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Dziedzictwo nasze czy obce?  
PRL wobec dziedzictwa narodowego  

dawnych Prus Wschodnich

Burzliwa historia Europy powoduje, że w związku z dzie-
dzictwem kulturowym jej krajów w ciągu ostatnich dwóch 
wieków powstawało wiele kontrowersji. Dotyczyły one 
głównie zgłaszania przez poszczególne narody praw do 
zabytków archeologicznych, historii sztuki czy postaci 
historycznych1. Ambicjom państwowym towarzyszą pry-
watne roszczenia. Szczególnie ostro tendencje te rysują się 
na obszarach, które zmieniły przynależność polityczną po II 
Wojnie Światowej. 

Sytuacja dziedzictwa kulturowego dawnych Prus Wschod-
nich wydaje się być szczególnie delikatna. Duża część istnie-
jących tam zabytków architektonicznych – zamków, pałaców 
i dworów – oraz ich wyposażenia powstała z inicjatywy i na 
potrzeby osób przez wiele lat postrzeganych jedynie jako 
zaborcy i wrogowie. Ponadto, wśród osób związanych z Pru-
sami Wschodnimi, znajdowali się też zasłużeni dla państwa 
pruskiego czy III Rzeszy, jak np. marszałek Paul von Hinden-
burg, który mieszkał i zmarł w Neudeck, dzisiejszym Ogro-
dzieńcu, gm. Kisielice. Stosunek nowych, powojennych władz 
(i mieszkańców) do dzieł sztuki pochodzących z tych terenów 
był wypadkową wiedzy i wrażliwości urzędników, traumy po-
wojennej i zacietrzewienia ideowego. Znacznie łatwiejszym 
do przeprowadzenia – i wymagającym mniejszych nakładów 
finansowych, co nie było bez znaczenia – przedsięwzięciem 
było zabezpieczenie wyposażenia pałaców i dworów2.

Ostatnie tygodnie II Wojny Światowej na terenie Prus 
Wschodnich były bardzo krwawe. Walki trwały tu od stycznia 
do pierwszych dni maja 1945 r., kiedy to zlikwidowano woj-
ska niemieckie w tzw. worku braniewskim, czy przyjęto kapi-
tulację twierdzy Königsberg3. Szczególnie tragiczne były dni 

1  O problemie wyczerpująco pisał A. Tomaszewski (1995: 7‒14).
2  Zachowały się sprawozdania inż. J. Grabowskiego, który już w sierp-

niu 1945 r. był naczelnikiem Wydziału Kultury i Sztuki na terenie Prus 
Wschodnich. Polecił on starostom na podległym sobie obszarze „zwrócić 
uwagę” na wyposażenie dworów pozostałe po opuszczeniu ich przez Ar-
mię Czerwoną. Relacjonuje też swoją podróż po dawnym woj. olsztyń-
skim, przejmowanie księgozbiorów z dworów w Jarnołtowie, Budwitach, 
Markowie i Strużynie oraz wyposażeniu pałacu w Kwitajnach (obrazów, 
mebli, sztandaru), które ma przewieźć do składnicy urządzonej w Olsz-
tynie. Wspomina też, że dwory z ówczesnych powiatów szczytnieńskiego 
i nidzickiego zostały wyszabrowane przez ludność polską; por. Jasiński 
2009: 267‒268.

3  Wysocki 2009c: 37‒38.

21–22 stycznia 1945 r., kiedy wojska radzieckie szły wzdłuż 
brzegów Jezioraka, dewastując okoliczne dwory, a następnie 
przez tydzień paliły zwartą zabudowę miejską wokół rynku 
w Zalewie.

Po II Wojnie w granicach Polski ponownie znalazły się zie-
mie od dawna utracone: Pomorze Zachodnie, Śląsk i Prusy 
Wschodnie. Tereny te były przed II wojną dobrze zagospo-
darowane, z gęstą siecią połączeń kolejowych, dużych i nie-
wielkich zakładów przemysłowych, dobrze zorganizowanymi 
wsiami z dominującą zabudową murowaną oraz wielkimi 
majątkami ziemskimi. Konsekwencją tego jest duża liczba 
zarówno zabytków techniki – młynów, fabryczek, infrastruk-
tury kolejowej, mostów i wiaduktów, jak i układów urbani-
stycznych i ruralistycznych, ale również kościołów, zamków, 
często jeszcze pokrzyżackich oraz założeń parkowo-pałaco-
wych wraz z cmentarzami rodowymi i dworów znajdując się 
na tym obszarze.

Oczywiście, wojna i spowodowane przez nią zniszczenia 
oraz następujące później przemiany polityczne odcisnęły 
swoje piętno na całym obszarze ziem polskich, jednak proce-
sy te szczególnie dramatycznie przebiegały na terenie daw-
nych Prus Wschodnich. Nałożyło się tu kilka czynników, które 
spowodowały, że dawne zespoły parkowo-pałacowe uległy 
dewastacji.

Po odzyskaniu niepodległości i okrzepnięciu sytuacji 
społeczno-politycznej w całej Polsce rozpoczęto szacowa-
nie strat w substancji zabytkowej, zarówno zabytków ar-
cheologicznych, jak i nieruchomych i, co najtrudniejsze, ru-
chomych4. Szczególne znaczenie miał tu czas, zwłaszcza dla 
zabytków ruchomych: kolekcji muzealnych i prywatnych, 
księgozbiorów, wyposażenia rezydencji i kościołów z tere-
nów Śląska, Pomorza Zachodniego oraz Warmii, Mazur i Po-
wiśla (dawnych Prus Wschodnich) – na terenach tych, znisz-
czonych i wyludnionych po zakończeniu działań wojennych, 
natychmiast pojawili się szabrownicy. Na terenach dawnych 
Prus Wschodnich ocena strat była możliwa, choć niełatwa, 
bo wprawdzie poniemieckie inwentarze zabytków istniały, 
ale były już zdezaktualizowane.

Już w początkach lat 60. XX w. stwierdzono wyraźnie, że 
za zniszczenia substancji zabytkowej można obciążyć odpo-

4  Konopka 1995: 24‒34.
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wiedzialnością nie tylko bezpośrednie działania wojenne. 
Wyróżniono trzy rodzaje zniszczeń5:
– wojenne, kompleksowe, gdzie wraz z budynkiem (lub gru-

pą budynków) zagładzie ulegało również ich wyposaże-
nie, co dotyczyło głównie dużych miast na całym obszarze 
ziem polskich;

– wtórne, powojenne, związane z migracją ludności i zmia-
nami ustrojowymi, co powodowało zmianą użytkowania 
architektury mieszkalnej i ogrodowej; te zniszczenia do-
tknęły głównie tzw. Ziemie Odzyskane;

– efekt zaniedbań i niedostatecznej konserwacji na które 
nałożyła się „błędnie pojęta gospodarność” – wykorzy-
stanie zdatnych do odbudowy obiektów jako źródeł ma-
teriału budowlanego; co miało być konsekwencją „błęd-
nie interpretowanych zarządzeń rządowych o usuwaniu 
zniszczeń wojennych”; tu również większość zniszczeń 
przypada na Ziemie Odzyskane.
Z danych zestawionych przez Zarząd Muzeów i Ochrony 

Zabytków w 1957 r., opublikowanych przez J.E. Dutkiewicza 
wynika, że wskutek działań wojennych całkowicie zniszczo-
nych zostało 7535 budynków, a uszkodzonych ok. 50%, czyli 
11 932 obiekty. Utracono 23 zabytki architektury romań-
skiej, 1937 gotyckiej, 811 renesansowej i 3800 barokowej6.

Tak więc właściwa diagnoza została postawiona – stwier-
dzono, że w okresie powojennym zniszczono, głównie na tzw. 
Ziemiach Odzyskanych, wiele obiektów zabytkowych, zwłasz-
cza dworów (nie zostało to wyartykułowane, ale wzmianka 
o „zmianie własności wiejskiej”, która „spowodowała zmia-
nę użytkowania architektury mieszkalnej i ogrodowej”, a „te 
właśnie zmiany użytkowania spowodowały, że liczna grupa 
obiektów stała się gospodarczo nieużyteczna, względnie nie 
mogła być natychmiast włączona do nowo ukształtowanych 
potrzeb”, mówi sama za siebie. W ocenie strat nie pomaga 
sam Dutkiewicz, który wyliczając straty w budowlach romań-
skich, gotyckich, renesansowych i barokowych, kończy wy-
wód zwrotem „nie licząc epok późniejszych”. I niewykluczo-
ne, że rzeczywiście nikt ich nie liczył. Dziewiętnastowieczne 
dwory i wille zaczęto postrzegać – i rejestrować – jako zabyt-
ki dopiero wiele lat po wojnie.

W latach 1945–1964 z budżetu centralnego przeznaczono 
środki na konserwację ok. 4600 obiektów7. Szacowano wów-
czas, że niemal drugie tyle zostało objęte budżetami tereno-
wymi oraz nakładami innych resortów i źródeł finansowych8. 
Oczywiście, wobec ogromu zniszczeń, były to ilości daleko 
niewystarczające, zwłaszcza wobec niedoszacowania strat 
w obiektach XIX-wiecznych.

Kolejnym problemem – poza nadmiarem potrzeb i nie-
dostatkiem środków – był stosunek do znacznej części sub-
stancji zabytkowej. Sytuacja społeczno-polityczna zaistniała 
po II Wojnie stworzyła nową jakość zabytku: „użyteczność 
społeczną”, o której miały decydować jego wartości wycho-
wawcze i dydaktyczne oraz zdolność artystycznego wzru-

5 Dutkiewicz 1964: 6–7. Skalę zniszczeń powojennych podkreśla też  
A. Kubiak (2015: 44).

6 Dutkiewicz 1964: 7.
7 Dutkiewicz 1964: 7.
8 Dutkiewicz 1964: 7.

szenia i pobudzenia wyobraźni. Zdecydowanie najbardziej 
„użyteczne społecznie” były zabytki-muzea: pałace, zamki, 
wielkie kościoły, części zespołów miejskich ze zbiorami, wy-
posażeniem lub bogatą treścią artystyczną i historyczną9. 
Konieczność ich zabezpieczenia i planowej konserwacji była 
niekwestionowana.

Próbując sobie poradzić z nową rzeczywistością i ogro-
mem zniszczeń wojennych (i ustaleniem kolejki do konser-
wacji czy choćby zabezpieczenia obiektów), zgodnie z nową 
Ustawą z 15 lutego 1962 r. o ochronie dóbr kultury i muzeach, 
która zawiera szereg nowych postanowień10, dyktowanych 
zmianą wartości prawnych i społecznych zabytku w państwie 
socjalistycznym, zweryfikowano liczbę zabytków, zhierarchi-
zowano ich wartość, a zadania ich ochrony uzależniono od 
planów gospodarczych. Ewidencję tę przeprowadził zespół 
Zarządu Muzeów i Ochrony Zabytków (MiOZ), określając licz-
bę zabytków na ok. 36 000 i dzieląc je na cztery kategorie11:
I ‒ zabytki o znaczeniu ogólnokrajowym, przy czym wy-

dzielono z nich grupę O – zabytków o znaczeniu między-
narodowym, 

II ‒ zabytki o znaczeniu w skali regionu, 
III ‒ zabytki mniejszej wartości,
IV ‒ obiekty o niewielkich wartościach zabytkowych. 

Powołane grupy specjalistów zakwalifikowały zabytki bu-
downictwa w Polsce według następującego podziału: grupa 
0 — 51, I — 1697, II — 5495, III — 14 970, IV — 14 050. Sta-
nowi to razem 36 263 zabytki12.

Kryterium pomocniczym przyporządkowania zabytku ar-
chitektonicznego do jednej z czterech kategorii była wspo-
mniana już użyteczność społeczna. W oczach teoretyków 
ochrony zabytków tamtych czasów zabytek miał trzy warto-
ści decydujące o jego użyteczności społecznej13:
‒ wartości wychowawcze i dydaktyczne, a także zdolność 

artystycznego wzruszenia i pobudzenia wyobraźni;
‒ możność wykorzystania ich walorów materialnych, a więc 

pomieszczeń i urządzeń wespół z ich walorami artystycz-
nymi czy przyrodniczymi dla użytkowania przez instytucje 
społeczne w celach odpowiadających charakterowi bu-
dynków lub ich zespołów, jak np. muzea, instytucje na-
ukowe i kulturalne, domy pracy twórczej, przy zachowa-
niu zabytkowego, historycznego charakteru ich wnętrz;

‒ normalne użytkowanie, przeważnie mieszkalne; zabyt-
ków III i IV kategorii z możliwością adaptacji ich wnętrz do 
wymogów życia współczesnego.
O ile realizację wartości wychowawczych i dydaktycznych 

oceniono wysoko ‒ odnotowano nasilenie ruchu turystyczne-
go nie tylko w dużych i znanych zespołach pałacowych (Wa-
wel, Łańcut, Wilanów, Rogalin), ale też w mniejszych obiek-

9 Dutkiewicz 1964: 12.
10 Po zakończeniu II Wojny sprawę ochrony dóbr kultury regulowała ustawa 

z 1928 r., którą jedynie przystosowano dodatkowymi zarządzeniami do 
wymogów zmienionych stosunków prawno-ustrojowych; Czerner 1974: 
172.

11 Dutkiewicz 1964: 12‒13. Liczbę zabytków, szacowaną na ok. 36 000 kwe-
stionował już 10 lat później O. Czerner (1974: 175).

12 Dutkiewicz 1964: 11.
13 Dutkiewicz 1964: 11‒12.
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tach (Baranów, Pieskowa Skała, Św. Krzyż, Krzeszów), o tyle 
możliwości wykorzystania zespołów budynków zabytkowych 
przez instytucje kulturalne i społeczne oraz użytkowanie 
zabytków III i IV kategorii w celach mieszkaniowych oceniono 
jako niedostateczne.

Zarząd MiOZ wytypował ok. 3500 obiektów do zagospo-
darowania, a inicjatywę tę poparto Uchwałą Rady Ministrów 
nr 102 z 1957 r. w sprawie lokalizacji inwestycji w nierucho-
mościach zabytkowych oraz Zarządzeniami Prezesa Rady 
Ministrów nr 78 z 1957 r. i 47 z 1959 r. w sprawie powoły-
wania Komisji Rządowej do zagospodarowania obiektów 
zabytkowych. Wobec niewielkiego postępu adaptacji za-
bytkowych kompleksów pałacowych na instytucje kultural-
no-naukowe, zachowujące historyczny charakter wnętrz, 
zdecydowano o włączeniu do tego zestawu celów również 
przemysłu turystycznego14, a potem zaczęto przekazywać 
obiekty rezydencjonalne także zakładom przemysłowym 
na cele reprezentacyjno-rekreacyjne. Jednym z dużych pa-
łaców renesansowych, który został tak potraktowany, był 
pałac Leszczyńskich w Baranowie Sandomierskim, wskutek 
umowy między Ministerstwem Kultury i Sztuki oraz Minister-
stwem Przemysłu Chemicznego został odrestaurowany przez 
Kierownictwo Odbudowy Wawelu i przekazany tarnobrze-
skiemu kombinatowi siarkowemu. Uznano to za wzorowe 
i wzorcowe potraktowanie zabytku15.

Z biegiem czasu teoretykom ochrony zabytków wydawa-
ło się coraz bardziej oczywiste, że nową funkcję społeczną 
zabytkowym budowlom można nadać tylko znajdując im no-
wych użytkowników, którzy posiadają odpowiednie fundu-
sze i dostrzegą w posiadaniu zabytków też własne konkretne 
korzyści, niezależnie od „zaszczytnej misji uchronienia po-
mników naszej kultury dziejowej przed zagładą”16. Oczywi-
ście użytkownikiem miały być zakłady przemysłowe, a zabyt-
kowymi budowlami głównie zamki, dwory i pałace, czy też 
zespoły parkowo-pałacowe.

Dnia 7 lutego 1968 r. odbyło się posiedzenie Rady Kul-
tury przy Ministrze Kultury i Sztuki w obecności zaproszo-
nych przedstawicieli zakładów i zjednoczeń przemysłowych, 
w celu przedyskutowania zagadnień mecenatu socjalistycz-
nego17. Według danych Wojewódzkiego Konserwatora Za-
bytków z ówczesnego woj. olsztyńskiego, w ramach współ-
pracy międzyministerialnej zakłady przemysłowe przejęły 
następujące obiekty rezydencjonalne18:
– pałac w Galinach, pow. bartoszycki – „Radoskór” Radom;
– pałac w Ponarach, pow. morąski – Toruńska Fabryka Wo-

domierzy;
– pałac w Gęsiorowie, pow. ostródzki – Miejskie Przedsię-

biorstwo Robót Budowlanych;
– pałac w Sorkwitach, pow. morąski – Zakłady Mechaniczne 

„Ursus”.

14  Dutkiewicz 1964: 13.
15  Lorentz 1967: 8.
16  Paździor 1969: 49.
17  Paździor 1969: 49.
18  Paździor 1969: 51.

Ponadto:
– kościół w Biskupcu Pomorskim – Grudziądzka Fabryka Ty-

toniu (na cele magazynowe);
– „Klasztorek” w Nidzicy – Fabryka Win;
– spichlerz w Braniewie – Cukrownia „Stare Pole”.

Wciąż dające o sobie znać zniszczenia wojenne i głód po-
mieszczeń z jednej strony, a swoiście pojęta próba zabezpie-
czenia zrujnowanych obiektów zabytkowych z drugiej strony, 
znalazły się u podstaw wydanej w 1960 r. uchwały Rady Mi-
nistrów O zasadach wykorzystywania obiektów zabytkowych 
na cele użytkowe19. Nakładała ona na Ministra Kultury i Sztu-
ki obowiązek corocznego ustalania, w porozumieniu z Prze-
wodniczącym Komisji Planowania przy Radzie Ministrów, na 
podstawie wniosków prezydiów wojewódzkich rad narodo-
wych, listy niewykorzystanych obiektów zabytkowych, które 
po odbudowie lub przeprowadzeniu kapitalnego remontu 
mogą być przeznaczone na cele użytkowe. Przedsiębiorstwa 
państwowe („jednostki gospodarki uspołecznionej”) planu-
jące nowe inwestycje, w szczególności z zakresu budownic-
twa socjalno-kulturalnego, mieszkaniowego i administracyj-
nego na terenie, na którym znajdują się niewykorzystane 
nieruchomości zabytkowe, miały sprawdzać, czy potencjal-
nej inwestycji nie można ulokować w odbudowanym lub wy-
remontowanym niewykorzystanym obiekcie zabytkowym. 
Uchwała ta sankcjonowała przejęcie i zagospodarowanie 
zabytkowych obiektów mieszkalnych, nie wspominając o ko-
nieczności zachowania ich historycznego charakteru.

Przemiany społeczno-polityczne doprowadziły do degra-
dacji nawet tych obiektów, które nie zostały dotknięte woj-
ną. Wpływ reformy rolnej na los pałaców i dworów wiejskich 
zauważył też Stanisław Lorentz20. Poza nacjonalizacją budyn-
ków podworskich, państwo przejęło też otaczające je parki. 
Według danych z 1969 r. 21, na terenie Polski było w tym cza-
sie 8450 parków o łącznej powierzchni ok. 50 000 ha (3943 
parki znalazły się w ewidencji Zarządu Muzeów i Zabytków), 
użytkowanych głównie przez Ministerstwo Rolnictwa (47% 
powierzchni); 3% powierzchni parków wykorzystywana 
była na cele wczasowo-turystyczno-sportowe, a jedynie 2% 
znajdowało się w rękach Ministerstwa Kultury i Sztuki. Par-
ki otaczające budynki podworskie, które wykorzystywane 
były na siedziby lokalnych kółek rolniczych, czy mieszkania 
robotników rolnych, były często wycinane, a w najlepszym 
razie niepielęgnowane i dziczały. Niekorzystnie działała tu 
również parcelacja gruntów – nowe podziały własności, brak 
pielęgnacji drzewostanu, nielegalne budownictwo letnisko-
we – to wszystko spowodowało zniszczenia parków, które, 
chociaż drzew nie wycięto, jednak straciły kompozycję (np. 
Gisiel, Barzyna, Pudłowiec – Ryc. 1)22.

Opisane wyżej praktyki stosowano w całej Polsce, aczkol-
wiek ze względu na wcześniejszy status Ziem Odzyskanych, 

19 Uchwała Nr 418 Rady Ministrów z dnia 8 grudnia 1960 r. O zasadach 
wykorzystania obiektów zabytkowych na cele użytkowe, Monitor Polski 
z dn. 11 stycznia 1961 r. Nr 1 poz. 6.

20 Lorentz 1967: 6.
21 Ptaśnik 1969: 4‒5.
22 Według szacunków dla województwa warmińsko mazurskiego, w 2008 r. 

do rejestru zabytków wpisano 385 zespołów parkowych. Szacuje się, że 
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a Prus Wschodnich w szczególności, zniszczenia wojenne 
i powojenne były na tych terenach szczególnie dotkliwe. Te 
pierwsze często zresztą były wynikiem nie bezpośrednio 
działań wojennych, lecz celowego działania głównie Armii 
Czerwonej – np. wysadzenie budynku nadleśnictwa w Mi-
łomłynie czy spalenie Zalewa (oba w styczniu 1945 r.). Daw-
ne Prusy Wschodnie budziły też sprzeczne emocje: z jednej 
strony sądzono, że odzyskanie tych ziem jest sprawiedliwością 
dziejową, z drugiej – odrzucano kulturę tych ziem jako obcą, 
„prusacką”. Odcinanie się od przeszłości praktykowano po-
przez usuwanie nazw niemieckich jeszcze w 1945 r. Według 
sprawozdań władz lokalnych, w Lidzbarku Warmińskim już na 
początku czerwca 1945 r. nazwy niemieckie w mieście zosta-
ły zupełnie wyeliminowane. Z kolei w Olsztynie nawet mie-
siąc później bardzo wiele ulic, także w centrum, ciągle miało 
nazwy niemieckie. Zabiegano by niemieckojęzyczne napisy 
likwidować także poza miastami, również na obiektach znisz-
czonych, niezamieszkanych. Szczególnego znaczenia nabiera-
ło jak najszybsze zlikwidowanie niemieckich drogowskazów. 
Zalecano, by na ich miejsce niezwłocznie umieszczać dro-
gowskazy polskojęzyczne, ewentualnie tymczasowo rosyjskie, 
byleby nie niemieckie. Na Warmii i Mazurach starano się uwy-
puklać polskie korzenie nazw poszczególnych miejscowości, 
o ile tylko takowe istniały23. Negowanie przejściowej choćby 
„niemieckości” tych ziem dotyczyło nie tylko literatury, języka 
i obyczajów mieszkającej tam ludności, ale krytykowano rów-
nież architekturę, głównie neogotycką i secesyjną24.

Drugą przyczyną powojennej dewastacji zespołów pod-
worskich była postawa nowych użytkowników, którzy nie 
czuli się w obowiązku zadbać o dobry stan przekazanych im 
obiektów, nie tylko ze względów społeczno-politycznych, ale 
też na dość powszechny wówczas lęk, że dawni właściciele, 
Niemcy, wrócą. 

istniejących niegdyś parków, które z różnych względów nie znalazły się 
w rejestrze (brak zgłoszenia, brak identyfikacji) powinno być ok. 700, zob. 
Wysocki 2009b: 210‒220.

23 Tomkiewicz 2004: 540‒543.
24 Rewski 1949. 

Utworzone jeszcze w trakcie działań wojennych, w lu-
tym 1945 r. Biuro Ziem Zachodnich określiło, na podstawie 
spisów ludności z lat 1920 i 1925 oraz korektur Eugeniusza 
Romera, sporządzonych w oparciu o spis szkolny w Prusach 
Wschodnich, obszary, gdzie zamieszkiwała ludność miesza-
na, polsko-niemiecka (Mazury i Powiśle), niemiecko-litewska 
i czysto niemiecka (głównie okolice Królewca i Elbląga). Na 
tej podstawie opracowano koncepcję repolonizacji: polska 
ludność rodzima (uświadomieni narodowo Polacy, pół-Po-
lacy i Niemcy polskiego pochodzenia) będą podstawą za-
ludnienia, zdeklarowani Niemcy zostaną przesiedleni, a na 
ich miejsce stopniowo sprowadzani będą Polacy z innych 
regionów25. Konspiracyjny Związek Mazurów w memoriale 
przesłanym władzom polskim postulował pierwszeństwo do 
nadań ziemi w ramach reformy rolnej ludności miejscowej 
lub reemigracji mazurskiej oraz wyodrębnienie z majątku 
poniemieckiego części zabudowań na „celową akcję odro-
dzeniową ludu mazurskiego (przedszkole, dom ludowy, spół-
dzielnia)”, a także wstrzymanie osadnictwa ludności z innych 
terenów do czasów przebudowy ustroju26. 

Procesem migracji na tereny Prus Wschodnich i Zie-
mie Zachodnie kierowało Ministerstwo Ziem Odzyskanych 
i współpracujący z nim Państwowy Urząd Repatriacyjny. 
Osiedlano tam nie tylko repatriantów, ale również Polaków 
przesiedlonych z terenów wcielonych do ZSRR, przybyszów 
z Polski centralnej, a w 1947 r. również ludność z terenów po-
łudniowo-wschodnich, przesiedlaną w ramach akcji „Wisła”.  

Dekretem z dnia 8 marca 1946 r. o majątkach opuszczo-
nych i poniemieckich, na rzecz Skarbu Państwa przecho-
dził majątek Rzeszy Niemieckiej i byłego Wolnego Miasta 
Gdańska, obywateli Rzeszy i Wolnego Miasta Gdańska (poza 
przedmiotami osobistymi), z wyjątkiem osób narodowości 
polskiej i innej przez Niemców prześladowanej, osób zbie-
głych do nieprzyjaciela, niemieckich i gdańskich osób praw-
nych oraz spółek niemieckich i gdańskich27. W ten sposób 
PRL przejęła nie tylko zakłady przemysłowe i grunty rolne, 
ale również zamki, zespoły parkowo-pałacowe, dwory 
i domy mieszkalne. Przybyszom przydzielano działki uzy-
skane dzięki parcelacji majątków lub dóbr poniemieckich. 
Przesiedlenia powojenne okazały się tak skuteczne, że np. 
w Borecznie, gm. Zalewo po II Wojnie nastąpiła całkowita 
wymiana ludności, a z Przezmarka, gm. Stary Dzierzgoń za-
raz po wojnie wyjechała ogromna większość mieszkańców, 
zastąpiona ludnością przybyłą z Kresów i Polski centralnej, 
a ostatnia rodzina autochtonów emigrowała do Niemiec na 
początku lat 1990.

Monumentalne zabytki dawnych Prus Wschodnich zosta-
ły objęte programem konserwacji. W ciągu pierwszego po-
wojennego dwudziestolecia poddano zabiegom konserwa-
torskim zamki w Kętrzynie i Nidzicy, pałac biskupów i mury 
miejskie we Fromborku oraz ratusz w Pasłęku28, ruszyła 
również odbudowa zamku w Malborku. Budynki kościel-

25 Wojnowski 1984: 335‒336.
26 Wojnowski 1984: 338.
27 Art. 2 ust. 1 Dekretu z dnia 8.03.1946 r. o majątkach opuszczonych i po-

niemieckich (Dz.U. 1946 Nr 13, poz. 87).
28 Czubiel 1968.

Ryc. 1.  Park w Gisielu – kompozycja nieczytelna; stan w lipcu 2019 r. 
(fot. M. Żurek)

Fig. 1.  Park at Gisiel – indistinct composition; July 2019 r. (photo by 
M. Żurek)
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ne utrzymały swą funkcję, choć przeszły z rąk gmin ewan-
gelickich w katolickie. Mimo obowiązującego świeckiego 
światopoglądu socjalistycznego, nowi użytkownicy w miarę 
swoich możliwości i poczucia estetyki dbali o przekazane im 
kościoły. Były one też wpisywane do rejestru zabytków nie-
ruchomych, zyskując tym samym, przynajmniej nominalnie, 
ochronę państwa29.

Szczególnie brutalnie potraktowane zostały dwory i ze-
społy dworsko-pałacowe. Było to efektem ówczesnej myśli 
ideologicznej i podejścia do zabytków30. W latach 1945‒1980 
jedynie ok. 40 zespołów parkowo-pałacowych lub dworów 
z obszarów obecnego województwa warmińsko-mazurskie-
go zostało wpisanych do rejestru zabytków nieruchomych 
(m.in. Bałoszyce31, gm. Susz, Kamieniec32, gm. Susz, Barzy-
na33, gm. Rychliki i Jaśkowo34, gm. Zalewo). Często wpisywa-
ny był tylko jeden element zespołu, np. w Bałoszycach jedy-
nie pałac, w Kamieńcu – najpierw układ ruralistyczny, potem 
pałac, a zabudowa podworska znacznie później. Zdarzało się 
też, że wpisywano jedynie park, mimo istnienia zabudowy 
dworskiej – taki przypadek miał miejsce w Pudłowcu, gm. 
Stary Dzierzgoń.

29 Ustawa z dn. 15.02.1962 r. o ochronie dóbr kultury, Art. 1, ust. 1–3 i Art. 
38, ust. 3.

30 W większości przypadków budynki podworskie i otaczające je parki nie 
były wpisywane do rejestru zabytków, co sprawiało, że nie podlegały 
ustawie o ochronie dóbr kultury z dn. 15.02.1962 r., a Art. 37 ust. 2 
wnosi, że administracja państwowa nie może zająć niszczejącego lub 
niszczonego obiektu, który nie jest wpisany do rejestru zabytków, Usta-
wa z dn. 15.02.1962 r. o ochronie dóbr kultur (Dz. U. 1962, Nr 10, Poz. 
48).

31 Nr rej.: 736, wpis z 19.11.1967.
32 Nr rej.: 69/49 z 11.09. 1949 oraz K/47 z 4.05.1959.
33 Wpis dotyczy pałacu z otaczającym parkiem, Nr rej. A-796 z 27.02.1968.
34 Wpis dotyczy pałacu, parku i budynków podworskich, Nr rej. A-4 

z 18.07.49.

Niżej przedstawiono sześć losowo wybranych zamków, 
dworów bądź pałaców, należących w większości do promi-
nentnych rodów pruskich. Wszystkie opisane budynki prze-
trwały wojnę, a zniszczeniu uległy dopiero po jej zakończeniu.

Boreczno (niem. Schnellwalde), dwór von Schöneichów, 
potem Albedhyllów
Listę otwiera Boreczno (niem. Schnellwalde – Ryc. 2–3), 
dwór wzniesiony ok. 1530 r., odbudowany po wojnach 
szwedzkich, należący do rodziny von Schöneich, a po jej wy-
gaśnięciu ‒ do Albedhyllów, którzy główną rezydencję prze-
nieśli do nieodległych Karnit. Dwór w Borecznie – ceglany 
na kamiennej podmurówce (Ryc. 4), z przelotową sienią, 
dwutraktowy – stał się siedziba rządcy, a po II Wojnie był 
magazynem porzuconych dóbr. Budynek uległ zawaleniu 
w latach 1945–1947.

Ryc. 2.  Boreczno, niem. Schnellwalde, lokalizacja i dyspozycja dworu, stan na 1929 r. (źródło: http://maps.mapywig.org/m/German_maps/series/025K_
TK25/2284_Schnellwalde_1929_300dpi_AMPG.jpg)

Fig. 2.  Boreczno (Schnellwalde), plan of the manor buildings, map from 1929 (source: http://maps.mapywig.org/m/German_maps/series/025K_
TK25/2284_Schnellwalde_1929_300dpi_AMPG.jpg)

Ryc. 3.  Boreczno – widok miejsca po zrujnowanym dworze; stan  
w lipcu 2012 r. (fot. M. Żurek)

Fig. 3.  Boreczno – the manor house mould; July 2012 (photo by 
M. Żurek)
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Pudłowiec (niem. Paudelwitz), willa rodziny Jeimke
Sytuacja Pudłowca jest nieco inna niż pozostałych opisy-
wanych rezydencji. Majątek wyodrębniony został w końcu 
XVIII w. z dóbr Lippitz i po połowie XIX w. został odziedzi-
czony przez Amelię Popławską i jej męża, lekarza Ernsta 
Jeimke. Tuż po 1860 r. rozpoczęto budowę neogotyckiej willi 
na nieregularnym planie, usytuowanej przy drodze, między 
folwarkiem i romantycznym parkiem (wpisanym do rejestru 
zabytków - nr rej. 22/78 z 24.02.1978).

Willa jest dwukondygnacyjna, z wieżą w narożniku, we 
wszystkich elewacjach znajdują się wyjścia, a od strony za-
budowy folwarcznej – pięcioboczny, sfazowany, jednokon-
dygnacyjny ryzalit mieszczący salon. Od strony zachodniej 
znajdował się obszerny taras, wychodzący na park. Taras 
znajdował się również między głównym korpusem willi 
i skrzydłem wschodnim. Okna, rozmieszczone były dość nie-
regularnie – w fasadzie budynku duże, rozmieszczone dość 

Ryc. 6.  Pudłowiec, ruiny willi, stan na lipiec 
2019 r. (fot. M. Żurek)

Fig. 6.  Pudłowiec, ruins of the villa, July 2019 
(photo by M. Żurek)

Ryc. 5.  Pudłowiec, niem. Paudelwitz, pocztów-
ka z pocz. XX w. (źródło: http://pru-
skihoryzont.blogspot.com/2012/08/
paac-w-pudowcu-paudelwitz.html)

Fig. 5.  Pudłowiec (Paudelwitz), a postcard 
from the beginning of XXth century 
(source: http://pruskihoryzont.blogspot.
com/2012/08/paac-w-pudowcu-
paudelwitz.html)

Ryc. 4.  Boreczno, widok południowego muru dworu podczas prac 
archeologicznych (fot. M. Żurek)

Fig. 4.  Boreczno, southern wall of the manor house (photo by 
M. Żurek)
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gęsto, w stałym rytmie, na elewacjach skrzydeł – rozmiesz-
czone rzadziej. Szczyty skrzydeł dekorowały płyciny i po trzy 
sterczyny. Elementem porządkującym elewacje były neogo-
tyckie fryzy arkadowe, fryzy odcinkowe o tym samym moty-
wie wieńczyły też otwory wejściowe i wieżę (Ryc. 5).

Po wojnie na terenie majątku Pudłowiec utworzono PGR. 
Zabudowania folwarczne, wykorzystywane na potrzeby 
gospodarcze i konserwowane, przetrwały w relatywnie do-
brym stanie. Willa, po wojnie okresowo zamieszkiwana, od 
dawna opuszczona, popada w ruinę (Ryc. 6). 

Barzyna (niem. Wiese), gm. Rychliki, pałac von Bodecków
Majątek Barzyna (niem. Wiese) zmieniał właścicieli. Pałac, 
rozbudowywany, wzniesiony był za von Bodecków. W końcu 
XVII w. wzniesiono pałac, stanowiący obecną centralną część 
założenia. Po 1786 r. dobudowano doń skrzydła, jednokondy-
gnacyjne, kryte dachami mansardowymi. Zmieniono wów-
czas również dyspozycję wnętrz. Główny korpus budynku 
przebudowano ponownie po połowie XIX w., narzucając nań 
kostium neogotycki (płytki fryz arkadowy na koronie murów 
i zryzalitowane wejście na osi ze szczytem zwieńczonym trze-
ma sterczynami). W tym stylu przebudowano też południo-
wo-zachodnie skrzydło pałacu: dodano piętro z półkoliście 
zamkniętymi oknami, w narożnikach – pseudogotyckie ster-
czyny, a przed południowo-zachodnią elewacją – parterową 
oranżerię z wejściem w postaci potrójnej arkady, zamkniętej 
fryzem arkadowym i dwoma sterczynami.

Ryc. 8.  Gisiel, pałac w XIX w. (źródło: http://
www.marienburg.pl/files/geis_699.
jpg)

Fig. 8.  Gisiel, the palace, XIXth century (source: 
http://www.marienburg.pl/files/
geis_699.jpg)

Ryc. 7.  Gisiel, niem. Geisseln, lokalizacja i dyspozycja dworu, stan na 
1929 r. (źródło: http://maps.mapywig.org/m/German_maps/
series/025K_TK25/2082_Christburg_1930_300dpi_AMPG.jpg)

Fig. 7.  Gisiel (Geisseln), plan of the manor buildings, map from 1929 
(source: http://maps.mapywig.org/m/German_maps/se-
ries/025K_TK25/2082_Christburg_1930_300dpi_AMPG.jpg)

Ryc. 9.  Gisiel, ruiny pałacu, stan na lipiec 
2019 r. (fot. M. Żurek)

Fig. 9.  Gisiel, ruins of the palace, July 2019 
(photo by M. Żurek)
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Po II Wojnie na terenie majątku utworzono PGR, a w pałacu 
zamieszkały rodziny robotników rolnych. W latach 80. XX w. 
budynek główny został opuszczony, choć zabudowania pod-
worskie wciąż są zamieszkane. Pałac został sprzedany, ale 
mimo to popada w ruinę. Część wyposażenia – dwie rene-
sansowe płyty kominkowe, barokowy kominek i dwa piece 
oraz fryz ceramiczny – przeniesione zostały do restaurowa-
nego pałacu w Kwitajnach.

Gisiel (niem. Geisselein), gm. Stary Dzierzgoń, pałac von 
Natzmerów, potem von Reibnitzów
Dobra Gisiel należały w XVIII w. do von Natzmerów, a od 
1795 r. aż do 1945 r. – do von Reibnitzów. Dwór otoczony był 
parkiem krajobrazowym, przekształconym w 2. poł. XIX w. 
przez Johanna Larassa (Ryc. 1, 6–7). Budynek dworu wpisa-
ny został do rejestru zabytków nieruchomych dawnego woj. 
olsztyńskiego pod numerem  436/68 z 31.07.1968 r., a park – 
nr rej. 10/77. Od południa do zespołu parkowo-pałacowego 
przylega folwark, z zachowaną zabudową gospodarczą z lat 
1854‒1903. 

Pałac w Giślu zbudowany został na polecenie Hansa Chri-
stopha von Natzmera w 1783 r. (Ryc. 8). Był założeniem pię-
trowym, trzynastoosiowym, krytym dachem mansardowym, 
z dwuosiowymi ryzalitami na krańcach budynku i monumen-
talnym gankiem na osi. Ryzality i trójosiowa część centralna 
budynku kryte były dachami dwuspadowymi, z okrągłym 
okienkiem w tympanonie. 

Obecnie dwór jest w ruinie. Zachowały się częściowo 
mury części południowej. W lepszym stanie są zabudowania 
podworskie z XIX/XX w, wykorzystywane jeszcze po II Wojnie 
(Ryc. 9).

Gardzień (niem. Garden), gm. Iława, pałac von Gustedtów, 
potem von Finckensteinów
Najtragiczniejszym chyba przykładem skutków polityki władz 
PRL wobec zabytków są losy pałacu w Gardzieniu, gm. Iława. 

Od 1669 oku wieś Gardzień wraz z młynem pozostawała 
w rękach rodziny von Finckensteinów, wtedy też wybudo-
wano tam dwór dla zarządcy dóbr. W 1789 roku Gardzień 
był folwarkiem szlacheckim, składającym się z czterech bu-
dynków mieszkalnych. W początkach XIX w. majątek został 
kupiony przez Wernera von Gustedt, który zamieszkał tam 
w 1838 r., po ślubie z Jenny von Pappenheim. Wkrótce po-
tem dwór został przebudowany ‒ Jenny von Gustedt, wycho-
wana na dworze w Weimarze, przebudowała dwór podobno 
na wzór pałacu Wittum w Weimarze.

Niestety, wszystkie informacje, które mamy o wyglą-
dzie pałacu, czerpać możemy jedynie z map i fotografii. 
XIX-wieczny pałac znajdował się na wschód od folwarku 
(Ryc. 10). Od południa przylegał do niego park w stylu ro-
mantycznym. Budynek pałacu był podpiwniczony, piętrowy, 
kryty dachem czterospadowym z lukarnami powiekowymi 
(Ryc. 11). Od frontu bryłę rozczłonkowywały trzy wydatne, 
dwuosiowe ryzality na osi i krańcach budynku. Kondygna-
cje oddzielone były gzymsem, a budynek opięty pilastrami. 
W elewacji ogrodowej, prawdopodobnie również opiętej 
pilastrami, znajdowały się najprawdopodobniej dwa zejścia 
do parku, zsunięte ku krańcom budynku. Brak danych doty-

Ryc. 12.  Gardzień, widok miejsca po zrujnowanym dworze, stan na 
lipiec 2018 r. (fot. M. Żurek)

Fig. 12.  Gardzień, ruins of the manor house, July 2018 (photo by 
M. Żurek)

Ryc. 11.  Gardzień, pałac w latach 50-tych XX w. (źródło: https://poje-
zierzeilawskie.pl/gustedt.html)

Fig. 11.  Gardzień, the manor house, fifties of the XXth century (source: 
https://pojezierzeilawskie.pl/gustedt.html)

Ryc. 10.  Gardzień, niem. Garden, lokalizacja i dyspozycja dworu, stan 
na 1929 r. (źródło: http://maps.mapywig.org/m/German_
maps/series/025K_TK25/2383_Tillwalde_1912_300dpi_
AMPG.jpg)

Fig. 10.  Gardzień (Garden), plan of the manor buildings, map from 
1929 (source: http://maps.mapywig.org/m/German_maps/
series/025K_TK25/2383_Tillwalde_1912_300dpi_AMPG.jpg)
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czących wnętrza budynku – wystrój był najprawdopodobniej 
klasycystyczny lub neoklasycystyczny: w ścianach znajdowa-
ły się nisze35, a jedyna znana mi fotografia przedstawia wnę-
trze kryte stropem zwierciadlanym, z panelami na ścianach 
zdobionymi dekoracją w postaci motywów roślinnych i zwie-
rzęcych w superpozycji. Dwuskrzydłowe, wysokie drzwi do 
pomieszczenia były dekorowane pięcioma zdobionymi pane-
lami, na zmianę: kwadratowymi i prostokątnymi.

W latach 1864‒1900, po śmierci Wernera von Gustedt 
i wyprowadzce jego żony, majątek dwukrotnie przechodził 
z rąk do rąk, wreszcie w 1900 r. kupił go Konrad von Finc-
kenstein z Kamieńca, potem rezydowała tu wdowa. Krótko 
przed II Wojną w majątku urządzono siedzibę nadleśnictwa. 
Po wojnie do końca lat 60. XX w. mieszkali w nim robotnicy 
leśni, co doprowadziło do dewastacji budynku.

Na początku lat 70. XX w. prezes Powiatowego Zarządu 
Kółek Rolniczych Jerzy Kluczek opracował projekt przejęcia 
pałacu i jego remontu przez PZKR, który miałby mieć sie-
dzibę w głównym budynku, a w budynkach gospodarczych 
planowano uruchomić hodowlę i produkcję rolno-spożyw-
czą. Władze powiatowe nie zgodziły się na to i zarzuciły chęć 
marnotrawienia socjalistycznych środków finansowych na 
ratowanie zabytków klasowo i narodowo obcych Polsce Lu-
dowej36. Ostatecznie budynek zdewastowanego pałacu roze-
brano w 1976 r. 

Obecnie można wyróżnić miejsce, gdzie znajdował się 
dwór – teren, porośnięty młodymi drzewami i krzewami 
jeżyn, wyróżnia się na tle zarośniętego, podworskiego par-
ku (Ryc. 12). Pozostałości parku zostały wpisane do rejestru 
zabytków województwa warmińsko-mazurskiego, nr rej. 
A-4457, z dnia 16.02.2007 r. 

Przezmark (niem. Preussisch Mark), zamek
Odmiennym przypadkiem jest zamek w Przezmarku, ofiara 
zasady przeznaczania obiektów zabytkowych na cele użyt-
kowe. W 1945 r. należał do III Rzeszy. Dwuczłonowe założe-
nie – zamek średni i oddzielony od niego suchą fosą zamek 
wysoki – były już wówczas zniszczone. Przetrwała jedynie 
północno-wschodnia wieża zamku średniego i ruiny zam-
ku wysokiego, konserwowane z latach 1934‒1935 przez C. 
Wunscha. Po wojnie w obrębie murów urządzono ośrodek 
wypoczynkowy. Na zamku wysokim znajdowało się pole 
namiotowe – na terenie dawnego dziedzińca zamkowego 
podczas prac wykopaliskowych zlokalizowaliśmy jamy śmiet-
niskowe wkopywane przez turystów. Nie bez znaczenia jest 
również zabezpieczenie koron murów czapami betonowymi 
– cegła i zaprawa pod czapami niszczeją pod wpływem wa-
runków atmosferycznych, dodatkowo obciążone obsuwają 
się, pociągając za sobą zdrowszy mur (Ryc. 13).

Znacznie dalej idące adaptacje zniszczyły zamek średni. 
Wybudowano kuchnię, pawilon gastronomiczny (w miejscu 
nowożytnego skrzydła zamkowego, na gotyckim murze ob-
wodowym) i umywalnię oraz dwadzieścia sześć drewnianych 

35  Wzmiankowane przez dawnych mieszkańców dworu: Binek 2009.
36 Pojezierze Iławskie; Internet: http://pojezierzeilawskie.pl/gustedt.html 

(wgląd 14.10.2018).

Ryc. 13. Przezmark, widok zamku wysokiego (fot. M. Żurek)
Fig. 13. Przezmark, the high castle (photo by M. Żurek)

Ryc. 14.  Przezmark, wnętrze wieży zamku średniego, z wbudowaną 
łazienką (fot. M. Żurek)

Fig. 14.  Przezmark, interior of the middle castle tower with a WC inside 
(photo by M. Żurek)



126 ARCHAEOLOGICA HEREDITAS • 16

Magdalena Żurek

domków na betonowych płytach. Na potrzeby hotelowe 
adaptowano też dobrze zachowaną, XIV-wieczną wieżę – 
każda kondygnacja miała być pokojem. Założono instalację 
elektryczną i wodno-kanalizacyjną, wbudowano przepierze-
nia ze sklejki, za którymi urządzono toalety (Ryc. 14). 

*
Opisane wyżej przypadki nie wyczerpują listy zniszczeń. 

Ten sam los spotkał też historyczne obiekty w Prakwicach, 
gm. Stary Dzierzgoń, Kamieńcu, gm. Susz, Markowie, gm. 
Morąg, Giżach, gm. Olecko i wielu innych miejscowościach. 
Mimo istniejącego prawa (art. 1, 2, 40 i 78 Ustawy z 1962 r.) 
dwory popadały w ruinę. Większość wzmiankowanych tutaj 
obiektów została wpisana do rejestru zabytków nierucho-
mych w ciągu 25 lat po wojnie:
‒ Przezmark (ruiny zamku: Nr rej. 514 z 12.07.1961; basz-

ta: Nr rej. 1175 z 19.05.1968 i zamek w ruinie: 871/68 
z 17.08.1968 r.),

‒ Barzyna (dwór: 1968),
‒ Gisiel (dwór: 1968 r.), 
‒ Pudłowiec (park: 1978 r.), z niewiadomych przyczyn willa 

nie, choć do rejestru trafiły inne neogotyckie dwory i wille 
z 2 poł. XIX w.
Ich dewastacji nie zapobiegły ani władze gminne czy po-

wiatowe, ani stosowny wojewódzki urząd ochrony zabytków. 
Nowi użytkownicy nie potrafili właściwie z nich korzystać, nie 
czuli sentymentu do zabytków „poniemieckich” i „pańskich”. 
Dawne rezydencje okradane, rozbierane, niszczały. Działo się 
tak za cichym przyzwoleniem administracji terenowej.

Problem dotyczy też innych nie prezentowanych tu zabyt-
ków. Często też zaniedbania i dewastacje obejmują cmenta-
rze rodowe związane z majątkami, lokowane najczęściej na 
granicy parków dworskich lub w dworskich lasach. 

Konsekwencje wieloletnich zaniedbań zabytki tego regio-
nu ponoszą do dziś. Często już nie da się powstrzymać po-
stępujących zniszczeń, a wpis do rejestru zabytków nie jest 
ochroną samą w sobie. Pozbawione dachów, drzwi i okien, 
często też fragmentów ścian, dwory narażone były na dzia-
łania czynników atmosferycznych. Niektóre z nich, jak obiekt 
w Pudłowcu, pozostają w zasobach Skarbu Państwa; niektó-
re wprawdzie, jak dwór w Barzynie, przeszły w ręce prywat-

ne, ale właściciele również nie wykonują koniecznych prac. 
Wpis do rejestru zabytków nie gwarantuje, że dwór czy pałac 
zostanie odrestaurowany, czy choćby zabezpieczony.

W województwie warmińsko-mazurskim 302 zespoły 
parkowo-pałacowe, dworsko-pałacowe i folwarki lub ich 
elementy wpisano do rejestru zabytków37. Jako samodzielne 
wpisy w rejestrze znajduje się 81 pałaców, 108 dworów, a 95 
zespołów wpisano w całości. Ogromna większość wpisów 
dokonana została w latach 1990–2018, w okresie do 1960 r. 
wpisywano jedynie 21 budynków rezydencjonalnych, niemal 
jedynie pałaców (Arklity i Drogosze, gm. Barciany, Galiny 
i Pilwa, gm. Bartoszyce, Lipniki, gm. Biskupiec, Sątopy-Sa-
mulewo, gm. Bisztynek, Smolany, gm. Dobre Miasto, Dyle-
wo, gm. Grunwald, Nakomiady i Stara Różanka, gm. Kętrzyn, 
Pławty Wielkie, gm. Kisielice, Bęsia, gm. Kolno, Kozia Góra, 
gm. Łukta, Dobrocin, gm. Małdyty, Baranowo, gm. Mikołajki, 
Ponary, gm. Miłakowo, Markowo, gm. Morąg, Wiatrowiec, 
gm. Sępopol, Kamieniec i Nipkowie, gm. Susz i Jaśkowo, gm. 
Zalewo). Część z nich znajduje się w ruinie.

Ze wszystkich dostępnych gminnych programów opieki 
nad zabytkami również nie tchnie optymizmem – obiekty 
położone są w większości na uboczu (do Barzyny wciąż pro-
wadzi jedynie zniszczona, brukowana droga), często w zaso-
bach gminy znajduje się kilka zabytków wpisanych do reje-
stru – to wszystko przewija się w gminnych analizach SWOT 
jako czynniki zdecydowanie niesprzyjające. 

I smutna konkluzja. Znacznie chętniej przyznajemy się do 
światowego dziedzictwa, które uważamy za podstawę naszej 
cywilizacji, choćby powstawało ono wiele setek lat i kilome-
trów od nas. Czujemy się Europejczykami, uznając wpływ 
cywilizacji klasycznej i chrześcijaństwa na kulturę polską, po-
mijając całkowicie kulturę np. grup mniejszości etnicznych, 
które współegzystowały na terenach ziem polskich. Załamu-
jąc ręce nad stanem zabytków architektury związanej z pol-
skimi (lub spolszczonymi) rodami magnackimi, które ustale-
nia polityków po II Wojnie Światowej zostawiły za naszymi 
wschodnimi granicami, nie jesteśmy w stanie wykrzesać 
z siebie entuzjazmu, czy często choćby akceptacji dla dwo-
rów von Finckensteinów czy Dohnów, niszczejących w pół-
nocno-wschodniej Polsce.

37 Wysocki 2009a: 185‒200. Zestawienie takie dla części województwa po-
morskiego wchodzącej w skład Prus Wschodnich nie zostało wykonane.
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Magdalena Żurek

Is this our heritage or not? Polish People Republic and a heritage of old Eastern Prussia

Summary 

Position of an old Eastern Prussia heritage is acutely diffi-
cult because of the modern history of this region. Since the 
end of the 18th century till 1945 all this region was in hand 
of Prussian Empire and Nazi Germany. Prussian aristocracy 
has built there their manors and palaces. After the Second 
War old Eastern Prussia territory went back to Poland and 
old manor owners have been ousted. This region has been 
populated by Polish people from current Ukraine and central 

Poland. They have not done care about old manors architec-
ture they think to be a German one. This is one of the rea-
son of negligence and ruin of residential architecture in old 
Eastern Prussia. Immensity of damages caused by war and 
lack of resources and aversion of communist authorities in 
Poland towards an aristocracy heritage are another reasons. 

Translated by Magdalena Żurek
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