapiawie 
– 1 XI 1373 r. nadanie młyna (OF 105, k. 67v); 1404 r. czynsz (OF 111, k. 86v); 15 
VII 1409 r. wzm. o rowie młyńskim (OstF 356, k. 33r-v); 1423 r. czynsz (OBA nr 4216, 
k. 4r); 1428 r. czynsz (OF 166m, k. 46r); 1437 r. czynsz (GZB, s. 58)

Słajszewo [Schlaischow] pow. wejherowski, gm. Choczewo, komt. gdańskie, wój. lębor-
skie – 1438 r. czynsz (GZB, s. 124)

Sławęcin [Schlagenthin] pow. chojnicki, gm. Chojnice, komt. tucholskie – ok. 1400 r. 
czynsz (UKT, Zinsbuch, s. 126); 1438  r. czynsz, młyn pusty (GZB, s. 104); XV w. 
czynsz, młyn pusty (OBA nr 28267, k. 2r, 10v)

Sławkowo292 [Fraudenau, Frödau] pow. działdowski, komt. ostródzkie, komor. Dą-
brówno – czynsz (OBA nr 7398, k. 15v)

Sławutówko293 [Slautaw, Klein Schlatau] komt. gdańskie, okr. pucki – 16 VII 1451 r. 
wzm. o młynarzu (OF 17, s. 670; OBA nr 10823)294; 1570 r. wzm. (ŹD, s. 272)

Słoszewy295 [Zolsche, Czolse, Schlossau] pow. brodnicki, gm. Bobrowo, komt. brodnic-
kie – 1437 r. czynsz (GZB, s. 89); 6 XI 1447 r. czynsz (Czulsch) (Vis. I nr 134, s. 316); 
11 XI 1451 r. czynsz (OBA 10964, k. 1v)

Słup296 [Starkenberge, Mühle Slupp] pow. grudziądzki, gm. Gruta, wójtostwo rogoziń-
skie – 1388 r. zniszczenie młyna (SRP, III, s. 153); 1398 r. rachunki budowy nowego 
młyna (MT, s. 11); 1 I 1400 r. wzm. (MT, s. 60-61); 10 I 1411 r. wzm. (OBA nr 1480); 
1414 r. wzm. (Froelich, t. I, s. 274); 20 I 1419 r. wzm. (GA, s. 546); 1438 r. wzm. (GA, 
s. 550); 1 XII 1443 r. wzm. (GA, s. 555); pocz. XV w. wzm. (GZB, s. 14); 29 IX 1474 r. 
wzm. (KŁSMT 1456–1479 nr 1272); 26 I 1479 r. wzm. (KŁSMT 1456–1479 nr 1584)

292 Na mapie Schroettera nie oznaczono młyna, być może istniał na wschód od wsi.
293 Na mapie Schroettera oznaczono młyn we wsi Sławutówko.
294 Wzm. o morderstwie popełnionym 26 lat wcześniej przez młynarza.
295 Dane zebrano w haśle w SHGZCH, s. 118.
296 Dane zebrano w haśle w SHGZCH, s. 119.
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Słuszewo [Schluschow] pow. wejherowski, gm. Gniewino, komt. gdańskie, wój. lębor-
skie – 24 VI 1414 r. wzm. o młynarzu (Die Wachstafeln der Grossen Königlichen Bi-
bliothek zu Kopenhagen, hg. v. G. Buchwald, ZWG, 4, 1881, nr 20, s. 7) pocz. XV w. 
czynsz (KKG nr 226, s. 208)

Smażyno [Smasin] pow. wejherowski, gm. Linia, komt. gdańskie, prok. mirachowskie – 
pocz. XV w. czynsz (KKG nr 228, s. 213); 1438 r. czynsz (GZB, s. 123) 

Smodajny [Schmodehnen] pow. bartoszycki, gm. Sępopol, komt. pokarmińskie, ko-
mor. barciańskie – 1379 r. wzm. o stawie (H. i G. Mortensen, dz. cyt., s. 180); 1422 r. 
czynsz (GZB, s. 29); 1425/1426 r. czynsz (OF 164, k. 32v); 1437 r. czynsz (GZB, s. 53, 
66); czynsz (OBA nr 28754)

Smogursk obecnie część Czarnowa [Smogorsk przynależy do Czarnowa, Scharnau] 
pow. toruński, gm. Zławieś Wielka, komt. toruńskie – 1437–1438  r. czynsz (GZB, 
s. 93; SHGZCH, s. 119); 1438–1439 r. czynsz (OBA nr 7628a, k. 2v)

Smolin, wieś zaginiona, pow. kartuski, gm. Żukowo, komt. gdańskie, prok. mirachow-
skie – 25 II 1356 r. przywilej (T. Hirsch, Geschichte des Karthauser Kreises, ZWG, 6, 
1882, s. 68; PrUB V nr 414, s. 233)

Smolno [Smolin] pow. pucki, gm. Puck, komt. gdańskie, okr. pucki – 1402–1409 r. 
wzm. o młynie (Kriedte, s. 70); 1415 r. czynsz (Kriedte, s. 94)

Smołdzino297 [Smolsin] pow. kartuski, gm. Przodkowo, komt. gdańskie, urząd leśny – 
4 VIII 1472 r. wzm. (ADP, monastica, Kartuzy nr 5, dok. 118, s. 312); 10 II 1488 r. 
wzm. o młynie (ADP, monastica, Kartuzy nr 5, dok. 149, s. 352-353) 

Sobowidz [Sobbowitz] pow. gdański, gm. Trąbki Wielkie, wój. tczewskie, okr. sobo-
widzki – przed 1416 r. czynsz (GZB, s. 13); 1437 r. wzm. o młynie z 2 kołami (GA, 
s. 730); 2 III 1438 r. wzm. o młynie z 2 kołami (GA, s. 732); 1437–1438 r. wzm. (GZB, 
s. 117)

Sokoły Jeziorne298 [Szokoloskaw, Sokolascan, Sokollen] pow. piski, gm. Biała Piska – 22 
I 1518 r. wzm. (OF 123, k. 118v)

Soldatskoe ros. [Lewitten] Gwardejskij Sowjet, Bagrationowskij Rayon, komt. pokar-
mińskie, komor. Knauten – 3 VII 1405 r. przywilej (dokument poważnie uszkodzony 

297 Młyn powstał prawdopodobnie dopiero po 1442  r. Wówczas to komtur gdański nadał młyn 
w Przodkowie z prawem przymusu mlewnego, obejmującego między innymi wieś Smołdzino, która 
jak zaznaczono była wówczas opuszczona, ADP, monastica, Kartuzy nr 5, dok. 77, s. 256-257.

298 Na mapie Schroettera oznaczono młyn na południe od wsi Sockollen.
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OF 91, k. 216r (113r nowa); 1425/26 r. czynsz (OF 164, k. 6v, 10v, 11r); 1437 r. czynsz 
(GZB, s. 49-50); (Lewithen) 29 IX 1447 r. czynsz (Vis. I nr 133, s. 290)

Sorkwity [Sorquitten] pow. mrągowski, gm. Sorkwity, komt. bałgijskie, komor. Szestno 
– 1449 r. wzm. (OF 186, k. 8v) 

Sortławki [Sortlack]299 pow. bartoszycki, gm. Bartoszyce, komt. bałgijskie, komor. bar-
toszyckie – 11 XI 1415 r. czynsz (OF 201, k. 10v)

Sosnovka ros. [Labiau koło Groß Labehnen] komt. pokarmińskie, komor. Krzyżpork – 
wzm. (L. Weber, dz. cyt., s. 507)

Splitter300 na zachód od Tylży [Tilsit], ros. Sowjetsk – 10 VIII 1495 r. wzm. (GStA PK, 
Perg. Urk., Sch. XXXVIII nr 5)

Spławie301 [Splawie] pow. świecki, gm. Drzycim, komt. świeckie – przed 1419 r. czynsz 
(GZB, s. 17); czynsz (OBA nr 28239, k. 4v) 

Srokowo, dawniej Dryfort [Drengfurt] pow. kętrzyński, gm. Srokowo, komt. pokar-
mińskie, komor. barciańskie – 1422  r. wzm. o młynie przed miastem „vor der stat” 
(GZB, s. 28); 1425/1426 r. czynsz (OF 164, k. 31v); 1437 r. czynsz (GZB, s. 53, 68); 
czynsz (OBA nr 28754)

Stabławki [Stablack] pow. bartoszycki, gm. Górowo Iławeckie, komt. bałgijskie, komor. 
Pruska Iława – 1437 r. czynsz (GZB, s. 39)

Stabunity [Stabunken] pow. lidzbarski, gm. Lidzbark Warmiński, bp. warmińska, ko-
mor. lidzbarskie – 21 I 1380 r. odnowienie przywileju (CDW III nr 94, s. 69)

Stanisławka [Erlenmole, Eller Mühl]302 pow. toruński, gm. Zławieś Wielka, komt. sta-
rogrodzkie – 1438 r. czynsz (GZB, s. 95); 1439 r. czynsz (OBA nr 7620, k. 9r); 23 IV 
1441 r. czynsz (GA, s. 513); 1442 r. wzm. (OBA nr 8205; zob. H. Maercker, s. 529 
podaje nastarsze dane z 1535 r. „Erlenmühle”)

Stanówko [Klein Stanau] pow. sztumski, gm. Dzierzgoń, komt. dzierzgońskie, komor. 
Morainy – 1383 r. wzm. (PKCh, s. 197, 207); 1404 r. wzm. (PKCh, s. 63, 70); 1409 r. 

299 Na mapie Schroettera oznaczono młyn we wsi Mühlfeld. 
300 Brak nazwy rosyjskiej.
301 Na mapie Schroettera oznaczono młyn Sauer Mühle (pol. Żur, pow. świecki, gm. Osie) na północ 

od wsi bliżej wsi Brzeziny
302 Na mapie Schroettera oznaczono młyn. Hasło w SHGZCH, s. 121.
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wzm. (PKCh, s. 52); 1414 r. wzm. o zniszczeniu młyna (A. Semrau, Die Siedlungen im 
Kammeramt Morein, MCV 39, s. 33, 124)303 tzw. „nuwe mole”

Stara Kiszewa304 [Alt Kischau] pow. kościerski, gm. Stara Kiszewa, wój. tczewskie, okr. 
Stara Kiszewa – 23 X 1290 r. prawo budowy (PU nr 473, s. 422); przed 1416 r. czynsz 
meszny „metcze” (GZB, s. 13); 1437 r. wzm. (GA, s. 730); 2 III 1438 r. wzm. (GA, 
s. 732); 21 X 1439 r. wzm. (GA, s. 734); 1437–1438 r. wzm. o młynie, który posiada 
wójt (GZB, s. 118); 1438 r. czynsz (GZB, s. 120) 

Stara Kościelnica [Alt Münsterberg] wiatrak?305, pow. malborski, gm. Miłoradz, komt. 
malborskie, prok. Mątowy – 25 V 1323 r. rezerwacja Zakonu (PrUB II nr 407, s. 296); 
1 V 1396 r. wzm. (MA, s. 74); 29 III 1412 r. wzm. (MK, s. 295)

Stara Welawa, obecnie ros. Prudnoe [Alt Wehlau] ob. kaliningradzki, komt. królewiec-
kie, urząd leśny Tapiawa – 14 XI 1361 r. nadanie karczmy i młyna (PrUB V nr 1031, 
s. 587); 1404 r. czynsz (OF 111, k. 85v); 1423 r. czynsz (OBA nr 4216, k. 4r); 1437 r. 
czynsz (GZB, s. 58); 4 X 1447 r. przywilej (OstF 118, k. 222v = OstF 118, k. 448r-v)

Stara Wisła [Aldenwissil, Alt Weichsel] pow. malborski, gm. Miłoradz, komt. malborskie, 
prok. lasowickie? – 1450 r. wzm. o młynarzu z wiatraka (RHDO nr 10514); 4 VI 1453 r. 
wzm. (OBA nr 12084); 9 VI 1453 r. wzm. (GStA PK, Perg. Urk., Sch. XVII nr 29)

Stare Czaple [Alt Czapel] pow. kartuski, gm. Stężyca, wój. tczewskie, okr. kościerski – 
29 VI 1382 r. wzm. (T. Rembalski, Dokumenty do dziejów średniowiecznej Gdyni, nr 6, 
s. 329-330; G. Schwengel, Ad historiam ecclesiasticam, s. 410-411); 14 IX 1384  r. 
wzm. (T. Rembalski, Dokumenty do dziejów średniowiecznej Gdyni, nr 7, s. 331-332); 
2 VIII 1386 r. wzm. (T. Rembalski, Dokumenty do dziejów średniowiecznej Gdyni, nr 8, 
s. 333-334); 1402 r. wzm. o młynie zwanym Bokrzise (ADP, monastica, Kartuzy nr 5, 
dok. 26, s. 184)

Stare Dolno [Alt Dollstädt] pow. elbląski, gm. Markusy, komt. dzierzgońskie, komor. 
Kirsajty – 1355 r. wzm. o mistrzu młyńskim (PrUB V/1 nr 378, s. 214); 1413 r. wzm. 
o mistrzu młyńskim (A. Semrau, Die Siedlungen im Kammeramt Kirsiten, MCV 41, 
s. 52); 1414 r. wzm. o zniszczeniu młyna (A. Semrau, Die Siedlungen im Kammeramt 
Morein, MCV 39, s. 33); 28 X 1429 r. wzm. (Z. H. Nowak, J. Tandecki, Przyczynek do 
życia, s. 170); 6 IV 1434 r. wzm. (GA, s. 142); wzm. o młynie kontrolowanym przez 
komtura (GZB, s. 37) 

303 Istnienie młyna jest przypuszczeniem A. Semraua. W miejscowości znajdował się teren określony 
jako grunt młyński zob. też H. Wunder, dz. cyt., s. 151.

304 W 1570 r. wzmiankowano młyn w Zamku Kiszewskim, ŹD, s. 133.
305 Wzm. o istnieniu góry młyńskiej pod wiatrak koło Gnojewa zob. W. La Baume, dz. cyt., s. 67.
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Stare Jegławki [Jäglack] pow. kętrzyński, gm. Srokowo, komt. pokarmińskie, komor. 
Barciany – 1422 r. czynsz (GZB, s. 29); 1425/1426 r. czynsz (OF 164, k. 32v); 1437 r. 
czynsz (GZB, s. 53, 68); czynsz (OBA nr 28754)

Stare Juchy [Alt Jucha] pow. ełcki, gm. Stare Juchy, komt. pokarmińskie – 1477 r. przy-
wilej (OstF 125, k. 207 r, dawna 288r)

Stare Miasto306 [alde stat, Altstadt] pow. sztumski, gm. Stary Dzierzgoń, komt. dzierz-
gońskie, komor. Morany – 16 III 1410 r. wzm. o dawnym młynie (OF 100, k. 128v)

Stare Miasto307 [Altstadt] pow. ostródzki, gm. Dąbrówno, komt. ostródzkie, komor. 
Dąbrówno – 1410 r. wzm. (PKCh, s. 242); 1437 r. czynsz; 1454 r. wzm. (K. Abe, Die 
Komturei Osterode, s. 100)

Stare Monasterzysko [Alt Münsterberg] pow. elbląski, gm. Młynary, kap. warmińska, 
komor. braniewskie? – 4 III 1323 r. przywilej (CDW I regest nr 212 /nr 328/, s. 122); 
31 X 1393 r. wzm. (SRW I, s. 218)

Starogard Gdański [Preussisch Stargard], miasto, komt. gniewskie – 30 V 1348 r. re-
zerwacja Zakonu (PrUB IV nr 335, s. 296); 28 X 1402 r. wzm. o młynie (GA, s. 738); 
XV w. wzm. (GA, s. 760); ok. 1419 r. (GZB, s. 15); 1437 r. (GZB, s. 114); 1444 r. 
czynsz (ZKM 1444, s. 108); 28 X 1446 r. wzm. (GA, s. 758); 1458 r. wzm. (M. Grze-
gorz, SHGKG, s. 86; K. Bruski, Starogard w świetle najdawniejszych źródeł, s. 60-64); 
wzm. (OBA nr 28254)

Starogród [Althaus] wiatrak przed zamkiem, pow. chełmiński, gm. Chełmno, komt. 
starogrodzkie – 1442 r. czynsz i zasady użytkowania wiatraka przed zamkiem (OBA nr 
8205, k. 1v)

Stary Cieszyn [Teschen] pow. elbląski, gm. Godkowo, komt. elbląskie, komor. pasłęc-
kie – 1402 r. czynsz (APG 369,1/2102, k. 30r, 40v)

Stary Dwór308 [Althof ] okolice, młyn w borze [uf der Heide, auf der Heide, Heidemüh-
le] pow. olsztyński, gm. Dobre Miasto, bp. warmińskie, komor. dobromiejskie – 8 XII 
1346 r. sprzedaż 1/4 młyna przez wójta pogezańskiego (PrUB IV nr 112, s. 106-107; 
CDW II nr 77); 3 IX 1357 r. wzm. (CDW II nr 258, s. 258); 23 X 1376 r. wzm. o mły-
nie (CDW III nr 22, s. 17); 31 I 1388 r. wzm. (CDW III nr 222, s. 182); 21 VII 1407 r. 

306 Na mapie Schroettera powyżej wsi oznaczono Neumühl.
307 Na mapie Schroettera młyn oznaczono na północny wschód jako Altstädter Mühle
308 Na mapie Schroettera na południe od wsi oznaczono Ludwigs Mühle.
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wzm. (CDW III nr 433, s. 441-442); 4 XI 1409 r. wzm. o dawnym młynarzu (CDW 
III nr 450, s. 453-454)

Stary Dzierzgoń [Alt Christburg] pow. sztumski, gm. Stary Dzierzgoń, komt. dzierz-
gońskie, urząd rybicki – 14 IV 1312 r. wzm. (PrUB II nr 56, s. 34); 3 V 1312 r. wzm. 
o młynie (PrUB II nr 60, s. 37); 1383 r. wzm. (A. Semrau, Die Siedlungen im Kamme-
ramt Morein, MCV 39, s. 82; tenże, Die Siedlungen im Kammeramt Preußischmarkt, 
MCV 40, s. 3; PKCh, s. 188, 191); 1386 r. wzm. (A. Semrau, Die Siedlungen im Kam-
meramt Morein, MCV 39, s. 82); 1406–1407  r. czynsz (PKCh, s. 76); 1410 wzm. 
(PKCh, s. 242)

Stary Targ [Altmark] pow. sztumski, gm. Stary Targ, komt. dzierzgońskie, komor. Mo-
rany – 9 II 1404 r. kupno młyna (GA, s. 129); 13 V 1412 r. nadanie młyna (OF 100, 
k. 132v); 1437 r. czynsz (GZB, s. 36); 13 VII 1442 r. przywilej (OBA 8155 dokument 
znajduje się w OBA nr 8256); 6 I 1443 r. przywilej (OBA 8393, znajduje się wraz z do-
kumentem OBA nr 8210)309

Stążki [Stangenberg] pow. sztumski, gm. Mikołajki Pomorskie, komt. dzierzgońskie, 
komor. Morany – 26 IV 1285 r. wzm. (CDW II nr 542, s. 572); 1383 r. czynsz (PKCh, 
s. 188-191, 193, 198, 200, 204, 207, 211); 1385 r. wzm. (A. Semrau, Die Siedlungen im 
Kammeramt Morein, MCV 39, s. 72); 1399 r. wzm. o młynie (OF 100, k. 105); 1405 r. 
wzm. (A. Semrau, Die Siedlungen im Kammeramt Morein, MCV 39, s. 72); 1418 r. wzm. 
o stawie, dawnym młyńskim (A. Semrau, Die Orte und Fluren im ehmaligen Kammeramt 
Morin, MCV 38, s. 147)

Steblewo [Stüblau] wiatrak, pow. gdański, gm. Suchy Dąb, komt. malborskie, wój. Gra-
biny Zameczek – 1400 r. wzm. o młynarzu (MK, s. 23); XV w. wzm. (OBA nr 28107)

Stężyca Szlachecka [Adlig Stendsitz] pow. kartuski, gm. Stężyca, wój. tczewskie, okr. 
kościerski – pocz. XV w. czynsz (KKG nr 228, s. 213); 19 VI 1433 r. wzm. o młynarzu 
(ADP, monastica, Kartuzy nr 5, dok. 63, s. 244); 1438 r. czynsz (GZB, s. 122)

Storlus [Storlus] pow. chełmiński, gm. Papowo Biskupie, komt. starogrodzkie – 25 X 
1255 r. przywilej (PrUB I nr 325, s. 236; SHGZCH, s. 123)

Stożecki Młyn310 [Keegels Mühle, Kegelsmühle] pow. bartoszycki, gm. Bartoszyce, 
komt. bałgijskie, komor. bartoszyckie – 30 III 1404  r. wzm. o górnym stawie (OstF 

309 Zob. H. Wunder, dz. cyt., s. 150.
310 Położony koło wsi Głomno (niem. Glommen) zwany w źródłach również Glommen mole.
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151, k. 101r-v); 13 IX 1427 r. wzm.311 (OF 86, k. 26r); 23 VII 1435 r. przywilej (OstF 
151, k. 100v-101r)

Strumieniec [Strementz See] jezioro na północny wschód od Gorynia, pow. iławski, 
gm. Kisielice, kap. pomezańska – 12 IX 1372 r. sprzedaż młyna (UBP nr 71, s. 108)

Struś [Strosmel, Strußmühle] pow. golubsko-dobrzyński, gm. Kowalewo Pomorskie, 
komt. kowalewskie – 1 IV 1472 r. wzm. (MRPS, t. I, nr 806, s. 42; SHGZCH s. 123)

Strzeczonka312 okolice (Strzeczonka) [Stretzin, Stretziner Mühle] okolice [strumień 
Kranstow] pow. człuchowski, gm. Debrzno, komt. człuchowskie – 1340 r. prawo budo-
wy młyna (PrUB III/1 nr 288, s. 207); 1352 r. prawo budowy młyna (PrUB V nr 110, 
s. 65); przed 1366 r. wzm. o stawie młyńskim (HKS nr 27, s. 41); 1 II 1366 r. wzm. 
(G. Schwengel, Ad historiam ecclesiasticam, s. 468); czynsz (OBA nr 28953, k. 7r); 
1392–1402 r. przywilej (HKS nr 156, s. 164 – tam błędnie opisany jako wiatrak)

Strzyża potok [Pistriza, Streiss] dwa młyny313 w Gdańsku, komt. gdańskie – 1261 r. 
przywilej na dwa młyny (PU nr 189, s. 161); 1283 r. wzm. o dolnym młynisku nada-
nym cystersom (PU nr 358, s. 319-320); 1291 r. wzm. młynisko (PU nr 481, s. 429)

Strzyża potok [Wstrisza, Streiss] dwa młyny314 w Gdańsku, komt. gdańskie – 23 XII 
1247 r. sprzedaż dwóch młynów (PU nr 101, s. 86-87); 7 III 1283 r. wzm. o młynach 
(PU nr 358, s. 319-320; nr 359); 9 VIII 1295 r. wzm. (PU nr 528, s. 472-473); 19 X 
1295 r. wzm. (PU nr 531, s. 478; nr 532, s. 480-483); 31 X 1342 r. wzm. (PrUB III/2 
nr 490, s. 357); 20 II 1438 r. wzm. o młynie i tartaku (APG 940/413, k. 213r-v); 24 
VIII [1444 r.] wzm. (OBA 28257); 29 VIII 1444 r. wzm. (OBA nr 8538); 1444 r. wzm. 
młyn i tartak (OBA 28291); XV w. wzm. (OBA 28260; E. Keyser, Neue Forschungen, 
s. 64-65; J. Śliwiński, Zakon krzyżacki a cystersi z Oliwy i Pelplina. Niepublikowane źródła 
z pierwszej połowy XV w. (korespondencja), nr 14, s. 42-43)

Studzienice [Stüdnitz] pow. bytowski, gm. Studzienice, komt. gdańskie, prok. bytow-
skie – 1437–1438 r. czynsz (GZB, s. 134)

311 Wzmianka dotyczy młyna koło Kakelauken wg L. Webera, dz. cyt., s. 498 należy go utożsamić 
z Keegels.

312 Na mapie Schroettera jest Stretzinsche Mühle
313 Jeden z nich znajdował się poniżej młyna we Wrzeszczu (późniejszy młyn w Nowych Szkotach), 

a drugi powyżej dolnego młyna cystersów na Strzyży.
314 Jeden z nich znajdował się powyżej młyna we Wrzeszczu, a drugi prawdopodobnie tam, gdzie 

późniejszy młyn w Jaśkowej Dolinie.
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Subkowy [Subkau] wiatrak, pow. tczewski, gm. Subkowy, wój. tczewskie, okr. sobo-
widzki – 1402–1409 r. wzm. o wiatraku (Kriedte, s. 71); 1404 r. wzm. (HRD, s. 45); 
1415 r. czynsz (Kriedte, s. 89); 1417 r. wzm. (HRD, s. 93)

Subkowy [Subkau] młyn wodny315, pow. tczewski, gm. Subkowy, wój. tczewskie, okr. 
sobowidzki – 30 V 1301 r. wzm. rezerwacja miejsca dla biskupa (PU nr 594a, s. 528)

Sułowo [Heiligenkreutz, Schulen] pow. bartoszycki, gm. Bisztynek, bp. warmińskie, 
komor. lidzbarskie – 20 XII 1335 r. wzm. (CDW I nr 272, s. 453)

Sumin316 [Semen] pow. nowomiejski, gm. Biskupiec, komt. radzyńskie – 1414 r. wzm. 
(D. Brauns, dz. cyt., s. 147; SHGZCH, s. 124)

Sunia rzeka [Suna] jezioro Sunia koło wsi Worławki, pow. olsztyński, gm. Światki, bp. 
warmińskie, komor. dobromiejskie – 6 VII 1318 r. nadanie młyna Heinemanowi (CDW 
I nr 185, s. 318-319); 13 V 1336 r.317 nadanie 1/4 młyna „molendinatoris uf dem Velde” 
(CDW I nr 275, s. 458); 17 III 1382 r. wzm. o stawie „veltmoelen teiche” (CDW III 
nr 133, s. 97) = [Proliten, Prolitten] później Smolajny [Smoleynen, Schmolainen] pow. 
olsztyński, gm. Dobre Miasto, bp. warmińskie, komor. dobromiejskie – 17 III 1382 r. 
wzm. o stawie młyńskim (CDW III nr 133, s. 97); zniszczony prawdopodobnie w czasie 
wielkiej wojny (1410?) (V. Röhrich, Die Kolonisation, ZGAE, 14, 1903, s. 327)

Surowe318 [Gut Schönau] pow. elbląski, gm. Pasłęk, komt. elbląskie, komor. pasłęckie – 
1402 r. czynsz (APG 369,1/2102, k. 29r); 29 IX 1426 r. czynsz (OF 166n, s. 131); 11 
XI 1445 r. czynsz (OF 200b, k. 141); czynsz (APG 369,1/2103, k. 30v); 11 XI 1446 r. 
(OF 200b, k. 364r); 4 I 1466 r. wzm. (OstF 123, k. 57v-59r = OstF 298, k. 17v-18v)

Susz [Rosenberg] miasto, kap. pomezańska – 29 XII 1315 r. rezerwacja miejsca, może 
na młyn? (UBP nr 26, s. 39) 

315 Młyn wodny nie powstał, a folwark biskupi w Subkowach miał wolny przemiał w młynie cyster-
sów oliwskich w Jezgninie (wzm. 1407 r.). Na młyn wodny w 1301 r., odnotowując istnienie stawu, 
wskazywał K. Bruski, Ziemie, s. 105. 

316 Na mapie Schroettera oznaczono na południe od wsi młyn Ruttka Mühle.
317 Może chodziło o inny młyn.
318 Na mapie Schroettera młyn położony na północny wschód od wsi, oznaczony jako Schoenasche 

Mühle.
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Swartow319 komt. gdańskie, wój. lęborskie – 9 III 1404 r. wzm. (Die Wachstafeln der 
Grossen Königlichen Bibliothek zu Kopenhagen, hg. v. G. Buchwald, ZWG, 4, 1881, 
nr 38, s. 9)

Swetloe ros. [Kobbelbude] Nowo-Moskowskij Sowjet, komt. pokarmińskie, komor. 
Knauten – 30 V 1417  r. dzierżawa młyna (OF 163, k. 1v; druk: J. Sarnowsky, Ein 
Schuldbuch des Komturs von Brandenburg, s. 272.); 1425/1426 r. czynsz (OF 164, k. 5r); 
1437 r. czynsz (GZB, s. 49)

Symnaw, komt. królewieckie, urząd leśny Tapiawa – 1423  r. czynsz (OBA nr 4216, 
k. 4v, 7r); 1437 r. czynsz (GZB, s. 60)

Szawałd [Schadwalde] wiatrak?, pow. malborski, gm. Malbork, komt. malborskie, wój. 
Laski – 1401 r. wzm. o młynarzu (MK, s. 77)

Szczodrowski Młyn [Schadrau Mühle] pow. starogardzki, gm. Skarszewy, wój. tczew-
skie, okr. skarszewski – 13 I 1356  r. przywilej (PrUB V nr 403, s. 227-228); 1437–
1438 r. wzm. (GZB, s. 119)

Szczytno320 [Ortelsburg] komt. elbląskie, okr. szczycieński – wzm. młyn zamkowy 
(L. Weber, dz. cyt., s. 468)

Szczytno321 [Ziehten] pow. człuchowski, gm. Przechlewo, komt. człuchowskie – 22 XI 
1362 r. wzm. (HKS nr 80, s. 93); 25 IX 1374 r. przywilej (HKS nr 101, s. 116); [okre-
ślony jako: Czytenische mole, Ziethen] 4 IV 1434 r. przywilej (HKS nr 175, s. 184-
185); czynsz, młyn pusty (OBA nr 28953, k. 7r)

Szembruk322 [Schönbrück] pow. grudziądzki, gm. Rogóźno, wój. rogozińskie – 1435 r. 
czynsz (Froelich, t. I, s. 295; L. Weber, dz. cyt., s. 417; SHGZCH, s. 126); 1451  r. 
czynsz (OBA nr 11044, k. 10r)

Szemud [Schönwalde] pow. wejherowski, gm. Szemud, komt. gdańskie, urząd leśny – 
pocz. XV w. czynsz (KKG nr 231, s. 226); 1438 r. czynsz, młyn pusty (GZB, s. 129)

319 W 1404 r. miał miejsce spór o młyn o nieznanym położeniu pomiędzy Prispken ze Zwartowa 
i Wincentem z Roszczyc. Ten ostatni zatrzymał młyn i miał rocznie wypłacać Prispke i jego dziedzicom 
1 skojca. 

320 Informacje o młynie w XVI w. zestawił G. Michels, dz. cyt., s. 163. Na mapie Schroettera ozna-
czono młyn na wschód od miasta jako Ortelsburgsche Haus Mühle.

321 W 1356 r. w nadaniu 13 łanów we wsi Przechlewo jej właściciel zapisał między innymi też łachę 
młyńską (HKS nr 191 s. 201), być może należącą do dawnego młyna. Od 1374 r. wieś miała korzystać 
z młyna w Szczytnie.

322 W wykazie z 1442 r. brak wzmianki o młynie zob. X. Froelich, dz. cyt., t. I, s. 295.
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Szenejda [Schönheide] pow. kościerski, gm. Kościerzyna, wój. tczewskie, okr. Stara Ki-
szewa – 1437–1438 r. czynsz (GZB, s. 118)

Szerokostaw [Breitenteich, Minsk?323] komt. kowalewskie – 11 XI 1438 r. wzm. o kup-
nie młyna (GA, s. 422)

Szestno [Seehesten] pow. mrągowski, gm. Mrągowo, komt. bałgijskie, komor. ryńskie – 
1422 r. czynsz (GZB, s. 29); 4 VII 1441 r. wzm. (GA, s. 168); 1449 r. wzm. (OF 186, 
k. 7v-8v, 53r, 55r, 57r-v, 67r, 86v, 116v); 1450 r. czynsz (OF 186, k. 147v, 150r –171v); 
1451 r. czynsz (OF 186, k. 187v-207v); 1452 r. czynsz (OF 186, k. 217r-v)

Szpęgawa324 [Spangau] pow. tczewski, gm. Tczew, wój. tczewskie, okr. sobowidzki – 
10 VII 1258 r. wzm. o młynie (dokument jest późniejszym falsyfikatem) (PU nr 173, 
s. 148-149); 12 I 1260 r. wzm. (PrUB II nr 260, s. 169); 24 III 1276 r. wzm. (PU nr 
277, s. 235-236); 1293 r. przywilej, potwierdzenie (PU nr 503, s. 450); 16 VIII 1301 r. 
wzm. (PU nr 599, s. 533-534); 17 VIII 1301 r. wzm. (PU nr 600, s. 535); 11 VI 1305 r. 
wzm. (PU nr 633, s. 558); 1 III 1315 r. wzm. (K. Bruski, W. Długokęcki, Dwa doku-
menty, dok. 2, s. 255-256); 29 XI 1317 r. wzm. (PrUB II nr 198, s. 135); 1421 r. wzm. 
o wcześniejszym zniszczeniu młyna (R. Frydrychowicz, dz. cyt., s. 314) 

Szpęgawa rzeka – 3 VIII 1289 r. prawo budowy (PU nr 454, s. 407), 1304 r. wzm. (PU 
nr 629, s. 554); 9 I 1334 r. wzm. (PrUB II nr 819, s. 549)325 

Szropy [Schroop] pow. sztumski, gm. Stary Targ, komt. malborskie, wój. sztumskie? – 
23 X 1446 r. wzm. (MA, s. 22-23); 29 X 1456 r. wzm. (APG 368/ I,74); 24 X 1471 r. 
wzm. (APT, Kat. I, nr 2081); 1472 r. wzm. (APG 492/251, s. 177-178)

Sztum [Stuhm] wiatrak, pow. sztumski, gm. Sztum, komt. malborskie – 1420 r. wzm. 
o młynarzu (AMH, s. 356); 21 IX 1447 r. wzm. (MA, s. 25)326, wzm. (OBA nr 28488)

Szumleś Królewski [Königlich Schönfließ] pow. kościerski, gm. Nowa Karczma, wój. 
tczewskie, okr. skarszewski – 1400 r. czynsz (KKG nr 231, s. 226) [Schonenflysse] komt. 
gdańskie, okr. sulmiński – 1438 r. czynsz (GZB, s. 129)327 

323 Mlinsk wg. G. Henkel, Das Kulmerland um das Jahr 1400, ZWG, 16, 1886, s. 29. Jako Szeroko-
staw w SGKP t. XI, s. 905; SHGZCH s. 126. W 1570 r. młyn był własnością benedyktynek toruń-
skich, ŹD, s. 65-66.

324 Część informacji na temat młyna zestawił już F. Schultz, Geschichte des Kreises Dirschau, Dirschau 
1907, s. 349. Dane na jego temat podaje również R. Frydrychowicz, dz. cyt., s. 312-314.

325 Joannici oddali Krzyżakom groblę młyna Herzegrim i młyn w Lubiszewie w zamian za wsie Mały 
Dęblin i Obozin; na ten temat zob. też: K. Bruski, Ziemie nad dolną Wierzycą, s. 182. 

326 Za istnieniem tam wiatraka opowiedział się też W. Długokęcki, Z dziejów młynarstwa, s. 31.
327 Wg M. Grzegorza, Osady, s. 61, osada zaginiona Schoenflies.
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Szynowo [Schönau] pow. olsztyński, gm. Barczewo, bp. warmińskie, komor. barczew-
skie – 29 I 1381 r. prawo budowy młyna (CDW III nr 113, s. 84-85); 12 III 1395 r. 
przywilej (CDW III nr 299, s. 275)

Szynwałd 328 [Schönwalde] pow. grudziądzki, gm. Łasin, komt. grudziądzkie – 26 III 
1302 r. prawo budowy młyna dla sołtysa (PrUB I/2 nr 771, s. 480; SHGZCH, s. 129)

Śliwiczki [Klein Schliewitz] pow. tucholski, gm. Śliwice, komt. świeckie – przed 1419 r. 
czynsz (GZB, s. 17)

Świecie nad Osą [Schwetz] pow. grudziądzki, gm. Świecie nad Osą, komt. radzyńskie 
– 1414 r. wzm. (D. Brauns, dz. cyt., s. 147); 20 II 1434 r. wzm. (GA, s. 574); 1435 r. 
czynsz (Vis. I nr 89, s. 102); 1438 r. czynsz (GZB, s. 100; SHGZCH, s. 130); 1446 r. 
czynsz (Vis. I nr 118, s. 219)

Świecie nad Wisłą [Schwetz] młyn przed zamkiem329, pow. świecki, komt. świeckie – 
25 VII 1338 r. rezerwacja miejsca (PrUB III nr 184, s. 132); przed 1419 r. „mole vor 
dem huse” (GZB, s. 17); 26 XII 1423 r. wzm. (GA, s. 621); 1424 r. wzm. (GA, s. 622); 
1 X 1434 r. wzm. (GA, s. 626); 6 XI 1438 r. wzm. (GA, s. 628); 1437–1438 r. czynsz 
(GZB, s. 104); 14 II 1440 r. wzm. (GA, s. 630); 21 I 1446 r. wzm. (OBA nr 9040)

Świecino330 [Schwetzin] pow. pucki, gm. Krokowa, komt. gdańskie, okr. pucki – 10 
XI 1281 r. prawo budowy (PU nr 327, s. 282-283); 1406 r. sprzedaż młyna, przywilej 
(APG 942/202, s. 14-17; R. Kubicki, Przywileje na młyny, nr 1, s. 295-297)

Świerki [Tannsee] młyn kieratowy, pow. malborski, gm. Nowy Staw, komt. malborskie, 
wój. Laski – ok. 1400 r. czynsz (ZHM, s. 32); 1400 r. czynsz (MK, s. 13); 1401 r. czynsz 
(MK, s. 42); 1402 r. czynsz (MK, s. 69); 1403 r. czynsz (MK, s. 100); 1404 r. czynsz 
(MK, s. 128); 1405 r. czynsz (MK, s. 152); 1406 r. czynsz (MK, s. 168); 1408 r. czynsz 
(MK, s. 211); 1409 r. czynsz (MK, s. 226); 1412 r. czynsz (MK, s. 269)

Świękity [Schwenkitten] pow. lidzbarski, gm. Lubomino, bp. warmińskie, komor. or-
neckie – 1294 r. wzm. o młynie i młynarzu (CDW I nr 93, s. 162)

328 W późniejszych wykazach brak informacji o młynie. Dane na temat wsi zestawił X. Froelich, dz. 
cyt., t. I, s. 305-308. 

329 W 1565 r. w mieście nie było młyna, a wielkie urządzenie przemiałowe znajdowało się we wsi 
Przechowo, L 1565, s. 165. Z nim trzeba chyba utożsamić średniowieczny młyn określany jako poło-
żony przed zamkiem w Świeciu. 

330 Znany później jako Robakowski Młyn, SGKP, t. IX s. 646. Na mapie Schroettera oznaczony 
także jako Robatzkausche Mühle.

Plik zabezpieczony watermarkiem jawnym i niejawnym: 17072623A3535323

##7#52#aMTcwNzI2MjNBMzUzNTMyMw==

##7#
52#a

MTcw
NzI2

MjNB
MzU

zNTM
yMw

== ##7#52#aMTcwNzI2MjNBMzUzNTMyMw==



Spis młynów i wiatraków w państwie zakonu krzyżackiego w Prusach...522

Święta Siekierka, Świętomiejsce, obecnie ros. Mamonowo [Heiligenbeil] Bagrationow-
skij Rayon, komt. bałgijskie, urząd leśny Żelazna Góra – 11 XI 1412 r. wzm. o młynie 
(GA, s. 159); przed 1416 r. wzm. (GZB, s. 5); 1437 r. czynsz (GZB, s. 41); 4 VII 1441 r. 
wzm. (GA, s. 173); 1447 r. wzm. (OF 162b, k. 11v); (p, zk) 11 VI 1471 r. wzm. (GStA 
PK, Perg. Urk., Sch. XXVI nr 45)

Święte331 [Schwenten] pow. świecki, gm. Świecie, komt. świeckie – 1470  r. sprzedaż 
młyna (H. Maercker, Eine polnische Starostei, nr 34, s. 421; SGKP t. 11, s. 695)

Święty Gaj [Heiligenwalde] pow. elbląski, gm. Rychliki, komt. dzierzgońskie, komor. 
Kirsajty – 1 V 1323 r. wzm. (PrUB II nr 405, 406); 17 IV 1324 r. wzm. o młynie, dwo-
rze i ogrodzie młyńskim332 (PrUB II nr 458, s. 321-322)

Święty Wojciech333 [Sankt Albrecht] obecnie dzielnica Gdańska, komt. gdańskie – 2 VI 
1338  r. wzmiankowany rów młyński w Oruni (PrUB III/1 nr 163, s. 118); 1340  r. 
wzm.334; przed 1350 r. wzm. (P. Simson, dz. cyt., Bd. I, s. 54, 63)

Tabory [Taabern] pow. sztumski, gm. Stary Dzierzgoń, komt. dzierzgońskie, wój. prze-
zmarskie – 18 X 1318 r. zamiana ziemi na młyn w Taborach (PrUB II nr 223, s. 148)

Tallehnen, zob. Tolleynen

Tannen Mühle, komt. nieszawskie – 1414 r. wzm. (D. Brauns, dz. cyt., s. 118; 146; 
L. Weber, dz. cyt., s. 387)

Tapiawa, obecnie ros. Gvardejsk [Tapiau], dawny pow. Welawa, ob. kaliningradzki, 
komt. królewieckie, urząd leśny Tapiawa – 1401 r. wzm. o śluzie (MT, s. 118); przed 
1419 r. czynsz (GZB, s. 19); 1423 r. czynsz (OBA nr 4216, k. 4v, 7r); 1437 r. wzm. 

331 Na mapie Schroettera oznaczono we wsi Święte młyn. Ponadto archeolodzy odnależli inny obiekt 
w położonym obok Mniszku, który miał powstać wg badań w pierwszej połowie XV w.

332 Zakon zagwarantował sobie również prawo do pobierania ziemi potrzebnej na budowę i utrzyma-
nie grobli. Wg A. Semrau, Die Siedlungen im Kammeramt Kirsiten (Komturei Christburg) im Mittelal-
ter, MCV 41, 1933, s. 59 we wsi brak śladów dawnego założenia młyńskiego.

333 W dokumencie, dotyczącym skargi Głównego Miasta Gdańska na podwójne opłaty przemiałowe 
pobierane przez Krzyżaków w Wielkim Młynie, była mowa o tym, że pierwotny młyn zakonny istniał 
pomiędzy Świętym Wojciechem i Pruszczem. „Ouch so haben wir in schrifften van alden herkomen 
lassen suchen und fynden, das die mole van Danczk czwusschen Sanct Albrechte und Prewst habe 
gelegt.”, OBA 10504, k. 1r.

334 Na budowę młyna przed 1338 r. wskazuje fakt, że w składzie konwentu w Gdańsku istniała wów-
czas funkcja mistrza młyńskiego, którą sprawował Henryk Blek (Vlek), zob. G. A. von Mülverstädt, 
Die Beamten und Conventsmitglieder in den Verwaltungs-Districten des Deutschen Ordens innerhalb des 
Regierungsbezirk Danzigs, ZWG, 24, 1888, s. 13.
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o czynszu dla prokuratora w Tapiawie (GZB, s. 60); 1443 r. wzm. o młynówce (OstF 
357, k. 138r-v)

Taskendorf dawna miejscowość w wój. rogozińskim – 21 III 1357 r. wzm. o młynie 
wyjętym z nadania (PrUB V nr 520, s. 291-292)

Tauty (jezioro Tafty lub Taftowo), młyn na południowym brzegu nad potokiem Tauc-
kim, koło Henrykowa i Nowego Dworu [Kynappel, Kinappel, Tafter See], kap. warmiń-
ska, komor. pieniężnieńskie – 12 IV 1336 r. nadanie młyna Jakubowi (CDW I regest nr 
430, s. 161) zob. Henrykowo

Tczew [Dirschau] miasto, wój. tczewskie, okr. sobowidzki – 1260 r. wzm. o statusie 
młyna (PU nr 185, s. 157-158); 13 XI 1399 r. wzm. (MT, s. 35); 16 XII 1399 r. wzm. 
(MT, s. 42); 14 IV 1400 r. wzm. (MT, s. 48); 5 V, 13 VII, 25 VIII 1400 r. wzm. (MT, 
s. 49); 28 V 1400 r. wzm. (MT, s. 74); 20 IX 1400 r. wzm. (MT, s. 79); 3 XI, 8 XI 
1400 r. wzm. (MT, s. 87); 5 V, 21 IX, 20 XII 1402 r. wzm. (MT, s. 131-133); 28 III 
1403 r. wzm. (MT, s. 205); 16 IX 1404 r. wzm. (MT, s. 280); 15 IV 1405 r. wzm. 
(MT, s. 328); 1406 r. wzm. (MT, s. 370); 6 XII 1407 r. wzm. (MT, s. 438); 6 X 1410 r. 
zarządca młyna w Tczewie (OBA nr 1347); 3 XI 1415 r. wzm. o młynie (GA, s. 723); 
(zk) przed 1416 r. wzm. o młynie z 9 kołami (GZB, s. 13); 1417 r. wzm. o młynarzu 
(HRD, s. 80); 22 VII 1431 r. wzm. (GA, s. 727); 16 X 1433 r. wzm. (OBA nr 6693); 
15 IX 1437 r. wzm. (GA, s. 729-730); 2 III 1438 r. wzm. (GA, s. 732); 1438 r. wzm. 
o młynie z 6 kołami (GZB, s. 120); 21 X 1439 r. wzm. (GA, s. 733); 4 XI 1446 r. wzm. 
(GA, s. 735); 22 XI 1454 r. wzm. (OBA nr 13240) 

Telkwice [Telkwitz] pow. sztumski, gm. Stary Targ, komt. dzierzgońskie, komor. Mora-
ny – 1407 r. wzm. (PKCh, s. 238; H. Wunder, dz. cyt., s. 151)335

Tłuczewo336 [Tluczow, Klutschau] pow. wejherowski, gm. Linia, komt. gdańskie, prok. 
mirachowskie – 23 II 1330 r. czynsz (M. Perlbach, Materialien, AM 40, 1903, nr 9, 
s. 277); 31 X 1342 r. wzm. (PrUB III/2 nr 490, s. 364); 1381 r. sprzedaż Krzyżakom 
(R. Cramer, Geschichte, Th. II, nr 28, s. 25); 1438 r. czynsz (Tlutschow) (GZB, s. 123)

Tobenmole, zob. Roctiten mole

Tolkmicko [Tolkemit] miasto, pow. elbląski, komt. elbląskie, komor. tolkmickie, urząd 
leśny – 21 III 1351 r. Zakon rezerwuje sobie miejsce na młyn (CDW II nr 166, s. 166); 

335 Istnienia młyna w oparciu o wzmiankę o dłużniku Mertinie molner domyślała się H. Wunder, dz. 
cyt., s. 151. Być może był to wiatrak.

336 K. Dąbrowski, Opactwo, s. 96 wspomina, że czynsze z młyna klasztor nabył od Henryka ze 
Strzepcza jeszcze w roku 1300 r., powołując się na PrUB III nr 490. Brak tam tej informacji!
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1402  r. czynsz (APG 369,1/2102, k. 52v); 1414  r. wzm. o młynarzu (NKRSME nr 
1429, t. 2, s. 79); 1426 r. czynsz (OF 166n, s. 106); 1434 r. czynsz (OF 200b, k. 108v); 
1435–1436 r. czynsz (OF 200b, k. 111r); 2 II 1439 r. wzm. o młynarzu (OF 200b, 
k. 314r); 11 XI 1440 r. czynsz (OF 200b, k. 328r); 1442–1443 r. czynsz (OF 200b, 
k. 332v); 1443–1444  r. czynsz (OF 200b, k. 252r); 2 II 1444  r. czynsz (OF 200b, 
k. 256v); 1445 r. czynsz (APG 369,1/2103, k. 25r, 25v, 26r); 13 IX 1446 r. czynsz (Vis. 
I nr 120, s. 238); 11 XI 1446 r. czynsz (OF 200b, k. 361r); 1447–1448 r. czynsz (OF 
200b, k. 379v, 392v); 1449 r. czynsz (OF 200b t. II, k. 220v); 11 XI 1449 r. czynsz (OF 
200b t. II, k. 207r, 218v); 1450 r. czynsz (OF 200b t. II, k. 10r, 55r, 57v); 25 XI 1451 r. 
czynsz (Vis. II nr 176, s. 140); 1477 r. wzm. (OstF 118, k. 394r)

Tolleynen, Thalenen, Tllehnen337, komt. królewieckie, urząd leśny Tapiawa – 15 VII 
1407 r. wzm. (GStA PK, Perg. Urk., Sch. XXXVII nr 2); przed 1419 r. wzm. (GZB, 
s. 19); 1423 r. czynsz (OBA nr 4216, k. 4v, 7r); 1428 r. czynsz (OF 166m, k. 45v); 
1437 r. wzm. (GZB, s. 60); 1497 r. wzm. (OstF 357, k. 80v, obecnie, k. 72r-73r)

Toruń [Thorn] młyn dolny „nedermole”, komt. toruńskie – 1440  r. wzm. o młynie 
(GA, s. 454); 23 IV 1441 r. wzm. (GA, s. 457)

Toruń, Żabi Młyn [Schiffmühle] komt. toruńskie – XIII w. wzm. (K. Mikulski, Prze-
strzeń i społeczeństwo, s. 42)

Struga Toruńska, dwa kaszowniki, komt. toruńskie – (K. Mikulski, Przestrzeń i społe-
czeństwo, s. 398)

Toruń Stare Miasto [vor dem Hause, Thorn] przed zamkiem, komt. toruńskie – 9 II 
1262 r. młyn poniżej zamku (PrUB I/2 nr 156, s. 130); 20 II 1295 r. rezerwacja (PrUB 
I/2 nr 629, s. 400); wzm. (Maercker nr 18, s. 628)338; 24 VIII 1375  r. wzm. (GA, 
s. 426); 1383 r. wzm. (Maercker, s. 718); 1400 r. wzm. (APT, Kat. I, nr 307); 4 IV 
1410 r. wzm. o młynach (GA, s. 432); 14 V 1413 r. wzm. o młynach (GA, s. 434); 8 
IX 1418 r. wzm. (GA, s. 436); 21 I 1422 r. wzm. o młynach (GA, s. 438); 31 X 1428 r. 
wzm. (GZB, s. 442); 31 X 1428 r. wzm. o dwóch młynach przed zamkiem z 5 kołami 
(GA, s. 442); 1433 r. wzm. o młynach z 7 kołami (GA, s. 445); 1436 r. wzm. o dwóch 
młynach przed zamkiem (GA, s. 447); 1437  r. wzm. o młynie, 6 kół (GZB, s. 93); 
1437 r. wzm. o dwóch młynach przed zamkiem (GA, s. 451); 1439 r. wzm. (OBA nr 
7619); 13 X 1439 r. wzm. (Katalog, t. I, nr 202, s. 90); 1441 r. wzm. o młynie z 3 koła-
mi (GA, s. 457); 18 V 1446 r. wzm. (OBA nr 9085); 2 IV 1447 r. wzm. (OBA 9320), 

337 Brak nazwy rosyjskiej. Młyn Tholei koło Welawy (mole Tholein genandt bey Welaw gelegen), 
OstF 357, k. 80v. Jako Tallehnen określili go H. i G. Mortensen, dz. cyt., s. 200.

338 W przywileju dla wsi Rudak z 1348 r. mowa o obowiązku chłopów do pomocy w zamku, młynie 
i kościele (niem. Rudak)
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4 IV 1447 r. wzm. (OBA 9321); wzm. XV w. (OBA nr 28058); 3 V 1453 r. wzm. (ASP 
III nr 385, s. 648); 1454 r. (ASP IV nr 276, s. 417); 21 III 1457 r. wzm. (ASP IV nr 
357, s. 547; nr 359, s. 549, 551); 1457 r. (ASP IV nr 382, s. 590; nr 383, s. 596); XV. 
wzm. (Tabliczki woskowe miasta Torunia ok. 1350 – I. poł. XVI w., wyd. K. Górski, 
W. Szczuczko, Warszawa–Poznań–Toruń 1980, (Fontes TNT nr 69), s. 45)

Toruń [Thorn] mały młyn w fosie, komt. toruńskie – 1440–1441 r. wzm. (P. Ostwald, 
dz. cyt., s. 3; A. Semrau, Zur Geschichte des Mühlenregals, s. 6)

Toruń [Thorn] mały młyn wodny (Kleine Wassermühle), komt. toruńskie – 1445  r. 
młyn dzierżawiony (Thorner Denkwürdigkeiten, s. 66; A. Semrau, Zur Geschichte des 
Mühlenregals, s. 6)

Toruń [Thorn] młyn deptakowy (Tripsmole), komt. toruńskie – 1453 r. wzm. (OBA nr 
12058, 12195; OBA 11685=ASP III nr 283, s. 554; III nr 385, s. 648) 

Toruń [Thorn] młyn kieratowy w Starym Mieście339, komt. toruńskie – 3 II 1411 r. 
wzm. prawo budowy (GStA PK, Perg. Urk. XXXI 4, druk przywileju P. Ostwald, dz. 
cyt., s. 5-6); pocz. XV w. (OBA nr 28051); 1423 r., 1425 r. wzm. (LSVCT nr 1641, 
s. 304; nr 1794, s. 339; nr 1840, s. 352); 1426 r. wzm. (Thorner Denkwürdigkeiten, 
s. 56); 1430 r. wzm. o młynarzu? (KŁSMT 1428–1456 nr 165); 1438 r. wzm. (KŁSMT 
1428–1456 nr 725, 728); 1439 r. wzm. (KŁSMT 1428–1456 nr 815); 1443 r. wzm. 
(KŁSMT 1428–1456 nr 1030); 1449 r. wzm. (KŁSMT 1428–1456 nr 1418); 1450 r. 
wzm. (KŁNMT nr 2403, s. 308); 1457 r. wzm. (KŁSMT 1456–1479 nr 93); 1456–
1468 r. wzm. (Księga kamlarii miasta Torunia z lat 1453–1495, nr 26, s. 173); 1460 r. 
wzm. (KŁSMT 1456–1479 nr 276); 1462  r. wzm. (KŁSMT 1456–1479 nr 371); 
1465 r. wzm. (KŁSMT 1456–1479 nr 631, 638); 1468 r. wzm. (KŁSMT 1456–1479 
nr 874, 900); 1476 r. wzm. (KŁSMT 1456–1479 nr 1394); 1478 r. wzm. (KŁSMT 
1456–1479 nr 1559)

Toruń [Thorn] nowy młyn przed miastem340 (newemole vor Thorn), komt. toruńskie 
– 1378 r. wzm. (Źródła do dziejów średniowiecznego Torunia, Księga małoletnich z lat 
1376–1429), nr 150, s. 57; 31 X 1428 r. wzm. o młynie (GA, s. 442); 1433 r. wzm. 
o młynie z 5 kołami (GA, s. 445); 1436 r. wzm. (GA, s. 447); 1437 r. wzm. o młynie 
z 3 kołami (GZB, s. 93); 1437  r. wzm. o młynie (GA, s. 451); 1440  r. wzm. (GA, 
s. 454); 23 IV 1441 r. wzm. (GA, s. 457); (m?) 19 I 1447 r. wzm. (OBA nr 9259); 2 IV 
1447 r. wzm. (OBA nr 9320); 21 III 1457 r. wzm. (ASP IV nr 357, s. 547; nr 359, 

339 Na jego temat zob. P. Ostwald, dz. cyt., s. 2-4. Młyn kieratowy w nowym mieście Toruniu po-
wstał dopiero w początkach XVI w. zob. K. Mikulski, Przestrzeń i społeczeństwo Torunia od końca XIV 
do początku XVIII wieku, Toruń 1999, s. 40.

340 Młyn położony pomiędzy miastem Toruniem i wsią Mokre. 
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s. 549, 551); 1454 r. (ASP IV nr 276, s. 417); 1457 r. (ASP IV nr 382, s. 590); 26 VIII 
1457 r. wzm. (ASP IV nr 385, s. 600-601); 1464 r. wzm. (KŁSMT 1456–1479 nr 501) 
= Toruń młyn górny [obir mole] komt. toruńskie – 1383 r. wzm. (Maercker, s. 718); 
1440 r. wzm. (GA, s. 454), 1454 r. młyn mały (Cleine Moele) (Księga kamlarii miasta 
Torunia z lat 1453–1495, s. 301)

Trampiten, komt. pokarmińskie – 1470–1477 r. wzm. (OF 92, k. 44v)

Trękus341 [Trinkhaus] pow. olsztyński, gm. Purda, kap. warmińska, komor. olsztyńskie – 
8 IX 1359 r. prawo budowy młyna (CDW II nr 290, s. 290) – zob. Klewki

Trostniki ros. [Bothenen] Dobrinskij Sowjet, Gurjewskij Rayon, komt. królewieckie, 
komor. Kaymen – około 1400 r. czynsz (OF 107, k. 241r, OF 108, k. 253r); 1404 r. 
czynsz (OF 111, k. 3v; OF 110, k. 3r, 67r); 1437 r. czynsz (GZB, s. 57); 2 III 1467 r. 
wzm. o młynie i młynarza (sprzedaż ziemi) (OF 94, s. 308-309 nr 115)

Trostniki342 ros. [Schakenhof ] Sewskij Sowjet, Prawdinskij Rayon, komt. królewieckie, 
okr. gierdawski – 1438 r. wzm. (M. Rousselle, Die Siedlungswerk, s. 237-238; uzupełnie-
nia H. i. G. Mortensen, dz. cyt., s. 189-192)

Trzciano [Trzianno] wiatrak, pow. wąbrzeski, gm. Wąbrzeźno, wój. rogozińskie – 20 
I 1419 r. wzm. o młynie i czynszu (GA, s. 547; SHGZCH, s. 136)

Trzeposz343 [Treposch] obecnie część miasta Torunia, komt. toruńskie – V 1259 r. wzm. 
o młynie (PrUB I/2 nr 75, s. 66), 17 V 1296 r. wzm. (PrUB I/2 nr 661, s. 416); 10 
I 1357 r. wzm. (Maercker nr 20, s. 629); 1393 r. wzm. (Maercker, s. 558); 1416, 1417 r. 
wzm. (Maercker, s. 558); (Tribssmole) 22 XI 1431 r. wzm. (GA, s. 444); 31 X 1428 r. 
wzm. (GA, s. 442); 1433 r. wzm. (GA, s. 445); 1436 r. wzm. (GA, s. 447); 1437 r. wzm. 
o młynie z 2 kołami (GZB, s. 93); XV w. wzm. (OBA nr 28051); 1437/1438 r. wzm. 
(GA, s. 451; Maercker, s. 559); 1440 r. wzm. (GA, s. 454); 23 IV 1441 r. wzm. (GA, 
s. 457); 1447/1448 r. czynsz (Maercker, s. 559); 1452 r. wzm. (Maercker, s. 559); 3 V 
1453 r. wzm. (ASP III nr 385, s. 648); 1454 r. wzm. (Maercker, s. 559); 1454 r. (ASP 
IV nr 276, s. 417); 21 III 1457 r. wzm. (ASP IV nr 357, s. 547, nr 359, s. 549, 551); 
1457 r. (ASP IV nr 382, s. 590); 26 VIII 1457 r. wzm. (ASP IV nr 385, s. 600-601)

341 Najbliższy młyn jest na wschód od wsi Trękus tzw. Kalbornick Mühle na mapie Schroettera (na 
północ od wsi Kaborno (niem. Kalborno).

342 Nadanie młyna z 2 łanami ziemi w ramach nadania 120 łanów dóbr w Rosenberg (ros. Sopkino). 
Młyn znajdował się pomiędzy Rosenberg a Friedenberg (ros. Dworkino) w osadzie Schakenhof (ros. 
Trostniki). Młyn ten oznaczono na mapie Schroettera, osadę określono wówczas jako Schaakenhof.

343 Na mapie Schroettera młyn na wschód od miasta. Hasło zob. SHGZCH, s. 137-138.
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Trzepowo [Strippau] pow. gdański, gm. Przywidz, wój. tczewskie, okr. skarszewski – 
1437–1438 r. czynsz, młyn pusty (GZB, s. 119)

Tschajkino344 ros. [Spallwitten, młyn zwany Lackenmühle koło Rinow, Rinau] Mar-
schalskij Sowjet, Gurjewskij Rayon, bp. sambijskie – 8 XI 1390 r. wzm. o młynie Spal-
lwitten (GStA PK, Perg. Urk. XXIX 15 = OstF 127, k. 5r); 2 X 1497 r. sprzedaż młyna 
(GStA PK, Perg. Urk., Sch. XXIX nr 74)

Tschechowo ros. [Uderwangen] Tschechowskij Sowjet, Bagrationowskij Rayon, komt. 
pokarmińskie, komor. Knauten – 1409–1414 r. czynsz (OF 163, k. 45r); 1425/26 r. 
czynsz (OF 164, k. 6r, 11r); 1437 r. czynsz (GZB, s. 49-50); 29 IX 1447 r. czynsz (Vis. 
I nr 133, s. 291); 28 XI 1473 r. wzm. (GStA PK, Perg. Urk., Sch. XXVI nr 51)

Tuchola [Tuchel] miasto, komt. tucholskie – 22 VII 1346 r. wzm. o młynówce (UKT nr 
24, s. 29); 6 II 1398 r. wzm. (UKT nr 111, s. 115-116); 9 VIII 1402 r. wzm. o młynie 
„unser muhle vor dem hause” (UKT nr 118, s. 139), 1438 r. wzm. o młynie zamkowym 
„Tuchel husse” (GZB, s. 107)

Tuchomie [Gotssmersstuchen, Groß Tuchen]345 pow. bytowski, gm. Tuchom, komt. 
gdańskie, prok. bytowskie – 1437–1438 r. czynsz (GZB, s. 134)

Tuja [Tiege] wiatrak, pow. nowodworski, gm. Nowy Dwór Gdański, komt. malborskie, 
wój. Laski – 1404 r. wzm. (HRD, s. 46)

Tulice346 [Tillendorf ] pow. sztumski, gm. Stary Targ, komt. dzierzgońskie, komor. Mo-
rany347 – 1437 r. wzm. (MA, s. 17); 23 VII 1446 r. przywilej (OF 97, k. 162r); 23 X 
1446 r. czynsz (MA, s. 22)

Tunkiel, Tunkielski Młyn [Dunkershagen] obecnie część miasta Chojnice, komt. człu-
chowskie – 24 IV 1360 r. przywilej (HKS nr 74, s. 87) zob. młyny Chojnice

344 Na Sambii Schroetter oznaczył młyn zwany Linken Mühle koło wsi Spallwitten. Młyn ten 
wzmiankowano w 1540 r., Die Türkensteuer, Bd. 1, s. 42.

345 Wg M. Grzegorza, Osady, s. 66 wieś nazywa się Tuchonie.
346 Na mapie Schroettera młyn na zachód od wsi oznaczony jako Tillendorfsche Mühle. Wg W. Dłu-

gokęckiego, Młynarstwo, s. 31 młyn w Tulicach Małych zob. też A. Semrau, Die Orte und Fluren im 
ehmaligen Kammeramt Morin, s. 151; H. Wunder, s. 150. Wzmianka o młynie Tila w 1570 r., Lustra-
cja 1570, s. 58.

347 Przywilej wystawił wójt sztumski, mowa o przynależności do okręgu sztumskiego.

Plik zabezpieczony watermarkiem jawnym i niejawnym: 17072623A3535323

##7#52#aMTcwNzI2MjNBMzUzNTMyMw==

##7#
52#a

MTcw
NzI2

MjNB
MzU

zNTM
yMw

== ##7#52#aMTcwNzI2MjNBMzUzNTMyMw==



Spis młynów i wiatraków w państwie zakonu krzyżackiego w Prusach...528

Turgenewskoe348 ros. [Ponitt] koło dóbr Schrombehnen (ros. Moskowskoe) Gwardejskij 
Sowjet, Bagrationowskij Rayon, komt. pokarmińskie, komor. Knauten – 1437 r. czynsz 
(GZB, s. 50)

Turza Mała349 [Klein Tauersee] pow. działdowski, gm. Płośnica, komt. ostródzkie, wój. 
działdowskie – 21 III 1418 r. przywilej (OstF 351, s. 1-3); 4 I 1426 r. przywilej (GStA 
PK, Perg. Urk., Sch. XXIV nr 12)

Turznica350 [Theuernitz] pow. ostródzki, gm. Ostróda, komt. ostródzkie, komor. ostródz-
kie – 1437 r. czynsz (GZB, s. 76); 1437 r. czynsz (OBA nr 7398, k. 3v)

Turzygłów [Tursiglow] zaginiony młyn, komt. gdańskie, prok. mirachowskie – 1423 r. 
czynsz, młyn pusty (KKG nr 228, s. 212)351

Tuszewo352 [Tuszewo] młyn na rzece Prątnicy między wsią biskupią Tynwałdem i Tusze-
wem pow. iławski, gm. Iława, bp. chełmińskie – 28 V 1451 r. wzm. (OBA nr 10732); 
14 XI 1452 r. wzm. (UBC nr 602); 20 IV 1453 r. wzm. (OBA nr 11955); 1 XI 1453 r. 
wzm. (UBC nr 609, s. 489-493)

Tylkówko [Scheuenpflugsmohl, Scheufelsmühle]353 pow. szczycieński, gm. Pasym, komt. 
elbląskie, okr. szczycieński – 1381 r. przywilej na młyn nad Kaltenfliess (OBA nr 417); 
20 II 1383 r. wzm. (OstF 125, k. 334r, dawna, k. 496r); 6 VII 1384 r. wzm. o stawie 
(OF 91, k. 209r); 1402 r. czynsz (APG 369,1/2102, k. 67r); 29 IX 1426 r. czynsz (OF 
166n, s. 108); 6 I 1447 r. czynsz (OF 200b t. II, k. 321r); 8 III 1468 r. wzm. (GStA PK, 
Perg. Urk., Sch. XXXIX nr 1); 21 VI 1469 r. wzm. (GStA PK, Perg. Urk., Sch. 95 nr 
24); 14 IX 1469 r. wzm. (OBA Nr 16191)

348 Według mapy Schroettera wieś oddalona od rzeki, młyn mógł znajdować się na wschód od niej.
349 W 1418 r. wzm. we wsi tartak zob. W. Kętrzyński, O ludności polskiej, s. 321.
350 Wieś nie leży nad ciekiem wodnym. Według mapy Schroettera najbliższy młyn położony był na 

wschód, określony jako Schmigwalde Mühle (Smykowo). 
351 Młyn najprawdopodobniej znajdował się w granicach wsi Tuszkowy na cieku wodnym płynącym 

do jeziora Ostromko zob. K. Bruski, Dzieje Lipusza i Dziemian, s. 39. Młyn wzmiankowano w tej wsi 
w 1570 r., ŹD, s. 266.

352 Młyn na granicy wsi Tuszewo (niem. Tuszewo) i Tynwałd (niem. Tillwalde, Tynnwalde) na mapie 
Schroettera oznaczony jako Olsziann Mühle, później Erlenmühle; jako Olszan w SHGZCH, s. 90, 
138; A. Semrau, Entstehung und Besiedlung der Vogtei Brathian (Kulmerland), MCV 40, 1933, s. 124. 
Młyny w Tynwałdzie i Prątnicy wzmiankowano w 1570 r., ŹD, s. 290-291. Na temat młyna Olszan 
ogólne informacje przytoczył także J. Śliwiński, Lubawa. Z dziejów miasta i okolic, Olsztyn 1982, 
s. 40-41.

353 Nadanie obejmowało wieś Grom (niem. Grammen) i młyn ze stawem młyńskim w Scheuwenp-
flug. Na mapie Schroettera oznaczony jako Scheufelsmühle lub Tylkówko. Nazwa wsi związana z tym, 
że w 1381 r. młyn nadano m. in. Tylowi Schaumpflug. Wg. H. Golluba nadanie dotyczyło Kalben-
fliess obecnego Tylkówka zob. tenże, dz. cyt., s. 246, 264.
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Tymawa Wielka [Thiemau] pow. nowomiejski, gm. Biskupiec, bp. pomezańskie – 16 
VIII 1361 r. rezerwacja (UBP nr 58, s. 88-89); 15 VIII 1396 r. przywilej (UBP nr 107, 
s. 157)354

Tynkelmole, komt. elbląskie, komor. pasłęckie – 1444 r. wzm. (OF 200b I, k. 149v, 
150r) 

Ugoszcz [Bernsdorf ] pow. bytowski, gm. Studzienice, komt. gdańskie, prok. bytowskie 
– VI 1387 r. wzm. o młynie (GA, s. 676); 1437 r. czynsz (GZB, s. 132)

Ulinia [Uhlingen] pow. lęborski, gm. Wicko, komt. gdańskie, wój. lęborskie – pocz. 
XV w. czynsz (KKG nr 226, s. 207; 1438 r. czynsz (GZB, s. 126)

Unisław [Wenzlau] wiatrak przed zamkiem „vor dem hause”, pow. toruński, gm. 
Chełmża, komt. toruńskie – 8 IX 1384 r. wzm. (GStA PK, Perg. Urk., 45 Nr 2/2); 1 IX 
1418 r. czynsz (GA, s. 464)

Urbanowo [Zechern] pow. olsztyński, gm. Dobre Miasto, bp. warmińskie, komor. lidz-
barskie – 3 X 1366 r. wzm. o młynie i górnym stawie (CDW II nr 400, s. 413; PrUB 
VI/1 nr 482, s. 275) zob. Wróblik 

Utkino ros. [Wolitta] dawny pow. Świeta Siekierka, Pjatidoroschnyj Sowjet, Bagratio-
nowskij Rayon, komt. bałgijskie, urząd leśny Żelazna Góra – 11 XI 1412 r. wzm. (GA, 
s. 159); przed 1416 r. czynsz (GZB, s. 5); 23 IX 1418 r. czynsz dla rybickiego (GA, 
s. 163); 14 IV 1506 r. przywilej (GStA PK, Perg. Urk., Sch. XXVI nr 126)

Wabcz [Wabcz] młyn dolny, pow. chełmiński, gm. Stolno, komt. starogrodzkie – XV w. 
wzm. o młynie dolnym (GStA PK, XIV. HA Abt. 322A nr 3, s. 96)

Wabcz355 [Wabcz] młyn górny, pow. chełmiński, gm. Stolno, komt. starogrodzkie – 21 
X 1357 r. wzm. o 2 młynach (Das Kulmer Gerichtsbuch, nr 172, s. 129-130; PrUB V nr 
585, s. 330); XV w. wzm. o młynie górnym (GStA PK, XIV. HA Abt. 322A nr 3, s. 96); 
Wabcz, młyn krzyżacki 6 XI 1440 r. nadanie młyna miastu Chełmno (OF 83, s. 133; 
XIV HA Rep. 322a Kulm nr 107); 1442 r. sprzedaż młyna w Wabczu (GStA PK, XIV. 
HA Abt. 322A nr 8, s. 13); 1446 r. wzm. o budowie młyna (OF 83, s. 96); 1447 r. wzm. 
(GStA PK, XIV. HA Abt. 322A nr 4, s. 14); wzm. (Księga ławnicza sądu przedmiejskie-
go Chełmna 1480–1559 (1567) nr 24, 43); 1472 r. odnowienie przywileju (F. Schultz, 
Die Stadt Kulm im Mittelalter, s. 82-83)

354 Wzm. o sprzedaży młyna 20 VIII 1396 r. (SRP t. V s. 428); 1414 r. w wykazie strat brak młyna 
(X. Froelich, dz. cyt., t. I, s. 332); 29 IV 1526 r. wzm. o młynie w Tymawie Wielkiej, UBP nr 209, 
s. 281-282. 

355 Wzmianka SHGZCH, s. 141.
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Wadąg rzeka i wieś [rivo Wadangenulis, Wadang] pow. olsztyński, gm. Olsztyn, kap. 
warmińska, komor. olsztyńskie – 10 XI 1337 r. przywilej (CDW I nr 286, s. 470); 12 XI 
1366 r. wzm.356 (CDW II nr 406, s. 419), 10 IX 1421 r. odnowienie przywileju na młyn 
(CDW III nr 577, s. 574); Wadąg357 [Wadange, Wadang] 13 VII 1429 r. wzm. (CDW 
IV nr 280, s. 313-314); 13-20 VII 1429 r. wzm. (CDW IV nr 283, s. 315-317); 20 VII 
1429 r. wzm. (CDW IV nr 284, s. 317-319); 21 VII 1429 r. wzm. (CDW IV nr 285, 
s. 320-321); 4 VII 1447 r. wzm. (AAO, AK, F, k. 202v)

Wajsznory [Weischnuren] pow. kętrzyński, gm. Kętrzyn, komt. bałgijskie, komor. kę-
trzyńskie – 1437 r. czynsz (GZB, s. 70)

Waldow, komt. gdańskie? – wzm. o młynarzu (Die Wachstafeln der Danziger Stadtbi-
bliothek, hg. v. A. Bertling, ZWG, 11, 1884, s. 31, nr 179)

Walewka [Valefka] strumień koło Pucka, młyn koło Mechowa, komt. gdańskie, okr. 
pucki – 2 I 1297 r. wzm. (PU nr 547, s. 492-492; nr 548, s. 493-494)

Waltersmole, Kriczmole358, komt. bałgijskie, urząd leśny Sątoczno, okr. kętrzyński – 
1422 r. wzm. (GZB, s. 25); 1437 r. czynsz (GZB, s. 70)

Wałdowo Szlacheckie [Waldau] pow. grudziądzki, gm. Grudziądz, komt. papowskie 
– 1438 r. czynsz (GZB, s. 97; SHGZCH, s. 141-142); 1440–1445 r. czynsz (OBA nr 
7805); 17 XI 1452 r. sprzedaż młyna (KŁSMT 1428–1456 nr 1668)359 

Wałdowo Szlacheckie [Waldau] drugi młyn, pow. grudziądzki, gm. Grudziądz, komt. 
papowskie – 1438 r. czynsz (GZB, s. 97; SHGZCH, s. 141-142); 1440–1445 r. czynsz 
(OBA nr 7805)

Wałsza rzeka [Walsch] młyn pomiędzy wsiami Pluty [Pluten, Plauten] i Pełty [Steine-
butten, Steinbotten] pow. braniewski, gm. Pieniężno, kap. warmińska, komor. pienięż-
nieńskie – 30 VII 1335 r. przywilej (CDW I regest nr 423, s. 159)360

356 Młyn koło dóbr Nikielkowo (niem. Nickelsdorf ). 
357 Może inny młyn, gdyż skargę zgłosili mieszczanie Barczewa. Bliżej miasta znajdował się młyn nad 

jeziorem Wadąg, nad rzeką. Na mapie Schroettera oznaczony jako Orzechowo Mühle. 
358 Błędnie jako Konradowo określiła ten młyn L. Wakuluk, dz. cyt., s. 380.
359 Przez wydawców cytowanej księgi miejscowość „Walde” identyfikowana była z Wałdówkiem koło 

Łasina. W Wałdówku cystersi pelplińscy zarezerwowali sobie w 1353 r. prawo budowy młyna.
360 Zob. V. Röhrich, Die Kolonisation, ZGAE, 13, 1901, s. 924-925; A. Poschmann, dz. cyt., ZGAE, 

18, 1913, s. 785.
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Warcz [Wartsch] pow. gdański, gm. Trąbki Wielkie, komt. gdańskie, urząd leśny – 11 
XI 1380 r. prawo budowy młyna (KKG nr 52, s. 47-48); ok. 1400 r. czynsz (KKG nr 
231, s. 222); 28 VIII 1425 r. przywilej (KKG nr 169, s. 150)

Wardelowe – 1447 r. młynarz (APG 300,43/1c, k. 8v) może młyn na rzece Wierdzele-
wie w komt. nieszawskim

Warengen, Werenye [Pojerstieten bei Kumehnen] Murmanskoe, Pereslawskij Sowjet, 
Zelenogradskij Rayon, bp. sambijskie, komor. Medenau – 20 V 1346 r. wzm. o stawie 
młyńskim361 (UBS nr 366, s. 260); 5 VIII 1355 r. wzm. (UBS nr 437, s. 299); (bs, p) 30 
VIII 1355 r. przywilej (UBS nr 441, s. 301); 3 VIII 1441 r. określony jako „Warennge” 
przywilej (OF 103, k. 177v)

Warschen mole, okr. piski – 1447 r. czynsz (OF 162b, k.17r)

Warszkowo362 [Warschkauermühle] pow. wejherowski, gm. Wejherowo, komt. gdańskie, 
okr. pucki – pocz. XV w. czynsz (KKG nr 229, s. 217); 1428 r. wzm. (OF 95, k. 162-
163); 1428  r. wzm. przywilej molendinum Garmeli363; 1438  r. czynsz (GZB, s. 127); 
1555 r. nowy przywilej (MRPS, t. V, nr 7162)

Wąbrzeźno [Briesen] dwa wiatraki przed miastem, bp. chełmińskie – 1414 r. czynsz 
(D. Brauns, dz. cyt., s. 161; L. Weber, dz. cyt., s. 429)

Wdecki Młyn364 [Bdo, Mühle Wda] pow. starogardzki, gm. Lubichowo, komt. gniewskie 
– ok. 1419 r. (GZB, s. 15); 1437 r. czynsz (GZB, s. 115); 1444 r. czynsz (ZKM 1444, 
s. 108); 28 X 1446 r. wzm. (GA, s. 759), wzm. (OBA nr 28254)

Wedern, Wedderau, koło Bałgi, Pogranitschnyj Sowjet, Bagrationowskij Rayon, komt. 
bałgijskie, komor. natangijskie – przed 1399 r. wzm. (OF 86, k. 11r)

Weklice [Pomen, Wöklitz] pow. elbląski, gm. Elbląg, komt. elbląskie, komor. Weklice – 
1402 r. czynsz (APG 369,1/2102, k. 54v)

Welikopolje ros. [In der Dinge, Dinge, Dingort] Tschapajewskij Sowjet, Bagrationow-
skij Rayon, komt. bałgijskie, urząd leśny Żelazna Góra – 1437 r. czynsz (GZB, s. 41); 
(zk, b) 1 I 1495 r. wzm. o pustym młynie (GStA PK, Perg. Urk., Sch. XXII nr 43)

361 Określony jako położony koło zamku Rynow.
362 Na mapie Schroettera młyn na północ od wsi oznaczony jako Warschausche Mühle. 
363 Za szczegółowe dane na temat tego młyna dziękuję prof. Klemensowi Bruskiemu.
364 Dwór we Wdzie, choć bez młyna wzmiankowano w 1386 r. zob. GA, s. 736.
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Wereschagino ros. [Colmine, Kolm] ob. kaliningradzki, komt. królewieckie, urząd le-
śny Tapiawa – 22 IX 1343 r. nadanie młyna przywilej (PrUB III/2 nr 599, s. 483-484); 
12 VI 1362 r. nadanie młyna (OF 105, k. 66v); 1404 r. czynsz (OF 111, k. 85v); 1423 r. 
czynsz (OBA nr 4216, k. 4r); 1437 r. czynsz (GZB, s. 58)

Wernoe365 ros. [Pöhlen] Domnowskij Sowjet, Prawdiskij Rayon, komt. bałgijskie, komor. 
Pruska Iława – 1407 r. czynsz (OF 162, k. 50r); 1415 r. czynsz (OF 201, k. 17r); 1437 r. 
czynsz (GZB, s. 39); wykaz rachunków (OBA nr 28952)

Wessjoloe ros. [Bandismole, Brandenburg Unterflecken] koło Mamonowo, ob. kalinin-
gradzki, komt. pokarmińskie, komor. Huntenau – 1425/26 r. czynsz (OF 164, k. 28v); 
1437 r. czynsz (GZB, s. 52) 29 IX 1447 r. czynsz, młyn i wiatrak (Vis. I nr 133, s. 299)

Wezeken mole, komt. pokarmińskie, urząd leśny Pokarmin – 1425/26 r. czynsz Meze-
ken mole (OF 164, k. 20a); 1437 r. czynsz (GZB, s. 51)

Węgorzewo [Angerburg] pow. i gm. Węgorzewo – 14 III 1489 r. wzm. (OBA nr 17471)

Wężowie366 [Wensewen, Wensen] pow. piski, gm. Orzysz, komt. bałgijskie – 1496 r. od-
nowienie przywileju

Wiatrowiec [Wöterkeim] pow. bartoszycki, gm. Sępopol, komt. bałgijskie, urząd leśny 
Sątoczno – 2 I 1379 r. nadanie młyna (GStA PK, Perg. Urk., Sch. XXVI nr 11)

Widowo Żuławskie [Wiedau] wiatrak?, pow. malborski, komt. malborskie, prok. Laso-
wickie – 1401 r. wzm. o młynarzu (MK, s. 55)

Widryny367 [Weddern, Widrinnen] pow. kętrzyński, gm. Reszel, komt. bałgijskie, komor. 
Szestno – 1449 r. wzm. (OF 186, k. 8r-v, 51r, 63v, 81r, 83v)

Wielka Nieszawka [Groß Nessau] pow. toruński, gm. Wielka Nieszawka, komt. nie-
szawskie – 15 X 1382 r. wzm. (GA, s. 477); 1400–1402 r. wzm. (HRD, s. 193); (zk?) 
po 1418 r. czynsz z młynów, aktualnie pustych (GZB, s. 24) [Hernmole, Herrenmühle] 
koło Małej Nieszawki, pow. toruński, gm. Wielka Nieszawka – 11 III 1405 r. sprzedaż 
młyna (Maercker nr 39, s. 641-642)

365 Na mapie Schroettera młyn oddalony na wschód od wsi.
366 Za istnieniem młyna jeszcze przed 1454  r. opowiedział się G. Białuński, Osadnictwo regionu, 

s. 37, przyp. 141. Powoływał się na odpis dokumentu, odnowienia nadania z 1496 r., w którym wspo-
mniano minioną wojnę. Niestety w podanym przez autora OstF 332 nie odnaleziono wspomnianego 
dokumentu.

367 Określany jako Tolkymir (Tolkynir) mole.
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Wielki Kack [Groß Katz] pow. gdyński, gm. Gdynia, komt. gdańskie, okr. sulmiński 
–1402–1409 r. wzm. (Kriedte, s. 43); 1415 r. czynsz (Kriedte, s. 94)

Wielki Komorsk [Groß Kommorsk] pow. świecki, gm. Warlubie, wój. tczewskie, 
okr. nowski – 1 V 1295 r. wzm. (PU nr 523, s. 468); 1401 r. przywilej (Kriedte, Die 
Herrschaft, s. 270-271); 1402–1409 r. wzm. (Kriedte, s. 46); 1415 r. czynsz (Kriedte, 
s. 89-90)

Wielkie Łunawy [Groß Lunau] pow. chełmiński, gm. Chełmno, komt. grudziądzkie – 
1438 r. czynsz (GZB, s. 98; SHGZCH, s. 75)

Wielkie Radowiska [Groß Redewitz] pow. wąbrzeski, gm. Dębowa Łąka, komt. kowa-
lewskie – 10 XII 1418 r. nadanie młyna (OF 95, k. 47b, recto) (H. Plehn, Geschichte des 
Kreises, s. 69; D. Brauns, dz. cyt., s. 97; SHGZCH, s. 104)

Wielkie Walichnowy [Groß Falkenau] pow. tczewski, gm. Gniew, komt. malborskie, 
prok. międzyłęskie – ok. 1400 r. czynsz (ZHM, s. 50); 7 III 1400 r. czynsz (MK, s. 20); 
1412 r. wzm. (MK, s. 266)

Wielkie Zajączkowo [Groß Sanskau] pow. świecki, gm. Dragacz, wój. rogozińskie – 
przed 1419 r. czynsz (GZB, s. 14); VII 1435 r. czynsz (Vis. I nr 91, s. 115)

Wielkie Zajączkowo [Groß Sanskau] wiatrak, pow. świecki, gm. Dragacz, wój. rogoziń-
skie – 11 XI 1447 r. nadanie młyna (OF 95, k. 21v)

Wierdzelewa strumień (obecnie Zielona, dopływ Wisły)368 [Wirdlaw inferius, Wre-
dlau], dolny młyn nad strumieniem Wirdlaw w okręgu Nieszawa369, komt. nieszawskie 
[Wirdlaw Inferius, Trwis mole, Wirdlaw] – 28 X 1313 r. potwierdzenie prawa posiada-
nia młyna (PrUB II nr 109, s. 69-70); wzm. o herrn mole (młynie krzyżackim) w cleyn 
Wirdelaw (GZB, s. 23) wzm. o czynszu z dwóch młynów przed 1410 r. (L. Weber, dz. 
cyt., s. 387); 1414 r. wzm. (D. Brauns, dz. cyt., s. 118, 146); 1420 r. wzm. o młynie 
zakonym (APT, Kat. I, nr 736= Katalog, t. I, nr 70, s. 33), przed 1435 r. wzm. (APT, 
Kat. I, nr 1057= Katalog, t. I, nr 171, s. 77)

368 Młyn ten znajdował się prawdopodobnie na północ od dziesiejszej wsi Kąkol. Identyfikacja na-
zwy rzeki i lokalizacji młyna za S. Jóźwiak, Terytorium nieszawskie pod panowaniem zakonu krzyżackie-
go (do 1422 roku), [w:] Dzieje Nieszawy, t. I do roku 1945, red. R. Czaja, Toruń 2004, s. 19.

369 Zgodnie z nadaniem księcia Konrada Mazowieckiego z 1230 r., w wersji rozszerzonej z 1235 r. 
Zakon otrzymał „terytorium nieszawskie” obszar o długości dwóch mil i szerokości pół mili wraz ze 
znajdującymi się tam młynami, PrUB I/1 nr 119, s. 91; M. Dygo, Studia, s. 64.
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Wierdzelewa strumień (obecnie Zielona), [obirste Wirdlaw, Wirdlaw] górny młyn, 
komt. nieszawskie – 1 VII 1381  r. wzm. (S. Jóźwiak, Trzy nieznane źródła, dok. 1, 
s. 140-141)

Wierzchucino [Wierschutzin] pow. pucki, gm. Krokowa, komt. gdańskie, wój. lębor-
skie – 29 VII 1257 r. wzm. prawo budowy (PU nr 168, s. 141-142); 19 XI 1516 r. 
przywilej (942/202, s. 65-68; R. Kubicki, Przywileje na młyny, nr 2, s. 297-299)

Wiese Molen, koło wsi Drugthenen (ros. Gusevka), Schatrowskij Sowjet, Zelenograd-
skij Rayon, bp. sambijskie – 25 IV 1411 r. wzm. o Wesen Molen (GStA PK, Perg. Urk., 
XXIX 32) może identyczny z młynem w Kirschappen

Wiewiórki [Weburg, Wiewiorken] pow. wąbrzeski, gm. Płużnica, komt. pokrzywińskie 
– 1425 r. czynsz (OF 184a, k. 8v)

Wikielec [Wecklitzmühle]370 pow. braniewski, gm. Braniewo, nieistniejąca osada przy-
młyńska, młyn na strumieniu Czerwona Woda371 na zachód od Braniewa, bp. warmiń-
skie, komor. braniewskie – 17 I 1294 r. przywilej (CDW I nr 112, s. 194-196); 1364 r. 
wzm. o opłacie (CDW II nr 378, s. 391); 10 III 1413 r. odnowienie przywileju (CDW 
III nr 481, s. 491)372

Wilamowo373 [Wilmsdorf ] pow. działdowski, gm. Działdowo, komt. ostródzkie, komor. 
nidzickie – 1437 r. czynsz (GZB, s. 85)

Wilczęta [Deutschendorf ] pow. braniewski, gm. Wilczęta, komt. elbląskie, komor. Bur-
dajny – 11 XI 1416 r. czynsz (OF 200b, k. 4v)374; 1469 r. prawo budowy wiatraka (OF 
91, k. 63v; OstF 123, k. 51v-52r)

Wilczkowo [Wolfsdorf ] wiatrak, pow. lidzbarski, gm. Lubomino, bp. warmińskie, ko-
mor. orneckie – 5 VI 1379 r. przywilej na wiatrak (CDW III nr 72, s. 47)

Wilczyny [Wolfshagen] pow. kętrzyński, gm. Srokowo, komt. pokarmińskie, prok. bar-
ciańskie – 1437 r. czynsz (GZB, s. 66); czynsz (OBA nr 28754)

Wilkens mole, komt. tucholskie – 1438 r. czynsz (GZB, s. 107)

370 Młyn jest oznaczony na mapie Schroettera jako Wicklitz. Na temat młyna A. Poschmann, dz. 
cyt., ZGAE, 18, 1913, s. 523-524.

371 Obecny rów melioracyjny „Czerwony Rów”?
372 Na temat dziejów młyna w 2 poł. XV i w XVI w. zob. CDW I nr 112 s. 194-195 przyp. 1.
373 Na mapie Schroettera oznaczono młyn zwany nowym „Neue Mühle” lub Soblotschen.
374 Wpis wykreślony w wykazie, młynarz płacił czynsz 7 grz. Może wówczas młyn już nie istniał.
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Wilknity, Wilknicki Młyn375 [Wilknitt] pow. braniewski, gm. Lelkowo, komt. bałgij-
skie, urząd leśny Żelazna Góra – 29 VII 1374 r. wzm. (CDW II nr 497, s. 523); 1437 r. 
czynsz (GZB, s. 41); 1440–1441 r. czynsz (OF 162b, k. 24r, 26r, 34v, 38v)

Wilkowo Nowowiejskie [Villkow] pow. lęborski, gm. Nowa Wieś Lęborska, komt. 
gdańskie, wój. lęborskie – 21 XII 1376 r. rezerwacja (KKG nr 111, s. 93); pocz. XV w. 
czynsz (KKG nr 226, s. 205); 1438 r. czynsz (GZB, s. 124); czynsz (OBA nr 28752)

Winkels mole, komt. tucholskie – 1438 r. czynsz (GZB, s. 107)

Wirwilty [młyn Wogid koło Wirwilten, Wehrwilten] pow. bartoszycki, gm. Bartoszyce, 
komt. bałgijskie, komor. bartoszyckie – 19 XI 1424 r. wzm. (OF 85, k. 56v); 1437 r. 
czynsz (GZB, s. 39)

Wladimirowo ros. [Tharau] Wladimirowskij Sowjet, Bagrationowskij Rayon, komt. 
pokarmińskie, urząd leśny – 1425/26  r. czynsz (OF 164, k. 7v, 12r); 22 XI 1429  r. 
przywilej (ADPłock, kopiariusz zakonu, s. 52-53); 1437 r. czynsz (GZB, s. 49-50); 29 
IX 1447 r. czynsz (Vis. I nr 133, s. 291)

Włodowo [Waltersdorf ] pow. olsztyński, gm. Światki, komt. elbląskie, komor. miła-
kowskie – 1402 r. czynsz (APG 369,1/2102, k. 21r); 29 IX 1426 r. czynsz (OF 166n, 
s. 43); 11 XI 1439 r. czynsz (OF 200b, k. 295r); 11 XI 1445 r. czynsz (OF 200b, k. 151); 
1445 r. czynsz (APG 369,1/2103, k. 47r); 1446 r. czynsz (OF 200b t. II, k. 109r, 131r); 
1 V 1446 r. czynsz (OF 200b t. II, k. 135r, 138v, 140r, 142v, 146v); 11 XI 1446 r. 
czynsz (OF 200b t. II, k. 99r); 1446–1447 r. czynsz (OF 200b t. II, k. 308v, 309r); 
1447–1448 r. czynsz (OF 200b, k. 390v); 1 V 1447 r. czynsz (OF 200b t. II, k. 341r, 
350v, 354r); 1 V 1448 r. czynsz (OF 200b t. II, k. 89v); 1449 r. czynsz (OF 200b t. II, 
k. 194r); 1 V 1449 r. czynsz (OF 200b t. II, k. 228v, 229v, 287r); 11 XI 1449 r. czynsz 
(OF 200b, k. 409r); 1450 r. czynsz (OF 200b t. II, k. 9v); 1 V 1450 r. czynsz (OF 200b 
t. II, k. 17r, 20v, 21r) 

Wocławy [Wotzlaff] wiatrak, pow. gdański, gm. Cedry Wielkie, komt. malborskie, wój. 
Grabiny Zameczek – XV w. wzm. (OBA nr 28107)

Wodynia [Klakendorf ] pow. elbląski, gm. Tolkmicko, komt. elbląskie, komor. tolk-
mickie, urząd leśny – 1304–1312 nadanie młyna Eylerowi przez komtura elbląskiego 
Henryka von Gera (PrUB II nr 84, s. 53 /regest/), 30 VI 1330 r. odnowienie przywileju 
na młyn dla Eylera (CDW I nr 249, s. 417 /regest PrUB II nr 691, s. 457); 1402 r. 
czynsz (APG 369,1/2102, k. 52r); 1426 r. czynsz (OF 166n, s. 108); 1434 r. czynsz 
(OF 200b, k. 108r); 11 XI 1435 r. czynsz (OF 200b, k. 110v); 2 II 1439 r. czynsz (OF 

375 Na mapie Schroettera młyn na południe od wsi.
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200b, k. 313r); 11 XI 1440 r. czynsz (OF 200b, k. 323r, 327v); 1442–1443 r. wzm. (OF 
200b, k. 331v); 1443–1444 r. czynsz (OF 200b, k. 249r); 2 II 1444 r. czynsz (OF 200b, 
k. 255r); 1445 r. czynsz (OF 200b, k. 130r); 1445 r. czynsz (OF 200b, k. 178v); 11 XI 
1445 r. czynsz (OF 200b, k. 147); 1445 r. czynsz (APG 369,1/2103, k. 24r); 1 V 1446 r. 
czynsz (OF 200b t. II, k. 145v) 11 XI 1446 r. czynsz (OF 200b, k. 186r); 6 I 1447 r. 
czynsz (OF 200b t. II, k. 329v); 1 V 1447 r. czynsz (OF 200b t. II, k. 343v, 352v); 1 V 
1448 r. czynsz (OF 200b t. II, k. 91v); 1 V 1449 r. czynsz (OF 200b t. II, k. 225v, 229r-
v, 244r); 11 XI 1449 r. czynsz (OF 200b t. II, k. 217r); 1450 r. czynsz (OF 200b t. II, 
k. 12r, 54r); 1 V 1450 r. czynsz (OF 200b t. II, k. 19r, 20v)

Wolnica376 [Freimarkt, Freymarkt] pow. lidzbarski, gm. Lubomino, bp. warmińskie, 
komor. orneckie – 11 XI 1375 r. wzm. (CDW II nr 513, s. 548); 11 XI 1384 r. wzm. 
o stawie (CDW III nr 175, s. 138); 11 IV 1423 r. wzm. (CDW III nr 599, s. 594-595)

Wolność377 [Buschmühle] pow. chojnicki, gm. Chojnice, komt. człuchowskie – 22 VI 
1380  r. przywilej (HKS nr 127, s. 139); czynsz Puschmole (OBA nr 28953, k. 7r); 
1463 r. wzm. Poschmole (APB 1675/33, s. 42) zob. młyny Chojnice

Wonna [Wonno] pow. nowomiejski, gm. Biskupiec, komt. ostródzkie, komor. iławskie 
– 24/25 II 1320 r. prawo budowy młyna dla sołtysa za zgodą Zakonu (PrUB II nr 269, 
s. 172)

Wopy378 [Woppen] pow. braniewski, gm. Pieniężno, kap. warmińska, komor. pienięż-
nieńskie – 8 V 1347 r. wzm. o stawie dla młyna (CDW II nr 95c, s. 100); 6 V 1405 r. 
sprzedaż młyna (CDW III nr 408, s. 396); 28 VI 1426 r. sprzedaż młyna (CDW IV nr 
122, s. 176)

Worobjowo379 ros. [Leysse, Groß Hohenrade] Nisowskij Sowjet, Gurjewskij Rayon, 
komt. królewieckie, komor. Waldau – 25 I 1362 r. odnowienie przywileju (OF 107, 
k. 284r, regest PrUB VI/1 nr 6, s. 3)

Worławki [Worlack] pow. bartoszycki, gm. Górowo Iławecke, komt. bałgijskie, komor. 
Woria – 1411–1412 r. czynsz (OF 162, k. 73v); 1415 r. czynsz (OF 201, k. 13r); 1437 r. 
czynsz (GZB, s. 39); 1483 r. wzm. (OstF 286, s. 53-54)

376 Na temat dziejów młyna V. Röhrich, Die Kolonisation, ZGAE 18, 1911, s. 260-261.
377 Młyn na południe od leśniczówki Wolność i na zachód od wsi Charzykowy.
378 Inna wieś Woppen (obecnie nieistniejąca) na północ od Olsztyna koło wsi Spręcewo w gminie 

Dywity. Na mapie Schroettera młyn zaznaczony we wsi Barkweda (niem. Bergfriede)
379 Młyn w Hohenrade wzmiankowano w 1563 r., Die Türkensteuer, Bd. 1, s. 272.
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Woryny380 [Worienen] pow. bartoszycki, gm. Górowo Iławeckie, komt. bałgijskie, ko-
mor. bałgijskie – 1415 r. wzm. o młynie, pustym (OF 201, k. 13r); 1421 r. wzm. (OF 
86, k. 21v); (jako Woria) 1437 r. czynsz (GZB, s. 39)

Wozławki [Wuslack] wiatrak, pow. bartoszycki, gm. Bisztynek, bp. warmińskie, komor. 
lidzbarskie – 26 XI 1380 r. przywilej na budowę wiatraka (CDW III nr 106, s. 79)

Wólka Tolkowiecka [Pilgrimsdorf, bonis Johannis Borneman, Bormanshof ] pow. bra-
niewski, gm. Płoskinia, kap. warmińska, komor. pieniężnieńskie – 10 XI 1300 r. wzm. 
o prawie budowy we wsi Tolkowiec (CDW I nr 109, s. 190); 9 I 1301 r. wzm. o prawie 
budowy (CDW I nr 111, s. 193); 2 II 1364 r. wzm. (CDW II nr 353, s. 361); 2 II 
1366  r. przywilej (CDW II nr 391, s. 403-404), 1406  r. wzm. o młynie i młynarzu 
(CDW III nr 427, s. 429)

Wrocki381 [Wrotzk] pow. golubsko-dobrzyński, gm. Golub-Dobrzyń, komt. brodnickie 
– 14 X 1446 r. czynsz z ogrodu młyńskiego (Vis. I nr 124, s. 265)

Wronkow, Idashof, majątek przed miastem, pow. człuchowski, gm. Czarne, komt. 
człuchowskie – 13 VI 1503 r. wzm. o odbudowie młyna (GStA PK, Perg. Urk., Sch. 
77 nr 56)

Wróblik382 [Gut Sperlings] pow. lidzbarski, gm. Lidzbark Warmiński, bp. warmińskie, 
komor. lidzbarskie – 11 VII 1355 r. wzm. (CDW II nr 222, s. 220) zob. Urbanowo

Wrzeszcz [Langfuhr] młyn na Strzyży, obecnie Gdańsk Wrzeszcz, komt. gdańskie, urząd 
leśny – 1261 r. wzm. (PU nr 189, s. 161); 25 XI 1263 r. sprzedaż młyna (PU nr 202, 
s. 169); 1291 r. wzm. o miejscu na młyn (PU nr 481, s. 429); pocz. XV w. czynsz (KKG 
nr 231, s. 226); 1402–1404 r. wzm. (HRD, s. 204); 1404 r. wzm. (HRD, s. 23)

Wrzeście [Freist] pow. lęborski, gm. Wicko, komt. gdańskie, wój. lęborskie – pocz. 
XV w. czynsz (KKG nr 226, s. 208); czynsz (OBA nr 28752)

Wysoka, Grądowy Młyn [Hohendorf ] pow. elbląski, gm. Rychliki, komt. dzierzgońskie, 
komor. Kirsiten – 12 V 1244 r. wzm. o dwóch miejscach na młyny (Ch. Krollmann, 
Besiedlungs-Geschichte, s. 9); 6 I 1321 r. wzm. o rezerwacji miejsca na młyn (PrUB II nr 
311, s. 227); 1383 r. wzm. (PKCh, s. 194, 205, 208); 1388 r. wzm. (A. Semrau, Die 
Siedlungen im Kammeramt Kirsiten, MCV 41, s. 60-61, 64; H. Wunder, dz. cyt., s. 151); 
1406 r. wzm. (PKCh, s. 125)

380 Młyn na mapie Schroettera poniżej wsi. Może chodzi o inny, położony bliżej wspomnianych dóbr 
w Werwilten? 

381 Na mapie Schroettera oznaczono poniżej wsi młyn Suwalla Mühle.
382 Młyn nad rzeką Ramia, dopływem Łyny.
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Zagórze, aktualnie Rumia Zagórze [Sagorsch] pow. wejherowski, gm. Rumia, komt. 
gdańskie, okr. pucki – pocz. XV w. czynsz (KKG nr 229, s. 216); 1438 r. czynsz (GZB, 
s. 126)

Zajączkowo [Haselau] pow. elbląski, gm. Milejewo, komt. elbląskie, komor. tolkmickie, 
urząd leśny – 14 VII 1335 r. rezerwacja miejsca (APG 369,1/2078, s. 21 CDW I regest 
nr 270, s. 158 (nr 422); 1393 r. czynsz (APG 369,1/2102, k. 49v); 23 II 1431 r. wzm. 
(CDW IV nr 362, s. 399); 13 XI 1432 r. nadanie młyna z dobrami (APG 369,1/2077, 
s. 255, koncept dokumentu OBA nr 6253; J. Stephan, Die Handfesten des Elbinger 
Komtureibuches, nr 131/19, s. 148-149); 1440 r. czynsz (APG 369,1/2103, k. 25r); 
11 XI 1449 r. czynsz (OF 200b t. II, k. 218v); 1451 r. wzm. (W. Kętrzyński, O ludności 
polskiej, s. 365)

Zalewo [Saalfeld] wiatrak, pow. iławski, komt. dzierzgońskie, wój. przezmarskie – 
1406 r. wzm. (PKCh, s. 152); przed 1416 r. czynsz (GZB, s. 11); 1437 r. czynsz (GZB, 
s. 36); 1451 r. nadanie wiatraka (OF 100, k. 4r)

Załakowo383 [Sallakowo] pow. kartuski, gm. Sierakowice, komt. gdańskie, prok. mira-
chowskie – 1438 r. czynsz (GZB, s. 123)

Zaretschje ros. [Kaimen, Kaymen] przed zamkiem, Dobrinskij Sowjet, Gurjewskij Ray-
on, komt. królewieckie – 15 XI 1400 r. nadanie młyna (OF 107, k. 242v); ok. 1400 r. 
wzm. (OF 108, k. 253r); 1437 r. czynsz „molner vor dem huse” (GZB, s. 57)

Zastawno [Schönberg] pow. elbląski, gm. Młynary, komt. elbląskie, komor. Burdajny 
– 2 VI 1326 r. rezerwacja Zakonu (PrUB II nr 557, s. 373); 13 IX 1446 r. czynsz (Vis. 
I nr 120, s. 238); 25 XI 1451 r. czynsz (Vis. II nr 176, s. 140)

Ząbrowo [Sommerau] pow. iławski, gm. Iława, kap. pomezańska – 1372  r. sprzedaż 
młyna (K. J. Kaufmann, Geschichte, s. 165)

Zblewo [Hoch Stüblau] pow. starogardzki, gm. Zblewo, komt. grudziądzkie – 1417 r. 
wzm. o Mikołaju Molner – młynarzu? (HRD, s. 94); 1438 r. czynsz (GZB, s. 102); 
czynsz (OBA nr 28749)

Zęblewo, młyn pomiędzy Lewinem [Lewinno] i Zęblewem [Zemblau] na rzece Bol-
szewce384 komt. gdańskie, prok. mirachowskie – 13 VII 1334 r. przywilej (PrUB II nr 
848, s. 571); 13 XII 1348 r. wzm. (PrUB IV nr 373, s. 343-345)

383 Zob. K. Bruski, Obszar dziesiejszej gminy Sierkowice w średniowieczu (do 1454  r.), [w:] Dzieje 
Gminy Sierkowice, red. A. Groth, Gdańsk 2008, s. 32.

384 Na mapie Schroettera oznaczone jako Zomblewosche Mühle.
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Zęblewski Młyn, młyn pomiędzy Lewinem [Lewinno] i Zęblewem [Zemblau] komt. 
gdańskie, prok. mirachowskie – 13 XII 1348  r. wzm. nowy młyn i stary (Zęblewski 
Młyn)385 (PrUB IV nr 373, s. 343-345)

Zielonowo386 (Zieleniak) [Grünau] strumień przy jeziorze Pluszne, pow. olsztyński, gm. 
Stawiguda, kap. warmińska, komor. olsztyńskie – 3 III 1356 r. przywilej (PrUB V nr 
417, s. 234, druk: CDW II nr 234, s. 235)

Zięby387 [gruntmolner, Grundmühle Finken] pow. bartoszycki, gm. Górowo Iławeckie, 
komt. bałgijskie, komor. Pruska Iława – 1437 r. czynsz z młyna i karczmy (GZB, s. 39)

Zła Wieś Mała [Klein Bösendorf ] pow. toruński, gm. Zławieś Wielka, komt. toruńskie 
– 1447 r. wzm. młyn łodny i zbożowy (H. Maercker, s. 194) 21 III 1457 r. wzm. (ASP 
IV nr 359, s. 551; SHGZCH, s. 155)

Zwierzynek [Hirsegrym, Hirsemühl] pow. tczewski, gm. Tczew, wój. tczewskie – 23 
XII 1399 r. wzm. (MT, s. 48)388; 1417 r. czynsz (ZHM, s. 55); 16 VIII 1439 r. nowy 
przywilej (OF 98, k. 119r-120r)389

Zybułtowo [im lande zu Sossen, Seewalde] pow. ostródzki, gm. Grunwald, kom. 
ostródzkie, komor. Olsztynek – 25 IV 1336 r. wzm. o młynie i warunkach budowy jazu 
(PrUB III/1 nr 53, s. 40-41)

Żarnowiec390 [Zarnowitz] pow. pucki, gm. Krokowa, komt. gdańskie, okr. pucki – 10 II 
1279 r. wzm. (PU nr 302, s. 257-259); 1406 r. wzm. (APG 942/202, s. 14-17)

Żegoty [Siegfriedswalde] pow. lidzbarski, gm. Kiwity, bp. warmińskie, komor. lidzbar-
skie – 29 VI 1358 r. prawo budowy młyna (CDW II nr 270, s. 270-271); 1 V 1376 r. 
kupno młyna (CDW III nr 7, s. 6)

385 A. Czacharowski, dz. cyt., s. 82.
386 Wydawcy w CDW II podali jako lokalizację wieś Gryżliny (Grieslienen), poprawiono w PrUB na 

Zielonowo, młyn znajdował się tam do 1945 r. Na mapie Schroettera oznaczono Grün Mühle
387 Na mapie Schroettera młyn oznaczono jako Finkensche Mühle. Nazwa Grundmühle poświad-

czona jest w XVIII w.
388 M. Grzegorz, Osady, s. 122 przyjął, że chodziło tu o młyn cysterski w Jezgninie. Wydatkowane 

wówczas przez wójta tczewskiego 111 grzywien na zakup młyna nie mogło jednak dotyczyć zakupu 
tego młyna, gdyż przeszedł on w ręce Krzyżaków w wyniku wymiany dóbr dokonanej z cystersami 
z Oliwy w 1407 r.

389 Odnowiony przywilej dotyczył młyna określonego jako Girschgrim.
390 Młyn na wschód od siedziby klasztoru, na mapie Schroettera oznaczony jako Zarnowitzer Mühle
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Żelazna Góra391 [Eisenberg] pow. braniewski, gm. Braniewo, komt. bałgijskie, urząd 
leśny – 11 XI 1412 r. wzm. o młynie (GA, s. 159); przed 1416 r. wzm. (GZB, s. 5); 23 
IX 1418 r. czynsz dla leśnego (GA, s. 163); 11 VI 1449 r. wzm. (GStA PK, Perg. Urk., 
Sch. XXV nr 49)

Żelichowo [Petershagen] dwa wiatraki, pow. nowodworski, gm. Nowy Dwór Gdań-
ski, komt. malborskie, wój Laski – 21 V 1328 r. rezerwacja Zakonu (PrUB II nr 616, 
s. 407); ok. 1400 r. czynsz z 2 wiatraków (ZHM, s. 31); 1400 r. czynsz (MK, s. 19); 
1401 r. czynsz (MK, s. 39); 26 III 1402 r. czynsz (MK, s. 75); 1403 r. czynsz (MK, 
s. 105, 111); 1404 r. wzm. (HRD, s. 46); 1407 r. czynsz z wiatraka (MK, s. 196); 1408 r. 
czynsz (MK, s. 209)392; 1417 r. wzm. (HRD, s. 94); 1443 r. wzm. wiatrak pusty (OBA nr 
8388= druk J. Sarnowsky, Das Treßleramt des Deutschen Ordens, nr 5, s. 205.)

Żelistrzewo [Sellistrau] pow. pucki, gm. Puck, komt. gdańskie, okr. pucki – 1400 r. 
czynsz (KKG nr 229, s. 215); 11 XII 1407 r. wzm. o młynie, zmiana właściciela (GStA 
PK, Perg. Urk., Sch. 50/60); 18 III 1425 r. wzm. (APG 945/3); 25 XI 1448 r. wzm. 
(APG 945/3)

Żukowo393 [Zuckau] nad rz. Radunia, komt. gdańskie, okr. sulmiński – 24 IX 1259 r. 
wzm. o miejscu na młyn (PU nr 186, s. 158-159)

Żurawno [Kaltfliess] obecnie część miasta Olsztyn koło Gutkowa, kap. warmińska, ko-
mor. olsztyńskie – 3 XI 1380 r. przywilej (CDW III nr 105, s. 78-79), 4 VII 1447 r. 
wzm. (AAO, AK, F, k. 202v)

391 Młyn znajdował się 1,5 km na północ od wsi, na mapie Schroettera oznaczony jako Eisenberg-
sche Mühle.

392 Wg W. Długokęckiego, Z dziejów młynarstwa, s. 26.
393 Za taką lokalizacją opowiedział się B. Śliwiński, Wieś Żukowo wedle najdawniejszych źródeł pisa-

nych [w:] Dzieje Żukowa, red. tenże, Żukowo 2003, s. 69. Informacje na temat losów młyna w Żuko-
wie w drugiej połowie XV w. zestawiła B. Możejko, Żukowo od schyłku XIV w. do początków XVI w., 
[w:] Dzieje Żukowa, red. B. Śliwiński, Żukowo 2003, s. 102-104.
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Wykaz skrótów

AAO Archiwum Archidiecezji Warmińskiej w Olsztynie
ABMK „Archiwa Biblioteki i Muzea Kościelne”
Abt. Abteilung
ADP Archiwum Diecezji Chełmińskiej w Pelplinie
ADPłock Archiwum Diecezjalne w Płocku
AF „Altpreussische Forschungen“
AM „Altpreussische Monatsschrift“
AMH Ausgabebuch des Marienburger Hauskomturs
APB Archiwum Państwowe w Bydgoszczy
APG Archiwum Państwowe w Gdańsku
APT Archiwum Państwowe w Toruniu
ASP Acten der Ständetage Preussens
BG PAN Biblioteka Gdańska Polskiej Akademii Nauk
BGW „Beiträge zur Geschichte Westpreußens”
Bischof Johannes Das Zinsbuch Bischof Johannes Kropidłos von Włocławek 

vom Beginn des 15. Jahrhunderts
CDP Codex Diplomaticus Prussicus
CDW Codex diplomaticus Warmiensis oder Regesten und Urkunden 

zur Geschichte Ermlands.
d. denar (fenig)
Das Kulmer 
Gerichtsbuch

Das Kulmer Gerichtsbuch 1330–1430 (Liber memoriarum 
Colmensis civitatis)

Das Zinsbuch
DCS Documenta Capitaneatus Slochoviensis (1471–1770)
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Die Türkensteuer Die Türkensteuer im Herzogtum Preußen 1540
Fontes TNT Fontes Towarzystwa Naukowego w Toruniu
Froelich Geschichte des Graudenzer Kreises, t. I.
GA Das grosse Ämterbuch des Deutschen Ordens
grz. grzywna pruska
GStA PK Geheimes Staatsarchiv Preussischer Kulturbesitz
GZB Das grosse Zinsbuch des Deutschen Ritterordens 1414–1438
HA Haupt Abteilung
Historia Golubia-
Dobrzynia

K. Mikulski, J. Wroniszewski, W cieniu krzyżackiej warowni 
(do 1466 roku), [w:] Historia Golubia-Dobrzynia, t. 1, 
Środowisko geograficzne, pradzieje i historia Golubia do 1939 
roku, red. K. Mikulski, współ. M. Starosta, Toruń 2008, 
s. 129-168

HKE J. Stephan, Die Handfestensammlungen der Komturei Elbing 
vom Ende des 14. Jahrhunderts, Jahrbuch für die Geschichte 
Mittel- und Ostdeutschlands

HKS Handfesten der Komturei Schlochau
HRD Handelsrechnungen des Deutschen Ordens
Katalog A. Radzimiński, J. Tandecki, Katalog dokumentów i listów 

krzyżackich Archiwum Państwowego w Toruniu, t. I (1251–
1454)

KH „Kwartalnik Historyczny”
KHKM „Kwartalnik Historii Kultury Materialnej”
KKG Księga komturstwa Gdańskiego
KŁNMT Księga ławnicza Nowego Miasta Torunia
KŁSMT 1428–1456 Księga Ławnicza Starego Miasta Torunia 1428–1456
KŁSMT 1456–1479 Księga Ławnicza Starego Miasta Torunia 1456–1479
LP 1565 Lustracja województwa pomorskiego 1565
LSVCT Liber scabinorum veteris civitatis Thoruniensis
Lustracja 1565 Lustracja województw malborskiego i chełmińskiego 1565
Lustracja 1570 Lustracja województw malborskiego i chełmińskiego 1570
MA Das Marienburger Ämterbuch
Maercker Geschichte der ländlichen Ortschaften und der drei kleineren 

Städte des Kreises Thorn
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MCV „Mitteilungen des Copernicus Vereins für Wissenschaft und 
Kunst in Thorn”

MK Das Marienburger Konventsbuch der Jahre 1399–1412
MPH Monumenta Poloniae Historica
MRPS Matricularum Regni Poloniae Summaria
MT Das Marienburger Tresslerbuch der Jahre 1399–1409
NKRSME Nowa księga rachunkowa Starego miasta Elbląga 1404–1414
OBA Ordensbriefarchiv
OF Ordensfoliant
okr. śr. ruch. okresowa średnia ruchoma
OstF Ostpreußische Folianten
Perg. Urk. Pergament Urkunden
PKCh Das Pfennigschuldbuch der Komturei Christburg
PrUB Preussisches Urkundenbuch
PU Pommerellisches Urkundenbuch
QSGDO Quellen und Studien zur Geschichte des Deutschen Ordens
QuD „Quellen und Darstellungen zur Geschichte Westpreussens”
RE „Rocznik Elbląski”
RHDO Regesta historico-diplomatica Ordinis S. Mariae 

theutonicorum 1198–1525
Sch. Schieblade
Schuldbücher Die Schuldbücher und Rechnungen der Großschäffer und 

Lieger des Deutschen Ordens
SGKP Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów 

słowiańskich
SHGKG Słownik historyczno-geograficzny komturstwa gniewskiego 

i okręgu nowskiego wójtostwa tczewskiego w średniowieczu
SHGKT Słownik historyczno-geograficzny komturstwa tucholskiego 

w średniowieczu
SHGZCH Słownik historyczno-geograficzny ziemi chełmińskiej 

w średniowieczu
SHGZChojnickiej Słownik historyczno-geograficzny ziemi chojnickiej w granicach 

komturstwa człuchowskiego
sk. skojec
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sol. solidus
SRP Scriptores rerum Prussicarum
SRW Scriptores rerum Warmiensium
Taryfy 1682 Taryfy podatkowe ziem Pruskich z roku 1682
TNT Towarzystwo Naukowe w Toruniu
UBC Urkundenbuch des Bisthums Culm
UBP Urkundenbuch zur Geschichte des vormaligen Bisthums 

Pomesanien
UBS Urkundenbuch des Bisthums Samland
UKT Urkunden der Komturei Tuchel
Vis. Visitationen im Deutschen Orden im Mittelalter
Weber Preussen von 500 Jahren culturhistorischer, statistischer und 

militarischer Beziehung nebst Special-Geographie
ZGAE „Zeitschrift für die Geschichte und Altertumskunde 

Ermlands”
ZH „Zapiski Historyczne”
ZHM Das Zinsbuch des Hauses Marienburg
ZKM 1444 M. Grzegorz, Das Zinsbuch der Komturei Mewe von 1444, 

BGW 12, 1991
ZWG „Zeitschrift des Westpreussischen Geschichtsvereins”
ŹD Źródła dziejowe t. XXIII, Polska XVI w., Prusy Królewskie cz. I
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Bibliografia

I.  Źródła archiwalne

ARCHIWUM ARCHIDIECEZJI WARMIŃSKIEJ W OLSZTYNIE (AAO)

Archiwum Biskupie
Liber privilegiorum C nr 1, C nr 2

Archiwum Kapituły
Księgi przywilejów, Privilegienbuch F

ARCHIWUM DIECEZJALNE W PELPLINIE (ADP)

Akta klasztorne kartuzów
Akta klasztoru cystersów w Pelplinie
Monastica, Kartuzy nr 5 – Schwengel, Apparatus ad annales Cartusiae Paradisi B. M. V., 

t. I (1380–1521); Kartuzy nr 28 Codex diplomaticus Cartusiae Paradisi BMV con-
tinens privilegia, diplomata aliasque literas a prima fundatione monasterii usque ad 
annum 1526

Monastica, Pelplin nr 70

ARCHIWUM DIECEZJALNE W PŁOCKU (ADPłock)

Kopiarz zakonu niemieckiego NMP1 (sprawy gospodarcze) 1352–1701

1 Wykorzystano kopię mikrofilmu ośrodka Archiwów, Bibliotek i Muzeów Kościelnych (ABMK) 
nr 1541. 
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ARCHIWUM PAŃSTWOWE W BYDGOSZCZY (APB)

Akta miasta Chojnic 
1675/33 Acta consularia z lat 1436–15442 

ARCHIWUM PAŃSTWOWE W GDAŃSKU (APG)

1. Archiwum miasta Elbląga

A. Kolekcja dokumentów elbląskich
368/I,30; I,74; II,10

B. Akta miasta Elbląga 
369,1/2102–2104 Księgi czynszowe komturstwa elbląskiego
369,1/2077 Księga komturstwa elbląskiego
369,1/2078 Altes copiebuch einiger Handfesten der Doerfer auf der Hoehe im 

elbingischen Komthuramt

2. Archiwum miasta Gdańska

A. Dokumenty
300D, działy: 70, 79

B. Księgi
Księgi ławnicze Głównego Miasta 300,43/1c

3. Akta klasztoru cystersów w Oliwie, Liber privilegiorum Monasterii Oliviensis, 
940/413

4. Akta klasztoru cysterek, później benedyktynek w Żarnowcu 942/69, 202

5. Akta klasztoru kartuzów w Kartuzach 945/3

ARCHIWUM PAŃSTWOWE W TORUNIU (APT)

A. Dokumenty Kat. I nr 307, 736, 1057, 1473, 2081.
Zbiory archiwalne TNT nr 579 (mikrofilm z XIV. HA Abt. 322A nr 3).

BIBLIOTEKA GDAŃSKA POLSKIEJ AKADEMII NAUK (BG PAN)

ms 1311 Schwengel, Apparatus ad annales Cartusie Paradisi B. M. V., t. IV (1589–1645)

2 Dzięki uprzejmości Pana mgr. Marcina Kurra z APG wykorzystano mikrofilm nr 6 – 13445.
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GEHEIMES STAATSARCHIV  

PREUSSISCHER KULTURBESITZ BERLIN DAHLEM (GStA PK)

Hauptabteilung XIV, Rep. 320A Stadt Konitz nr 2; Rep. 322A Stadt Kulm nr 3-6, 8, 107
Hauptabteilung XX, Staatsarchiv Königsberg
Ordensbriefarchiv (OBA) listy z XV–XVI wieku 
Ordensfolianten3 (OF) z XIV–XV w.
Ostpreussische Folianten4 (OstF) z XVI–XVIII w.
Pergament-Urkunden (PU) z XIII–XVI w.

II.  Źródła kartograficzne

L. von Schroetter, Karte von Ost-Preussen nebst Preussisch Litthauen und West-Preus-
sen nebst dem Netzdistrict [...] 1796–1806.

Reymann’s Topographische Special-Karte von Central Europa 1:200 000, arkusze 4-5, 
16-17, 30-31.

III.  Źródła drukowane

Acten der Ständetage Preussens unter der Herrschaft des Deutschen Ordens, hg. von 
M. Toeppen, Bd. I–V, Leipzig 1878–1886.

Ad historiam ecclesiasticam Pomeraniae apparatus pauper subsidia literaria poscens a vi-
ris bonis et doctis collectus ad interim a Georgi Schwengel Cartusiae Priore 1749, 
wyd. B. Czapla, (Fontes TNT nr 16-19), Toruń 1912–1915.

Aufzeichnungen zur Geschichte des Bisthums Pomesanien, hg. v. M. Toeppen, [w:] SRP, 
Bd. V, s. 386-439.

3 Kwerendą objęto OF 2a, 2c, 3, 6, 7, Regesty do 8-11, OF 13-17, 18-18b, 20-23, 24a, 27-30, 
33-40, 42, 46-48, 58, 83, 85-87, 89α, 89δ, 91-100, 103-105, 107-113, 115, 121, 123, 125, Rep. 
100a nr 248 Fotokopie, 136, 162-164, 166m, 166n, 167, 175, 176, 182k, 183-184a, 186, 186a, 190, 
192-200b, 201-202, 259.

4 Kwerendą objęto OstF 116-132, 141-144, 147e, 151, 154, 156-159a i b, 172, 180, 184, 185, 
207, 209, 210, 217-219, 233, 243, 245, 262, 262a, 263, 286, 286a, 298, 308, 308a, 315, 317, 322, 
332, 333, 337, 338, 351, 356, 357, 368, 448.
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Chronica Oliviensis, auctore Stanislao, abate Oliviensi, ed. W. Kętrzyński, [w:] MPH, 
t. VI, Kraków 1893, s. 290-350. 

Codex diplomaticus Prussicus. Urkunden-Sammlung zur ältesten Geschichte Preus-
sens aus dem Königlichen Geheimes Archiv zu Königsberg nebst Regesten, hg. von 
J. Voigt, Bd. I–VI, Königsberg 1836–1861.

Codex diplomaticus regni Polonie et Magni Ducatus Lituaniae, hg. von M. Dogiel, vol. 
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mistrza młyńskiego w Królewcu w 1425 r. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  182

Wykres 3. Ilość zboża i słodu pobierana w młynach
mistrza młyńskiego w Elblągu od 4 XI 1431 r. do 2 XI 1432 r.  . . . . . .  183

Wykres 4. Ilość zboża i opłata przemiałowa pobierana w młynach
mistrza młyńskiego w Elblągu od 4 XI 1431 do 2 XI 1432 r. . . . . . . . .  183

Wykres 5. Ilość zboża i słodu pobierana w młynach
mistrza młyńskiego w Pasłęku od 3 V 1444 do 2 II 1445 r.  . . . . . . . . .  184

Wykres 6. Ilość słodu, żyta i pszenicy pobierana w młynach
mistrza młyńskiego w Królewcu w 1425 r., w Elblągu
w latach 1431–1432 i w Pasłęku w latach 1444–1445  . . . . . . . . . . . . .  185

Wykres 7. Pobór zbóż w młynach prokuratora w Szestnie 
1448, 1450–1452 – suma dla trzech młynów
(żyto, słód, pszenica i sweynoss) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  187

Wykres 8. Ilość zboża pobieranego z młynów w Szestnie,
Pilcu i Mrągowie 1448, 1450–1452 
– suma 4 zbóż (żyto, słód, pszenica i sweynoss)  . . . . . . . . . . . . . . . . . .  188

Wykres 9. Średni przemiał dzienny młynów w Szestnie,
Pilcu i Mrągowie w latach 1448, 1450–1452 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  198

Wykres 10. Szacunkowe wykorzystanie możliwości przemiałowych
młynów w Szestnie, Mrągowie i Pilcu 1448, 1450–1452 . . . . . . . . . .  200

Wykres 11. Poszczególne zboża i opłata przemiałowa pobierana w młynach
mistrza młyńskiego w Elblągu od 4 XI 1431 do 2 XI 1432 r. . . . . . . .  247

Wykres 12. Liczba wzmianek o młynach w XIII w. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  302
Wykres 13. Liczba wzmianek o młynach w XIV w. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  305
Wykres 14. Wzrost liczby wzmianek o młynach od XIII

do pierwszej połowy XV w.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  306
Wykres 15. Liczba wzmianek o młynach w pierwszej połowie XV w.  . . . . . . . . . .  307
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Indeksy

1.  Indeks rzeczowy

Indeks obejmuje pierwszą część opracowa-
nia bez załączonych spisów.

benedyktynki Toruń  27, 39, 41, 94, 104, 
143, 230, 236, 246, 261, 269, 304, 
357

biegun (kamień młyński)  154, 155, 168
cewia  154
cysterki Żarnowiec  24, 38, 42, 109, 230, 

236, 238, 243, 285, 296, 304, 326
cystersi Ląd  38, 40, 95, 229, 235, 297
cystersi Oliwa  24, 35-38, 41-42, 47, 

48, 96, 100-101, 107-109, 112, 137, 
229, 236, 241, 243, 295-298, 302, 
304, 308, 326

cystersi Pelplin  36, 38, 39, 42, 89, 95, 
112, 244, 276, 297, 298, 304, 326

czeladź młyńska  60, 182, 203, 204, 205, 
221, 244, 245, 247-251, 333-346

dzierżawa młyna  44, 48, 75-80, 96, 127, 
161, 171, 173, 174, 179, 188, 190-
192, 194, 196, 198, 199, 202, 205, 
208, 211, 235, 245, 246, 250, 268, 
308, 314, 322, 330, 332, 336-338, 
344, 345, 347

fenster  149, 152, 153

flutrynne  146, 149-152, 167, 168, 256, 
280 

folusz  9, 32, 58, 133, 148, 150, 151, 
153, 158, 165, 168, 169, 171-177, 
201, 275, 331, 332, 334-337

grobla  25, 45, 51, 67-69, 130, 131, 134, 
139-144, 152, 165, 245, 256, 260-
262, 264, 276, 289, 295, 298

jaz  142, 144, 152, 153, 253, 262
joannici  24, 27, 28, 35, 36, 39, 40, 95, 

112, 229, 235, 237, 256, 257, 279, 
297, 304

kamień młyński  68, 69, 70, 75, 76, 79, 
124, 126, 141, 154-163, 166-170, 
173, 174, 177, 217, 263, 330, 334, 
335

karczma  27, 30, 31, 34, 37, 42, 49, 55, 
62-64, 66, 67, 82-84, 86, 89, 94, 97-
101, 104, 105, 107, 108, 110, 113, 
119, 146, 147, 164, 200, 201, 210, 
212-214, 218, 220, 231, 240, 257, 
259, 262, 266-269, 271, 273, 275-
277, 279, 282-287, 301, 304, 321, 
322, 346

kartuzi  27, 28, 36, 38, 39, 42, 51, 52, 
102, 104, 106, 110-112, 127, 136, 
144, 147, 210, 230, 235-238, 241, 
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Indeksy570

243, 255, 257, 259, 261-263, 272, 
282, 304, 326

koło młyńskie  9, 33, 44, 51, 64, 72, 75, 
80, 93, 100, 101, 106, 108, 120-122, 
125-127, 131, 132, 135, 136, 138-
140, 146-155, 159, 160, 165-168, 
170, 180, 189, 190, 192-199, 206, 
208, 211, 212, 214, 215, 218-221, 
223, 238, 256, 260, 267-269, 274, 
280, 289, 293, 294, 325, 329, 332, 
336-338, 344, 345

koło nasiębierne  120, 121, 131, 139, 
151, 153, 192, 196, 293, 294, 344

koło paleczne  125, 147, 148, 154, 
koło podsiębierne  120-122, 153, 196, 

293
kuźnia  9, 32, 34, 55, 58, 93, 331, 337, 

341
leżak (kamień młyński)  154, 155
łub  155
maca (miarka)  194, 243, 244, 248, 250, 

314
miedziarnia  36, 134, 275
mielcuch  155, 169, 174-177, 201 
mistrz młyński  34, 77, 134, 136, 138, 

148, 150, 153, 154, 156, 158-160, 
165, 169, 171-186, 189, 194, 197, 
201-205, 211, 217, 234, 244, 246, 
247, 250, 330, 333-335, 339, 340, 
345

młyn deptkowy  125, 126, 166, 199
młyn kieratowy  15, 23, 32, 46, 67, 124, 

125, 131, 159, 161, 164, 169, 199, 
234, 324, 330, 332, 333

młyn łodny  106, 110, 122, 123, 249, 
250, 272, 290, 330, 332, 333, 

młyn ręczny  125, 155, 324
młynówka (kanał młyński)  32, 75, 133-

136, 150, 151, 153, 172, 179, 181, 
185, 189, 253, 255, 262, 263, 290

norbertanki Żukowo  24, 27, 28, 35-37, 
40, 42, 48, 59, 84, 85, 119, 222, 240, 
258, 260, 267, 280, 281, 296, 304, 
326, 

ogród  60-62, 102-104, 109, 114, 164, 
200, 201, 204, 212, 213, 257, 259, 
276, 277, 

osada młyńska  59, 144, 283, 340, 341, 
346

panewka  154
paprzyca  149, 150, 154
płużne  63, 217, 220-222, 344, 346
pręt  149, 150
przywilej młyński  14, 23, 25, 27-32, 

37-40, 49, 51, 52, 58-69, 72, 73, 75, 
79-84, 87, 88, 97, 106, 111, 113, 
118-120, 125-129, 131, 132, 135-
138, 140-142, 144-146, 148-150, 
153, 154, 156, 161, 163, 189, 199, 
202, 206, 208, 210, 211, 217, 221-
226, 229-232, 235, 237, 240-243, 
245, 246, 253, 254, 256-267, 269, 
270, 273, 276-286, 294, 296, 298, 
312, 330, 338, 340, 341, 344-346 

rachunki młyńskie  15, 147, 149, 150, 
151, 154, 160, 173-178, 180, 182, 
184, 185, 187, 189, 196, 199, 201, 
203, 247, 333-335

regale młyńskie  10, 11, 19-27, 34, 35, 
43, 47, 48, 52, 117, 268, 270, 309, 
310, 314, 324, 334, 343 

rów młyński  43, 68, 134-136, 143, 150-
152, 168, 201, 254-256, 258, 260, 
261, 263

ryfa  154
staw górny  132, 139-142, 281, 294
staw młyński  43, 44, 46, 50, 51, 55, 

117, 118, 121, 131, 132, 136-142, 
151, 169, 199, 200, 244, 257, 264, 
266, 269, 176, 279-281, 282, 289, 
294, 297, 346
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szarwark  10, 63, 65, 66, 84, 97, 104, 
113, 134, 212, 213, 260-263, 346

szlifiernia  9, 275
śluza  79, 130, 135, 136, 138, 144, 146, 

149, 152, 153, 164, 169, 180, 205
tartak  9, 34, 50, 51, 58, 79, 165, 275, 

331, 341
vorslag  152, 153, 
wał  147, 154, 154, 
wassirbete  146, 150-152, 280 
werkmistrz  117, 125, 126, 130, 131, 

134, 135, 153, 156, 159, 160, 163-
166, 169, 203-205, 255, 333, 344, 
345

wiatrak  9-11, 13, 23, 27, 34, 43, 44, 46, 
55, 63, 67-70, 76, 86, 90, 96, 97, 99-
101, 103, 104-106, 108, 110, 113, 
124, 125, 128-130, 145, 147-149, 
156-162, 167, 169-171, 189-192, 
206, 209, 211, 213, 214, 222, 224, 
226, 231, 232, 236-238, 241-243, 
254, 259, 270-272, 276, 306, 308-
311, 324, 325, 327, 328, 330-332, 
336, 339, 343, 344-347

wrzeciono  154, 155
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Indeks obejmuje pierwszą część opraco-
wania bez załączonych spisów. Użyto na-
stępujących skrótów: jez. – jezioro, rz. – 
rzeka.

Adamkowo  54, 83
Adamsmole  193
Adlig Neuendorf (ros. Rschewskoe)  193, 

215
Allenburg (ros. Drushba)  92
Aniołowo  79, 89, 208
Asuny  66
Auglitten (ros. Progress)  208
Babięty Wielkie  103
Baldram  46, 89, 339
Bałga  25, 26, 307, 336
Bałowo  126, 127, 142, 213, 278, 280, 

294 
Banowski Młyn  246, 336
Banówka rz.  291, 293
Baranówka  54, 147, 213, 262, 301
Barbarka  103, 341
Barciany  193, 199
Barczewko  65, 113, 142, 281, 283
Barczewo  70, 176, 180, 256
Bardyny  176, 283, 314
Barkówko  201, 224, 270, 280, 310
Barkweda  104, 105, 193, 213
Bartlin  92
Bartoszyce  16, 140, 156, 158, 171-173, 

175-178, 180, 185, 189, 195, 197, 
204, 234, 245, 247, 331, 335, 336

Bauda rz.  134, 291, 293

Bąkowo  54, 57, 84, 
Bekarten (ros. Borovoe)  270
Belno  53, 57
Bemowizna  100, 110, 271, 273
Będzieszyn  92
Białka  272, 313
Białogarda  92, 213, 283, 284, 298
Bielkowo  39, 74, 102, 106, 127, 147, 

210, 229, 230, 236, 238, 241, 257, 
259, 271, 272, 282

Bielski Młyn  39, 41, 94, 268
Bierzgieł  39, 139
Bierzgłowo  27, 32, 33, 59, 144, 269
Biesowo  49, 52, 54, 119, 131, 138
Biskupiec  70
Bisztynek  45, 89, 139, 141, 267, 280, 

281, 339
Bludau (ros. Kostrovo)  73, 164, 170, 

240, 243, 258, 270, 283, 312
Blunaki  95
Błądzikowo  235, 241
Błudowo  52, 53
Bobowo  213, 310, 311
Bogatyńskie  56, 90
Bogdany  222
Boguchwały  314
Boguszewo  51, 193
Bolszewo  50, 82, 144
Boręty  170
Borki  189
Bornity  113, 118, 135, 137, 151, 201, 

213, 223, 255, 272
Borowy Młyn  280, 341

2.  Indeks nazw geograficznych
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Indeksy 573

Borsk  121, 145, 242, 272, 280, 283, 
285, 289, 341

Borucino  83, 310
Borzytuchom  55
Boxen  100, 110
Boże  321
Branica  58, 309
Bratian  33, 34, 78, 162, 195, 220
Brda rz.  48, 53, 164, 290, 292
Breitenteich  104
Brenszmole  310, 311
Brodnica  33, 35, 44, 69, 95, 162, 167, 

195, 273, 330-332, 336
Brodzkie Młyny  193
Brokowo  74
Bronowo  102, 206, 215, 271
Brudzewo  92
Brusy  231, 235
Brydyny  321
Brzeszczyny  72, 133, 340
Brzezina  89, 91
Bugi  127, 213, 221, 272, 279, 280, 283
Burkat  55, 213, 272, 280
Buśnia  58, 309
Bykendorf  231, 235
Bysewo  213
Bysław  73, 213, 309, 312
Bytów  33, 90, 246, 331, 336
Camanczmole  193
Cecenowo  37, 267
Cekcyn  48, 73, 312
Celbowo  92
Cerkiewnik  90
Chełmno  20, 21, 43, 97, 103, 106, 110, 

111, 122-124, 169, 237, 250, 256, 
268, 270, 271, 272, 290, 297, 300, 
301, 308, 330, 332-334, 343

Chełmoniec  70
Chełmża  46, 67, 86, 108, 124, 128, 

146, 149, 191, 241, 271
Chmielno  37

Chmielonko (Pławno)  37, 40, 84, 296, 
304, 310

Chocina rz.  290
Chojnice  43, 44, 97, 103, 107, 125, 

128, 147, 193, 226, 254, 280, 324, 
330-332, 334 

Chrząstówko  235, 238
Chylonia  304
Ciechocin  119, 282, 311
Ciechocino  92
Cisowa  304, 311
Cołdanki  54, 254, 310
Cransschen  193
Crowschemole  213
Czaple Stare  38, 51, 230, 237
Czarna Woda rz.  290, 292
Czarnowo  231, 235
Czarże  125
Czatkowy  38, 95
Czechowo  91
Czechy  156
Czersk  66, 73, 121, 272, 279, 283, 284, 

289
Człuchów  27, 103, 232, 236, 238, 331
Czulpa  101, 157, 161, 193, 212, 272, 

279, 283, 313
Dange  95, 301
Daszkowo  51, 55, 111
Dąbrowa Człuchowska  54, 73
Dąbrówka  179, 263, 309
Dąbrówno  56, 57, 111, 195, 219
Debrzynka rz.  290
Dębnica (Przytok)  257, 271, 280
Dietrichsdorf  52, 53
Dłogobór  74, 267
Dobre Miasto  51, 70, 76, 89, 100, 101, 

107, 113, 132, 271, 272, 339
Dobrzyki  97, 107, 129, 148, 149, 157, 

161, 191, 224, 226, 253, 254, 271, 
272

Dolny Młyn  193, 213, 312
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Indeksy574

Domatowo  41, 229, 236
Domkowo  69, 111
Domnau  313
Drewnowo  213, 222
Drwęca rz.  19, 50, 67, 71, 136, 279, 

290-292
Drwęca Warmińska rz.  291
Drwęck  69
Drybok  38, 95
Duża Kujawa  193
Dywity  90
Działdowo  168, 219, 336
Dziarny  193
Dziarnówko 193
Dzierzgoń  27, 33, 103, 138, 146, 147, 

157, 160-163, 171, 224, 261, 313, 
336

Dźwierzuty  193
Elbląg  21, 26, 27, 60, 89, 91, 98, 99, 

108, 115, 124, 133, 134, 152, 153, 
156, 157, 159-163, 166, 169, 171, 
173, 175-178, 182-187, 195, 197, 
203, 204, 233, 245, 247-250, 268, 
299, 300, 307, 308, 330-336, 343

Elbląg rz.  291, 293
Elma rz.  291
Fedderau  222, 271, 285
Fiszewo  128, 212
Frisching  193, 291
Frombork  49, 52, 53, 134, 147, 291, 

301
Frydląd Pruski  78, 90, 180, 208, 313, 

330, 336
Frygnowo  57
Fuchshol  222
Gać rz.  290
Gaj Grzmięca  193
Gajlity  90
Galiny  189
Gallgarben (ros. Marschalskoe)  96, 113, 

259, 271

Garbno  212
Gardeja  46, 48
Gardeja rz.  290
Gardyna rz.  291, 293
Gardzień  104, 206, 213, 340
Gdańsk  11, 25-27, 32, 34, 37, 42, 92, 

96, 107, 133, 135, 138, 156-163, 
165, 171-175, 178, 179, 197, 205, 
233, 237, 245, 250, 255, 260, 263, 
272, 276, 290, 297, 298, 304, 308, 
331, 332, 335, 336, 345, 347 

Gieduty  139, 141
Gierdawy  33, 34, 331, 336
Gilge  179
Gillischken (ros. Priretschnoe)  91, 139, 

141
Glewitz  92
Glumbin  213
Gniew  26, 78, 89, 168, 194-197, 211, 

231, 235, 289, 300, 301, 307, 330, 
334, 336 

Gnieżdżewo  92
Gnojewo  130
Goch  163
Godkowo  92
Golub  70, 269, 336
Gołdapa rz.  291
Gołębiewko  70, 193, 215
Gołogóra  140
Gołuba rz.  291
Gołubie  38, 51, 52, 109, 110, 112, 144, 

230, 237, 241, 270, 272, 296
Gorczenica  193
Gorczeniczka 308
Goręczyno  51, 52, 68, 136, 138, 201, 

222, 237, 257, 260, 281, 282
Gostycyn  72, 73, 94, 107, 111, 121, 

156, 258, 271, 279, 289, 311, 312
Gotswerder  124, 161, 164
Gotterczfelde  213
Góra Maślana 291
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Indeksy 575

Górkowo  321
Górowo Iławeckie  79, 208, 330
Grabiny Zameczek  34, 129, 179
Grabowo  37, 295
Granzino  38
Grodzki Młyn  74, 108, 146, 151, 230, 

236
Gronowo  92
Groß Hubenyk (ros. Sinjawino)  68
Grudziądz  33, 44, 93, 134, 162, 171, 

269, 324, 332, 336
Grünhoff (ros. Roschtschino)  232, 237
Grzęda  35, 65, 137, 212, 267, 276
Grzybiny  86, 94, 264
Guber rz.  180, 291
Gwieździn  224, 232, 236, 238, 271, 

280, 310
Gylgen mole  63, 213, 221
Hasilmühle  208
Hel  92
Henrykowo  101, 113, 213
Hermsdorf (ros. Pogranitschnyj) 127, 

142, 267
Iława  90, 336
Iławka rz.  291
Iłownica  92
Iseg  69, 111
Jabłonowo Pomorskie  167, 336
Jagodna 50, 52, 62, 65, 98, 108, 114, 

132, 138, 140, 145, 221, 259, 271, 
276, 280, 281, 285

Jakubkowo  53, 119
Janiki Wielkie  31, 193, 223, 224, 271, 

294
Janiszewo  231, 232, 235
Janówka  130
Jantar  232, 237
Jasiniec  58
Jasna  267
Jaszcz  58, 309
Jaźwiska  92

Jedzbark  271, 276, 279
Jez. Drwęckie  291
Jez. Łasin  131
Jez. Mamry  293
Jezgnina  35-37, 42, 48, 96, 100, 112, 

241, 298, 304
Jeziorak jez.  253, 254
Jeziorany  70, 73, 86, 107, 109, 176, 

254, 258, 271-274, 280, 312
Jezioro Ruskie  131
Jeżewo  298
Jeżowska Struga  40, 222
Jędrychowo  49
Juda  111, 279, 341
Jutrzenka  110, 201, 213, 232, 237, 238, 

246, 272, 277, 282
Kabiny  35, 65, 67, 108, 223, 279
Kacza rz.  290
Kadyny  74, 79, 208, 231
Kagenau  55, 109
Kalk  67, 73, 213, 240, 280, 283, 312
Kalnik  314
Kamienica  134, 262
Kamienica Królewska  282, 309
Kamienica Szlachecka  310
Kamienicki Młyn  213
Kamiennik Wielki  90, 118, 138, 213
Kamienny Potok  290
Kamionek Mały  231, 235
Kamionek Wielki  89, 91, 231, 235, 273
Kamionka  52, 57, 74, 98, 230, 236, 

290, 297
Kargan (ros. Bajewka)  208
Karlikowo  193, 230, 236, 310
Karnity  55, 212, 260, 313
Karschau  103
Kartoszyno  230, 236
Kartuzy  38, 42, 271
Karwiny  91
Kaymen (ros. Zaretschje)  33, 265, 310
Kębłowo  92, 231, 236, 309
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Kętrzyn  34, 78, 165, 219, 255, 330
Kiejkuty Stare  66
Kiełp  191
Kiełpino  38, 54, 147, 213, 241, 257, 

261, 282
Kirschappen (ros. Pridoroznoe)  128, 

142, 265
Kirsen strumień  132
Kirsna rz.  291
Kiwity  66, 279, 283, 284
Klekotki  314
Kłajpeda  95, 111, 124, 130, 162, 168, 

244, 301, 307, 336
Kłanino  272
Kłobia  314
Kłodawa  38, 95, 229, 235, 271, 290
Kłódka  55, 336
Kmiecin  91, 271
Kobbelbude (ros. Swetloe)  75, 79, 193
Kobysewo  212, 232, 237
Kochanówka  30, 100, 101, 132, 267, 

271
Kocibórz  90
Koczała  50, 52, 212, 267, 289
Kojehnen  259
Kolbudy  39, 230
Kolińcz  55, 56
Kolm (ros. Wereschagino)  82, 97, 108, 

258, 259
Kolno  67, 85, 266, 268, 283, 339
Kołatek  193
Komayn  140
Koniecwałd  80, 89, 121, 134, 289, 336
Koniewo  224, 271, 273, 283
Konnek  121, 138, 145, 193, 210
Konopat  58, 309
Konradowo  118, 283, 340
Kończewice  20, 254, 272, 290, 300
Koppershagen  63, 213, 271, 283
Kortówka rz.  291
Kowale  230, 236, 267

Kowalewo 41, 94
Kowróz  34, 170, 171, 336
Kozibór  261
Kozłowo  57, 58, 322
Krasin  314
Krasinek  91
Kraskowo  91
Krasny Las  91
Kraszewo  130
Krawczyki  189
Krelikiejmy  213
Krępsk  32, 54, 114, 118, 119, 126, 127, 

193, 206, 270, 272, 279
Krosno  90
Królewiec  27, 33, 34, 46, 77, 80, 85, 95, 

132, 134, 150, 153, 156, 158-161, 
166, 169, 171-182, 184-187, 190, 
194, 195, 197, 201, 202, 211, 217, 
232, 246-248, 250, 269, 270, 300, 
307, 331, 332, 334-336

Królewo  191, 271, 276
Krzewno rz.  291
Krzywe  321
Krzywiec  52, 53
Krzyżanowo  76, 129, 271
Krzyżewo  92
Książki  129, 191
Kujawka rz.  290
Kulmaga  58, 309
Kumehnen (ros. Kumatschjowo)  213, 

241, 243, 258, 278, 279, 281
Kupin  97, 107, 253
Kurzętnik  278
Kwidzyn  46, 56, 98, 171, 339
Kwiela rz.  291
Labiawa (obecnie ros. Polessk)  129, 164, 

336
Lamk  121, 231, 235, 271, 279
Landmel (Młynówka Malborska)  133, 

152, 159, 165, 172
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Laptau (ros. Muromskoe)  108, 154, 
208, 223, 258, 271, 283

Laski  104, 124, 129, 170, 179, 192, 
220, 264

Lasowice Wielkie  97, 104, 106, 129, 
130, 148, 156, 179, 191, 224, 226, 
271, 336

Lauter rz.  142
Lauth (ros. Issakowo)  75, 85, 95, 164, 

189, 214, 241, 258, 279, 283, 300
Leginy  74, 90, 230, 236
Leklowy  77, 101, 105, 129, 270, 271
Lembarg  193
Lembruk  321
Leśno  70, 107, 121, 280, 289
Leśnowo (Leśniewo)  99, 129, 156, 226, 

272
Lewino  40, 48, 85, 240, 281
Lewitten (ros. Soldatskoe)  213, 272
Leysse  30, 213
Lębork  33, 34, 76, 90, 178, 195, 215, 

232, 236, 330, 335
Lichnowy  44, 63, 97, 103, 129, 147, 

215, 224, 226, 276, 
Lichnówki  309
Lidzbark Warmiński  45, 70, 85, 88, 90, 

106, 114, 170, 266, 270, 271, 273, 
332, 339

Lidzbark Welski  33, 193, 336
Liebenau  107, 267
Lieffardsmühle  25, 26, 268
Lignowy  232
Lipia Góra  102, 213, 309
Lipinka  336
Lipinki  130
Lisewo  70, 193
Lisewiec  297
Litwa  27, 64, 71, 293, 325
Liwa rz.  291
Lochstädt  80, 264, 270
Lotyń  52, 54, 310

Lubawa  46, 339
Lubicz  26, 67, 71, 171, 234, 250, 301, 

337
Lubieszewo  130
Lubiszewo  39, 112, 257
Lublewo 230, 236 
Lubnia  107, 111, 231, 235, 279
Lubocheń  58, 309
Lubodzież  57
Ludwikowo  76, 110, 279, 283, 340
Lutryna rz.  290, 292
Luzino  37, 40, 84, 280, 283
Łajsy  104, 223, 280, 283
Łasin  26, 104, 131
Łasinka rz.  53, 119
Ławta rz.  291, 293
Łaźnica rz.  291
Łąg  50, 52, 75, 145, 245, 267, 268, 289
Łąka rz.  39, 41, 94, 104, 143, 236, 249, 

279
Łeba  90, 92, 129, 290
Łeba rz.  291, 292
Łebcz  91
Łęcze  91, 231, 235
Łęgowo  128
Łęguty  55, 89, 193
Łomy  90
Łukta  193
Łupawa rz.  290-292
Łyna  57
Łyna rz.  291-293
Łysonie  119, 213
Majewo  89, 91
Malbork  26, 33, 34, 78, 89, 123-125, 

134, 148, 150, 156, 159, 164, 169, 
171-176, 204, 248, 249, 256, 300, 
307, 331, 332, 335, 337

Mały Komorsk  93
Mały Rudnik  104, 147, 213, 269, 299
Mały Staw  261
Marcinkowo  91, 321
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Marianka  90, 193, 272
Markajmy  45, 88, 106
Markławki  63, 140, 213, 280
Marózka rz.  291
Marquards Mühle  32, 109, 213, 224, 

271, 278, 280
Marusza  119, 156, 193, 223, 242, 260, 

264, 279
Maszewo Lęborskie  213
Mątowy  76, 157, 158, 160, 162, 168, 

179, 334
Mątowy Małe  192
Medenau (ros. Logvino)  271, 283, 310
Mediolini  57
Metgethen  63, 220
Miechucino  213, 271, 310
Mierzeszyn  60
Mieścin  24, 296
Międzyłęż  168
Mikoszewo  122, 147, 156, 211, 232, 

237, 238, 271
Milejewo  89, 91, 291
Miłakowo  64, 193, 314
Miłakówka rz.  291
Miłobądz  24, 91, 129, 296, 297
Mingajny  72, 73, 96, 98, 99, 108, 144, 

145, 213, 267, 269, 279, 283, 312
Mirachowo  121, 213
Mirowo  91
Mlewo  191
Młode Miasto Gdańsk  92
Młosina rz.  279
Młosino jez.  279
Młyn Piekarski (Młynówka Malborska)  

133, 136, 151-153, 169, 172, 337
Młyn Średni (Młynówka Malborska)  26, 

133, 172, 337
Młynarska Wola  262
Młynary  90, 111, 313, 330
Młyniec  71, 127, 337

Młynówka Malborska  133, 134, 136, 
172, 291, 337

Mnichowo  230, 236
Mniszek  58
Mochle  297
Moritten  66, 193
Mostkowo  213, 314
Mrągowo  78, 79, 139, 159, 179, 186, 

188, 195-200, 238, 246, 263, 314, 
321, 322, 330, 337 

Mühlhausen (ros. Gwardejskoje)  213
Muntowo  263, 321
Murzynno  242
Myszewko  130
Myślice  271, 294
Nadbrzeże  74, 213, 217, 231, 235, 238
Nadolnik  73, 121, 145, 151, 193, 242, 

272, 279, 280, 289, 312, 341
Nastrehnen (ros. Kamyšinka)  73
Nawiady  321
Nesselbeck (ros. Orlowka)  164
Neu Kälberg  51, 52, 66, 222
Neumühl (ros. Kostromino)  208
Nicponie  68, 102, 146, 224
Nidzica  33, 90, 168, 337
Niechwaszcz rz.  290
Niedarzyno  212, 279
Niemen rz.  291, 293
Nierybie  213, 224, 232, 237, 238, 271, 

279, 311
Niestępowo  91, 213
Nieszawa  109, 215, 224, 242, 258, 261, 

264, 272
Nieszawka  145, 224, 271
Niewiadów  229, 236
Nimila rz.  48
Nipkowie  99, 128
Nogat rz.  122, 123, 136, 291, 293
Notsack  26, 133, 176, 338
Nowa Cerkiew  91, 309
Nowa Wieś  191, 309
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Nowa Wieś Malborska  309
Nowa Wieś Rzeczna  310
Nowe Kusy  193, 
Nowe Mechowo  41, 229, 236
Nowe Miasto Elbląg  91
Nowe Miasto Lubawskie  213, 224
Nowe nad Wisłą  191, 337
Nowy Dwór  230, 236
Nowy Młyn 70, 224, 279, 308, 341
Nowy Młyn k. Tucholi  73, 132, 193, 

280, 312
Nowy Młyn k. Dzierzgonia  103, 138, 

140, 146, 261
Nowy Staw  129, 145, 215, 226
Obliwice  92
Obozin  39, 41, 224, 235, 279
Odargowo  230, 236
Ogrodniki  91
Olbrachtowo  30, 103, 206, 213, 215
Oleśnica  276
Oleśno  271
Oliwa  38, 42
Olsztyn  31, 34, 70, 89, 102, 106, 109, 

176, 339
Olsztynek  33, 70, 76, 90, 191, 245, 271
Omaza rz.  291, 293
Opalenie  58, 309
Opin  103, 213, 280
Oppen (ros. Prigorki)  257, 259
Orle  51
Orłowo  34, 242, 264, 300, 301
Orneta  45, 87, 98, 99, 101, 102, 104-

106, 108, 256, 266, 269, 332, 339
Orsy  55, 84
Orzechowo  55, 56, 132, 223, 267 
Osa rz.  290, 292
Osieki  212
Osłonino  38, 104, 136, 213, 235, 241, 

255, 262, 282
Ostaszewo  130
Ostrowite  58, 309

Ostróda  33, 34, 134, 190, 193-195, 
202, 245, 336 

Ostrzyce  38, 66, 104, 136, 213, 230, 
237, 241, 255, 259, 263, 272, 283

Pagórki  231, 235
Pajtuny  109, 146, 193, 224, 270, 280, 

285
Paluzy  90
Panien  311
Papowo Biskupie  193
Parlin  121, 193, 289
Parys  74, 221
Pasłęk  34, 49, 89, 150, 160, 166, 171, 

173, 175-178, 182, 184-187, 195, 
204, 233, 247, 273, 300, 307, 310, 
313, 335

Pasłęka rz.  291-293
Pasterzewo  322
Pasym  44, 79, 90, 208, 330, 331, 334
Pawłówko  54, 55, 129
Pąndziencza  242
Pelplin  38
Peterninen  66
Piaśnica rz.  290
Piecki  321
Pielgrzymowo  53
Pieniężno  70, 90, 94, 109, 118
Pierzchowice  150, 193, 337
Piesienica rz.  290
Pilec  79, 89, 188, 196-200, 272, 314, 

314, 321, 322, 337
Piotrowiec  90, 283
Piotrowo  231, 236
Pisa Północna rz.  291
Pisa rz.  291, 292, 295
Piskajmy  56, 89
Pisz  33, 34, 84, 93, 294
Pluszne jez.  279
Płochocin  54, 57, 58, 84
Płutnica rz.  290
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Pobethen (ros. Romanovo)  102, 105, 
127, 142, 271, 310

Podgórze  91
Podjazy  83
Pogauen (ros. Wyssokoe)  30
Poggenpfuhl (ros. Mendeelevo)  63, 113, 

114, 271, 273
Pogódki  24, 38, 39, 296
Pogrodzie  89, 91
Pojerstieten (ros. Kolodcy)  272
Pokarmin  33, 129
Pokirren  69, 140, 153, 232, 237, 269, 

283
Pokopsteten  108
Pokrzywno  156, 242, 260, 264
Poledno  213
Polnische mole  193
Polska Wieś  321
Pomnik  63, 74, 132, 213, 221, 271, 272
Pomysk Mały  38, 39, 109, 213, 270, 

279
Potok Chyloński  290
Potryty  96, 97, 108, 283
Powunden (ros. Chrabrowo)  33, 212, 

214, 240, 243
Prabuty  46, 100
Praunitten  66
Prądy  118, 224, 271, 273, 279, 301
Pregoła rz.  291-293
Prenczawa rz.  290
Pręgowo Żuławskie  271
Próchnik  231, 235
Próle  67, 86, 267
Prusewo  92, 121, 289
Prusina rz.  290
Pruszcz Gdański  79, 138, 208, 233, 272, 

273, 276, 304
Przechlewo  232, 236, 289
Przechowski Młyn  193
Przemysław  232, 237
Przezmark  33, 179, 313, 337

Przodkowo  211, 232, 237, 238, 304
Pszczółki  311
Puck  37, 47, 129, 178, 191, 298
Pużyce  92
Raciąski Młyn  164, 193, 213, 272, 279, 

281, 311
Raciąż  72, 121, 164, 289
Radosty  52, 54
Radoszki  70
Radunia rz.  24, 32, 40, 51, 74, 125, 

133, 135, 179, 255, 261, 263, 280, 
292, 296, 298

Radzyń Chełmiński  43, 68, 69, 129, 
148, 191, 224, 226, 243, 264, 272, 
277, 300, 307

Ragneta  34, 130, 164-166, 168, 179
Rauschnicken  62, 82, 221, 280
Reban  41, 230, 236, 246
Reda  101, 283
Reda rz.  290, 292
Rekowo  92, 309
Ren rz.  156
Reszel  332
Rębiechowo  37, 59, 229, 258, 260, 283
Robawy  90
Rodowo  100
Rogiedle  52, 53
Rogoźno  27, 281
Rogóźno-Zamek  33, 289, 337
Rosenberg (ros. Sopkino)  52
Rotajny  314
Rozłazino 92 
Równina Dolna  212
Różaniec  94, 267, 283
Różnowo  99, 128, 213, 222
Różyny  129, 157, 158, 161, 162, 272
Ruda  99, 144, 269
Ruda (Mały Rudnik)  104, 213
Rudak  261, 263
Rudau (ros. Melnikowo)  88, 107, 153, 

208, 271, 273, 283, 301, 307, 310
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Rudzki Młyn  74, 127, 133, 150, 206, 
208, 224, 242, 246, 250, 279, 280, 
312

Rukławki  65, 98, 131, 138, 223, 279
Rumy  92
Ruppen  213
Ruppenmaltz (ros. Schirokopolje)  83, 

258, 283
Rusek Wielki  92
Rusewo rz.  291
Ruska Wieś  321
Rusocin  58, 102
Ruś koło Olsztyna  102, 106, 131
Ruziec rz.  95, 291
Rybaki  46, 80, 85, 95, 128, 190, 214, 

240, 268, 270, 279, 301, 337, 339
Rybno  57, 92, 322
Rychliki  89, 268
Rychnowy  91, 128, 145, 226, 271, 310, 

311
Rydwągi  321
Ryn Reszelski  66, 144, 212, 259, 271, 

272, 283, 284
Rypienica rz.  291
Ryszka rz.  290
Rzeczenica  232, 236
Rzym  35, 106
Sambia  67, 273, 278, 286, 287
Samborowo  193
Samin  57, 69, 111, 308
Samolubie  31, 88, 106, 140, 145, 213, 

254
Sandmühle (Santmole)  26, 33, 145, 

213, 279
Sarkajmy  108, 114, 210
Sarnowo  193, 258, 271
Sąpy  89, 91, 262
Sątoczno  78, 337
Sątopy  65, 66, 98, 110, 144, 210, 257
Schilla Mühle  31, 213
Schimen  189

Schonbruch  189
Schönewik  128, 190
Schrankenberg  208
Schwarzenstein  213
Schwönau  213
Segilken  107
Seith (ros. Schurawljowka)  66, 270 
Sępopol  33, 34, 77, 78, 130, 168, 171, 

172, 180, 337
Sianowo  213, 310
Siemki  110, 205
Siemkowo  57
Siemno  213
Silno  30, 224, 271, 279, 280, 289
Siła  271
Skajboty  90
Skarszewo  37, 267, 283, 295
Skarszewy  35, 78, 95, 195, 197
Skatniki  321
Skolity  108, 140, 143, 224
Skowarnki  55, 87
Sławęcin  310, 311
Sławkowo  56
Słup  26, 69, 111, 121, 149-152, 164, 

167, 196, 289
Słupia  235
Słupia rz.  290, 292
Słuszewo  272
Smodajny  213
Smolin  38, 213, 229, 236, 284, 310
Smołdzino  212, 232, 237
Sobieńczyce  230, 236
Sobowidz  78, 195-197, 337
Sokolica  54, 55
Spytajny  189
Srokowo (Dryfort)  79, 208, 330
Stabunity  60, 223, 272, 285
Stama  321, 322
Stanisławka  272
Stara Kiszewa  34, 78, 202, 245, 297
Stara Kościelnica  76, 80, 90, 168, 337
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Stara Welawa (ros. Prudnoe)  29, 148, 
257, 259, 260, 283, 286

Stare Dolno  70, 163, 172, 178, 202, 
313, 337

Stare Jegławki  213
Stare Mechowo  38, 41, 229, 236
Stare Miasto  280
Stare Miasto Braniewo  271, 273, 274
Stare Miasto Elbląg  330, 332
Stare Miasto Gdańsk  133, 135, 194, 

233, 244, 335, 345, 347
Stare Miasto Królewiec  232, 269
Stare Miasto Szczecin  162
Stare Miasto Toruń  44, 300, 331-333, 

334
Stare Polaszki  297
Stare Siedlisko  91
Starogard Gdański  78, 90, 194-197, 

211, 330, 334, 337
Starogród  27, 237
Stary Dwór  64, 100, 113, 279
Stary Dzierzgoń  128, 157, 294
Stary Targ  68, 101, 119, 126, 135, 146, 

193, 222, 224, 261
Stary Wiec  257
Stążka rz.  290
Stążki  48, 53, 56, 142, 290, 294, 301, 

338
Stegna  89, 91
Stężyca Szlachecka  213, 271, 282, 283
Stoboje  92
Storlus  34, 242, 243, 301, 307
Stożecki Młyn  84, 140
Struga Białogardzka  298
Struga Kowalewska  290
Struga Rychnowska  143, 230, 236, 246, 

250, 261, 279, 290, 292, 312
Struga Wąbrzeska  290
Strumieniec  103, 224, 243
Strumień Wilki rz.  291
Struszewo  232, 237, 282

Struś  139
Strużka rz.  290
Strzeczona  49, 54-56, 121, 128, 191, 

224, 226, 231, 236, 238, 289
Strzeczonka rz.  290 
Strzelno  92
Strzybok rz.  297  
Strzyża potok  24, 36-38, 42, 101, 107, 

119, 223, 290, 296-298
Subkowy  96, 129, 157, 158, 161, 162, 

191, 242, 272, 298
Sudomie jez.  95
Sulmin  91, 304
Sułowo  119, 281
Sunia rz.  139, 271, 280, 283, 284
Surowe  193
Suski młyn  58, 309
Swarzewo  91
Swobodna  90
Symnaw  179
Symsarna rz.  291
Szczodrowo  229, 235, 256
Szczodrowski Młyn  39, 41, 229, 235, 

238, 256, 272
Szczytno  338
Szczytno k. Człuchowa  103, 114, 224, 

232, 236, 238, 310, 311
Szemud  213, 304, 311
Szestno  78, 79, 139, 154, 158-160, 179, 

186, 188, 196-200, 238, 246, 263, 
277, 314, 321-323, 338

Szkarpawa  129, 264, 334
Szpęgawa  244, 296
Szpęgawa rz.  24, 38, 39, 95, 112, 297, 

298
Szropy  114, 121, 289, 338
Sztum  129
Szumleś Królewski  213, 310
Szynowo  65, 67, 267, 268, 273, 279, 

280
Śląsk  156, 159
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Świecie nad Osą  70, 78, 193
Świecie nad Wisłą  33, 34, 58, 180, 193, 

338
Świecino  38, 42, 109, 213, 230, 236, 

238, 243, 285
Świerkucin Mały  58, 309
Świerza rz.  291
Świękity  272, 301
Święta Siekierka  313, 338
Tabory  95
Tapiawa  79, 148, 179, 208
Tarniny  259
Taskendorf  140
Taszewo  298
Tczew  24, 43, 60, 78, 125, 134, 166, 

168, 171-174, 202, 245, 296-298, 
330, 331, 334, 338

Thierenberg (ros. Dunaevka)  33, 108, 
210, 212, 213, 224, 240, 258, 283, 
286, 310

Thobese  124
Tłuczewo  38, 48, 108, 121, 289, 304
Tolkmicko  64, 79, 90, 208, 330
Tolleynen  179, 208
Toruń  11, 15, 20-22, 33, 34, 39, 41-44, 

70, 71, 89, 94, 107, 134, 138, 139, 
143, 156-163, 166, 171, 173, 201, 
233, 234, 249, 250, 261, 263, 268, 
269, 300, 301, 307, 308, 329, 331, 
333, 338, 343

Tragamin  130, 148
Trąbki Wielkie  38, 40, 96, 229, 235
Trękus  54, 56
Troszkowo  52, 54
Trutnowy  128, 206, 231, 236
Trzeposz  21, 43, 124, 126, 234, 268, 

271, 300, 301, 329, 332
Trzepowo  193, 311
Tuchola  33, 48, 53, 78, 121, 125, 132, 

133, 210, 242, 246, 264, 280, 302, 
330, 331, 338, 341

Tucholka  309
Tuchom  229, 236
Tuchomko  229, 236
Tuja  151, 167, 270
Tulice  110, 193, 224, 273, 313
Tunkiel  43, 44, 193, 280, 330, 332
Turza Mała  51, 52, 84, 126, 213, 280
Turznica  193
Tuszewo  95
Tymawa Wielka  28, 60, 67, 100, 103, 

108, 206, 213, 223, 241, 243, 259, 
260, 272, 279, 280

Ujeścisko  92, 233
Ulinia  83
Unisław  47, 86, 128, 191, 298
Wabcz  43, 98, 103, 106, 169, 237, 256, 

272, 330, 332
Wadąg  31, 96, 180, 190, 202, 213, 245, 

271, 256, 282
Wadąg rz.  291
Walewka rz.  37, 47
Wałdowo Szlacheckie  101, 106, 149, 

193, 213, 308
Wałdówko  89, 104
Wałsza rz.  291, 293
Warcz  54, 213, 242, 264, 280, 304
Wargen (ros. Kotelnikowo)  77, 79, 127, 

132, 173, 199, 208, 211, 224, 280
Warpuny  321, 322
Warszkowo  87
Wąbrzeźno  46, 70
Wda rz.  24, 296
Wdecki Młyn  193
Wel rz.  291
Węgorapa rz.  292, 293
Węgorzewo  34
Widryny  57, 322
Wieca rz.  296
Wiekau (ros. Chrustalnoe)  110, 283
Wiele  193
Wielgłowy  36, 37, 96
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Wielka Nieszawka  78, 193, 243
Wielka Wieś (Władysławowo)  92, 297
Wielki Komorsk  193, 214, 298
Wielki Młyn w Gdańsku  11, 26, 32, 

133, 135, 165, 179, 194, 203, 205, 
233, 250, 331, 332, 335, 336, 345, 
347

Wielki Staw  261
Wielkie Chełmy  231, 235
Wielkie Radowiska  55, 56, 64, 132
Wierdzelewa rz.  70, 213, 258, 269
Wierzchucino  24, 296
Wierzyca rz.  24, 36, 290, 292, 296, 298, 

301, 334
Wietcisia rz.  290
Wiewiórki  193
Wikielec  32, 223, 271, 273, 301
Wilamowo  56, 193
Wilczkowo  91, 128, 231, 236, 238
Wilczyny  213
Wilkowo Nowowiejskie  90
Wincenta rz.  295
Wirdegithen (ros. Kudrinka)  240, 283, 

284
Wirwilty  189
Wisła rz.  19, 24, 25, 129, 136, 290, 

291, 293, 296, 303, 329
Włocławek  95
Włodowo  314
Włóczyska  49, 89
Wodukajmy  92
Wodynia  31, 213, 223, 271, 279
Wolmen (ros. Malinowka)  213
Wolnica  71, 75, 110, 114, 144, 213, 

271, 273, 280, 281
Wonna  266, 267
Wopy  101, 103, 106, 109, 127, 213, 

259, 271, 273, 278, 280, 281
Woria  173
Worławki  90, 139, 231, 236, 284
Wozławki  128, 206, 212, 231, 236, 238

Wóka Tolkowiecka  72, 133, 254, 259, 
264, 272

Wyczechowo  257
Wyrwa rz.  290
Wysoka  47, 49, 53, 89, 90, 299, 301, 

307
Wysoka Braniewska  80, 90
Wystruć rz.  291-293
Wyszembork  321
Zagórska Struga  290
Zajączkowo Wielkie  24, 44, 50, 52, 84, 

90, 110, 129, 226, 270, 283, 296, 
297, 324, 332

Zakoniczyn  260, 263
Zakrzewko  96
Zalesie  89, 91
Zalew Kuroński  180, 291, 293
Zalew Wiślany  180, 291, 293
Zalewo  97, 107, 129, 148, 149, 157, 

191, 192, 224, 226, 253, 254, 271, 
272, 313

Zamarte  93, 235
Zamrzenica  58, 309
Zastawno  79, 90, 208, 262, 314
Zawidy  230, 236
Ząbrowiec  206, 273
Ząbrowo  102, 206, 213, 215
Zelgno  143, 230, 236, 261
Zęblewo  37, 40, 48, 85, 119,243, 281, 

283
Ziegenberg (ros. Podgornoe)  30, 33, 

212, 240, 258, 268, 283, 286
Zielkeim (ros. Petrovo)  134
Zielonowo  70, 119, 279
Zigenberg (ros. Podgornoe)  107
Zinten (ros. Kornewo)  90, 208, 218, 

313, 338
Zła Wieś Mała  123, 297
Zubrzyca rz.  290
Zwierzynek  68, 71, 101, 119, 193
Zybułtowo  254
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Żardeniki  52, 54
Żarnowiec  38
Żegoty  101, 271
Żelazna Góra  45, 152, 179, 246, 256
Żelichowo  80, 90, 129, 157, 158, 161, 

162, 271
Żugienie  90
Żukowo  36, 37, 40, 42, 272, 295
Żuława  230, 236
Żuława Fiszewska  122
Żuławy  76, 90, 128, 129, 130, 238, 

272, 293, 324, 328, 347
Żuławy Steblewskie  255
Żuławy Wielkie  135, 255
Żurawno  31, 96, 193, 213, 285, 340
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3.  Indeks osobowy

Indeks obejmuje pierwszą część opraco-
wania bez załączonych spisów i przypisów. 
Użyto następujących skrótów: bk – biskup 
włocławski (kujawski), bp – biskup pome-
zański, bs – biskup sambijski, bw – biskup 
warmiński, k – karczmarz, km – komtur, 
kw – kapituła warmińska, mn – mieszcza-
nin, m – młynarz, nż – norbertanki Żu-
kowo, oc – opat cystersów, p – Prusowie, 
r – rycerz, s – sołtys, wma – wielki mar-
szałek zk, wmł – właściciel młyna, wm – 
wielki mistrz zk, ws – wielki szatny zk, ww 
– wójt warmiński, zj – zakon joannitów, 
zk – zakon krzyżacki. Kursywą oznaczo-
no nazwiska autorów częściej cytowanych 
opracowań współczesnych.

Adam, r  54
Albert Flogel, wmł  102
Albert Maurer  30, 163
Albert, m  140, 241, 258
Albert, m  164, 170, 240, 270
Albert, przysiężny żuławski  255
Albrecht, m  31
Aleksander Stange, km  50
Aleksander von Körner, km  31, 74
Aleksander von Lichtenau, r  53
Aleyn  55
Andrzej Hagemeister, mn  158, 162
Andrzej Niclaws, wmł  86
Andrzej Scholim, r  262
Andrzej, m  101, 270
Andrzej, m  270

Andrzej, m  270
Andrzej, m  171
Andrzej, s  267
Anna, wmł  101
Anno von Sangerhausen, wm  85, 300
Ansteyn z Jagodnej, m  276
Antoni Mandubil, s  267
Antoni, m  270
Apoloniusz, mn  96
Arndold von den Hofen, r  87
Arnicke, m  270
Arnold Huser  256  
Arnold von Buergeln, km  73
Arnold, kw  31
Arnold, s  96, 107
Arnt, m  161, 270, 272
Bandow, p  56, 89
Bartko, m  38, 41, 272
Bartko, m  270
Bartłomiej Borrischow, kw  31
Bartłomiej, bs  85, 108, 190
Bartłomiej, r  257
Bernard, m  272
Bertold von Bruehaven, km  107
Bertold, wmł  108
Bertold, wmł  98
Bertolda z Rybna, r  57
Białuński G.  13, 81, 294, 295, 325
Biskup M.  11, 15, 16, 23, 26, 269, 308
Bruno von Luter, ww  31, 107, 141, 281
Bruski K.  12, 36, 39, 42-44, 48, 50, 77, 

89, 95, 100, 147, 194, 210, 232, 282, 
298, 300, 301, 303, 334 
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Buczek K.  20, 22, 24, 29, 47, 229, 297, 
298

Burchard z Knibawy, r  298
Chalimir syn Stefana, r  297
Chrystian, bp  20
Clauke, s  268  
Clauko, p  56, 89
Cristanus, m  109
Cuncze, werkmistrz  126, 153, 165
Cuneke von Wugenap, r  50, 62, 66
Cuneko Smyd, wmł  110
Czaplewski P.  13, 36, 230, 241
Czeffa, wmł  103
Deger von Bruchhusen, r  51, 84
Dembińska M.  61, 75, 100, 105, 111, 

112, 120, 122, 124, 128, 131, 136, 
139, 144, 149, 154, 155, 164, 167, 
191, 196, 197, 200, 205, 206, 209, 
214, 229, 240, 245, 265, 269, 270, 
276, 277, 279, 296, 299, 312, 313, 
329, 340

Deynhardynne, wmł  103, 106
Dietrich (Teoderyk) Czecher, r  54, 67, 

86, 267
Dietrich von Brandenburg, km  107
Dietrich von Grueningen, mk  299  
Dietrich von Lichtenhain, km  107
Dietrich, bs  30, 140, 163, 241
Ditrich syn Clausa Molners, m  270
Ditterich Claws, wmł  201
Długokęcki W.  11, 26, 35, 39, 43, 76, 77, 

90, 95, 99, 121-124, 126, 133-136, 
149, 151-155, 160, 164, 165, 167, 
168, 172, 173, 179, 194, 202, 203, 
205, 213, 214, 232, 233, 244, 245, 
248, 255, 295, 297, 304, 331, 334

Dobrigast, m  51, 109, 270
Domysław, r  54
Dytrych von Altenburg, wm  244, 333
Dytryk Stange, r  23, 48, 49, 53, 56
Dytryk von Brandeis, r  47, 53, 299

Dytryk von Dypenow, r  56
Dytryk, r  53
Dziwan, r  257
Eberhard, bw  284
Eberhard von Virneburg, km  190
Eberhard von Waldenfels, zk  283
Eberhard, s  87, 106, 266
Eckart Quant, m  76
Eckhard Qwant, wmł  101, 106
Edmund, biskup kurlandzki  95
Ekhart Quant, m  271, 273
Eler Borneman, r  254, 264
Elerus, s  45
Elżbieta, wmł  101
Erazm, km  84
Eylerus, m  270
Filip z Wildenau, r  57
Filip, mn  163
Filip, r  55
Filipowi Heyne, mn  232, 269
Franciszek Kuhschmalz, bw  31, 103, 

110, 165, 180, 255, 256, 266
Fryderyk II, cesarz  19
Fryderyk von Mortangen, r  95
Fryderyk von Rutieen, r  54
Fryderyk von Wallenrode, km  114
Fryderyk von Wildenberg, zk  56, 89
Fryderyk, kw  31
Fryderyk, m  31, 272
Fryderyk, m  271
Fryderyk, m  271
Gabriel Echart, mn  270
Gedaute, p  141
Gela, wmł  101
Georg Reiman  55
Gerard, m  271, 272
Geremek B.  80, 202-204, 262, 269, 287, 

313
Gerhard, wmł  284
Gerhard von Hirzberg, zk  43, 85, 268, 

300

Plik zabezpieczony watermarkiem jawnym i niejawnym: 17072623A3535323

##7#52#aMTcwNzI2MjNBMzUzNTMyMw==

##7#
52#a

MTcw
NzI2

MjNB
MzU

zNTM
yMw

== ##7#52#aMTcwNzI2MjNBMzUzNTMyMw==



Indeksy588

Gerhard von Marwitz, r  268
Gerko, m  232, 271
Gerko  206
Gerko, p  89
Gerko, s  56
Gerlach, m  271, 273
Gerlach, wmł  109, 113
Germershausen P.  13, 310, 313, 319 
Gertruda, księżna  24, 41, 269
Gerward, bk  201
Giselbrecht von Dudelsheim, km  43, 

237
Gotfryd, oc  112
Gotfryd von Wirceburg, mn  296
Gottfrid Hundertmark, wmł  107
Grzegorz M.  57, 83, 208, 231, 242, 328, 

340, 341
Gunther von Prewoysen, wmł  104, 105
Guntho, p  100
Günther von Schwarzburg, km  253 
Gydaute, m  271
Hannos Tyrmanne, r  55
Hannos von der Lynden, r  86
Hannos von Orsechaw, r  55, 56
Hannos von Wedelen, r  86
Hannus Gostschalk, wmł  108
Hannus Hartmann, wmł  100, 101, 132, 

271
Hannus Heczel van Czessinge, zk  110
Hannus Jungehorn, r  103, 105
Hannus Krug, m  176, 182, 271
Hannus Mohler, m  271, 285
Hannus Moller, m  98, 271
Hannus Nothaft, km  269
Hannus Pilgerim, wmł  102
Hannus Seefelt, r  88, 100, 111
Hannus Segilkowen, wmł  67, 86, 267
Hannus von der Heide, r  54
Hannus Wopecz, wmł  109, 261
Hannus z Królewa, m  276
Hannus, m  63

Hannus, m  258
Hannus, m  271
Hannus, m  271
Hannus, m  271
Hannus, m  271
Hannus, m  271
Hannus, wmł  107, 229
Hans Amlung  170
Hans Delow, m  32, 271
Hans Ecke, wmł  123, 271
Hans Finke  29
Hans Harttensteyn, wmł  101, 106
Hans Hertel, wmł  101, 106, 149
Hans Hertil, mn  149
Hans Lichtenwald  55
Hans Lyndenblath, m  271
Hans Meisener, wmł  110
Hans Monsterberg, wmł  123
Hans Pfeilsdorf, r  55
Hans Ponnaw, r  84
Hans Pyschalke, m  38, 104
Hans Ratzens, wmł  280
Hans Rudowen, wmł  74, 108, 230
Hans Ruloffs, wmł  102
Hans Schafow, wmł  110
Hans Scharfe, wmł  98, 110
Hans Schoenehagen, wmł  98, 210
Hans Somerfelt, m  271
Hans Tyle, wmł  100, 101
Hans von Logendorf, r  51, 55
Hans von Prossen, wmł  102
Hans von Wusen, ww  254, 264
Hans Wengelin, wmł  98, 103, 106
Hans z Rybna, r  57
Hans, m  271
Hans, m  271
Hartung von Sonnenborn, km  254
Hartwig z Schweidenycz, s  267
Heinemann z Wądzynia, r  56
Heinemann, m  271
Heinkon, wmł  65, 98
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Heinrich Kruse, wmł  268
Heinrich Stroubir, r  49, 89
Helfrich von Drahe, zk  80, 270
Helmerich, zk  300
Henning Schindekopf, wma  30, 82, 83, 

102, 105, 142, 257
Henning von Wartenberg, zj  40, 237
Henryk Bremer. wmł  240
Henryk Carpentarius  37, 40, 48, 85
Henryk Dusemer, wm  57, 257
Henryk Fleming, bw 300, 301
Henryk Fochsz, r  55
Henryk Frischbach, r  84
Henryk Junghorn, mn  269
Henryk Kruse, mn  268, 286
Henryk Kruse, wmł  97, 107
Henryk Kuech, wmł  103, 105
Henryk Lauterbach, wmł  126
Henryk Moller, wmł  98, 108
Henryk Reuss von Plauen, km  109, 111, 

145, 249, 261
Henryk Rowetir, zk  170
Henryk Rowetir, zk  170
Henryk Schneidemüller  39, 40
Henryk Scildere  24, 296
Henryk III Sorbom, bw  65, 97-99, 108, 

113, 128, 231, 254, 258, 269
Henryk Swadajewicz, r  112, 137
Henryk Vogelsang, bw  66, 86, 98, 100, 

101, 109, 110, 132, 170, 210
Henryk von Bullendorf, km  210, 242
Henryk von Frischenbach, r  54
Henryk von Gera, zk  31, 89
Henryk von Grobitz, km  201, 232
Henryk von Luter, ww  31, 32, 113, 143
Henryk von Merewitz, km  299
Henryk von Rabenstein, zk  113, 249
Henryk von Sonnenberg, kw  222
Henryk von Swelborn, km  63
Henryk von Tannenberg, r  254
Henryk von Thaba, km  30, 32, 114

Henryk von Weida, zk  47, 299
Henryk von Werciberg, s  297
Henryk Wekelitz, m  32, 271, 301
Henryk Wichers, wmł  98, 108
Henryk z Boxen, r  100, 110
Henryk z Frischenbach, r  54
Henryk z Paderborn, wmł  98, 99, 108, 

269
Henryk ze Strzepcza, r  38, 48
Henryk ze Swarożyna, r  35, 112
Henryk, bp  23
Henryk, bs  85, 128, 300
Henryk, m  128, 271
Henryk, m  131, 271
Henryk, przysiężny żuławski  255
Henryk, r  20
Henryk, s  110, 267
Henryk, s  99, 266
Henryk, werkmistrz  165
Henryk, wmł  131
Henryk, ww  143, 273
Hensel Grologk, k  285
Henselm, m  109, 113
Henselmus, m  271
Henselmus, wmł  273
Henselmus, wmł  101
Herman Balk, zk  22, 47, 56, 93
Herman Rewsop, mn  212
Herman Trankot, r  54
Herman Wenke, m  271
Herman, bw  45, 101, 140
Herman, km  31, 89, 279
Herman, kw  133
Herman, m  271, 272
Herman, r  53
Herman, s  142, 267
Herman, s  50, 267
Herman, s  267
Herman, s  267
Herman, wmł  85, 190, 210, 286
Herman Braylsdorff, mn  159
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Herman Rewsop, mn  212
Herman Rubicz, mn  41, 268
Herman Trankot, r  54
Herman z Pragi, bw  45
Hertewig Bedeken, r  54
Hertwich  267
Hertwig Mortang, r  51, 84, 126, 156, 

243
Heyne Smede, m  271
Heynema von Usden, r  86
Heynemann, m  271
Hirschberg, wmł  98, 110
Hoegelyn, werkmistrz  166
Hunger, wmł  123
Jacob Reddeneryne, wmł  123
Jähnig B.  15, 21, 77, 159, 172, 174, 

176, 180, 203, 247, 249, 335
Jakub Bernhart, m  271, 273
Jakub Gubermoller, wmł  110
Jakub Rossen, wmł  211
Jakub Smede, m  113, 271
Jakub Smedes, wmł  86, 96
Jakub Wykow, wmł  110
Jakub z Dąbrowy, r  54
Jakub z Jezgnina, r  48, 96, 112
Jakub, bs  141
Jakub, m  113, 271
Jakub, m  271
Jakub, r  55
Jakub, s  164, 267
Jan Abezier, bw  110
Jan Bażyński, r  50, 95
Jan Beringer, mn  333
Jan Borchveld, zj  95
Jan Cromer, m  86, 128, 241, 271
Jan Cromer, wmł  108
Jan Crosse, wmł  110
Jan de Nemore, r  131
Jan de Samland, m  271, 273
Jan de Vlsen, r  254, 258
Jan II, bw  65, 87, 97, 106

Jan Kretkowski, r  156
Jan Krig  55
Jan Krug  176, 182
Jan Molheym, zk  269
Jan Monacho, m  113, 271
Jan Mueller, s  268
Jan Mueller, s  65
Jan Murator, wmł  108
Jan Netansch, wmł  109
Jan Peczko, mn  269
Jan Peka, m  271
Jan Pella, bk  35, 255
Jan Penczel, s  99, 113, 266
Jan Pfluge, m  273, 274
Jan Pfug, m  271, 273
Jan Pnichener, wmł  107
Jan Scherffichen, km  246
Jan Scholiten, wmł  108, 143
Jan Stangenberg  37
Jan Striprock, kw  105, 107
Jan Swadajewicz, r  112
Jan syn Wilhelma  101
Jan von Beffard, km  142
Jan von Beyzenburg  24, 296
Jan von Czul, ww  65, 67, 98, 108, 131, 

138
Jan von Dorstet, zj  112
Jan von Hain, r  131
Jan von Loe, mn  333
Jan von Rechiz, mn  296
Jan von Renichinge, zk  104
Jan von Streifen, km  66, 246
Jan z Boxen, r  100, 110
Jan z Goch, mn  163
Jan z Małego Komorska, r  93
Jan z Roghusen, s  267
Jan ze Słupowiej  36
Jan, bp  28, 60, 103
Jan, bp  68, 100, 102, 103, 211, 241, 

260
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Jan, bs  68, 83, 97, 128, 164, 170, 210, 
240, 268, 286

Jan, bw  45, 62, 108, 140, 143, 284, 285
Jan, kw  86, 107, 133
Jan, m  125, 271
Jan, m  271
Jan, m  107, 108, 271
Jan, p  56
Jan, s  45, 85, 87, 267, 281
Jan, ww  98, 100, 131, 210
Jan, oc  298
Janowi Schueler, wmł  133
Janusz, r  53, 57
Jaśko syn Święcy, r  53
Jerzy Dorer, r  205
Jerzy Trebnitz, r  93
Jochand von Clement, r  74
Jocob Hyrszbirg, wmł  123
Jodok Wolgemut, m  31, 271, 282
Jorge Ludemann, r  63
Jorges, m  104, 106, 271
Kacper, bp  95
Karol z Trewiru, wm  49, 73, 95, 258
Kasiske K.  15, 27, 231, 302, 304, 307
Kaspar Lupold, m  271
Katarzyna von Rogedlen  54
Katarzyna, m  101, 271
Kilian von Exdorf, wma  29, 114, 172
Kirstan von Olsen, wmł  108, 210
Kirstan, m  271
Kisch G.  11, 19-22, 23, 25, 27-30, 32, 

46, 49, 53, 55, 57, 59, 62, 63, 65, 67, 
68, 72, 85, 86, 88, 111, 156, 205, 
206, 208, 221, 229, 232, 266, 275, 
276, 279, 280, 284, 300, 340

Klauko Kassube, m  271, 273
Klauko von Kryppen, r  135
Klaus Lemmekins  257
Klaus Peregrinus, r  65, 98, 131
Klaus Ringe, wmł  231
Klaus Rogkenbauch, m  232, 271

Klaus von der Brucken  123
Klaus Wolff, mn  162
Klaus z Oleśnicy, m  276
Klaus z Wickerow, r  131
Klaus, m  145, 271
Klaus, m  142, 271
Klaus, m  102, 105, 271
Klaus, m  30, 271
Klaus, m  271
Klaus, m  271
Konrad Ludekonis, wmł  85
Konrad Mazowiecki, książę  19
Konrad Theudenkus, mn  333
Konrad von Beldersheim, km  44
Konrad von Bruiningisheim, km  131
Konrad von Jungingen, wm  74, 86, 94, 

230, 258, 260
Konrad von Lichtenhain, km  31, 74, 

231, 246
Konrad von Schwerin, s  40, 84
Konrad von Thierberg, zk  22, 43, 47, 

48, 93, 300
Konrad von Wallenrode, km  145
Konrad Vullekop, km  107, 231
Konrad z Wądzynia, r  56
Konrad Zöllner von Rotenstein, wm  57, 

86, 132
Krystian von Lichtenau, r  53
Krystian, m  285
Kubicki R.  21, 23, 24, 34, 35, 40-42, 48, 

72, 96, 112, 117, 133, 139, 176, 243
Kurt, m  271, 272
Lambert  37, 47, 298
Lange Piotr, wmł  74, 108, 230
Laurentius Loebel, wmł  103
Laurentiusz Hunderfrewde, wmł  65, 113
Lemke, m  231, 271
Lemmke, wmł  107
Leonhard von Parsberg, km  282
Lorencz Grellen, r  55
Lorenz Molner, mn  114
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Lorenz Pilgerym, mn  115
Lubeke von Hurden, r  50, 62, 65, 98
Łucja, s  267
Ludolf Hake, km  32, 114, 257
Ludwik Stango, r  46
Ludwik von Erlichshausen, wm  31, 88, 

123, 140, 232, 269
Ludwik von Mortangen, r  95
Ludwik, werkmistrz  166
Łukasz von Lichtenstein, zk  246
Łukasz, m  271
Lupold von Erlen, ww  86, 107
Luther von Braunschweig, wm  41, 49, 

94, 95, 107, 253, 266
Maciej Kamstegall, mn  80, 270
Maciej z Kujaw, bk  95
Maciej, oc  40, 95, 229
Macze Molner, m  271
Marcin Beckers de Kagenow, wmł  109
Marcin Kotte, mn  163
Marcin Polak  161
Marcin Ronick, r  205
Marcin von Rautenberg, r  53
Marcin, m  271
Marcin, m  271
Marcin, s  87, 102
Matt Frauwenstat, wmł  123
Matthias Hollender, m  271
Matthias Vurchsenicht, m  271
Matthis Tolkymir, r  57
Matthis, m  271
Merun, p  56, 89
Mewes Sundemanne, wmł  109
Michał Küchmeister, wm  44, 51, 84, 

132
Michał Melczar, wmł  105
Michał Tussenfelder, zk  174
Michał, m  271
Michał, m  271
Mikołaj  
Mikołaj Achczennicht, m

Mikołaj Berger  176, 182, 184
Mikołaj Brunck  63
Mikołaj Clingeler, wmł  82, 97, 108
Mikołaj Czabel  38, 41
Mikołaj Helias, m  272
Mikołaj Houfemann, wmł  44, 110
Mikołaj Jungfrau  169
Mikołaj Kaltwasser, m  74
Mikołaj Kamonytczundt, r  57
Mikołaj Keseler, r  205
Mikołaj Korber, wmł  110, 272, 273, 

276
Mikołaj Ludwik, wmł  282
Mikołaj Mayenreys, wmł  83
Mikołaj Molner, m  108
Mikołaj Molner, mn  274
Mikołaj Molner, wmł  108, 262
Mikołaj Olse, m  272
Mikołaj Polak  97, 268
Mikołaj Posewange, wmł  110
Mikołaj Poster, km  138, 255
Mikołaj Reimer, wmł  106
Mikołaj Reise, wmł  110, 205
Mikołaj Reymer, wmł  102, 230
Mikołaj Rockenbrecher, wmł  85, 190
Mikołaj Schilling, m  272
Mikołaj Sertor, wmł  47
Mikołaj Strasburg, m  74
Mikołaj Ulrichs, m  39, 230
Mikołaj von Görlitz, ws  31
Mikołaj von Hohenberg, r  54
Mikołaj von Rogedlen, r  54
Mikołaj von Sevelt, r  49, 89
Mikołaj Walmer, m  272, 276
Mikołaj Woysco, r  298
Mikołaj z Białochowa, r  51, 55
Mikołaj z Leźna (von Lesen), r  87
Mikołaj, bs  80, 270
Mikołaj, m  160, 271
Mikołaj, m  112, 271
Mikołaj, m  105, 271
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Mikołaj, m  67, 271
Mikołaj, m  51, 271
Mikołaj, m  39, 272
Mikołaj, m  272, 275
Mikołaj, nż  40, 45, 85
Mikołaj, r  53, 257
Mikołaj, s  49, 87, 102, 267
Mikołaj, s  89, 99, 270
Mikołaj, wmł  101, 241
Mikołaj, oc  41
Mikulski K.  18, 289, 290, 340, 341
Mściwój I  24
Mściwój II, książę  24, 36, 39, 96, 296-

298, 301
Myruscho, r  54
Nadraw, r  54, 56
Nedano, r  54
Niclos Lawterberg, wmł  123
Nicze Girlach, r  212
Nicze, m  166, 168
Nittze Reyneken, wmł  97, 103
Olbrecht Roschaw, wmł  110
Ortolf von Trier, zk  118, 137, 231
Otto von Kikol, r  55, 272
Paweł Deryng, m  272
Paweł Rost, m  272
Paweł von Rusdorf, wm  96, 114, 212, 

248, 258
Paweł z Żelisławia, r  39, 50-52, 109, 

110, 112
Paweł, m  272
Paweł, m  272
Pęcisława, nż  40, 85
Pecze Wolf, wmł  103, 132, 143, 241
Peregryn, mn  49, 53
Petzold, s  267
Pezold, m  39, 41, 272
Pilgrim von Schwuben, r  51, 66
Piotr Balwa, m  272
Piotr Bebirczil, m  259, 272
Piotr Dirmanne, wmł  97, 103

Piotr Gar, m  272
Piotr in Acie, wmł  104
Piotr Karyothen, p  54, 56
Piotr Lange, wmł  74, 230
Piotr Molner, m  272
Piotr Snerke  284
Piotr Steynort, m  101, 161, 272
Piotr Święca z Nowego, r  48, 53, 96, 

112, 298
Piotr syn Święcy, r  48, 53
Piotr vom Lorch, zk  100, 101
Piotr von Prosyten, m  272
Piotr z Dusburga  25
Piotr z Leszcza, r  56
Piotr z Ornety, zk  106
Piotr z Rynow, m  272
Piotr Zetko, m  272
Piotr, m  254, 272
Piotr, m  131, 272
Piotr, m  272, 284
Piotr, m  272
Piotr, m  37, 40, 272
Piotr, m  42, 272
Piotr, m  264, 272
Piotr, s  45, 87, 102, 267
Piotr, wmł  85, 254
Piotr, wmł  84, 105
Plehn H.  11, 12, 44, 46, 49, 69, 80, 167, 

214, 269, 287, 307, 330
Podgórski Z.  11, 20, 117, 120, 123, 134, 

136, 137, 139, 181, 242, 244, 248, 
279, 289, 290, 292, 294, 299, 312, 
340, 341

Przemysł, książę  297
Radeko, m  114, 272
Raschau, wmł  101
Raude, m  272
Raude, wmł  110
Reyner Stryphteroc, r  54
Reynike, m  272
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Röhrich V.  14, 45, 86, 96, 113, 216, 254, 
255, 268

Rudolf, bp  100
Ruprecht, r  53
Rutcher von Birken, mn  333
Salomon, m  135, 272
Sambor II  24, 43, 244, 296, 297
Santyrme z Wickerow, r  49, 131
Sarnowsky J.  11, 75, 77, 81, 135, 150, 

153, 160, 165, 167, 169, 171-175, 
177, 178, 181, 182, 184, 185, 196, 
197, 201, 203, 208, 211, 217, 247, 
258, 311, 334, 335

Schaywoth, r  54, 56
Schindemon, r  54
Semrau A.  11, 12, 15, 20, 21, 26, 47-49, 

70, 133, 173, 174, 176, 203, 212, 
260, 300, 311, 330, 332

Sieghard von Schwarzburg, km  104, 
253, 269

Stanke Sapallen, wmł  109
Staszek z Żelisławia, r  39, 50-52, 109, 

110, 112
Staszek, m  272
Stefan Begenicz, wmł  103, 106, 272
Stefan Poskocz, r  29
Stefan, m  161, 272
Stefan, m  272
Stefan, wmł  104, 297
Steffen H.  10, 25, 59-61, 64, 65, 67, 75, 

81, 98, 119, 139, 141, 143, 144, 146, 
163, 190, 201, 206, 212, 215, 217, 
221-223, 229, 233, 240, 248, 249, 
258, 260, 275, 278, 281, 282, 284, 
285

Swarse z Lewina, r  40, 48, 85, 240, 281
Świętopełk, książe  24, 37, 96, 107, 295-

297
Szymon Darzewicz, wmł  38, 104, 272
Szymon Rudenicke, r  55
Teoderyk de Czecher, r  54, 67, 86, 267

Teoderyk von Czegher, wmł  108
Teoderyk, s  267
Terpe, p  56
Tesław z Bonin, r  55
Tomasz Blumenaw, m  68
Tomasz Herzefelt, wmł  41, 104, 230
Tomasz, s  267
Trewrs, m  272
Tydeke, m  272, 285
Tydeman, m  272, 285
Tydemann Wynnenberg, mn  115
Tylo Cygenberg, wmł  97, 107, 268, 286
Tytzen Grellen, r  54
Ulmann, wmł  107
Unisław, r  47
Vicken, m  113, 272
Wacław III, król  96, 112
Walter Grella  48, 298
Walter, m  246, 272
Walter, s  267
Walter, s  267
Walter, zk  173
Wandagh, m  272
Wawrzyniec Lutirbach, wmł  82, 97, 108
Wawrzyniec Molner, m  272
Wawrzyniec Pisckaym, wmł  64
Wawrzyniec syn Święcy, r  53
Wawrzyniec van dem Berghe, mn  162
Wawrzyniec Vingel, m  272
Wawrzyniec ze Skowarnek, r  55
Wawrzyniec, m  272
Wawrzyniec, m  272
Wawrzyniec, m  272
Welgoth, r  98
Werner von Tettingen, zk  66
Wiesegaud von Rutieen, r  54
Wikteram, m  272
Wilhelm Folkolt, km  231
Wilhelm von Helfenstein, km  163
Wilhelm, r  205
Wilhelm, s  266, 268
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Wilhelm, s  45, 87, 101, 106
Wilhem von Steinheim, km  232
Wilko, p  56
Willeken, m  164, 272
Winrych von Kniprode, wm  43, 44, 

140, 232, 233, 245, 254, 330
Wirsebande van Cziten, wmł  103
Wisław, bk  24, 297, 298, 301
Witchen von Wildesdorf, wmł  103
Władysław Jagiełło, król  71, 331
Wojciech, r  257
Wolder, wmł  110, 272
Wolfgang Sawir, zk  44
Wolgoth, r  65, 131
Wopel, r  54, 56
Wunder H.  13, 14, 81, 202, 270, 294, 

313, 315
Ywald, r  87
Zygfryd von Gerlachsheim, km  164
Zygfryd, bs  46, 95, 190, 301
Zygfryd, km  112
Zygfryd, oc  41
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Adamkowo – Adamkowo  
Adlig Bialla – Biała Giżycka  
Adlig Kamienitza – Kamienica 

Szlachecka  
Adlig Liebenau – Lignowy  
Adlig Neuendorf – Rschewskoe ros.  
Adlig Neumühl – Nowy Młyn  
Adlig Stendsitz – Stężyca Szlachecka  
Aftinten – Aptynty  
Albrechtau – Olbrachtowo  
Allenburg – Drushba ros.  
Allenstein – Olsztyn  
Alt Bestendorf – Dobrocin  
Alt Christburg – Stary Dzierzgoń  
Alt Czapel – Stare Czaple  
Alt Dollstädt – Stare Dolno  
Alt Fietz – Stary Wiec  
Alt Janischau – Janiszewo  
Alt Jasnitz – Jasiniec  
Alt Jucha – Stare Juchy  
Alt Keykuth – Kiejkuty Stare  
Alt Kischau – Stara Kiszewa  
Alt Mühlbach – Młynki  
Alt Münsterberg – Stara Kościelnica  
Alt Münsterberg – Stare Monasterzysko  
Alt Paleschken – Stare Polaszki  
Alt Wartenburg – Barczewko  
Alt Wehlau – Stara Welawa  

(ros. Prudnoe)  
Alt Weichsel – Stara Wisła  
Althausen – Starogród  

Althof – Orechowo ros.  
Althof – Stary Dwór  
Altmark – Stary Targ  
Altstadt – Stare Miasto  
Altstadt Danzig – Stare Miasto Gdańsk  
Altstadt Königsberg – Stare Miasto 

Królewiec  
Altstadt Stettin – Stare Miasto Szczecin  
Angerburg – Węgorzewo  
Arnsdorf – Lubomino  
Arnstein – Jarzeń  
Assaunen – Asuny  
Augam – Augamy  
Auglitten – Progress ros.  
Aweyden – Nawiady  
Baarden – Bardyny  
Babalitz – Babalice  
Babenz – Babięty Wielkie  
Bahnau – Banowski Młyn  
Bahnau – Banówka rz.  
Baldram – Baldram  
Balga – Bałga  
Ballau – Bałowo  
Bandels – Bądle  
Bankau – Bąkowo  
Barendt – Boręty  
Barkenfelder Mühle – Barkówko  
Barlomin – Barłomski Młyn  
Barten – Barciany  
Bartenhagen – Bartlin  
Bartenstein – Bartoszyce  

4.  Wykaz nazw miejscowych  
niemiecko-polski i niemiecko-rosyjski
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Bartkamm – Pasieki  
Bäslack – Bezławki  
Bauda – Bauda rz.  
Baumgart – Ogrodniki  
Baumgarth – Bągart  
Bekarten – Borovoe ros.  
Belgard – Białogarda  
Belis – Bielski Młyn  
Bellno – Belno  
Benern – Bieniewo  
Berent – Kościerzyna  
Bergfriede – Barkweda  
Bergfriede – Samborowo  
Bernsdorf – Ugoszcz  
Bielitz – Bielice  
Birgelau – Bierzgłowo  
Birkau – Brzezina  
Bischdorf – Sątopy Samulewo  
Bischöflich Papau – Papowo Biskupie  
Bischofsburg – Biskupiec  
Bischofstein – Bisztynek  
Bischofswalde – Biskupnica  
Bissau – Bysewo  
Blankenberg – Gołogóra  
Blansekow – Błądzikowo  
Blonaken – Blunaki  
Bludau – Błudowo  
Bludau – Kostrovo ros.  
Blumfelde – Niwy  
Blumstein – Kamienice  
Bobau – Bobowo  
Bogen – Bugi  
Boguschau – Boguszewo  
Bohlschau – Bolszewo  
Bohlschau s. Buleczowe  
Böhmenhöfen – Bemowizna  
Böhmischgut – Czechowo  
Borau – Borówno  
Borchersdorf – Burkat  
Borken – Borki  
Bormanshof – Wólka Tolkowiecka  

Bormühle – Barbarka  
Bornitt – Bornity  
Borntuchen – Borzytuchom  
Borrek – Borek  
Borruschin – Borucino  
Borsk – Borsk  
Bosem – Boże  
Bothenen – Trostniki ros.  
Brakau – Brokowo  
Brandenburg – Pokarmin  

(ros. Uschakowo)  
Brandenburg Unterflecken –  

Wessjoloe ros.  
Branitz – Branica  
Brattian – Bratian  
Braunsberg – Braniewo  
Brahe – Brda rz.  
Breitenteich – Szerokostaw  
Bresin – Brzeźno Lęborskie  
Bresin – Mrzezino  
Briesen – Wąbrzeźno  
Briesensche Mühle – Brzeźno Szlacheckie  
Broddamühle – Broda  
Broddamühle s. Pąndziencza  
Broddenermühle – Brodzkie Młyny  
Brödienen – Brydyny  
Brückendorf – Mostkowo  
Brunau – Bronowo  
Brusdau – Brudzewo  
Bruß – Brusy  
Buchwalde – Bukwałd  
Burgmühle Rössel – Grodzki Młyn  
Buschin – Buśnia  
Buschmühle – Wolność  
Bütow – Bytów  
Bysewo – Bysewo  
Celbau – Celbowo  
Chelst – Chełsty  
Chmielno – Chmielno  
Christburg – Dzierzgoń  
Christfelder Mühle – Chrząstówko  
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Chulschau – Chełmoniec  
Ciessau – Cisowa  
Culm – Chełmno  
Culmsee – Chełmża  
Czapielken – Czapielsk  
Czattkau – Czatkowy  
Czechotzin – Ciechocino  
Czersk – Czersk  
Damerau – Dąbrowa  
Damerau – Dąbrowa Człuchowska  
Damnitz – Dębnica (Przytok)  
Damnitz – Malzmühle s. Przytok
Damsdorf – Niezabyszewo  
Danzig – Gdańsk  
Daszkowomühle – Daszkowo  
Degendorf – Charbrowo  
Deutsch Brodde – Brody  
Deutsch Cekzin – Ciechocin,  

Młyn Ciechociński  
Deutsch Eylau – Iława  
Deutschendorf – Wilczęta  
Dingort – Welikopolje ros.  
Dirschau – Tczew  
Dittersdorf – Krzywiec  
Diwitten – Dywity  
Dixen – Deksyty  
Doben – Doba  
Döbern – Dobry  
Döhlau – Dylewo  
Domkau – Domkowo  
Dommatau – Domatowo  
Dörbeck – Próchnik  
Drangsitten – Awgustowka ros.  
Drengfurt – Srokowo  
Drewsdorf – Drewnowo  
Dröbnitz – Drwęck  
Dunkershagen – Tunkiel  
Ebersbach – Stare Siedlisko  
Eichholz – Dębowiec  
Eisenberg – Żelazna Góra  
Eisenwerk – Ruda  

Elbing – Elbląg  
Eller Mühl – Stanisławka  
Engelsburg – Pokrzywno  
Falkenau – Sokolica  
Felgenau – Wielgłowy  
Fischau – Fiszewo  
Fischhausen – Rybaki (ros. Primorska)  
Fitschkau – Wyczechowo  
Flötenstein – Koczała  
Förstenau – Gwieździn  
Frankenhagen – Silno  
Frauenburg – Frombork  
Freimarkt – Wolnica  
Freist – Wrzeście  
Freystadt – Kisielice  
Friedland – Frydląd Pruski (ros. 

Prawdinsk)  
Frisching – Prohladnoe ros.  
Frisching – Świerza rz.  
Frödau – Sławkowo  
Frögenau – Frygnowo  
Funker Mühl – Funka  
Fürstenau – Kmiecin  
Gabelnaw – Jabłonowo Pomorskie  
Galitten – Gajlity  
Gallgarben – Marschalskoe ros.  
Gallingen – Galiny  
Garden – Gardzień  
Gardschau – Godziszewo  
Garnsee – Gardeja  
Gatzki – Gacki  
Gedauten – Gieduty  
Gehlfeld – Białka  
Gerdauen – Gierdawy (ros. 

Schelesnodoroschnyj)  
Germau– Russkoe ros.  
Ghora – Góra  
Gilgenburg – Dąbrówno  
Gillischken – Priretschnoe ros.  
Gillnitz – Iłownica  
Gischkau – Juszkowo  
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Glamslack – Głamsławki  
Glocken – Niedźwiada  
Gnesdau – Gnieżdżewo  
Gnewau – Gniewowo  
Gnojau – Gnojewo  
Goldbach – Slavinsk ros.  
Gollub – Golub  
Gollubien – Gołubie  
Gonsiorken – Gąsiorki  
Görkendorf – Górkowo  
Gorrenschin – Goręczyno  
Gorschen – Gorczenica  
Göttchendorf – Godkowo  
Grabowsche Mühle – Grabowo  
Gramenz – Grzmiąca  
Granssin – Granzino  
Graudenz – Grudziądz  
Gremenzmühle – Gaj Grzmięca, 

Grzmiąca  
Grenzlau – Grązlewo  
Grenzlau s. Leśna Polana  
Greulsberg – Podgórze  
Grieben – Grzybiny  
Grondzaw – Grążawy  
Groß Bislaw – Bysław  
Groß Bölkau – Bielkowo  
Groß Bössau – Biesowo  
Groß Brunau – Bronowo  
Gross Chelm – Wielkie Chełmy  
Groß Falkenau – Wielkie Walichnowy  
Groß Guja – Guja  
Groß Hanswalde – Janiki Wielkie  
Groß Hohenrade – Worobjowo ros.  
Groß Hubenicken – Sinjawino ros.  
Groß Katz – Wielki Kack  
Groß Kessel – Kocioł  
Groß Köllen – Kolno  
Groß Kommorsk – Wielki Komorsk  
Groß Koschlau – Koszelewy  
Groß Ksionsken – Książki  
Groß Labehnen – Sosnowka ros.  

Groß Lesewitz – Lasowice Wielkie  
Groß Lunau – Wielkie Łunawy  
Groß Massow – Maszewo Lęborskie  
Groß Mönsdorf – Mnichowo  
Groß Morin – Murzynno  
Groß Nessau – Wielka Nieszawka  
Groß Nipkau – Nipkowie  
Groß Pacoltowo – Pacołtowo
Groß Peisten – Piasty Wielkie  
Groß Plochotschin – Płochocin  
Groß Radowisk – Wielkie Radowiska  
Groß Redewitz – Wielkie Radowiska  
Groß Rödersdorf – Nowossjolowo ros.  
Groß Saalau – Żuława  
Groß Sanskau – Wielkie Zajączkowo  
Groß Sehren – Dziarny  
Groß Stamm – Stama
Groß Steinort – Kamionek Wielki  
Groß Stoboy – Kamiennik Wielki  
Groß Trampken – Trąbki Wielkie  
Groß Tuchen – Tuchomie  
Groß Tuchom – Tuchom  
Groß Zünder – Cedry Wielkie  
Grosse Werder – Żuławy Wielkie  
Großendorf – Wielka Wieś 

(Władysławowo)  
Grunau – Gronowo  
Grunau – Gronówko  
Grünau – Zielonowo  
Grundmühle Finken – Zięby  
Grünhoff – ros. Roschtschino ros.  
Grutschno – Gruczno  
Grzibno – Grzybno  
Guber – Guber rz.  
Gudnick – Gudniki  
Gurzno – Górzno  
Gut Sperlings – Wróblik  
Güttland – Koźliny  
Guttstadt – Dobre Miasto  
Hammerstein – Czarne  
Hansdorf – Lipniki  
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Hansdorf – Ławice  
Haselau – Zajączkowo  
Heidemühl – Borowy Młyn  
Heidemühle Wormditt – Orneta w lesie  
Heiligenbeil – Święta Siekierka (ros. 

Mamonowo)  
Heiligenwalde – Święty Gaj  
Heilsberg – Lidzbark Warmiński  
Heinrichshöfen – Jędrychowo  
Heinrikau – Henrykowo  
Hela – Hel  
Hermsdorf – Osiek  
Hermsdorf – Pogranitschnyj ros.  
Herrengrebin – Grabiny Zameczek  
Hildebransdorf – Bogusze  
Hirschberg – Idzbark  
Hirschberg – Jedzbark  
Hirschfeld – Jelonki  
Hirsemühl – Zwierzynek  
Hoch Stüblau – Zblewo  
Hogendorf – Wysoka Braniewska  
Hohendorf – Wysoka  
Hohenkirch – Książki  
Hohenstein – Olsztynek  
Hohenstein – Pszczółki  
Inster – Wystruć rz.  
Insterburg – Wystruć,  

Czerniachowsk ros.  
Iwitz – Iwiczno  
Jägeritten – Jegryty  
Jäglack – Stare Jegławki  
Jaguszewitz – Jaguszewice  
Jakobkau – Jakubkowo  
Jamermühle – Jamnowski Młyn  
Jassen – Jasień  
Jastrzembie – Jastrzębie  
Jaszcz – Jaszcz  
Jeschewo – Jeżewo  
Jesewitz – Jaźwiska  
Jezewo – Jeżewo  
Johannisburg – Pisz  

Jonasdorf – Janówka  
Judamühle – Juda  
Jungherren Mühle – Bierzgieł  
Jungstadt Danzig – Młode Miasto 

Gdańsk  
Kabienen – Kabiny  
Kadinen – Kadyny  
Kahlau – Kalnik  
Kahlbude – Kolbudy  
Kaimen – Zaretschje ros.  
Kalisch – Kalisz  
Kaltfliess – Żurawno  
Kamenzdorf – Kujawa  
Kamlau – Kębłowo  
Kanditten – Kandyty  
Karlekau – Karlikowo  
Karnitten – Karnity  
Karschwitz – Karczewice  
Karthaus – Kartuzy  
Kartoschin – Kartoszyno  
Karwinden – Karwiny  
Kaschorek – Kaszczorek  
Käsemark – Kiezmark  
Kathkow – Chotkowo  
Kathkow – Kartkowo  
Kattmedien – Kocibórz  
Kattschow – Kaczkowo  
Kauernik – Kurzętnik  
Kaymen – Zarece ros.  
Kegelsmühle – Stożecki Młyn  
Kehrwalde – Kierwałd  
Kelpin – Kiełpino  
Kielau – Chylonia  
Kielp – Kiełp  
Kirschappen – Pridoroznoe ros.  
Kiwitten – Kiwity  
Klackendorf – Troszkowo  
Kladau – Kłodawa  
Klakendorf – Wodynia  
Klanin – Kłanino  
Klaukendorf – Klewki  
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Klein Bösendorf – Zła Wieś Mała  
Klein Damerkow – Dąbrówka Mała  
Klein Gröben – Grabinek  
Klein Katz – Mały Kack  
Klein Kommorsk – Mały Komorsk  
Klein Körpen – Kierpajny Małe  
Klein Mausdorf – Myszewko  
Klein Montau – Mątowy Małe  
Klein Nessau – Nieszawka  
Klein Pomeiske – Pomysk Mały  
Klein Reußen – Ruś Mała  
Klein Rudnick – Mały Rudnik  
Klein Rudnick s. Ruda
Klein Rudnicki – Adamsdorf
Klein Schliewitz – Śliwiczki  
Klein Sehren – Dziarnówko  
Klein Stanau – Stanówko  
Klein Steinort – Kamionek Mały  
Klein Tauersee – Turza Mała  
Klein Tuchom – Tuchomko  
Kleppienmühle – Krasin  
Kloben – Kłobia  
Klodken – Kłódka  
Kloschenen – Lukino ros.  
Klutken Mühle s. Ludwikowo  
Klutschau – Tłuczewo  
Knauten – Prudki ros.  
Knauten s. Meisken  
Kniebau – Knibawa  
Kobbelbude – Swetloe ros.  
Kobissau – Kobysewo  
Kobjeiten – Selskij ros.  
Kollenz – Kolińcz  
Kölln – Kielno  
Kolm – Wereschagino ros.  
Kölmsee – Chełmżyca  
Kolodzeiken – Kołodziejki  
Kommusin – Koniuszyn  
Königlich Kaminitza – Kamienica 

Królewska  
Königlich Kaminitza – Kamienicki Młyn  

Königlich Schönfließ – Szumleś 
Królewski  

Königsberg – Królewiec (ros. Kaliningrad)  
Konitz – Chojnice  
Konnegen – Koniewo  
Konnek – Konnek  
Konradswalde – Koniecwałd  
Kornen – Korne  
Korschen – Korsze  
Koslau – Kozłowo  
Kostbar – Kozibór  
Kowall – Kowale  
Kowros – Kowróz  
Kraftshagen – Krawczyki  
Krampe – Krępa Kaszubska  
Kramsk – Krępsk  
Krangen – Kręski Młyn  
Krausemühl s. Ludwikowo  
Kreutzdorf – Krzyżewo  
Kreuzburg – Krzyżpork (ros. Slawskoe)  
Kröligkeim – Krelikiejmy  
Krolowlas – Królów Las  
Krossen – Krosno  
Krossnow – Krosnowo  
Krummendorf – Krzywe  
Kuikeim (Kargan) – Bajewka ros.  
Kuiken – Kujki Dolne  
Kujawamühle – Duża Kujawa  
Kujawamühle – Kujawa  
Kujawamühle s. Motyka  
Kulingen – Kuligi  
Kulmaga – Kulmaga  
Kumehnen – Kumatschjowo ros.  
Kumkeim – Kumkiejmy  
Kunzendorf – Kończewice  
Kuppen – Kupin  
Kurau – Kurowo Braniewskie  
Kurisches Haff – Zalew Kuroński  
Kurken – Kurki  
Kurow – Kurowo  
Kussfeld – Nowe Kusy  
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Labehn – Łebień  
Labiau – Labiawa (ros. Polessk)  
Lackenmühle s. Rinau  
Ladekopp – Lubieszewo  
Lahna – Łyna  
Lamgarben – Garbno  
Lamk–Mühle – Lamk  
Lamprechtsdorf – Kamionka  
Landecker Mühle – Lędyczek  
Landeckermühle – Prądy  
Landmühle – Landmel  
Landsberg – Górowo Iławeckie  
Langenau – Łęgowo  
Langenbrück – Lembruk  
Langfuhr – Wrzeszcz  
Langgut – Łęgucki Młyn  
Langwalde – Długobór  
Lanken – Łąka  
Lanz – Łęczyce  
Laptau – Muromskoe ros.  
Lasnicz – Łaźnica  
Lauenburg – Lębork  
Lautenburg – Lidzbark Welski  
Lauterhagen – Samolubie  
Lauth – Issakowo ros.  
Layss – Łajsy  
Lebe – Łeba  
Lecklau – Leklowy  
Legienen – Leginy  
Legnitten – Proletarskoe ros.  
Leibitsch – Lubicz  
Leip – Lipowo  
Lenzen – Łęcze  
Lesen – Leźno  
Leske – Laski  
Leslau – Włocławek  
Lesno – Leśno  
Lessen – Łasin  
Leszno Mühle – Leśno  
Letzkau – Leszkowy  
Leunenburg – Sątoczno  

Lewinno – Lewino  
Lewitten – Soldatskoe ros.  
Lichnau – Lichnowy  
Lichtenau – Lechowo
Lichtenfeld – Lelkowo  
Lichtfeld – Jasna  
Liebe – Liwa rz.  
Liebemühl – Miłomłyn  
Liebenau – Gostycyn  
Liebenberg – Lembarg  
Liebenthal – Nicponie  
Liebschau – Lubiszewo Tczewskie  
Liebstadt – Miłakowo  
Linde – Linia  
Linde – Lipnica  
Lindenau – Lipinka  
Lindenberg – Lipia Góra  
Linken – Linki  
Lippusch – Lipusz  
Lischnau – Łyśniewo Sierakowickie  
Lissau – Lisewo  
Lissewo – Lisewo  
Lissuhnen – Łysonie  
Löbau – Lubawa  
Löblau – Lublewo  
Löbsch – Łebcz  
Locken – Łukta  
Locken – Obozin  
Lodehnen – Porzecze  
Lomp – Łępno  
Londzyn – Łążyn  
Long – Łąg  
Lottyn – Lotyń  
Löwenhagen – Komsomolsk ros.  
Lubichow – Lubichowo  
Lubnia – Lubnia  
Lubochin – Lubocheń  
Lubsee – Lubodzież  
Ludwigsmühle – Ludwikowo  
Lusin – Luzino  
Maibaum – Majewo
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Malschöwen – Małszewo  
Malzmühle s. Przytok  
Marienau – Marynowy  
Marienburg – Malbork  
Marienfelde – Marianka  
Marienwerder – Kwidzyn  
Markeim – Markajmy  
Marklack – Markławki  
Marusch – Marusza  
Maulfritzen – Rotajny  
Mechau – Mechowo  
Mechau – Stare Mechowo  
Meddersin – Niedarzyno  
Medenau – Logvino ros.  
Mednicken – Druzhnoye ros.  
Mehlsack – Pieniężno  
Meisterwalde – Mierzeszyn  
Memel – Kłajpeda  
Mensguth – Dźwierzuty  
Mertinsdorf – Marcinkowo  
Mestwin – Mieścin  
Mewe – Gniew  
Miechutschin – Miechucino  
Mierau – Mirowo  
Migehnen – Mingajny  
Millenberg – Miłkowo  
Minten – Minty  
Mirchow – Mirachowo  
Mirotken – Mirotki  
Miruschin – Mieroszyno  
Mischke – Mniszek  
Miswalde – Myślice  
Mittelmühle – Młyn Średni  
Mlewo – Mlewo  
Mocker – Mokre  
Mohrungen – Morąg  
Molenwalde – Nowa Wieś Rzeczna  
Mollwitten – Molwity  
Morgenstern – Jutrzenka  
Moritten – Oktjabrskoe ros.  
Mörken – Mierki  

Mosgau – Mózgowo  
Mösland – Międzyłęż  
Mossek – Osieczek  
Müggenhahl – Rokitnica  
Mühlbanz – Miłobądz  
Mühle Slupp – Słup  
Mühle Sommersin – Zamrzenica  
Mühle Wda – Wdecki Młyn  
Mühlengehöft Wischrodt –  

Krylowka ros.  
Mühlhausen – Gwardejskoe ros.  
Mühlhausen – Młynary  
Mukrz – Mukrz  
Münsterberg – Cerkiewnik  
Münsterwalde – Opalenie  
Muntau – Muntowo  
Nanitz – Naniec  
Narienmühle – Naryjski Młyn  
Nastrehnen – Kamyschinka ros.  
Neidenburg – Nidzica  
Nelberg – Nielbark  
Nessau – Nieszawa  
Nesselbeck – Orlovka ros.  
Nestempohl – Niestępowo  
Neu Königsdorf – Królewo  
Neu Mühl – Nowy Młyn  
Neu Münsterberg – Nowa Kościelnica  
Neu Paleschken – Nowe Polaszki  
Neue Mühle – Nowy Młyn  
Neuenburg – Nowe nad Wisłą  
Neuendorf – Nowa Wieś  
Neuhof – Nowy Dwór Elbląski  
Neukirch – Nowa Cerkiew  
Neukirch–Höhe – Pogrodzie  
Neumark – Nowe Miasto Lubawskie  
Neumark – Nowica  
Neumühl – Kostromino ros.  
Neuteich – Nowy Staw  
Nickelswalde – Mikoszewo  
Niedermühl – Nadolnik  
Niedermühle – Młyn Mały  
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Nordenburg – Nordenbork  
(ros. Krylowo)  

Nossberg – Orzechowo  
Notzendorf – Krzyżanowo  
Ober Schridlau – Skrzydłowo  
Obermühle – Młyn Piekarski  
Obitzkau – Owieczkowo  
Odargau – Odargowo  
Ohra – Orunia  
Oleśnica  
Oliva – Oliwa  
Open – Opin  
Oppen – Prigorki ros.  
Orle – Orle  
Orlowo – Orłowo  
Orschen – Orsy  
Ortelsburg – Szczytno  
Oslanin – Osłonino  
Osterode – Ostróda  
Osterwick – Ostrowite  
Ostritz – Ostrzyce  
Ottendorf – Radosty  
Paaris – Parys  
Pachur Mühle s. Młyniec  
Packhausen – Pakosze  
Pagelkau – Pawłówko  
Palschau – Palczewo  
Pantau – Pamiętowo  
Paraschin – Paraszyno  
Parchauermühle – Parchowski Młyn  
Parlin – Parlin  
Parwin – Parwin  
Pasewark – Jantar  
Passenheim – Pasym  
Passlack – Pasławki  
Pastern – Pasterzewo  
Pathaunen – Pajtuny  
Peiskam – Piskajmy  
Peitschendorf – Piecki  
Pelplin – Pelplin  
Petersdorf – Piotrowo  

Petershagen – Żelichowo  
Peterswalde – Piotrowiec  
Peterswalder Mühle – Nierybie  
Peterwitz – Piotrkowo  
Pfeilsdorf – Płużnica  
Pienonskowo – Pieniążkowo  
Pilgramsdorf – Pielgrzymowo  
Pillau – Piława (ros. Bałtijsk)  
Piłak s. Rybno
Pinschin – Pinczyn  
Piontken – Piątki  
Plasswicher Mühle – Płoskinia  
Plausen – Paluzy  
Plenitten – Ostrowskoe ros.  
Plössen – Priwolnoe ros.  
Plotzitznen – Płociczno  
Pobethen – Romanowo ros.  
Podies – Podjazy  
Pogauen – Wyssokoe ros.  
Poggenpfuhl – Mendeleevo ros.  
Pogutken – Pogódki  
Pöhlen – Wernoe ros.  
Pojerstieten – Kolodcy ros.  
Poledno – Poledno  
Pollnitz – Polnica  
Polnisch Cekzin – Cekcyn  
Polnisch Konopath – Konopat  
Polschendorf – Polska Wieś  
Pomauden – Luschki ros.  
Pomnick – Pomnik  
Ponitt – Turgenewskoe ros.  
Portschweiten – Pierzchowice  
Poterriten – Potryty  
Potritten – Potryty  
Powunden – Chrabrowo ros.  
Prangenau – Pręgowo  
Prangenau – Pręgowo Żuławskie  
Praust – Pruszcz Gdański  
Prechlau – Przechlewo  
Preussisch Eylau – Pruska Iława  

(ros. Bagrationowsk)  
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Preussisch Friedland – Debrzno  
Preussisch Holland – Pasłęk  
Preussisch Königsdorf – Oleśno  
Preußisch Mark – Przezmark  
Preussisch Stargard – Starogard Gdański  
Prinzlaff – Przemysław  
Prohlen – Próle  
Prondzonnamühle – Prądzona  
Pruppendorf – Kraszewo  
Prussau – Prusewo  
Przechow – Przechowski Młyn  
Pülz – Pilec  
Pusitz – Pużyce  
Putzig – Puck  
Quaschin – Chwaszczyno  
Queden – Kwiedzina  
Radomno – Radomno  
Radosk – Radoszki  
Ragnit – Ragneta (ros. Neman)  
Raikauer Mühle – Rajkowski Młyn  
Rakowitz – Rakowiec  
Ramkau – Rębiechowo  
Rapendorf – Aniołowo  
Rastenburg – Kętrzyn  
Rauden – Rudno  
Raunau – Runowo  
Rauschbach – Rusewo  
Rauschken – Rusek Wielki  
Reetzer Mühle – Raciąż  
Regerteln – Rogiedle  
Rehberg – Pagórki  
Rehden – Radzyń Chełmiński  
Reichau – Boguchwały  
Reichenbach – Rychliki  
Reimannsfelde – Nadbrzeże  
Reimerswalde – Leśnowo  
Rekau – Rekowo  
Rentienen – Rentyny  
Reuschendorf – Ruska Wieś  
Reussen – Ruś  
Rheda – Reda  

Rhein – Ren rz.  
Rhein – Ryn  
Rheinfeld – Przyjaźń  
Rheinmühle – Ryn Reszelski  
Ribben – Rybno  
Richnau – Rychnowy  
Riesenburg – Prabuty  
Rinau – Tschajkino ros.  
Robawen – Robawy  
Rochlack – Rukławki  
Roggenhausen – Rogóźno  
Roggenhausen – Rogóźno–Zamek  
Rohdau – Rodowo  
Rollbick – Rolbik  
Rom – Rzym  
Rosenau – Różnowo  
Rosenberg – Różyny  
Rosenberg – Sopkino ros.  
Rosenberg – Susz  
Rosengarth – Różaniec  
Rössel – Reszel  
Rothfliess – Czerwonka  
Ruda Mühl – Rudzki Młyn  
Rudak – Rudak  
Rudau – Melnikowo ros.  
Rudolfsmühle – Klekotki  
Rudwangen – Rydwągi  
Ruhden – Ruda  
Rummau – Rumy  
Ruppen – Schirokopolje ros.  
Russoschin – Rusocin  
Ruzflusse – Ruziec rzeka  
Saalfeld – Zalewo  
Sabangen – Samagowo  
Sagorsch – Zagórze  
Sallakowo – Załakowo  
Samland – Sambia  
Sandlack – Sędławki  
Sankt Albrecht – Święty Wojciech  
Sarnau – Sarnowo  
Saulin – Salino  
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Schadrau Mühle – Szczodrowski Młyn  
Schadwalde – Szawałd  
Schafsberg – Baranówka  
Schakenhof – Trostniki ros.  
Scharfs – Siemki  
Scharkeim – Sarkajmy  
Scharnau – Czarnowo  
Scharnau – Sarnowo  
Scharnese – Czarże  
Scharnigk – Żardeniki  
Scharpau – Szkarpawa  
Scheufelsmühle – Tylkówko  
Schidlitz – Siedlce  
Schillamühle – Siła  
Schippenbeil – Sępopol  
Schlagamühle – Kołatek  
Schlagenthin – Sławęcin  
Schlaischow – Słajszewo  
Schlitt – Skolity  
Schlochau – Człuchów  
Schlodien – Gładysze  
Schlossau – Słoszewy  
Schluschow – Słuszewo  
Schmauch – Skowrony  
Schmodehnen – Smodajny  
Schönau – Przechowski Młyn  
Schönau – Siemno  
Schönau – Surowe  
Schönau – Szynowo  
Schönbaum – Drewnica  
Schönberg – Zastawno  
Schönbruch – Szczurkowo  
Schönbrück – Sząbruk  
Schönbrück – Szembruk  
Schöndamerau – Dąbrowa  
Schöneberg – Ostaszewo  
Schöneck – Skarszewy  
Schönfeld – Krasinek  
Schönfließ – Kraskowo  
Schönheide – Szenejda  
Schönmoor – Zalesie  

Schönwalde – Grabowiec  
Schönwalde – Krasny Las  
Schönwalde – Szemud  
Schönwalde – Szynwałd  
Schönwerder – Skowarnki  
Schönwiese – Krasnołęka  
Schroop – Szropy  
Schulen – Sułowo  
Schwarzau – Swarzewo  
Schwarzstein – Czerniki  
Schwarzwasser – Czarna Woda rz.  
Schwenkitten – Świękity  
Schwenten – Święte  
Schwetz – Świecie nad Osą  
Schwetz – Świecie nad Wisłą  
Schwetzin – Świecino  
Schwirgauden – Brzeszczyny  
Schwönau – Perewalowo ros.  
Schwuben – Swobodna  
Scrobicz – Skrobacz  
Seeburg – Jeziorany  
Seefeld – Przodkowo  
Seehesten – Szestno  
Seemen – Samin  
Seewalde – Zybułtowo  
Seglein – Zelgno  
Seith – Schurawljowka ros.
Sellistrau – Żelistrzewo  
Semen – Sumin  
Sensburg – Mrągowo  
Sianowo – Sianowo  
Siegfriedswalde – Żegoty  
Sieslack – Piaseczno  
Simkau – Siemkowo  
Simnau – Dolina ros.  
Simonsmühle – Nowy Młyn  
Skaibotten – Skajboty  
Skarszewo – Skarszewy  
Skatnick – Skatniki  
Skemsk – Skępsk  
Skorschewo – Skorzewo  
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Skrojty – Schroithe  
Skurz – Skórcz  
Smasin – Smażyno  
Smogursk s. Scharnau
Smolin – Smolno  
Smolong – Smoląg  
Smolsin – Smołdzino  
Sobbowitz – Sobowidz  
Sobiensitz – Sobieńczyce  
Sokollen – Sokoły Jeziorne  
Soldau – Działdowo  
Sommerau – Ząbrowo  
Sommerfeld – Ząbrowiec  
Sonnenberg – Bogdany  
Sorquitten – Sorkwity  
Sortlack – Sortławki  
Soweiden – Zawidy  
Spangau – Szpęgawa  
Spittehnen – Spytajny  
Splawie – Spławie  
Stablack – Stabławki  
Stabunken – Stabunity  
Stangenberg – Stążki  
Stantau – Mitino ros.  
Steegen – Stegna  
Steffansflies – Pietrzyki  
Stegers – Rzeczenica  
Steinberg – Łomy  
Stoboy – Stoboje  
Stolzhagen – Kochanówka  
Storlus – Storlus  
Strasburg – Brodnica  
Streiss – Strzyża  
Strellin – Strzelno  
Strementz See – Strumieniec  
Stretzin – Strzeczona  
Stretziner Mühle – Strzeczonka  
Strippau – Trzepowo  
Strußmühle – Struś  
Strussow – Struszewo  
Stüblau – Steblewo  

Stüdnitz – Studzienice  
Stuhm – Sztum  
Sturmhübel – Grzęda  
Subkau – Subkowy  
Sudomie jez.  
Sugnienen – Żugienie  
Sulmin – Sulmin  
Sumpf – Sąpy  
Suna – Sunia  
Süssenthal – Sętal  
Taabern – Tabory  
Tafter See – Tauty
Tannsee – Świerki  
Tapiau – Tapiawa (ros. Gvardejsk)  
Taschau – Taszewo  
Taubendorf – Gołębiewko  
Telkwitz – Telkwice  
Teschen – Stary Cieszyn  
Tharau – Wladimirowo ros.  
Theuernitz – Turznica  
Thiemau – Tymawa Wielka  
Thierenberg – Dunajewka  
Thorn – Toruń  
Tiedmannsdorf – Chruściel  
Tiefensee – Głębock  
Tiege – Tuja  
Tillendorf – Tulice  
Tolkemit – Tolkmicko  
Tornienen – Tarniny  
Tragheim – Tragamin  
Treposch –Trzeposz  
Trinkhaus – Trękus  
Trunz – Milejewo  
Trutenau – Trutnowy  
Trzianno – Trzciano  
Tuchel – Tuchola  
Tüngen – Bogatyńskie  
Tursiglow – Turzygłów  
Tuszewo –Tuszewo  
Uderwangen – Tschechowo ros.  
Uggehnen – Matrosovo ros.  
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Indeksy608

Uhlingen – Ulinia  
Unter Plehnen – Równina Dolna  
Vierzighuben – Włóczyska  
Villkow – Wilkowo Nowowiejskie  
Vorstadt Neumark – Przedmieście  

Nowe Miasto  
Wabcz – Wabcz  
Wadang – Wadąg  
Waldau – Nisowje ros.  
Waldau – Wałdowo Szlacheckie  
Walsch – Wałsza  
Waltersdorf – Włodowo  
Waltersmühl – Konradowo  
Wargen – Kotelnikowo ros.  
Warpuhnen – Warpuny  
Warschkauermühle – Warszkowo  
Wartenburg – Barczewo  
Wartsch – Warcz  
Wecklitzmühle – Wikielec  
Weeske – Wąskie  
Wehrwilten – Wirwilty  
Weichsel – Wisła rz.  
Weinsdorf – Dobrzyki  
Weischnuren – Wajsznory  
Weißenburg – Wyszembork  
Wensen – Wężowie  
Wenzlau – Unisław  
Werder – Żuławy  
Wernegitten – Kłębowo  
Widrinnen – Widryny  
Wiedau – Widowo Żuławskie  
Wiekau – Chrustalnoe ros.  
Wielle – Wiele  
Wierschutzin – Wierzchucino  
Wiese Molen s. Drugthenen  

(ros. Gusevka)  
Wiewiorken – Wiewiórki  
Wilknitt – Wilknity  
Wilmsdorf – Pugatschjowo ros.  
Wilmsdorf – Wilamowo  
Wirdegithen – Kudrinka ros.  

Woduhnkeim – Wodukajmy  
Wogenab – Jagodna  
Wöklitz – Weklice  
Wolfsdorf – Wilczkowo  
Wolfshagen – Wilczyny  
Wolitta – Utkino ros.  
Wolmen – Malinowka ros.  
Wonditten – Wądyty (ros. Furmanowo)  
Wonneberg – Ujeścisko  
Wonno – Wonna  
Woppen – Wopy  
Worienen Woryny  
Worlack – Worławki  
Wormditt – Orneta  
Wöterkeim – Wiatrowiec  
Wotzlaff – Wocławy, wiatrak  
Wrotzk – Wrocki  
Wusen – Osetnik  
Wuslack – Wozławki  
Wusseken – Osieki  
Xiente – Księte  
Zackenzin – Ciekocino  
Zakrzewken – Zakrzewko  
Zamarte – Zamarte  
Zankenzin – Zakoniczyn  
Zarnowitz – Żarnowiec  
Zechern – Urbanowo  
Zemblau – Zęblewo  
Zezenow – Cecenowo  
Ziegenberg – Podgornoe ros.  
Ziehten – Szczytno  
Zielkeim – Petrovo ros.  
Ziethen – Szczytno k. Człuchowa  
Zinten – Cynty (ros. Kornewo)  
Zoldan – Cołdanki  
Zölp – Czulpa  
Zuckau – Żukowo  
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Na załączonej do książki płycie CD znajduje się mapa szczegółowa: Młyny wodne i wia-
traki w państwie krzyżackim w Prusach wzmiankowane do 1454 r. 

Mapę wykonano na podkładzie mapy Schroettera i fragmentu mapy Reymanna. Składa 
się ona z legendy, ośmiu sekcji i mapy przeglądowej, ukazującej zasięg poszczególnych 
sekcji. Na każdej sekcji oznaczono zlokalizowane młyny wodne i wiatraki istniejące 
w średniowieczu (numery na mapie odnoszą się do tych umieszczonych w tabeli za-
wierającej wykaz czynszów). Ponadto na sekcjach mapy, obejmujących tereny Pomorza 
Wschodniego, ziemi chełmińskiej i lubawskiej, umieszczono młyny wodne i wiatraki 
wzmiankowane w źródłach szesnastowiecznych. W tym wypadku zamiast numeru po-
dano nazwę młyna wodnego (względnie wiatraka) lub miejscowości, w której istniał. 
Zestawienie dla XVI wieku obejmuje przeważnie młyny i wiatraki wzmiankowane w lu-
stracjach oraz wykazie podatkowym z 1570 r. Ma ono zilustrować tylko ogólne prze-
miany obserwowane w sieci młynów. Przygotowanie pełnej listy istniejących wówczas 
młynów wymaga dalszych badań. Poszczególne pliki mapy zapisane są w formacie PDF. 
W celu otwarcia mapy należy użyć dostępnego w internecie programu Adobe Reader.

Plik zabezpieczony watermarkiem jawnym i niejawnym: 17072623A3535323

##7#52#aMTcwNzI2MjNBMzUzNTMyMw==

##7#
52#a

MTcw
NzI2

MjNB
MzU

zNTM
yMw

== ##7#52#aMTcwNzI2MjNBMzUzNTMyMw==



Plik zabezpieczony watermarkiem jawnym i niejawnym: 17072623A3535323

##7#52#aMTcwNzI2MjNBMzUzNTMyMw==

##7#
52#a

MTcw
NzI2

MjNB
MzU

zNTM
yMw

== ##7#52#aMTcwNzI2MjNBMzUzNTMyMw==



UKŁAD SEKCJI MAPY

MŁYNÓW WODNYCH I WIATRAKÓW
W PAŃSTWIE KRZYŻACKIM DO 1454 R.

UMIESZCZONEJ NA PODKŁADZIE

MAPY SCHROETTERA I REYMANNA

SEKCJA 4 + 9 SEKCJA 5 + 10 SEKCJA 6 + 11

SEKCJA 17 + 23SEKCJA 16 + 22SEKCJA 15 + 21

SEKCJA 
  8 + 14

FRAGMENT OPARTY 
NA MAPIE REYMANNA

Plik zabezpieczony watermarkiem jawnym i niejawnym: 17072623A3535323

##7#52#aMTcwNzI2MjNBMzUzNTMyMw==

##7#
52#a

MTcw
NzI2

MjNB
MzU

zNTM
yMw

== ##7#52#aMTcwNzI2MjNBMzUzNTMyMw==



OBJAŚNIENIE OZNACZEŃ

MŁYN WODNY 

MŁYN PAPIERNIA

FOLUSZ

TARTAK

WIATRAK

ŁĄKI

ŁĄKA ZAROŚNIĘTA

ŁĄKA BAGNISTA

MOCZARY ZAROŚNIĘTE

HUTA SZKŁA

WAPIENNIK

CEGIELNIA

SMOLARNIA

MOST

ŚLUZA

STAW

DUŻE MIASTO

MAŁE MIASTO 
I MIASTECZKO

WIEŚ Z KOŚCIOŁEM

KOŚCIÓŁ

WIEŚ Z FOLWARKIEM

WIEŚ Z ZAMKIEM

ZAMEK

FOLWARK

KARCZMA

URZĄD LEŚNY

FOLWARK PAŃSTWOWY

PODLEŚNICTWO

DOM LUB GOSPODARSTWO
WIEJSKIE

MIEJSCE BITWY

POJEDYNCZE 
ZABUDOWANIA

URZĄD POCZTOWY

STACJA POCZTOWA

GRANICE PROWINCJI

GRANICE KRAJU

 GRANICE POWIATÓW

WIEŚ Z ZAMKIEM 
I KOŚCIOŁEM

KOŚCIÓŁ

POJEDYNCZE ZABUDOWANIA

MIASTECZKA

WIEŚ

WIEŚ Z KOŚCIOŁEM

OZNACZENIA POZA GRANICAMI KRAJU

PIEC

RZEKI

DROGI OBSADZONE 
DRZEWAMI

DROGA KRAJOWA 
I POCZTOWA

ŚCIEŻKI

DROGI ZWYKŁE

Młyny wodne i wiatraki w państwie krzyżackim 
do 1454 r. 

L. von Schroettera, Karte von Ost-Preussen nebst Preussisch Litthauen und West-Preussen nebst dem Netzdistrict

MŁYN WZMIANKOWANY W XVI w.Kolibki

Plik zabezpieczony watermarkiem jawnym i niejawnym: 17072623A3535323

##7#52#aMTcwNzI2MjNBMzUzNTMyMw==

##7#
52#a

MTcw
NzI2

MjNB
MzU

zNTM
yMw

== ##7#52#aMTcwNzI2MjNBMzUzNTMyMw==



729

735

71424

42

161

386

589

263

24

741

724

607

551

462

60

219

261

262

238

272

613

734

165
703

358

35

279

752

497

457

199

704

196

507

902

48
550

489

162

541

159

36

127

208

308

171

153

344

366

243

528

856

343

464

873

186

400

235

223

34
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