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W latach 2012–2016 Instytut Archeologii Uniwersytetu 
Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie realizował 
projekt Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki Kata-
log grodzisk Warmii i Mazur. Część I: Pomezania, Pogezania 
i Warmia1, a w 2019 roku rozpoczęła się realizacja kolejnej 
części tego projektu, obejmującej obszar Warmii Wschod-
niej i Natangii. Ważnymi etapami badań prowadzonych 
w ramach tego projektu są kwerenda archiwalna i prace 
poszukiwawczo-weryfikacyjne. Pierwszy etap ma na celu do-
starczyć możliwie dużo informacji o stanowiskach będących 
w zainteresowaniu badaczy realizujących projekt, a drugi ma 
potwierdzić lokalizację i zasięg stanowisk w terenie2.

Przy okazji prowadzonych badań często natrafiano na 
obiekty nowożytne i współczesne, które nie były zewidencjo-
nowane jako stanowiska archeologiczne, ale niosły ze sobą 
ważne informacje dotyczące przeszłości rozpoznawanego 
obszaru. Mowa tu o reliktach różnego rodzaju zabudowań, 
pojedynczych lub występujących w zespołach. Jako niebędą-
ce meritum realizowanego projektu, obiekty te nie były doku-
mentowane, jednakże informację o ich położeniu odnotowy-
wano. W ten sposób powstała baza – ciągle rosnąca – niemal 
kilkuset zrujnowanych budynków, które są świadectwem 
ogromnych przemian, które zachodziły na tym obszarze od 
początku XIX wieku, a których kulminacją była wielka akcja 
przesiedleńcza kończąca II wojnę światową. Niniejszy rozdział 
ma na celu zaprezentowanie opisanego zagadnienia na po-
jedynczym, reprezentatywnym przykładzie z obszaru Warmii.

Na temat zmian demograficznych na obszarze Warmii 
i Mazur w okresie po II wojnie światowej powstało wiele pu-
blikacji, które w 2010 roku zebrał i omówił Janusz Pawłow-
ski3. Tu zostaną przedstawione jedynie informacje niezbędne 
do zarysowania omawianego problemu.

W wyniku II wojny światowej całkowicie zmieniła się 
struktura demograficzna i etnograficzna obszaru Warmii 
i Mazur, które do 1945 roku były częścią Prus Wschodnich. 
W 2015 roku liczebność województwa warmińsko-mazur-
skiego wynosiła około 1,44 mln osób4. Według zestawienia 

1 Projektem kierował prof. dr hab. Zbigniew Kobyliński, zob. Kobyliński 
2016: 93–110.

2 Kobyliński 2016: 94.
3 Pawłowski 2010.
4 Morze 2017: 18.

Piotra Eberhardta, obszar zbliżony powierzchniowo do dzi-
siejszego województwa warmińsko-mazurskiego zamiesz-
kiwało w 1933 roku około 1,275 mln osób5. Z kolei według 
Wojewódzkiego Komitetu Osiedleńczego, stan ludności 
w Okręgu Mazurskim po zakończeniu wojny, na dzień 25 
lipca 1945 roku, wynosił około 0,247 mln osób6. W okresie 
poprzedzającym II wojnę światową i w ciągu niej liczba lud-
ności analizowanego obszaru zmniejszyła się o około 1,028 
mln osób i stanowiła tylko około 19% liczby wyjściowej.

Według pierwszego powojennego spisu ludności, z 14 lu-
tego 1946 roku, liczba ludności Okręgu Mazurskiego wyno-
siła około 0,351 mln osób. Drugi spis, z 3 grudnia 1950 roku, 
przeprowadzony w granicach nowopowstałego wojewódz-
twa olsztyńskiego z uwzględnieniem zmian administracyj-
nych z 6 marca 1950 roku, wykazał że liczba ludności wzrosła 
do około 0,61 mln osób. Liczba 1 mln mieszkańców została 
zanotowana dopiero w 1973 roku7.

Ważny odnotowania jest fakt, że napływ nowej ludności 
na obszar Warmii i Mazur widoczny jest zwłaszcza we wzro-
ście udziału mieszkańców miast w ogólnej liczbie ludności 
województwa. Liczba ludności miast w 1946 roku miała wy-
nosić około 0,101 mln osób, a wsi około 0,25 mln osób; z ko-
lei w 1973 roku liczby te wynosiły odpowiednio około 0,428 
mln osób i 0,572 mln osób8. Udział mieszkańców miast 
w ogólnej liczbie ludności województwa wzrósł zatem z oko-
ło 28,8% do 42,8% kosztem udziału mieszkańców wsi, który 
spadł z około 71,2% do 57,2%. To, w połączeniu z danymi 
z 1933 roku, wedle których liczba ludności zamieszkującej 
obszary wiejskie wynosiła około 0,848 mln osób9 (a więc 
o około 0,276 mln osób więcej niż w 1973 roku), pokazuje 
skalę wyludnienia obszarów wiejskich Warmii i Mazur po II 
wojnie światowej.

Na zmiany liczby ludności zamieszkującej miasta i wsie 
Warmii i Mazur, od okresu poprzedzającego wybuch II wojny 
światowej po pierwsze lata po jej zakończeniu, wpływ miały 
różne czynniki. Wśród nich można wymienić:

5 Eberhardt 1995: 19–21.
6 Żyromski 1985: 363–364.
7 Żyromski 1975: 21–22.
8 Żyromski 1975: 23.
9 Eberhardt 1995: 20.
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● emigracja ludności Prus Wschodnich do zachodnich 
ziem Rzeszy Niemieckiej; największą skalę zjawisko 
to miało na przełomie XIX i XX wieku; w latach 30. 
XX wieku skala była zdecydowanie mniejsza10,

● ewakuacja ludności niemieckiej na przełomie 1944 
i 1945 roku przed zbliżającą się armią radziecką11,

● działania represyjne armii radzieckiej wobec lud-
ności cywilnej przeprowadzone na przełomie 1944 
i 1945 roku12,

● samoistna ucieczka ludności niemieckiej w latach 
1945–1946 w wyniku zmian terytorialnych określo-
nych na konferencjach w Jałcie i Poczdamie13,

● przesiedlenie ludności niemieckiej poza granice 
Polski przeprowadzone w latach 1946–195014,

● planowa akcja osiedlania repatriantów i ludności 
mniejszości narodowościowych, np. Ukraińców15,

● planowa akcja przesiedlania obywateli polskich 
z obszarów, które przed II wojną światową znajdo-
wały się w granicach Polski16,

● samoistna migracja ludności wiejskiej do miast, tak-
że tych położonych w innych województwach17.

Każdy z wymienionych czynników miał inną skalę, ale 
wszystkie przyczyniły się znacząco do zmiany oblicza demo-
graficznego Warmii i Mazur. Informacja o tym, jakie procesy 
demograficzne zachodziły na omawianym obszarze ma także 
niebagatelny wpływ na interpretacje odnajdywanych relik-
tów zabudowań.

Opuszczone zabudowania pełniły pierwotnie najróżniej-
sze funkcje. Pojedyncze budynki, lub występujące w małoli-
czebnych grupach – najczęściej do około trzech – to najczę-
ściej przydrożne gospody lub pozostałości młynów. Nieco 
liczebniejsze zespoły – do około sześciu budynków – tworzą 
małe przysiółki, gospodarstwa lub nieduże folwarki. Naj-
większe zespoły – często liczące nawet ponad 20 budynków 
– to całe wsie. Ich stan zachowania nie jest jednakowy i czę-
sto zależy od czynników, które doprowadziły do opuszczenia. 
Te opuszczone jeszcze w XIX wieku są najczęściej zachowane 
na poziomie przyziemia. Po części może to być wynik dzia-
łań wojennych (np. kampanii napoleońskich z 1807 i 1812 
roku18) albo degradacyjnych czynników środowiskowych, 
aczkolwiek zapewne największe szkody poczyniło grabieżcze 
pozyskiwanie materiałów budowlanych – cegieł, dachówek 
i drewna. Przemawia za tym bardzo często stan zachowa-
nych ruin – fundament kamienny w relatywnie dobrej kon-
dycji bez śladów wyższej nadbudowy, za to wokół niezbyt 
duża ilość gruzu ceglanego lub polepy z wypełnienia prze-
strzeni ścian w konstrukcji szachulcowej (ryc. 1). Budynki 
opuszczone w okresie II wojny światowej i po niej częściej za-

10 Muennich 1934: 9–11.
11 Eberhardt 1995: 23.
12 Eberhardt 1995: 23; Gieszczyński 2013: 60.
13 Żyromski 1969: 395–396.
14 Żyromski 1969: 395–400.
15 Żyromski 1964: 334–335; Barwiński 2008: 217–222.
16 Żyromski 1964: 334–335.
17 Żyromski 1962: 187–206.
18 Strzeżek 2004.

chowane są do wyższych poziomów niż przyziemie, chociaż 
one także służyły jako źródło surowców. Zwłaszcza w okresie 
prowadzenia akcji osiedleńczej w pierwszych latach powo-
jennych, gdy jeszcze odczuwalny był deficyt materiałów bu-
dowlanych.

Ryc. 1.  Kolonia Wilki (niem. Wölken), gm. Dobre Miasto. Dobrze 
zachowany fundament kamienny jednego z budynków. O tym, 
że powyżej znajdował się mur ceglany świadczą odciski cegieł 
zachowane w postaci negatywów w zaprawie oraz fragmenty 
gruzu ceglanego porozrzucane wokół (fot. R. Solecki)

Fig. 1.  Hamlet Wilki (germ. Wölken), community of Dobre Miasto. 
A well-preserved stone foundation of one of the buildings and 
the remains of the brick wall (photo by R. Solecki)

Ryc. 2.  Kolonia Wilki (niem. Wölken), gm. Dobre Miasto na mapie 
Tabula geographica episcopatum Warmiensem in Prussia exhi-
bens, Heilsberg, solita habitatio episcopalis z 1755 roku (autor 
Johann Friedrich Endersch) (źródło: www.europeana.eu)

Fig. 2.  Hamlet Wilki (germ. Wölken), community of Dobre Miasto 
on the map Tabula geographica episcopatum Warmiensem 
in Prussia exhibens, Heilsberg, solita habitatio episcopalis 
from 1755 (author Johann Friedrich Endersch) (source: www.
europeana.eu)
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Przykładem, który dobrze przedstawia zaprezentowany te-
mat jest dawna kolonia Wilki (niem. Wölken) w gminie Dobre 
Miasto, w powiecie olsztyńskim. Po raz pierwszy informacja 
o niej pojawia się na mapie Tabula geographica episcopatum 
Warmiensem in Prussia exhibens, Heilsberg, solita habitatio 
episcopalis opublikowanej w 1755 roku (ryc. 2). Oznaczono 
tam jej położenie przy północno-zachodnim brzegu Jeziora 
Limajno (niem. Leimangel See) i na południowy zachód od 
wsi Głotowo (niem. Glottau). Administracyjnie przynależała 

ona do wsi Głotowo, powstałej jeszcze w XIII wieku19. Wyzna-
niowo przynależała do parafii katolickiej w Głotowie oraz do 
parafii protestanckiej w Dobrym Mieście.

Kolonia Wilki widoczna jest jeszcze na młodszych ma-
pach, między innymi Karte des Deutschen Reiches – Gene-
ralstabskarte (skala 1:100 000), karta Allenstein z około 1893 

19 Sulimierski, Chlebowski i Walewski 1881: 608.

Ryc. 3.  Kolonia Wilki (niem. Wölken), gm. Dobre Miasto na mapie z serii: A. Karte des Deutschen Reiches – Generalstabskarte, karta Allenstein z około 
1893 roku (źródło: www.igrek.amzp.pl); B. Генеральный Штаб Рабоче-Крестьянской Красной Армии, karta Алленштайн z około 1938 roku 
(źródło: www.igrek.amzp.pl); C., Army Map Service M752 East Prussia, karta Olsztyn z około 1962 roku (źródło: www.igrek.amzp.pl); D. Mapa 
topograficzna PUWG 1965, godło 222.214 z około 1970–1976 roku (źródło: www.geoportal.gov.pl) (oprac. R. Solecki)

Fig. 3.  Hamlet Wilki (germ. Wölken), community of Dobre Miasto on the map: A. Karte des Deutschen Reiches – Generalstabskarte, chart Allenstein 
from 1893 (source: www.igrek.amzp.pl); B. Генеральный Штаб Рабоче-Крестьянской Красной Армии, chart Алленштайн from 1938 (source: 
www.igrek.amzp.pl); C., Army Map Service M752 East Prussia, chart Olsztyn from 1962 (source: www.igrek.amzp.pl); D. Topographic map PUWG 
1965, map index 222.214 from 1970–1976 (source: www.geoportal.gov.pl) (designed by R. Solecki)
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roku (ryc. 3A), Генеральный Штаб Рабоче-Крестьянской 
Красной Армии (skala 1:100 000), karta Алленштайн z oko-
ło 1938 roku (ryc. 3B), Army Map Service M752 East Prussia 
(skala 1:50 000), karta Olsztyn z około 1962 roku (ryc. 3C) 
i mapa topograficzna w układzie PUWG 1965 (skala 1:10 
000), godło 222.214 z około 1970–1976 roku (ryc. 3D). Na 
najmłodszej mapie zasadniczo brak oznaczeń dla samej miej-
scowości, ale zachowała się ona w postaci nazwy miejscowej 
„Wilki”. Zabudowania widoczne na mapie alianckiej z 1962 
roku to zapewne przerys ze starszych przekazów kartograficz-
nych. Kolonia w tym czasie była już najpewniej opuszczona.

Obecnie relikty zabudowań znajdują się na obszarze za-
lesionym, ale rozplanowanie kolonii możliwe jest do zrekon-
struowania na podstawie obrazowania danych uzyskanych 
w wyniku skanowania technologią ALS (ang. Airborne Laser 
Scanning) (ryc. 4). Drzewa rozsiały się samodzielnie pokry-
wając dawną kolonię w sposób nieregularny i dość gęsty 
(ryc. 1). Budynki noszą ślady intencjonalnej rozbiórki. Wśród 
zachowanych kamiennych fundamentów tylko sporadycznie 
można natrafić na cegły lub dachówki zachowane w pełnej 
formie. W większości widoczny jest na powierzchni rumosz 
ceglany, potłuczone dachówki, lub rzadko, fragmenty kafli 
z białą polewą. Co ciekawe, w centralnej części kolonii za-
chował się w dobrym stanie żelazny, ażurowy krzyż wyso-
kości około 2 m posadowiony na betonowym cokole (ryc. 
5). Ozdobiony był sztucznymi, plastikowymi kwiatami, któ-
re świadczą, że pomimo upływu wielu lat od opuszczenia 
osady, pamięć o niej wśród okolicznej ludności funkcjonuje, 
a specjalne miejsca nadal są otaczane opieką.

Zagadnienie opuszczonych założeń ruralistycznych, 
zwłaszcza tych datowanych na XIX i początek XX wieku, nie 
było do niedawna przedmiotem szczególnego zaintereso-
wania archeologów oraz służb konserwatorskich. Jednakże 
w ostatnich latach temat ten zyskuje na uwadze i zaczy-
nają się pojawiać opracowania naukowe o nim traktujące. 
Przykładem mogą być artykuły Anny Majewskiej na temat 
zanikłych jednostek osadniczych z obszaru pogranicza ma-
zowiecko-mazurskiego20, Andrzeja Affeka, przedstawia-
jąca na przykładach opuszczone wsie z obszaru Karpat21 
oraz praca zbiorowa pod redakcją Przemysława Nocunia, 
Agnieszki Przybyła-Dumin i Krzysztofa Fokta na temat „za-
ginionych wsi”22 z ciekawym artykułem Krzysztofa Fokta 
i Marii Legut-Pintal o zanikłych wsiach na Wzgórzach Strze-
lińskich23.

Ważny odnotowania jest także fakt, że w Programie opie-
ki nad zabytkami województwa warmińsko-mazurskiego na 
lata 2016–2019 uchwalonym przez Sejmik Województwa 

20 Majewska 2017.
21 Affek 2016.
22 Nocuń, Przybyła-Dumin i Fokt 2016.
23 Fokt i Legut-Pintel 2016.

Ryc. 4.  Kolonia Wilki (niem. Wölken), gm. Dobre Miasto: A. na mapie 
z serii Topographische Karte Meßtischblatt, karta Guttstadt 
(źródło: www.igrek.amzp.pl); B. na obrazowaniu danych LiDAR 
(źródło: www.geoportal.gov.pl); C. na ortofotomapie (źródło: 
www.geoportal.gov.pl); D. na ortofotomapie z zaznaczonymi na 
czerwono reliktami budynków i zaznaczoną na zielono dawną 
drogą wyrysowanymi na podstawie obrazowania danych LiDAR 
(źródło: www.geoportal.gov.pl) (oprac. R. Solecki)

Fig. 4.  Hamlet Wilki (germ. Wölken), community of Dobre Miasto: 
A. the map Topographische Karte Meßtischblatt, chart Guttstadt 
(source: www.igrek.amzp.pl); B. the visualisation of LiDAR data 
(source: www.geoportal.gov.pl); C. the orthophotomap (source: 
www.geoportal.gov.pl); D. the orthophotomap with marked 
with red line relics of the buildings and with green line old road 
(source: www.geoportal.gov.pl) (designed by R. Solecki)
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Zanikłe siedliska poniemieckie na obszarze Warmii i Mazur 

Warmińsko-Mazurskiego znajduje się wyszczególnienie ze-
społów ruralistycznych, także tych współczesnych24, jako 
jednego z elementów zasobu dziedzictwa kulturowego wo-
jewództwa warmińsko-mazurskiego. Na chwilę obecną zapis 

24 Załącznik do Uchwały Nr XVIII/426/16 Sejmiku Województwa Warmińsko
-Mazurskiego z dnia 28 czerwca 2016 r.: 20–22.

ten dotyczy w głównej mierze zespołów i obiektów, które 
nadal mają pełną formę i pełnią swoją funkcję. Skoro jednak 
grupa ta weszła już w orbitę zainteresowań urzędników od-
powiedzialnych za zachowanie dziedzictwa kulturowego, to 
być może w niedługim czasie stanie się standardem rozcią-
ganie opieki konserwatorskiej także na stanowiska archeolo-
giczne, na których relikty tego typu założeń występują.

Ryc. 5.  Kolonia Wilki (niem. Wölken), gm. Dobre Miasto. Żelazny krzyż – jeden z nielicznych dobrze zachowanych obiektów w obrębie dawnych zabudo-
wań (fot. R. Solecki)

Fig. 5.  Hamlet Wilki (germ. Wölken), community of Dobre Miasto. Iron Cross – one of the few well-preserved objects within the hamlet (photo 
by R. Solecki)
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Warmian-Masurian Province in the north-eastern part of 
Poland is a region where there are a lot of abandoned 
buildings, standing single or in groups, sometimes form-
ing complete rural complexes. These relics are a testimo-
ny to the huge changes that have taken place in this area 
since the beginning of the 19th century, and culminated 
in the great migration during and at the end of World 

War II. This article aims to present the described issue on 
a single, representative example from the area of Warmia 
– the Wilki hamlet (germ. Wölken) in the community of 
Dobre Miasto.

Translated by Rafał Solecki

Rafał Solecki

Post-German habitats in Warmia and Mazury. Example of the Wilki hamlet (Wölken),  
community of Dobre Miasto
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