


Burmistrz Jezioran

Maciej Leszczyński

nas do tego, aby je upowszechnić i przekazać kolejnym pokoleniom. Inicjatywa Pana Pollakowskiego i Chojnackiego 
spowodowała, że kolejni mieszkańcy dostarczają nam materiały historyczne i rozkodowują stare zdjęcia. 

w których znajdują się informacje o historii naszego miasteczka.

Jezioran, które zrealizujemy z  mieszkańcami. Opracowanie tego materiału o historii miasta zleciliśmy historykowi 
sztuki  Zuzannie Kuczykowskiej, która zebrała dla naszych czytelników informacje z wielu książek i materiałów 

źródłowych. Chcącym zgłębiać temat, na końcu wydawnictwa, polecamy ciekawą bibliografię - czyli listę książek, 

Obaj Panowie w różnych czasach powierzyli nam swoje zbiory materiałów historycznych o Jezioranach i zobowiązali 

Z tego materiału planujemy opracowanie w kolejnym roku wydawnictwa o najnowszej, powojennej historii

A.D.1338 A.D. 2019 
.Warmia .WarmiaeeburgS Jezi orany

Książeczkę tę dedykujemy 
Panom Andrzejowi Pollakowskiemu i Sławomirowi Chojnackiemu, 

którzy zainspirowali powstanie tego wydawnictwa.

Andrzej Pollakowski Sławomir Chojnacki
Działacz społeczny powojennych Jezioran, z zawodu nauczyciel, 
pracował w różnych szkołach na terenie Gminy Jeziorany. Był wieloletnim 
liderem zespołu ludowego Jezioranie, pielęgnował i popularyzował tradycje 
kultury niematerialnej naszego regionu. Prowadził społecznie współpracę 
międzynarodową z byłymi mieszkańcami Jezioran, organizował ich przyja-
zdy do rodzinnego miasta i opiekował się nimi na miejscu. Zbierał materiały
o historii Jezioran, które otrzymał też od byłych mieszkańców. Swoją 
kolekcję przekazał kolejnym pokoleniom.
 

Zawsze powtarzał, że był drugim mieszkańcem Jezioran, który wprowadził się 
do miasta po wojnie. Był aktywnym działaczem społecznym powojennych Jezioran.
Był prezesem Banku Ludowego i wieloletnim Radnym. 
Zawodowo prowadził zakład fotograficzny przy rynku i jest znany w Jezioranach 
jako jedyny fotograf. Dokumentował życie miasta i portretował mieszkańców.
Przekazał swoje zasoby kolejnym pokoleniom i są to bezcenne materiały dla 
społeczności, które będą podstawą drugiego tomu niniejszej publikacji. 
 

Gmina Jeziorany

życzę miłej lektury



malowniczośc miasteczka jeziorany wynika z tego, że zachowało się w nim
sporo historycznej tkaniki architektonicznej. Dziś miasto stoi przed wyzwaniem
rewaloryzacji zabytków które przetrwały i uzupełnianiem zabudowy
kwartałów już nie istniejących - dzięki temu miasteczko będzie żyło,
będiz epełne ludzi i dobre do mieszkania ..wszyscy na tym zyskają 

polecamy uwadze włascicieli nieruchomości zabytkowych lekturę tej
książeczki być może odkryja że ich domy pamiętają wielka historię ,m,.m.m.,m

1 Miniaturowa historia miasta Jeziorany - od Prusów do Geesów 

foto; Dami
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eziorany
historyczne
miasteczko 
na warmii

j Jeziorany zachowały do dnia dzisiejszego strukturę urbanistyczną pokazującą 
ich średniowieczny układ i późniejszy rozwój w bardzo czytelny sposób. 
W architekturze, małych uliczkach, placach można zobaczyć i poczuć historię. 
W tej publikacji będzie teraz można przeczytać jak miasto rozwijało się od 
najdawniejszych czasów i śledzić jego przemiany, zgodnie z tym, co udało się 
zebrać historykom, na podstawie źródeł pisanych i ilustracji.  Historia opisana 
jest linearnie, od najdawniejszych czasów do dziś, pokazując też różne 
przebudowy najważniejszych zabytków.   

fotografia z drona  przekazana przez  mieszkańca Jezioran Pana Damiana, rok wykonania 2018
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Niewielkie założenie urbanistyczne uloko-
wano na wzniesieniu pomiędzy wodami rze-
ki Symsarny i jej bezimiennego dopływu, na 
przesmyku pomiędzy niewielkimi, częściowo 
dziś nieistniejącymi jeziorami.
Ten wodny system obronny miasta został 
częściowo ukształtowany przez człowieka, 
który regulując bieg rzeki i tworząc 
dodatkowo system fos, zadbał o to, by 
opływała miasto z każdej strony. Symsarna, 
płynąc od wschodu na zachód, pierwotnie 
opływała miasto i zamek jedynie od strony 
północnej. Nowe koryto poprowadzono po 
południowej stronie wzniesienia, tworząc tu 
staw młyński. Dzisiejszy krajobraz  tej części 

miasta od północy tworzą: jar, zwany dziś 
suchą fosą, z rzeką płynącą nadal pod ziemią, 
most nad jarem oraz wysychające rozlewisko 
dawnej rzeki Symsarny.

Rzeka Symsarna przepływając przez kolejne 
jeziora (Lutry, Ławki, Wójtówko, Krokowo, 
Blanki), częściowo płynąc głębokimi wąwo-
zami, tworząc rozlewiska i nieistniejące już 
dziś mniejsze jeziorka, utworzyła na mapie 
regionu naturalną zaporę obronną rozcią-
gającą się horyzontalną linią od północy.

Jezioro Krokowskie - nieistniejące dziś 
jezioro na południe od Jezioran i na wschód 
od wsi Krokowo, osuszone w XIX wieku.

z Modeny utworzył Diecezję Warmińską. 
Granice biskupstwa warmińskiego nie 
pokrywały się z historyczną  ziemią 
Warmów. Po ukształtowaniu się granic 
dominium warmińskiego, podzielono je na 
10 komornictw: 7 biskupich i 3 kapitulne. 

W zamian krzyżacy - a właściwie Zakon 
Szpitala Najświętszej Marii Panny Domu 
Niemieckiego w Jerozolimie, powstały 
w 1190 roku, zobowiązali się do nawracania 
pogańskich Prusów na wiarę chrześcijańską.

 Po podboju krzyżackim i podziale ziem 
pruskich między zakon i kościół, obszar 
między rzeką Pregołą i rzeką Pasłęką znalazł 
się pod panowaniem biskupów warmińskich. 
W 1243 roku legat papieski Wilhelm 

Plemiona pruskie nie zdołały stworzyć 
zalążków państwowości, co ułatwiło podbój 
tych ziem przez zakon krzyżacki. Już na 
początku XIII wieku w latach 1222-1223 
książęta polscy prowadzili siłową akcję 
chrystianizacyjną na terenach Prus. 
Niemniej jednak powstanie w 1243 roku 
Warmii związane było z jednym z 
największych zakonów rycerskich. Książę 
Konrad Mazowiecki, za namową Jadwigi 
Śląskiej, sprowadził w 1226 roku krzyżaków, 
nadając im ziemię chełmińską. 

We wczesnym średniowieczu Jeziorany 
leżały na pograniczu trzech pruskich 
terytoriów plemiennych: Warmii, Barcji 
i Galindii. 

Podbój i chrystia-
nizacja ziem pruskich
przez zakon 
krzyzacki

Powstanie Warmii 
   Biskupiej

Jeziorany są dziś siedzibą gminy miejsko-
wiejskiej, położone w województwie 
warmińsko-mazurskim, w powiecie 
olsztyńskim, 34 km na północ od Olsztyna.

pojezierzy - Olsztyńskiego 

środku historycznej Warmii.

Jeziorany są  miasteczkiem 
położonym na pograniczu dwóch 

i Mrągowskiego, w samym 
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Ilustracja: 
Mapa Świętej Warmii 
wykonana w 1755 roku 
przez matematyka 
i geografa z Elbląga 
Jana Fryderyka Enderscha 
na zlecenie biskupa 
Adama Stanisława 
Grabowskiego

Ilustracja:
historyczny 
herb 
Kapituły
Warmińskiej:h
półkrzyż
i brama

Warmińska 
kapituła katedralna - 
organ władzy zakonnej,
sprawujący władzę kościelną i świecką nad 
trzecią częścią Warmii w latach 1346-1772. 
Główną rolą kapituły był wybór biskupa warmiń-
skiego oraz opieka nad kościołem katedralnym. 
Urząd w kapitule sprawowali kanonicy.

 
Choć krzyżackie podboje ziem pruskich za-
kończyły się zdobyciem w 1255 roku Galindii, to 
jeszcze w kolejnych latach  dochodziło do krwawo 
tłumionych powstań pruskich. Po upadku po-
wstania Krzyżacy masowo przesiedlali poszcze-
gólne plemiona. Tak zwaną pustkę Galindzką 
zaczęto kolonizować dopiero w XIV wieku, 
osadzając tu Prusów przenoszonych z innych 
terytoriów. Pierwsi mieszkańcy Jezioran po-
chodzili z okolic Ornety, Lidzbarka Warmińskiego 
i Dobrego Miasta. Natomiast w drugiej połowie 
XIV wieku rozpoczął się napływ osadników z ziem 
polskich. Granice Warmii ustabilizowały się 
dopiero w XIV wieku.

Początkowo Warmia wraz 
z innymi biskupstwami 
pozostawała pod zwie-
rzchnością zakonu 
krzyżackiego. W latach 
1243-1251 biskupstwem 
zarządzał krzyżak Henryk 
Strittberg, który dopiero 
po tym okresie ustąpił 
stanowiska pierwszmu 
biskupowi warmińskiemu 
– Anzelmowi.
Biskup Anzelm powołał 
dodatkową instytucję po-
lityczną w postaci kapituły, 
która dokonywała wyboru 
biskupa. Kolejni biskupi 
nie zawsze chcieli 

podporządkować się zwierzchności 
zakonnej. Warmia zachowała świecki 
charakter swojej kapituły, co uniemożliwiło 
wprowadzenie do niej przedstawicieli 
zakonu krzyżackiego. W ten sposób udało się 
Warmii zachować względną niezależność.

Akcji kolonizacyjnej towarzyszyło 
zakładanie sieci zamków i miast. W ramach 
budowania struktury ziem władztwa war-

mińskiego wzniesiono siedem murowanych 
zamków biskupich: w Barczewie, Biskupcu, 
Braniewie, Jezioranach, Lidzbarku 
Warmińskim, Ornecie i Reszlu oraz dwa 
kapitulne: w Olsztynie i Pieniężnie. 
Miejsce, które wybrano na lokację miasta, 
znajdowało się w sąsiedztwie drewnianej 
warowni, którą później zastąpiono muro-
wanym zamkiem. 

Jeziorany, jako siedziba zarządcy 
jednego z komornictw biskupich 
pełniły ważną rolę 
administracyjną, a także 
strategiczno-militarną.
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Ilustracje: Makieta średniowiecznych 
Jezioran (powyżej) wykonana przez dzieci 
z Kreatywnego Strychu  pod kierownictwem
Marceliny Mikułowskiej w roku 2015
- dostępna do oglądania w Galerii Revita 
Warmia na rynku w Jezioranach
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Nazwa ta uległa następnie spolszczeniu 

Akt erekcyjny odnowił w 1389 roku biskup 
Henryk Sorbom.

w 1338 roku przez wójta biskupiego Henryka 
von Luter i zatwierdzony przez biskupa 
Hermana z Pragi.  Zasadźcą miasta był 
Henryk Wandepfaffe, a jego mieszkańcy 
pochodzili z wcześniej zasiedlonych terenów 
dominium warmińskiego. 

Miasteczko zostało założone na prawie 
chełmińskim. Takie rozwiązanie prawne 
wiązało się ze ścisłą regulacją jego 
rozplanowania przestrzennego. W ten 
sposób powstało regularne założenie 
urbanistyczne z prostokątnym, wydłużonym 
rynkiem i przechodzącą przez niego główną 
arterią komunikacyjną, a także siatką 
wychodzących z jego naroży ulic. Do dziś 
Jeziorany zachowały dosyć czytelne 
historyczne założenie przestrzenne, które 

Miasto wymienione w akcie 
lokacyjnym jako Civitas Seburg

i przekształceniu w Zybork. Obecna nazwa 
Jeziorany pojawiła się już w XV wieku 
i niewątpliwie nawiązuje do licznie wystę-
pujących w pobliżu jezior. 

Przywilej lokacyjny został nadany miastu 

 z czasem nazwano Seeburg. 

charakteryzuje szachownicowy układ ulic, 
ograniczających kwartały częściowo 
zachowanej historycznej zabudowy.
W południowo-wschodnim narożniku rynku 
wzniesiono w 1345 roku kościół pw. św. 
Bartłomieja, który od końca XV wieku był 
siedzibą archiprezbitera. Na zachód od 
miasta, oddzielony od niego głęboką fosą, 
znajdował się zamek biskupi. 

Miasto otaczały mury obronne, wzniesione 
po 1360 roku, w obrębie których znajdowały 
się trzy bramy: Lidzbarska od północy, 
Reszelska od wschodu i Młyńska od 

Lokacja miasta

ilustracja: 
plan Miasta Seeburg
z lat 1807-1808
wg.Rehenfelda
( H.Bonk)
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Ilustracja: dokumentacja wyników badań 
archeologicznych Cezarego Żabińskiego 
z 2018 roku, prezentująca relikty Bramy 
Reszelskiej na ul.Kościuszki przy starej aptece.

Ilustracja: Rysunek J.H. Dewitza z 1752 r.
Widok na miasto i zamek od północnego
zachodu - widać gotycki zamek z wieżą
i kościół bez wieży.

Współczesny herb Jezioran opracowany został
na podstawie herbów historycznych przez Panią
Genowefę Wójciak w roku 1972/3.

Miejsce lokalizacji północnej Bramy Lidzbarskiej 
zostało współcześnie uczytelnione w nawierzchni 
ulicy przy moście. W trakcie badań 
archeologicznych prowadzonych w 2018 r. 
odkryto także relikty Bramy Reszelskiej. 

południa. Poza tym systemem funkcjonowała 
brama prowadząca do zamku.  

Na środku rynku znajdował się ratusz, 
zbudowany prawdopodobnie z XVI wieku, 
który spłonął w 1656 roku i nigdy potem nie 
został odbudowany. 

Jedną z najwcześniejszych budowli miasta 
Seeburg stanowił młyn, wzmiankowany już 

Najstarsza znana pieczęć miejska pochodzi 

Widoczny on jest jeszcze na rysunku 
Dewitza z 1752 (na dole strony).

w przywileju z 1338 roku, a położony tuż za 
południowym murem miejskim, nad obecnie  
nieistniejącym Stawem Młyńskim. 

z 1440 roku. Pieczęć, która przedstawia trzy 
bramy prowadzące do miasta i gałązkę 
pochodzi z 1780 roku.

Herb Jezioran
przedstawia na formie 
tarczy trzy bramy 
wjazdowe do miasta:  
Olsztyńską, Lidzbarską i 
Reszelską, poniżej zamek 
oraz zieloną gałązkę.



Ilustracja: szkic sytuacyjny miasta i zamku 
wg J. M. Giesego z lat 1826-1828 (zamieszczony 
w publikacji Boettichera z 1894 r.). 

pólnoc

poludnie

zachód

wschód
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Z wyposażenia najstarszej budowli zacho-
wała się kołatka w kształcie głowy psa, 
umieszczona na ostrołukowych drzwiach 

Na północno-wschodniej parceli przyryn-
kowej zlokalizowano zespół kościoła para-
fialnego pw. św. Bartłomieja. 
Kościół gotycki pw. św. Bartłomieja, ufundo-
wany w 1345 roku, został wzniesiony z cegły 
w 4 ćwierci XIV wieku. Budynek kościoła 
powstał w typowej dla Warmii formie 
trójnawowej, bezchórowej hali, należy do 
najstarszych i typowych miejskich świątyń 
regionu. Pierwotnie wieża była wciągnięta 
w obręb korpusu nawowego i była prawie 
niewidoczna od zewnątrz. Dekorację tworzą 
szczyty sterczynowe, dekorowane ostrołu-
kowymi tynkowanymi blendami. 

z masywnymi okuciami pasowymi, prowa-
dzących do zakrystii.

Powstanie kosciola

Fot.Z. Kuczykowska

Budowa zamku

Około roku 1355 biskup warmiński 

Po zachodniej stronie miasta, na wysuniętym 
wzgórzu ze stromo opadającymi brzegami 
zbudowano pierwotnie drewnianą warownię 
stanowiącą zalążek późniejszego zamku.

Kołatka - profesjonalnie zwana antabą -
jeziorańskiego kościoła  jest cennym okazem 
średniowiecznej sztuki odlewniczej.  Równie
piękne kołatki możemy znaleźć w najważnie-
                                                  jszych dziełach 
                                                 sztuki romańskiej, 
                                                 w tym odlewa-
                                                 nych z brązu 
                                                 drzwiach 
                                                 Gnieźnieńskich,
                                                 które przedsta-
                                                 wiają żywot 
                                                 św. Wojciecha,
                                                 pierwszego 
                                                 chrystianizatora
                                                 ziem pruskich, 
                                                 który zginął 
                                                 śmiercią 
                                                 męczeńską 
                                                 na tych terenach.

z wewnętrznym dziedzińcem. 

 Zespół zamkowy w Jezioranach 
składał się z zamku głównego i przedzamcza. 
Zamek główny był dwuskrzydłowy, założony 
na planie regularnego czworoboku

 W okresie rządów biskupa Henryka 
Sorboma w latach 1373-1401 na zamku, 
wzdłuż istniejących skrzydeł wykonano 
przesklepione krużganki oraz wykończono 
istniejące budynki. Od wschodu na planie 
czworoboku rozciągało się podzamcze.

Jan z  Miśni przystąpił do budowy zamku 
murowanego. Budowę dokończył w latach 
1355-1373 jego następca biskup Jan II 
Stryprock. Był to jeden z najpotężniejszych, 
obok lidzbarskiego i reszelskiego, zamków 
biskupich na Warmii.

Dostępu do zamku broniły głębokie wąwozy 
z ciekami wodnymi: od południa z rzeką 
Symsarną, od północy i zachodu z bezimie-
nnym strumieniem. Po zachodniej stronie 
wzgórza wody te łączyły się z płynącym od 
południa głównym nurtem rzeki w niewiel-
kim jeziorze zamkowym. Dodatkowo od 
strony wschodniej przedzamcze i zamek 
główny były rozdzielone fosą. 

Na zamku rezydował urzędnik biskupi, a od 
1389 r. burgrabia. W wieku XV i XVI zamek 
był siedzibą wójta krajowego.Ilustracja: Kościół w Jezioranach przed 

rozbudową z opracowania Boettichera, 
1894
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W okresie późnego średniowiecza składał się 
z dwóch skrzydeł mieszkalnych z krużga-
nkami wzdłuż boków zachodniego i połu-
dniowego i murów kurtynowych wzdłuż 
boków północnego i wschodniego. 
W północno-wschodnim narożu zamku głó-
wnego została umieszczona cylindryczna 
wieża na kwadratowej podstawie. Przed 
południowym skrzydłem znajdowała się 
wieża danskeru (gdanisko - wieża ustępowa), 
połączona z tym skrzydłem gankiem 
wspartym na jednym filarze. We wschodnim 
murze kurtynowym znajdowała się brama 

Przedzamcze założono na planie zbliżonym 
do prostokąta. Było ono połączone z zamkiem 
głównym za pomocą mostu murowanego 
wspartego na trzech filarach oraz z miastem 
przy pomocy mostu murowanego wspartego 
na pięciu filarach.

i komornictwem oraz apartament biskupa.

Rozwój Jezioran utrudniały częste pożary, 
epidemie i trudna sytuacja polityczna. 
Przyczyniły się do tego m. in. trwające w XV 
wieku wojny polsko-krzyżackie. W 1414 roku 
w czasie tzw. wojny głodowej, miasto zostało 
spalone przez wojska króla Jagiełły. W 1440 
roku Jeziorany przyłączyły się do Związku 
Pruskiego, a w 1454 r. w czasie wojny trzyna-

i izba  burgrabiego, zarządzającego zamkiem

W przyziemiu znajdowała się piekarnia, 
zbrojownia i spiżarnia. Na piętrze mieściła się 
kaplica i cztery komnaty, w tym mieszkanie 

wjazdowa. Z zamku do miasta droga prowa-
dziła przez podzamcze i most nad fosą.
Główne (zachodnie) skrzydło zamkowe było 
podpiwniczone, czterokondygnacyjne, 
przekryte wysokim dachem dwuspadowym, 
ściany boczne wieńczyły ozdobne szczyty 
schodkowe. Piwnice przesklepione krzyżo-
wo, były dostępne z dziedzińca i pełniły 
funkcje magazynowe. Przyziemie pełniło 
funkcje gospodarcze. Na piętrze mieściły się 
pomieszczenia reprezentacyjne. Trzecia 
kondygnacja pełniła funkcję magazynową, 
najwyższa - obronną. 

stoletniej miasto stawiło opór wojskom krzy-
żackim. W 1455 mieszkańcy otworzyli bramy 
dla zaciężnych wojsk polskich. W 1461 roku 
Jeziorany obległy wojska biskupa warmiń-
skiego, wiernego zakonowi krzyżackiemu. 
Spalono przedzamcze a rok później miasto 
podpaliły wojska krzyżackie.

Burzliwe dzieje 
    miasta w XV wieku

I FAZA - lata 1350-1373 budowa zamku 
etap 1 - Biskup Jan I z Miśni
etap 2 - Biskup Jan II Stryprock
II FAZA - 1373-1401 r.
etap 3 - Biskup Henryk Sorbom 
(przesklepione krużganki)
III FAZA - 4 ćw. XVI wieku
etap 4 - Biskup Marcin Kromer 
dobudowa dwóch małych skrzydeł

„
„
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Na mocy zawartego w 1466 roku  traktatu 
toruńskiego, kończącego trzynaście lat wo-
jen między Polską a Zakonem, dominium 
warmińskie znalazło się w granicach 
Królestwa Polskiego. W latach 1466-1772 
Jeziorany pozostawały w granicach 
Rzeczpospolitej. 

19.10.1466 II pokój toruński na 300 lat prze-
sądził przynależność Warmii, a z nią i Jezio-
ran, do państwa polskiego. 

istniejaca do dzis czesć  zamku

gdanisko

wiezamury kurtynowe

kruzganki

plac
zamkowy

W 1472 roku przedzamcze jeziorańskiego 
zamku zostało zniszczone przez wojska 
polskie, by utrudnić podejście pod mury 
zamku głównego.

W czasie wojny polsko-krzyżackiej w latach 
1519-1521 Jeziorany zostały wzmocnione 
załogą biskupią i stawiły opór Krzyżakom. 

W latach 1478-1479, z powodu nieuznania 
przez polskiego króla Kazimierza Jagiel-
llończyka wyboru nowego biskupa 
warmińskiego, Mikołaja Tungena, wybuchła 
wojna księża (zwana kleszą). Na biskupie do-
minium wkroczyły wojska królewskie, lecz 
Mikołaj Tungen, uzyskawszy poparcie zako-
nu krzyżackiego, postanowił walczyć. 

W styczniu 1521 r. wojska krzyżackie spaliły 
miasto, nie zdobywszy zamku. Odbudowę 
Jezioran hamowały zarazy, które 
wielokrotnie nawiedzały miasto w XVI w., 

czasy Xvi wieku

Przylaczenie Warmii
  do panstwa polskiego

 Najstarszą szkołą w Jezioranach 
była szkoła parafialna przy kościele św. 
Bartłomieja. Pierwsza wzmianka o niej 
pochodzi z 1656 roku. Uczniowie uczyli się 
wówczas śpiewów liturgicznych, które 
wykonywali w kościele i w kaplicy św. 
Wojciecha. Kaplica ta, konsekrowana przez 
biskupa Marcina Kromera w 1580 r. mieściła 
się na górnym piętrze budynku szkolnego 
zbudowanego na murach miejskich. Tutaj 
odbywały się polskie nabożeństwa. 

Epidemia, która wybuchła w 1587 r. 
pochłonęła połowę ludności miasteczka. 

W 1609 roku założono w mieście szkołę dla 
dziewcząt. 
 W XVI wieku powstały w 
Jezioranach dwie kaplice, św. Wojciecha i św. 
Krzyża. Pierwsza została ufundowana i 
konsekrowana 20 kwietnia 1580 r. przez 
biskupa Marcina Kromera. Znajdowała się 
ona opodal kościoła parafialnego. W 1731 r. 
została na nowo zbudowana przez biskupa 
Krzysztofa Szembeka. Przeznaczona była na 
nabożeństwa dla ludności polskiej. Położona 
na stoku wzgórza już pod koniec XVIII wieku 
groziła ruiną i wkrótce została rozebrana. 

8

Ilustracja: Pocztówka z czasów 
Prus Wschodnich pokazujące 
zamek nie zarośnięty drzewami
i inwentaryzacja skrzydła
bramnego zamku z 1767 roku.

Rzut zamku wykonany wg inwentaryzacji
z 1767 r. przez Carla Wunsha w 1938 r.
(Poshmann).



Ilustracja: plan miasta po pożarze w 1807 roku 
wg dr. Wünscha (Poschmann). 
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Ołtarz pochodzi z XVII wieku, prawdo-
podobnie z 1624 roku, jest niejednorodny 
stylistycznie, był prawdopodobnie 
ufundowany przez Szymona Niedźwieckiego 
archiprezbitera jeziorańskiego (1684-1688). 
W dolnej części ołtarza znajduje się obraz na 
desce przedstawiający złożenie do grobu, na 
którym po lewej stronie pokazano portret 
donatora Szymona Niedźwieckiego z herbem 
i inicjałami, w nastawie obraz Ukrzyżowania 
z ok. 1700 r. 

W wieku XVI i XVII miasto zaczęło się rozwi-
jać w kierunku północnym. Przy północno-
zachodnim trakcie, za Bramą Lidzbarską, 
powstało najstarsze z historycznych prze-
dmieść, obejmujące ulice Kopernika (dawny 
trakt do Lidzbarska) i Mickiewicza (droga 
prowadząca do Bisztynka). Na rozwidleniu 
dróg nowopowstałego przedmieścia 
zbudowano kaplicę szpitalną pod wezwa-
niem św. Krzyża. Wzniesiona z fundacji wójta 
warmińskiego Krzysztofa Troschke, została 
konsekrowana w 1580 r. przez biskupa 
Marcina Kromera. Ślady pierwotnej budowli 
możemy dziś odnaleźć, oglądając konstru-
kcję historycznej więźby storczykowej.

Budynek jest orientowany, o układzie salo-
wym, przekryty stropem drewnianym. 
Wystrój elewacji tworzą pilastry. Przy szczy-
cie wznosi się mała ośmioboczna wieżyczka, 
nakryta barokowym hełmem, na którym 
znajduje się kuta chorągiewka z datami 1623 
i 1927. We wnętrzu wisi barokowy krucyfiks 

Kaplicy Św. Krzyża
fot. Zuzanna Kuczykowska 

z drugiej połowy XVII wieku. Ołtarz z kaplicy 
św. Krzyża obecnie znajduje się w kościele 
św. Bartłomieja, w północnej nawie, obok 
wieży.  Obok kaplicy znajdował się stary 
katolicki cmentarz, po którym został już 
tylko wysoki mur ceglany. 

Na początku XVI wieku kościół parafialny 
otrzymał nowe sklepienia gwiaździste, które 
prezentują różne formy gwiazdy, oparte na 
ośmiobocznych filarach. W nawie głównej i 
bocznej umieszczono zworniki dekoracyjnie 
rzeźbione w drewnie z wyobrażeniami 
Salwatora, symboli ewangelistów, doktorów 
kościoła (Augustyna, Grzegorza i 
Ambrożego) i trzech cnót (Sprawiedliwości, 
Roztropności i Męstwa) oraz herbami 
Batorych.

zdj. Mur dawnego cmentarza katolickiego 

zdj. sklepienia gwiaździstego w kościele 
św. Bartłomieja, fot.Zuzanna Kuczykowska
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Z 1610 r. pochodzą ławki w kościele. Co pra-
wda zostały odnowione w 1861 r., ale dobrze 
się przyglądając możemy jeszcze odnaleźć 
płycinę z datą powstania i inicjałami R.W.A.. 
Wśród cennego wyposażenia kościoła godny 
uwagi jest sprzęt liturgiczny, m. in. dwa 
kielichy z 1655 i 1661 roku wykonane przez 
miejscowego złotnika Michała Ruhnaua, 
które stanowią cenne zabytki sztuki.

Podstawowym zajęciem ludności dawnych 
Jezioran było rzemiosło. Najliczniej byli tu 
reprezentowani szewcy i tkacze. Do najstar-
szych w mieście należały cechy: piekarzy, 
krawców, szewców, kowali i kuśnierzy, które 
otrzymały przywileje w XVI wieku. W XVII 
wieku powstały cechy rymarzy, garbarzy, 
sukienników, czapników, kołodziejów, 
garncarzy i rzeźników. W mieście istniał 
duży folusz (pomieszczenie, maszyna do 
obróbki tkanin) a sukno jeziorańskie 
odznaczało się wysoką jakością. Wyrabiano 
tu także nici do wyrobu sieci oraz płótno. 
Mieszczanom jeziorańskim przysługiwało 
prawo połowu ryb w okolicznych jeziorach 

z rolniczym charakterem miasteczka 
i odbywał się na rynku - dzisiejszym Placu 
Jedności Narodowej. 

i w fosie, a także warzenia i wyszynku piwa 
oraz pędzenia gorzałki. W Jezioranach 
odbywały się trzy jarmarki rocznie (w 1570 r. 
biskup Marcin Kromer uregulował terminy 
jarmarków). Handel był związany 

zycie mieszkanców
w Xvi i XvII wieku

Ilustracja: wnętrze kaplicy św. Krzyża 
fot. Z.Kuczykowska

Ilustracjacje:
1. Rzeźba drewniana, polichromowana 

Dzieciątkiem z na zewnątrz kościoła 
św. Bartłomieja

anioł z kościoła św.Bartłomieja

3. Ołtarz główny w kościele św.

2. Płaskorzeźba Matki Boskiej z

Bartłomieja 

Il. 1.

Il. 2

Il. 3
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W okresie nowożytnym zamek był wielo-
krotnie przebudowywany. Pierwszą grunto-
wną restaurację budowli przeprowadził bi-
skup Marcin Kromer. Wówczas wzdłuż 
murów kurtynowych (północnego i wscho-
dniego) wzniesiono dodatkowe wąskie skrzy-
dła, uzupełnione następnie drewnianym 
gankiem obronnym. Za czasów biskupa 
Andrzeja Batorego, w końcu XVI wieku, 
mistrz budowniczy Wilhelm Martens z 
Elbląga przesklepił na nowo kuchnię w 
skrzydle południowym oraz wyremontował 
przejście na dansker i samą wieżę 
danskerową (ustępową). W zamku 
znajdowały się w tym czasie takie pomie-
szczenia jak: kaplica, refektarz, pokój burgra-
biego, apartament biskupa, spiżarnia, zbrojo-
wnia, oddzielne pomieszczenie do prze-
chowywania mąki, kuchnia, piwnica, łaźnia, 
piekarnia, browar. Na przedzamczu umie-
szczono stajnię z wozownią oraz spichrz. Do 
zamku należał także młyn, tartak i zagroda 
ze zwierzętami. Wielu szczegółowych 
informacji o zamku dostarczają nam 
przechowywane w zbiorach Archidiecezji 
Warmińskiej w Olsztynie inwentarze 
zamków i folwarków. Najstarsze inwentarze 
zamku biskupów warmińskich w Jezioranach 
zostały sporządzone w dniu 10 marca 1600 
roku po śmierci Biskupa Andrzeja Batorego 
oraz 21 stycznia 1606 roku. Drugi z nich 
przedstawiał stan zamku z okresu rządów  

rozbudowa zamku Mapa Jezioran pokazująca funkcje 
budynków oraz nazwiska

wykonana przez nich po wojnie.
przedwojennych mieszkańców
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biskupa Piotra Tylickiego, a wykonany został 
dla nowego biskupa Szymona Rudnickiego.

Ok. 1700 r. na stokach wzgórza zamkowego, 
w miejscu wcześniej osuszonego jeziora, 
założono ogrody w stylu włoskim z regular-
nym zarysem alejek, fontanną i bogatą 
roślinnością. W 1704 r. Szwedzi opanowali 
miasto nakładając wysokie kontrybucje 

W latach 1719-1720 miała miejsce tzw. wojna 
garncarska. Powstałe  między cechami 
garncarzy z Jezioran i Bisztynka 
nieporozumienia, w sprawie udziału w ja-
rmarkach i kiermaszach w okolicznych 
wsiach, musiał załagodzić Biskup Teodor 
Potocki, który wskazał garncarzom obu 
miast wsie, gdzie będą mogły być sprzeda-

 

i powodując zubożenie ludności, szczególnie 
dotkliwe skutki  przyniosła kolejna epidemia 
dżumy w latach 1709-1710. Kaplica zamkowa, 
którą ze względu na jej groźny stan zamknię-
to w 1609 roku, została odnowiona przez 
biskupa Teodora Potockiego (1711-1724), 
który ufundował także do niej ozdobny ołta-
rz św. Teresy. 

w XVII wieku. W 1656 r. wojska branden-
burskie, sprzymierzone ze Szwedami, zajęły 
i podpaliły Jeziorany. Wówczas spłonął 
ratusz i znaczna część zabudowy miejskiej.

Znaczne spustoszenia przyniósł wielki pożar 
miasta w 1633 roku oraz wojny ze Szwecją 

Xvii - XvIII wiek

i duża część miejskich stodół i spichlerzy 
zostaje zniszczona przez pożar.  

wane ich wyroby. W 1723 r. młyn zamkowy

W 1767 roku z nakazu biskupa młyn 
zamkowy został odbudowany jako obiekt 
murowany.

Barokowa brama i wyposażenie 
kościoła są symbolem barokowych 
czasów w Jeziorańskiej architekturze.

Brama w murze kościelnym, zbudowana w 
XVIII wieku, przybrała wdzięczną barokową 
formę. Jej dekoracją są spływy wolutowe 

Wystrój kościoła również jest w przeważa-
jącej mierze barokowy. Wewnątrz kościoła 
zachowało się wiele śladów polskości. 

i obrazem Matki Boskiej Różańcowej, ze św. 
Dominikiem i Katarzyną Sieneńską.  

i nisze z rzeźbami. Otwarta półkolistą 
arkadą zaprasza z rynku na teren kościoła.

Ołtarz boczny w nawie południowej z pocz. 
XVIII w. z figurą Madonny w nastawie 

W ołtarzach przetrwały rzeźby polskich 
świętych. Ołtarz główny pochodzi z 1734 
roku i posiada bogaty wystrój architek-
toniczny i figuralny. Jest dziełem warsztatu 
Jana Christiana Schmidta z Reszla.
W ołtarzu znajduje się obraz Ostatniej 
Wieczerzy oraz rzeźby św. Walentego, 
Burcharda, Iwona, Albana, Konstantyna, 
Krzysztofa, Antoniego, Jana Nepomucena, 
Floriana oraz sześć aniołków.

Widok na kościół św. Bartłomieja
z wieżą i bez wieży. 

źródło: www.bildarchiv-ostpreussen.de
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W rzeźbieniach w kształcie liści akantu są 
osadzone medaliony z malowanymi 
wyobrażeniami tajemnic różańcowych oraz 
rzeźby innych świętych. Wykonano go w 
warsztacie znanego rzeźbiarza Krzysztofa 
Peuckera z Reszla. Krucyfiks późno-
barokowy, trzy rzeźbione anioły z XVIII w., 
epitafium burmistrza jeziorańskiego 
Szymona Rogali z 1763 roku, monstrancja 
z 1743 roku wzorowana na świętolipskiej 
wykonanej przez Samuela Grewa. Rokokowe 
ramy w południowej nawie bocznej, w jednej 
ramie obraz z przedstawieniem Chrystusa 
w typie Agnus Dei - jako Baranek Boży, który 
symbolizuje ofiarę Chrystusa na krzyżu.

Położona na 
stoku wzgórza 
już pod koniec
 wieku XVIII 

W 1731 roku została na nowo zbudowana 
przez biskupa Krzysztofa Szembeka kaplica 
św. Wojciecha. Przeznaczona była na 
nabożeństwa dla ludności polskiej. 

W roku 1766 

na nowo 

rozebrana.  

i poświęcona 

św. Krzyża.

przebudowana 

 i wkrótce 
była ruiną

została 

została 

kaplica

Nowozytne prze-
budowy zamku i lustra-
cja dóbr biskupich z 1767 r.

czasy prus wschodnich

Kolejne prace budowlane na wzgórzu 
zamkowym prowadzono za rządów 
biskupów: Wacława Leszczyńskiego (1644-
1659), Jana Stanisława Zbąskiego (1688-
1697), a także Teodora Andrzeja Potockiego 
(1711-1724), którzy przebudowując zamek 
na rezydencję dążyli do zwiększenia wygody 
życia jego mieszkańców.  
 Przedzamcze zostało odbudowane 
dopiero w XVIII wieku przez biskupa Adama 
Grabowskiego (1741-1766). Ciekawych 
informacji na temat nowożytnej prze-
budowy zamku dostarczaja nam inwenta-
ryzacja z 1767 r. uzupełniona rysunkami. 
Jeden z nich ukazuje przejazd bramny we 
wschodnim murze kurtynowym z nową 
bramą flankowaną dwoma półkolistymi 
basztami. Także skrzydła zamku otrzymały 
nowożytną dekorację architektoniczną.

Miasto szczególnie ucierpiało w trakcie 
pożaru 7 lipca 1783 roku, kiedy od uderzenia 
pioruna, który trafił w wieżę zamkową, 
spłonęła prawie cała zabudowa. Rząd pruski 
wspomógł mieszkańców w odbudowie.

W roku 1772, na skutek rozbioru Polski, 
Jeziorany wraz z Warmią przeszły pod 
panowanie Prus Wschodnich. Biskupi 
musieli opuścić zamek, który wraz z dobrami 
kościelnymi przejęło państwo pruskie. Był to 
trudny okres w dziejach miasta, które paro-
krotnie nawiedzały pożary m. in. w 1792 r., 
kiedy spłonęły 73 stodoły, w 1807 r. ogień 
pochłonął 184 domy mieszkalne, 97 stajni, 99 
stodół i szop, kolejny pożar w 1843 r. strawił 
46 domów i 32 stajnie, których odbudowa 
była utrudniona z powodu trwających wojen 
polsko-francuskich. W latach 1806-1807 
miasto zajęły wojska francuskie. W 1807 r. 
kolejny pożar zniszczył 184 domy. 

W 1789 r. rozebrano zamek. Z powodu braku 
budulca na odbudowę miasta wydano zgodę 
na rozbiórkę zamku wraz z przedzamczem. 
Wówczas zasypano gruzem fosę między 
zamkiem i podzamczem, a następnie między 
zamkiem a miastem. Po pożarze mieszkańcy 
umieścili nad wejściem do kruchty kościoła 
metalową płaskorzeźbę z popiersiem Matki 
Boskiej  z Dzieciątkiem z napisem 
dotyczącym pożaru z 1783 roku (il.str.11).

fot.Z.Kuczykowska

Fragment planu
 miasta i zamek 
       z 1767 r.
    ( I.Janosz
-Biskupowa)
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Wraz z napływem urzędników pruskich 
powstaje gmina ewangelicka. Nabożeństwa 
ewangelików początkowo odbywały się na 
terenie dawnego zamku. W 1817 r. 
utworzono również szkołę ewangelicką, 

Przełom XVIII i XIX wieku to czas, w którym 
następują liczne reformy władz  miejskich.

U progu XIX wieku

W roku 1783 urodził się w Jezioranach 
Józef Ambroży Geritz, późniejszy biskup 
warmiński w latach 1842-1867.

W 1790 r. wybudowano ratusz według 
projektu Ernesta Mazura. Na fundamentach 
skrzydła południowego powstały domy 
mieszkalne i siedziba straży pożarnej. 
Podobnie zabudowano pozostały teren 
wzgórza zamkowego.

Przy ulicy Krzywej (dawnej Murowej) 
znajdowała się szkoła dla dziewcząt. 
Pozostałości po dawnym budynku szkoły 
możemy odnaleźć w ceglano-kamiennym 
murze dolnej kondygnacji, na którym 
nadbudowano współczesny budynek.

Przy drodze do Lidzbarka (ul. Kopernika), 

w której nauczycielami byli pastorzy.

W 1818 r. Jeziorany zostają przydzielone do 
nowo utworzonego powiatu reszelskiego.

w miejscu gdzie dziś stoi budynek nowej 
straży pożarnej, znajdował się cmentarz 

Budynek katolickiej szkoły parafialnej, który 
znajdował się przy ul. Mostowej nr 4, wznie-
siony na murach miejskich, w obecnym 
kształcie pochodzi z przełomu XVIII i XIX w. 

z półokrągłymi oknami z promienistymi 
szczeblinami (zdjęcie współczesne poniżej).
Przedmieście południowe, historycznie 
zwane Młyńskim, rozwinęło się prawdopo-
dobnie jako osada targowa, za dawną Bramą 

żydowski. Znaczna część zabudowy ulicy 
Kopernika była zamieszkiwana przez 
ludność żydowską. Bożnica prawdopodobnie 
znajdowała się w obrębie starego miasta. 
Według przekazu przedwojennych 
mieszkańców Jezioran była zlokalizowana 
przy ulicy Krzywej (dawnej Murowej) i miała 
formę jednokondygnacyjnego domu 
modlitwy. Przy ul. Kopernika na szczególną 
uwagę zasługuje dom nr 37 - klasycystyczny, 

Widok na plac zamkowy i pozostałości
zamku stanowiące ratusz w czasach
pruskich. Z prawej elegancki skwerek.

Widok na dawną straż pożarną,
dzisiejszy Miejski Ośrodek Kultury.
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W latach 1851-58 w Jezioranach 
przeprowadzono separację gruntów. 

Młyńską. W tym miejscu znajdował się staw 
młyński i młyn wodny. Młyn wietrzny 
znajdował się na północnym przedmieściu. 

Jeziorany, z racji położenia, to w XIX w. 
miasto o profilu rolniczym. Rolnictwo 
stanowiło podstawę egzystencji, osnowę 
handlu i wytwórczości rzemieślniczej.

Do końca lat 50. trwały prace związane z 
odbudową infrastruktury technicznej oraz 
odgruzowywaniem miasta.
W latach 1860-1865 rozebrano bramy 
miejskie oraz mury, w związku z czym 
nastąpiła integracja miasta z  przedmie-
ściami. Zachowały się do dziś pozostałości 
oryginalnych murów od strony południowej.

okresem dalszej odbudowy 
miasta. Następuje intensywny 
rozwój przedmieść. Rozwija się 
także przemysł. 

Przedmieście południowe rozciągało się 
wzdłuż ulicy Kajki (dawnej ulicy Pocztowej 
- Poststrasse). Znane jako dawne 
przedmieście Olsztyńskie, prezentuje 
powstałą w XIX i początku XX wieku 
zabudowę willową po zachodniej stronie 

W 1868 r. poprowadzono szosę, tzn. 
wykonano nową nawierzchnię, na odcinku 
Barczewo-Jeziorany-Lutry, łączącą się 

2 połowa XIX wieku jest 

i zwartą po stronie wschodniej. Tutaj 
również ulokowano w XIX wieku  browar, 
pocztę, dwa tartaki,  szpital, wieżę 
wodociągową.

Przy dawnej ul. Kolejowej powstał cmentarz 
komunalny, założony na regularnym planie 
prostokąta, otoczony murem, przez który 
prowadzą okazałe bramy. 
Wśród współczesnych nagrobków można 
jeszcze odnaleźć pochówki przedwojennych 
mieszkańców. Przy regularnie wytyczonych 

z traktem prowadzącym z Królewca. Za 
dawną bramą Reszelską ukształtowało się 
przedmieście wschodnie, obejmujące ulice 
Nadbrzeżną (dawniej Garbarska - Gerber 
Damm) i ul.Kościuszki, przechodzącą 
w ul. Kolejową.

Widok na młyn z czasów Prus 
Wschodnich, główna ulica miasta.

Widok na młyn z lat 60. zdjęcie Pan Łukaszewski. 
Dziś apteka to jedyny istniejący fragment tej 
wielkiej budowli.

Widok na bogatą willę/pałacyk przy
poczcie. Widać oryginalny wizerunek
budynku  z detalami, których dziś nie ma.

źródło: www.bildarchiv-ostpreussen.de



Miniaturowa historia miasta Jeziorany 17

 Przy ulicy Kolejowej była gospoda, 
a po drugiej stronie szpital i przedszkole.

W pobliżu cmentarza stoi ceglany budynek 
dawnej rzeźni. Obok znajdowała się łaźnia 
i elektrownia. Dalej znajduje się poprzedzona 
placem dawna szkoła. 

alejkach rośnie okazały starodrzew, na 
którym można zaobserwować piękne okazy 
porostów odnożycy będących pod ochroną. 

W Jezioranach znajdowało się kilka hoteli 

 Linia kolejowa w Jezioranach, na 
trasie Lidzbark Warmiński - Czerwonka, 
została uruchomiona w dniu 15.11.1899 r. 
Przedsiębiorstwem, które eksploatowało tę 
linię były Pruskie Koleje Państwowe. 
W latach 1886-1887, na północ od miasta, 
przy drodze do Bisztynka wybudowano 
kościół ewangelicki pw. Świętej Jadwigi 

ul. Kościuszki 8.

i restauracji. Jeden z nich, tzw. Gambrinu-
shalle, powstał w 1887 roku przy 

Królowej. Został on wzniesiony z czerwonej 
cegły, w stylu pseudogotyckim obok już 
istniejącego cmentarza. Współcześnie 
podlega od pod Parafię rzymskokatolicką 
w Jezioranach, ale jest też udostępniany 

 uwagę zasługuje pięknie kute ogrodzenie 
kościoła. na odrębnej parceli znajduje się 
cmentarz ewangelicki, na który prowadzi 
murowana z cegły brama, nadal są czytelne 
alejki, wśród zieleni znajduje się jeszcze 
kilka szczątkowo zachowanych nagrobków.

na wydarzenia kulturalne. Na szczególną

Na zdjęciu z lewej
Hotel Neubauer oraz 
zdjęcie wnuka właściciela 
z pięknym, zabawkowym 
samochodem, który 
„tankuje” z dystrybutora, 
który stał ówcześnie na 
środku rynku. Pan 
Neubauer odwiedził 
Jeziorany w 2019 roku 

z samochodem. 

i rozpoznał się na tym 
zdjęciu - dzięki czemu 
wiemy, kim jest chłopiec 

Pana Sławomira Chojnackiego
Stara rzeźnia, fotografia prawdopodobnie

Stara stacja kolejowa Seeburg, dziś 
budynek istnieje i można go podziwiać.

Stare zdjęcie kościoła Ewangelickiego

Stare zdjęcie rynku 

źródło: www.bildarchiv-ostpreussen.de



Miniaturowa historia miasta Jeziorany18

Na uwagę zasługują nieliczne już w 
krajobrazie Warmii i Mazur spichlerze. 
Jeden z nich, przy ul. Kościelnej 11 
wzniesiony z cegły na kamiennej podmu-
rówce, został wtórnie otynkowany, pełnił

działa w nim restauracja).  
stacji kolejowej na ul. Kolejowej (dziś 

on funkcję magazynową, istniała tu także 
garbarnia. Szczególnie malowniczo 
prezentuje się spichlerz o konstrukcji 
ryglowej z końca XIX w. przy ul. Kościuszki 
10. Trzeci spichlerz znajdziemy przy starej

trzy spichlerze

źródło: www.bildarchiv-ostpreussen.de

Stare zdjęcie ulicy Kajki zatopionej w zieleni

widać nieistniejące dziś kamienice, bliżej kościoła
Stare zdjęcie rynku z majestatycznym kościołem

z paradą mieszkańców.  W środku na 
Ciekawe zdjęcie pokazujące święto miasta,

 Prus Wschodnich).

platformie symbol miasta trzy wieże
 (tam z czarnym orłem symbolem

Spichlerz, ul. Kościelna

Spichlerz, ryglowy ul. Kościuszki.

Spichlerz, 
ul. Kolejowa
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Na początku XX wieku powstały w 
Jezioranach dwa szpitale. Szpital katolicki 
przy ul. Kościuszki 12 na wschodnim 
przedmieściu oraz dom dla chorych przy 

i izolatką. Kaplica znajdowała się wewnątrz 
budynku i otrzymała bogate wyposażenie 
neogotyckie. Szczególnie cenne są witraże 
zamówione w Berlinie wykonane przez Carla 
Buscha, który wykonał również witraże 

Szpital przy ul. Kajki powstał jako duży 
budynek z kaplicą, osobną kostnicą 

w gmachu Rejencji w Olsztynie (dzisiejszy 
Urząd Marszałkowski i siedziba Sądu). 
Witraże w kaplicy przedstawiają 
św. Józefa i św. Katarzynę.

ul. Kajki 51 na południowym przedmieściu. 
Placówkę opiekuńczą założyły siostry 
Katarzynki. 

Jeszcze w XIX wieku nastąpiło wcielenie 
terenu zamkowego do miasta.  Częściowo 
ocalałe zachodnie skrzydło zamku odbudo-
wano i przeznaczono na siedzibę władz 
miejskich. Na pozostałych fundamentach 
założenia zamkowego wytyczono działki 
budowlane pod nową zabudowę. W 1905 roku 
nastąpiła kolejna przebudowa zamku, 
prawdopodobnie wtedy wzniesiono 
przylegający do ratusza dom mieszkalny, 
posadowiony na pozostałościach głównego 
skrzydła zamkowego.W 1906 roku 
zbudowano nową sieć wodociągową, a 
następnie zainstalowano elektryczność. 
Pojawiła się nowa wieża ciśnień na południu 
miasta przy rozwidleniu drogi na Olsztyn.

W roku 1909 utworzono w mieście szkołę 
miejską typu gimnazjalnego, którą w 1933 r. 
przekształcono na szkołę zawodową. Na 
przedmieściu południowym znajdowała się 
szkoła ludowa.

W okolicach Jezioran doszło do dwóch 
potyczek: 31 sierpnia 1914 pod Tłokowem 
oraz 26 sierpnia 1914 pod Zerbuniem. 

Podczas I wojny światowej operacje 
wojskowe w Prusach Wschodnich były 
prowadzone w pierwszym roku wojny 
między wojskami rosyjskimi i niemieckimi. 

W 1912 roku rozbudowano kościół parafialny. 
Wówczas przedłużono korpus o dwa przęsła 
wschodnie, nadbudowano wieżę o dwie 
kondygnacje, a także dobudowano zakrystię 

w latach 1908-1930 ( zdj. na str.10).

i kruchtę. Nad zakrystią wydzielono emporę 
otwartą ku nawie ostrołukowymi arkadami 
i przekryto ją sklepieniem sieciowym. Zwor-
nik na sklepieniu w nawie głównej z herbem 
Augustyna Bludau biskupa warmińskiego 

Dom dla chorych, sióstr Katarzynek - 
dzisiejszy Dom Pomocy Społecznej

Widok na ratusz ze starej pocztówki (il.1)
i budynki dziś nie istniejące w jego zachodniej 
części  (il.2 WUOZ Olsztyn).

szkoła, fotografia ze zbiorów S.Chojnackiego
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Po I wojnie światowej wzniesiono w 1925 
roku pomnik ku czci poległych (zdjęcie 
powyżej). Pomnik powstał na planie koła 

W sześciu niszach pomnika znajdowały się 
tablice wykonane z granitu z nazwiskami 
poległych. Po II wojnie światowej pomnik 
został zniszczony. Jedna z tablic 
inskrypcyjnych, wyłowiona ze stawu mły-
ńskiego, znajduje się na cmentarzu komu-
nalnym. Obecnie w miejscu usytuowania 
pomnika znajduje się skwer zieleni.

z ociosanych kamieni polnych. 

W latach dwudziestych powstaje szkoła 
podstawowa przy skwerze w pobliżu 
cmentarza i rzeźni przy ul. Kolejowej.

czasy po pierwszej
wojnie swiatowej

W 1923 r. utworzono spółdzielnię 
Mleczarską w Jezioranach. W śródmieściu 
powstaje budynek straży pożarnej, która 
uprzednio mieściła się przy placu 
zamkowym (rozebrana w 1925 r.). 
Zachowana do dziś wieża służąca niegdyś do 
suszenia węży gaśniczych, dziś jest częścią 
Miejskiego Ośrodka Kultury.

W latach 1940-41 powstał nowy budynek 
szkoły publicznej.

W wyniku działań wojennych w roku 1945 
zniszczeniu uległa jedna trzecia zabudowy 

staromiejskiej Jezioran. Miasteczko liczyło 
wówczas 1129 mieszkańców, dla porównania 
w 2018 roku 3258 mieszkańców.

źródło: www.bildarchiv-ostpreussen.de

źródło: www.bildarchiv-ostpreussen.de

Szkoła podstawowa, zdj. S.Chojnacki 

il. z lewej na dole - kinoteatr za czasów Prus 
Wschodnich  był ważnym miejscem kultury 
i rozrywki dla mieszkańców.

pustki, dla porównania niżej zdjęcie 
przedwojenne z restauracją i hotelem.

pokazujące jego dom w otoczeniu powojennej 
bardzo ciekawe zdjęcie Pana Chojnackiego 
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Obecni mieszkańcy sprowadzili się do Jezioran 
w latach 50-tych. Miejscowa ludność znalazła 
zatrudnienie w dużym zakładzie mleczarskim, 
elewatorze zbożowym, wylęgarni drobiu, 
oczyszczalni nasion, piekarni i niewielkich 
sklepikach. Mieszkańcy spotykali się w 
restauracji, kawiarni, kinie, funkcjonowała 
poczta, apteka, przychodnia rejonowa, 
warsztat samochodowy, stacja paliw, bank 
spółdzielczy, baza hotelowa w postaci kwater 
prywatnych. Przy rynku do niedawna 
istniał zakład fotograficzny, 

fotograficzne ukazujące

który na przestrzeni lat 

ważne chwile w życiu 
miasteczka, jego archite-

zgromadził bogate zbiory 

kturę i powojennych 
mieszkańców. 

czasy po drugiej
wojnie swiatowej

Na zdjęciu autor zdjęć z tego rozdziału
Pan Sławomir Chojnacki w młodości
w swoim studio z aparatem.

Pochód pierwszomajowy - święto pracy w 
Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej 

Wesołe zabawy i rozmowy przed zakładem
fotograficznym doskonale pokazują klimat
powojennych Jezioran.

W dawnym budynku szpitala, 
zlokalizowanym przy ul. Kajki 
51  mieści się obecnie Dom 
Pomocy Społecznej, który 
funkcjonuje w Jezioranach od 
1946 r. Ośrodek zapewnia 
warunki do godnego i bezpie-
cznego życia dla 145 osób 
niepełnosprawnych intele-
ktualnie, wykorzystując 
nowoczesne metody leczniczo-
profilaktyczne i angażując w 
ciekawe zajęcia terapeutyczne 
pomaga oswoić życie pełne 
barier.



Materiał ze zbiorów Pana
Chojnackiego i innych współczesnych
mieszkańców Jezioran jest tak wielki
i ciekawy, że to na jego podstawie
opracujemy tom drugi niniejszej
książeczki. Zachęcamy mieszkańców
do rozkodowywania tych zdjęć 
i opowiadania nam, co przedstawiają.

Wszystkie powyższe zdjęcia pochodzą ze zbiorów Pana Sławomira Chojnackiego

Miniaturowa historia miasta Jeziorany22



Miniaturowa historia miasta Jeziorany 23

są też bohaterem słuchowiska radiowego 
emitowanego na antenie Programu 
Pierwszego Polskiego Radia. 

 3000 odcinek.

Jeziorany, choć wyłącznie z nazwy, 

Powieść radiowa “W Jezioranach” jest 
emitowana od 1960 r. i zdobyła ogromną 
popularność, dotyczy jednak innych, 
fikcyjnych Jezioran. Powieść jest 
przygotowywana przez Teatr Polskiego 
Radia. 7. kwietnia 2019 r. wyemitowano

Jako małe miasteczko o nazwie Rogoża, 
Jeziorany zagrały rolę w filmie, będąc 
jednym z planów zdjęciowych serialu pt. 
“Stacyjka”, który polecamy do obejrzenia
w internecie jako ciekawostkę turystyczną.

prowadzono  badania 

Z dawnego zamku biskupów warmińskich 
zachowała się część zachodniego skrzydła ze 
sklepionymi piwnicami, którą zaadaptowano 
na budynek Urzędu Miejskiego. 

 Placu Zamkowym została

mentach dawnych 

i bywa użytkowany sporadycznie. 

Obecna zabudowa przy

 wzniesiona na funda-

Kaplica św. Krzyża obecnie pełni funkcję 
pogrzebową, podniesiona do rangi kościoła 
filialnego otrzymała wezwanie Znalezienia 
Krzyża Świętego. Kościół ewangelicki 
również jest w rękach kościoła katolickiego 

90. XX wieku 
zamkowego. W latach 

rozebrano zabudowę 
powstałą, na miejscu 
dawnego skrzydła 
południowego zamku.

zabudowań zespołu 

W latach 2018-2019 

archeologiczne, 

czasy dzisiejsze

W latach 2013-14 na stokach wzgórza 
zamkowego, na miejscu dawnych ogrodów 
biskupich powstał kompleks parkowo-
rekreacyjny. Pod zamkiem zbudowano  
amfiteatr. Aleja wzdłuż całego parku biegnie 
śladem cieku wodnego, który został 
wpuszczony w kanał, choć dawniej płynął 
jarem i wpadał do rzeki Symsarny. Z biegiem 
lat park uległ zaniedbaniu, więc władze 
miasta postanowiły dać temu miejscu nowe 
życie. U podnóża wzgórza zamkowego 

mające na celu rozpoznanie nawarstwień 
kulturowych i w konsekwencji uczytelnienie 
planu dawnego zamku w układzie 
urbanistycznym.

w miejscu starego amfiteatru zbudowano 
nowy z zadaszoną sceną oraz fontannę, 
wytyczono nowe alejki z ławkami, latarniami 
i nowymi nasadzeniami roślin. 
We wschodniej części kompleksu nieopodal 
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kościoła św. Bartłomieja stworzono drogę 
krzyżową składającą się z 14 kapliczek. 
Stacje drogi krzyżowej usytuowane są wokół 
wzniesienia nad rozlewiskiem i kończą się na 
jego szczycie.
Jeziorany należą do sieci miasteczek dobrego 
życia Cittaslow i stoją u progu rewitalizacji 
przestrzeni miejskiej, dbając o poprawę 
jakości życia mieszkańców, dążą do 
zrównoważonego rozwoju małego 
warmińskiego miasteczka 
w historycznym krajobrazie.
W jednym z budynków przy rynku 
staromiejskim znajduje się Galeria - siedziba 
Fundacji - Revita Warmia. Galeria powstała 

jako niezależny ośrodek kultury żywej 
i rewitalizacji prowincji, założona przez 
dwoje “pozytywnie zakręconych” ludzi: 
artystę Rafała Mikułowskiego i projektantkę 
Marcelinę Chodyniecką-Kuberską. 
Przestrzeń galerii wypełniają dzieła twórców 
z Warmii i Mazur i pogranicza wschodniego 

- dawnych Kresów, współczesne jakościowe 
rzemiosło i sztuka użytkowa regionu. 

W sezonie letnim w każdą sobotę odbywa się 
na rynku Eko Targ, na który zjeżdżają się 
z okolicznych gospodarstw ludzie, którzy 
stawiając na ekologię, oferują własne 
żywnościowe produkty lokalne. 

Galeria funkcjonuje także jako informacja 
turystyczna. Tu można zaopatrzyć się 
w mapy Jezioran i okolic oraz uzyskać 
informacje o historii, zabytkach, rekreacji, 
a także posłuchać ciekawostek przy kawie.

Zachęcamy do odwiedzin w Jezioranach
i zgłębiania historii miasteczka, w czym 
pomoże Państwu zamieszczona na 
kolejnej stronie bibliografia, do niej można
dodać gazetę lokalną  „Nasze Jeziorany”
wydawaną w latach 2004-2014 przez 
Gminę Jeziorany i mieszkańców.
Współczesne przygody miasta i miesz-
kańców musimy zdokumentować sami.
Do czego wszystkich Państwa  zachęcamy.
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(działka nr 126/8 przy ul. Kościuszki) przeprowadzone w dniu 2 lipca 2010 
r.,  Stawiguda 2010.

Z. Sadza, Historia Małych ojczyzn, portal www.jeziorany.com.pl

G. Świderski, Inwentarz zamku biskupów warmińskich w Jezioranach z 
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rozpoznawczych badań archeologicznych przeprowadonych w 
Jezioranach, Biskupiec, Powałczyn grudzień 2008.

Kanon krajoznawczy Warmii i Mazur, pod red. S. Harajdy, I. Liżewskiej, K. 
Młynarczyka, Olsztyn 2010, s. 44-45.

Rocznik Diecezji Warmińskiej, Olsztyn 1974, str. 84-87.

Materiały kartograficzne:

- szkic sytuacyjny miasta i zamku wg. J. M. Giesego z lat 1826-1828, 
- pierwsza próba rekonstrukcji zamku (A. Boetticher, M. Garniec)

- mapa Messtischblatt z 1915 r. i 1936 r.

- rzut zamku wg. inwentaryzacji z 1767 r., rysunek K. Wunsch 1938 r.

- plan miasta Jeziorany z lat 1807-8 wg. Rehenfelda (H. Bonk)
- plan miasta z 1807 r. ze zbiorów IS PAN w Królewcu

- plan zamku z 1783 r. według Masuhra, zbiory IS PAN
- fragm. planu miasta i zamek 1782 r.

- rysunek J.H. Dewitza z 1725 r. widok na miasto i zamek 

- inwentaryzacja skrzydła bramnego z ok. 1767 r.

- plan miasta po pożarze z 1807 roku wg dr. Wunscha (Poschmann, ryc. 
10, s. 136)

- plan przedzamcza z 1783 r. według Masuhra, zbiory IS PAN

- mapa Urmesstischblatt z 1868 r. - bez prawa do publikacji

o autorce
Zuzanna Kuczykowska 
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Absolwetnka Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, 
wydziału Ochrony Dóbr Kultury ze specjalnością konserwatorstwo.

historii miasta Jeziorany. Co wykonała w oparciu o rzetelne, 
historyczne źródła i badania w tym najnowsze odkrycia 
archeologiczne z 2019 roku. Wartością tej książeczki dla dalszych 
opracowań i zgłębiania tematu jest więc także prezentowana na tej 
stronie bibliografia i spis materiałów ilustracyjnych.

Badaczka, historyk sztuki, z doświadczeniem w pracy w służbach 
Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków ( WUOZ Olsztyn) 
z praktyką w Narodowym Instytucie Dziedzictwa w Olsztynie 
a także praktyką w firmach i instytucjach w tym społecznych 
zajmujących się ochroną zabytków i edukacją i popularyzacją 
wiedzy o zabytkach.  

Wykonała na zlecenie Fundacji Revita Warmia trudne zadanie 
zebrania w jednym miejscu, w bardzo skrótowej formie, linearnej
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