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WstQp zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

3akon Domu Niemieckiego pw. Najswi^ tszej M ar ii Panny, zwyczajowo 

zwany krzyzackim, pow st at w 1191 roku. W 1228 roku ot rzymat  w len-

no od Konrada M azowieckiego ziemi? clieimir iskg, ktora stanowifa cz?sc 

domeny mazowieckiej, lecz 

w owym czasie byla cz?-

sciowo opanowana przez 

Prusow. DIatego rycerze za-

kohni przyj?li wtosci dopie-

ro w 1331 roku, obejmu-

j^c w pierwszej kolejnosci 

opuszczony grod Postolsk 

(pozniej zabudowany t o-

runskim zamkiem). Jako 

ze sity inwazyjne Zakonu 

liczyty wowczas kilkunastu 

zbrojnych, za schronienie 

wystarczat  im pot?zny dgb 

rosnqcy na majdanie grodu. 

Wedfug legendy straznica 

na d?bie byta parokroc bezskutecznie ata-

kowana przez pogan. 

Pi?cdziesigt  lat  pozniej cate Prusy nale-

zaty do Krzyzakow. „ Brudnq robot ?"  wy-

konali za nich tzw. goscie, czyli krzyzow-

cy. Rycerz mia*  obowiqzek co najmniej 

raz w zyciu wziqc udziat  w wypraw ie 

krzyzowej. Jerozolima lezata daleko, po-

droz do niej byta niebezpieczna, a mu-

zutmanie - smiertelnie grozni. Prusowie zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Tworca pot^g i zakonu - Herman von Salza (z lewej ) -

malowidi o z ratusza w  Chelmni e 

Fragmen t  obrazuzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Pnybycie  Krzyiakdw  na  ziemi^ 

chelmM skq  przedstawiaĵ ceg o strainic ? rycersk ^  na 

dfbi e (wg widokowk i wydane j przez Muzeum 

Okr̂ gow e w  Toruniu , fot . Andrze j R. Skowrortski ) 

2 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

PA zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBASISTW O Z A K O N N E 

• •  Ziemie opanowan e przez 

Krzyzakb w  i kawaterd w 

mieczowyc h w  chwil i pot ĉzeni a 

obu zakond w  w  1237 r 

• •  Ziemie zaĵ t e do 1260 r 

H Ziemie zaĵ t e do 1310 r. 

• •  Ziemie zaĵ t e do 1360 r zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
WK Ziemie zaĵ t e do 1410 r 

Posiadtok i biskupi e 

w  Inflantach , w  praktyc e 

niezalezn e od zakonu 

Ziemie pod panowanle m 

przejkiowy m 

Obszary zakreskowan e to ziemie 

o ograniczony m wtadztwi e KrzyzakOw 

{tere n dziatai ^  zbrojnyc h przeci w 

Litwi e lub zbuntowany m poddany m 

\WOtOG0SZCZ 
•  Ziemia  siup: 

\
SZCZECI^ 

KOWNO 

"' l ^WILNO 

TROKI 

MINSK 

POZNAfi 

Ziemia  wtska 

VI zastav/ ie  1382-1401 
' Ziemia  zawkna6ska 

>tOCK *  'oM wie  1384-1399 
.OROHICZYN 

NOWOGRzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAADEX 

Rozwdj Partstw a Zakonnego nad Battykle m 

mieszkali po sqsiedzku, nie przedstawiali w ielkiego zagrozenia i mozna 

ich byto t t uc suszonym dorszem. Nic dziwnego, ze najazdy na Prusy cie-

szyty si? duzq popularnosciq. Goscie zakonu rok po roku opanowywali 

nowe tereny, przekazujqc je zakonowi. Byto t o jednak zaj?cie sezonowe, 

wi?c Krzyzacy musieli przezyc do kolejnej w izyt y krzyzowcow i ut rzymac 

jak najwi?kszy stan posiadania. Skqposc sit  zakonu implikowata pot rzeb? 

budowy zamkow. Zapewniaty schronienie i strzegty gtownych szlakow 

komunikacyjnych, kt orymi mozna byto szybko dostarczac zaopat rzenie. 

DIatego najstarsze warownie krzyzackie powstaty nad sptawnymi rzeka-

mi (Torun, Chetmno i Kwidzyn nad Wistg, Elblqg nad rzekq Elbigg, Bra-

nlewo nad Past?kq) i nad brzegiem Bat tyku. I diatego byto ich tak duzo. 
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Zamki tymczasowe zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Pierwsze zamki Krzyzacy stawiali w miejseu polskich (w ziemi chet mlt i-

skiej) i pruskich grodow, z wykorzystaniem wczesniejszycln umocnieri. 

Zaiezato im na szybkim post?pie prac, wi?c korzystali z buduica dost?p-

nego i prostego w obrobce: drewna, kamieni, ziemi i gliny. Powszechnie 

stosowali prefabrykaty - kratownice, skrzynie, plecionki, zestawy beiek, 

z ktorych btyskawicznie mont owali budynki ryglowe i „ mury" . Elementy 

budowlane dostarczali na miejsce inwestycji statkami. Oczywiscie korzy-

stali tez z „ bezpt at nej"  pomocy podbit ej ludnosci. Dobra logistyka, do-

godna lokalizacja, bezptatna sita robocza i tanie materiaty umozliw iaty 

nadbudowanie grodu zamkiem nawet  w dw a t ygodniel l !  

Zarys grodu implikowat  form? zamku, chociaz Krzyzacy starali si? 

adaptowac do lokalnych warunkow wzorce europejskiej archit ektury. 

Budynki stawiano w zwartych ciqgach, wzmacnianych u boku w iezami. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Po zamkach tymczasowyc h pozostat y wcelki e ziemne kopce - Gardyn y (pow . ostrddzki ) 

Domy mieszkalne miewaty do czterech kondygnacji, a wieze ponad 10 m 

wysokosci. Wjazd w obr?b warowni wzmacniano nasypami i palisadg, 

tworzqc zaiqzek przedbramia. W w ielu grodach waty podwyzszono kon-

st rukcjg sktadajqc^ si? z drewnianego szkieletu ze skrzyri (kratownic) 

wypetnionego glinq, ziemiq i kamieniami, zabezpieczon^ drewnianymi 

oktadzinami. Te pseudomury miaty do 6 m wysokosci i do 2 m grubosci. 

Byty wprawdzie mniej wyt rzymate od ziemnego wat u, ale t rudniejsze do 

sforsowania. 

Historycy okreslajq drewniano-ziemne zamki zakonne nazwq „ t ym cza-

sowych". Nie jest  t o wtasciwe. Obiekty t e byty wygodne, ognioodporne, 

doskonale spetniaty wi?kszosc swoich funkcji i t am, gdzie nie wymagaty 

tego wymogi milit arne, przet rwaty do korica panowania krzyzackiego 

(Grodno pod Chetmzq, Bemowizna nad Past?kq, Stary Dzierzgon). W poz-

niejszych wiekach Krzyzacy nadal stosowali mieszane techniki fort yf ikacyj-

ne, tqczqc elementy drewniane i ziemne z murowanymi (nawet  w obiek-

tach rangi komturskiej, np. w Grudziqdzu, Radzyniu, Swieciu). 

Zamki t ypu przejsciowego 

miar? jak krzepta wtadza Zakonu, drewniano-ryglowe obiekty zam-

kowej zabudowy zast?powano murowanymi. W Toruniu wystawiono 

dom komtura, kolejny w Elblqgu, w Chetmnie Wiez? M estwina. Stopniowo 

dodawano nast?pne elementy, az krqg ceglanych scian w petni si? domkn^t . 

Warto wspomniec o ewenemencie, jakim byty warownie w Grudziqdzu i Po-

krzywnie. ZIokalizowano je na miejseu majqtkow przej?tych od cystersow. 

Jest  wielce prawdopodobne, iz Krzyzacy wkomponowali w militarny kom-

pleks obiekty murowane, zbudowane dIa cystersow. Pochodzenie takie przy-

pisuje si? wiezy zamkowej w Grudzigdzu, zwanej Klimkiem. 

Jako ze zamki drewniano-ziemne nawigzywaty zarysem do owalu grodu, 

tak i wyroste w ich miejseu murowane warownie miaty obty, nieregularny 

zarys (Toruri, Pokrzywno, Sztum). M itosnicy schematow nazywajq takie 

obiekty zamkami t ypu przejsciowego, twierdzqe, ze Krzyzacy metodq prob 

i bt?d6w poszukiwali optymalnego dIa nich modelu zamku. Krzyzacy nie zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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Najstarsz y z zamkow  typu przejkioweg o - Torun zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

musieli szukac takiego wzorca - w palestyriskich wtosciach uzytkowali stare, 

czworoboczne fort y nawiqzujgce formq do rzymskiegozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA cast rum oppidium. Po 

prostu dostosowywali potrzeby militarno-mieszkalne do warunkow tereno-

wych i swoich mozliwosci eko-

nomicznych. Potwierdza t o naj-

lepiej zachowany i najmtodszy 

zamek „ t ypu przejsciowego" 

w ^widwinie, przej?tym przez 

Zakon w 1384 roku. M imo 

budowy krzyzackiego domu 

i pozniejszych inwestycji joan-

nickich, zamek obtq liniq nadal 

nawiqzuje do ksztattu grodu 

pomorskiego, w miejseu kto-

rego powstat. A przeciez w t e-

dy juz stosowano tzw. model 

zamku-klasztoru. 

Najmtodsz y z zamkow  typu przejscioweg o -
iwidwi n 

Przestanki ekonomiczno-spoteczne zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Pierwszym zamkiem w catosci murowanym byt  t orur iski (choc nie-

ktorzy badacze opt ujq za bierzgtowskim), ktorego t ransformacja za-

koriczyta si? w latach 80. XIII w ieku. Zdziwi si? ktos, czemu tak dtugo t o 

t rw at o. Bowiem do budowy lub przebudowy zamku pot rzeba pieni?dzy, 

pokoju, robotnikow, zaplecza gospodarczego i jeszcze w i?cej pieni?dzy. 

Przebudowa dowolnego elementu warowni niosta zagrozenie, gdyz 

nadwer?zata system obronny (poki si? w wale wiezy nie wymuruje, poty 

wyrwa b?dzie). M urarka wymagata wykwalif ikowanych budowniczych 

i statych, duzych dostaw buduica. Trzeba wi?c byto wpierw zatozyc ce-

gielnie, wapienniki, kuznie, warsztaty kamieniarskie, ceramiczne, stolar-

skie it p. Obsada budowlano-rzemieslnicza musiata bye liczna, miec dobre 

kwalifikaeje i zapleeze bytowe. Krzyzacy doszli do wniosku, ze najlepiej (bo 

najtaniej © ), by fachowey wywodzili si? z lokalnych spotecznosci. DIatego 

lokowali w iele miast  i dbali o ich rozwoj, dofinansowywali budow? murow 

miejskich i szkot, sprowadzali doswiadczonych majst row, by podwtadni 

mieli si? od kogo uczyc, za-

pewnili cechom duzq nieza-

leznosc it p. 

Wreszcie pieniqdze - Za-

kon jako korporacja miat  ich 

pod dostat kiem, ale kazda 

duza jednostka administ ra-

cyjna byta samofinansu-

jqca. Prowadzita dziatal-

nosc (w t ym inwestycyjnq) 

w oparciu o lokalne podatki 

i wtasne zyski. Ewentualnie 

jeden komtur mogt  od dru-

giego pieniqdze pozyczyc, 

ale pozniej musiat  oddac. 

Bez malych warsztatd w 

nie bylob y wielklcl i zamkbw  (Malbork ) 
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Od grod u po warown y klasztor - okazat y AiV-wjeczny , „klasyczny "  zamek w  Gniewi e zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Odpowiednie warunki do budowy murowanych zamkow zapewnito zisz-

czenie si? kilku przesfanek: wzrost  liczby mieszkaricow i dochodow lokal-

nych (b?dqcy nast?pstwem wzrostu zamoznosci spoteczeristwa), rozwoj 

cechow poszerzajqcy krqg fachowcow i dtuzszy okres pokoju. 

Powyzsze okolicznosci wystqpity dopiero po drugim powstaniu Pru-

sow (1260-1273). Wprawdzie bunt  Jacwingow i pozniejsze najazdy 

Litw inow destabilizowaty rozwoj wschodnich komt ur i i , ale zachodnie 

Prusy zyfy w pokoju, rozwijaty si? i bogacity. I t am pojaw ify si? pierwsze 

zamki-klasztory. 

Zamki-klasztory.. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

montynuujqc dzieto fortyf ikacyjne, Krzyzacy szukali rozwiqzari utatw iajq-

cych realizacj? podstawowych celow rycerskiej korporacji. A byty nimi... 

nie, wcale nie walki. Statutowym zadaniem byto kultywowanie zakonnej 

wspolnoty w duchu chrzescijariskim. Drugim celem, choc nie uj?tym w sta-

tutach, byta budowa gospodarczej pot?gi, oczywiscie tyIko po t o, by lepiej 

realizowac zadanie gtowne. Przystosowali wi?c do swoich potrzeb reguty 

budownictwa klasztornego cystersow, wyksztatcajqc u schytku XIII w ieku 

model tzw. warownego klasztoru (i folwarku zarazem). Sktadat  si? nan dom 

zakonny, zwany zamkiem gtownym, wysokim, bqdz po prostu „ dom em " , 

oraz oddzielnie ufortyfikowane podzamcze gospodarcze, a czasem i dwa. 

Zamki-klasztory planowano i wznoszono wedtug podobnych regut , 

ktore rygorystycznie stosowano tyIko przy budow ie gtownego cztonu 

w arow ni. Dom musiat  swiadczyc o pot?dze Zakonu, ale tez sprzyjac 

rozwojow i duchowosci i w i?zi braterskich. Rozplanowanie pomieszczeri 

sprawiato, ze rycerze caty czas zyli we wspolnocie. Razem modlili si?, je-

dli, spali, pracowali i znow si? modli l i , nawet  t oalet y mieli zbiorcze. Nic 

dziwnego, ze rycerze uznawali rejzy (wypady zbrojne na Litw?) niemal 

za wakacje, m imo iz grozita im ut rata zycia lub uszczerbek na zdrow iu. 

Rekonstrukcj a zamku w  Radzyni u Chetmitiski m wykonan a przez Caria Steinbrecht a 



...i zamki-nieklasztory zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Paristwo zakonne, a doktadniej cz?4c nalezqca do Zakonu NMP, dzie-

lito si? na duze okr?gi administ racyjne, ktorych zarzadcy podlegali zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
'  i •  bezposrednio w ielkiemu mist rzow i. Byty t o wi?c komturie i niektore 

wojt ostwa wydzielone. Termin „ duze" dotyczy bardziej uprawnieri ad-

minist ratora niz obszaru, gdyz stanowi^ce jeden okr?g w ojt ost w o Nowej 

M archii byto wi?ksze od wszystkich komturstw ziemi chetmiriskiej tqcznie. 

' Duze okr?gi krzyzackie (oraz dominia biskupow) dzielity si? na mate okr?-

gi. Osrodkiem wtadzy kazdego okr?gu, duzego imat ego, byt  zamek. TyIko 

wi?ksze obiekty zatozeniem mniej lub bardziej nawiqzywaty do modelu 

warownego klasztoru. M niejsze obiekty wyrozniaty si? wi?kszym zrozni-

cowaniem form , a ich funkcjonalnosci ograniczano do lokalnych pot rzeb. 

Nadto krqg warownych siedzib krzyzackich poszerzajq st raznice, re-

zydencje mysliwskie, domy podrozne w ielkich mist rzow czy biskupow, 

siedziby Zakonu wznoszone w zespotach folwarcznych i w kazdym mie-

scie. W dokumentach roznie je okreslano: dwor, kuria, dom rycerski, 

czatownia. Rozne tez formy przybieraty: kamienic, wiez mieszkalnych, 

kaszteli. Niemniej smiato mozna nazywac je zamkami (lub z uwagi na 

wielkosc - zameczkami). Nawet  nie majqc wiedzy o danym obiekcie 

Siymbark u (pow . itawski ) nie sposo b pomyl kzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA i warowny m klasztore m 

Wielk l Mtyn w  Gdaiisk u 

(gdyz np. ulegt  zniszczeniu jeszcze w sredniowieczu, a jego badah arche-

ologicznych nie przeprowadzono), smiato mozna uznac go za obronny. 

Krzyzakow dotkn?ta bow iem mania fort yf ikowania - zwykty chlewik bu-

dowali t ak, jakby miat  wyt rzymac t ygodniowe obl?zenie. Wieiki M t yn, 

otoczony odr?bnym murem, byt  drugim po komturskim zamku najwaz-

niejszym ogniwem obrony Gdahska. Zapewne rownie warowne byty bu-

dynki mieszkalne rycerzy zakonnych. 



Co uznajemy za krzyzacki zamek? zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

3apewne odniostes Czytelniku wrazenie, ze niniejsza publikacja opo-

wiada o zamkach krzyzackich wzniesionych w Prusach. Teoretycznie 

tak, ale... 

Pod t erm in „ zam ki krzyzackie"  badacze podciqgaj^  budow ie obronne 

wtadz paristwa zakonnego. TyIko ze owo paristwo byto formq federacji 

duchownych i sktadato si? z dziewi?ciu odr?bnych, samorzqdnych cz?sci 

(podziat  w tasnosciowo-prawny). % pierwotnych Prus przypadto zakono-

w i rycerskiemu, % czterem biskupom,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA YzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAB cztererii kapitutom katedralnym. 

Wtadz? zwierzchniq nad catosciq sprawowat  w ieiki mist rz zakonu, do 

ktorego wytqcznych kompetencji nalezato prowadzenie wojen i polit yki 

zagranicznej. 

Kazdy z dziewi?ciu podmiot ow wtadzy paristwowej (jednoosobowych 

bqdz kolegialnych) samodzielnie zarzqdzat  swym dominium, m.in. usta-

lat  podat ki, lokowat  miasta, budowat  i ut rzymywat  zamki. Jako ze prym 

w pracach fort yf ikacyjnych w iedii Krzyzacy, stosowane przez nich rozwig-

zania stanowity wzor dIa pozostatych panow Prus. DIatego krzyzackimi 

zwiemy zarowno warownie Zakonu NMP, jak i biskupie czy kapitulne. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Biskup i Lidzbar k Warmirtsk i wieik i jak zamek konwentualny , ale znaunl e pvszniejsz y 

Krzyzacki e Bobrowniki  - dalek o od granic y Prus (pow . lipnowski ) 

Zakon NMP byt  bardzo ekspansywnq korporacjq i kazde t eryt or ium , do 

ktorego uzyskat  wzgl?dne prawa, chocby tymczasowe, for t yf ikowat . Poza 

Pomorzem Gdanskim, ktore stato si? cz?sciq Prus krzyzackich, pozosta-

tosci ich zamkow znajdziemy takze w Nowej M archii, ziemi dobrzyriskiej, 

na Kujawach i... Suwalszczyznie. 

TyIko... CO t o jest  zamek? Kazdy powie, ze t o obiekt  obronny, po staro-

polsku „ zamkty" . Kiedy jednak przychodzi do rozwini?cia zwi?ztej def ini-

cji, pojawiajq si? problemy. Rodzaj buduica czy t rwatosc nie przesqdzaty 

0 randze obiektu, istniaty bowiem zamki drewniane i zabudowy mieszanej. 

Rozmiar tez nie miat  znaczenia, gdyz za zamki uznawano obiekty w ielko-

sci Willi i wieze mieszkalne. Tradycje kulturowe... coz, zarowno Polacyjak 

1 Niemcy grzecznosciowo nazywali zamkiem siedzib? kazdego dziedzica, 

bez wzgl?du na jej walory obronne (wedtug map Prus sprzed 1945 roku 

nie byto wi?kszej wioski bez schlossu). Zamkolodzy precyzujq definicj? za 

pomocq innych niz obronna funkcji obiektu, np. musiat  bye jednoczesnie 

siedziby pana feudalnego, cent rum administ racyjnym i osrodkiem pro-

dukcyjnym, jednak do kazdej z tych definicji mozna dodac jakies „ ale" . 

By wi?c nie przedtuzac rozwazari teoretycznych, ustalamy, ze nasza 

publikacja t raktuje o obiektach warownych zbudowanych przez panow 

Prus w Prusach i nie t yIko, autorytarnie przez autora uznanych za zamki. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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Nasze kryteria 

zaieznosci ktorej funkcjonalnosci obiektu przydamy pierwszert -

stwo, warownie krzyzackie mozna przypisac do kilku klasyfikacji: 

1. Kryterium w ielkosci: zamki duze, z w ielkim podzamczem lub kilko-

ma podgrodziami (Gniew, Rogozno), srednie, z jednym podzam-

czem (M orqg, Brat ian) i mate (M itakowo, Beztawki). 

2. Kryterium administ racyjne: zamki konwentualne (siedziby kon-

w ent u zakonnego, zwane tez komturskimi, np.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Swiecie , Dzierzgori), 

urz?dnicze (wojt owskie, prokuratorskie, np. L?bork, Okartowo, La-

ski), pomocnicze (domy mysliwskie i miejskie, warowne folw arki, 

st raznice, np. Chom?towo, Woptawki, Gardyny). 

3. Kryterium lokalizacyjne wzgl?dem miasta: stanowiqce samodziel-

ny zespot  obronny (Pokrzywno, ^ w idw in, Koscierzyna), stanowiqce 

odr?bny element  zespolonych umocnieri (Toruri, Elblqg), wtqczone 

w obr?b umocnieri miejskicli (Past?k, Nowe). 

4. Kryterium geofizyczne: zamki skarpowe (Starogrod, Grudziqdz), n i -

zinne (Lidzbark, Gdansk), wodne (Radzyri, Swiecie) . 

M ozna tez wyrozniac warownie murowane i drewniano-ziemne (Bo-

rzecfiowo) albo t ypow e (Gdansk), niet ypowe (Frombork, Dobre M iasto) 

i warowne folwarki (Chom?towo). zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Jeden z najmniejszyc h zamkdw  krzyzackic h - Jasiniec j 

lie jest  zamkow krzyzackich? 

d lat  historycy ustalaj^ , ile zamkow zbudowali Krzyzacy i konsensu-

su nie osiqgn?li. Nie t yIko z powodu problematyki klasyfikacyjnej. 

Wojny polsko-krzyzackie starty z powierzchni ziemi w iele obiektow, ale 

i archiwa, w ktorych mozna by stosowne informacje znalezc. 

Nieliczne zachowane dokumenty wskazujq czasem, ze w danym miejseu 

zamek byt  lub mogt  bye. Kto styszat  o zamkach we Wrzesinie, M irachowie, 

Parchowie czy t .ebie? Skqpe zapiski o urz?dujqcych administ ratorach krzy-

zackich wskazujq, iz jakies warowne obiekty t am istniaty, ale jakq miaty 

rang? i gdzie doktadnie staty... o t ym dokumenty milczq. W kazdym ra-

zie wedtug dokumentow Krzyzacy (oraz biskupi i kapituty) wymurowali 

na ziemiach obecnie polskich okoto 55 zamkow duzych, 75 srednich, 

80-100 matych oraz postawili 100 zamkow tzw. tymczasowych. 

Skoro rozstrzygamy kwest i? zgodnie ze zrodtami pisanymi, t o skqd 

okreslenie „ okot o" ? Czasem t rudno okreslic, w jakiej fazie budowy byt  

obiekt , kiedy Krzyzacy zaniechali inwestycji lub zmienili jej przeznacze-

nie. Na przyktad do wzniesienia zamku w Gniewie wykorzystano mate-

riat  z rozbiorki zamku Pot terberg (nieustalonej lokalizacji). M alborskq 

siedzib? zbudowano z cegiet  zamku w Zantyrze. Projekt  zamku chetmir i-

skiego porzucono po 50 latach budowy (pozostata po nim Wieza M e-

stw ina), a nim powstat  zamek w K?trzynie, wzniesiono w miescie wa-

rowni? znacznie wi?kszq (w jej miejseu stoi kosciot  sw. Jerzego). 

Co ciekawe, wi?kszosc historykow przywotuje fakt , iz ze wzgl?d6w 

logistycznyeh Krzyzacy zaktadali warowne siedziby tak, aby jednq od 

drugiej dzielit  dzieri drogi - bez wzgl?du na kierunek podrozy. Dzieri dro-

gi pieszo, z wozem i w petnym rynsztunku - czyli, 

w zaieznosci od uksztat towania powierzchni, na , 

odiegtosc 18-22 km. Powiqzawszy takq zaieznosc ' * ' 

z wielkosciq paristwa zakonnego dojdziemy do 

wniosku, iz siedzib krzyzackich pow inno bye o oko-

to 50-60 w i?cej, niz wskazujq dokumenty. Jest  t o 

jednak wyzwanie dIa mediew istow i archeologow. 

Wleza Mestwin a w  Chelmni e (obecni e w  obr^bl e 

kompleks u klasztorneg o sl6st r miloslerdzla ) zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

AS-



CO zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Nie dia gent lemanow 

godnie z nowomowg, budowa zamkow byta lokatq kapitatowq majg-

cq na celu zachowanie dalszych zdolnosci inwestycyjnych i produkcyj-

nych. Jakby ten betkot  nie brzmiat , skoro zacz?lismy o pienigdzach, war-

t o zastanowic si?, ile Krzyzacy zainwestowali w ochron? swojego stanu 

posiadania. A koszt  budowy - w grzywnach srebra (1 grzywna t o okoto 

200 g czystego srebra) - wynosit  odpow iednio: 

•  zamki duze: 20-22 tysigce 

•  zamki srednie: 6-10 tysi?cy 

•  zamki mate: 3-5 tysi?cy 

•  drewniano-ziemne: 0,6-1 tysiqc 

Wyjqtek stanowity gtowne rezydencje, jak biskupie w Lidzbarku War-

miriskim czy Lubawie, kosztujgce okoto 40-50 tysi?cy grzywien. Nato-

miast  budowa najwi?kszego ceglanego zamku na swiecie, malborskiego, 

pochton?ta przeszto 100 tysi?cy grzywien. Lekko liczqc, na warownie 

zakon wydat  m inimum 2,3 min grzyw ien, czyli 475 t on srebra lub - l i -

czgc inaczej - okoto 120 t on ztota (przed odkryciem ztoz Nowego ^wiata 

parytet  srebra do ztota wynosit  niespet- ^  

na 4:1). A jeszcze nalezy doliczyc do — ^ "  ^  -

tego krocie wydane na inwestycje 

w Dolnych Prusact i (obecnie obwod j 

kaliningradzki) i ziemiach litewskich 

przejsciowo opanowanych przez 

Zakon. I gdyby tak udato si? osza-

cowac kwoty przeznaczone na 

wyst roj i wyposazenie m i-

lit arne zamkow, oraz na 

ich remonty... Pociqgow 

z Watbrzycha by zabrakto 

do przewiezienia tego 

ztota!  zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Tam skarb  m6j, 

gdzie  serce  moje... zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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Lokalizacje 

poczqtku Krzyzacy budowali zamki po t o , by przezyd i ut rzymac Prusy, 

a nastQpnie by nimi sprawniej zarzgdzac i zwi^kszac swoje dochody. 

Wprawdzie za pierwsze siedziby obierali zdobyte grody, ale tyIko potowa 

tych lokalizacji si? utrzymata (Reszel, Past?k). Kiedy wzrosty dochody i na-

staty spokojne lata, niektore z osrodkow administ racyjnych przeniesiono 

w nowe miejsca, tak ze niedaleko starego powstaj nowy Dzierzgori, w po-

blizu Starego Targu - Dqbrowno, a opodal Biatogardy zatozono L?bork. 

Relokacje rzadko miaty na celu zwi?kszenie warownosci siedziby, gdyz 

stare grody staty juz w miejscach o naturalnych walorach obronnych. We-

dtug Krzyzakow zamek miat  bye warowny, ale tez - jako osrodek admi-

nist racyjny - musiat  przynosic dochody. DIatego wybierajqc od schytku 

XIII w ieku miejsce pod zamki relokowane czy nowe, bardziej niz wzgl?-

dami st rategicznymi kierowali si? ekonomiq i logistykq. M ury i fosy mo-

gli zbudowad, o ile mieli budulec pod r?kg. Zamiast  miejsc o wysokich 

walorach obronnych wybierali sqsiedztwo nieduzych rzek nap?dzajqcych 

maszyneri? przemystowq oraz stanowiqcych szlak t ransportowy. Woleli 

otoczenie pol uprawnych niz bagnisk, gdyz przez takie tereny tatw iej byto 

prowadzic nowe drogi, a takze miejsca obfitujqce w kopaliny. No i przy no-

wej lokalizacji musiato bye wystarczajqco duzo miejsca na lokacj? miasta. 

Zantyr, gdzie poczqtkowo urz?dowat  konwent  zutawski, lezat  na wy-

sokiej nadwislariskiej skarpie, w miejseu bardzo warownym, strzegqe 

handlowej Wisty - ktorej wody nie nadawaty si? jednak do nap?dzania 

mtynow (niski spadek nurt u). Za t o w M alborku byty duze poktady dobrej 

gliny i dogodne warunki do postawienia mtynow, t am wi?c przeniesiono 

konwent , a pozniej zamie-

niono zamek w siedzib? 

wielkiego mist rza. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Gnidzî d z -zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA z lewej widoczn y 

Klime k (pozostatoi ^  zamkowego 

stotpu) , z prawe j nadwislahski e 

spkhrze , czyl i to, co zarabial o na 

utrzymani e zamku 

Przygotowanie inwestycji zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Prace wst?pne zaczynano niekiedy... 30-40 lat  przed budowq zamku. 

Krzyzacy zawczasu t ypowali korzystne lokalizacje i w ich sqsiedztwie 

zatapiali w zbiornikach wodnych duze ilosci swiezo sei?tyeh, dorodnych 

pni. Latami zanurzone drewno wolno ut ieniato si?, twardniato i stawato 

si? odporne na grzyby oraz szkodniki. Drewna tego uzywano na wi?z-

b? dachowg, ganki komunikacyjne i obronne, a takze elementy wyst ro-

ju . Do dekoracji stuzyt  zwtaszcza czarny dqb, czyli zwykty dqb, ktory po 

50-100 latach lezakowania w w o-

dzie nabierat  barwy hebanu. 

5-7 lat  przed „ godzinq zero"  wy-

einano w okolicy drzewa i krzaki, 

ktore pozostawiano do wyschni?-

cia (na opat ), cz?sc przerabiano na 

w?giel drzewny. Jako ze z reguty 

zapleczem dIa kazdego zamku byto 

miasto lub w ies, pola po karezun-

ku przekazywano kolonizatorom. 

Ci zas mieli obowigzek wszystkie 

kamienie wygrzebane w pracach 

rolnyeh dostarczyc na plac budowy. 

W t ym samym czasie lub nieco poz-

niej zaczynano gromadzic wapno. 

Zaktadano wapienniki, w ktorych 

lasowano lub palono wapno - zaj?-

cie bardzo niebezpieczne, grozgee 

zat rueiem i poparzeniami. 

Dwa lata przed budowq roz-

poczynano produkej? cegiet . Na 

jesieri wykopywano glin? i odpo- czamyd^ b 

wiednio jq nawilzano na „ prze-

zimowanie" . Po roku st rykarze formow ali z gliny cegty i przesuszali na 

storicu, a nast?pnie je wypalali. Pierwsza czynnosc szta migiem, druga zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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wymagata czasu. Z przeschni?tyct i cegiet  formowano wysol<ie l<opce, 

przel<tadajgc icli warstwy miatem w?glowym, boi<i l<opca obsypywano 

ziemig, a pod spodem palono drewnem. Ogieri ciqgn^t  w gor? kopca 

przez kilka dni, kolejnych kilka t rw at o stygni?cie zatadunku. Totez w naj-

wi^kszycfi cegielniach krzyzackich produkowano 150-200 tysi?cy cegiet  

rocznie, zuzywaj^c przy t ym do 40 t on miatu w^glowego i 300 m ' drew-

na. M niej opatozerne byty piece komorowe, ale z uwagi na nieznacznq 

wielkosc byty tez mniej wydajne - w cegielniach uzywajgcych tego t ypu 

piecow produkowano 30-50 tysi?cy cegiet  rocznie. A tyIko na malborskg 

warowni? t rzeba byto 30-50 milionow cegiet !  11 

Czasem ostatnim etapem przygotowawczym byta budowa tymczaso-

w ej siedziby dIa krzyzackiego konwentu lub administ ratora, ktory nad-

zorowat  budow? - o ile zamek wznoszono w nowym miejseu, a nie przy 

starym grodzie. Zazwyczaj stawiano go w miejseu przysztego podzamcza. 

Przy nim zas zaktadano warsztaty, stolarnie i kuznie. 

Budowniczowie zamkow 

rzyzacy (biskupi, kapituty) byli inwestorami, w w ielu przypadkach 

l lVznanej tozsamosei. Brat  Konrad nadzorowat  budow? Swieeia, biskup 

Stryprock lokowat  Jeziorany, warowni? eztuehowskq wznosito czterech 

komturow. Natomiast  tworcy zamkow sq z reguty anonimowi. Znamy tyIko 

paru arehitektow i muratorow, dziatajqeych w Prusach w XV wieku (M ikotaj 

Fellenstein zbudowat  m.in. patac w ielkiego mistrza i zamek w Bytowie, 

a M ikotaj Hertw ig rozpoczqt  budow? zamku w Kiszewie). 

Architekta zat rudniano do zaplanowania warowni, wytyczenia linii mu-

row, zniwelowania placu budowy i potozenia kamieni w?gielnych - czyli 

naroznych. Budow? fundamentow i murow pozostawiano prostym mura-

rzom, z reguty miejscowym, nadzorowanym przez zakonnego brata znajq-

cego si? na murarce. Dopiero do potozenia sklepieri znow niezb?dna byta 

pomoc fachowca duzej klasy. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

lejsze diiel o Mikotaj a Fellenstein a - Palac Wielkic h Mistrzb w  w  Malbork u 

Poniewaz w sredniowieczu duze inwestycje byty dose rozproszone, 

arehitektow sprowadzano z daleka, cz?sto z innych krajow. Podobieri-

stwa form ozdobnych i detail arehitektonicznych wskazujq, iz najstarsze 

zamki w Prusach budowali mist rzowie sprowadzeni z Czech, zas w dru-

giej potowie XIV w ieku Krzyzacy positkowali si? faehowcami z Turyngii. 

Jest  t o zgodne z historic polit ycznq zakonu, gdyz w drugiej potowie 

XIII w ieku najwi?ksze wsparcie milit arne ot rzymywat  od wtadcow Czech 

(to na czesc krola Przemysta zdobyty przez niego pruski grod nazwano 

Krolewcem), natomiast  w iek pozniej w kierownictw ie Zakonu znalazto 

si? w ielu rycerzy pochodzqeych z Turyngii. 0 wysokich umiej?tnosciach 

fachowcow zat rudnianych przez zakon swiadczq sklepienia, jakie zakta-

dali, czy umiej?tnosc nadania elementami architektonicznymi (wn?ki, 

szczyty) lekkosci masywnym brytom w arow ni. A juz dzietami najwyz-

szej klasy sw iatowej sq lidzbarskie kruzganki czy patac w ielkiego mistrza 

w M alborku. 



Sposoby budowy zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Wieza gtdwn a zamku w  Brodnic y 

" • jnwest ycj? prowadzono w dwojaki sposob. Na terenach zagrozo-zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
• J'nych najazdem wojska rycerskiego (w XIII w ieku pomorskiego, od 

1307 roku polskiego) wyciqgano w gor? peten obwod murow obronnych 

wraz z naroznymi wiezami (o ile byty zaplanowane). Gdy mury osiqgn?ty 

wysokosc zapewniajqcq wzgl^dne bezpieczeristwo (4-6 m), dostawiano 

do nich od st rony dziedzirica gtowne budynki mieszkalne do poziomu 

pierwszej kondygnacji i zaktadano nad nimi prowizoryczne dachy. Poz-

niej ciqgni?to mury wzwyz, stawiano kolejne pi?t ro budynkow, znow da-

chy l t d. W kolejnych etapach otaczano catosc murami zewn?t rznymi, f o-

sami, dalej zaktadano podzamcze, czasem i drugie, i t rzecie... M etoda ta 

sprawiata, iz nawet  niedokoriczony zamek dawat  schronienie znacznemu 

oddziatowi zbrojnych i stanowit  

wazny punkt  obrony t eryt or ialnej. 

Na obszarach, do ktorych docie-

raty mate zagony pruskie czy lit ew-

skie w pierwszej kolejnosci budo-

wano obiekt  obrony ostatecznej. 

Zazwyczaj byta t o wieza gtowna 

(Toruri, Reszel, K?trzyn - stary za-

mek), narozna (Chetmno) lub ust?-

powa (Okartowo). W drugim eta-

pie stawiano kolejne wieze i mury, 

a na koricu - budynki. Dzi?ki t ej 

metodzie Krzyzacy mieli gdzie si? 

schronic w czasie nieoczekiwanego 

najazdu Litw inow i modlic si?, by 

wrog byt  na t yle staby, by nie po-

kusic si? 0 zdobycie wiezy (chociaz 

w wiezy Okartowa Krzyzacy wyt rzy-

mali kilkudniowe obl?zenie). 

Po pokoju w Kaliszu, kt ory od-

zegnat  niebezpieczeristwo wojny 

z Polsk^, budow? w zachodniej cz?sci Prus zaczynano od domu miesz-

kalnego, zostawiaj^c w narozach zaczepy do murow, tzw. zczepia (Cho-

m?t ow o). Nast?pnie wznoszono wiez?, a pozniej mury wraz z pozosta-

tymi budynkami. 

DIaczego metoda prowadzenia inwestycji byta wazna? Duzy zamek 

budowano 40-50 lat , sredni okoto 30, maty 10-15; t yle tez czasu zaj-

mowato ufor t yf ikow anie podzamcza. A przez pot  w ieku mozna byto 

stoczyc w iele w ojen. Pozgdane wr?cz byto, aby wznoszony zamek zy-

skat  w jak najszybszym czasie m il i t arnq funkcj? chocby w ograniczo-

nym zakresie. 

Jak budowano zamki? 

oinol Tempo prac implikowata produkcja materiatow budowlanych, 

grubosc murow oraz technika murarska. CykI lasowania wapna 

t rw at  od czterech do pi?ciu lat , a produkej? cegiet  ograniczata owczesna 

technologia. Wprawdzie mozna byto cegt? sprowadzac z innych cegieini, 

ale t ransport  byt  czasochtonny i kosztowny, zas administ ratorzy owych 

woleli sprzedawac cegt? za gotowk? niz dawac na kredyt  kolegom z Za-

konu. Czasem korzystano z materiatow z odzysku w przypadku relokacji 

zamow, 0 ile stary oraz nowy obiekt  tqczyt  szlak wodny (Potterberg-Gniew, 

Zantyr-M albork). 

Jako spoiny uzywano t rzech zapraw: cementowej, glinianej i wapien-

nej. Pierwsza byta t rwat a, ale wolno twardniata, chton?ta wilgoc, ut rud-

niata odzysk cegiet . DIatego stosowano jq gtownie w fundamentach i bu-

dowlach hydrotechnicznych: jazach, kanatach, fosach mokrych. Zaprawa 

gliniana zapewniata dobrq termoizolacj? i szybko schta, jednak byta kru-

cha oraz podatna na w ilgoc. Stosowano jq do wznoszenia wewn?t rznych 

scian i budynkow gospodarczych. Ale tyIko niskich - gdyz od zewnqtrz 

scian? t rzeba byto otynkowac, by ochronic spoiny przed w ilgociq. 

Najwi?cej walorow miata zaprawa wapienna, t yle ze schta bardzo, 

bardzo wolno. Krzyzacka cegta byta wi?ksza od wspotczesnych (30/ 32 x zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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XzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 14/ 15 X 8/ 9 cm). Ci?zar 

t rzech takich cegiet  utozo-

nych jedna na drugiej powo-

dowat  wycisni?cie swiezej 

zaprawy spod t ej najnizszej. 

Czas twardnienia zaprawy 

spowalniata grubosc murow 

zewn?t rznych, si?gajqcych 

do 3 m! Wilgoc ze srodkowej 

cz?sci takiej sciany ulatniata 

si? par? miesi?cy. DIatego 

gtowne mury wznoszono 

w temple... do 2 m rocznie. 

A przeciez najwyzsze wieze 

miaty i 50 m wysokosci. 

Budowniczowie szli nie-

kiedy na tatw izn?. W miej-

seu gtownego muru stawiali 

dwie rownolegte sciany na 

grubosc dwoch cegiet , a prze-

strzeri mi?dzy nimi wypetniali 

kamieniami i utamkami ce-

giet , zaiewajqc gruz zaprawq. 

saia zamku wysokiegow Malborku Przyspieszato t o t empo prac 

o 100%, ale mur taki byt  mniej wyt rzymaty i kiedy dostawata si? weri w i l -

goc, szybciej niszczat. DIatego sposob ten stosowano w lokacjach mniej-

szej rangi (Jasieniec, M tynary, Czarne). 

Prawie korporacja 

t at ut ow o zakon krzyzacki byt  bractwem osob stuzqcych Bogu we-

dtug ustalonej reguty zatozycielskiej. Jednak z uwagi na dziatalnosc 

zbrojnq i gospodarczq blizej mu byto do ekspansywnej korporacji niz du-

chowego bractwa (jak np. cystersi czy august ianie). M iat  t ypow o korpo-

racyjny schemat  organizacyjny: w ieiki mist rz w roll prezesa -zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA execut ive 

team w ielkiej rady - top managerowie, czyli komt urow ie, mist rzowie 

krajow i i w ojt ow ie okr?g6w podlegtych bezposrednio w ielkiemu m i-

st rzowi oraz bracia rycerze jako cztonkowie wykonawczy. 

Administ racyjnie paristwo krzyzackie dzielito si? na duze okr?gi - kom-

t ur ie zarzqdzane przez konwenty. Kazdy konwent  liczyt  dwunastu rycerzy, 

na ktorych czele stat  komtur (w M alborku w ieiki mist rz). Statutowo. Byty 

bowiem konwenty mniejsze, z kolei malborski liczyt  nawet  150-170 bra-

ci. Kazdy z t ych braci nadzorowat  okreslonq sfer? gospodarczq. Byli wi?c 

specjalisci od wyr?bu lasu (waldmeister), rybotowstwa (fishmeister), 

hodowli (np. pferdmeister), nadzoru budowlanego (meistermeister), 

przetworstwa miecznego, produkcji wozow, or?za, cegiet  i t p. Siedzibq 

konwentu zajmowat  si? zast?pca komtura, tzw. komtur domowy, a inni 

bracia cz?sto doglqdali pomniejszych okr?g6w i warownych folwarkow. 

Nadto rycerzy z M alborka wykorzystywano w akcjach dyplomatycznych. 

To t tumaczy, czemu w duzych zamkach bywato pusto. Na przyktad w kom-

t urst w ie gdariskim komtur cz?sto urz?dowat  w Koscierzynie, Fishmeister 

w Pucku, Waldmeister w zamku nieustalonej lokalizacji, jeden z braci 

petnit  funkcj? l?borskiego w ojt a, kolejni byli prokuratorami w Bytowie 

i Sulminie, t rzej inni prowadzili folwarki w Jasieniu, Grabinach i M ira-

chowie. I tyIko komtur domowy krqzyt  wsciekle po pustych komnatach 

gdariskiej w arow ni, bo nie miat  na kogo krzyknqc rausl. 

Czasem w komturiach, w ktorych brakowato petnej obsady, a lokal-

nych zamkow byto w i?cej niz cztonkow konwentu, oddawano mniej 

wazne milit arnie obiekty w lenno osobom spoza zakonu. Tak uczyniono 

z zamkami w Debrznie, t .ebie, M oryniu. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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M odel warownego klasztoru 

Ikademicki"  model warownego klasztoru obejmuje obiekty duzej 

*\ j wielkosci, w ktorych zastosowano podobne rozwiqzania 

przestrzenne, architektoniczne i funkcjonalne. Zamki biskupie odbiegaty od 

owego modelu co najwyzej ozdobnosciq i liczyty o jednq kondygnacj? wi?cej. 

M odelowy zamek posiadat  ksztatt  czworoboku. Gtowny budynek miesz-

kalny miat  zarys wydtuzonego prostokqta i tworzyt  bok zatozenia zamko-

wego (skrzydto zamku). Taki budynek miat  mury grube nawet  do 3 m, byt  

podpiwniczony, liczyt  t rzy lub cztery kondygnacje i nakrywat  go wysoki, 

dwuspadowy dach. Dach ostaniaty z dwoch stron ozdobne szczyty. Jezeli 

czworobok zamkowy sktadat  si? z kilku skrzydet, z reguty jedno dominowa-

to nad pozostatymi i miescito najwazniejsze pomieszczenia reprezentacyjne. 

Funkcje pomieszczeri niemal w kazdym zamku byty identyczne. Piw-

nice, zazwyczaj sklepione kolebkowo, stuzyty za magazyny zywnosci, 

sktady buduica, stodownie. Jako ze cz?sciowo pogrqzone byty w ziemi, 

miaty niew ielkie, wqskie okienka o skosnych kanatach wyprowadzonych 

powyzej poziomu grunt u. Cz?sto w piwnicy znajdowat  si? piec t ypuzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA hy-

pocaustum, z ktorego rozgrzane 

powiet rze rozchodzito si? spe-

cjalnymi kanatami do komnat  

reprezentacyjnych. 

Izby przyziemia - kondygna-

cji na pierwszym poziomie we-

wn?t rznego dziedzirica - miaty 

bardziej ozdobne sklepienia krzy-

zowe, cz?sto wsparte na f ilarach. 

M iescity si? w nich: kuchnia, 

browar, zbrojownia, spizarnia, 

piekarnia, wartownia i przejazd 

bramny wiodqcy na dziedzi-

niec. Izby przyziemia byty stabo zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Piec na zamku w  Toruni u 
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M odel warownego klasztoru 

Tpkademicki"  model warownego klasztoru obejmuje obiekty duzej zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
j j - » l i sredniej wielkosci, w ktorych zastosowano podobne rozwigzania 

przestrzenne, architektoniczne i funkcjonalne. Zamki biskupie odbiegaty od 

owego modelu co najwyzej ozdobnosciq i liczyty o jednq kondygnacj? wiecej. 

M odelowy zamek posiadat  ksztatt  czworoboku. Gtowny budynek miesz-

kalny miat  zarys wydtuzonego prostokqta i tworzyt  bok zatozenia zamko-

wego (skrzydto zamku). Taki budynek miat  mury grube nawet  do 3 m, byt  

podpiwniczony, liczyt  t rzy lub cztery kondygnacje i nakrywat  go wysoki, 

dwuspadowy dach. Dach ostaniaty z dwoch st ron ozdobne szczyty. Jezeli 

czworobok zamkowy sktadat  si? z kilku skrzydet, z reguty jedno dominowa-

to nad pozostatymi i miescito najwazniejsze pomieszczenia reprezentacyjne. 

Funkcje pomieszczeri niemal w kazdym zamku byty identyczne. Piw-

nice, zazwyczaj sklepione kolebkowo, stuzyty za magazyny zywnosci, 

sktady buduica, stodownie. Jako ze cz?sciowo pogrqzone byty w ziemi, 

miaty niew ielkie, wqskie okienka o skosnych kanatach wyprowadzonych 

powyzej poziomu grunt u. Cz?sto w piwnicy znajdowat  si? piec t ypu hy-

pocaustum, z ktorego rozgrzane 

powiet rze rozchodzito si? spe-

cjalnymi kanatami do komnat  

reprezentacyjnych. 

Izby przyziemia - kondygna-

cji na pierwszym poziomie w e-

wn?t rznego dziedzirica - miaty 

bardziej ozdobne sklepienia krzy-

zowe, cz?sto wsparte na f ilarach. 

M iescity si? w nich: kuchnia, 

browar, zbrojownia, spizarnia, 

piekarnia, wartownia i przejazd 

bramny •  w iodqcy na dziedzi-

niec. Izby przyziemia byty stabo 

Piec na zamliu w  Toruni u 



oswiet lone matymi oknami 

wychodzgcymi zarowno na 

zewnqtrz w arow ni, jak i na 

dziedziniec. 

Pi?t ro miato charakter 

reprezentacyjny. Jego kom-

naty byty obszerne, wyso-

kie, pi?knie przesklepione 

gwiezdziscie lub krysztato-zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Krzyiack a kuchni a (na zdj,ci u malborska ) dosw iet lone wysokimi 

oknami o ost rych tukach. 

Na pi?t rze zawsze lokalizowano kaplic?, refektarz (jadalnia), kapitularz 

(sala obrad i sqdow), dorm it or ium (wspolna sypialnia cztonkow konwen-

t u), kancelari? i sypiaini? zarzqdcy (komtura, w ojt a, a w warowniach 

biskupich - burgrabiego). W niektorych zamkach miescity si? nadto po-

koje goscinne pana zwierzchniego (w ieiki mist rz miat  prywatne komnaty 

m.in. na zamkach w Grudziqdzu, Sztumie, Toruniu). 

Trzecia kondygnacja miata charakter magazynowo-obronny, byta przykry-

ta drewnianymi st ropami i z reguty pozbawiona podziatow wewn?t rznych 

(tworzyta obszern^, choc niskq przestrzeri). Sktadowano na niej mqk?, zbo-

ze, ptotno, suszone mi?so i ryby. Towary na poziom magazynowy wciqgano 

za pomocg podnosnikow blokowych lub w indq (relikty w indy zachowaty si? 

w Olsztynie). Okna t ej kondygnacji bytyzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA de facto st rzelnicami. W zamkach 

biskupich pi?t ro obronne poprzedzata jeszcze jedna, niska kondygnacja, 

mieszczgca szkot? oraz sypialnie uczniow, kancelarzystow i stuzby. 

Jezeli zamek liczyt  mniej niz cztery skrzydta, jego obwod warowny 

dopetniaty kurt yny - proste odcinki wysokich, masywnych murow. Kur-

tyna mogta miec do 12 m wysokosci, a jej szczytem biegt  ganek st ra-

zy, ostoni?ty od zewnqtrz (a niekiedy i od st rony dziedzirica) parape-

tem z blankami. Do kurtyny dostawiano od st rony dziedzirica budynki 

gospodarczo-mieszkalne dIa stuzby i gosci. Niskie i wqskie, na ogot  dw u-

kondygnacyjne, nakryte dachem pulpit owym (jednospadowym) pod-

wieszonym ponizej ganku strazy. 

Uktad pomieszczeri zamku miat  charakter jednot raktowy. Innymi stowy, 

kazda kondygnacja podzielona byta na jeden ciqg pomieszczeri, bez klatek 

schodowych, diatego tez do izb i komnat  wchodzito si? zawsze od strony zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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dziedzirica. Komunikacj? uspraw-

niaty kruzganki - zadaszone ganki 

(balkony) pozwalajqce dostac si? 

do reprezentacyjnych komnat  pi?-

t ra. W zamkach krzyzackich kruz-

ganki byty ze wzgl?d6w obronnych 

drewniane (tatwiej je byto spalic, 

by wrog nie dostat  si? na wyzsze 

kondygnacje), a w zamkach bi-

skupich - murowane. Na gornq 

kondygnacj? kruzgankow (oraz do 

piwnic) prowadzity zewn?trzne 

schody z poziomu dziedzirica. Na 

pi?tra magazynowo-obronne moz-

na si? byto dostac schodkami po-

prowadzonymi w grubosci murow, 

do ktorych wejscie znajdowato si? 

na gornej kondygnacji kruzgankow. 

Dopiero z najwyzszej kondygnacji 

domu zamkowego przechodzito si? 

na ganek strazy. 

M niejsz e sl<rzvdt o nidzic)<teg o zaint<u 

Krzyzacka cudowna bron 

sredniowieczu cz?sto nad bram^ wjazdowq na dziedziniec lokowano 

kaplic?, CO byto elementem strategii... psychologicznej. Budowniczo-

wie zamku zaktadali, iz swi?ty pat ron kaplicy obejmie cudownq opiekq tak-

ze i bram?, chroniqc jg przed atakiem wroga. Uwazali tez, iz nieprzyjaciel 

wiary chrzescijariskiej nie b?dzie zbytnio napierat  machinami wojennymi na 

bram?, by przypadkiem nie uszkodzic kaplicy, dopuszczajqc si? t ym samym 

swi?tokradztwa. A gdyby juz t o uczynit, mozna go byto post  factum oskarzyc 

0 bezboznosc. Jak to skwapliwie uczynili Krzyzacy po Wielkiej Wojnie z Jagiet-

tq, skarzqc si? na europejskich dworach, ilez t o swiqtyri zbezczescili Polacy... 
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Gdzie komtur chadzat  piechotg. Wiezami najezony 

zamku zakonnym byty wspolne ubikacje. Cz?sto imponujqcych 

rozmiarow, w formie wolno stojgcych wiez ziokalizowanych na ze-

wnqt rz zamku, potqczonycin z nim wspartymi na arkadach gankami (taki 

ganek w Kwidzynie ma az 54 m dfugosci, a podobno byty i dtuzsze). Wej-

scie na ganek znajdowato 

si? w jednej z sal wspol-

nych - zazwyczaj w dormi-

t or ium . Jedynie dIa w iel-

kiego mist rza, biskupow czy 

administ ratorow kapituty 

zaktadano przy ich komna-

tach prywatne ubikacje. 

Krzyzacy, pogardzajqcy 

bogatym Gdariskiem, na-

zywali w ieloosobowe ubi-

kacje „ gdaniskam i" . Wieze 

stawiano nad ciekiem w od-

nym lubfosq, zapewniajqcq 

naturalne „ odsw iezanie"  t oalet y. 

W gdanisku znajdowato si? jedno 

pomieszczenie z kilkoma „ m iej -

scami kontemplacji" . Wtasciwie 

t o krzyzacka ubikacja nie rozni-

ta si? od w iejskiej stawojki, t yle 

ze mniej w niej woniato, no i na 

gwozdziu nie wisiaty poci?te ga-

zety... Wbrew ut ar t ym opiniom 

w wi?kszych zamkach budowa-

no w i?cej niz jedno gdanisko (np. 

w M alborku i Grudziqdzu byty po 

cztery, w Lidzbarku dwa). zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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2worobo k budynkow i kurt yn byt  

^obiektem t rudnym do zdobycia. Ale 

jego walory obronne wzmacniano do-

datkowymi elementami. Najwazniej-

szym byta wieza ostatecznej obrony 

(z niem.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA bergfried, starop. stotp). Naj-

wyzsza, niedost?pna, o najgrubszych 

murach. Najcz?sciej wyst?powat  stotp 

osmioboczny, osadzony na czworobocz-

nej podstawie (Gniew, Lidzbark), rzadziej 

cylindryczny (^w idw in, Reszel), a bardzo 

rzadko - czworoboczny (M albork, K?- |  

t rzyn - stary zamek). Wiez? takq stawia- ^  

no u zbiegu kurt yn, a w obiektach kilku-

skrzydtowych takze u zbiegu skrzydet  lub 

u zbiegu kurtyny i skrzydta (Olsztyn, Brod-

nica) albo w narozu dziedzirica, w obr?bie 

kurt yn (Radzyri, Grudziqdz). Jedyne dori 

wejscie w iodto z ganku strazy ktadkq, kto-

rq w razie ataku mozna byto zrzucic, od-

cinajqc catkowicie stotp od reszty zamku. 

Podstawa wiezy miescita dwupoziomo-

we w i?zienie, do ktorego wi?zni6 w  spusz-

czano przez ot w or w sklepieniu (i cz?sto 

nie wyciqgano, by pomarii z gtodu i cho-

rob). Gorna cz?sc podzielona byta na kilka kondygnacji magazynowo-

-strazniczych przesklepionych lub przykrytych st ropami, na jednej znaj-

dowat  si? piec chlebowy. Wiez? wiericzyt  poziom obserwacyjny nakryty 

smukt ymhet mem stozkowym. Jako punkt  ostatecznej obrony sprawdza-

ta si? o t yle, o ile jej obroricy mieli zywnosc i wod?. W 1461 roku wojska 

krolewskie zdobyty zamek w  Wieciu , ale Krzyzacy ut rzymali si? w stotpie 

jeszcze cztery miesiqce, poki gtod nie zmusit  ich do kapitulacji. 
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Wej^i e do wtezy gtdwne j zamku 

w  ̂ wieci u znajdowat o si^ 

12 m  nad ziemi^ 



Niekiedy gWwnq bryt? zamku 

wzmacniano w narozacli mniej-

szymi wiezami (Bytow, Past?k, 

IVIalbork). DIa wi?kszego bezpie-

czeristwa zamek otaczano murami 

obwodowymi, z reguty o prostych 

odcinkach, wzmocnionych wieza-

mi odcinkowymi bqdz naroznymi. 

Wielkie tw ierdze zabezpieczato 

kilka pasm zewn?trznych murow. 

Tarasy powstate mi?dzy murem 

obwodowym a budynkami zamko-

wymi nazywanozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA parchamem; o ile 

parcham  byt  wystarczajqco szeroki, 

zajmowano go na ogrod, herba-

r ium, plac cwiczeri lub zabudowy-

wano budynkami gospodarczo-

inwentarskimi. Ostatni pierscieri 

ochronny tworzyta szeroka fosa 

l u b - w lokalizacjach o naturalnych 

walorach obronnych - obnizenie 

t erenu, jezioro lub koryto rzeki. 

U schytku XIV wieku pojawit  si? 

nowy element  zamkowej zabudo-

wy - baszta ogniowa. Zazwyczaj 

owalna, o bardzo grubych mu-

rach i nisko potozonych st rzelni-

cach przystosowanych do uzycia 

broni palnej, mieszczqca w dol-

nej kondygnacji magazyn prochu. 

Najbardziej niet ypowq z takich 

wiez jest  f romborski oktagon, 

osmioboczna basteja o t rzech zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Najpotszniejsi a z wiez ogniowyc h w  Prusach - poziomach strzelnlczych i murach 

Frombori c (doln a cz?« , gbrn ^  stanow i gruboSCi 8 m I 

dzwonnic a nadbudowan a w  XVII w.) 

Najgorsza fucha 

/ | i* zy wrzucajqc pieniqzek do zamkowej studni zastanawialiscie si?, jak 

w o n a powstata? Studni? budowano od... gory. W miejseu wyznaczo-

nym (bye moze przez rozdzkarza) murowano w krqg cembrow in? z ka-

mieni (w wyzszych part iach z cegiet ). Kiedy cembrowina miata z met r 

wysokosci i solidnie wyschta, kopacz wybierat  od srodka ziemi?, syme-

t rycznie podkopujqc krgg tak, iz pod wtasnym ci?zarem krqg ten zsuwat  

si? w dot . Gdy gorna cembrowina zrownata si? z poziomem grunt u, mu-

rowano kolejnq cz?sc i wybierano ziemi? dalej. Proste? 

TyIko ze zamkowe studnie miaty do 50 m gt?bokosci!  To t yle w dot , ile 

ma wzwyz brodnicki stotp. W dodatku wewn?t rzna srednica studni rzad-

ko przekraczata 2 m. Trzeba byto kopac w pojedynk?. Ciasno. Ciemno. 

M ato powiet rza (ponizej 15 m zaczy-

naty si? problemy z wentylacjq, wi?c 

nie sposob byto doswiet lic studni 

kagankiem). I niebezpiecznie. Kopa-

czowi zagrazato utoni?cie (gdy na-

st?powato gwat towne wybicie wody), 

uduszenie z braku t ienu czy upadek 

z duzej wysokosci (owczesne liny nie 

byty niezawodne, a czasem w t rak-

cie wspinaczki kopacz z wyczerpania 

t racit  przytomnosc i spadat). M ato 

kto chciat  kopac studni? - nawet  

w i?zniow ie woleli dostac srogie ci?gi 

za odmow? pracy. DIatego Krzyzacy 

zat rudniali do kopania zbrodniarzy 

skazanych na smierc - oferujgc im za 

ukonczenie dzieta wolnosc. 

I diatego my dzis uwazamy, ze na 

dnie studni kryje si? szcz?scie. W koh^ 

cu paru zbrodniarzy t am je odnalazto... 

Studni a na zamku w  IVIalbork u zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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Podzamcze zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Jako ze kazdy zamek byt  obiektem gospodarczym, stawiano przy nim 

ufort yf ikowane podzamcze (zwane tez przyzamczem, przygrodkiem 

lub zamkiem niskim). Podzamczu takze starano si? nadac regularne 

ksztatty, ale juz bez nadmiernych rygorow. Jego zabudowa miata bardziej 

dowolny uktad, dostosowany do pot rzeb danej jednostki t eryt or ialnej 

i warunkow terenowych przygrodka. Z reguty zastawiaty go skromne, 

ryglowe lub drewniane budynki magazynowe, inwentarskie i uzytkowe: 

stajnie, chlewnie, kurniki, obory, kuznie, taznie, warsztaty produkcyjne. 

Jedynie karwan (t iangar wozow i maszyn obl?zniczych), browar lub in-

f irmeria (szpital, a wtasciwie przytutek dIa starych i niedot?znych braci 

zakonnych) i opasujqce podzamcze fort yf ikacje miaty solidne mury. 

Utarto si?, ze przedzamcze stanowito dodatkowe zabezpieczenie dIa 

zamku gtownego, ale funkcj? t ? petnito w bardzo ograniczonym zakresie. 

Przy wazniejszych osrodkach administ racyjnych zaktadano dwa, a nawet  

t rzy podzamcza, chociaz w kilku przypadkach t rzeci przygrodek pojawit  

si? przypadkiem, gdyz Krzyzacy ufort yf ikowali przy warowni obszerny plac 

z przeznaczeniem na miasto, a miasta owe nie zostaty nigdy lokowane 

(Pokrzywno, Rogozno, Cztuchow, gdzie miasto miato lezec po wschodniej 

st ronie zamku). 

Prawie przy kazdym zamku budowano mtyn, ale poza nielicznymi wyjqtkami 

(Torun, M albork, Gdansk) juz poza obszarem warownym. Zaktadano takze 

folwark - jezeli miat  on cechy warowne takze nazywano go przygrodkiem. Fol-zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Podzamcze Zamku Kiszewskieg o wark toruriski (Wola 

Najstabsze ogniwo 

Tj f ^ aw et  okuta blachq brama wydaje si? tatwiejsza do sforsowania niz 

II / l i t y na 2-3 m mur. DIatego w ielkg uwag? budowniczowie zamkbw 

przywi^zywali do zabezpieczenia bram. W obr?b zamku gtownego pro-

wadzit  t yIko jeden w jazd. Zawsze. Przedzamcze w inno miec tyIko dw ie 

bramy - jednq wiodqcq w st ron? zamku, drugq na zewnqt rz. Na duzych 

przygrodkach zaktadano dIa wygody w i?cej w jazdow (Toruri, M albork, 

Grudziqdz), ale za t o solidnie je for t yf ikow ano. 

Przejazd zamykany byt  d?bowymi w ierzejami, ktore od wewngt rz ry-

glowano solidnq ktodq lub bronq - kratownic^ opuszczanq z gory w spe-

cjalnych prowadnicach (Rogozno). Sporadycznie stosowano „ f i lm ow e" 

mosty zwodzone, ktore po pod-

niesieniu domykaty wjazd (M orqg, 

Rogozno). Cz?sciej takowy most  

instalowano nad fosami jako do-

datkowy element  zabezpieczajg-

cy. Przed bramq zaw?zano dojazd 

murami, tzw. szyjq, niekiedy roz-

budowanq w barbakan (From-

bork, Braniewo). 

W specyficzny sposob wytycza-

no drog? na zamek, ograniczajqc 

jq murami i przejazdami. Aby do-

stac si? do gtownej bramy, nale-

zato w pierw ominqc cz?sc murow 

zewn?t rznych, nast?pnie przej. 

chad bram? wiodqcq na podzam-

cze i t am zostawic w ierzchowca, 

by pieszo przebyc most  zwodzony 

tqczqcy obydwa warowne cztony 

(tyIko rycerze zakonni i najwybit -

niejsi goscie komtura mogli kon-

no Wjezdzac na dziedziniec). Bram y malborskieg o zamku zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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Zamek w t rybie bojowym 

powszechnym mniemaniu murowane zamki krzyzackie byty 

sw ietnymi obiektami m il it arnymi. Tak - o ile je przygotowano do 

obrony. Zamki funkcjonowaty bow iem w dwoch t rybach: codziennym 

(mieszkalno-gospodarczym) i bojow ym. Sprobujcie, stojqc na ganku 

strazy lub przy st rzelnicy wiezy, cisnqc wyimaginowany pocisk w w yima-

ginowanego wroga podchodzqcego pod mury. Z uwagi na grubosc scian 

jest  t o t rudne i ryzykowne - mozna zleciec. Pi?cset  lat  t emu ludzie byli 

od nas przeci^ tnie 25 cm nizsi (to t tumaczy, czemu korytarze i przejscia 

w zamkach sq dIa nas dose ciasne), w i?c im jeszcze t rudniej byto wychy-

lic si? przez parapet  muru. 

Zamek w podstawowym t rybie zapewniat  schronienie przed nagtq 

napasciq i mniejszymi oddziatami przeeiwnika. Catej armii by nie po-

wst rzymat , a i tak mozna byto w nim prowadzic tyIko tzw. obron? biernq, 

czyli czekac na akcje wroga. DIatego w przypadku wojny przechodzono 

na t ryb bojowy. U szczytu kurt yn i murow magist ralnych zaktadano od 

zewn?t rznej st rony drewniane plat formy i kryte ganki, zwane hurdycja-

m i. Dzi?ki systemowi sluz (zachowane np. w Lidzbarku) spi?t rzano wody 

w fosach, a jezeli zamek otaczata sucha fosa, zarzucano jq kolczastymi zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Beik i zewn t̂rzneg o ganku wystaĵ c e z wiezy w  Radzyni u 

Hurdycj e - zamek w  Olsztyni e 

gat?ziami lub stomq. Przedpiersie murow zabezpieczano zaostrzonymi 

palami. Rozbierano, a gdy nie byto czasu, palono pod kont rolq drewnia-

ne i ryglowe budynki podzamcza. Cz?sc bram, fur t  i ot w orow okiennych 

barykadowano kamieniami, ktodami i ziemiq. Takie „ opat r zenie"  zamku 

w instalacje bojowe wymagato kilku dni pracy - az pi?ciu pot rzebowat  

Henryk von Plauen, aby przygotowac IVIalbork do obrony w 1410 roku. 

Instalacje zewn?t rzne umozliw iaty prowadzenie obrony czynnej, w t ym 

inicjowanie atakow na oblegajqcych. 

Pozostatosciami konst rukcji t rybu bojowego sq m.in. w ielkie beIki, 

wystajqce z wiez radzynskiego zamku, hurdycje w Olsztynie czy sluzy 

i kroksztyny w Lidzbarku podt rzymujqce ongis zewn?t rzny ganek bisku-

piej siedziby. Jednak najcz?sciej spotykanym sladem po owych sq ot w ory 

maculcowe w murach, stuzqce do mocowania beIek i wspornikow ze-

wn?t rznych konst rukcji drewnianych. 



Stan wyjqtkowy zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Czemu zamk6w nie ut rzymywano stale w t rybie bojowym? Bo drew-

niane instalacje, mimo stosowania srodkow zabezpieczajgcych, byty 

tatwopalne, totez niejeden zamek spton^t  w t rakcie obl?zenia. Wysoki 

poziom wod w fosach powodowat  zawilgocenie i nadwerezenie murow 

parchamu (wtasciwie zawilgocenie zaprawy), wi?c po dtugot rwatych ob-

l?zeniach mury t e rozpadaty si? pod wtasnym ci?zarem. A o problemach, 

jakie stwarzato wytqczenie cz?sci bram z uzytku wspominac nie t rzeba. 

Tryb bojowy miat  do-

datkowe obciqzenie - stan 

osobowy. W okresie poko-

ju , np. w niedziel?, ktorq t o 

cztonkowie konwentu swi?-

t owali wspolnie, na zamku 

komturskim przebywato 

45-60 zbrojnych (12 rycerzy 

zakonnych + 20-25 gierm-

kow + 15-25 straznikow ze 

statej zatogi). W pozostate 

dni tygodnia, kiedy cztonko-

w ie konwentu pracowali we 

wtasnych zamkach (a gdzie 

rycerz, tam i jego giermko-

w ie), zbrojnych byto mniej. A taki zamek cztuchowski miat  siedem wiez 

i pi?c bram do obsadzenia, o murach nie wspominajqc! DIatego w obliczu 

niebezpieczehstwa administ rator powi?kszat  zatog? o ludzi z zamkow za-

leznych i folwarkow, okolicznych rycerzy pruskich, a gdy czasu starczyto, 

sprowadzat  zaci?znych z zagranicy. Co w przypadku zatrudniania Czechow 

miato plusy dodatnie i plusy ujemne... 

W kazdym razie w okresie zagrozenia liczba obroricow duzej warowni 

wzrastata do 200-400 osob (a w przypadku M alborka to i do 4500). W t a-

kich przypadkach nawet  okazaty zamek stawat si? zbyt  ciasny, zgromadzo-

ne w nim zapasy tyIko z pozoru „ obf it e" , a liczba toalet  - niewystarczajqca. 

Tajne przez poufne 

Powszechnie w iadomo, ze ulubionym zaj?ciem rycerzy zakonnych 

byto budowanie tajnych przejsc. Krzyzacy poznali receptur? za-

prawy schnqcej w mokrej ziemi i wynalezli mechanicznego kreta, kt o-

ry prowadzit  t unele pod fosami i korytami rzek w iele kilomet row pod 

ziemiq (np. t unel pod Wistq tqczqcy zamek dybowski z katedrq Janow 

w Toruniu)I Pierwsi w swiecie stosowali tozyska toczne, umozliw iajqce 

przesuwanie murowanych scian nawet  dziecku - o ile w iedziato, ktorq 

cegt? nacisngc, by odblokowac mechanizm zamka (opowiesci z Kiszewy, 

M alborka). Z upodobaniem drqzyli sztolnie na dnie st udni, pewnie by 

miec pod r?kq wod? do zaprawy. Sprawdzili t o nasi dziadkowie, a cz?-

sciej dziadkowie Niemcow, wrzucajqc psy do st udni, ktore t o zawsze wy-

chodzity spod ziemi gdzies daleko poza miastem (opowiesci z Bytowa, 

Past?ka, Nidzicy). Te tunele byty tak tajne... ze do dzisiaj ich nie odnale-

ziono, mimo iz w iele zamkow przeszto grunt owne remonty. 

Odrzucmy zarty. Budowlanq inwencj? Krzyzakow ograniczaty mozli-

wosci techniczne. Ich „ t ajne" przejscia byty zwyktq fur t q lub schodka-

mi w grubosci muru, tqczqcymi dwa pomieszczenia lub prowadzqcymi 

na przedpole zamku. We-

wnqt rz takie przejscia 

maskowano kobiercem, 

szafq - a od zewn?t rznej 

st rony krzakami. Sekretne 

wyjscie na ogrody mieli 

w swoim patacu w ielcy 

mist rzow ie, ale z uwagi na 

liczne przebudowy t rudno 

ustalic, gdzie doktadnie. 

Slady f ur t  mozna za t o zoba-

czyc w Sztumie, Pieni?znie, 

a w Bierzgtowie pod bu-

dynkiem podzamcza - caty 

t unel ewakuacyjny.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Wyjsci e ewakuacyjn e 2 lamku «/  Sztumi e zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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Jak zamkow dobywano 

If ^ ero iczny atak tysiqca ludzi, p^dzqcych po t rupach towarzyszy w st ro-zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Hvn ? zamkowych murow i spadaj^cych seryjnie z drabin t o tyIko wizja 

f ilmowcow. Generalne szturmy na zamki krzyzackie mozna policzyc na pal-

cach r?ki. Najbardziej znanym byto zdobycie Dqbrowna przez wojska Ja-

gietty ciqgngce pod Grunwald, ale uczciwie, coz tam byt  za zamek? Lichota. 

Zamki najcz?sciej zajmowano, wykupujqc je od obroricow lub zmu-

szajqc ich dtugot rwatym obl^zeniem do kapitulacji. TyIko ze pierwsza 

metoda wymagata duzych pieniedzy - Kazimierz Jagielloriczyk w yku-

pit  M albork, Tczew i Itaw? od czeskich najmit ow za 190 tysi?cy f lore-

now w?gierskich (czyli okoto 665 kilogramow ztota). Druga zas - czasu. 

Z reguty oblegaj^cym starczato zapatu (i zapasow) na dw a-t rzy miesiqce, 

choc niekiedy wyt rzymywali dtuzej, na przyktad w 1465 roku Polacy ob-

legali zamek gniewski prawie pot  roku. 

W t rakcie obl?zeri dziatania zbrojne ograniczano zazwyczaj do atakow 

n?kajqcych. Ostrzatem z balist  (od XV wieku z bombard i armat ) stara-

no si? wybic bram? lub skruszyc cz?sc murow. Z uwagi na matq skutecz-

nosc broni palnej i solidnosc krzyzackich murow - z mizernym skutkiem. 

W scian? letniego refektarza patacu w ielkich mist rzow wmurowana jest  

OblQzenie Malbork a w  czasie wojn y trzynastoletnle j przypominat o momentam i wieik i 

piknik ; p<6tno z epokl odtworzon e przez Krzysztof a Izdebskieg o 

'1 ' '  I 

kamienna kula, ktorg po-

noc w 1410 roku wyst rze-

lit  polski puszkarz, a ta 

wpadta przez okno i omal 

nie rozbita kolumny pod-

t rzymujqcej sklepienie. 

Ze wzrostem skutecz-

nosci ar t yler ii malaty 

obronne walory starych 

murow, tak iz od XVI w ie-

ku szala zwyci?stwa 

w przypadku obl?zenia 

przechylata si? na t ? st ro-

n?, kt orej na dtuzej starczato prochu 

w t rzy dni silnym ost rzatem i szturmem zmusili obroricow malborskiej 

tw ierdzy do kapitulacji. A w zamku prochu i dziat  nie brakowato, byt  bo-

w iem jednym z gtownych arsenatow Rzeczpospolitej. Zszokowany t ym 

zdarzeniem sejm skazat  dowodc? zatogi Wojciecha P?ctawskiego na kar? 

^mierci!  

Kula z refektarz a letnieg o 

, odwagi. W 1626 roku Szwedzi 

Pierwsze wyniszczanie 

/̂ %1alor y krzyzackich warowni „ t ym czasow ych" i t ypu przejsciowego 

^ fcltJ-sprawdzili powstaricy pruscy oraz ksiqz?ta gdariscy. Dziatania Po-

morzan ograniczone byty do st refy przygranicznej (zaj?li Chetmno, Pieri 

i Pot terberg), za t o powstaricom udato si? zdobyc wi?kszosc siedzib za-

konu. W XIV w ieku zagrozenie niesli Lit w ini, si?gajgcy wypadami az do 

serca Warmii. Wprawdzie zagony lit ewskie nie dysponowaty maszynami 

obl?zniczymi, ale udato im si? zniszczyc w iele zamkow tymczasowych (Ryn, 

W?gorzewo), straznic (Woptawki) i obiekt ow w budow ie, m.in. zamki sta-

robarczewski, starok?t rzyriski, okartowski. 

W 1330 roku ziemi? chetmiriskq zaatakowat  krol t iokietek, ale jego na-

jazd zatrzymaty mury Lipienka i Golubia. Byto t o skromne preludium do zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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wojen polsko-krzyzackich XV w ieku. W1410 roku, po kl?sce grunwaldzkiej 

biskupi pruscy uznali wtadz? Jagietty, a krzyzaccy porzucali nawet  pot?z-

ne, dobrze zaopatrzone warownie (Dzierzgori, Ost roda, Przezmark), tak zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
w iQ C w r?ce krola wpadto bez walki w iele zamkow. Opor stawity nieliczne 

punkty: M albork czy Radzyri. Zabawne, bo konwent  radzyriski stanowi*  

schronienie dIa w iekowych Krzyzakow, a staruszkowie wykazali wi?kszego 

ducha walki i wigor, niz ich duzo mtodsi bracia zakonni. 

Kolejne kampanie Jagietty: 1414,1422,1433-1435 doprowadzity do znisz-

czenia bqdz przejsciowego opanowania wielu zamkow. Szkody byty tak wielkie, 

ze zakonowi zabrakto srodkow na odbudow? wielu obiektow, gtownie z Nowej 

M archii i Prus Wschodnich (Dobiegniew, Choszczno, L?dyczek, Net ta). 

Wojna t rzynastoletnia (1454-1466) przyniosta krzyzackim zamkom jesz-

cze wiQksze zniszczenia. Nie t yIko z uwagi na dziatania wojenne. M iasta 

pruskie, chociaz oddaty si? w opiek? krola polskiego, wolaty, aby wtadza 

suwerena byta iluzyjna. Warownie utatw iaty kont rol? pruskich ziem, dia-

tego oddziaty miejskie dokonywaty dest rukcji krzyzackich siedzib. Pojawit  

si? specjalny zawod „ t om iciel i murow" , archetyp pozniejszych oddziatow 

inzynieryjnych, ktorych celem byta catkowita rujnacja w arow ni. Zniszczono 

wowczas nie tyIko mate obiekty (np. Zajqczkowo, Chetmza, Tuchomie), czy 

srednie (Biaty Bor, Tczew), ale i kilka w ielkich (Gdarisk, Toruri, Elblqg). Nie-

kiedy tak doktadnie, izsladu po zamku niezostato(siedzibazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA waldmeistera 

gdariskiego, Dzwierzuty, Laski, Parchowo). 

Tyle zostat o z torurtskieg o zamku krzyiackieg o 

Drugie wyniszczanie zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

3wojny t rzynastoletnlej ocalaty t e warownie, ktore znajdowaty si? 

w r?kach wojsk krolewskich, krzyzackich bgdz zaci?znych. Obiek-

t y wi?ksze lub dobrze zachowane zamieniono w siedziby starostow 

(Tuchola, Skarszewy, Czarne, K?trzyn). M niejsze i bardziej zrujnowane 

t raf it y w r?ce prywatne jako nagroda za zastugi wojenne, par? przezna-

czono na koscioty (Beztawki, Jasieniec). Niektore odbudowano na miar? 

aktualnych pot rzeb, bardziej gospodarczych niz warownych, przydajqc 

im renesansowego wdzi?ku (Golub, Pieni?zno, Gizycko). Na zr?bach 

w ielu powstaty rezydencje junkrow pruskich (Galiny - Eulenburgow, 

M orgg - Dohnow, Nakomiady - Hoverbeckow). Przekazane w lenno 

ksiqz?tom zachodniopomorskim Bytow i L?bork zostaty ich of icjalnymi 

siedzibami. 0 walory obronne zadbano wytqcznie w przypadku zamkow 

Patac na zr^bacl i zamku - Czarne (po "  - r'  i-inw ski ) zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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Krzyzack a straznic e w  Wistoujsci u otoczon o bastionam i zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

w M alborku i Pucku oraz st raznicy krzyzackiej w Wistoujsciu, ktore przy-

stosowano do nowozytnych wymogow wojennyct i. 

W 1626 roku Szwedzi zaj?li wi^kszosc Prus prawie bez walki. Kapitula-

cja M alborka zapewnita im w ielkg przewag? - przej^ li krolewski arsenat. 

DIatego pozniej wojska polskie ograniczaty si? do dziatari w polu, gdyz 

nie miaty dose armat  i prochu do prowadzenia obl?zeri tw ierdz obsadzo-

nych przez wroga, zwtaszcza ze Szwedzi wzmocnili cz?sc z nich nowozyt -

nymi bast ionami (Bytow, Gniew, M albork). 

W XVII w ieku Szwedzi spalili i zburzyli w iele pruskich zamkow. I nie 

byto t o wcale wynikiem walk, a celowq dewastacjq. W Pokrzywnie czy 

Rogoznie Karol Gustaw osobiscie testowat  metody minowania i wysa-

dzania murow. Szwedzki krol sprawdzit , ze najtatw iejszym sposobem 

dest rukcji jest  wrzucenie kilku beczek prochu do lochu gtodowego pod 

stotpem i zdetonowanie ich. Sita eksplozji rozsadzata pot?znq wiez?, ajej 

fragmenty, spadajqc, druzgotaty sqsiednie budynki. Dziatania Szwedow 

miaty na celu dtugot rwate ostabienie polskiej gospodarki. By prowadzic 

wojny, t rzeba miec zabezpieczone zapleeze. A skoro zamki legty w gru-

zach, Polska musiata je odbudowac. To z kolei wymagato ponoszenia 

naktadow finansowych przez dtugie lata. Tym samym Rzeczpospolitej 

brakto srodkow na prowadzenie wojen... 

44 

Ktopot liwe dziedzictwo 

XVIII w ieku, w zwi^zku z dewaluaejg milit arnych w alorow zamkow 

narodzity si? dw ie koncepcje wykorzystywania krzyzackiego dzie-

dzictwa. Sentymentalna (polska) i pragmatyczna (wtadz pruskich). DIa 

Polakow zamki, m imo iz niefunkcjonalne i w w ielu przypadkach zrujno-

wane, byty pomnikami dawnej chwaty. Nadal stanowity cent ra admini-

st racyjne wtadzy, czyli starostow i biskupow. Wprawdzie rezydenci pobu-

dowali dIa siebie wygodne dw ory i patace (Tolkmicko, Grodek, Dzierzgori, 

Lidzbark), ale w zamkach odbywano sejmiki, sqdy i przechowywano ar-

chiwa (Skarszewy, Brodnica). 

Niemcy z kolei przystosowywali stare budow ie obronne do aktual-

nych pot rzeb. Tanim kosztem przebudowywali je na koszary, magazyny, 

w i?zienia, szkoty, fabryki, niszczqc przy t ym zabytkowe wn?t rza. A kiedy 

przebudowa si? nie optacata - sprzedawali zabytek prywatnym osobom 

„ na materiat  rozbiorkowy" (Pisz, Szestno, Gotdap). Niestety, wskutek roz-

biorow Polski dziataniami t ym i obj?li rowniez Prusy Krolewskie. I t ak do 

potowy XIX w ieku niektore zamki zamienity si? w neogotyckie, zwykle 

brzydkie gmachy (Olsz-

t ynek, Ryn, Braniewo), 

a cz?sc rozebrano na ce-

gt? i t tuczeri (Grudziqdz, 

Jeziorany, Unistaw, Sta-

rogrod, Kowalewo). Ada-

ptacje i rozbiorki dot kn?-

ty nawet  M albork - patac 

w ielkich mist rzow zmie-

niono w manufaktur? 

t kackq, a w ielkq sal? bie-

siadnq w ujezdzaini?. 

W latach 40. XIX w ieku 

stanowisko Niemcow sta-

to si? bardziej sentymen- Zamekw  sztumi e przebudowano 

t alne. Zacz?li dostrzegac na potrzeb y areszt u i wiezieni a zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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wartosc historyczng i kult urowq zamkow. Krolowie Prus zakazali dalszych 

rozblorek i przeznaczyli znaczne kwoty na zabezpieczenie ruin czy nawet  

ich odbudow ?. Z inicjat ywy lokalnych spotecznosci w zamkach powsta-

waty muzea regionalne i osrodki kult ury (Lidzbark, Ost roda, Nidzica). 

Nieoceniony wktad w zachowanie krzyzackiego dziedzictwa wniost  Kon-

rad Steinbrecht , w latach 1882-1921 kierujqcy odbudowg malborskiej 

w arow ni. 

, Co dalej z ruing? zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

'3('3 (Wojna Wiat ow a przyniosta kolejne zniszczenia, ale zamkom... mniej-

-^-J^ sze niz by wynikato ze statystyk st rat  wojennych. W gruzach legta 

malborska warownia (znowuz stuzgca Niemcom za punkt  oporu) i warow-

ny zespot  katedralny we Fromborku, spalony zostat  Szymbark i wysadzony 

Klimek - ostatek grudziqdzkiego zamku. Jednak pozostate obiekty poniosty 

niewielkie szkody (pseudozamkow w Braniewie i Bartoszycach nie ujmuj?, 

gdyz poza piwnicami ich mury miaty XX-wiecznq proweniencj?). 

Problem pojawit  si? pozniej. Jak pogodzic ideologi? przywrocenia 

„ ziem odzyskanych"  z niemieckim charakterem budow li M azur? Komu-

nistyczne wtadze postanowity przemyslec spraw? i poza uparistwow ie-

niem zabytkow nie zrobity nic, by o nie zadbac (M orqg, Gizycko, Dziat-

dow o). Oporow takich nie byto w przypadku zamkow Pomorza, ziemi 

chetmiriskiej i Warmii; t e w i?c (przynajmniej niektore) doczekaty si? 

renowacji. Niestety wtadze uznaty, ze obiekty tak w ielkiej rangi muszq 

stuzyc wytqcznie wyzszym celom, zwykle kult uralnym. A ze kultura nie 

jest  dochodowa, kiedy zabrakto paristwowych pieni?dzy na domkni?cie 

budzetow, zabytki ponownie zacz?ty ulegac rujnacji. W duzo lepszej sy-

t uacji byty - i nadal sg - obiekt y zaadaptowane na urz?dy i inst ytucje. 

Odmian? przyniosta zmiana ust roju gospodarczego. Okazato si?, ze 

zamek znow moze miec prywatnego wtasciciela. Tyle ze na poczqtku re-

prywatyzacja przybierata niet ypowe formy. Niektore obiekty sprzedano zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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w cenie dobrego samo-

chodu, inne przekazano 

„ dziw nym " fundacjom, 

kilka powrocit o do 

przedwojennych wtasci-

cieli, jeden zostat  przez 

samorzqd w yremont o-

wany, a pozniej sprze-

dany ponizej kosztu 

remont u... 

Z zatozenia prywat -

ni wtasciciele mieli 

przywrocic zabytkom 

funkcjonalnosc i dawny 

blask. Podotali t emu z roznym skutkiem, gdyz restauracja zamku w yma-

ga ogromnych naktadow - i wiedzy. Z jednej st rony mamy wi?c pi?kne 

hotele (Ryn, Lidzbark, Gizycko, Galiny), z drugiej zamkni?te na gtucho 

warownie w W?gorzewie, Barcianach i Szymbarku czy rozpadajqcy si? 

zamek w Grabinach. 

Odrestaurowan y zamek w  Bytowi e jest  m.in . siedzib y 

powiatoweg o muzeum 

Postowie 

sredniowieczu ludzie chcieli bye w olni i odgradzali si? od niebez-

pieezeristw swiata zewn?t rznego murami. Oswajali przest rzeri, 

aby miec jg tyIko dIa siebie. Latami t e mury dziataty jak siec, na ktorej 

osadzaty si? st rz?py chw il, odgtosy zdarzeri, blaski ozdob. DIatego zamki 

nie sq zwyktymi, t yle ze starymi budow lami w stylu t akim t o a t akim . Sq 

magicznymi zw ierciadtami, pokazujgeymi chwat? i czardawnych w iekow. 

Tego nie mozna zrobic w Hollywood. To mozna znalezc tyIko w prawdzi-

w ym zamku. 

I diatego turysei tak ch?tnie odwiedzajq zamki w ielkie i mate, przed-

ktadajqe je nad inne zabytki!  
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