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Pradzieje

Urna z grobu ciałopalnego, ostrogi, groty włóczni i dolne okucie miecza znalezione 
nad Kanałem Jerzwałdzkim
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Najstarsze ślady człowieka z okolic Jerzwałdu pochodzą 
z epoki kamienia (8000-1700 lat p.n.e.) z pobliskiego Mię-
dzychodu (kościany harpun), Siemian (narzędzia kamienne  
i krzemienne) i z Babięt Małych (4 kurhany datowane na  
2700-2500 lat p.n.e.). Z epoki brązu (1700-650 lat p.n.e.) pocho-
dzi sztylet znaleziony w Wieprzu i osiedle obronne w Starym 
Dzierzgoniu. Z wczesnej epoki żelaza (650-120 lat p.n.e.) da-
tuje się osadnictwo w rejonie Starzykowa Małego i Piotrkowa 
(cztery osiedla i cmentarzysko), osiedla nawodne w Siemianach 
i Ulpitach, 18 grobowców kurhanowych w Gubławkach oraz 
skarb ozdób i narzędzi z brązu z miejscowości Gajdy. Okres 
wpływów rzymskich (od początku naszej ery do 375 r. n.e.) 
na tym terenie reprezentowany jest przez liczne cmentarzyska 
kultury wielbarskiej (Bałoszyce, Bornice, Chełmżyca, Gardzień, 
Jezierce, Rudnia, Siemiany). 

Okres wczesnośredniowieczny (od VII do poł. XIII w. n.e.) 
to okres struktur osadniczych plemion pruskich. Okolice Je-
rzwałdu wchodziły w obręb terytorium plemiennego Pomezanii. 
Relikty umocnionych grodzisk pruskich znane są z Brusin, Do-
brzyk, Gostyczyna, Jaśkowa, Starego Dzierzgonia oraz Wieprza.  
W Rąbitach odkryto nekropolie pruskie, w Olbrachtówku  
i Zalewie bogate skarby srebrnych ozdób i monet. W rejonie 
Jerzwałdu uczeni umiejscawiają pomezańską ziemię Geria, 
która wymieniona jest w traktacie dzierzgońskim z 1249 r., 
zawartym między Krzyżakami i Prusami. Na mocy tego traktatu 
Prusowie zobowiązali się przyjąć chrześcijaństwo i zbudować 
kościoły – przypuszczalnie jeden z nich w Jerzwałdzie. W oko-
licach Jeziora Witoszewskiego i Jeziora Zdryńskiego zachowały 
się staropruskie umocnienia obronne w postaci długich wałów 
ziemnych. 

Srebrne monety arabskie z X w. (dirhemy) znalezione nad Kanałem Jerzwałdzkim

ROZDZIAŁ I
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Teren bliskiego sąsiedztwa obecnego Jerzwałdu był objęty 
akcjami misyjnymi, które miały na celu nawrócenie pogańskich 
Prusów na wiarę chrystusową. Najbardziej znana jest tra-
gicznie zakończona misja św. Wojciecha na terenach pruskiej 
Pomezanii w 997 r. Św. Wojciecha zabili Prusowie w okolicy 
swojego grodu granicznego o nazwie Cholin, identyfikowanego 
przez prof. Labudę z obecną wsią Pachoły w gminie Dzierzgoń. 
Świętego zamordował Prus o imieniu Sicco, poprzez odcięcie 
głowy i nabicie na pal. 

Następną misją była wyprawa św. Brunona w 1009 r.,  
o której jego kuzyn, biskup Thietmar, napisał w swojej kronice: 
W dwunastym roku swego zbożnego, pustelniczego żywota po-
dążył do Prus (…) głosił słowo boże na granicy tego kraju i Rusi, 
sprzeciwili się temu tubylcy (…) odcięli głowy zarówno jemu jak 
i jego osiemnastu towarzyszom. Wipert, który twierdził, że był 
członkiem Brunonowej wyprawy misyjnej, opowiadał: Imię 
zabójcy brzmiało Zebeden, był to brat Netmira. Brunona zabito 
niedaleko od tego miejsca nad rzeką Alstrą, do której wrzucono 
jego odciętą głowę. 

Prawdopodobnie stało się to niedaleko Jerzwałdu. Zdaniem 
badacza niemieckiego Kolberga miejsce śmierci św. Brunona 
należy identyfikować z terenami ziemi pruskiej o nazwie Resia 
(okolice Susza), a rzeczkę Alstrę z Liwą.

Niezwykłe znalezisko archeologiczne 
w pobliżu Jerzwałdu
Fragment sprawozdania Johannesa Heydecka z 1874 r., 

który w Jerzwałdzie przeprowadził prospekcję terenową po 
zgłoszeniu przez miejscowych leśników znalezisk starożytnych:

Leśniczy Brause pokazał mi ślady wału granicznego, który 
od wsi Jerzwałd przebiega w kierunku południowo-zachodnim 
i łączy leśne jeziorka (tłum. Zdryńskie i Twaruczek). Nie jest on 
zbyt wysoki (jedynie 1 metr) i także niezbyt głęboki, ale wydaje się  

stosunkowo stary, gdyż w dzisiejszym rozumieniu nie można 
rozpoznać jego przeznaczenia. Na wale rosną drzewa, których 
wiek leśniczy ocenia na 200 lat. Pogańskie miejsce pochówku, 
które znalazłem bardzo blisko lasu, uzasadnia przypuszczenie, 
że wał pochodzi z zamierzchłych czasów. Miejsce wspomnianego 
cmentarzyska ujawniło się przed paroma laty po splantowaniu 
ziemi pod nowe nasadzenia drzew. 

Już z daleka mogłem rozpoznać przepalone fragmenty ko-
ści między sadzonkami. Po dokładniejszej penetracji znalazłem 
wiele skorup po urnach i jeden żelazny grot o rzadkiej formie dla 
naszego regionu. Cmentarzysko można przypisać stosunkowo 
późnym czasom pogańskim, ponieważ skorupy urn posiadają 
ślady obróbki na kole garncarskim. Między przepalonymi kość-
mi mogłem dokładnie rozpoznać fragmenty ludzkiej czaszki, co 
bez wątpienia wskazuje na cmentarzysko z czasów popielenia 
zwłok zmarłych.

(tłum. Kazimierz Madela)

Wiosną 2014 r. członkowie Towarzystwa Miłośników 
Ziemi Suskiej, posiadając odpowiednie pozwolenie, badali 
te wały za pomocą wykrywaczy metali. Natrafili wówczas 
na niezwykły zestaw wczesnośredniowiecznych zabytków,  
o czym niezwłocznie zawiadomili wojewódzkiego konserwatora 
zabytków. Wśród odkrytych artefaktów była zapinka z brązu, 
fragmenty monet arabskich (dirhemy) oraz dużo rzadsze okucia 
dolnej części pochew mieczy, tzw. trzewiki, które uznaje się za 
jeden z wyznaczników wysokiego statusu ich właścicieli we 
wczesnym średniowieczu (od końca V do poł. XI w.). Okazało 
się, że 10 znalezionych pod Jerzwałdem trzewików pochodzi 
z wielu zakątków Europy, a jeden z nich jest jedynym znanym 
egzemplarzem na świecie. Owe 10 trzewików tworzy w tej 
chwili największą tego typu kolekcję w Polsce. Dodatkową 
wartością jest to, że znalezione trzewiki noszą ślady wpływów 
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różnych kręgów kulturowych: bałtyjskiego, skandynawskiego 
i słowiańskiego. 

W lipcu 2015 r. pojawiła się pod Jerzwałdem ekspedycja 
archeologiczna Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie i grupa 
historyków amatorów z Towarzystwie Miłośników Ziemi 
Suskiej, która wspomagała i uczestniczyła w pracach arche-
ologów olsztyńskich. W trakcie badań odkryto ponad dwieście 
różnych zabytków ruchomych, w tym średniowieczne ostrogi, 
groty włóczni i podkowy. Znaleziono też kolejne dwa trze-
wiki. Prawdziwą sensacją okazał się jednak grób ciałopalny 
z przełomu X i XI w., w którym archeolodzy znaleźli drobne 
fragmenty spalonych kości ludzkich w okazałym naczyniu 
o bogatej ornamentyce. Nieopodal tej urny odsłonięto duży 
obiekt z licznymi fragmentami węgli drzewnych, resztkami 
skremowanych kości, dużą ilością ceramiki oraz fragmentami 
srebrnych ozdób. 

Historia osady pod Jerzwałdem nie skończyła się we wcze-
snym średniowieczu. W XIV i XV w. biegła tędy często uczęsz-
czana droga. Świadczy o tym znaleziona tam ostroga z bolcem 
gwiaździstym wraz z bardzo dużą liczbą przedmiotów, zwią-
zanych z końskim rzędem. Późnośredniowieczna droga miała  
od 5 do 8 metrów szerokości i nie różniła się od dzisiejszej 
drogi leśnej. Odkrycie wskazuje na to, że we wczesnym śre-
dniowieczu pod Jerzwałdem mogła funkcjonować spora osada 
kupiecka. Najpierw trzeba jednak poczekać na kolejne prace 
archeologiczne. Kto wie, co skrywa jeszcze to miejsce.

Skarb z Olbrachtówka
Skarb został odkryty w lipcu 2011 r. i składał się z 56 całych 

i 99 fragmentów monet srebrnych, 83 srebrnych ozdób i ich 
fragmentów, 1 zapinki brązowej oraz 38 paciorków wykona-
nych ze szkła, bursztynu i kamieni półszlachetnych. Zachowały 
się wraz z nimi także liczne ułamki naczynia glinianego oraz  

Okucie dolnej części pochwy miecza (tzw. trzewik), zapinka z brązu i srebrne monety arabskie 
z X w. (dirhemy) znalezione nad Kanałem Jerzwałdzkim

Okucia dolnej części pochwy miecza z X w. (tzw. trzewiki) znalezione nad Kanałem Jerzwałdzkim)

ROZDZIAŁ I
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fragmenty tkaniny jedwabnej, które najprawdopodobniej słu-
żyły za pojemnik do ukrycia skarbu.

 Jeśli chodzi o chronologię skarbu, można wyróżnić dwie 
fazy powstania. Część ozdób (zawieszki srebrnych zausznic, 
srebrne ażurowe paciorki, kaptorga) pochodzą z okresu od 
2. poł. X do poł. XI w. Młodszą grupę stanowią naramienni-
ki, pierścienie i zapinka podkowiasta z okresu od 2. poł. XI  
do XII w., a także szklane paciorki od XI do początków XII w.  
Duża rozpiętość chronologiczna poszczególnych elementów skar-
bu, wysoki udział biżuterii oraz jej charakter i stan zachowania 
pozwalają przypuszczać, że zbiór ten tworzono sukcesywnie, 
przez kilka pokoleń. Cechy powyższe określają zarazem jego 
charakter jako rodowy, należący najpewniej do jednej rodziny 
lub większej wspólnoty krewniaczej. 

 

Skarb z Olbrachtówka: srebrne monety arabskie (dirhemy) z IX w., denary europejskie z XI w.,  
srebrne ozdoby, paciorki szklane i bursztynowe, bransolety, kaptorga, pierścionki XI w. 

Wały staropruskie wskazane strzałkami (www.geoportal.gov.pl)

Wał staropruski stan obecny (fot. Kazimierz Madela)



Rozdział II

Czasy 
krzyżackie
1224-1525

Herman von Salza,  wielki mistrz zakonu krzyżackiego w latach 1210-1239, 
dał podstawę pod budowę państwa krzyżackiego w Prusach (Wikipedia)
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Po podbiciu Prusów Krzyżacy przystąpili do kolonizacji 
zdobytych ziem. Największe nasilenie osadnictwa miało miejsce  
w latach 1300-1360, gdy równolegle z budową struktur osadnic-
twa wiejskiego powstawały miasta, jako ośrodki administracyjne 
i zaplecze rzemieślniczo-handlowe. Teren państwa zakonnego 
podzielony był na komturie, które stanowiły jednostki admi-
nistracyjne oraz religijne. W komturii dzierzgońskiej, do której 
należał Jerzwałd, Krzyżacy założyli 33 wsie niemieckie i 43 wsie 
pruskie oraz miasta Dzierzgoń (1300 r.), Zalewo (1305 r.), Iławę 
(1305 r.) i Morąg (1327 r.). Kapituła pomezańska założyła Susz 
(1314 r.), a biskup pomezański Prabuty (1330 r.). 

Powstanie Jerzwałdu
23 lutego 1333 r. Luther z Brunszwiku, komtur dzierzgoń-

ski, nadał wieś Jerzwałd rycerzowi pruskiemu Skypelonowi 
w wieczyste posiadanie, za zasługi wojenne wyświadczone 
braciom zakonnym. Dziesięć lat później, 2 stycznia 1343 r., 
wielki mistrz krzyżacki Ludolf König dokonał ponownego 
nadania pól jerzwałdzkich innym rycerzom pruskim, braciom 
Lutyne i Warpune, za wierną służbę zakonowi. Oryginały obu 
aktów lokacji Jerzwałdu zachowały się do naszych czasów  
w archiwum w Berlinie (Staatsarchiv Preussische Kulturbesitz 
in Berlin), gdzie odnalazł je autor tego opracowania. Dokumenty 
te z języka łacińskiego przetłumaczył ks. prof. Alojzy Szorc.

 
Akt nadania Jerzwałdu z 23 lutego 1333 r. 
W imię Pańskie. Amen.
My brat Luther z zakonu Szpitalnego Świętej Maryi domu 

niemieckiego w Jerozolimie, przełożony generalny, rodem 
z Brunswich (Brunszwik), pragniemy podać do publicznej  

Zalewo w czasach krzyżackich około 1400 r.

ROZDZIAŁ II
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wiadomości ludzi współczesnych i przyszłych pokoleń, do 
których dotrze to nasze pismo, że my pełniąc czasowo funkcję 
komtura w Kyrrsburc (Dzierzgoń) i wielkiego szatnego domu 
generalnego, za pełną wiedzą i zgodą czcigodnego i bogobojne-
go męża brata Karuli z Trewiru aktualnego wielkiego mistrza, 
za przyzwoleniem starszych braci naszego zakonu, nadaliśmy 
wiernemu nam i drogiemu Skypelonowi i jego prawym spadko-
biercom dziesięć łanów ziemi (180 ha), dokładnie wyznaczonej 
ze wskazaniem granic. Ziemia ta znajduje się na końcu pola 
o nazwie Keyserswalde (Jerzwałd) od strony miejscowości 
Kemmen (Kiemiany). Składają się na nią pola, łąki, pastwiska, 
zagajniki, lasy. Będzie ją posiadał na prawie dziedzicznym 
w wieczystym użytkowaniu i czerpał wszelkie płynące z niej 
dochody. Zwolniony jest od uiszczania dziesięcin i brzemienia 
ciężarów wieśniaczego szarwarku (roboty przy budowie dróg  
i warowni). Ponadto wymienionemu Skypelonowi i jego prawo-
witym dziedzicom i spadkobiercom dajemy prawo w obrębie 
jego dóbr sprawowania sądownictwa większego i mniejszego,  
i czerpać z tego dochody. Na znak szczególnej naszej łaskawości 
w stosunku do tegoż Skypelona, jego dziedziców i następców, 
pozwalamy mu łowić ryby w jeziorach Ruthczov (Rucewo Małe) 
i Geysirich (Jeziorak), ale mniejszymi przyrządami i tylko na 
własny użytek. Rzeczony Skypelo i jego następcy od każdego 
pługa (tutaj miara powierzchni: 1 pług = 4 łany = 72 ha) co 
roku do naszego domu w Dzierzgoniu uiści dwa korce zboża, 
jeden pszenicy i drugi żyta (1 korzec = 52 litry). 

Z racji niniejszego zapisu ziemi, wymieniony Skypelo i jego 
spadkobiercy zobowiązany jest wystawić do dyspozycji na-
szych braci jednego wojownika uzbrojonego w stylu pruskim, 
który będzie walczył przeciwko wszelkim agresorom, którzy 
napadną na nas i nasze ziemie. Tenże Skypelo stawił się przed 
nami razem ze swymi rodzicami i razem z nimi prosił, abyśmy 
dokonali odnowienia przywileju na wymienione wyżej dobra.  

Krzyżacki akt lokacji Jerzwałdu z 1333 roku
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My pragnąc wynagrodzić ich liczne usługi wyświadczone nam  
i naszym braciom, po uzyskaniu przyzwolenia naszych braci 
nadane wcześniej wystawione ratyfikujemy, odnawiamy i po-
twierdzamy, dając rzeczonemu Skypelonowi i jego następcom owe 
dziesięć łanów (180 ha) na tych samych zasadach, co przedtem. 
Dla nadania mocy tej darowiźnie niniejsze pismo zaopatrzyli-
śmy w naszą pieczęć. Obecni przy tym byli czcigodni mężowie, 
bracia naszego zakonu: Luthof Koninc, skarbnik, Ruther, komtur  
w Schonense, Henryk, nasz kapelan, ponadto Konrad zwany 
Gartow, nasz towarzysz, Henryk z Kamminata, nasz notariusz, 
a także nasi słudzy: Ditmar Stangen, Steynboc, Albert Waryn, oraz 
wielu innych wiarygodnych świadków. Dan w naszym głównym 
domu w Malborku 23 lutego 1333 r., indykcji rzymskiej pierwszej. 

(tłum. ks. prof. A. Szorc)

Akt nadania Jerzwałdu z 2 stycznia 1343 r. 
W imię Pańskie. Amen.
Aby to, co powinno być zachowane na zawsze, nie umknęło 

z ludzkiej pamięci, należy uwiecznić przez świadectwa ludzi 
i przez sformułowanie rzeczy w formie piśmiennej. Niech 
wiedzą wszyscy, obecnie i w przyszłości, którzy będą słu-
chać lub to pismo oglądać, że my brat Ludolf Kunig, wielki 
mistrz zakonu Szpitalnego Świętej Maryi domu niemieckiego  
w Jerozolimie, po zasięgnięciu rady, zgody i opinii naszych 
braci, chętnie daliśmy i niniejszym nadajemy nam wiernym 
Lutyne i jego bratu Warpune, w nagrodę za ich wierne usługi, 
te, które wyświadczone nam i naszemu zakonowi i w przyszło-
ści nam okażą, a także im prawnym dziedzicom i sukcesorom, 
wsie Keysirswalde (Jerzwałd) i Iuxeyne (Likszany) w ramach 
wymiany za dobra Doythimiten (Dettmitten), które posiadali 
ci bracia. Bracia naszego zakonu granice obu wsi oznakowali 
i okazali. Będą oni te wsie posiadać na prawie dziedzicznym 
na zawsze, w takich oto granicach:

Pierwszy odcinek granicy zaczyna się koło jeziora minor 
Ruczow (Rucewo Małe) od drzewa, które zwie się rustrinbaum 
(wiąz), dokąd sięgają posesje wsi Mathitin (Matyty), stąd gra-
nica biegnie do pnia okopanego rowem, który stanowi granicę 
wsi Motitten, stąd w linii prostej przez łąkę do dużego kamie-
nia na polu, stąd prosto przez bagno do posesji wsi Dalcytien, 
dalej prosto do jeziora Vlachgeserich (jezioro Płaskie), stąd za 
błotem do drogi, która łączy miejscowości Salveld (Zalewo)  
i Rosenberch (Susz), gdzie prosto do sosny oznakowanej również 
okopanej rowem przy drodze łączącej Pruschmarct (Przezmark) 
z Ilaviam (Iława), stąd prosto do znaku usytuowanego na łące 
Stangusals, dalej prosto do lipy koło jeziora magnum Ruczow 
(Rucewo Duże), potem do brzozy, która rośnie na granicy dóbr 
Reynconis (Kiemiany), stąd wzdłuż linii granicznej posesji  
o tej nazwie z powrotem do drzewa, które zwą rustrinbaum 
(wiąz) stojącego koło jeziora minor Ruczow (Rucewo Małe). 
Jednakże jeziora minor i maior Ruczow (Rucewo Małe i Duże) 
oraz Vlachgeyserich (jezioro Płaskie) pozostaną w posiadaniu 
zakonu. Ze szczególnej łaski i względów udzielamy i dajemy wy-
mienionym braciom Lutyne i Warpune oraz ich spadkobiercom 
prawo łowienia ryb w jeziorze, które nazywa się Geyserich albo 
Rotzung, przy czym łowić mogą sami lub wyznaczeni przez nich 
ludzie, wszystkimi rodzajami przyrządów oprócz niewodu, bo 
łowienie ryb tą siecią zarezerwowane jest wyłącznie zakonowi. 
Wymienione wsie obaj bracia Lutyne i Warpune a potem ich 
spadkobiercy płci obojga, razem z polami, łąkami, pastwiska-
mi, lasami, wodami, błotami i wszystkimi przynależnościami 
w obrębie wskazanych wyżej granic będą dzierżyć na zawsze 
na prawie dziedzicznym zachowując pełną jurysdykcję, prawo 
i własność i my (tj. Krzyżacy) nie będziemy sobie rościć władzy 
tak do tych dwóch braci czy do chłopów, których oni zechcą na 
swej ziemi osadzić. Również pozostawiamy tym braciom sądy 
większe i mniejsze, w tym również prawo miecza i mutylacji 
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(obcięcia) ręki, oprócz sądownictwa na publicznych drogach, 
które zakon rezerwuje sobie. Za to bracia Lutyne i Warpune,  
a potem ich spadkobiercy i następcy będą zobowiązani do wy-
stawienia jednej służby zbrojnej u boku zakonu. Ów wojownik 
zaopatrzony w zbroję pruską będzie gotowy do ekspedycji 
zbrojnych przeciwko wszelkiego rodzaju wichrzycielom. Gdyby 
któryś z tych braci albo ich dziedziców umarł bezdzietnie, wów-
czas dobra po nich odziedziczy najbliższy krewny płci męskiej 
lub żeńskiej. Dajemy obu braciom lub ich następcom prawo 
odsprzedania tej ziemi ze wszelkimi uprawnieniami naszym 
braciom zakonu. Dla większej mocy i świadectwa po wsze 
czasy do dokumentu została przywieszona nasza pieczęć. Dan 
w Malborku 2 stycznia 1343 r. w obecności świadków, którymi 
byli ukochani w Panu nasi bracia zakonni: Henryk z Boventen 
wielki komtur, Fryderyk ze Spiry skarbnik, Erhard Grife, nasz 
kapelan Henryk kanonik sambijski, nasi towarzysze wojskowi 
Henryk z Cranchsfeid i Jan z Faikenstein, notariusz Szaweł i Jan, 
oraz wielu innych wiarygodnych ludzi.

(tłum. ks. prof. A. Szorc)

Analiza krzyżackich aktów lokacji Jerzwałdu
Akt lokacji Jerzwałdu z 1333 r. dla rycerza pruskiego Sky-

pelona jest odnowieniem wcześniejszego dokumentu. Prawdo-
podobnie Skypelon zgubił oryginał nadania i dlatego zwrócił 
się z prośbą do Krzyżaków o jego ponowne wystawienie. Było 
to możliwe, gdyż Krzyżacy przechowywali w swoich zamkach 
kopie aktów lokacyjnych. Uważna lektura aktu lokacji Jerzwał-
du z 1333 r. pozwala poznać treść pierwszego dokumentu  
i przybliżoną datę jego wystawienia. Pierwsza jego część to 
dosłowne powtórzenie pierwotnego przywileju dla Skypelo-
na, o czym świadczy następujący fragment: za pełną wiedzą  
i zgodą czcigodnego i bogobojnego męża brata Karuli z Trewiru 
aktualnego wielkiego mistrza. Kr
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terenu są najczęściej bardzo stare i posiadają jakieś znaczenie, 
którego pochodzenie i znaczenie często uległo zapomnieniu. 
W krzyżackich aktach lokacji pojawia się nazwa Keyserswalde 
na określenie dzisiejszego Jerzwałdu. Nazwę Keyserswalde wy-
prowadza się od pruskiego imienia Kerse. Wiadomo bowiem, że 
w okolicach Dzierzgonia miał swoje rozległe posesje zamożny 
Prus Kerse. Od jego imienia zostały uformowane nazwy kilku 
miejscowości od siebie dość daleko oddalonych. Tak więc 
pierwszy człon nazwy Keyserswalde to imię pruskie, zaś drugi 
to słowo niemieckie wald (‘las’), czyli po polsku Las Kersego. 

Nazwa ta wskazuje, że okolice Jerzwałdu były wtedy silnie 
zalesione, co właściwie nie zmieniło się do dzisiaj. Z doku-
mentów nadań pól jerzwałdzkich dowiadujemy się, że jezioro 
Jeziorak nazwało się wtedy Geysirich. Nazwa ta, która w formie 
Geserich była używana do 1945 r., ma pochodzenie pruskie. 
Według prof. Biolik należy ją łączyć z wyrazem pospolitym eser 
(po staroprusku assaran, litewsku ezeras, polsku jezioro). Taka 
analiza językowa tłumaczy rodowód dzisiejszej nazwy Jeziorak. 

Istnieją także próby wyprowadzenia nazwy Geysirich 
od słowa pruskiego geeysa – ‘czapla’. W tym miejscu istnieje 
podstawa do doszukiwania się zbieżności tej nazwy z nazwą 
ziem szczepu pruskiego Geria, zamieszkującego okolice Jeziora 
Płaskiego przed podbojem krzyżackim. Jeżeli rozumowanie to 
jest słuszne, to Jeziorak musiałby nazywać się Jeziorem Czaplim, 
a Geriowe – czaplim ludem albo Czaplakami. W przypadku 
nazwy Jezioro Płaskie, zapisanego przez Krzyżaków jako Vlach-
geyserich, mamy do czynienia ze zlepkiem słowa niemieckiego 
Vlach i objaśnionego już słowa pruskiego geyserich. Słowo 
staroniemieckie vlach (współcześnie flach) oznacza ‘płaski’, 
jednak w odnosieniu do zbiorników wodnych posiada zupełnie 
inne znaczenie, a mianowicie ‘płytki’. Właśnie płytkość tego 
jeziora Krzyżacy wyrazili w jego nazwie Vlachgeserich (Płytki 
Geyserich), później Flachsee (Jezioro Płytkie), obowiązującej 

Karuli z Trewiru (Karol z Trewiru) był wielkim mistrzem 
krzyżackim w latach 1311-1324, a w chwili wystawienia od-
nowionego przywileju dla Skypelona był rok 1333 r. i na czele 
zakonu krzyżackiego stał wielki mistrz Werner von Orseln. Tak 
więc wystawienie pierwszego przywileju dla Skypelona i zało-
żenie Jerzwałdu miało miejsce między 1311 r. a 1324 r. Drugą 
część dokumentu dopisano w 1333 r. i zaczyna się od słów: 
Tenże Skypelo stawił się przed nami razem ze swymi rodzicami 
i razem z nimi prosił, abyśmy dokonali odnowienia przywileju 
na wymienione wyżej dobra. Skypelonowi nadano część tych 
ziemi: na końcu od strony miejscowości Kemmen (Kiemiany). 

Akt nadania nie precyzuje dokładnych granic tych ziem 
i mówi jedynie, że składają się na nią pola, łąki, pastwiska, 
zagajniki, lasy. Wymienione pola przeznaczone dla Skypelona 
trzeba identyfikować z obszarem dzisiejszego Rucewa, ale 
według wielkości nadania (180 ha) ziemie te nie dochodziły 
do brzegów Jeziora Płaskiego. Były to zapewne użytki rolne 
uprawiane przez Prusów jeszcze przed podbojem krzyżackim. 
Dokładniejszy jest opis pól jerzwałdzkich w przywileju dla Lutyne 
i jego brata Warpune z 1343 r., których ziemie dotykały brzegów 
Jeziora Płaskiego. Jednak w przywileju tym brakuje wzmianki  
o ziemiach Skypelona, które można identyfikować z wymie-
nioną wsią Rynconis (nazwa pruska o nieznanym znaczeniu). 
Charakterystyczny jest brak zgody Krzyżaków dla Lutyne  
i Warpune na połowy ryb w Jeziorze Płaskim, mimo że ziemie 
im nadane przylegały do tego jeziora, przywileju takiego nie 
otrzymał też wcześniej Skypelon. Z innych dokumentów wiemy, 
że w Likszanach urzędował krzyżacki mistrz rybicki zarządza-
jący połowami ryb, co wskazuje, że Krzyżacy mieli wyłączne 
prawo do rybołówstwa na Jeziorze Płaskim. 

Czytając oba akty lokacyjne Jerzwałdu łatwo zrozumieć, 
dlaczego nazywano je również przywilejami. Nazwy miast, wsi, 
rzek, jezior i wszelkich innych charakterystycznych punktów 
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do 1945 r. Obecna nazwa Jezioro Płaskie jest zatem wynikiem 
błędnego przetłumaczenia niemieckiej nazwy Flachsee. Prawi-
dłowe tłumaczenie tej niemieckiej nazwy brzmi Jezioro Płytkie. 

Nazwy Ruthczov minor i maior Ruczow (Rucewo Duże  
i Rucewo Małe) to nazwy pruskie, które łączy się z imieniem 
pruskim Ruczow. Nazwa Rucewo Duże w przywileju lokacyj-
nym odnosiła się również do zbiornika wodnego, nad którym 
dziś gospodarstwa posiadają rodziny państwa Puszkarskich  
z Jerzwałdu. To niezwykle muliste jezioro straciło połączenie 
z Rucewem Dużym w wyniku zarastania i obecnie istnieje jako 
samodzielny zbiornik wodny bez osobnej nazwy. 

Dalcytien to z kolei zaginiona wieś o nazwie pruskiej (zna-
czenie tej nazwy nie jest znane), znajdującej się prawdopodobnie 
na Bukowcu. Na miejscu tym powstała później wieś Baukowik 
(Bukowitz), którą określano jako wieś pruską. Iuxeyne to nazwa 
wsi pruskiej od imienia Prusa Joxe, dzisiaj Likszany. Przed i po 
podboju krzyżackim pola dzisiejszego Jerzwałdu i okolic Ru-
cewa zamieszkiwali wyłącznie Prusowie. Pruscy mieszkańcy 
nie znali języka niemieckiego i z sąsiadami z niemieckich wsi, 
Dobrzyk i Witoszewa, porozumiewali się za pomocą tłumaczy. 
Wiemy też, że Skypelon, Warpune i Lutyne wraz z poddany-
mi byli zobowiązani uczęszczać do wzniesionego w latach  
1320-1330 kościoła Najświętszej Maryi Panny (obecnie św.  
Piotra i Pawła) w Dobrzykach. Powinni też chodzić do spowiedzi, 
gdzie grzechy wyznawali przy pomocy tłumacza. 

We wsiach pruskich, a pola jerzwałdzkie nie były wyjątkiem, 
Prusowie kultywowali stare obyczaje religijne. Poświadczone 
miejsce tajnych spotkań religijnych ludności pruskiej istniało 
nad Jeziorakiem. Hennenberger w 1584 r. napisał, że jest taki 
święty ostrów na polach w pobliżu Tynwałdu, gdzie niewierni 
Prusowie uprawiali swój zabobon w tajemnicy przed Krzyżakami. 
Wsie rycerzy pruskich dostarczały Krzyżakom wojowników  
na służbę wojenną. Na obszarze komturii dzierzgońskiej ciążyło  

Krzyżacki akt lokacji Kupina z 1320 roku
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200 takich służb, z tego 2 na polach jerzwałdzkich. Jednak 
zakon tylko wybiórczo powoływał rycerzy pruskich na okre-
ślone wyprawy wojenne. Na przykład na wyprawę gotlandzką  
w 1404 r. Krzyżacy z komturii dzierzgońskiej wezwali 30 wol-
nych rycerzy pruskich. Z całą pewnością liczba powołanych była 
większa na wielką wojnę polsko-krzyżacką w latach 1409-1411 
i zapewne jakiś rycerz pruski z Jerzwałdu brał udział w bitwie 
pod Grunwaldem 15 lipca 1410 r. 

Krzyżackie akty lokacyjne były zawsze opatrzone pieczęcią. 
Nie przykładano ich wtedy do dokumentów, lecz przywiązy-
wano do nich za pomocą kolorowych sznurków. Ponieważ oba 
dokumenty lokacyjne Jerzwałdu sporządzono w Dzierzgoniu, 
zwisała na nich pieczęć komtura dzierzgońskiego. Na przywi-
leju dla Skypelona pozostała po niej barwna wiązka sznurków,  
a na przywileju dla braci Lutyne i Warpune dwie dziury, przez 
które sznurki takie przechodziły. Pruski charakter osadnictwa 
na polach jerzwałdzkich utrzymał się aż do zaniku wsi Keyser-
swalde, co miało miejsce prawdopodobnie w ostatniej wojnie 
polsko-krzyżackiej w latach 1519-1521. Zanikły wtedy również 
wsie Witoszewo i Rucewo, o czym informowali wizytatorzy  
w 1530 i 1539 r.

Inne wsie założone przez Krzyżaków w pobliżu Jerzwałdu
◆ Witoszewo, wieś niemiecka
Witoszewo (do 1945 r. Kunzendorf) Krzyżacy założyli  

w 1301 r. na 40 łanach leśnych (718 ha) dla osadników nie-
mieckich, na tzw. surowym korzeniu. Lokacja na surowym 
korzeniu to zakładanie (lokowanie) wsi w miejscu dotąd nieza-
gospodarowanym i niezamieszkanym. Wymagało to karczunku 
lasów i zagospodarowania dzikiego terenu. 

Pierwszy dokument lokacji wsi zaginął, ale zachowało 
się jego odnowienie z 25 kwietnia 1324 r. Lokatorem wsi 
był człowiek o nazwisku Kunze i od niego pochodzi nazwa 

wsi Kunzendorf, czasami wymieniana jako Kunczendorff lub 
Conczendorff. Kunze we wsi objął dziedziczny urząd sołtysa  
i otrzymał na własność dziesiątą część przyznanych ziem  
(4 łany – 72 ha), zwolnionych od podatku. Otrzymał też pra-
wo założenia karczmy z 3 vierdungami (ówczesne pieniądze) 
podatku rocznie. Kunze zwerbował osadników niemieckich na 
Śląsku, którzy w Witoszewie otrzymywali na własność dzie-
dziczną od 2 do 3 łanów (od 36 do 54 ha), obłożonych rocznym 
czynszem w wysokości 3 denarów i dwóch kur od każdego łanu 
na rzecz zakonu. Koloniści niemieccy mieli prawo do połowu 
ryb na jeziorze Klostocksee (Jezioro Witoszewskie) własnym 
sprzętem i tylko na potrzeby własnego stołu. 

Z powodu dużej odległości wsi od kościoła parafialnego  
w Dobrzykach, mieszkańcy Witoszewa otrzymali pozwolenie na 
budowę kaplicy pod wezwaniem świętego Wawrzyńca. Biskup 
pomezański Rudolf polecił proboszczowi z Dobrzyk sprawować 
w niej liturgię, grzebać zmarłych i zaopatrywać wiernych sa-
kramentami. Za dostarczanie do kaplicy wina i hostii proboszcz  
z Dobrzyk otrzymał dwa łany ziemi w Witoszewie. Potwierdzone 
źródłowo jest nauczanie dzieci wiejskich przy kaplicy witoszew-
skiej. Kaplica ta pojawia się w 1432 r. jako kościół, przy którym 
był również cmentarz. Późniejszych wiadomości o tym kościele 
brak. W 1391 r. wieś zamieszkiwali, oprócz chłopów, również 
rzemieślnicy. W jednym z dokumentów jest mowa o cieślach. 
W 1424 r. komtur dzierzgoński w piśmie do wielkiego mistrza 
w Malborku wspomina o mieszkańcu Witoszewa, który ze wsi 
uszedł z czterema końmi i pozostawił po sobie ugór. Wizytacje 
wsi w latach 1543, 1576, 1579 i 1600 wykazały spustoszenie 
Witoszewa i brak mieszkańców. 

◆ Hak, wieś pruska
Wieś Hak (niem. Haack) powstała już w 1286 r. jako nadanie 

dla rycerza pruskiego pod nieznaną nam ze znaczenia nazwą 
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pruską Pokotite. W dokumentach późniejszych wieś nazywana 
jest Heckintuffel albo Hackenteufel, a do 1945 r. Haack. Według 
badaczki niemieckiej Heide Wunder nazwa Hackenteufel odnosi 
się do Prusa o imienia Hackin i jego przydomku Teufel (‘diabeł’). 

◆ Dobrzyki, wieś niemiecka
Pierwszej lokacji wsi dokonali Krzyżacy prawdopo-

dobnie już w 1287 r., kiedy to komtur dzierzgoński, Sighard 
Schwartzburg, przekazał sołtysowi Wigandowi 60 łanów ziemi  
(1077 ha) i nakazał sprowadzenie osadników niemieckich. 
Dokument lokacyjny wieś otrzymała 30 marca 1304 r. z rąk mi-
strza krajowego Konrada Sacka. Od nazwiska sołtysa utworzona 
została nazwa wsi – Wigansdorf. Osadnicy niemieccy otrzymali 
10 lat zwolnienia ze wszelkich podatków (tzw. wolnizna), po 
upływie których byli zobowiązani do uiszczania dziesięciny 
proboszczowi oraz płacenia podatków Krzyżakom. 

Z racji gospodarczych Krzyżacy w 1334 r. wyrazili zgodę na 
zburzenie młyna wodnego w Dobrzykach i przekopanie kanału 
łączącego jezioro Ewingi z Jeziorakiem, z obowiązkiem wybudo-
wania na nim śluzy, gdyż poziom wody w obu jeziorach nie był 
jednakowy. Kościół w Dobrzykach zbudowano w latach 1320-
1330 i poświęcono Najświętszej Maryi Pannie (obecnie pw. św. 
Piotra i Pawła). Przebudowy kościoła miały miejsce w latach ok. 
1776, 1864 i 1910. Nadal nie wiadomo, jak wyglądała pierwotnie 
część zachodnia kościoła i czy istniała w tym czasie murowana 
wieża, obecnie drewniana. Na odpowiedź czekają także pytania, 
czy zakrystia była piętrowa i czy w jej wnętrzu były schody1.

◆ Koziny, wieś pruska
Podobnie jak Jerzwałd była to wieś nadana rycerzowi pru-

skiemu w nagrodę za wierną służbę zakonowi krzyżackiemu. 
Akt lokacji wsi zaginął.
1 Zob. E. Łużyniecka, „Architectus” 2011, nr 1 (29).

Osadnictwo w okolicy Jezioraka około 1280 roku
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Zamek krzyżacki w pobliżu Jerzwałdu
W niewielkiej odległości od Jerzwałdu w Mortągu istniał 

murowany zamek krzyżacki z folwarkiem. Dokładna data jego 
powstania nie jest znana, ale wiemy, że działał tam też krzyżacki 
urząd do gospodarowania lasami i połowem ryb w okolicznych 
jeziorach. Nazwę Mortąg zapisywano od 1312 do 1945 r. jako: 
Motec, Mortecke, Mortheke, Mortegk, Morteg, Morteck, Mortung, 
a od 1945 r. – Mortąg. Badacz Gerullis uważa ją za pruską, ale 
nie objaśnia jej znaczenia. Pierwszy raz wymienia ją dokument 
lokacyjny Starego Dzierzgonia z 14 kwietna 1312 r., gdzie jest 
mowa o łące między Motec i Sampol. 

W 1383 r. funkcję prokuratora w Mortągu pełniał Ulryk von 
Jungingen, późniejszy wielki mistrz zakonu krzyżackiego, który 
zginął w bitwie pod Grunwaldem w 1410 r. W 1409 r. folwark 
w Mortągu sprzedał do Malborka duże ilości węgla drzewnego 
do wykonania wielkiej bombardy na potrzeby wojny z Polską. 
W 1416 r. były to spore ilości masła i sera na potrzeby kuchni 
zamku malborskiego. W 1434 r. w spisie inwentarza folwar-
ku w Mortągu odnotowano 550 owiec, 85 krów, 39 klaczy,  
25 kóz, 12 cielaków, 2 pługi z oprzyrządowaniem i 18 ton owsa, 
a w 1441 r. – 59 klaczy, 1 kozę, 63 krowy, 1 byka, 324 owce,  
15 źrebaków, 90 prosiaków i 2 pługi z oprzyrządowaniem. 

Zamek w Mortągu uległ spaleniu w nieznanych nam okolicz-
nościach, prawdopodobnie w czasie wojen polsko-krzyżackich, 
w okresie schyłku państwa krzyżackiego. W 1573 r. w miejscu 
folwarku krzyżackiego powstała wieś Mortąg założona przez 
księcia Prus. Badacz niemiecki Boetticher w 1898 r. o Mortągu 
napisał: 

Około 1870 r. w ogrodzie leśniczówki w Mortągu odkryto 
ruiny zamku. Odkopano tam sklepione pomieszczenie piwniczne, 
którego ściany były zbudowane z kamieni polnych, a łukowy 
sufit z cegieł. Podłogę tej komory stanowiła mozaika ułożona  
z dobrze zachowanych małych i twardych kafli pokrytych glazurą 

w kolorach zielonym, żółtym, czarnym i innych. Według infor-
macji miejscowego leśniczego Manna ruiny ciągnęły się jeszcze 
w przedłużeniu ogrodu, jakieś 300 metrów dalej. Na południe 
od tego ogrodu jest teraz osuszone jezioro.

(tłum. Kazimierz Madela)

W 1934 r. urzędnik niemiecki wysłał następujący list do 
konserwatora zabytków w Kwidzynie po wizycie w Mortągu:

Przed paroma miesiącami splantowana została część ziemi 
leśniczówki w Mortągu, a dokładnie jej północny fragment na 
zachód od stodoły. Podczas prac ziemnych natrafiono na resztki 
murów, które bez wątpienia pochodzą z czasów krzyżackich. 
Niestety, urząd budowlany nie został o tym powiadomiony.  
W miejscu składowania urobku ziemnego-gruzowego zna-
lazłem trzy rodzaje wypalonych cegieł o rozmiarach:  
30 cm x 15 cm x 9 cm (format klasztorny), 25 cm x 18 cm x 8 cm  
i 18,5 cm x 15cm x 6 cm (płyty posadzkowe?). Na niektórych 
cegłach, tak jak na cegłach z zamku w Przezmarku, widoczne 
były odciski śladów zwierząt (psów i kotów). Podczas dalszych 
poszukiwań przy zachodnim brzegu pola, 32 metry od jego 
granicy północnej w kierunku południowym, znalazłem resztki 
dwóch fundamentów z kamieni polnych o szerokości od 1,2 do 
1,3 m, które były oddalone od siebie o 9 metrów. Zleciłem kie-
rownikowi robót zabezpieczyć wszystkie cegły i bezwzględnie 
zgłaszać urzędowi budowlanemu dalsze prace ziemne. Kopię 
tego pisma przekazałem konserwatorowi zabytków w Królewcu 
oraz nadleśniczemu w Starym Dzierzgoniu.

(tłum. Kazimierz Madela)

Wiele takich starożytnych cegieł z odciskami łap psów 
i kotów odkryli parę lat temu mieszkańcy Mortąga podczas 
remontu zabytkowego domu w centrum wsi. 
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Skarga chłopów z komturstwa dzierzgońskiego 
z 1450 r. na ich nadmierne ciężary
Okazuje się, że władze komturstwa dzierzgońskiego, obej-

mującego znaczne tereny leśne (zwłaszcza w rejonie Mortąga) 
pociągały chłopów do przewozu drzewa do Malborka, zmusza-
jąc metodą „łagodnych perswazji” do dostarczania koni. Chłopi 
byli również pociągani do budowy lub konserwacji pomieszczeń 
folwarcznych, zwłaszcza pokrywania dachów w oborach i staj-
niach, ogradzania sadów oraz do prac na niektórych folwarkach 
(zwłaszcza w Mortągu), gdy brakowało zagrodników. Za niektóre 
z tych powinności urzędnicy zakonni pobierali opłaty pieniężne. 
Chłopi skarżą się także na obowiązek zwózki drewna opałowe-
go dla potrzeb młyna i kuchni urzędnika leśnego w Mortągu.  
Wyjaśnienia urzędników krzyżackich, dotyczące powyższych 
skarg, zmierzały do wykazania ich bezpodstawności2.

Sędzia krzyżacki w Zalewie
Za panowania wielkiego mistrza krzyżackiego Luthera  

z Brunszwiku w latach 1331-1335 w mieście Zalewo urzędował 
sędzia krzyżacki. W tym samym mieście bogaty mieszczanin 
prowadził spór z pewną wdową. Majętny mieszczanin miał mło-
dą i piękną żonę i pozwolił sędziemu krzyżackiemu robić z nią 
wszystko, co tylko ten zechciał. W zamian sędzia miał dla niego 
zyskownie zakończyć proces z wdową. Gdy sędzia znudził się 
żoną mieszczanina, zażądał od wdowy, aby dała mu piękną córkę 
do lubieżnej zabawy. W zamian obiecał jej wydanie przychylne-
go wyroku w sprawie z mieszczaninem. Wdowa powiedziała,  
że nigdy tego nie zrobi. Prędzej straci cały majątek, aniżeli ucierpi 
na honorze i rozgniewa Pana Boga. Krótko później sędzia ogłosił 
wyrok korzystny dla bogatego mieszczanina. Wdowa opowie-
działa o wszystkim znajomym i krewnym, którzy donieśli o tym 

2 M. Biskup, Powinności pańszczyźniane chłopów czynszowych w Prusach Krzyżackich  
w pierwszej połowie XV wieku, „Przegląd Historyczny” 53/3.

Luther z Brunszwiku: założyciel Jerzwałdu 
w 1333 r., w latach 1331-1335 wielki mistrz 
zakonu krzyżackiego (Wikipedia)

Szeląg krzyżacki znaleziony 
w Jerzwałdzie (fot. Kazimierz Madela)

wielkiemu mistrzowi krzyżackiemu Lutherowi z Brunszwiku. 
Wielki mistrz przywołał do siebie sędziego oraz obie strony sporu 
i rozpoznał, że wdowie stała się krzywda w jej słusznej sprawie. 
Wielki mistrz postanowił, że wdowa otrzyma trzecią część dóbr 
bezbożnego sędziego jako zadośćuczynienie poniesionych szkód. 
Cudzołożnej małżonce bogatego mieszczanina nakazał wypale-
nie piętna na policzku i wypędzenie z kraju. Jej męża uznał za 
zdrajcę godności stadła małżeńskiego i rozkazał poćwiartować 
na cztery kawałki. Bezbożnego sędziego polecił włóczyć końmi 
i rozerwać na strzępy. Kaspar Hennenberger 1584 r. 

(tłum. Kazimierz Madela)
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W tym czasie wieś Jerzwałd nie istniała. Z tego okresu 
posiadamy jednak ciekawe informacje o najbliższej okoli-
cy Jerzwałdu. W Księdze Gospodarczej Księstwa Pruskiego 
z 1578 r. znajduje się następujący zapis: 

Majątek Likszajny nie jest zbyt duży i nie można tam wiele 
przedsięwziąć. Bezpośrednio z nim graniczą opuszczone dobra 
ziemskie o nazwie Jerzwałd, które można przyłączyć do Likszajn. 
Nie jest jednak pewne, jaką wspólnie mają powierzchnię, moim 
zdaniem nie jest tego więcej niż 30 łanów (540 ha). Można  
w tym miejscu założyć książęcy folwark. Z dobrami Jerzwałd 
graniczy majątek o nazwie Rucewo. Tam nad jeziorem osiedli-
ło się dwóch gospodarzy, w którym łowią ryby. Byłoby lepiej 
wydalić ich stamtąd, ponieważ nie posiadają aktów własności 
ziemi i osiedli tam samowolnie. Na tych ziemiach trzeba za-
łożyć owczarnię, gdyż w pobliżu są dobre pola na pastwiska. 
Można połączyć wszystkie trzy majątki z tą owczarnią. Jeśli 
zboża nie chciałoby się wozić za daleko z Rucewa do Likszajn 
albo z Jerzwałdu, to na Rucewie należy zbudować gospodar-
stwo i założyć owczarnię w miejscu, gdzie to najlepiej pasuje. 
Na tych terenach istnieje doświadczenie w hodowli owiec. Na 
opuszczonych dobrach ziemskich Witoszewo, graniczących  
z folwarkiem Przezmark, znajduje się wiele łąk uprawnych, ale 
już mocno zdziczałych. Przy drodze prowadzącej do Jeziora 
Rucewo Duże trzeba w przyszłym roku wykopać rów o długości 
około 20 Rutten (92 m). Dzięki niemu woda z łąk będzie mogła 
odpływać i stamtąd uzyska się dodatkowo od 60 do 70 furma-
nek siana rocznie. Z tych łąk w kierunku cmentarza prowadzi 
wąski rów, który musi być pogłębiony na wysokość człowieka, 
co pozwoli wodzie odpływać z łąki. W jednym miejscu tego 
rowu, gdzie jest kamienny mostek, trzeba ten rów pogłębić  

Panorama Zalewa (Saalfeld) z dzieła Krzysztofa Hartknocha z 1684 r. 

ROZDZIAŁ III
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o jeszcze 2 ellen (około 1 m) i postawić most nad nim. Teraz 
woda spływa tam w odwrotnym kierunku i z tego powodu 
miejsce to jest całkiem zarośnięte i jego uporządkowanie nie 
wydaje się możliwe nawet za sumę 100 Marek. Dlatego chciał-
bym ten rów przegrodzić w najwęższym miejscu, gdzie ma 
on wysokie brzegi z obu stron i pośrodku wielki głaz. Trzeba 
tam wrzucić jeszcze jeden taki kamień i położyć głębiej rynny 
odpływowe. Wtedy wybrać całą ziemię z rowu i zrobić z niego 
staw hodowlany. Staw można wykorzystać przez jeden rok, 
wpuścić do niego narybek karpia, a sprzedać później dorosłe 
osobniki w Elblągu. Jeśli chciałoby się staw użytkować dalej 
do hodowli ryb, trzeba to gospodarczo uzasadnić, w prze-
ciwnym razie pomysł ten porzucić. Wtedy można pozyskiwać 
tam drewno, ale wówczas nie będzie tam trawy, gdy spali się 
drzewa, uzyska się 100 albo więcej furmanek siana. Jeśli staw 
miałby być zachowany, to siano trzeba pozyskiwać na innej 
łące. Rybny staw zdaje mi się korzystniejszy, gdyż wokoło jest 
wystarczająco dużo łąk do pozyskiwania trawy.

 (tłum. Kazimierz Madela)

Życie codzienne w okolicach Jerzwałdu 
na podstawie wilkierza wsi Kupin z 1637 r.
Obraz życia w okolicach Jerzwałdu tamtych czasów mo-

żemy poznać dzięki wilkierzowi pobliskiej wsi Kupin z 1637 r. 
Wilkierz (niem. Wilkühr ‘uchwała ludu’) oznacza w niemieckim 
prawie zbiór takich ustaw, które ludność (najczęściej miasta, 
zdecydowanie rzadziej wsi) sama dla siebie wydała bez współ-
działania rządu. Nie był to jakiś ujednolicony schemat prawny 
narzucony z zewnątrz przez panującego księcia lub króla. 
Wręcz przeciwnie, to rady miejskie i wiejskie same je dla siebie 
układały, aby odpowiadały lokalnym potrzebom mieszkańców. 
Wilkierze były zatwierdzane przez władcę, który czasami sam 
coś dopisywał.

W tamtych czasach osobą najważniejszą we wsi był sołtys. 
Do jego obowiązków należało pilnowanie porządku, sprawdzanie 
stanu ogrodzeń, rowów, zabezpieczeń przed pożarem, prze-
kazywanie rozporządzeń zwierzchników i sądzenie drobnych 
przestępstw. Sołtysa wspomagali w tym przysiężni, nazywani 
starszymi wsi. 

Wilkierz wsi Kupin z 1637 r.
1. Przyjmijcie wszyscy do wiadomości, że z rozkazu naszego 

łaskawego pana macie być posłuszni sołtysowi i starszym wsi,  
a kto się temu sprzeciwi, ten gminie będzie winny pół tonny piwa 
(57 litrów).

Mapa Caspara Hennenbergera z 1576  roku (Jeziora Rucewo Dużei Rucewo Małe 
były wtedy połączone)
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2. Jeśli sołtys będzie zwoływać ludzi, a ktoś nie przyjdzie, 
chociaż w domu przebywa, zapłaci kary dwa szylingi. Gdy jednak 
w domu go nie ma, wysłać ma żonę lub czeladź służebną. Jeśli 
jednak w domu siedzi, a pośle żonę lub służbę, to poniesie karę 
dwóch szylingów. 

3. Jeśli ktoś będzie zawołany przez sołtysa i nie przyjdzie, 
ten zapłaci kary osiem szylingów.

4. Jeśli będzie nakazane kopanie i czyszczenie rowów, a ktoś 
swoich rowów nie dopilnuje, to tak często, jak to zaniedba, zapłaci 
karę jednego skota i jeszcze rowy wykopie i wyczyści.

5. Jeśli jeden drugiemu trawę zetnie kosą i będzie przy tym 
widziany, to od kosy zapłaci karę jednego scota, a od sierpa 
jednego szylinga.

6. Jeśli jeden drugiemu zabierze powróz napięty i będzie 
przy tym widziany, poniesie karę jednego scota.

7. Kto swoim krowom nie odetnie rogów, gdy tak będzie 
nakazane, ten zapłaci karę czterech fenigów od każdego łba 
krowiego. 

8. Kto ze swojego podwórka wieczorem wypuści na wieś osły 
gminne, podlega karze jednego szylinga.

9. Kto nie uiści kary wymierzonej przez sołtysa i starszych 
wsi, zapłaci dodatkowo jednego szylinga kary.

10. Kto w dzień wypłaty nie da pensji swojemu pastuchowi, 
zapłaci jednego szylinga kary.

11. Kto swoim czeladnikom nie da wynagrodzenia kwartal-
nego, zapłaci jednego szylinga kary. 

12. Jeśli sołtys i starsi wsi nakażą budowę płotów na polach 
tam, gdzie stać powinny, a ktoś ogrodzenie źle postawi, tak że 
dziury w nim będą, zapłaci jednego solidusa kary za każdą dziurę, 
i jeszcze płot naprawi. 

13. Kto po zakazie sołtysa i starszych wsi będzie nadal stawiał 
nieczystości przed drzwi wejściowe do swojego domu, poniesie 
karę dwóch scotów.

14. Jeśli jakaś krowa, świnia albo gęś grasuje na obcym 
pastwisku, bądź wejdzie w szkodę w obce uprawy, to zostanie 
zajęta, a właściciel zwierzaka zapłaci kary cztery fenigi za krowę, 
cztery fenigi za świnię, dwa fenigi za gęś i dwa szylingi za konia 
w pełnym zbożu.

15. Kto swoim świniom pozwoli ryć ziemię na placu wiejskim, 
to zostaną one zajęte przez sołtysa i starszych wsi, a właściciel 
zwierząt zapłaci karę dwóch fenigów od każdej świni. Pieniądze 
te sołtys i starsi wsi mogą przetrwonić.

16. Gdy rozdzieli się ugory, a ktoś zaorze je w większej ilości 
niż mu pozwolono, podlega karze dwóch szylingów za każdą 
zaoraną rózgę (3,8 m). Wyłączając sytuację, gdy skibą najdzie 
na łąkę lub rów. 

17. Nikt nie może samowolnie wywozić gnoju z obejścia. Jeśli 
się na to pozwoli, uiścić należy dwa scoty od każdej fury.

18. Nikomu nie wolno wywozić gnoju w niedzielę po południu 
pod groźbą kary dwóch scotów.

19. Jeżeli mąż pozwoli żonie robić pranie w niedzielę albo 
zleci to jakiejś wdowie, a przy praniu będzie ta wdowa lub ta 
żona widziana, to za karę owa kobieta zaniesie pół funta wosku 
do kościoła. 

20. Nikomu nie wolno przenosić żaru z pieca w pokrywie od 
garnka, gdy jednak ktoś to zrobi, poniesie karę czterech scotów.

21. Kto krowy swojej nie ubije w wyznaczonym dniu, zapłaci 
karę dwóch szylingów.

22. Gdy pastuch wiejski popędzi konie sąsiada na pastwisko, 
musi je później przygnać z powrotem. Jeżeli któreś konie zgubią 
się, to ich właściciel musi pastuchowi pomóc w ich poszukiwaniu. 
Gdy we wspólnym szukaniu konie zostaną schwytane, ale któreś 
całkiem przepadną, wtedy pastuch poręcza za połowę strat,  
po złożeniu świadectwa wiarygodnych ludzi.

23. Nikt nie może jeździć wozem po łące drugiego, gdy-
by jednak ktoś, udając się po swoje siano, musiał przejechać  
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zaprzęgiem przez łąkę sąsiada, powinien wpierw wykosić na 
niej pokos trawy na szerokość wozu i dopiero wtedy po nim 
przejechać. Potem musi szybko powiedzieć sąsiadowi, że skosił 
mu trawę, aby ten zdecydował, co z nią zrobi.

24. Jeżeli ktoś jadąc wozem do swojej łąki przejeżdżać będzie 
przez łąkę sąsiada i nie zetnie na niej pokosu trawy na szerokość 
wozu, to tak często, jak to zrobi, zapłaci karę połowy firdunga. 

25. Nikt nie powinien trzymać w obejściu konia parchatego 
lub narowistego. Gdyby jednak ktoś konia takiego już posiadał 
i przy tym sam wyhodował, to ma chabetę wypędzać na osobne 
pastwisko. Ale jeśli ktoś konia takiego sam nie wyhodował albo 
dopiero co kupił, to powinien zabrać go ze wsi. Gdyby jednak 
ktoś konia takiego miał już przez pół roku, musi pasać osobno.

26. Jeżeli ktoś posiada konia chorego na nosaciznę, powi-
nien go ze wsi zabrać lub trzymać w świniarni za opłatą połowy 
firdunga.

27. Jeżeli ktoś w nocy stróżuje konie w paśniku, ten musi je 
dobrze pilnować, aby chabety nie przeskoczyły przez ogrodze-
nie i biegały w zbożu. Gdy jednak nocą powstanie jakaś szkoda  
w uprawach z powodu uszkodzonego płotu, to pastuch odpowiada 
za połowę start, drugą połowę szkód pokrywa właściciel płotu, 
po złożeniu świadectwa wiarygodnych ludzi.

28. Jeden drugiemu musi płot na miedzy utrzymywać  
w dobrym stanie, aby sąsiad nie doznał szkody pod karą jednego 
firdunga. Ale gdy bydło wyrządzi stratę sąsiadowi, to szkodę 
pokrywa ten, do którego płot należy, i jeszcze musi ogrodzenie 
polepszyć. 

(tłum. Kazimierz Madela)

 Znamy także prośbę miasta Zalewa wysłaną na obrady 
sejmu krajowego w Królewcu w 1612 r., co także przybliża 
obraz życia w okolicach Jerzwałdu:

1. Miastu, które nie uprawia handlu i swoją egzystencję 
opiera na słodowaniu i warzeniu piwa, niezwykle szkodzi fakt,  
że karczmarze warzą piwo sami, szczególnie w Dobrzykach,  
Starym Dzierzgoniu i Monasterzyskach. Uprasza się zatem na-
kazać tym karczmarzom, aby piwo kupowali w Zalewie, gdy nie 
będą mogli pokryć swojego zapotrzebowania w Przezmarku.

2. Wbrew zarządzeniu krajowemu i ze szkodą dla miasta 
Zalewa wolni, sołtysi, karczmarze i chłopi podejmują bez ustanku 
warzenie piwa na śluby, chrzciny i uroczystości cechowe, cho-
ciaż zezwala się wolnym i chłopom warzyć tylko jeden kocioł 
piwa w czasie żniw. Uprasza się o zabronienie tego tym ludziom  
i konfiskaty urządzeń piwowarskich w przypadku naruszenia 
zakazu.

3. Sołtysi, wolni, karczmarze i chłopi sprzedają handlarzom 
zboże i len, co psuje rynek miejski i szkodzi miastu, gdyż mieszkańcy 
te towary muszą kupować od tych handlarzy po podwójnej cenie. 
Ponadto handlarze wywożą te towary do innych miejscowości, 
co powoduje powstanie ich niedostatku w mieście. Uprasza się 
o nakazanie wymienionym na początku ludziom, aby swoje pro-
dukty sprzedawali tylko na rynku w Zalewie. 

4. W Zalewie brakuje drewna na mosty, budynki i opał.  
Z uwagi na jego wysokie ceny niektóre parcele w mieście stoją 
puste, a domy wymagające naprawy nie mogą być remontowa-
ne. Uprasza się o to, aby mieszkańcy Zalewa mogli pozyskiwać 
drewno z lasów witoszewskich po ustaleniu znośnej taryfy  
w stosunku do oddawanego za to owsa.

5. Zaopatrywanie Koszajn w piwo należało kiedyś do Zale-
wa, lecz od pewnego czasu zostało powierzone Florianowi von 
Diebes. Uprasza się o zwrócenie tych uprawnień miastu Zalewo, 
które jest biedne i utrzymuje się ze sprzedaży piwa.
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6. W ostatnim czasie rozprzestrzeniło się grasowanie par-
taczy w całej okolicy, co przynosi wielkie szkody porządnym 
rzemieślnikom z Zalewa. Uprasza się o podjęcie działań w celu 
ukrócenia tego procederu.

7. Miasto Zalewo posiadało wcześniej prawo połowu ryb 
na jeziorze Niemoje (obecnie nie istnieje). Jednak od czasu,  
gdy za pozwoleniem wojewody z Przezmarka rybołówstwo na 
nim uprawia Hillebrand von Diebs, miastu nie wolno łowić na 
tym jeziorze. Uprasza się o zezwolenie dla Zalewa na połowy ryb 
na jeziorze Niemoje w uprzednim zakresie.

8. Wieś Kupin sięga granicami aż do ogrodów Zalewa.  
W wyniku tego jest mało ścieżek i pastwisk między wsią i mia-
stem, co wywołuje niekończące się kłótnie między mieszczanami 
i chłopami z Kupina oraz nieustające rekwirowanie przez tych 
ostatnich bydła przechodzącego przez granicę. Uprasza się  
o przekazanie Zalewu łanów kupińskich po tanich procentach  
i bez szarwarku. 

 Książę Prus przekazał prośby Zalewa do zaopiniowania 
staroście Przezmarka Albrechtowi von Kalnein. Urzędnik ten 
26 listopada 1612 r. poinformował księcia o potrzebie pozytyw-
nego załatwienia petycji zalewskiej z następującymi uwagami:

Odnośnie do rybołówstwa na jeziorze Niemoje, to Zalewo 
nie pozyskuje na nim ryb od czasu, gdy ma pozwolenie łowić na 
jeziorze Ewingi. Dlatego jezioro Niemoje użytkuje Hillebrand 
von Diebes, za co płaci 12 guldenów rocznie, lecz od pewnego 
czasu zalega z opłatami. Jeżeli zatem Zalewu zostanie przyznane 
prawo połowu ryb na jeziorze Niemoje, to w zamian za to nie 
powinno łowić na jeziorze Ewingi. Przekazanie Zalewu łanów 
kupińskich po tanich procentach i bez szarwarku jest proble-
matyczne z następujących powodów; we wsi Kupin mieszka  
17 chłopów z dwoma łanami każdy, które są obłożone 8 guldenami 
procentów rocznie od łanu, do tego są tam jeszcze łany sołtysa, 

proboszcza i konsystorza. Z kolei szarwark obejmuje prace 
chłopów z Kupina przy zakładaniu pastwisk miejskich, cięciu 
drewna, budowie płotów i czasami spełniania usług pocztowych 
po przybyciu władz. Z tych powodów nie zalecam, aby tę prośbę 
Zalewa rozpatrzyć przychylnie.

 (tłum. Kazimierz Madela)
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 W 1707 r. Jerzwałd powstał na nowo jako wieś szkatułowa 
i został nazwany Gerswalde (do 1945 r.), co jest zniekształce-
niem pierwotnej nazwy Keyserswalde z czasów krzyżackich.

Ponownym założycielem Jerzwałdu był król Prus Fryde-
ryk I Hohenzollern (1657-1713), który lokował nowe wsie 
na terenach leśnych pustkowi, powstałych po wyrębie drzew, 
uprawianym smolarstwie i popielarstwie. Było to możliwe, 
ponieważ większość lasów w Prusach stanowiło jego własność. 
Dochody z tych wsi wpływały bezpośrednio do jego prywatnej 
szkatuły, dlatego nazwano je wsiami szkatułowymi. Umożliwiło 
to królowi pruskiemu uniezależnienie się od stanów pruskich  
i w konsekwencji zorganizowanie sprawniejszej administracji  
i wystawienie silnej armii. Jako wsie szkatułowe powstały wtedy 
również Siemiany (1700 r.) z prawem uprawiania popielar-
stwa, Rucewo (1712 r.) z prawem uprawiania pszczelarstwa 
i Matyty (1705 r.). Do naszych czasów zachował się przechowy-
wany w archiwum w Berlinie oryginał aktu lokacji Jerzwałdu  
z 1707 r., który brzmi następująco:

Po tym, jak w królestwie leśniczy z Przezmarka Johann 
Marcussen galopował po pewnym pustkowiu szkatułkowym, 
ustalił tam istnienie około 26 łanów (468 ha) pola nazywanego 
Girsewald, gdzie podług raportu sporządzonego przez dwóch 
leśniczych z Przezmarka i Starego Dzierzgonia, nie ma dobrego 
drewna, które mogłoby przynieść korzyść Jego Królewskiej Mo-
ści. I gdy się tego nie zrobi samemu, a teren ten powinien zostać 
uporządkowany, dano to do wysłuchania Christopha Winckelow-
sky’ego z Wielowsi, który postanowił wziąć to pole i założyć tam 
wieś, i osadzić w niej chłopów, jeśli umożliwi się jemu, na równi 
z sołtysami innych wsi szkatułowych, posiąść dwa wolne łany za 
stosowną zapłatę. Gdy wymieniony Winckelowsky złożył na to 

Król Prus Fryderyk I Pruski ponowny założyciel Jerzwałdu w 1707 r. (Wikipedia)
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ofertę i w tym celu ogłoszoną zwykłym sposobem z ambon trzech 
pobliskich kościołów, i gdy po tym, zgodnie z poświadczeniem 
księży, nikt powoda nie przelicytował, postanowiono zawrzeć  
z tymże następujący kontrakt do potwierdzenia i ratyfikacji Jego 
Królewskiej Mości oraz wzbogacenia Jego szkatuły. 

A mianowicie wielokrotnie wymieniony Christoph Winc-
kelowsky obok ludzi, których do tego nakłoni, mogą siłą tego 
dokumentu posiąść wyżej wymienione grunty puszczańskie  
o nazwie Girsenwaldt, gdzieś mniej więcej 26 łanów (468 ha), 
które zostaną im wymierzone z wyznaczeniem granic przez 
przysięgłego mierniczego, i wtedy je zagospodarować, i za-
budować oraz na prawie chełmińskim użytkować i posiadać 
dziedzicznie i na zawsze. Z całości kontrahentowi przypadną 
dwa łany sołtysie wolne od procentów oraz podatku ochronnego 
i wszystkich innych ciężarów. W przeciwności do tego jest on 
winien raz jedyny zapłacić 200 marek ceny zakupu i będzie we wsi 
wypełniać sądownictwo na prawie chełmińskim, jak inni wolni 
sołtysi. Pozostałe łany obsadzi dobrymi i pracowitymi ludźmi, 
którzy w dzień św. Marcina roku 1710, gdy upłynie wolnizna, 
będą płacić procenty do szkatuły królewskiej z każdego łanu 
piętnaście marek i trzydzieści szylingów podatku ochronnego 
w jednej sumie, dziewiętnaście marek i trzydzieści szylingów 
od każdej osoby podlegającej opodatkowaniu, jednego guldena 
podatku pogłównego, który kontrahent odprowadzi też od lu-
dzi osadzonych na jego dwóch łanach sołtysich. Podatki płacić 
będą tak samo oni, jak i ich dziedzice i ich potomkowie każdego 
roku po wieczne czasy. W przeciwieństwie do innych ciężarów, 
z których osadnicy są zwolnieni w całości, oprócz dziesięciny 
kościelnej i tego, co zwykle bywa przyznane na potrzeby kościoła 
i szkoły, w tym naprawy dróg i ścieżek na swoich łanach. Gdy 
na łanach nie będzie drewna budowlanego koniecznego na 
pierwsze domy, powinno się im je dać z królewskiej puszczy, 
co dopilnować ma sołtys i baczyć ma, aby procenty, podatek Ak
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ochronny i pogłówny był rocznie odprowadzany od mieszkań-
ców we właściwym czasie. 

A co do reszty, to osadnicy powstrzymają się całkowicie od 
strzelania do dziczyzny i łapania jej pod groźbą surowej kary 
niezależnie od rodzaju zwierzaków. Ponieważ nazwany wyżej 
kontrahent złożył także wniosek o wolne karczmarstwo, kontrak-
tujemy z nim, po jednoczesnym dokonaniu stosownego ogłoszenia 
z ambon kościelnych, że jest on uprawniony szynkować i piwo, 
i gorzałkę w nazwanej wsi, jak to przysługuje innym wolnym 
karczmarzom chełmińskim. Za to ma zapłacić przed nadchodzą-
cym Świętem Trójcy Przenajświętszej tego roku na św. Marcina 
jednorazowo sto guldenów ceny zakupu do szkatuły królewskiej 
w urzędzie w Przezmarku i po raz pierwszy piętnaście marek 
podatku chmielowego i od każdej tonny (114,5 litrów) sprzeda-
nego piwa zwykłego podatku piwnego i to kontynuować po wsze 
czasy, ale poza tym jest uwolniony od wszystkich innych obciążeń.

Przygotowałem Jego Królewskiej Mości niniejszy kontrakt 
do potwierdzenia i ratyfikacji oraz własnoręcznie podpisałem 
i opieczętowałem dziedzicznym sygnetem. Działo się w Starym 
Dzierzgoniu 19 stycznia w roku Pańskim 1707. 

(LS). Ludolph Wilhelm von Lüderitz
(transkrypcja Seweryn Szczepański) 

(tłum. Kazimierz Madela)

Za datę ponownego powstania Jerzwałdu przyjmuje się 
19 stycznia 1707 r., czyli dzień wystawienia dokumentu za-
łożycielskiego, który należy uważać za swego rodzaju metry-
kę miejscowości. Zorganizowanie wsi zlecono Christophowi 
Winckelowsky’emu, o którym nic więcej nie wiemy. Powstanie 
Jerzwałdu zależało w dużym stopniu od jego energii i przed-
siębiorczości. To on werbował kandydatów do osiedlenia się, 
a do jego obowiązków należało także wytyczanie działek dla 
kolonistów oraz sprawowanie władzy sołtysa. M
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Mapa Schröttera z 1796 roku

Mapa z 1789 roku (GStA PK Berlin)

Mapa z 1862 roku
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Lokacja Jerzwałdu odbyła się na terenach wcześniejszej 
wsi krzyżackiej Keyserswalde. Było to 468 hektarów pustki 
leśnej porośniętej krzakami i nielicznymi drzewami, czyli  
o 300 ha więcej od wsi nadanej w tym miejscu rycerzowi pru-
skiemu Skypelonowi w 1333 r. Osadnikom przyznano 3 lata 
zwolnienia z podatków i prawo darmowego pozyskania drewna 
z lasów książęcych na budowę domów, a także inne przywileje. 
Okres wolnizny miał wystarczyć do stworzenia dobrze zorga-
nizowanej wsi z szeregiem gospodarstw, które po tym czasie 
miały odprowadzać stosowne podatki do szkatuły książęcej. 
Wieś otrzymała nazwę Gerswalde, co jest przekształceniem 
pierwotnej nazwy Keyserswalde z czasów krzyżackich.

Pierwsi mieszkańcy Jerzwałdu
Akt lokacji Jerzwałdu nie mówi, kim byli osadnicy, gdyż 

ich sprowadzenie było dopiero zadaniem do wykonania przez 
Christopha Winckelowsky’ego. Dokument ten nie zawiera też 
informacji, która pozwala nam ich zidentyfikować. Należy 
jednak przypuszczać, że sprowadzono osadników polskich  
z Królestwa Polskiego, podobnie jak do założonych w 1700 r.  
Siemian. Bezspornego dowodu na to, że byli to Polacy, do-
starczają raporty wizytatorów szkół założonych w 1739 r.  
w Jerzwałdzie i Siemianach. 

Przeszło sto lat po założeniu Siemian, 21 grudnia 1823 r.,  
radca Dinter spisał w Dobrzykach wyniki przeprowadzo-
nej inspekcji tych szkół. O nauczycielu z Siemian Krystianie 
Klingerze napisał: Ma tylko polskie dzieci. Klinger zapewnił 
mnie wprawdzie, że rozumie po niemiecku i potrafi się w razie 
konieczności rozmówić, ale nie umie uczyć po niemiecku. Pro-
siłem go, aby przeczytał mi coś po niemiecku, lecz okazało się, 
że czyta niepewnie i niepoprawnie. W 1831 r. odnotowano, że  
w Siemianach jest 96 dzieci w wieku szkolnym, a z 83 chodzą-
cych do szkoły tylko 15 rozumie po niemiecku. 

Mieszkańcy Jerzwałdu w 1715 roku
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Rok później nie było tam już ani jednego dziecka rozumie-
jącego po niemiecku. W 1834 r. wizytator szkolny zapisał: (...) 
pięcioro dzieci w Siemianach rozumie po niemiecku, pozostałe 
zaś są w tym języku ćwiczone. Nauczyciel Weidner w Jerzwałdzie 
pełnił obowiązki, ponieważ nie znalazł się jakiś lepszy człowiek 
znający język polski. Razem z nim przyszło sześcioro niemieckich 
dzieci z jego szkoły, czytały jednak i modliły się bez odpowied-
niego akcentu, on zaś niczego nie umiał wyjaśnić, a tylko paplał 
bez składu i ładu. 

W 1819 r. konfirmacja w kościele w Dobrzykach odbyła się 
po polsku, a msze po polsku odprawiano tam do 1890 r. Dwu-
języczność na tych terenach była obustronna i stanowiła wynik 
wielowiekowej koegzystencji Polaków i Niemców, wzajemnej 
tolerancji, a także związków rodzinnych. Z biegiem czasu język 
niemiecki wyparł mowę polską, do czego przyczyniła się pla-
nowa germanizacja tych terenów pod koniec XIX w. Po polskich 
mieszkańcach Jerzwałdu pozostało kilka nazw topograficznych, 
które widnieją na mapie Prus z 1871 r. 

 W latach 1709-1711 Prusy nawiedziła straszliwa epi-
demia dżumy. W Jerzwałdzie zmarły 92 osoby, w Likszanach 
45, w Rąbitach 26, w Dobrzykach 8, w Haku 48, w Kupinie 73.  
W Zalewie pomór przeżyło tylko 7 osób (w innych źródłach  
7 rodzin) z 709 mieszkańców miasta. W Prusach w czasie za-
razy nastąpiło namnożenie się wilków, po której król Fryderyk 
Wilhelm I powiedział, że jest ich więcej niż owiec. 

Ze strachu przed tymi drapieżnikami śródleśne łąki  
i pastwiska nie były używane do wypasu bydła, nawet ludzie 
żyli w ciągłej obawie. Niepełna statystyka zwierząt gospodar-
czych zagryzionych przez wilki w 1725 r. i 1726 r. z terenów 
Oberlandu wymienia: 298 koni, 25 wołów i 23 krowy, bez 
uwzględnienia cieląt i owiec. Obecność wilków odnotowano 
również w 1780 r. na Rucewie i w 1801 r. w leśnictwie Stary 
Dzierzgoń. Widywano tam watahy liczące od 12 do 18 osobników.  
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Napoleon w pobliżu Jerzwałdu
Sprawozdanie z pobytu cesarza francuskiego 
Napoleona I w Kamieńcu w roku 1807
Spisano w Kamieńcu dnia 02.12.1841 r.
 Biorąc pod uwagę złożoność i ważność wydarzeń w czasach, 

gdy cesarz Napoleon w roku 1807 rezydował w Kamieńcu oraz 
wziąwszy pod rozwagę, że mieszkańcy Kamieńca mieli sposob-
ność poznać osobę cesarza, pożądane stało się wierne i możliwie 
wolne od zniekształceń spisanie wszystkich okoliczności z tym 
związanych. Z tego powodu właściciel Kamieńca, Graf Fabian 
von Dohna (major królewski w stanie spoczynku), poprosił niżej 
podpisanego starostę powiatu suskiego o wyszukanie żyjących 
jeszcze naocznych świadków tych zdarzeń i możliwie dokładne 
ich przesłuchanie.

 Spełniając polecenie przepytany wpierw został ogrodnik 
Baecker i jego małżonka, którzy w omawianym czasie nie tylko 
żyli w Kamieńcu, lecz mocą urzędu sprawowanego przez Baec-
kera zamieszkiwali w budynku obok pałacu, i jak sami przyznali, 
pozostawali w wielorakich kontaktach z jego mieszkańcami.

Zgodna i wzajemnie uzupełniająca się relacja małżeństwa 
Baeckerów brzmi następująco.

 Był dzień 1 kwietnia 1807 r., gdy cesarz Napoleon przybył 
do Kamieńca, który już od 20 marca zajęty był przez gwardię 
cesarską. Chociaż przyjazd cesarza przygotowany był przez dużą 
ilość służby, nastąpił bez szczególnej uroczystości. Napoleon 
przybył do pałacu galopując na młodym, długoogoniastym siw-
ku. W małej odległości za nim podążali marszałkowie Berthier  
i Bessieres, koniuszy Caulaincourt, mameluk Rustan i mała grupa 
kawalerzystów. Cesarz ubrany był w granatowy surdut i nosił...
(luka w zapisie). 

Napoleon zsiadł z konia i wszedł do pałacu, gdzie przy wej-
ściu stała kasztelanka, pani Baumgart. Cesarz zapytał ją łamaną 
mową niemiecką o komnatę z łożem, w której nocował kiedyś 

W celu zagospodarowania opustoszałych wsi po zarazie dżumy, 
król pruski sprowadził kolonistów z Niemiec i Polski. Nowymi 
osadnikami we wsi Jerzwałd byli Polacy z Królestwa Polskiego, 
prawdopodobnie z Mazowsza. 

W 1831 r. w okolicach Jerzwałdu wybuchła epidemia cho-
lery. W 1867 r. wieś dotknęła klęska nieurodzaju, zaraz potem 
wystąpiła klęska głodu, a w lutym 1868 r. epidemia tyfusu  
(w Zalewie zmarło 119 osób). 

 
Raport o pożarze w Jerzwałdzie z 1760 r.
Zgłaszamy uniżenie Jego Królewskiej Ekscelencji, zgodnie 

z raportem otrzymanym od urzędnika z Przezmarka, że we wsi 
szkatułowej Jerzwałd wzniecił się ogień podczas wichury i strawił 
na popiół 20 domów, 9 stodół i 11 szop. Przyczyna powstania 
pożaru jest obecnie badana. Pozostajemy w pełnym szacunku 
Waszej Królewskiej Wysokości

 
uniżony sługa
podpis nieczytelny

Królewiec 20 lipca 1760 r.

Mapa z 1870  roku
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Fryderyk Wielki [przyp. tłum. król Prus Fryderyk II Hohenzollern,  
1712-1786, zwany Wielkim]. Pani Baumgart wskazała cesarzowi 
tę komnatę i znajdujące się w niej łoże z baldachimem. Napoleon 
zajął tę komnatę dla siebie. Małżeństwu Baeckerów zwrócono 
uwagę, że zgodnie z posiadaną wiedzą Fryderyk Wielki nigdy 
nie przebywał w Kamieńcu, dlatego ich przekaz jest wynikiem 
jakiejś pomyłki. Małżonkowie zgodnie jednak oświadczyli, że 
słyszeli tylko o pobycie Fryderyka Wielkiego w Kamieńcu, ale 
o prawdziwości tego faktu nie potrafią nic więcej powiedzieć. 
Dodali też, że pani Baumgart miała podobne przekonanie jak 
oni i z całą pewnością została zapytana przez cesarza Napoleona 
w taki sposób, jak to zrelacjonowali. Pani Baecker zapewniła 
stanowczo, że kasztelanka Baumgart jeszcze tego samego po-
południa opowiedziała jej o całym zdarzeniu. 

W dalszej relacji małżonkowie Baeckers powiedzieli: cesarz 
Napoleon zamieszkał w komnacie, którą później nazywano jego 
imieniem. Była ona dobrze chroniona, gdyż wokoło znajdowało 

całe otoczenie cesarza. Wejścia do niej, od strony dwóch innych 
komnat, zaopatrzone zostały w potężne rygle stalowe. Zostały 
one wykute przez miejscowych ślusarzy na zlecenie Francuzów 
jeszcze przed przybyciem cesarza. W jednej z tych sal przebywali 
podczas dnia ordynansi i adiutanci, a nocą spał w niej mameluk 
Rustan, kładł się przy drzwiach. W drugiej komnacie złożone były 
plany i mapy cesarza. Jadalnia pałacu służyła cesarzowi jako po-
mieszczenie na audiencje. W sali bilardowej zakwaterowani byli 
ordynansi. Gabinet obok komnaty służył cesarzowi jako miejsce 
kąpieli i był zamykany szczególnie tęgim ryglem. Tak samo jak 
drzwi wyjściowe na małe schody, prowadzące w dół do pokoju, 
w którym mieszkał książę Murat. 

W pokoju zwanym hrabiowskim, który był zwykle zamknięty, 
spędzała większość czasu pewna polska dama. Sąsiadujący gabi-
net służył jej za łazienkę. Kobieta ta, która niekiedy wyjeżdżała 
na jeden albo dwa dni, przybywała i opuszczała pałac jedynie 
nocą [przyp. tłum. chodzi tu o Marię Walewską]. O tym wszystkim 

Napoleon w Kamieńcu przyjmuje poselstwo perskie (Wikipedia) Komnata Napoleona w Kamieńcu (Wikipedia)
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dowiedzieliśmy się od cesarskiego kipera (piwniczy), który mówił 
łamaną niemczyzną i był dla nas bardzo miły. Powiedział nam 
kiedyś o winie ukrytym w piwnicy pałacu i kazał nam je zakopać. 
W ten sposób zostało ono uratowane. A gdy cesarz opuszczał 
Kamieniec, przyniósł nam wazę alabastrową. Nie potrafiliśmy 
jednak z jego mowy zrozumieć, czy był to podarek od cesarza. 
W przedpokoju do sypialni cesarza zakwaterowana była służba. 
Drzwi do tego pomieszczenia nie posiadały zasuwy. Inny pokój 
w skrzydle północnym zajmował kucharz nadworny, a na dole 
mieszkał koniuszy Caulaincourt. Marszałek Berthier zajmował 

pomieszczenie pod sypialnią cesarza, a pokój do niego przyległy 
zajmował książę Talleyrand. W skrzydle południowym zamiesz-
kiwały delegacje obcych państw. Poselstwo perskie zajmowało 
pokoje z widokiem na dziedziniec, a poselstwo tureckie gościło 
w pokojach z widokiem na ogród. Marszałek Bessieres rozgościł 
się razem z lekarzem cesarza, doktorem Leonhardim, w domu 
inspektora. Marszałek Duroc zajmował osobny dom gościnny. 
Ekspedycja poczty cesarskiej znajdowała się w kancelarii pałacu. 

Cesarz posiłki spożywał w jadalni, zwykle w towarzystwie 
Murata i Caulaincourta. Inni posilali się w sali na dole. Cesarz 
gustował szczególnie w owocach i warzywach wszelkiego ro-
dzaju. Tamtego roku obrodziły śliwki w pałacowej cieplarni  
i cesarz delektował się nimi. Dworzanie cesarscy byli bez wyjątku 
uprzejmi i mili. Zatrudnione w pałacu pokojówki i praczki ze wsi 
otrzymywały pół talara dniówki. Służba cesarska już wcześniej 
miała polecenie wywiedzieć się, który pokój zajmował Fryderyk 
Wielki. Kasztelanka Baumgart wskazała im wtedy odpowiednią 
komnatę, którą stosownie przygotowano na przybycie cesarza. 

Cesarza zobaczyliśmy po raz pierwszy 2 kwietnia, jak spa-
cerował z Muratem po parku pałacowym. Takie spacery cesarz 
odbywał później każdego dnia, ale tylko przy dobrej pogodzie. 
Park otaczały silne straże i nie pozwalały nikomu zbliżyć się 
do pałacu. Z naszego mieszkania prowadziły drzwi do ogrodu  
i nigdy nie mieliśmy kłopotów z wejściem do parku.

Wiele osób, głównie Polaków, przybywało do Kamieńca  
z prośbami do cesarza. Najczęściej nie otrzymywali audiencji  
i byli oddalani przez służbę pałacową. Udawało się to, gdy osoby 
te pojawiły się w ogrodzie w naszym towarzystwie. Gdy tylko 
cesarz dostrzegł kogoś obcego w parku, wysyłał natychmiast 
służbę, aby dowiedzieć się, kto to jest i w jakiej sprawie przybył. 
Wtedy cesarz albo wysłuchiwał gościa osobiście, albo przez ko-
goś ze świty był informowany o jego sprawie. Odpowiednio też 
podejmował decyzję. 

Maria Walewska (1786-1817) Wikipedia



68 69Okres Królestwa Pruskiego (1701-1871) ROZDZIAŁ IV

Jak zdołaliśmy się dowiedzieć, cesarz prowadził bardzo 
regularny tryb życia. Przy złej pogodzie nie opuszczał pałacu. 
Gdy aura dopisywała, spacerował po ogrodzie i uprawiał konne 
przejażdżki po okolicy. Wtedy towarzyszyło mu parę osób ze świty 
i oddział kawalerzystów. Przewodnikiem był zawsze kamerdyner 
Schnigge, który galopował na czele całej grupy. Cesarza widziano 
najczęściej na koniu w galopie. Jeździł brawurowo po trudnym 
terenie, tak że pozostali ledwie za nim nadążali. Niemniej jednak 
kamerdyner Schnigge, który dosiadał małego, czarnego konia 
ze stajni pałacowej, zawsze poprzedzał cesarza. 

Cesarz był niezwykle dobrym i wytrzymałym jeźdźcem Wie-
lokrotnie galopował rozstawionymi końmi do Dzierzgonia, Mal-
borka, Elbląga. Każdą z tras pokonywał w obie strony w ciągu 
jednego dnia. Raz nawet przebył konno drogę do Gdańska, tam  
i z powrotem tego samego dnia. W powozie widzieliśmy cesarza 
tylko raz, w chwili, gdy opuszczał Kamieniec [przyp. tłum. 6 czerwca  
1807 r.]. Każdego przedpołudnia o godzinie dwunastej w parku 
miała miejsce parada warty. Przy dobrej pogodzie uczestniczył 
w niej cesarz. Oprócz tego cesarz dokonywał w parku musztry 
wojska, czynił to prawie codziennie o dziewiątej rano. 

Cesarz dla otoczenia był przyjacielski i łaskawy. Nie słyszeliśmy 
o jego srogości. Rodzinom osób, które niewinnie zginęły w wyniku 
kłótni z żołnierzami francuskimi, na przykład wdowę po karcz-
marzu Kleefeld z miejscowości Górki, cesarz bogato obdarował. 
W Kamieńcu istniało podczas pobytu cesarza ciężkie więzienie 
dla mężczyzn. Oranżeria, stajnie, chlewnie i inne pomieszczenia 
należące do pałacu były silnie strzeżone. Miejscowym zapłacono 
wynagrodzenie za prace wykonane w pałacu związane z przy-
jazdem cesarza. Obsługą cesarza i przeróbkami w jego pokojach 
zajmowali się ludzie cesarscy. Nikt z Kamieńca nie miał przystępu 
do cesarza, ale dwór Napoleona obsługiwali ludzie miejscowi. 

Zjawił się przede mną młynarz Hildebrandt, który z ce-
sarzem Napoleonem zetknął się w różnych okolicznościach.  
Oto, co opowiedział: 

W czasie, gdy cesarz Napoleon był w Kamieńcu, przebywałem 
w domu mojego ojca, który był młynarzem młyna pałacowego. 
Często widziałem cesarza podczas przejażdżek konnych. Nigdy 
nie był on sam, zawsze towarzyszył mu kamerdyner Schnigge, 
który jechał konno przed cesarzem. Najbliżej cesarza znalazłem 
się podczas polowania na łabędzie. Cesarz zarządzał polowania 
na te ptaki na jeziorze Gaudy. Odbyły się one siedem albo osiem 
razy, aż do chwili, gdy łabędzie wypłoszone hukiem strzelb prze-
niosły się na jezioro Pilmy [przyp. tłum. obecnie łąki na zachód 
od Kamieńca]. Podczas polowań byłem obok mojego ojca i innych 
wioślarzem na usługi cesarza i jego świty. Poruszaliśmy wiosłami 
wielkie czółno, w którym stał cesarz w towarzystwie marszałka 
Berthiera, mameluka Rustana, młodego myśliwego i czterech 
gwardzistów straży. Myśliwy ładował na zmianę dwie strzelby, 
z których cesarz strzelał. Za każdym razem cesarz rozkazywał 
nam płynąć na środek jeziora i nie pozwalał zbliżać się do brze-
gu. Zdaje się, że z uwagi na własne bezpieczeństwo. Cesarz był 
zapalonym myśliwym i nieprzerwanie oddawał strzały do łabędzi 
z podawanych mu na zmianę karabinów. Nie trafił jednak ani 

Ruiny pałacu w Kamieńcu (Wikipedia)
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jednego ptaka, przy czym często niezadowolenie z tego powodu 
podkreślał bujnymi przekleństwami.

 Książe Murat, który płynął zawsze w drugiej łodzi, raz 
tylko trafił jednego łabędzia. Często miałem okazje oglądać, jak 
cesarz przeglądał i musztrował oddziały wojskowe w ogrodzie 
pałacowym. Uwagę moją zwróciło to, że żołnierze podczas tych 
ćwiczeń strzelali w stronę jeziora. Nie było to bezpieczne dla 
mieszkańców tamtej strony jeziora. Dom, w którym mieszkałem  
z ojcem, zbudowano z bali drewnianych, był on często uszkadzany 
przez kule karabinowe Francuzów. Podczas polowań na jeziorze 
cesarz wypytywał mojego ojca o młyn wodny i inne rzeczy. Później 
Napoleon polecił zjawić się mojemu ojcu w pałacu, przypuszczalnie 
w tym samym celu. Ojciec mój zignorował to wezwanie, co nie 
miało dalszych następstw. Szczególnie rzucające się w oczy były 
szybkie i brawurowe jazdy konne Napoleona. Cesarz galopował 
przez pola w takich miejscach, że nawet jego przewodnik, kamer-
dyner Schingge, miał wątpliwości, czy uda się je przebyć konno. 

Pojawił się przede mną smolarz Rosenbaum ze wsi Dolina. 
Z jego opowiadań ważny jest tylko opis polowania z nagonką, 
które zarządził cesarz. Smolarz opowiadał tak: 

W okolicy wsi Dolina, gdzie do dziś oglądać można miejsce 
zwane fotelem cesarskim, urządzono polowanie z nagonką. Dla 
Napoleona przygotowano miejsce otoczone ławami ziemnymi, 
które pokryto mchem. Cesarz stał tam w otoczeniu najbliższej 
świty. Zwierzynę w kierunku stanowiska cesarskiego naganiano 
pierw z jednej, a potem z drugiej strony. Robili to ludzie wynajęci 
na miejscu i dodatkowo zawołani z Przezmarka, było ich wielu. 
Odstrzelono wtedy dużo saren i innej dziczyzny. Czy cesarz sam 
coś upolował, nie jest mi wiadomo. 

Stanął przede mną sołtys Eichel ze wsi Olbrachtowo i opo-
wiedział:

W czasie pobytu Napoleona w Kamieńcu byłem pracownikiem 
folwarcznym w Dolinie. Zlecono mi dostarczanie wody do łazienki 
cesarza. Cesarz kąpał się dwa razy dziennie, przed południem 
i po południu. Przynosiłem wodę do pałacu, a w przedpokoju 
odbierała ją ode mnie służba. Pracę tą wykonywałem 8 dni, po-
tem zastąpił mnie inny człowiek. Podczas obecności Napoleona 
w Kamieńcu pojawił się w okolicy oddział 50 czarnych huzarów 
pruskich. Pewien człowiek z Jerzwałdu albo Siemian doprowa-
dził ich tajnymi ścieżkami do jeziora Koszolek [przyp. tłum. dziś 
już nie istnieje] w pobliżu osady Piaski [przyp. tłum. przy wsi  
Kamieniec]. Tam czarni huzarzy zalegli w gęstwinie leśnej. Jeden 
z nich przywdział na siebie zniszczoną odzież chłopską i nocą 
przyszedł do mieszkającego w Piaskach myśliwego Wolffa. Czarny 
huzar w przebraniu zapytał Wolffa, w jaki sposób można dokonać 
napadu na pałac w Kamieńcu i uprowadzić cesarza Francuzów. 
Myśliwy Wolff przekonał go, że jest to zupełnie niemożliwe  
z powodu silnych i pewnych straży pałacowych. Wtedy huzarzy 
odeszli jak przyszli, tak samo cicho i tymi samymi ścieżkami.  
Czy śmiałkami dowodził jakiś oficer, tego nie wiem. 

W tym samym mniej więcej czasie w lesie między jeziorami 
Januszewskim i Czerwica zebrało się 12 rozproszonych żołnierzy 
rosyjskich. Od tego czasu miejsce to nosi nazwę Rosyjski Lasek. 

Ambona myśliwska Napoleona (Napoleons Jagdstuhl) nad jeziorem Bądze (niem. Bensee-See)
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W gęstwinie leśnej żołnierze zbudowali szałas. Kradli żywność  
z okolicy i dokonywali napadów rabunkowych. Gdy porwali 
pewnemu smolarzowi byka, zostali odkryci. Złodzieje starali się 
pomieszać ślady na świeżo spadłym śniegu. Na kończyny bydlęcia 
nałożyli buty z cholewami, każdy kalosz w innym kierunku. Zostali 
jednak odkryci i ujęci przez żołnierzy francuskich, a następnie 
uwięzieni w Piaskach. Tam zmuszeni zostali do pracy przy wzno-
szeniu obozu (jenieckiego?). Stało się to konieczne, bo okoliczne 
lasy były niebezpieczne, gdyż grasowali w nich żołnierze rosyjscy. 

Pewnego razu, gdy prowadziłem dwóch Francuzów z Doliny 
do młyna w Gostyczynie (Fabianki), byłem świadkiem, jak jeden 
z nich został postrzelony i obrabowany przez Rosjanina. Drugi 
Francuz uciekł. Ranny zmarł trzy dni później w młynie, gdzie 
bezskutecznie ratował go dr Leonhardi. Rosjanie zaczajali się na 
Francuzów, ale nigdy nie atakowali i nie robili krzywdy miejsco-
wym. Oprócz tego zawiązała się w lesie grupka złożona z dwóch 
żołnierzy rosyjskich, sołtysa z Siemian o nazwisku Machholz  

i dwóch rezerwistów z regimentu piechoty. Dwaj ostatni byli 
synami królewskiego podleśniczego Schilke z obwodu Siemiany. 
Grupa ta urządzała zasadzki na Francuzów i zabijała ich. Proce-
der ten uprawiali długi czas, aż do chwili, gdy zostali zdradzeni. 
Francuzi otoczyli ich w pobliżu Iławy i zastrzelili. 

Doniesienie poniższe pochodzi od królewskiego myśliwego 
Schnigge i brzmi tak: 

My, ówcześni parobcy z Doliny, otrzymaliśmy rozkaz od 
urzędników z Kamieńca, aby ukryć w lesie młode konie pańskie. 
Co też uczyniliśmy. Nocą trzymaliśmy zwierzęta w starej pasiece 
w wielkim lasku [przyp. tłum. dosłownie laszku]. Francuzi ich 
nie znaleźli. 

podpisano: 
Alfred von Auerswald Starosta Królewski Powiatu Suskiego 

(tłum. K. Madela)

Russengrund (Ruska ziemia): miejsce ukrycia żołnierzy rosyjskich w 1807 roku w pobliżu 
jeziora Januszewskiego (Januschauer See)
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Napoleon w Zalewie 
Rankiem 7 czerwca 1807 r. Napoleon stanął przy otwartym 

oknie w budynku nr 52 w Zalewie, który służył cesarzowi za 
jednodniową kwaterę po opuszczeniu Kamieńca dzień wcze-
śniej. Dom ten był położony naprzeciwko kamienicy nr 122 
przy ratuszu, gdzie mieszkał egzekutor sądowy Keiluweit. Gdy 
Keiluweit ujrzał Napoleona w oknie, naładował strzelbę i wyce-
lował w cesarza. Dzięki przytomności umysłu jego żony, która 
powstrzymała męża od oddania strzału, nie doszło do zamachu. 
O tym wydarzeniu opowiadała w mieście córka Keiluweita. 

Góra Michała, miejsce straceń przestępców
Był to pagórek nad jeziorem Ewingi przy polnej drodze  

z Zalewa do Witoszewa, który zniwelowano po II wojnie świa-
towej. Od chwili założenia Zalewa w 1305 r. pagórek ten był 
miejscem straceń złoczyńców. Stała tam widoczna z daleka 
szubienica ku przestrodze rzezimieszkom. Ostatni wyrok 
śmierci przez ścięcie toporem wykonano tam rankiem 16 lutego  
1820 r. na Michale Wengelu (26 lat), który rok wcześniej 
poderżnął gardło pewnej kobiecie. Od tego czasu wzgórze to 
nazywano Górą Michała. 

W Prusach panował przesąd, że chusteczka nasączona 
krwią skazańca przynosi jej posiadaczowi szczególną łaskę 
racji i sprawiedliwości. Legenda głosi, że wielu mieszkańców 
Zalewa próbowało zamoczyć chustki w krwi Michała Wengelu, 
gdy kat z Morąga ściął mu głowę. Ale nikomu się to nie udało, 
bo dostępu do zwłok broniło wojsko. Podobno chwilę po wy-
konaniu wyroku przybył posłaniec królewski z ułaskawieniem, 
ale było już za późno.

 

Rozdział V

Okres Cesarstwa 
Niemieckiego 

i III Rzeszy 
Niemieckiej
1871-1945
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Budowa dróg
W latach 1867-1868 zbudowano pierwszy odcinek nowej 

drogi z Zalewa do Jerzwałdu. Ułożono wtedy poszerzoną i utwar-
dzoną jezdnię z Zalewa do miejsca skrętu drogi na Boreczno 
i nazwano „drogą biedy”, gdyż budowano ją w latach kryzysu 
gospodarczego. Nad następnym odcinkiem drogi do Dobrzyk 
trudzono się znacznie później, dopiero w latach 1896-1897, 
ale odcinek z Dobrzyk do Jerzwałdu ukończono już w roku 
następnym. Z Jerzwałdu do Starego Dzierzgonia przez wsie 
Bądze i Mortąg można było dojechać tylko złej jakości drogą 
piaskową. Dlatego w 1927 r. rozpoczęto jej przebudowę na 
całej długości 11 km, począwszy od Starego Dzierzgonia. Na 
starej drodze piaskowej, z niewielkimi odchyleniami od jej 
pierwotnego przebiegu, ułożono bruk na podsypce żwirowej. 

Budowę drogi prowadzono etapami: ze Starego Dzierz-
gonia do Mortąga w 1927 r. i 1928 r., z Mortąga do Jerzwałdu  
w latach 1930-1932. Kostkę brukową na miejsce budowy drogi 
woził z dworca w Zalewie przedsiębiorca transportowy Bruno 
Ladewig z Zalewa. Nowo wybudowana droga otrzymała status 
drogi powiatowej drugiej klasy i numer 16 (L II. 0. 16). 

Lokalna gazeta informowała: 
Bądze. Prace nad budową drogi z Mortąga do Bądze po-

suwają się szybko naprzód. Przejazd z Mortąga do Bądze jest 
zamknięty, gdyż nowa droga wychodząca z Mortąga pokrywa 
się w wielu miejscach ze starą drogą piaskową. Prawie na całej 
długości nowej drogi, która przebiega przez las, został wycięty pas 
drzew o szerokości do 30 m. Ponieważ roboty ziemne prowadzi 
kilka grup jednocześnie, należy oczekiwać szybkiego uporania 
się z pracami na tym 4 km odcinku. Dalsze roboty nad drogą  

Jerzwałd lata 30. XX wieku

Panorama Jerzwałdu lata 20. XX wieku

ROZDZIAŁ V
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z Bądze do Jerzwałdu, gdzie prace mierniczych już zostały ukoń-
czone, będą prowadzone w przyszłym roku. 

W czasie I wojny światowej Jerzwałd nie doznał zniszczeń. 
Poległym w tej wojnie żołnierzom niemieckim z Jerzwałdu 
postawiono pomnik przy wiejskim cmentarzu (zniszczony  
w 1945 r.). 

Poczta w Jerzwałdzie
Przed I wojną światową pocztę do Jerzwałdu przywożono 

z Zalewa zaprzęgiem konnym pomalowanym na żółto. Pocz-
mistrzem był mieszkaniec Zalewa o nazwisku Kroll. Za drobną 
opłatą zabierał na wóz od jednej do dwóch osób w drogę tam 
i z powrotem. Po przyjeździe do Jerzwałdu Kroll wyprzęgał 
konia i zostawiał z wozem przy zajeździe Schramkego. Stamtąd 
wyruszał pieszo i roznosił przesyłki w Jerzwałdzie, Likszanach, 
Rucewie i do domów położonych na uboczu. Około godziny 
17.00 kończył pracę i wracał do Zalewa.

Przed I wojną światową agencję pocztową w Jerzwałdzie 
prowadził Adolf Konopatzki. Agencja ta znajdowała się w bu-
dynku z czerwonej cegły z drewnianą werandą, który należał 
do właściciela młyna Gottfrieda Murscha. Był to pierwszy 
dom za cmentarzem, po prawej stronie przy drodze do Susza. 
Później w tym domu mieściła się kasa Leśnictwa Jerzwałd/
Siemiany. Agencja pocztowa została wtedy przeniesiona do 
drewnianego budynku z tyłu tego domu, w którym mieszkały 
jeszcze cztery rodziny. 

Po śmierci Konopatzkiego agencję pocztową przejął Fritz 
Herman. W tym czasie pocztę Jerzwałdu do Siemian przewo-
żono zaprzęgiem konnym. Woźnicą i listonoszem był Konrad 
Schonteich. Później doręczaniem poczty z Zalewa do Siemien 
zajmował się ogrodnik Kurt Kretschmann z Zalewa przy pomocy 
małego powozu. Do 1945 r. ajencję pocztową w Jerzwałdzie 
prowadził cieśla Fritz Sokoll. Był on także kapelmistrzem 

Jerzwałd w 1915 roku

Jerzwałd w 1910 roku
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6-osobowego zespołu muzycznego, który grywał na weselach 
i zabawach we wsi i okolicy. Urząd pocztowy przeniesiono 
wtedy do jego domu. W 1945 r. Sokoll został zabity przez Ro-
sjan razem z innymi członkami Volkssturmu (Szturm ludowy 
– formacja o charakterze pospolitego ruszenia, sformowana 
w III Rzeszy w ostatniej fazie II wojny światowej). Kilka lat 
przed drugą wojną światową poczta uległa modernizacji  
i uruchomiła linię autobusową kursującą na trasie Zalewo, Susz, 
Siemiany. Autobus jadący z Siemian do Zalewa zatrzymywał 
się w Jerzwałdzie o godz.: 7.00. 12.00, 16.00, 20.00. Autobus 
jadący z Zalewa do Siemien zatrzymywał się w Jerzwałdzie  
o godz.: 9.00, 14.00, 18.00, 22.00. Kierowcami autobusowymi 
byli: Wilhelm Ritter, Otto Tutas, Otto Kaspritzki. Listonoszami: 
Peiler, Pelz i Jetkowski.

 
Szkoła
W Jerzwałdzie istniała dwupiętrowa szkoła elementarna 

z trzema pomieszczeniami lekcyjnymi: dwoma na parterze  
i jednym na piętrze. Daty budowy szkoły nie znamy, ale było 
to zapewne jeszcze przed I wojną światową. Pracowało w niej 
trzech nauczycieli, którzy zajmowali dwa mieszkania służbo-
we w budynku szkoły. Do szkoły przynależały mała stodółka, 
szopa oraz ogród, w którym stary nauczyciel Skupsch trzymał 
ule z pszczołami. Starsi uczniowie szkoły byli zobowiązani 
do karmienia larw jedwabników liśćmi morwy, które zrywali  
z żywopłotów w ogrodzie szkolnym i przy budynku poczty.  
W Jerzwałdzie opowiadano, że chodziło o pozyskiwanie jedwa-
biu na spadochrony dla wojska. Dzieci z zamożniejszych rodzin 
wysyłano do szkoły średniej w Zalewie, do której latem do-
jeżdżały rowerami, a zimą mieszkały na stancjach w mieście. 
Najzdolniejsze dzieci wysyłane były do szkoły im. Herdera  
w Morągu. Do szkoły w Jerzwałdzie uczęszczały pieszo dzieci  
z Rucewa i Likszajn, co było niezwykle uciążliwe mroźną 

Zajazd Petraschewskiego w Jerzwałdzie lata 20. XX wieku (obecnie ruiny w pobliżu skrętu 
szosy z Jerzwałdu do Siemian)

Strażacy w Jerzwałdzie lata 20. XX wieku
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i śnieżną zimą oraz deszczową jesienią. W szkole panowała 
surowa dyscyplina wymuszana również za pomocą kar ciele-
snych. W tamtych czasach szkoła wychowywała dzieci również 
w sprawach bezwzględnego podporządkowania się państwu 
i uczyła respektu wobec przyszłego pracodawcy. W 1924 r.  
w Jerzwałdzie miało miejsce szkolenie zawodowe dla nastolatków, 
ponieważ było dobrowolne, odnotowano słabe uczestnictwo. 
W latach 1930-1931 w Jerzwałdzie odbyło się także szkolenie 
sanitarne dla wszystkich chętnych. W czasie II wojny światowej 
mężczyzn powołano na front i nauczaniem zajmowały się ko-
biety. Jednak krótko przed końcem wojny w Jerzwałdzie było 
też dwóch nauczycieli z Berlina. Po zajęciu Jerzwałdu przez 
wojska radzieckie Rosjanie zaadaptowali szkołę jako więzie-
nie. Budynek szkoły spłonął doszczętnie podobno w wyniku 
podpalenia przez Rosjan w styczniu 1945 r.

Światło elektryczne
Po raz pierwszy światło elektryczne w Jerzwałdzie pojawi-

ło się po wielkiej inflacji w latach 1929-1931. Prąd pochodził  
z miejscowego młyna, gdzie opalana węglem i drewnem maszyna 
parowa napędzała młyn i piły w tartaku. Jednocześnie maszyna 
parowa ładowała akumulatory w chwilach pracy bez obciążenia. 
Wieczorami i nocą uzyskiwano z nich światło elektryczne dla 
miejscowych przedsiębiorców i właścicieli domów w pobliżu 
młyna. W latach późniejszych zelektryfikowano całą wieś.

Cięcie lodu na Jeziorze Płaskim
Lód na potrzeby miejscowych restauracji, mleczarni i ma-

sarni w Jerzwałdzie pozyskiwano zimą z Jeziora Płaskiego. Bloki 
lodu wycinano na jeziorze za pomocą starych pił tartacznych  
i składowano w ziemiankach uszczelnionych trocinami. Polewano 
je jeszcze wodą, aż do otrzymania jednolitej, zamarzniętej bryły. 

 

Stacja paliw i naprawa dróg wiejskich
 Istniała przy zajeździe Schramkego i obsługiwała klientów 

nawet nocą po uruchomieniu klaksonu samochodu. Każdego 
roku, pierwszego dnia po Świętach Wielkanocnych, naprawiano 
drogi lokalne. Łatano przede wszystkim dziury powstałe na 
jezdniach po zimie. Każdy właściciel zaprzęgu konnego we wsi 
musiał stawić się do wożenia piasku, a inni z łopatami do jego 
ładowania i rozgarniania na drogach.

Wyspy na Jeziorze Płaskim
Na Jeziorze Płaskim znajdują się trzy wyspy: Stodółka, 

Świerkowa i Miłosna. 
Na mapie Kaspara Hennenbergera z 1576 r. na jednej  

z tych wysp widnieje kopczyk z krzyżem, co w legendzie mapy 
opisano jako wzgórze ze starym grodziskiem.

Z tego powodu polscy archeolodzy penetrowali te wyspy 
w poszukiwaniu śladów starodawnej budowli. Badacze nie 
znaleźli tam jednak ani pagórka, ani resztek starych umocnień 
obronnych. Odkryli natomiast fundamenty zabudowań ceglanych 
na wyspie Stodółka. Były to resztki spalonego w 1930 r. gospo-
darstwa rodziny Schumskich. Prawdopodobnie Henennberger 
pomylił wyspę Stodółka z wyspą Bukowiec na Jezioraku, gdzie 
rzeczywiście znajduje się wzgórze ze staropruskim grodziskiem. 
W latach 20. XIX w. wyspa Stodółka (niem. Scheunenwerder) 
była użytkowana rolniczo przez rodzinę Schumskich, która 
na niej mieszkała w gospodarstwie z murowanymi budynka-
mi. Większość tych zabudowań spłonęła w pożarze, po któ-
rym Schumscy opuścili wyspę i znaleźli czasowe schronienie  
w Jerzwałdzie u rodziny Dietrich. Tragiczne okoliczności po-
żaru na wyspie Scheunenwerder opisała „Gazeta Kartuska”  
13 maja 1930 r. 
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Jerzwałd lata 20. XX wieku

Jerzwałd lata 20. XX wieku

Jerzwałd lata 20. i 30. XX wieku

Jerzwałd lata 30. XX wieku
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Później na wyspie gospodarzyło stare małżeństwo Schonte-
ich z Jerzwałdu, ale tam nie mieszkało. Ich syn Paul, po ożenku  
z panną Hedwig z domu Kaspritzki, przejął od rodziców uprawy  
i hodowle na wyspie. Była to ciężka praca dla młodego małżeń-
stwa. Zboże, ziemniaki, siano i bydło przewozili na wyspę na 
tratwie z bali drewnianych, na której mieścił się jeden zaprzęg 
konny z wozem drabiniastym. Początkowo tratwę poruszali 
ręcznie za pomocą wioseł i długich drągów, później przy użyciu 
silnika spalinowego. Od 1945 r. wyspa nie jest terenem dzia-
łalności rolniczej i nikt na niej nie mieszka.

Lokalna prasa pisała
9 października 1827 r.
Wyroby szklane
huta szkła w Solnikach rozpoczęła działalność i wszystkie 

jej produkty różnego rodzaju: szkło okienne, medyczne, zielone 
szklanki, jak również retorty i przydatki dla chemików i apte-
karzy, będą tam sprzedawane w przystępnych cenach i z rzetel-
ną obsługą, o czym zawiadamiamy szanownych i chętnych do  
zakupu klientów.

Kamieniec, 9 października 1827 r.
Jerzwałd lata 30. XX wieku
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Jerzwałd lata 30. XX wieku

Szkoła w Jerzwałdzie lata 30. XX wieku

Jerzwałd lata 30. XX wieku, obecnie w tym miejscu znajduje się siedziba Parku Krajobrazowego

Zdjęcie lotnicze Zalewa lata 30. XX wieku
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14 grudnia 1878 r.
Targ w Siemianach 
Za pozwoleniem władz w Siemianach odbywać się będzie 

targ dwa razy w miesiącu. Będzie to w każdy poniedziałek po 
pierwszym i piętnastym dniem bieżącego miesiąca od godziny 
6 rano do godziny 12 w południe. Jeśli poniedziałek wypadnie 
w święto, to w następny wtorek.

Artykuły dopuszczone do sprzedaży na targu wymienia 
paragraf 66 przepisów handlowych Rzeszy. Są to: 

1. surowe produkty naturalne z wyłączeniem dużych zwie-
rząt gospodarskich,

2. artykuły, których produkcja jest bezpośrednio związa-
na z rolnictwem, leśnictwem, ogrodnictwem, sadownictwem  
i rybołówstwem lub należące do wyrobów z pobocznych zajęć 
chłopów w regionie, albo wyroby robotników dniówkowych,  
z wyłączeniem napojów spirytusowych,

3. świeża żywność wszelkiego rodzaju, również towary 
szewców, kuśnierzy, garncarzy, bednarzy i tokarzy w drewnie.

Ogłoszono w Morągu 14 grudnia 1878 r.

6 września 1887 r.
3 września miejscowej policji udał się „dobry połów”. Właści-

ciel gospody R. posiada małe poletko przy zajeździe Eichenlaube  
w Jerzwałdzie, z którego często kradziono koniczynę. Gdy pew-
nego dnia R. zasadził się na złodziei, z lasu wynurzyło się 10 albo 
12 osób. Byli to mężczyźni i kobiety, którzy spokojnie rozpoczęli 
rwać koniczynę jak swoją własność. R. będąc sam nie był w stanie 
przegonić intruzów, którzy ponadto grozili mu nożami i kijami. 
W tej sytuacji R. zorganizował szybką pomoc z Jerzwałdu, dzięki 
której udało się wszystkich schwytać i przekazać policji, która 
ich zaaresztowała. Ujęte kobiety zaraz jednak zwolniono, gdyż 
podejrzenia o dokonanie przez nie przestępstwa nie potwierdziły 
się. Natomiast mężczyźni przyznali się, że w Chojniku w pobliżu 
Dobrocina ukradli rolnikowi K. cztery konie i źrebaka z zamiarem 
sprzedania łupu na jarmarku w Suszu.

17 lipca 1888 r.
Błonica straszliwie szaleje w Jerzwałdzie. W jednej rodzinie 

zmarły wszystkie dzieci, a było ich sześcioro. W innej rodzinie 
czwórka maluchów, zaś ich matka i dwójka pozostałych pacholąt 
nadal obłożnie choruje. Do chorych nie zostali wezwani lekarze, 
gdyż ludzie w Jerzwałdzie w nierozsądny sposób sądzą, że w tej 
chorobie pomoc lekarska jest bezskuteczna.

Iława 9 lutego 1890 r. 
Niestabilny lód Jezioraka spowodował w środę śmierć 

trzech osób.
Krawiec Mursch z Siemian zamierzał kupić świnię w Zalewie.   

Drogę do miasta chciał przebyć przez Jeziorak na sankach przy 

Mapa Jerzwałdu z 1878 roku
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użyciu pik do odpychania się po szklistej powierzchni lodu.  
W każdym razie nie zauważył dużej szczeliny w lodzie, w której 
później znaleziono jego ciało wraz z sankami. Tego samego 
dnia dwaj synowie zagrodnika Mauritza z Dobrzyk, w wieku  
10 i 17 lat, wkroczyli na lód Jezioraka. Chcieli nazbierać trochę 
drewna na opał w królewskim leśnictwie po przeciwnej stronie 
jeziora. Kilku ludzi widziało ich na sankach z pikami. Niestety, 
chłopcy dostali się w miejsce na jeziorze, które często bywa 
długo bez lodu. Jeszcze tego samego dnia rybacy wyciągnęli 
stamtąd ich zwłoki.

4 września 1890 r.
Gdy przed paroma dniami leśniczy z Siemian przebywał  

w ogrodzie, nagle usłyszał dwa następujące po sobie wystrzały 
z broni myśliwskiej. Natychmiast pospieszył w ich kierunku  
i zobaczył rozpędzonego jelenia, który po paru susach padł 
martwy. Po chwili pojawił się szczęśliwy strzelec zbliżający 
się do swojej zdobyczy, który na widok leśniczego odwrócił się 
i zaczął uciekać. Gdy człowiek ten nie zatrzymał się na okrzyk 
leśniczego „stój”, leśniczy posłał za nim dwa strzały ze swojej flinty, 
które zdawały się dosięgnąć zbiega. Jednak trafionemu udało się 
uciec. Po przeprowadzonym policyjnym śledztwie zatrzymano 
tego kłusownika, którym ku zdziwieniu wszystkich okazał się 
urzędnik państwowy Rode. W jego plecach tkwił licznie śrut 
myśliwski. Kilka dni później Rode w obecności wielu urzędników 
miał pokazać w lesie miejsce, gdzie porzucił strzelbę. I tak też 
uczynił, ale gdy pilnie jej szukano, Rode zmylił czujność strażni-
ków i zbiegł. Pogoń za nim okazała się bezskuteczna. Kilka dni 
później w lesie znaleziono legitymację służbową Rode, do której 
była przymocowana karteczka z napisem „Leśniczy L. jest moim 
mordercą. Od trzech dni nic nie jadłem. R.”.

Zalewo 19 listopada 1891 r. 
Wyjątkowy przypadek, że ktoś idzie do więzienia, aby odbyć 

karę za kogoś innego.
Adolf Zerull, pomocnik rybaka z Siemian, został skazany na 

czterodniowy areszt i w lutym otrzymał z sądu nakaz zgłoszenia 
się do więzienia w Zalewie w celu odbycia kary. Adolf Zerull i jego 
brat Otto Zerull, czeladnik murarski mieszkający w Obrzynowie, 
przebywali wtedy w Siemianach w domu zmarłego w międzyczasie 
szwagra Heinricha Schulza. Otto Zerull cierpiał wówczas na do-
legliwości chorej stopy, co uniemożliwiało mu pracę zarobkową. 
Schulz, który nie chciał za darmo utrzymywać chorego, namówił 
go, by ten zamiast brata Adolfa spędził 4 dni w więzieniu. Otto 
Zerull rzeczywiście stawił się 20 marca w Zalewie i po pokazaniu 
stosownego nakazu odsiedział cztery dni kary za brata. Wszystko 
jednak wyszło na jaw i wczoraj Otto Zerull odpowiadał przed 
sądem w Braniewie za sfałszowanie dokumentów. Został za to 
skazany na trzy dni aresztu.

30 października 1895 r. 
Ofiarą alkoholu stał się robotnik Jabs z Jerzwałdu, który  

w niedzielne popołudnie wybrał się do zajazdu, gdzie tęgo „zaj-
rzał do kieliszka”. Gdy Jabs wstał z zamiarem pójścia do domu, 
opadł z powrotem na krzesło. Inni goście sądzili, że po prostu 
zasnął. Ale gdy po jakimś czasie chcieli go obudzić, stwierdzili, 
że był martwy. 

Susz 26 lipca 1896 r. 
Historia miłosna ze śmiertelnym zakończeniem. Zdarzyło 

się w naszym małym miasteczku w sobotę.
21-letni urzędnik Josef Cziczig, który od pewnego czasu 

był bezrobotny i przebywał u rodziców w Suszu, zakochał się  
w młodej dziewczynie z miasteczka. Ponieważ dziewczyna była 
biedna, rodzice chłopaka nie chcieli w ogóle słyszeć o ich ślubie.  



95Okres Cesarstwa Niemieckiego i III Rzeszy Niemieckiej (1871-1945)ROZDZIAŁ V

23 grudnia 1900 r.
W jedną z ostatnich ciemnych nocy syn Butenhofa, dzierżaw-

cy młyna z Fabianek, wraz z dwoma czeladnikami młynarskimi 
zamierzał zarzucić sieci w stawie oddalonym od młyna o około 
1 km. Jednak wąska łódź wywróciła się i wszyscy trzej wpadli 
do zimnej wody. Synowi młynarza, który był dobrym pływakiem,  
z trudem udało się wydostać na brzeg. Obiecał swoim kolegom, 
trzymającym się przewróconej łodzi, sprowadzić szybko pomoc.  
W ciemnościach i podnieceniu pomylił jednak drogę i zanim 
dotarł do młyna, błąkał się po ciemnym lesie przez długi czas. 
W tym czasie dwaj czeladnicy byli na wpół żywi w lodowatej 
wodzie. Mimo starań sprowadzonej pomocy udało się uratować 
tylko jednego z nich, drugi zmarł z wychłodzenia organizmu.

Susz 23 lipca 1901 r.
Wczoraj wieczorem około godziny 9 w Suszu podczas kąpieli 

w jeziorze przy wojskowym pomoście utonął 26-letni praktykant 
murarski R. Kaspritzki z Siemian. Był jedynym wsparciem dla 
swojej starej matki, która posiada małą działkę w Siemianach.

4 lutego 1902 r.
Młyn parowy przedsiębiorcy Murscha w Jerzwałdzie spłonął 

doszczętnie do fundamentów.

1 listopada 1906 r.
Leśniczy Alfred Prengel z Fabianek 11 czerwca 1906 r. 

brutalnie wychłostał psim pejczem służącą Marthe Beutner  
z Jerzwałd, ponieważ podejrzewał ją o kradzież kolczyków i kilku 
bezwartościowych przedmiotów. Sąd ławniczy wymierzył mu  
za to karę grzywny w wysokości 200 marek.

Młody człowiek wziął sobie to do serca do tego stopnia, że wczoraj 
rano połknął dużą ilość piżma. Krótko potem powiedział matce, 
że zażył truciznę. Natychmiast wezwano lekarza i księdza. Chło-
pak błagał doktora Grummacha, aby ratował go przed śmiercią.  
Ale to już nie było możliwe. Wieczorem młodzieniec zamknął 
oczy na zawsze.

7 września 1898 r.
(Śmiertelna pomyłka) Karczmarz P. z Jerzwałdu cierpiał 

od pewnego czasu na poważną chorobę. Jednocześnie trapiła 
go chora stopa, którą przemywał fenolem. W czasie kuracji 
karczmarz pomylił stojące przy łóżku buteleczki z lekarstwa-
mi. Zamiast przepisanej mu jednej łyżki stołowej leku, wypił 
cały fenol. Wskutek czego ledwie po pół godzinie oddał ducha  
w strasznej agonii.

4 sierpnia 1899 r.
Z narażeniem własnego życia kapitan Witt z 44. Pułku  

Piechoty uratował wczoraj muszkietera Paulsena. Paulsen, który 
w charakterze ordynansa został odkomenderowany do kapitana, 
chciał pławić w Jezioraku konia kapitana. Ordynans oddalił się 
przy tym znacznie od brzegu i trafił na głębinę. Chociaż umiał 
pływać, poszedł pod wodę. Kapitan Witt, który z łodzi wiosłowej  
przyglądał się temu wszystkiemu, zauważył to wydarzenie.  
Kapitan w pełnym umundurowaniu i wysokich butach wskoczył 
do wody i udało mu się półprzytomnego ordynansa wyciągnąć 
na powierzchnię. Wystraszony ordynans uczepił się kurczowo 
kapitana tak mocno, że dwa razy wciągał go pod wodę. Z wielkim 
wysiłkiem i w zupełnym wyczerpaniu udało się oficerowi razem 
z ordynansem dotrzeć do brzegu. 
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31 grudnia 1911 r.
Do dzierżawy młyn i tartak, napęd wodny i parowy,  

w Fabiankach przy drodze z Susza do Jerzwałdu w hrabiowskim 
leśnictwie Finckenstein razem z polem uprawnym na okres  
6 lat od 1 kwietnia 1912 r. Pisemne oferty należy składać do  
15 stycznia 1912 r. u księgowego Weissa w Kamieńcu, gdzie 
można zapoznać się z warunkami dzierżawy. 

Finckenstein Prusy Wschodnie 15 maja 1917 r. 
Hrabia zu Dohna

15 czerwca 1917 r.
Pewnego wieczora we wsi Mortąg usłyszano hałasy docho-

dzące z pomieszczenia, w którym byli ulokowani rosyjscy jeńcy 
wojenni. Gdy sprawdzono pochodzenie tego tumultu, dało się 
słyszeć dziewczęce głosy, które błagalnie prosiły o otwarcie drzwi 
zamkniętych na klucz. Okazało się, że te bezwstydne dziewczyny 
wślizgnęły się wieczorem do Rosjan, bo akurat tej nocy drzwi do 
ich kwatery nie były zakluczone. Całe zdarzenie widziały inne 
osoby, które przekręciły klucz tkwiący w drzwiach i wyrzuciły 
daleko precz. Upłynęło sporo czasu, zanim go odszukano i po wielu 
płaczliwych prośbach dziewczyny wypuszczono z zamknięcia. 

10 sierpnia 1918 r.
Szybko schwytano złodzieja, który w nocy 30 lipca ukradł 

ciężki pas napędowy o wartości 3000 marek z tartaku parowe-
go w Fabiankach. Jest to 50-letni robotnik Joseph Wischnewski  
z Starych Kaletek koło Olsztyna, który był już wielokrotnie ka-
rany. Joseph Wischnewski został zwolniony z więzienia dopiero 
kilka tygodni temu i włóczył się po okolicy w poszukiwaniu 
pracy. Twierdził, że do młyna poszedł tylko z zamiarem szukania 
tam noclegu. Według jego zeznania w tartaku znalazł otwartą 
maszynownię. Złodziej został doprowadzony do miejscowego 
więzienia.

Odręczny plan Jerzwałdu (Schramke, lata 40. XX wieku)

ROZDZIAŁ V
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Prom z Siemian na półwysep Bukowiec
Dla skrócenia drogi między Siemianami i Zalewem uru-

chomiono prom, który działał jeszcze jakiś czas po 1945 r.  
W średniowieczu istniał tam most drewniany, którego resztki 
odkryli płetwonurkowie.

Rozporządzenie w sprawie opłat i bezpieczeństwa prze-
prawy promowej na jeziorze Jeziorak z dnia 8 października 
1860 r. Na podstawie przepisów o administracji policyjnej 
o bezpieczeństwie i opłacie żeglugi promowej do półwyspu 
Bukowiec na jeziorze Jeziorak z dnia 11 marca 1850 r.

1. Podróżny chcący skorzystać z przeprawy musi zgłosić 
się do kapitana promu. Jeśli ten znajduje się na drugiej stronie 
brzegu, trzeba swoją obecność oznajmić zawołaniem i dopiero 
wtedy dojdzie do przeprawy. Nikt nie może korzystać z promu 
samowolnie i na własną rękę.

2. Każdy podczas przeprawy musi zachowywać się spokojnie 
oraz bezzwłocznie wypełniać polecenia kapitana promu.

3. Zaraz po przybyciu promu wozacy muszą wyprząc konie 
z zaprzęgów, aby zapobiec wypadkom i uważnie je obserwować 
podczas przeprawy.

4. Opłatę za prom wnosi się przed przeprawą.
5. Barki, łodzie rybackie i tratwy flisaków muszą pozostawać 

w odległości co najmniej 50 stóp od płynącego promu. 
6. Zabronione jest mocowanie łodzi do pali drewnianych 

przy rampie promowej oraz łowienie ryb z promu.
7. Jeżeli z promu chce skorzystać więcej ludzi i zaprzęgów, 

niż prom jest w stanie pomieścić, to ich transport odbędzie się 
według kolejności zgłoszeń u kapitana. 

8. Kto postępuje wbrew postanowieniom w punktach  
od 1 do 6, podlega karze pieniężnej w wysokości od 10 Sgr.  
do 5 Talarów i dodatkowo jest zobowiązany do naprawienia 
wyrządzonej szkody.
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9. Kto uszkodzi prom, pale drewniane, domek kapitana lub 
inne wyposażenie promowe, musi zapłacić grzywnę w wysokości 
od 1 do 5 talarów, o ile według kodeksu karnego nie zasłużył na 
surowszą karę.

10. W przypadku niewypłacalności ukaranego za naruszenie 
przepisu 8 lub 9 stosuje się karę pozbawienia wolności propor-
cjonalną do wysokości nałożonej grzywny. 

11. Nadzór nad przestrzeganiem powyższych przepisów 
należy do obowiązków właściciela promu, jego kapitana i po-
licji. Opieranie się ich zarządzeniom będzie karane zgodnie  
z kodeksem karnym.

12. Osoby podejrzane i awanturnicy zostaną zatrzymani  
i przekazani policji.

Taryfa opłat za przeprawę promową na Jezioraku między 
półwyspem Bukowiec a Siemianami z 1858 roku: 

I. Ludzie, łącznie z tym, co mają przy sobie: 
a. przeprawa ze zwykłym czasem oczekiwania: od osoby - 2 Pf. 
b. przeprawa na żądanie bez zwłoki specjalnie podstawioną 

łodzią: opłata wspólna od wszystkich osób co najmniej …… -1  Sgr. 
chyba że płatność na osobę przekracza tę kwotę. Wolna od 

opłaty jest osoba należąca do zaprzęgu, za który uiszcza opłatę 
według punktu III, albo osoba, która prowadzi lub przepędza 
zwierzęta, za które uiszcza opłatę według punktu II. 

II. Zwierzęta: 
a. za konia lub muła …………………………………….........……. - 6 Pf.
b. za sztukę bydła lub osła ………………………………...…… - 6 Pf.
c. za źrebaka, cielaka, owcę, kozę, świnię lub innego małego 

zwierzaka swobodnie pędzonego………...….…………………………… - 3 Pf.
d. dla drobiu za każde 10 sztuk……………………………….. - 3 Pf. 
Opłaty nie pobiera się, jeżeli drób jest przewożony w liczbie 

mniejszej niż 10 sztuk na wozie lub w koszu.

Mapa Jerzwałdu z1908 roku

Mapa Jerzwałdu z 1938 roku
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III. Wozy, oprócz opłaty za zaprzęg w punkcie II: 
a. od załadowanego................................................................. - 2 Sgr. 
b. od niezaładowanego…………………………...……………. - 1 Sgr.
uwaga do punktu a. Uważa się, że wóz jest załadowany, jeżeli 

oprócz zwykłego wyposażenia i paszy dla koni na nie więcej niż 
trzy dni znajduje się na nim więcej towarów o wadze powyżej 
dwóch centnarów, lub jeśli oprócz woźnicy na wozie znajdują 
się dwie lub więcej osób. 

c. od wózka ręcznego, sań ręcznych, taczki: załadowanych 
lub bez ładunku... -3 Pf.

Opłaty promowe będą pobierane przed przewozem.

Postanowienia dodatkowe
1. Przepisowe stawki należy płacić przy każdym poziomie 

wody, niezależnie od jej wysokości. 
2. W przypadku przeprawy po lodzie, za której prawidłowe 

przygotowanie odpowiada uprawniony przewoźnik, płaci się 
połowę ustalonej taryfy. 

Zwolnione z opłaty są: 
1. Ekwipaże i zwierzęta należące do gospodarstwa domu 

królewskiego lub królewskich stadnin.
2. Wojsko, poborowi i rekruci powołani do służby, powozy  

i zwierzęta należące do armii lub do oddziałów w marszu, zapasy 
i zaopatrzenie wojenne, konie, które mają być dostarczone przez 
okręgi dla armii oraz konie towarzyszące niezbędne do ich trans-
portu w drodze do miejsca przeznaczenia, jak również w drodze 
powrotnej z tego miejsca, po przedstawieniu zaświadczenia rady 
powiatu o liczbie i przeznaczeniu tych koni, niezależnie od tego, 
czy konie są własnością osób prywatnych, czy zostały zakupione 
przez gminy powiatu w tym celu.

3. Urzędnicy państwowi oraz ich powozy i zwierzęta w po-
dróży służbowej, jeżeli się należycie wylegitymują, oraz urzędnicy 
podatkowi i policjanci w mundurach.

4. Przewozy na bezpośredni rachunek państwa. 
5. Poczta zwykła, ekspresowa, zaprzęgowa, jeździecka  

i piesza, kurierska, tak samo kurierzy państwowi i wojskowi oraz 
wszystkie zaprzęgi i konie powracające z transportów pocztowych. 

6. Transporty pomocnicze w przypadku pożarów i innych 
nagłych wypadków. 

Berlin, dnia 30 czerwca 1858 r. na mocy najwyższego roz-
kazu Jego Królewskiej Mości (gez.) Księcia Pruskiego. podpisał. 
v. d. Heydt. v. Bodelschwingh3.

(tłum. Kazimierz Madela)

Dziwne nazwy Naidrowik i Krapufka
W czasie straszliwej zarazy dżumy w Prusach w latach  

1709-1711 w Jerzwałdzie zmarły 92 osoby. Po wygaśnięciu zarazy 
kilka opustoszałych gospodarstw zasiedlili ludzie mieszkający 
naprzeciwko wyspy Stodółka w pobliżu Krapufki (obecnie 
Krupówka). Miejsce to nazywano Naidrowik, na określenie 
znajdującej się tam połaci leśnej. Taką informację podaje Kurt 
Dietrich we wspomnieniach Sehnsucht nach Gerswalde (tłum. 
Tęsknota za Jerzwałdem), spisanych w oparciu o relację starszej 
mieszkanki wsi. 

Nazwa Naidrowik pochodzi prawdopodobnie od zniemcze-
nia polskich wyrażeń nad rowem, nad rowkiem. Na wskazanym 
terenie znajduje się rów wypełniony wodą, co umacnia taką 
interpretację.

Nauczyciele ze szkoły w Jerzwałdzie przekazali informacje 
o czterech rodzinach ze wsi na Krupówce, które dały początek 
nowej wsi Jerzwałd w obecnym miejscu. Miało to nastąpić po 
zarazie dżumy. Nie jest to zgodne z prawdą, bo Jerzwałd został 
założony przed zarazą dżumy w 1707 r. Ciekawa jest jednak 
argumentacja informatorów. Otóż przechowywali oni w szkole 
3  Sgr. – Silber Grosch, grosz srebrny. Pf. – Pfennig, fenig.   

Źródło: Amtsblatt der königlichen Preus, „Regierung zu Königsberg“ 1858/35, Mittwoch 
den 1sten September.
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skorupy urn i fragmenty innych historycznych przedmiotów, 
wydobytych na Krupówce podczas głębokiej orki. Znaleziska 
te były podstawą do sformułowania hipotezy o istnieniu wsi 
w tym miejscu. 

Nazwa Krapufka nie jest niemiecka. Gerullis, badacz zaj-
mujący się pochodzeniem nazw miejscowości w Prusach, 
wyprowadza ją od istniejącej tam wsi pruskiej o nazwie  
Caporne i tłumaczy jako ‘omszały pagórek na krowim pastwi-
sku’. Dotychczas nie udało się jednak uzyskać dowodów na 
istnienie wsi pruskiej w tym miejscu. Bardziej prawdopodobne 
jest polskie pochodzenie nazwy Krapufka od słów karpa, kar-
czowisko, używanych na oznaczenie terenu pokrytego pniakami 
po wyciętych drzewach.

Zagadka Białego Chłopa
Niedaleko Jerzwałdu, w pobliżu Jeziora Jasnego, na skrzy-

żowaniu leśnych dróg stoi drewniana figura nazywana Białym 
Chłopem. Jedyną wskazówkę co do jej pochodzenia przeka-
zał miłośnik przyrody z Susza, Georg Hoffmann, w książce 
z 1941 r. Ein See im Walde (tłum. Jezioro w lesie) w sposób 
następujący:

Wędrowcowi zbliżającemu się do skrzyżowania leśnych dróg 
ukazuje się nagle drewniana postać. Wpierw zwraca uwagę 
jej głowa nakryta czerwoną czapeczką, dalej twarz zupełnie 
czarna, jak smoła, ze straszliwie pobłyskującymi białymi ocza-
mi i spiczastą brodą, następnie sięgający do ziemi biały kaftan, 
spięty niebieskimi guzikami i przepasany czerwonym pasem.  
Ta drewniana istota jest bez ramion. Kto po raz pierwszy zoba-
czył figurę, zaraz pytał zdumiony o znaczenie tej dziwnej rzeźby  
w środku lasu. Zdaje się, że przed wieloma laty stał tu znacznej 
wysokości jasnogranatowy granit, który służył ludziom za ka-
mień graniczny i drogowskaz. Kto przechodził tędy o zmierzchu 
i był nieco strachliwy, ten łatwo uwierzył, że zobaczył ducha, gdy 

ujrzał ten kamień, a wielu ze strachu musiało wprost krzyknąć:  
„Tam stoi biały chłop!”. W ten sposób do nieszkodliwego głazu 
przylgnęło imię Biały Chłop. I tak już zostało. Ale znalazł się 
ktoś, kto potrzebował kawał dobrego kamienia, i pewnego dnia 
głaz znikł. Pozostała tylko nazwa Biały Chłop na określenie 
skrzyżowania leśnych dróg, chociaż nikt nie potrafił dokład-
nie wyjaśnić, skąd się ona wzięła. Gdy nazwa popadała już  
w zapomnienie, pojawili się ludzie, którzy postanowili utrwa-
lić ją na zawsze. „Odtąd stanie tutaj prawdziwy Biały Chłop”  
– powiedzieli i szybko zabrali się do pracy. Podobno dzieci ze 
szkoły w Schwalgendorfie (Siemiany) wyrysowały wygląd postaci, 
a wiejscy cieśle wystrugali figurę z jednego pnia drzewa i pięknie 
pomalowali. I tak tkwi ta drewniana figura jak zadziwiająca 
zjawa w głębi wielkiego lasu. 

(tłum. Kazimierz Madela)

 Z biegiem czasu rzeźba uległa zniszczeniu pod wpływem 
czynników atmosferycznych, a w 1945 r. żołnierze radzieccy 
odstrzelili Białemu Chłopu głowę. W 1979 r. prof. Julian Pałka 
wykonał kopię Białego Chłopa i ustawił obok okaleczonego 
kikuta pierwowzoru. Kilka lat później rzeźba prof. Pałki zo-
stała przeniesiona do budynku w Solnikach, gdzie znajduje się 
pod opieką jego córki, która dokonuje jej renowacji. W 1997 r. 
rzeźbiarz Marek Łukasik wykonał kopię figury Białego Chłopa. 
Autor nie znał jej oryginalnych kolorów: czerwonej czapeczki 
i pasa oraz niebieskich guzików kaftana, ponieważ rzeźbił na 
podstawie przedwojennego, czarno-białego zdjęcia. 

Obecna figura Białego Chłopa została wykonana w 2018 r. 
również przez Marka Łukasika, na zlecenie Nadleśnictwa Susz. 
W wyjaśnieniu pochodzenia Białego Chłopa pomocny może 
być fakt, że w najbliższej okolicy znaleziono kilka kamiennych 
posągów z czasów historycznych. Znane są okazy z Susza,  
Różnowa, Mózgowa, Gałdowa, Nipkowa, Boreczna (zniszczona) 
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i Dzierzgonia (zaginęła), obecnie ustawione przed budynkiem 
Muzeum Archeologicznego w Gdańsku4.

Dotychczas ustalono istnienie 21 takich posągów na tere-
nie sięgającym aż do Bartoszyc, a historycy nadali im wspólną 
nazwę kamienne baby. Wszystkie te figury powstały z grani-
towych eratyków i mają wysokość od 1,0 do 1,50 metra. Do 
ich wykonania dobrano takie głazy polne, aby po nieznacznej 
obróbce dłutem można było im nadać taki sam wzór. Są to 
postacie uzbrojonych mężczyzn w pozycji stojącej. Mężczyźni 
trzymają róg w prawej ręce, lewe ramię mają nieco uniesione 
i zgięte, a przy boku przypasany jest miecz. Twarz figury za-
wsze ma zaznaczone oczy i nos, czasem usta i brodę. Niekiedy 
głowa jest nakryta szpiczastym hełmem, często mylonym  
z czapką. Niektóre figury mają zatarte atrybuty wojownika lub 
nie posiadają ich wcale. 

Do dziś nieznana jest funkcja tych posągów i wyrażana 
przez nie treść. Najczęściej określa się je jako przedstawienia 
słowiańskich lub pruskich bóstw, albo sugeruje, że są to na-
grobki. Powstanie rzeźb datuje się na okres od VI w. do XIII w.  
Co do wykonawców nie osiągnięto zgodności w poglądach, 
ale większość badaczy skłonna jest przyjąć, że rzeźbiarzami 
byli pogańscy Prusowie, podbici przez Krzyżaków w XIII w.  
Przeszkodą w określeniu pochodzenia, wieku, znaczenia  
i wykonawców posągów okazało się przeniesienie figur z ich 
pierwotnego miejsca postawienia, jak i brak informacji o tym, 
gdzie dokładnie stały. Wobec posiadanej wiedzy o kamiennych 
figurach pruskich można przypuszczać, że na miejscu Białego 
Chłopa stała kiedyś „kamienna baba”, być może ta z Susza, bo 
ta ma brodę.

4 https://historiamniejznanaizapomniana.wordpress.com/2016/04/03/tajemnica-bab- 
pruskich/

Tajemniczy kanał w Jerzwałdzie
Kanał wypływa na skraju wsi z jeziora Płaskiego, w pobliżu 

brukowanej drogi, do Mortąga i przebiega przez dwa jeziorka 
leśne, Twaruczek i Zdryńskie, a kończy się groblą, na której 
przebiega droga leśna. Kanał ten jest dziełem niemieckiej 
inżynierii wojskowej jako jeden z elementów niemieckiego 
systemu obrony ówczesnej granicy z Polską. Jego rola miała 
polegać na tym, aby w przypadku wojny z Polską szybko prze-
rwać groblę, poprzez wysadzenie jej w powietrze za pomocą 
ładunków wybuchowych. Efektem usunięcia grobli byłoby 
spłynięcie przez kanał wody z Jeziora Płaskiego i Jezioraka, 
i zatopienie rozległego obszaru w kierunku Susza. Zalanie tych 
terenów miałoby przeszkodzić ewentualnym przemarszom 
wojsk polskich i stworzyć strategiczną przewagę wojskom 
niemieckim. Kanał Jerzwałdzki nigdy nie spełnił planowanej 
funkcji wojskowej. Po II wojnie światowej był wizytowany 
przez polskich specjalistów wojskowych, ale nie uzyskał w ich 
ocenie wartości strategicznej. 

Kanał wykorzystywali niemieccy rybacy do okresowe-
go napełniania wodą niżej położonej i stosunkowo dużej 
niecki. Została ona odgrodzona od rozlewiska jeziora Gaudy 
sztucznie usypaną przegrodą z murowanymi przepustami 
odpływowymi z żelaznym korytem i kratami, tzw. mnichem 
(istnieje do dziś). W rezultacie napełnienia niecki wodą 
powstał sporej wielkości staw, w którym hodowano karpie, 
stąd miejsce to nosiło nazwę Karpenau (obecnie Karpiarnia). 
Na wiosnę rybacy otwierali przepusty na grobli kończącej 
Kanał Jerzwałdzki w znajdujących się tam grubych rurach 
(obecnie nie istnieją) i zamykali przepust przegrodowy  
z „mnichem”. W ten sposób napełniano wodą Karpiarnię, co 
zwykle trwało kilka dni, po czym wpuszczano narybek karpia 
do powstałego stawu. Na jesień wodę ze stawu całkowicie 
spuszczano w kierunku jeziora Gaudy i we wspomnianym  
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„mnichu” dokonywano odłowu karpi. Na takich samych za-
sadach jednosezonową hodowlę tych ryb prowadzili polscy 
rybacy z Jerzwałdu po 1945 r. 

Kanał Jerzwałdzki budowała w latach 30. XX w. firma Klam-
mt z Królewca (obecnie Kaliningrad) przy udziale robotników 
wynajętych w Jerzwałdzie. Olbrzymie prace ziemne wykonywano 
prostymi narzędziami, a wykopany piasek transportowano za 
pomocą wózków szynowych na budowę drogi z Jerzwałdu do 
wsi Bądze. Drogę tę wyłożono wysokiej jakości brukiem. Nad 
kanałem znajdował się drewniany most, między obecnym mo-
stem na szosie a jeziorkiem Twaruczek. Przed wojną niemieccy 
drwale wykorzystywali kanał do spławiania bali drewnianych 
do tartaku w Jerzwałdzie, po 1945 r. trudzili się tym również 
polscy drwale.

Nazwa Twaruczek stanowi zniemczenie polskiej nazwy  
Dwa Ruskie, mającej związek z faktem utopienia się w wodach 
tego jeziora dwóch żołnierzy rosyjskich, w czasie wojny sied-
mioletniej (1756-1763). W 1758 r. Rosjanie opanowali Prusy  
i ich oddziały stacjonowały w pobliskim Witoszewie. Pochodze-
nie polskobrzmiącej nazwy Jezioro Zdryńskie nie jest znane.  
Być może było to nazwisko dzierżawcy jeziora.

Dynamiczny rozwój Jerzwałdu miał miejsce w latach  
30. XX w. Ze wsi drewnianej powstała wieś murowana z wie-
loma domami mieszkalnymi, oborami i stodołami, zbudowa-
nymi z czerwonej cegły. Wszystkie budynki pokryto wypaloną 
dachówką. W latach 1931-1945 w pobliskim Grabowcu miesz-
kał znany pisarz niemiecki Ottfried Graf von Finckenstein  
(1901-1987), potomek właścicieli Kamieńca i Szymbarka.

W 1939 r. Jerzwałd liczył 1026 mieszkańców i był największą 
wsią w powiecie morąskim. Pobliskie majątki ziemskie: Ruce-
wo, z 50 mieszkańcami i Likszany, odpowiednio z 30, należały 
administracyjnie do Jerzwałdu. W Dobrzykach znajdowały się 
kościół protestancki i urząd stanu cywilnego. 

Obejmując łącznie 150 zabudowań gospodarczych, Je-
rzwałd był wsią silnie rozgałęzioną – przebiegało przez nią  
6 dróg i 3 ścieżki. Najwięcej było małych gospodarstw rolnych, 
następnie wiejskich warsztatów rzemieślniczych i sklepów 
kolonialnych (kilka). Stało też kilka domów wielorodzinnych 
z małymi działkami rolnymi. 

Ogółem Jerzwałd liczył około 300 gospodarstw domowych, 
miał swojego burmistrza i komisariat policji. Punkt centralny 
wsi tworzył zbieg ulic oraz poszerzony odcinek drogi między 
dwiema gospodami: Damrau i Schramke, co stanowiło rodzaj 
placu wiejskiego. Wokół niego znajdowały się rzeźnia, piekar-
nia, dwa sklepy kolonialne, poczta, szkoła i cmentarz wiejski. 
Z dala od centrum wsi stał wielki młyn, a obok niego tartak. 
Trzecia gospoda znajdowała się przy zakręcie drogi do Sie-
mian, naprzeciw budynku siedziby leśnictwa. We wsi działały 
ponadto 2 kuźnie, 2 rymarnie, 4 stolarnie, 4 zakłady krawieckie  
i 4 warsztaty szewskie, do tego po jednym bednarzu, hydrau-
liku i specjaliście od pomp wodnych. Połowem ryb zajmo-
wało się 4 rybaków. Pewna liczba mieszkańców Jerzwałdu 
pracowała w miejscowym młynie oraz tartaku i związanym  
z nim zakładzie stolarki budowlanej. Inni znaleźli zatrudnienie  
w przedsiębiorstwie budowlanym „Mursch i Kunkel”. W pobliżu 
wsi usytuowana była także cegielnia Ekrutha. 

Na około 770 hektarach ziemi uprawnej, położonej wokół 
wsi, gospodarowało 6 rodzin, które zajmowały się wyłącznie 
rolnictwem. Do tego doliczyć można było 18 rodzin trudnią-
cych się dodatkowo inną pracą zarobkową, np. zrywką drewna  
w lesie. Nieustalona liczba rodzin zajmowała się hodowlą trzody 
chlewnej. W 1940 r. w Jerzwałdzie było 40 cieśli i 40 murarzy, 
którzy zatrudnienie znajdowali głównie w miastach, a poza 
sezonem budowlanym pracowali jako drwale w pobliskich 
lasach. Prawie 10 rodzin utrzymywało się wyłącznie z pracy 
mężczyzn w leśnictwie. Kobiety pracowały głównie w domu 
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na gospodarstwach, nieliczne w sklepie. Poza dwiema rodzi-
nami katolickimi, wszyscy pozostali mieszkańcy Jerzwałdu 
byli protestantami. 

Obraz przedwojennego życia w Jerzwałdzie opisał były 
mieszkaniec wsi – Kurt Dietrich – w opracowaniu Sehnsucht 
nach Gerswalde (tłum. Tęsknota za Jerzwałdem). W czasie 
II wojny światowej mieszkańcy Jerzwałdu sympatyzowali  
z partią hitlerowską, niektórzy byli jej członkami. We wsi pra-
cowali polscy robotnicy przymusowi oraz polscy, francuscy  
i rosyjscy jeńcy wojenni zatrudnieni w gospodarstwach rolnych 
i leśnictwie. Od sierpnia do października 1944 r. w okolicach 
wsi działała grupa siedmiu komandosów radzieckich, zrzucona 
na spadochronach nad lasami przy wsi Dolina. Wszyscy zginęli 
w wyniku wielkiej obławy zorganizowanej przez niemieckie 
wojsko i policję. 

W niedzielę 21 stycznia 1945 r. o godzinie 18.30 lokalne 
władze niemieckie wydały rozkaz ewakuacji mieszkańców 
Jerzwałdu z powodu zbliżającego się frontu radzieckiego 
(wcześniejsze opuszczenie wsi bez zezwolenia władz było za-
bronione pod karą śmierci). Jeszcze tego samego dnia ludność 
opuściła wieś w uformowanej kolumnie zaprzęgów konnych. 
Nie wszyscy mieszkańcy uciekali, część pozostała. O świcie  
23 stycznia 1945 r. pojawili się w Jerzwałdzie Rosjanie. Wjechali 
czołgami po zamarzniętym jeziorze z dzień wcześniej zajętych 
Siemian. Z mieszkańców Jerzwałdu, którzy nie uciekli z innymi, 
przeżyło ten dzień tylko 13 osób. Zabijanie ludzi we wsi trwało 
trzy dni, potem Rosjanie otrzymali rozkaz zaprzestania mordów. 
Do wiosny 1945 r. we wsi leżały trupy pomordowanych, w tym 
około 50 żołnierzy niemieckich. Rosjanie zrabowali maszyny 
z młyna, tartaku, kuźni i gospodarstw rolnych. 

Na mocy konferencji poczdamskiej w 1945 r. Warmia  
i Mazury weszła w skład państwa polskiego, a zamieszkują-
cych na tych terenach Niemców zdecydowano się wysiedlić, 

co miało miejsce w latach 1946-1950. Realia życia w okolicach 
Jerzwałdu w latach powojennych opisał arystokrata niemiecki 
Hans Graf von Lehndorff (1910-1987) z pobliskiego Januszewa 
(Januschau), w książce Ostpreußisches Tagebuch. Aufzeichnun-
gen eines Arztes aus den Jahren 1945-1947 (tłum. Dziennik 
Wschodniopruski. Zapiski lekarza z lat 1945-1947). 

Ucieczka mieszkańców Jerzwałdu w styczniu 1945 r.
w relacjach naocznych świadków
Opisuje Kurt Dietrich:
Była niedziela 21 stycznia 1945 r. We wsi leżało dużo śniegu 

i panował tęgi mróz, minus 20° C. Jeden albo dwa dni wcześniej 
więźniowie [przyp. tłum. – polscy, rosyjscy, francuscy] wybi-
jali przeręble na Jeziorze Płaskim i wtykali w nie wierzchołki 
ułamanych drzew oraz wycinali bloki lodu, które ustawiali na 
zamarzniętym jeziorze. Wszystko po to, aby samoloty rosyjskie 
nie mogły na nim wylądować. Akcję tę zarządziło kierownictwo 
partyjne z Zalewa. W czasie tego niedzielnego dnia przez wieś 
przejeżdżały samochody ciężarowe z ludźmi, którym rozdawano 
żywność. Ludzie ci pocieszali nas, w co to chętnie wierzyliśmy, 
że wsi nie musimy opuszczać, gdyż Ruscy zostaną pokonani.  
Po południu w restauracji Damraua było kino objazdowe z kro-
niką tygodnia. O ucieczce już tam wtedy trochę mówiono i zaraz 
wielu poszło do swoich domów. Wieczorem stało się oczywiste, 
że Rosjan, którzy na opanowanych terenach mścili się okrutnie 
na ludności cywilnej, nie może już zatrzymać żadna siła. 

Około godz. 18.30 zostaliśmy wezwani do opuszczenia wsi 
w ciągu jednej tylko godziny. Większość ludzi siedziała wtedy 
przy kolacji [przyp. tłum. – tego samego dnia o godz. 19.00  
wydano rozkaz ewakuacji wsi Siemiany]. We wsi powstał zamęt 
i przerażenie. Co i gdzie trzeba spakować, kogo zabrać, bądź z kim 
zostać zabranym? Ludzie ubrali się w ciepłą odzież, spakowali 
jedzenie, nawet łyżwy i wszystko, co możliwe i potrzebne na drogę. 
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Bydłu w oborach dano obficie karmę i wodę. Rolnicy załadowali 
swoje wozy, niektórzy z nich zabrali zaprzyjaźnione rodziny,  
ale nie wszyscy to zrobili. Kolumna zaprzęgów konnych wyruszyła 
z Jerzwałdu w kierunku Zalewo z nadzieją, że przecież wkrót-
ce wrócimy tu z powrotem. Więźniowie francuscy idą z nami,  
bo co się z nimi stanie? W Zalewie okazało się, że ostatni pociąg 
już odjechał. Powstało zamieszanie na dworcu kolejowym, tak 
więc dalej w kierunku Starego Dzierzgonia. 

Nie wszyscy z Jerzwałdu uciekali: nie chcieli, nie mogli, byli 
za starzy, nie lękali się, mieli nadzieję na łaskę zwycięzców, jakie 
jeszcze przyczyny, nie wiadomo. Dramat rozpoczął się już we 
wsi podczas przygotowania ucieczki. Rybaka Kopke z żoną nie 
było we wsi. Ich córki, Ursula i bliźniaczki Christine i Elisabeth, 
były w domu same, dlatego dzieci zabrała 18-letnia panienka 
Kornatz z młyna i razem uciekli. Wiele rodzin pogubiło się  
w drodze między wozami uciekinierów i pojazdami wojskowymi. 
Żołnierze zabierali dzieci do samochodów, rodzice mieli dotrzeć 
później. Co za dramat, co za chaos – ratuj się, kto może. Słychać 
było kanonadę armat z oddali i niebo było czerwone od ognia. 
Front zbliżał się i kto nie był dość szybki, tego dopadł. Wtedy 
kolumny uciekinierów były rabowane i zawracane przez Rosjan 
do miejsc pochodzenia.

(tłum. Kazimierz Madela) 

Narrator nieznany
O świcie 23 stycznia 1945 r. Rosjanie przybyli czołgami  

z Siemian po zamarzniętym jeziorze i wtargnęli do wsi drogą nad 
jeziorem [przyp. tłum. – Siemiany Rosjanie zajęli 22 stycznia]. 
Na tej drodze została zabita większość mieszkańców Jerzwałdu, 
którzy nie uciekli ze wsi dwa dni wcześniej. Zakopano ich potem 
w rowie przeciwlotniczym na ścieżce polnej za posesją Friedricha 
Marxa, całkiem blisko domu kowala Ernsta Meyera. Małżeństwo 
Gawel wracało wieczorem do domu po lodzie jeziora i nie wiedziało, 

że Rosjanie są już w Jerzwałdzie. Gdy usłyszeli okrzyk „stoi!”, byli 
zdezorientowani i nie zareagowali. Wtedy Rosjanie zastrzelili 
ich. Zwłoki tych ludzi leżały obok domu Tischnera przy drodze 
nad jeziorem. Po jakimś czasie zakopano je w masowej mogile. 
Trójką dzieci Gawlów zaopiekowała się początkowo babcia, 
później zostały rozdzielone i oddane do adopcji w Niemczech.

Babcia w domu kowala Meyera nie chciała uciekać ze wsi. 
Zamknęła się w domu i położyła się do łóżka. Rosjanie wyważyli 
drzwi i zatłukli staruszkę w pościeli, zgruchotali jej czaszkę.  
To była prababcia Giseli i Kurta Hermannów. W innych częściach 
wsi też miały miejsce rozstrzeliwania mieszkańców. Ciała zabi-
tych zakopano w rowie przeciwlotniczym przy drodze do Wito-
szewo, na podwórku między restauracją Schramkego i domem 
Konopatzkiego. 

W budynku administracji wiejskiej, przy drodze do Wito-
szewa, zabici zostali Emma Bogdanski, Brause, Friedrich i inni. 
Zaraz potem Rosjanie podpalili dom z ciałami zamordowanych. 
Zastrzelonych zostało też ośmiu członków Volkssturmu [przyp. 
tłum. uzbrojona ludność cywilna], chcieli bronić Jerzwałdu, taki 
mieli rozkaz. Tych ośmiu mężczyzn leży zakopanych w okopie 
przeciwlotniczym przy ścieżce nad jeziorem.

Hans Bogdanski i stary Karl Pukall mieszkali u Buchholza 
przy drodze do Witoszewa. Obaj zostali zastrzeleni przez Ro-
sjan, a ich rozkładające się zwłoki leżały do późnej wiosny przy  
budynku administracji wiejskiej – między posesjami Bogdanskiego  
i Kaminskiego. Potem trupy zostały zabrane na płozy i pogrze-
bane w zbiorowym grobie.

(tłum. Kazimierz Madela) 

Opowiada Horst Ekruth: 
Z mieszkańców Jerzwałdu, którzy zostali we wsi i nie ucie-

kli z innymi, dzień 23 stycznia 1945 r. przeżyło około 13 osób.  
Mój ojciec każdego ranka obserwował, czy gdzieś we wsi widać 
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dym idący z komina. Po paru dniach zauważył, że na pagórku 
obok żwirowni przy drodze do Susza muszą być jacyś ludzie. Cały 
pierwszy tydzień baliśmy się wychodzić z domu. Po 12 dniach 
domy we wsi były całkowicie splądrowane przez Rosjan. Udział 
w tym miały też polskie bandy rabusiów. 

W ogrodzie Murscha Rosjanie wykopali dół na zwłoki za-
bitych ludzi i bardzo długo leżały tam trupy rozrzucone wokół 
tego dołu. Rosjanie urządzili swoją komendanturę w przedszkolu 
Ernsta Schwarz, dom nr 13 przy drodze do Zalewa. Szkołę i wie-
le domów Rosjanie spalili w pierwszych dniach po zajęciu wsi. 
Jesienią 1944 r. władze niemieckie internowały w restauracji 
Eichenlaube (koło obecnej leśniczówki Bukownica) 20 Badolio 
Włochów (od nazwiska Pietro Badolio, generała włoskiego, któ-
ry przeszedł na stronę aliantów). To właśnie ci Włosi byli tymi 
ludźmi, którzy upalnego lata 1945 r. spalili wiele domów przy 
drodze do Witoszewa. Włosi byli podporządkowani komendan-
turze rosyjskiej. 

Z Jerzwałdu do Rosji wywieziono kilka kobiet: panią Rauch  
i dwie córki Anny Kaminskiej. Więźniom francuskim, którzy pozo-
stali we wsi, wiodło się nie lepiej niż Niemcom. Wszyscy Niemcy 
we wsi, którzy przeżyli rozstrzeliwania, a także ci zawróceni  
z ucieczki i zmuszeni do powrotu do Jerzwałdu, zostali zakwate-
rowani w kilku domach przy drodze nad jeziorem, aby Rosjanie 
mogli ich łatwiej kontrolować. 

Niemcy musieli pracować dla Rosjan. Salę zajazdu Schramkego 
Rosjanie używali jako stajnię dla swych koni, a wielkie łodzie nad 
jeziorem jako paszowniki. Pozyskiwaniem paszy i karmieniem 
koni zajmowali się Niemcy, mężczyźni i kobiety. Polacy służyli 
za tłumaczy między Rosjanami i Niemcami. Jerzwałd nazwali 
Rosjanie Genetwu, Giendwor.

(tłum. Kazimierz Madela) 

Wspomina Gertrude Hermann, z domu Meier:
Zabijanie ludzi we wsi trwało trzy dni, potem Rosjanie otrzy-

mali rozkaz zaprzestania mordów. Wszędzie we wsi leżały trupy 
mieszkańców Jerzwałdu, uciekinierów z innych miejscowości 
i dużo ciał niemieckich żołnierzy. Gdy jakieś zwłoki leżały na 
drodze, przejeżdżały po nich czołgi i samochody. W sali restau-
racji Eichenlaube był lazaret (szpital wojskowy) zorganizowany 
wcześniej przez nasze wojsko – Wehrmacht. Rosjanie zabili tam 
wszystkich rannych żołnierzy niemieckich oraz personel medyczny, 
a potem całość spalili. 

Przy leśniczówce i po obu stronach drogi do Siemian oraz 
na ulicy przy boisku sportowym leżało wiele trupów niemieckich 
żołnierzy. Dziewięciu z odznakami lotniczymi na mundurach 
leżało zastrzelonych przy drodze do Zalewa: między stodołami 
Lubeka i Fursta. Naprzeciw w ogrodzie przedszkola Schwarz 
leżały trupy czterech niemieckich żołnierzy w niebieskich mun-
durach. Na początku drogi brukowej do wsi Bądze Rosjanie 
zepchnęli ze zbocza na prawo (na pole rolnika Wenzelsa) kolumnę 
uciekinierów – wozy, konie i ludzi. Zabitych Rosjanie obrabowali, 
zabrali im wszystko, co było można: kożuchy, buty. Zwłoki tych 
pomordowanych zakopano w tym miejscu dopiero wczesną 
wiosną. Masowy grób około 50 zabitych żołnierzy niemieckich 
znajdował się na początku drogi do Siemian, po lewej stronie na 
stoku leśnym. Tę zbiorową mogiłę wykopali Niemcy na rozkaz 
Rosjan wczesną wiosną 1945 r. Ciała zabitych pozbierano wtedy 
we wsi i przewieziono wozami do tego dołu, zakopano je razem 
z padliną bydlęcą. W czasie tej akcji obecni byli Rosjanie i jeden 
ich oficer. Trumien nie wolno było używać, Rosjanie obawiali się 
ukrycia w nich broni lub czegoś wartościowego. Grobów maso-
wych we wsi nie oznaczono. Rosjanie zabrali wszystkie maszyny 
z młyna, tartaku i kuźni.

(tłum. Kazimierz Madela) 
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Z dokumentacji Paula Schramke:
Rosjanie po zajęciu Jerzwałdu rozstrzelali członków Volksstur-

mu [przypis. tłum. – szturm ludowy to formacja o charakterze 
pospolitego ruszenia, sformowana w III Rzeszy w ostatniej 
fazie II wojny światowej] i uciekinierów z innych wsi, którzy 
tłoczyli się na drodze na swoich wozach, oraz około 25 żołnierzy 
niemieckich. Starzy ludzie, którzy pozostali w domach, zostali  
w nich od razu zabici, a ich domy podpalone dla zatarcia śladów 
zbrodni. Zabity został też każdy, kto pojawił się na drodze we wsi. 
Hermann Pukall, przed wojenną znany we wsi jako prawdziwy 
komunista, wywiesił w oknie białą flagę i w rękach trzymał ko-
munistyczną legitymację partyjną, mimo to został zastrzelony.  
Z pewnością Rosjanie nie potrafili odczytać, co oznaczała ta mała 
książeczka w jego dłoniach. Tylko ci we wsi, którzy trzymali się 
w ukryciu, przeżyli masakrę. 

Dokonana ona została głównie przez pierwsze oddziały 
rosyjskie przechodzące przez wieś, które szybko podążyły dalej. 
Po nadejściu późniejszych jednostek rosyjskich we wsi nie za-
bito nikogo więcej. Niemcy we wsi, mężczyźni i kobiety, musieli 
każdego dnia stawiać się Rosjanom do pracy. Kobiety karmiły  
i czyściły konie. W tym celu przyciągnięte zostały łodzie z brze-
gu jeziora i wstawione do sali Schramkego, gdzie służyły jako 
paszowniki dla koni. To, że sala ta była wyłożona parkietem, 
zupełnie zignorowano. Mężczyźni w opuszczonych gospodar-
stwach we wsi zbierali paszę dla rosyjskich koni. Niektóre ko-
biety zostały ponownie zgwałcone przez żołnierzy rosyjskich  
i urodziły dzieci, ale tych kobiet nie zabijano. Ogółem Rosjanie 
zabili około 40-50 osób.

 Dnia 23 stycznia 1945 r. na drodze przy domu Hermanna 
Kalinna zostało zabitych wielu ludzi [przyp. tłum. – obecna  
droga przy placu zabaw dla dzieci]. Była przy tym Ottilie  
Buchholz, która próbowała uciec, ale została postrzelona. Wtedy 
zaciągnięto ją do domu Kalinna, gdzie zgwałciło ją 20 Rosjan. 

Ponieważ dziewczyna broniła się, Rosjanie przecięli jej ścięgna 
przy stopach i zranili krtań, aby nie krzyczała. Potem Rosjanie 
podpalili dom i odeszli. Ottilie Buchholz wyczołgała się z pło-
nącego budynku i leżała przy zabitych na ulicy. Tam została 
znaleziona w nocy przez Hillegard Kalinna, gdyż dawała oznaki 
życia – panował mróz minus 20 stopni. Niestety, nikt jej nie mógł 
już pomóc, zmarła dwa dni później.

(tłum. Kazimierz Madela)
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Rozdział VI

W państwie 
polskim

Dziewczyny z Jerzwałdu 1958 r. (z archiwum rodzinnego Beaty Łangowskiej)
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Jerzwałd z lotu ptaka (źródło: Urząd Miejski w Zalewie)

Jerzwałd z lotu ptaka (źródło: Urząd Miejski w Zalewie)

W państwie polskim

Okres ten został przedstawiony skrótowo, ponieważ po-
wojenne dzieje Jerzwałdu dokładnie opisał pracownik parku 
krajobrazowego w Jerzwałdzie Janusz Sokołowski (1950-2012) 
w biuletynie społeczno-kulturalnym „Pomezaniae” (www.po-
mezaniae.jor.pl), a od 2010 r. Mirosław Mastalerz na portalu 
internetowym: (http://forum.jerzwald.pl/index.php). 

Pierwsi osadnicy polscy pojawili się w Jerzwałdzie w la-
tach 1946–1947. Pochodzili z Kresów Wschodnich, Mazowsza, 
kieleckiego, lubelskiego i białostockiego, było też kilka rodzin 
ukraińskich przesiedlonych przymusowo w ramach Akcji 
„Wisła” (1947 r.). W latach 1945-1948 w okolicach Jerzwałdu 
operowały oddziały 5. Wileńskiej Brygady Armii Krajowej pod 
dowództwem majora Zygmunta Szendzielarza, ps. Łupaszka 
(ur. 1910 r. – stracony 8 lutego 1951 r.). Żołnierze Łupaszki 
atakowali wojska sowieckie, posterunki Urzędu Bezpieczeń-
stwa Publicznego i działaczy Polskiej Partii Robotniczej, m.in.  
w Siemianach, Januszewie, Zalewie i Dobrzykach. Jedną z taj-
nych baz Łupaszki była leśniczówka w Witoszewie. 

W 1946 r. w Jerzwałdzie otwarto siedmioklasową szkołę 
podstawową dla 130 dzieci. W 1973 r. została przekształcona 
w szkołę z nauczaniem początkowym dla klas 1-3, w 1998 r. 
uległa likwidacji. W 1946 r. powstała we wsi Ochotnicza Straż 
Pożarna, a w 1948 r. punkt biblioteczny, istniejący do dziś.  
W latach 1958-1995 funkcjonował punkt felczerski. W 1956 r. 
założono Urząd Pocztowy, zlikwidowany w 2007 r.

 W latach 1967-1994 w Jerzwałdzie żył i tworzył pisarz 
Zbigniew Nienacki (1929-1994), autor cyklu powieści dla 
młodzieży o Panu Samochodziku i wielu książek dla dorosłych. 



122 123Rozdział VI

Jego grób znajduje się na miejscowym cmentarzu, a na domu,  
w którym mieszkał, wisi tablica pamiątkowa. W 1994 r. utworzo-
no Park Krajobrazowy Pojezierza Iławskiego (PKPI) z siedzibą  
w Jerzwałdzie5, z zadaniem ochrony dziedzictwa przyrodniczego 
i prowadzenia edukacji ekologicznej. Na terenie PKPI znajdu-
ją się trzy rezerwaty przyrody: „Jasne”, „Czerwica” i „Jezioro 
Gaudy”, a od 1996 r. istnieje Ośrodek Okresowej Rehabilitacji 
Zwierząt Chronionych. Od 2004 r. teren PKPI włączono do ob-
szaru specjalnej ochrony ptaków Natura 2000 „Lasy Iławskie”. 

W okresie komunistycznym Jerzwałd był typową wsią 
rolniczą z kilkoma dużymi gospodarstwami i wieloma tzw. 
chłoporobotnikami, którzy oprócz uprawiania małych areałów 
ziemi znaleźli zatrudnienie w garbarni w Zalewie i w Lasach 
Państwowych. Obecnie w Jerzwałdzie tylko kilku rolników 
gospodaruje na większych gospodarstwach, małe gospodar-
stwa zanikły. 

Jerzwałd liczy obecnie 361 mieszkańców. Część mieszkańców 
wsi znajduje zatrudnienie w Lasach Państwowych, w przedsię-
biorstwach w Iławie i Zalewie, wielu poza granicami Polski. We 
wsi jest sklep spożywczo-przemysłowy, działa Koło Gospodyń 
Wiejskich „Stokrotka”, istnieje też świetlica wiejska. W okresie 
letnim we wsi można wynająć pokoje w kilku gospodarstwach 
agroturystycznych. W pobliskim Rucewie mieści się ośrodek 
pomocy bezdomnym: Dom Rodzinny Ośrodek Wychodzenia  
z Bezdomności „Markot–VII”. 

5 http://parkikrajobrazowewarmiimazur.pl/pojezierzailawskiego

W państwie polskim

Biały Chłop lata 30. XX wieku

Biały Chłop lata 30. XX wieku. 
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Zdjęcie lotnicze Jerzwałdu z 1968 roku (geoportal)

Dziewczyny z Jerzwałdu 1958 r. (z archiwum rodzinnego Beaty Łangowskiej)

W państwie polskim

Mapa współczesna. Strzałka wskazuje położenie Białego Chłopa

Biały Chłop współcześnie (fot. Magda Karbowska)
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OSP Jerzwałd lata 60. XX wieku (z archiwum rodzinnego Beaty Łangowskiej)

Pałacyk myśliwski w Fabiankacha lata 30. XX wieku

W państwie polskim

Zbigniew Nienacki z harcerkami w Zalewie 1980 r. 
(z archiwum rodzinnego Beaty Łangowskiej)

Chłopacy z Jerzwałdu lata 50. XX wieku (z archiwum rodzinnego Beaty Łangowskiej)
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(1850-1912), który dokonał także gruntownej renowacji pałacu 
w Kamieńcu i jego wyposażenia z dużym wyczuciem smaku.  
Po II wojnie światowej pałacyk służył jako leśniczówka. 
Pierwszym polskim leśniczym był Franciszek Czelakowski 
(od 01.09.1945 r. do 31.10.1959 r). Jego żona Zofia w 1997 r. 
napisała książkę o pobycie w Fabiankach pt. Ścieżki znaczone 
Jarzębiną pod panieńskim nazwiskiem Jabłkowska. W 1972 r. 
pałacyk sprzedano w ręce prywatne. Nowi właściciele podjęli 
prace remontowe na potrzeby ośrodka wczasowego. Wkrótce 
zostały one przerwane, a zabudowania porzucone i zostawio-
ne na pastwę losu. Doprowadziło to do powolnej dewastacji 
pałacyku i jego pożaru w wyniku celowego podpalenia przez 
nieznanych sprawców kilkanaście lat temu. Obecnie do ruin 
pałacyku można dojść od strony szosy przez mini elektrownię 
Gostyczyn. W trakcie jednej z wypraw Klubu Odkrywcy z Towa-
rzystwa Miłośników Ziemi Suskiej w Fabiankach odkryto monety 
szwedzkie, polskie i pruskie z okresu wojen polsko-szwedzkich 
w latach 1626-1629, które trafiły do Muzeum w Ostródzie.

Pałacyk myśliwski w Fabiankach lata 30. XX wieku

W państwie polskim

Gostyczyn i Fabianki
Są to sąsiadujące ze sobą miejsca położone 4 km od Je-

rzwałdu, ale obecnie zapomniane i nieznane. Oba znajdują się 
blisko mostu na rzece Liwie przy szosie z Jerzwałdu do Susza. 

Gostyczyn to obecnie mała, prywatna mini elektrownia 
wodna na Liwie, wyłączona z użytkowania kilka lat temu. Do 
1945 r. działał tam młyn wodny o nazwie Heidemühle (Borowy 
Młyn) i tartak napędzane turbiną wodną. Po II wojnie światowej 
młyn ten obsługiwali polscy młynarze, tartak zlikwidowano. 
W latach 60. XX w urządzenia młynarskie zabrano, a budynki 
młyna rozkradziono do fundamentów. Pierwszy młyn wodny 
planowano w tym miejscu już w czasach biskupa pomezańskie-
go Erharda von Queis (1523-1529). Zlecono wtedy pewnemu 
młynarzowi zbudowanie młyna wodnego z drewnianym kołem 
wodnym i obiecano upusty finansowe oraz inne przywileje. 
Do budowy jednak nie doszło z nieznanych nam przyczyn.  
Dopiero kapitan Urzędu Szymbarskiego, Jakob von Dieben, 
w 1531 r. zbudował w tym miejscu młyn i oddał w dzierża-
wę zawodowemu młynarzowi. Powstał wtedy staw młyński, 
obecnie małe jeziorko bez nazwy przy moście na Liwie. Razem  
z Urzędem Szymbarskim w 1532 r. młyn przeszedł na własność 
rodziny Polentz. Potem stał się własnością rodziny Eulenburg,  
a w 1686 r. na drodze licytacji komorniczej trafił w ręce Johanna 
Ernsta von Wallenrodt. Wallenrodt w 1700 r. młyn sprzedał 
Ernstowi von Finckenstein (1680-1727). W 1782 r. młyn razem 
z pałacem w Kamieńcu i całymi dobrami ziemskimi przeszedł 
na własność arystokratycznej rodziny Dohnów. Dohnowie 
zbudowali obok młyna tartak i zamontowali turbinę wodną 
do ich napędzania zamiast koła wodnego. 

Fabianki (do 1945 r. Fabianshof) to pałacyk mysliwskie  
z dwoma oficynami po bokach na niewielkim wzgórzu, oddalony 
o około 300 m od mimi elektrowni wodnej Gostyczyn. Zbudo-
wany został w 1908 r. przez Georga zu Dohna – Finckenstein 
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Młyn wodny i tartak parowy w Gostyczynie lata 20. XX wieku

Młyn wodny i tartak parowy w Gostyczynie lata 20. XX wieku

Mini elektrownia wodna na Liwie w Gostyczynie (fot. Kazimierz Madela)

W państwie polskim

Pałacyk myśliwski w Fabiankacha 2020 r. (fot. Kazimierz Madela)

Pałacyk myśliwski w Fabiankacha 2021 r. (fot. Michał Krzysztofiak)
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Ból zęba
Zaleca się palcem nieboszczyka pocierać własne kciuki.  

W Jerzwałdzie jednej dziewczynie to pomogło. 

Zamkowa Góra w Dobrzykach 
Zamkowa Góra w Dobrzykach jest dziś niczym więcej niż 

zwykłą cegielnią. W dawnych czasach stał tam wielki zamek. 
Jak daleko sięga ludzka pamięć, znajdowano tam resztki starych 
murów zagrzebanych w glinie. Może zamek uległ zniszczeniu 
w jakiejś wojnie, ale w żadnych księgach tego nie zapisano  
i nic więcej powiedzieć o tym nie można. Teraz znajduje się tam 
głęboka dziura. Kiedyś próbowano bez powodzenia dosięgnąć 
jej dna za pomocą długich drągów. 

Najciekawsze z tego wszystkiego jest jednak to, że na Zam-
kowej Górze leżało kiedyś mnóstwo złotych monet zagrzebanych  
w ziemi. Znaleźli je dwaj ludzie, którzy już dawno nie żyją. Niko-
mu o tym nie opowiedzieli, ale gdy nagle wzbogacili się, było dla 
wszystkich oczywiste, z jakiego powodu. A odnalezienie skarbu 
nie było wcale trudne, jeśli w ogóle miało miejsce. Ludzie opo-
wiadali jeszcze, że tych dwóch z całą pewnością widziało, jak coś 
błyszczało w ziemi i zaraz tam pobiegli. A monet było podobno 
tak dużo, że zabrali je furmanką. 

Od tamtej pory upłynęło wiele czasu i ludzie mówią to 
i tamto, ale wszystko mieszają i kręcą, tak że jeden wie tyle,  
co drugi. 

Złoty dzwon z Jezioraka
Na staropruskim grodzisku na wyspie Bukowiec, naprzeciw-

ko Siemian, spoczywała przed wieloma laty wielka złota kula. 
Pewnego razu dwie siostry, będące jeszcze młodymi dziewczy-
nami, tak rozmawiały między sobą. Starsza z nich powiedzia-
ła: „Gdybym zdołała ją unieść, kupiłabym sobie za nią piękne 
stroje”. „A ja oddałabym ją do kościoła” – powiedziała młodsza.  

W państwie polskim

PODANIA Z OKOLIC JERZWAłDU 
WEDłUG ELISABETH LEMKE (1849-1925) Z RąBIT

Jeździec bez głowy z Rąbit
Dawno temu w lesie przy wsi Rąbity musiało wydarzyć się 

coś złego. Straszy tam bowiem od nie wiadomo jak dawna i nie 
może uspokoić się do dziś. Niektórzy śmieją się tylko z tego, inni 
zaś traktują te strachy całkiem poważnie. Jednego razu pewien 
starzec z Zalewa, który nigdy nie kłamał i zawsze mówił prawdę, 
szedł przez Rąbity do domu. Wtedy człowiek ten zobaczył tam 
upiora. Najpierw było słychać jakby potrząsanie łańcuchów  
i zaraz potem całkiem blisko przegalopował jeździec bez głowy. 
Starzec przestraszył się okrutnie i ledwo wytrzeszczu oczu nie 
dostał z wrażenia. Bezgłowy jeździec wskoczył w pełnym galopie 
na cmentarz i tam zniknął bez śladu, i było już całkiem cicho. 

Ksiądz bez głowy z Bądza
W lesie przy wsi Bądze błąka się ksiądz bez głowy. Kto spotka 

tam tę zjawę, to rozpozna ją po sutannie. Wielu widziało tego 
bezgłowego księdza, a niektórzy nawet przysięgali, że spotkali 
go całkiem niedawno. 

Bóle krzyża
Na tę dolegliwość używa się proszku z krwawego kamienia. 

Niektórzy opisują go jako głaz o kolorze brązowym lub czerwonym 
z ziarnistymi smugami, inni mówią o kolorze stalowoniebieskim. 
Kamień ten należy zwilżyć i przez pocieranie pozyskać trochę 
jego okruchów. Wtedy zjada się je z kawałkiem słoniny i popija 
octem. Albo inaczej: wędzoną słoninę z octem podgrzewa się 
na patelni i posypuje proszkiem z krwawego kamienia. Chory 
musi sporządzić z tego napój i pić go w czasie nieznośnego bólu.  
W Jerzwałdzie taki kamień krążył kiedyś po wsi i pomógł wielu 
ludziom. 
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Trzeci powróz, nieróżniący się wyglądem od dwóch pozo-
stałych, nie niesie ze sobą tej groźby. Jeśli właśnie on zostanie 
ujęty w dłonie i pociągnięty, poruszy dzwon kościoła zatopionego  
w Jeziorze Jasnym. Dźwięk dzwonu dochodzący z głębin jest po-
dobno niezwykle piękny, czysty i pełny. A kto go usłyszy, odczuje 
głębokie ukojenie duszy i na dalsze życie zostanie oświecony, 
czemu będzie towarzyszyło wielkie i trwałe szczęście. 

Jednak już od dawna nikt nie odważył się na próbę chociażby 
dotknięcia jednego z powrozów. Wyglądają one bowiem nadal 
tak samo i nawet najdrobniejszy szczegół nie pozwala rozpoznać 
powrozu prowadzącego do zatopionego kościoła. 

Kościół pogrążył się w odmętach nagle powstałego jeziora 
za karę, że mieszkańcy Siemian i Jerzwałdu upadli w wierze  
w Boga. W tych odległych czasach Jerzwałd znajdował się bli-
żej kościoła, na szerokim cyplu Jeziora Płaskiego, tam, gdzie 
dzisiaj są Krupówki. Od tamtych czasów mieszkańcy Siemian 
i Jerzwałdu musieli przemierzać daleką drogę do kościoła  
w Dobrzykach. Biedni chodzili pieszo, gdyż właśnie oni zbyt często 
zapominali o modlitwie w starym kościele. Bogatsi jeździli do 
Dobrzyk bryczkami, a zimą saniami, jakby w nagrodę za to, że 
byli pobożniejsi. Jednak i oni z biegiem czasu osłabli w gorliwości 
częstego odwiedzania kościoła w Dobrzykach. 

Jako że mieszkańcy Jerzwałdu byli zawsze ludźmi roz-
tropnymi, jeden z nich wymyślił, aby wybudować nową wieś 
Jerzwałd bliżej Dobrzyk. I tak powstał obecny Jerzwałd. Wkrótce  
i na nowym miejscu niektórzy popadli w lenistwo tak dalece, że 
ksiądz z Dobrzyk zaczął przybywać do Jerzwałdu i odprawiał 
modły w budynku szkolnym. Większość mieszkańców ceniła 
sobie jednak bliskość kościoła w Dobrzykach i odwiedzała go 
wiernie i często. 

Pewnego razu jeden z mieszkańców Jerzwałdu, i to wcale 
nie największy biedak, postanowił zatroszczyć się o polepsze-
nie swego losu. Zdecydował się szukać szczęścia zatopionego  

W państwie polskim

I gdy spróbowały dźwignąć złotą kulę, udało się to tylko tej 
młodszej siostrze.

Uradowana dziewczyna natychmiast zaniosła ją do kościoła, 
gdzie zaraz odlano z niej złoty dzwon. Oddając złotą kulę, dziew-
czyna zastrzegła sobie, że gdy umrze, to jej rodzina nie będzie 
musiała płacić za jej pogrzeb. Gdy przyszedł czas i dziewczyna 
zmarła, krewni musieli zapłacić za jej pochówek. Wtedy dzwon 
zaczął bić, chociaż nikt nie ciągnął za sznur, i dzwonił tak długo, 
aż w pewnej chwili z jękiem rozpadł się na drobne kawałki.

Zatopiony kościół w Jeziorze Jasnym
W lesie rozciągającym się wzdłuż drogi z Siemian do Jerzwał-

du i w niewielkim oddaleniu od figury Białego Chłopa znajduje 
się wiele małych jeziorek leśnych. Na szczególną uwagę zasłu-
guje jedno z nich, nazywane Jeziorem Jasnym. Woda jest w nim 
nie tylko niezwykle przezroczysta, ale również bardzo głęboka. 
Zimą jezioro rzadko zamarza, a latem woda jest w nim chłodna 
i orzeźwiająca. 

Jednak coś niesamowitego i zgubnego wydarzyć się może nad 
brzegiem jeziora, gdy ktoś zachowywać się będzie nieostrożnie  
i nierozważnie. Zdarzyć się to może jedynie nocą i tylko w czasie 
pełni księżyca. Wtedy właśnie z toni jeziora wynurzają się trzy 
grube powrozy, które jakby ciągnięte przez niewidzialną rękę 
podnoszą się z głębin i wijąc się, opadają w różnych miejscach na 
brzeg porośnięty mchem i szuwarami. Tam też leżą w ciemności, 
jakby zagubione i zapomniane. Ale człowieka, który je znajdzie, 
zmusza jakaś siła do ich pochwycenia. 

Wielkie niebezpieczeństwo grozi jednak śmiałkowi, który 
ujmie je w ręce. Dwa powrozy niosą bowiem pewną śmierć dla 
ciekawskiego znalazcy. Gdy człowiek taki, z nadzieją zdobycia 
jakiegoś skarbu, pochwyci jeden z nich, zostanie natychmiast 
wciągnięty w otchłań Jasnego. Nikt i nic nie jest w stanie ura-
tować nieszczęśnika, zginie on nieuchronnie w głębinie wodnej.



136 137Rozdział VI

NAZWy TOPOGRAFICZNE Z OKOLIC JERZWAłDU 
W CZASACH PRZEDWOJENNyCH

Okolice Jerzwałdu
◆ Diebsweg: Droga Złodziejów. Boczna odnoga szosy 

Jerzwałd – Susz (oddział leśny 160, 156, 151). 
◆ Caprowka: Krupówka. Półwysep na Jeziorze Płaskim. 

Badacz niemiecki Gerullis argumentuje, że nazwa ta pochodzi 
od istniejącej tam kiedyś wsi pruskiej Caporne, którą łączy  
z językiem litewskim i tłumaczy jako omszały pagórek na 
krowim pastwisku. Obecność wsi w tym miejscu w przeszłości 
wydaje się jednak mało prawdopodobna, gdyż milczą o tym 
źródła archiwalne. Być może było tam jakieś gospodarstwo  
o tej nazwie (oddział leśny 147).

◆ Rotes Bruch: Czerwone Bagno (oddział leśny 148).
◆ Schynasteu – Bruch: Trzynaste Bagno. Schynasteu to 

polskie trzynaście (oddział leśny 172). 
◆ Spitalbruch: Szpitalne Bagno (oddział leśny 154).
◆ Twaruczek – See: Jezioro Twaruczek. Nazwa Twa-

ruczek, wcześniej Twuruzek, to zniemczenie polskiej nazwy 
Dwa Ruskie. Ma związek z faktem utopienia się w tym jeziorze 
dwóch żołnierzy rosyjskich, prawdopodobnie w okresie wojny 
siedmioletniej (1756-1763), albo w czasie wojen napoleońskich 
(oddział leśny 158/161).

◆ Wolfsweg: Wilcza Droga. Boczna odnoga szosy Je-
rzwałd–Susz. (oddział leśny 161 i 162). 

◆ Zdrinski – See: Jezioro Zdryńskie. Pochodzenie tej 
nazwy nie jest znane, być może od nazwiska polskiego Zdryński 
(oddział leśny 166).

W państwie polskim

w Jasnym. Na nic zdały się ostrzeżenia innych – puszczał je 
mimo uszu. Śmiałek ten udał się nocą przy pełni księżyca nad 
Jezioro Jasne, pochwycił niewłaściwą linę i został wciągnięty  
w odmęty wodne. 

Od tego czasu ludzie unikają Jeziora Jasnego podczas pełni 
księżyca, i to zarówno w dzień, jak i w nocy. Korzystają z niego 
natomiast w pozostałe upalne dni letnie, zażywając kąpieli  
w chłodnej toni. Od kiedy jednak mieszkańcy Jerzwałdu wybudowali 
kąpielisko nad Jeziorem Płaskim, czynią to jedynie mieszkańcy 
Siemian. Plażę w Jerzwałdzie wybudowano także dlatego, aby 
nikt ze wsi nigdy więcej nie uległ pokusie chwycenia powrozu 
nad Jeziorem Jasnym. Mieszkańcy Siemian dodatkowo uważają,  
że w głębinie Jasnego spoczywa zatopiony skarb staropruski, 
jednak nie ważą się go szukać i do dziś unikają jeziora podczas 
pełni księżyca, w nocy i w dzień. A mieszkańcy Jerzwałdu ką-
pią się na swojej plaży ze szczególnym upodobaniem właśnie  
podczas pełni księżyca.

                              (ten i poprz. tłum. Kazimierz Madela)
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◆ Judeweg: Żydowska Droga. Około 1840 r. został tam 
okradziony właściciel ziemski o nazwisku Sielan, rzekomo przez 
żydowskich smolarzy (oddział leśny 207/208).

◆ Katschinniks – Bruch: Kaczyńskie Bagno. Katschinniks 
to zniemczone słowo polskie kaczyniec. Kaczyńce używano 
wówczas jako paszę dla świń (oddział leśny 236).

◆ Katschke – Bruch: Kacze Bagno. Katschke pochodzi 
od polskiego słowa kaczka (oddział leśny 241).

◆ Der alte Kirchhof: Stary Cmentarz. Cmentarz ten był 
używany do ok. 1840 r (oddział leśny 42).

◆ Knochenbruch: Kościste Bagno (oddział leśny197).
◆ Kranke – Bruch: Żurawie Bagno (oddział leśny 226).
◆ Ochsenberg: Wołowa Góra. Ok. 1840 r. zarżnięto tam 

skradzionego woła, wysokość góry wynosi 127,5 m (oddział 
leśny 199).

◆ Richters Gestell: Ścieżka Richterów. Richter to nazwisko 
niemieckiej rodziny, która chodziła tamtędy na kłusownictwo 
do pobliskiego jeziora (oddział leśny 228, 227/206).

◆ Rosel Garten: Ogród Rosel. Rosel to niemieckie imię 
żeńskie (oddział leśny 179-182).

◆ Großer Rotzung: Jezioro Rucewo Duże. Starsza nazwa 
Rutzow, która pochodzi od imienia pruskiego Ruczow.

◆ Kleiner Rotzung: Jezioro Rucewo Małe. 
◆ Schonung: Szkółka. Teren wydzielony w lesie, którego 

kupno w pierwszej połowie XIX w. zaproponowano mieszkań-
com wsi Witoszewo. Transakcja nie doszła do skutku (oddział 
leśny 200 do 203, 197-199).

◆ Spukbruch: Upiorne Bagno. Zarośnięte olchami (od-
dział leśny 242).

◆ Große Tomke: Bagno Wielki Tomke. Tomke, niemieckie 
imię męskie (oddział leśny 201).

◆ Kleine Tomke: Bagno Mały Tomke. Tomke, niemieckie 
imię męskie (oddział leśny 197).

W państwie polskim

Okolice Witoszewa 
◆ Aschbruch: Popiołowe Bagno. Aschbruch: Popiołowe 

Bagno. Prawdopodobnie było to miejsce pozyskiwania popiołu  
w wielkich paleniskach przez spalanie drewna, głównie buko-
wego. Z popiołu przez ługowanie uzyskiwano potaż (zanieczysz-
czona postać węglanu potasu), niezbędny składnik do produkcji 
szkła w leśnych hutach szkła. Leśne huty szkła istniały w XVII 
w. i XIX w. we wsiach Stawki koło Siemian (obecnie nie istnieje) 
i Solniki (oddział leśny 216).

◆ Baptisten – Gestell: Drużka Baptystów. Podążali nią 
jerzwałdzcy baptyści (odłam kościoła protestanckiego) do 
Gajd, gdzie znajdował się ich Dom Modlitwy (oddział leśny 
240/109/239/225/ 238/225).

◆ Bierweg: Piwna Droga. Przewożono po niej konnymi 
zaprzęgami beczki z piwem z browaru z Przezmarku do Zalewa.

◆ Büllow – Weg: Droga Büllowa. Z drogi tej korzystał 
Friedr. Wilh. Graf von Bülow-Dennewitz (1755–1816), wybitny 
dowódca wojsk pruskich z czasów wojen napoleońskich, być 
może do przemarszu swoich wojsk (oddział leśny 237/236). 

◆ Entenbruch: Kacze Bagno (oddział leśny 198).
◆ Eulenbruch: Sowie Bagno (oddział leśny 200).
◆ Das Gepflügte Bruch: Zaorane Bagno. Teren zarosły 

olchami, gdzie przed dziesiątkami lat były jeszcze widoczne 
grządki uprawne, prawdopodobnie warzywne (oddział leśny 
199).

◆ Haberlandweg: Droga Haberlanda. Haberland to albo 
nazwisko niemieckie, albo zniemczone słowo polskie chaber 
(byłoby Droga Chabrowego Pola) (oddział leśny 242).

◆ Hohendorfer Grenze: Granica Hohendorfer. Miejsce 
między lasem państwowym a lasem należącym do sekty reli-
gijnej Anielskich Braci i Anielskich Sióstr ze wsi Hohendorfer, 
Wysoka, w powiecie pasłęckim. 
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◆ Kahnstelle: Miejsce na łodzie. Za ich pomocą pływano 
na wyspę na Jeziorze Witoszewskim. 

◆ Kuhplatz: Krowi Plac. Położony blisko Jeziora Wito-
szewskiego na jego północnej stronie. Obecnie jest tam pomost 
i punkt czerpania wody. 

◆ Poggewinkel: Żabi Róg.
◆ Der Schlung: Zakole Wodne. Zakole Jeziora Witoszew-

skiego przy wyspie i mała kładka prowadząca na wyspę na 
Jeziorze Witoszewskim. Przy niej znajdowało się miejsce na 
łódki (Kahnstelle). 

◆ Werder: Wyspa. Wyspa na Jeziorze Witoszewskim. 

Okolice wsi Bądze
◆ Aschbruch: Popiołowe Bagno. Prawdopodobnie było 

to miejsce pozyskiwania olbrzymich ilości popiołu w wiel-
kich paleniskach przez spalanie drewna, głównie bukowego.  
Z popiołu uzyskiwano przez ługowanie potaż (zanieczyszczo-
na postać węglanu potasu), niezbędny składnik do produkcji 
szkła w leśnych hutach szkła. Leśne huty szkła istniały w XVII  
i XIX w. we wsiach Stawki koło Siemian (obecnie już nie istnieje) 
i Solniki (oddział leśny 216).

◆ Banse, stagnum 1294: Jezioro Bądze. Znaczenie nazwy 
Banse, później Bensee, nie jest znane, pochodzi prawdopodobnie 
z języka pruskiego. Łacińskie stagnum oznacza staw. Nazwa 
ta w 1294 r. wymieniona została w dokumencie krzyżackim.

◆ Bismarckgarten: Ogród Bismarcka. Otto von Bismarck 
(1815-1898) marszałek, premier i kanclerz Rzeszy Niemieckiej 
(oddział leśny 235) 

◆ Buchwald: Bukowy Las. Nad jeziorem Bądze (oddział 
leśny 211). 

◆ Fichtebruch: Świerkowe Bagno. Zmeliorowana łąka 
(oddział leśny 262c). 

◆ Fischersteg: Rybacka Scieżka (oddział leśny 212 i 186b). 

W państwie polskim

◆ Trocknes Bruch: Suche Bagno (oddział leśny 209).
◆ Waggelbruch. Bagno Waggela. Waggel, nazwisko nie-

mieckie (oddział leśny 209).
◆ Weißes Bruch: Białe Bagno. Zarosłe olchami (oddział 

leśny 201).
◆ Widowke – Rand: Widokowy Skraj. 2–3-metrowy skraj 

łąki, być może od słowa polskiego widok (oddział leśny 203).
◆ Fuchsberg: Lisia Góra. Pagórek w Mortągu o wysokości 

110,6 m z niemieckim cmentarzem.
◆ Schafsbruch: Owcze Bagno. Mała łąka w kształcie 

pięciokąta na polu gospodarza Schulza w pobliżu wzniesienia 
o wysokości 114 m. 

Okolice Jeziora Witoszewskiego
◆ Klostock-See: Jezioro Witoszewskie. Znaczenie tej 

nazwy nie jest znane. Być może pochodzi od zniekształconego 
słowa niemieckiego trzcina (wtedy byłoby Jezioro Trzcinowe) 
albo od pruskiego clokis ‘niedźwiedź’ (wtedy byłoby Jezioro 
Niedźwiedzie).

 
Poniższe nazwy terenowe przekazał Max Stramm urodzony  
w 1886 r. w Witoszewie

 ◆ Die Bleiche: Wybielarnia, później Pferdeschwemme: 
Myjnia dla koni. Miejsce nad Jeziorem Witoszewskim, gdzie 
myto i ochładzano konie po pracy w polu.

◆ Die tiffe Eck: Ostry Zakręt. Z dużą ilością ruchomego 
piasku.

◆ An de Elre: Przy Olszy. Miejsce kąpielowe nad Jezio-
rem Witoszewskim w lekkim zakolu jeziora, wcinającym się 
łagodnie w las.

◆ Die Hirschsule: Jelenie Babrzysko. Babrzysko to na-
zwa myśliwska na oznaczenie miejsca grząskiego, gdzie jelenie 
tarzają się w błocie. 
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◆ Haberandwiese: Chabrowa łąka (oddział leśny 336). 
◆ Kahnbudengestell: łódkowa Drużka. Prowadziła od 

południowego końca Grosser Motlau-See (Jezioro Motława 
Wielka) do wsi Witoszewo. Nazwa pochodzi od budy nad tym 
jeziorem, służącej do przechowywania łódek (oddział leśny 
346/347, 341/342, 334/335). 

◆ Grosser Motlau – See: Jezioro Motława Wielka. 
◆ Schalkowski – Wiese. Łąka Schalkowskiego. Schalkow-

ski, nazwisko niemieckie, prawdopodobnie był użytkownikiem 
tej łąki (oddział leśny 337/338).

◆ Schumann – Wiese: Łąka Schumanna. Schumann, 
nazwisko niemieckie (oddział leśny 330).

◆ Am Totgeschlagenen: Przy Zatłuczonym na Śmierć. 
Nazwa miejsca w najniższym miejscu drogi z Witoszewo do 
Przezmarka, gdzie przed laty zabito i obrabowano podróżnika 
(oddział leśny 334 – jego środkowa część).

Okolice Wapiennego Bagna
◆ Axzisen weg: Droga Ascezy. Podobno nazwa drogi 

powstała dlatego, że katolicy z powiatów morądzkiego i dzierz-
gońskiego wędrowali nią przy dźwięku klarnetów i trąbek, do 
sanktuarium klasztoru franciszkanów w Lonk (Łąki Bratiańskie) 
koło Nowego Miasta Lubawskiego. Należy jednak wątpić w takie 
objaśnienie. Bardziej prawdopodobne jest przypuszczenie, że 
słowo Axzisen powstało przez zdeformowanie słowa Akzise,  
co oznacza rodzaj podatku. Wtedy byłaby to Droga Podatnika 
(oddział leśny 304, 305. 306. 307).

◆ Die Bednark: Bednarek. Wrzosowisko w oddziale le-
śnym 271b, porośnięte częściowo drzewami. Bednarek może 
pochodzić od słowa polskiego bednarz albo od polskiego na-
zwiska – Bednarek.

◆ Biergestell: Dróżka Piwna. Przed laty mieszkańcy wsi 
Mortung (Mortąg) i Buchwalde (Bucznik) drogą tą przywozili 

W państwie polskim

◆ Glimmbockbruch. Głębokie Bagno. Glimmbock to 
zniemczenie poskiego słowa głęboki (oddział leśny 259).

◆ Großes Feld: Wielkie Pole. Połać lasu sosnowego nad 
jeziorem Bądze (oddział leśny 216). 

◆ Hirschgrund: Jelenia Dolina (oddział leśny 191b). 
◆ Kaffeegrund: Kawowa Dolina (oddział leśny 252a) 
◆ Klostock – Gestell: Drużka Klostock. Prowadziła od 

leśniczówki do Jeziora Witoszewskiego.
◆ Luderkaul: Znaczenie nazwy Luderkaul, która dotyczy 

kotłowego zagłębienie terenu, nie jest znane. Luder w niemiec-
kim żargonie myśliwskim oznacza padlinę zwierzęcą, używaną 
jako przynętę na drapieżniki. 

◆ Mortunger Gestell. Mortąska Drużka. Między oddzia-
łami leśnymi 259/260 i 250/251.

◆ Schweinewiese: Świńska łączka. Zmeliorowana łąka 
(oddział leśny 186b). Wcześniej wypasano tam świnie. Obie 
nazwy są używane do dziś przez mieszkańców Jerzwałdu  
i Witoszewa.

◆ Späner – Gestell: Zaprzęgowa Drużka. Między oddzia-
łami leśnymi 180/184 i 218/219, na granicy między wsiami 
Witoszewo i Bądze

◆ Szeramge-Bruch: Bagno Szeramge. Znaczenie nazwy 
Szeramge nie jest znane (oddział leśny 251).

Okolice Danielówki
Nazwa Danielsruhe (obecnie Danielówka) pochodzi od 

leśnika o nazwisku Daniel, który pracował tam około 1840 r.  
i został pochowany w lesie w obecnie nieznanym miejscu.

◆ Bärenwiese: Niedzwiedzia łąka (oddział leśny 
338/331). 

◆ Entenwiese: Kacza łąka (oddział leśny 333.)
◆ Grenzwiese: Graniczna łąka. W pobliżu granicy z wsią 

Gajdy (oddział leśny 3). 
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codziennie przy pomocy ręcznych taczek beczki piwa z browaru 
hrabstwa Finckensteinów. Produkowano tam tzw. piwo brązowe. 
Między oddziałami leśnymi 309, 310, 312, 313 i 305, 306, 307. 

◆ Kalkbruch: Wapienne Bagno. Nazwa pochodzi od 
małego stawu, położonego w pobliżu leśniczówki w Mortągu, 
w którym pozyskiwano wapno gaszone (oddział leśny 324).

◆ Kaszmerekweg: Droga Kaczmarka. Nazwa Kaszme-
rek pochodzi od nazwiska polskiego rolnika Kaczmarek, któ-
ry przeszło 170 lat temu miał tam nieszczęśliwy wypadek,  
w wyniku którego stracił wóz i konia (między oddziałami 
leśnymi 322a i 323a).

◆ Die kleine Piekelk: Małe Piekiełko. Małe bagienko 
niemożliwe do przejścia. Nazwa pochodzi od polskiego słowa 
piekło (oddział leśny 272a).

◆ Stenkeriges Bruch: Cuchnące Bagno. Nazwa pocho-
dzi od rosnącego tam licznie bagna zwyczajnego (łac. Ledum 
palustre), które wydaje silną woń. Rosły tam wtedy 80-letnie 
sosny, które powinny zostać wycięte, gdyż nie posiadały już 
przyrostów (oddział leśny 311 i 317).

◆ Weißes Bruch: Białe Bagno (oddział leśny 320). 
(tłum. Kazimierz Madela)

Numery oddziałów leśnych odnoszą się do niemieckich 
map w skali 1:25000: tzw. Messtischblatt (http://igrek.amzp.pl 
/mapindex.php?cat=tk25)
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