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WSTĘP
Zamek w Sztumie należy do nietypowych założeń obronnych wzniesionych
przez zakon krzyżacki w kilku etapach poczynając od około 1326 r. a kończąc w
20-tych latach XV w. Usytuowano go na wyspie Jeziora Białego przy trakcie
drogowym z Malborka do Ziemi Chełmińskiej. Wysokie mury obronne
zbudowano na planie nieregularnego sześcioboku z zespołem bramnym i dwiema
wieżami w narożach, otaczając nimi wyspę wypiętrzoną nieco ponad lustro wody
w jeziorze. Właściwą zabudowę rozmieszczono przy murach obronnych, a wjazd
usytuowano od strony wcześniej funkcjonującego już folwarku położonego na
stałym lądzie po zachodniej stronie wyspy. Podobnie jak w innych zamkach
krzyżackich musiał się tu znajdować rechte hus, czyli prawy dom, kaplica,
kuchnia, browar, stajnie i oczywiście studnia. Wzniesienie założenia obronnego
na planie nieregularnego sześcioboku w tym czasie było odstępstwem od
budowanych wówczas powszechnie zamków czteroskrzydłowych na planie
prostokąta z wieżami w narożach. Należy sądzić, iż za takim rozwiązaniem
architektoniczno-przestrzennym przemawiały poważne względy, tym bardziej, że
pełnił on funkcję letniej rezydencji wielkich mistrzów zakonu krzyżackiego.
Dostępne źródła pisane, przekazy ikonograficzne i kartograficzne a także stan
zachowania umożliwiają w znacznym stopniu odtworzenie burzliwych dziejów
zamku wójtowskiego w Sztumie. Istniejąca literatura przedmiotu na temat tej
średniowiecznej warowni nie jest zbyt obszerna i nie przedstawia pełnego obrazu
zarówno z czasów budowy, jak też późniejszych jej dziejów aż po współczesność.
Wiele trudności sprawia rekonstrukcja najstarszych dziejów związanych z
okresem budowy wynikających z braku przekazów źródłowych jak również z
braku badań archeologiczno-architektonicznych, na podstawie których bylibyśmy
w stanie niemal w szczegółach odtworzyć pełny plan zabudowy i jej gabaryty, a
także uściślić czas wznoszenia poszczególnych budynków, tworzących skrzydła
rozmieszczone wzdłuż murów obronnych. Rozbiórki i zniszczenia znacznych
partii zamku w XIX w. i wprowadzenie nowej zabudowy wyraźnie zmieniły i
zniekształciły właściwy obraz warowni sztumskiej, kształtujący się w dobie
średniowiecza.
Mamy nadzieję, że niniejsze opracowanie przyczyni się w jakimś stopniu do
wypracowania nowej wizji zamku w Sztumie i skłoni do przeprowadzenia w
najbliższym czasie badań archeologiczno-architektonicznych, których wyniki
umożliwią zdecydowanie pełniejsze poznanie dziejów tej interesującej warowni i
współczesne jej zagospodarowanie bez szkody dla historyczno-zabytkowych
wartości tkwiących w widocznych elementach architektonicznych, jak również
kryjących swe tajemnice pod zwałami gruzu i ziemi.
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MATERIAŁY ŹRÓDŁOWE
Kwerendę do prezentowanego studium przeprowadziłem w:
- Wojewódzkim Archiwum Państwowym w Gdańsku,
- Bibliotece Polskiej Akademii Nauk w Gdańsku,
- Archiwum Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Gdańsku
- Archiwum Pracowni Konserwacji Zabytków w Gdańsku
- Państwowym Archiwum w Malborku,
- Dziale Dokumentacji Naukowej Muzeum Zamkowego w Malborku,
- Archiwum Akt Dawnych w Warszawie,
- Instytucie Sztuki Polskiej Akademii Nauk w Warszawie.
- Bibliotece Muzeum Zamkowego w Malborku
W wymienionych wyżej archiwach, bibliotekach, instytucie i muzeum znajdują
się plany poczynając od końca XVII w. a kończąc na 1909 r. Na szczególną
uwagę zasługują plany z 1772 r., 1810 r., 1885 r. i 1897 r. oraz rysunki
pomiarowe z 1857 r., 1875 r. a także wykonane przez B. Schmida w 90-tych
latach XIX w.(zob. ryc. 1-24). Są to rysunki inwentaryzacyjne wieży bramy
wjazdowej i skrzydła wschodniego z 1857 r., projekt przebudowy skrzydła
południowego z 1875 r. a także inwentaryzacje bramy i skrzydła południowego,
przekrój skrzydła wschodniego i rysunki Baszty Więziennej wykonane przez B.
Schmida.
W trakcie kwerendy potwierdzono istnienie trzech historycznych widoków
miasta i zamku pochodzących z lat 1628, 1749 i 1750, nie natrafiono jednak na
nowe. Znane do tej pory źródła ikonograficzne przedstawiają panoramę miasta z
zamkiem, przy czym wyraźnie zaznaczona jest odrębność założenia zamkowego,
które otoczone jest wysokim murem z dominantami w postaci wieży bramnej,
Wieży Więziennej i wieży w narożu północno-wschodnim.
Niestety nie natrafiono na liczniejszy zbiór zdjęć archiwalnych z drugiej
połowy XIX w., które mogłyby wnieść wiele cennych informacji do okresu
budowy gmachów sądu i prokuratury i willi dla kierownictwa tych instytucji.
W Archiwum Głównym Akt Dawnych w Warszawie znajdują się w zespole
Akt Skarbu Koronnego lustracje starostwa sztumskiego przeprowadzone w latach
1565, 1615, 1624 i 1764, natomiast w Archiwum w Malborku przechowywane są
odpisy lustracji zamku z 1565 i 1738 r. dokonane jeszcze w XIX w. przez J.
Sembrzyckiego. Do tej pory większość tekstów lustracji została opublikowana
przez S. Hoszowskiego i J. Paczkowskiego. Wykorzystywano je dość obszernie w
dotychczasowej literaturze przedmiotu. Materiały dotyczące zamku znajdują się
także w Wojewódzkim Archiwum Państwowym w Gdańsku w aktach zarządu
miejskiego z lat 1416-1937 oraz z okresu powojennego w aktach Archiwum
Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Gdańsku z
przeprowadzonych prac budowlano-konserwatorskich.
Najobszerniejszy i najcenniejszy materiał archiwalny umożliwiający dokonanie
niemal całkowitej rekonstrukcji opisowej zamku w Sztumie w czasie jego
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budowy i rozbudowy w XIV-XV w. znajduje się w historycznych źródłach
drukowanych. Są to wielotomowe wydawnictwa źródeł pisanych:
- Scriptores Rerum Prussicarum
- Preussische Urkundenbuch
- Die Marienburger Tresslerbuch des Jahre 1399-1409
- Das Ausgabebuch des Marienburger Hauskomturs für die Jahre 14101420
- Das Marienburger Ämterbuch
Wygląd zamku, jego funkcjonowanie i stan zachowania w następnych
stuleciach został utrwalony w lustracjach starostwa sztumskiego prowadzonych w
latach 1565, 1615, 1624, 1664, 1738 i 1764. Wymienione powyżej źródła były i
są wykorzystywane przez autorów piszących o zamku w Sztumie, również i dla
mnie będą stanowiły podstawę wiedzy historycznej dotyczącej dziejów tego
założenia obronnego.
Dotychczasowe opracowania monograficzne omawiające historię, budowę,
rozwiązania architektoniczno-przestrzenne i wyraz architektoniczny zamku nie
należą do zbyt licznych. W dalszym ciągu nie straciła na wartości jedna z
najstarszych monografii zamku pióra M. Töppena wydana w 1881 r. w ramach
cyklu „Zur Baugeschichte der Ordens- und Bischöfs-Schlösser in Preussen” a
także najstarszy artykuł poświęcony historii zamku R. Bergau pod tytułem „Die
Reste mittelalterliche Baukunst in Stuhm”, który ukazał się w 1868 r. Pod koniec
XIX w. problematyką zamku sztumskiego zajmował się B. Schmid, który swoje
dociekania i przemyślenia zawarł w publikacji „Die Bau- und Kunstdenkmäler
Pomesanien. Kreis Stuhm, wydanej w Gdańsku w 1909 r. W ostatnich latach, w
1997 r. ukazało się opracowanie T. Torbusa poświęcone zamkowi w Sztumie
„Die Deutschordesburg von Stuhm (Sztum) im ehemaligen Ordesland Preussen
wydane w ramach serii wydawniczej „Forschungen zu Burgen und Schlösser”, w
którym zaprezentowano świeższe spojrzenie na dawną letnią rezydencję wielkich
mistrzów krzyżackich. Oprócz prac publikowanych należy wymienić obszerną
dokumentację historyczno-naukową wykonaną w 1971 r. przez H. Domańską w
ramach cyklu realizowanego przez PP Pracownię Konserwacji Zabytków w
Gdańsku, która jest ważnym uzupełnieniem wcześniejszych opracowań
monograficznych zamku wójtowskiego w Sztumie. Pełny wykaz bibliografii
wykorzystanej w tym studium zawiera rozdział „Literatura”
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KALENDARIUM
1236 r.
1295 r.
1326 r.

1331 r.
1331 r.
1333 r.

1334 r.
1400 r.
1403 r.
1410 r.
1413 r.
1414 r.
1415 r.
1415-1418
1416 r.

1416-1418

1420 r.
1454 r.
1454 r.
1466 r.
1468 r.
1478 r.
1530 r.
1615 r.
1626-1629

– wzmianka o zniszczeniu grodu pruskiego w Sztumie
– najstarsza, pewna źródłowo, informacja o bona curie,
qui dicitur Stumo
– najprawdopodobniej rozpoczęcie budowy zamku
murowanego na wyspie w czasie rządów wielkiego
mistrza zakonu krzyżackiego Wernera von Orseln
– zapewne zakończenie pierwszego etapu budowy
– wymieniony jest komtur w Sztumie
– wymieniany jest bruder Jan Voith cum Sthume,
określany jest również jako provisor in Stumo i
advocatus in Sthum
– informacja o przebywaniu na zamku wielkiego mistrza
krzyżackiego Luthra von Braunschweig
– rozpoczęcie budowy stajni i spichlerza na zamku
– zakończenie budowy stajni i spichlerza
– wojska polskie po bitwie pod Grunwaldem przejmują
zamek
– wzmiankowany jest kościół zamkowy w skrzydle
wschodnim
– zamek został wyposażony w broń palną
– prace przy moście
– prace budowlane przy rechte hus, groskompthurs
gemach, homeyster somergemach, stelle, bruhus, brock
– miasto otrzymuje przywilej lokacyjny na prawie
chełmińskim wystawiony przez Michaela Küchmeistra,
wielkiego mistrza zakonu krzyżackiego
– budowa letniego pałacu wielkich mistrzów przy murze
zachodnim, pomiędzy bramą wjazdową a Wieżą
Więzienną
– prace w pomieszczeniach: kappla kamer, meyster kamer,
groskompthurs kamer, schreiberkamer, rempter
– oblężenie zamku i miasta i zajęcie przez wojska polskie
– Jan Bażyński pierwszym starostą sztumskim
– zamek wraz z miastem na mocy pokoju toruńskiego w
granicach Prus Królewskich
– Ścibor Bażyński starostą sztumskim
– Mikołaj Bażyński starostą sztumskim
– rozpoczęcie przebudowy zamku
– zakończenie przebudowy zamku
– zamek rękach wojsk szwedzkich Gustawa II Adolfa
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1629-1635
1655-1660
1660-1664
1683 r.
1703 r.
1772 r.
1785 r.
1785-1830

1812, 1819 r.
1824 r.
1835 r.
1864-1866

1899 r.

1933 r.
1945 r.
1950 r.
1952 r.
1966 r.
1967-1968
1971 r.
1986 r.
2002 r.

– tymczasowy zarząd elektora brandenburskiego
– ponownie w rękach wojsk szwedzkich Karola X
Gustawa, zniszczenie zamku
– naprawa zabudowy i mostów należących do zamku po
„potopie” szwedzkim
– wielki pożar miasta
– trzecie panowanie wojsk szwedzkich na zamku
– adaptacja pomieszczeń zamkowych na mieszkania i
i biura pruskiego zarządu dominialnego
– pierwsza rozbiórka murów zamkowych
– rozbiórka wieży narożnej północno-wschodniej,
skrzydła zachodniego, budynków gospodarczych przy
murze północnym, kościoła zamkowego
– przebudowa skrzydła zachodniego zamku na sąd i
intendenturę
– umieszczenie sądu i intendentury w skrzydle wschodnim
zamku
– rozbiórka murów zamkowych
– przebudowa skrzydła południowego, przebudowa
skrzydła wschodniego na sąd powiatowy, budowa
prokuratury i więzienia
– budowa domu mieszkalnego dla urzędników sadowych
w pobliżu Wieży Więziennej, przebudowa skrzydła
południowego na sierociniec
– naprawa dachu na Wieży Więziennej
– zniszczenie Wieży Więziennej
– umieszczenie w zamku Sądu Powiatowego i Prokuratury
– naprawa dachu na skrzydle wschodnim
– remont Wieży Więziennej
– adaptacja części skrzydła południowego na muzeum
– adaptacja części piwnic skrzydła południowego na cele
kulturalno-oświatowe
– rozpoczęcie remontu skrzydła południowego
– zakończenie remontu skrzydła południowego i
umieszczenie w nim Sztumskiego Centrum Kultury
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DZIEJE ZAMKU
Barwna historia zamku wójtowskiego, którego początki być może sięgają
jeszcze trzydziestych lat XIII w., została podzielona na kilka etapów, aby bardziej
uwypuklić skomplikowane, a czasem owiane mgłą tajemnic dzieje sztumskiej
letniej rezydencji wielkich mistrzów krzyżackich, których główną siedzibą był
odległy o 14 km zamek stołeczny w Malborku. Najstarsza informacja przekazana
przez kronikarza krzyżackiego Piotra z Dusburga dotyczy roku 1236 i wskazuje
na zdobycie i zniszczenie przez rycerzy zakonnych pruskiego grodu plemienia
Pomezanów we włości Alyem, obejmującej większość ziem obecnego powiatu
sztumskiego. Jednak brak szerokopłaszczyznowych badań archeologicznoarchitektonicznych zamku w Sztumie uniemożliwia wykazanie jakichkolwiek
powiązań między grodem pruskim a murowanym zamkiem krzyżackim.
Prezentowane w literaturze przedmiotu spostrzeżenia są li tylko domniemaniem,
nie popartym żadnymi bezpośrednimi i obiektywnymi dowodami. Dlatego też nie
będziemy obecnie poszukiwać związków obu tych założeń obronnych, a skupimy
się wyłącznie na wzniesionym z kamieni i cegieł, poczynając od około 1326 r., na
wyspie Jeziora Białego zamku krzyżackiego. Warto tu dodać, że informacja z
1295 r. wzmiankuje o istnieniu osady o nazwie Stumo „bona curie, qui dicitur
Stumo”, jednak nie bardzo wiemy, w którym miejscu się znajdowała, a co warte
podkreślenia brak w niej wzmianki o zamku, a zatem i ta informacja nie
wskazuje, czy w tym czasie funkcjonował już murowany zamek krzyżacki.

CZASY KRZYŻACKIE (1326 – 1466)
Wymienienie w 1331 r. komtura sztumskiego, a w dwa lata później wójta
podległego bezpośrednio wielkiemu mistrzowi zakonu krzyżackiego wskazuje na
istnienie w tym czasie siedziby dostojnika zakonnego. Uwzględniając te
informacje oraz przeprowadzoną analizę historyczno-architektoniczną przez B.
Schmida, możemy przyjąć, iż początek budowy zamku przypada na drugą połowę
20-tych lat XIII w. i trwał z trudnymi do określenia przerwami do około 1420 r.,
o czym informują nas zapisy w księgach rachunkowych zamku malborskiego. Po
tym czasie zamek był w pełni ukształtowanym założeniem obronnym pełniącym
funkcję przyczółka zamku malborskiego od południa i rezydencją letnią wielkich
mistrzów zakonu krzyżackiego do czasu zakończenia pokojem toruńskim w 1466
r. wojny trzynastoletniej, w wyniku której wszedł w skład nowoutworzonych Prus
Królewskich i stał się siedzibą starosty sztumskiego.

BUDOWA ZAMKU (1326 – 1331)
Zamek w Sztumie zlokalizowano na wyspie Jeziora Białego, które w XIX w.
sztucznie przedzielono usypaną groblą na dwa o nazwach Jezioro Zajezierskie na
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południowym-zachodnie i Jezioro Barlewickie na północnym-wschodzie. Wyspa,
wypiętrzona około 4,5 m ponad lustro wody w jeziorze, na której zlokalizowano
zamek, miała nieregularny kształt zbliżony do sześcioboku o powierzchni około
0,7 ha. Na wschód od niej znajdowała się mała wysepka o powierzchni około
0,15 ha, gdzie umieszczono niewielkie podzamcze, natomiast po zachodniej
stronie, na stałym lądzie znajdował się folwark wzmiankowany w 1295 r., który
w 1416 r. uzyskał prawa miejskie. Lokalizacja zamku nie była przypadkowa,
albowiem tędy wiódł tradycyjny szlak z Malborka do Kwidzyna i dalej na
południe do Ziemi Chełmińskiej. Zamek usytuowany w tym miejscu kontrolował
ów trakt, stanowiąc jednocześnie osłonę stołecznego zamku w Malborku od
strony południowej.
Prace budowlane rozpoczęto od wzniesienia kamiennego muru obronnego na
krawędzi wyspy, na planie nieregularnego sześcioboku, o łącznej długości około
300 m, który jednocześnie stanowił mur oporowy wypiętrzonej około 4,5 m
ponad lustro wody wyspy. Mur ten wykonano w partii fundamentowej i dolnej do
wysokości około 5 m powyżej poziomu wody w fosie z dużych nieobrobionych
kamieni narzutowych w układzie opus incertum na zaprawie wapiennej. Tę jego
część zakończono tzw. rolką wyrównawczą, powyżej której zbudowano go z
cegieł palcówek o wymiarach 88-90 x 138-142 x 310-320 mm w wątku gotyckim
z głębokimi wnękami zamkniętymi łukiem odcinkowym od strony dziedzińca do
wysokości około 4 m i płaskim licem od strony fosy. Szerokość wnęk wynosiła
około 3,1 m, wysokość około 3,5 m i głębokość około 0,7 m, a szerokość filarów
nie przekraczała 1,25 m. Ślady takiego rozwiązania czytelne są jeszcze obecnie w
dolnych partiach muru zachodniego oraz w części muru wschodniego w obrębie
dawnej kuchni. Nad wnękami od strony dziedzińca znajdował się ganek straży,
natomiast po zewnętrznej stronie wzniesiono mur osłonowy z otworami
strzelniczymi, którego wysokość nie przekraczała 2 m. Przykrywał go
dwuspadowy daszek konstrukcji drewnianej pokryty dachówką ceramiczną typu
mnich-mniszka.
Wjazd na zamek umieszczono niemal w narożniku południowo-zachodnim, w
murze zachodnim, a więc od strony wcześniej zbudowanego i funkcjonującego
folwarku na stałym lądzie, od którego wyspę dzielił przesmyk o szerokości około
15 m. Wjazd ten składał się z przedbramia, przy którym stał dom wrotnego,
mostu przerzuconego przez fosę, wspartego na słupach z częścią zwodzoną przed
bramą oraz strzelistej wieży bramnej. Przedbramie zamykane było od zewnątrz
wrotami składającymi się z drewnianej okutej kraty i jednoskrzydłowych wrót z
furtką, a od wewnątrz kratą z furtką. Murowana brama jednotraktowa miała w
przyziemiu dwa ostrołukowe portale wzmocnione kamiennymi węgarami i była
kryta dachem dwuspadowym. W cokołowej partii północnego węgara znajdują
się cztery koliste wgłębienia i odpowiadające im boczne nacięcia, które mogły
powstać w wyniku pocierania o kamień zapalonym łuczywem, służącym do
oświetlania przejazdu bramnego. W ścianach bocznych przelotu bramnego
znajdują się po dwie ostrołukowe wnęki z profilowanymi obramieniami. W
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zachodniej wnęce ściany północnej usytuowany jest otwór strzelniczy do obrony
flankowej południowej części zachodniego muru obronnego zamku. Portal
ostrołukowy od strony dziedzińca został umieszczony w przesklepionej
odcinkowo wnęce. Brama zamykana była od zewnątrz specjalną konstrukcją
łączącą wahadłowe wrota z podnośnikami mostu zwodzonego, po której
zachowały się ślady w postaci otworu w północnej ścianie wieży bramnej. W
otworze tym umieszczony był bolec, do którego przymocowane były wrota.
Drugi taki otwór z bolcem znajdował się w ścianie północnej przejazdu
bramnego. W górnej części wrót tkwiły dwie belki pełniące funkcję podnośników
mostu zwodzonego. Mechanizm ten działał w następujący sposób: w momencie
otwierania bramy wrota unosiły się do góry w kierunku stropu przejazdu
bramnego z jednoczesnym opadaniem podnośników wraz z mostem zwodzonym.
Przed całkowitym opadnięciem wstrzymywała je zapewne kotwiczka przy
łańcuchu mostu zwodzonego oraz dwie krótkie belki leżące w poprzek strzeliny
w murze, w którą wsuwały się podnośniki po zamknięciu bramy. Ślady takiego
rozwiązania widnieją w zachowanych murach bramy i wieży flankującej bramę
od strony południowej. Przed samoczynnym unoszeniem się wrót zabezpieczono
je dwiema poprzecznymi belkami. Od strony dziedzińca brama zamykana była
dębowymi wrotami na długich żelaznych zawiasach, po których zostały w
wewnętrznej bramie potężne haki wzmocnione podwalinami kamiennymi.
Trudno obecnie stwierdzić istnienie w tym czasie dwóch pomieszczeń powyżej
przejazdu bramnego, o których informuje nas lustracja z 1565 r., a z których było
wejście do wieży flankującej bramę i na blanki. Być może nadbudowa bramy
nastąpiła w późniejszym okresie, w trakcie rozbudowy zamku i podwyższenia
skrzydła południowego lub też budowy letniego pałacu wielkich mistrzów przy
zachodnim murze obronnym. Zagadnienie to sygnalizujemy by ewentualnie
rozpoznać je w trakcie szczegółowych badań historyczno-architektonicznych.
Wieża bramna tworząca południową stronę przejazdu bramnego i flankująca
bramę została wzniesiona na planie kwadratu o boku około 8 m na kamiennym
fundamencie i wysokim cokole kamiennym, wykonanym z dużych i mniejszych
nieobrobionych głazów narzutowych ułożonych na zaprawie wapiennej w wątku
opus incertum. Na podstawie przekazów ikonograficznych i lustracji możemy
przyjąć, że miała ona osiem kondygnacji i pokryta była czterospadowym dachem
namiotowym z lukarnami. W przyziemiu wieży znajdowało się pomieszczenie z
trzema oknami, podobnie na pozostałych poziomach oddzielonych drewnianymi,
belkowymi stropami. Wejście do niej umieszczone było na pierwszym i drugim
piętrze i wiodło z drewnianego ganku stanowiącego właściwy ciąg
komunikacyjny zamku, z którego było również wejście na ganki murów
obronnych i do południowego skrzydła mieszkalnego. Wieża ta pełniła funkcję
wieży głównej i wieży ostatecznej obrony, w której chronili się mieszkańcy
zamku w czasie jego zdobycia przez atakujących, i z niej prowadzili ostrzał
nieprzyjaciół z łuków i kusz, a po upowszechnieniu się broni palnej również z
hakownic.
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Oprócz bramy i wieży bramnej w ciągu murów obronnych była jeszcze w tym
czasie wzniesiona w narożu północno-zachodnim wieża na planie sześcioboku.
Jej fundament i wysoki cokół wykonano z dużych i średnich nieobrobionych
kamieni narzutowych w wątku opus incertum, a wyższe kondygnacje z cegły
palcówki w wiązaniu gotyckim. Określana jest ona w lustracji z 1565 r. jako
„wieża dla więźniów”, w której wnętrzu najniższej kondygnacji znajduje się loch
o głębokości 5 m dostępny jedynie przez okrągły otwór umieszczony w ceglanym
sklepieniu w poziomie przyziemia. Światło i powietrze dochodziło do lochu przez
małe okienko usytuowane tuż pod sklepieniem. Wejście do wieży umieszczone
było w przyziemiu od strony wschodniej (dziedzińca) i na tym poziomie nad
posadzką usytuowane są gniazda w ścianach o wymiarach 20 x 30 cm, w których
zamocowana była konstrukcja kołowrotu do opuszczania więźniów. Wyższe
kondygnacje oddzielone były drewnianymi, belkowymi stropami na co wskazują
odsadzki w ścianach. Na podstawie przedstawień ikonograficznych i opisów w
lustracjach możemy stwierdzić, iż miała ona cztery kondygnacje nadziemne, a
zwieńczał ją stożkowaty dach o poszyciu ceramicznym z lukarnami. W ścianach
poszczególnych kondygnacji umieszczone były otwory strzelnicze, pełniące
jednocześnie funkcję okien oświetlających pomieszczenia. Wieża ta poza funkcją
obronną i więzienną mogła również pełnić rolę magazynową, a być może także
mieszkalną.
Najprawdopodobniej najstarszym budynkiem mieszkalnym jest zbudowane
przed 1331 r. skrzydło południowe na planie prostokąta, usytuowane przy
południowym murze obronnym w zachodniej jego części, tuż za wieżą bramną w
kierunku wschodnim. Zachowane ślady na murze elewacji południowej i
wschodniej sugerują, iż było ono podpiwniczone, jednak niższe i węższe niż
obecne. Wskazuje na to warstwa wąskiej cegły pod parapetami okien górnego
piętra kończąca się pionowymi łączeniami (szwami) muru idącymi w dół do
kamiennego cokołu. Dalsze partie muru nie mają już owej warstwy cegieł a cokół
kamienny jest znacznie wyższy niż w pozostałej części skrzydła. Pierwotną
szerokość skrzydła wyznacza zapewne gruby mur czytelny w piwnicy pod jego
zachodnią częścią. Są to tylko przypuszczenia, które należałoby potwierdzić
szczegółowym rozwarstwieniem historyczno-architektonicznym murów tego
skrzydła. Budynek miał zapewne dach dwuspadowy kryty dachówką ceramiczną.
Mieściły się w nim mieszkania wójta i jego otoczenia, kaplica, pomieszczenia
gościnne, w których przebywali wielcy mistrzowie zakonu krzyżackiego,
kuchnia, magazyny żywnościowe, a na strychu zapewne magazyny zbożowe.
Oprócz zabudowy murowanej najprawdopodobniej przy murach wschodnim i
północnym stały drewniane stajnie, stodoły i wozownia, a mniej więcej w
połowie długości muru wschodniego w odległości od niego około 18 m
znajdowała się studnia z kamienną cembrowiną, bez której trudno wyobrazić
sobie funkcjonowanie założenia obronnego, mimo ulokowania go na wyspie.
Do regulacji poziomu i przepływu wody w fosie otaczającej zamek od
południa, zachodu i północy służyła śluza, wykonana z dębowych bali. Po
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północno-wschodniej stronie obwodu warownego, na krawędzi Jeziora
Barlewickiego znajdowała się wąska grobla, którą prowadził trakt komunikacyjny
łączący Malbork z Ziemią Chełmińską.
Taki stan zamku w Sztumie przetrwał zapewne do drugiej połowy XIV w.,
kiedy to przystąpiono do jego generalnej rozbudowy trwającej z przerwami do
około 1420 r.

ROZBUDOWA ZAMKU (II połowa XIV w. – 1420)
Przebudowa skrzydła południowego zamku polegająca na jego wydłużeniu,
poszerzeniu i podwyższeniu nastąpiła zapewne w drugiej połowie XIV w. i trwała
przypuszczalnie jeszcze na początku XV w., albowiem w rachunkach skarbnika
malborskiego widnieje zapis „meister stobechin vorbuwet” pod rokiem 1401.
Skrzydło to po przebudowie miało piwnice ze sklepieniami krzyżowo-żebrowymi
i cztery kondygnacje nadziemne. W przyziemiu znajdowało się pięć pomieszczeń
gospodarczych, wśród których były pierwotnie kuchnia i spiżarnia, na głównym
piętrze pokoje reprezentacyjne z refektarzem, natomiast dwie górne kondygnacje
przeznaczone były na magazyny zbożowe. Całość przykrywał dach dwuspadowy
kryty dachówką. Od strony dziedzińca stał przy skrzydle dwukondygnacyjny
drewniany ganek komunikacyjny z wejściem przy wieży bramnej. Po nim na
murze północnym skrzydła południowego zachowała się odsadzka, biegnąca
wzdłuż całej elewacji oraz zamurowane otwory drzwiowe na pierwszym piętrze
skrzydła i wieży bramnej, a także kamień wspornikowy po północnej stronie
przejazdu bramnego, na którym wspierała się drewniana konstrukcja ganku.
Wnętrza ogrzewane były kominkami i piecami kaflowymi. Najprawdopodobniej
skrzydło to było w dalszym ciągu siedzibą wójta i letnią rezydencją wielkich
mistrzów zakonu krzyżackiego.
Równocześnie z rozbudową skrzydła południowego wzniesiono w przy murze
wschodnim, w części południowej, kościół zamkowy, za którym w kierunku
północnym w latach 1400-1403 postawiono spichlerz, dochodzący do wieży w
narożu północno-wschodnim. W jego przyziemiu znajdowały się: wielka kuchnia,
spiżarnia, browar, słodownia, pomieszczenia stelmacha oraz dwie nieokreślone
komory. Skrzydło to miało jeszcze dwie wyższe kondygnacje przeznaczone na
magazyny zboża. Pomieszczenia w tym skrzydle wymieniane są w XVwiecznych inwentarzach zamkowych jako: speysekamer, bruhus, bakhuws,
melkamer, salczkamer, kornsoller i fleichsoller. Na styku kaplicy i gospodarczego
skrzydła wschodniego było gdanisko, czyli wielki wychód, prowadzący w
kierunku wschodnim do jeziora. Wnętrza skrzydła południowego i wschodniego
były połączone w poziomie przyziemia i piętra głównego.
Zapewne z inicjatywy arcyksięcia austriackiego Albrechta III Długowłosego
po zakończonej krucjacie na Litwę w 1377 r. została zbudowana w narożu
północno-wschodnim czworoboczna wieża, której zadaniem było flankowanie
wschodniego odcinka muru północnego, grobli biegnącej wzdłuż tego muru

ZAMEK W SZTUMIE. Etapy budowy i rozbudowy.
FOSA

ZESPÓŁ BRAMNY
Z MOSTEM

SKRZYDŁO
POŁUDNIOWE

LETNI PAŁAC
WIELKICH
MISTRZÓW

WIEŻA
SZEŚCIOBOCZNA

FOSA

ZBROJOWNIA

KOŚCIÓŁ

STUDNIA

STAJNIE

SPICHRZE

MUR OBRONNY

1416 - 1418

1400 - 1403

II poł. XIV w.

1326 - 1331

WIEŻA
CZWOROBOCZNA

FOSA

13

Opr. A.J. Pawłowski

14

i północnego odcinka muru wschodniego. Wieża ta miała sześć kondygnacji i
przykrywał ją dach namiotowy z lukarnami. W dolnej kondygnacji znajdował się
otwór drzwiowy prowadzący do mostu rozpiętego nad fosą oddzielającą wyspę
zamkową od grobli, na której po obu stronach mostu stały niewielkie wieże
bramne. Most od strony muru północnego miał część zwodzoną i przykryty był
dwuspadowym dachem pokrytym dachówką. Przejście to prowadziło do
niewielkiej wysepki po stronie wschodniej zamku, na której mieściło się
przedzamcze i zapewne zwierzyniec wielkiego mistrza, wzmiankowany w 1401 r.
i 1404 r.
Przy północnym murze obronnym, między wieżą czworoboczną w narożu
północno-wschodnim a wieżą sześcioboczną, również w drugiej połowie XIV w.
zbudowane zostały dalsze budynki gospodarcze jak słodownia, stajnie i stodoły.
W latach 1416-1418 został wzniesiony przy zachodnim murze obronnym,
między bramą wjazdową a wieżą sześcioboczną letni pałac wielkich mistrzów,
określany w źródłach jako meyster nuwe gemach lub somergemach. Nad budową
czuwał osobiście budowniczy Nicolaus Fellensteyn, znany z budowy pałacu
wielkich mistrzów na zamku w Malborku. Był to budynek czterokondygnacyjny,
w którym w przyziemiu znajdowało się sześć pomieszczeń różnej wielkości, tyleż
samo na głównym piętrze, natomiast dwa najwyższe poziomy pełniły funkcję
spichlerzy, do których dostęp był z bramy wjazdowej. Przykrywał go dach
dwuspadowy z ceramicznym pokryciem. Od strony dziedzińca stał drewniany
dwukondygnacyjny ganek komunikacyjny ze schodami w pobliżu bramy
wjazdowej i wieży sześciobocznej.
Między wieżą sześcioboczną a skrzydłem północnym postawiono pulverkamer,
czyli zapewne niewielką zbrojownię, która wymieniana jest w roku 1440 i w
latach następnych, a w lustracji z 1565 r. określana jest jako komora gdzie kule
chowają.
Przedstawiony powyżej obraz zamku sztumskiego po rozbudowie w drugiej
połowie XIV i na początku XV w. jawi się nam jako założenie obronne o dużych
walorach militarnych, składające się z czterech skrzydeł, zespołu bramy
wjazdowej z wieżą i mostem zwodzonym, wieżą sześcioboczną w murze
zachodnim i wieżą czworoboczną w narożu północno-wschodnim, strzegącą
groblę od strony północnej i częściowo wschodniej. Wysokie mury obronne z
pierwszego etapu budowy zostały wykorzystane po ich przygotowaniu jako
ściany zewnętrzne w poszczególnych skrzydłach czy budynkach. Istniejące blanki
umożliwiały obserwację i obronę zamku, a także komunikację wokół zamku.
Taki jego stan dotrwał do czasu przejęcia warowni, w wyniku pokoju toruńskiego
w 1466 r., kończącego wojnę trzynastoletnią, przez wojska polskie. Wówczas to
umieszczono w nim siedzibę starosty sztumskiego.
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CZASY POLSKIE (1466 – 1772)
W pierwszych latach funkcjonowania na zamku siedziby starosty sztumskiego
w budynkach zamkowych nie zaszły większe zmiany. Początki przebudowy
trudne są do określenia, albowiem pierwsza obszerniejsza informacja pochodzi
dopiero z lustracji przeprowadzonej w 1565 r. Na jej podstawie możemy sądzić,
iż około połowy XVI w. przebudowano lub zmodernizowano pomieszczenia w
dawnym letnim pałacu wielkich mistrzów w skrzydle zachodnim oraz w skrzydle
południowym i w zespole bramnym. W opisach poszczególnych pomieszczeń
wskazuje się na zielone piece kaflowe, których wcześniej nie było, sprzęty i
wyposażenie a także na postawienie nowych budynków administracyjnych i
gospodarczych – w pobliżu baszty sześciobocznej „jest gmach pański nowo
zbudowany, w drewno murowany, ochędożny”, a przed kościołem „dom nowy w
drewno murowany, wywiedziony na słupach – zwany kancelaria, natomiast przy
północnym murze obronnym stały nowe stajnie. Tym niemniej spora część
pomieszczeń zachowała w dalszym ciągu elementy średniowiecznego wystroju.
W refektarzu skrzydła południowego zachował się drewniany strop i ceglana
posadzka, a po jego wschodniej stronie schody osadzone w grubości muru
wiodące z głównego piętra na wyższą kondygnację. W kościele zamkowym w
skrzydle wschodnim, mimo częściowego spustoszenia, znajdowały się dwa
ołtarze z obrazami, dwie szafy wnękowe w ścianach z drzwiami na zawiasach
żelaznych, ławy krzyżackie po obu stronach, dwa oszklone okna z kratami
żelaznymi. Dachy wszystkich budynków w dalszym ciągu kryte były dachówką.
Kolejna adaptacja pomieszczeń miała miejsce na początku XVII w., którą
dokonano na polecenie starosty Fabiana Czemy. Wówczas to w skrzydle
południowym zamku na pierwszym piętrze w części zachodniej, od strony wieży
bramnej, urządzono pokój starosty z malowanym stropem, marmurową podłogą,
zielonym piecem kaflowym i włoskim kominem, a dalej w kierunku wschodnim
znajdowała się duża izba z zielonym piecem na nogach, murowanym kominem i
drewnianym, wzorzystym parkietem na podłodze. W dawnym refektarzu był
zielony piec kaflowy, kominek w narożniku i drzwi wychodzące na drewniany
ganek komunikacyjny od strony dziedzińca pamiętający czasy krzyżackie. Obok
refektarza urządzono pokój starościnie z murowanym kominkiem i izdebkę z
zielonym piecem kaflowym i murowanym kominem, a za nią komnata ze
schodami. Obok komnaty pokój malowany, reformowany przez teraźniejszego
J.M.P. starostę, a w nim okno, piec kaflowy zielony, podle niego komin murowany
włoską robotą. Z tegoż pokoju drzwi malowane na ganek. W pobliżu wieży
bramnej znajdowały się schody kręcone prowadzące z ganku na drugie piętro,
gdzie sala wielka przegrodzona drewnianą kratą a obok niej komnata z trzema
oknami i murowanym kominem. Z komnaty wejście na wieżę, w której do samego
dachu osiem pięter. Z drugiej strony dużej sali znajdowała się komora w murze
szeroka, z niej drzwi na górne piętro (poddasze), które tarcicami przez wszystką
górę położono do sypania zboża. Z tegoż wschód na drugie piętro pod dach.
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W skrzydle zachodnim, czyli letnim pałacu wielkich mistrzów w przyziemiu
było sześć pomieszczeń, a przy jego krańcu północnym znajdowało się wejście na
ganek o jednej poręczy. W północnej części tego skrzydła była duża sala, a w niej
działko 1 polne, hakownic 34 starych, rusznic długich staroświeckich 30. Dalej w
kierunku do bramy usytuowane były trzy komory, izdebka, a obok niej pokój z
piecem kaflowym i kominem murowanym, komora i następna komnata. Również
w wieży bramnej znajdowała się komnata z trzema oknami oszklonymi i
kominem murowanym. Obok wieży ustawione były kręcone schody prowadzące
do sali z pięcioma oknami i kominem murowanym, a z niej wyjście na ganki
obronne.
Przed kuchnią w skrzydle wschodnim stała studnia z ciosanego kamienia
murowana, w niej kubły dwa okowane na łańcuchach żelaznych, koło do
wyciągania wody wielkie, wał żelazem okowany i czterema obręczami. Przykrycie
nad studnią na czterech słupach dachówką nakrytych.
Poza murami zamku, od strony zachodniej, między miastem a warownią stały
domy mieszkalne służby zamkowej, natomiast w obrębie dawnego przedzamcza
urządzono ogród i sad.
Na podstawie kolejnej lustracji z roku 1624, a także panoramy Sztumu A.
Boota z 1628 r. wiemy, że pomiędzy wieżami w ciągu murów obronnych
znajdują się cztery budynki z dachami o zróżnicowanej wysokości, są to skrzydło
południowe, zespół bramy wjazdowej, skrzydło zachodnie i przylegające do
niego budynki gospodarcze oraz skrzydło wschodnie zamku. Wieże mają dachy
namiotowe z lukarnami.
Okres wojen szwedzkich 1626-1635 i 1655-1660 wpłynął bardzo negatywnie
na stan zamku sztumskiego, albowiem został on w tym czasie poważnie
zniszczony. Na podstawie lustracji z 1664 r. wiemy o spustoszeniu stajni,
przyziemia wszystkich skrzydeł oraz spichlerzy. Dawne przedzamcze zostało
zniszczone niemal doszczętnie, stały tam w 1664 r. dwie puste chaty i karczma.
Część szkód usunął starosta Zygmunt Guldernstern, jednak zamek po tych
wojnach nie odzyskał już dawnej świetności i powoli tracił znaczenie.
Dopełnieniem zniszczeń był zapewne wielki pożar miasta w 1683 r. i trzeci pobyt
wojsk szwedzkich w czasie wojny północnej na początku XVIII w.
W połowie wieku XVIII wieże narożne nie miały pokryć dachowych, zostały
zrujnowane wieże flankujące most wiodący na przedzamcze, a ogólny stan zamku
uniemożliwiał chyba jego zamieszkiwanie skoro starostowie pochodzący z
rodziny Bielińskich wznieśli na swoją siedzibę okazały pałac poza obrębem
miasta. Jednak mimo dokonującej się powolnej dewastacji zamku w tym stuleciu
starostowie polscy nie podjęli decyzji o rozbiórce poszczególnych budynków,
chociaż też nie prowadzili większych prac remontowych by naprawić powstające
zniszczenia.
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CZASY PRUSKIE (1772 – 1945)
Po pierwszym rozbiorze Polski w 1772 r. zamek przejął Pruski Zarząd Dóbr
Skarbowych i przystąpił do przebudowy wnętrz poszczególnych skrzydeł,
adaptując je na biura i mieszkania pracowników Zarządu. Dalsze przebudowy
prowadzono w latach 1812, 1819, 1864-1866 i w 1899 r. Najprawdopodobniej po
1785 r. przystąpiono do rozbiórki wieży w narożu północno-wschodnim,
południowej części skrzydła wschodniego z kaplicą, budynków gospodarczych
przy murze północnym oraz skrzydło zachodnie. Prace te zakończono do 1835 r.
Również w tych latach rozebrano w znacznym stopniu średniowieczne mury
obronne, obniżono wieżę bramną i bramę wjazdową, skrzydło południowe i
północną część skrzydła wschodniego.
W latach 1864-1866 w miejscu północnej części skrzydła wschodniego
budynków gospodarczych przy murze północnym wzniesiono nowe budynki w
stylu neogotyckim mieszczące sąd, więzienie i prokuraturę, a w 1899 r.
wolnostojący budynek mieszkalny dla kierownictwa sądu.
Na podstawie planów z lat 1810 i 1885 możemy stwierdzić, że niemal
całkowitej dewastacji uległ teren dawnej fosy, którą osuszono i przeznaczono pod
zabudowę. Zlikwidowano most łączący miasto z zamkiem, a w jego miejscu
usypano groblę dojazdową.
W 1899 r. przebudowano kolejny raz skrzydło południowe, przystosowując je
do potrzeb sierocińca. W tym czasie z dawnego zamku krzyżackiego zostały
jedynie obniżony zespół bramy wjazdowej, którego wieżę zmniejszono z ośmiu
do dwóch kondygnacji, obniżone o dwie kondygnacje skrzydło południowe oraz
w znacznym stopniu przebudowana część północna skrzydła wschodniego.
Również około połowy XIX w. rozebrano fortyfikacje miejskie z Bramami
Malborską i Kwidzyńską. Z dawnego, średniowiecznego założenia zamku i
miasta pozostał jedynie czytelny układ przestrzenny, kościół parafialny oraz
fragmenty murów obronnych miasta i zamku, jednak wyraźnie obniżone. W roku
1929 zrekonstruowano częściowo przejazd bramny oraz uzupełniono ubytki
cegieł w licu, natomiast w 1933 sześcioboczną wieżę w narożu północnozachodnim przykryto prowizorycznym dachem. Taki stan zamku dotrwał niemal
do 1945 r.

NAJNOWSZE DZIEJE (1945 – 2007)
W wyniku II wojny światowej Sztum ponownie wszedł w skład Państwa
Polskiego i stał się siedzibą powiatu w ramach województwa gdańskiego. W
trakcie działań wojennych została zniszczona niemal w całości zabudowa
staromiejska, natomiast zamek ocalał nietknięty. W skrzydle południowym
urządzono mieszkania a w XIX-wiecznych budynkach umieszczono Sąd
Powiatowy i Prokuraturę. W 1959 r. opracowano plan zagospodarowania
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przestrzennego miasta, który zmieniono i uzupełniono w 1970 r. W myśl założeń
tego planu została wprowadzona zabudowa blokowa zmieniająca w znacznym
stopniu historycznie ukształtowane rozwiązania architektoniczno-przestrzenne po
zachodniej stronie zamku. Z terenów dawnej fosy rozpoczęto usuwanie
drewnianych bud, zmodernizowano XIX-wieczne budynki Sądu Powiatowego
oraz wywłaszczono z zabytkowego skrzydła południowego dotychczasowych
mieszkańców, przeznaczając je na utworzone Muzeum z inicjatywy Towarzystwa
Miłośników Ziemi Sztumskiej oraz na klub tegoż Towarzystwa. Uporządkowano
teren wokół zamku i uzupełniono częściowo ubytki w murze obronnym.
Pomieszczenia parteru i pierwszego piętra przystosowano do potrzeb muzealnoekspozycyjnych. Jednak stan budynku nie przedstawiał się najlepiej, dlatego też
podjęto decyzję w następnych latach o przeprowadzeniu gruntownego remontu
skrzydła południowego. Niestety to nie był najszczęśliwszy okres dla zamku.
Remont rozpoczęty w 80-tych latach ciągle przedłużał się i doprowadził do
likwidacji Muzeum. Dopiero w 90-tych latach i na początku XXI w. udało się,
dzięki wsparciu finansowemu Funduszu Współpracy Polsko-Niemieckiej,
doprowadzić do jego zakończenia. W ramach tego remontu wymieniono okna,
posadzki, przeprowadzono prace budowlano-konserwatorskie przy murach,
tynkach i stropach oraz wykonano roboty dekarskie. Po tych pracach
umieszczono tu siedzibę Sztumskiego Centrum Kultury.
W 80-tych latach Sąd opuścił budynki XIX –wieczne, w których znalazły swe
siedziby instytucje ubezpieczeniowe i inne firmy oraz w skrzydle wschodnim
Bractwo Rycerskie. Z budynku mieszkalnego z 1899 r. zostali wyeksmitowani
dotychczasowi mieszkańcy i aktualnie nie jest on zamieszkały. Taki stan
zachowania i funkcjonowania zabudowy zamkowej jest aktualny.

WNIOSKI I WYTYCZNE KONSERWATORSKIE
Przedstawione powyżej dzieje zamku sztumskiego od jego zarania po czasy
współczesne uświadamiają nam jak różne przechodził koleje losu i jak bogatą ma
historię, niestety nie zawsze dającą się w zadawalającym stopniu odczytać. Nie
ulega jednak wątpliwości, że w jego murach widocznych na powierzchni i
tkwiących pod ziemią kryje się bardzo wiele niewyjaśnionych zagadnień
związanych z jego budową, przebudowami i historią.
Aktualny stan zamku zdecydowanie odbiega od średniowiecznego, czy z
okresu XVI – XVII w. i jest zachowany jedynie w niewielkim procencie. Dlatego
należy dołożyć wszelkich starań, aby uratować istniejące relikty architektoniczne
świadczące o jego dawnej świetności. W tym celu należy:
1. Wykonać
pełną
inwentaryzację
architektoniczno-konserwatorską
istniejącej zabudowy w obrębie murów zamkowych i samego obwodu
warownego.
2. Dokonać na tej podstawie rozwarstwienia historyczno-architektonicznego
zachowanych reliktów architektonicznych.
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3. Przeprowadzić w bardzo szerokim zakresie badania archeologicznoarchitektoniczne w obrębie murów zamkowych w celu rozpoznania
historycznie kształtującej się zabudowy, której relikty obecnie znajdują się
pod zwałami gruzu i ziemi.
4. W oparciu o dokonane odkrycia podjąć decyzję, co do dalszych losów
odsłoniętych reliktów historycznej zabudowy.
5. Na tej podstawie opracować plan zagospodarowania całego obszaru
zamkowego ujętego w obwodzie warownym, a także w najbliższym jego
otoczeniu obejmującym dawne fosy i tereny między brzegiem jeziora a
murami obronnymi.
W ramach opracowywania tak szeroko pojmowanego planu zagospodarowania
zamku i terenów przyzamkowych możliwe jest bez szkody dla zabytku:
1. Odbudowanie Wieży Więziennej do pełnej wysokości.
2. Odbudowanie wieży bramnej wraz z wyższą kondygnacją bramy.
3. Odbudowanie murów obronnych.
4. Odbudowanie dawnego kościoła zamkowego w skrzydle wschodnim.
5. Usytuowanie w miejscu dawnego letniego pałacu wielkich mistrzów przy
murze zachodnim budynku historyzującego z wykorzystaniem, o ile będzie
to możliwe, historycznych fundamentów.
6. Usytuowanie w miejscu wieży w narożu północno-wschodnim budynku
wieżowego z ewentualnym wykorzystaniem historycznych fundamentów.
7. Odrestaurowanie istniejącej zabudowy XIX-wiecznej.
8. Odtworzenie studni zamkowej wraz z jej zadaszeniem.
9. Odtworzenie mostu wiodącego na zamek od strony miasta (zachodniej).
10.Ewentualne podwyższenie do pierwotnej wysokości skrzydła południowego.
Wszystkie działania, zarówno przy opracowywaniu planu zagospodarowania,
jak też w późniejszej fazie projektowej, muszą być uzgadniane z Pomorskim
Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków w Gdańsku lub z Jego pełnomocnym
przedstawicielem. Jednak, aby doprowadzić do takiego etapu konieczne jest w
pierwszej kolejności wykonać pełną inwentaryzację i chociażby rozpoznawcze
badania archeologiczno-architektoniczne, gdyż dopiero one ukierunkują dalszy
tok postępowania.
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WÓJTOWIE KRZYŻACCY
(za Voigt J., Namen-Codex der Deutschen Ordens-Beamten, Konigsberg 1843, s.81)

1. Jan, Johanne, Joon
1333 – 1336
2. Heinrich Wileken
1341 – 1343
3. Friedrich Jaeger
1350
4. Ervin von Kruftele
1379 – 1381
5. Johan von Felde
1381 – 1386
6. Dyteryk von Roeder
1386 – 1389
7. Ulryk von Jamsdorf
1389 – 1391
8. von Wysentau
1391 – 1392
9. Konrad Volgold (Vollegold)
1392 – 1394
10. Konrad von Baldersheim
1394 – 1404
11. Heinrich Potendorf
1404 – 1410
12. Gieselbrecht von Buchsek
1411 – 1414
13. Heinrich Postar
1414 – 1419
14. Heinrich von Hauer
1419 – 1422
15. Nicolaus von Bergau
1422 – 1428
16. Gottfried von Geylenkirche
1437
17. Wilhelm von Weyssen
1437 – 1440
18. Johann Hensel von Czeschingen 1440 – 1446
19. Johann von Buchen
1446 – 1447
20. Nicolaus von Milwiss (Milwitz) 1453
21. Konrad von Lichtenhain
1464
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STAROSTOWIE SZTUMSCY
(Czaplewski P., Senatorowie świeccy, podskarbiowie i starostowie Prus Królewskich
1454 – 1772, [w:] Roczniki Towarzystwa Naukowego w Toruniu, Toruń 1921,
R. XXVI – XXVIII, s. 192 – 195)

1. Bażyński Jan
2. Bażyński Ścibor
3. Bażyński Mikołaj
4. Bażyński Jerzy
5. Szpot Mikołaj z Krajowa
6. Watzenrode Łukasz
7. Luzjański Fabian
8. Kościelecki Stanisław
9. Czema Achacy
10. Czema Fabian (senior)
11. Czemowa Katarzyna
12. Czema Fabian (junior)
13. Guldenstern Zygmunt
14. Guldenstern Anna
15. Guldenstern Władysław
16. Grzymułtowski Krzysztof
17. Krasiński Jan
18. Krasiński Stanisław
19. Krasińska Róża
20. Bieliński Michał
21. Bielińska Tekla
22. Bieliński Franciszek

8.VIII. 1454 – 21.IX.1454
6.I.1468 – 1476
22.X.1478 – 27.III.1503
27.III.1503 – 27.X.1503
27.X.1503 – IV.1509
1509? – 29.III.1512
1512 – 18.I.1513
18.I.1513 – 31.III.1530
31.III.1530 – 24.V.1565
24.V.1565 – 22.VIII.1605
22.VIII.1605 – 8.VIII.1606
8.VIII. 1606 – 1636
1636 – 1666
1666 – 8.VIII.1668
8.VIII.1668 – 1675
4.II.1676 – 1678
1679 – 1699
29.X.1703 – 1717
1717 – 1724
10.XI.1724 – 1746
1746 – 16.VIII.1765
16.VIII.1765 – 18.IX.1772
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ZAMEK W SZTUMIE

SZTUM – ZAMEK. Fragment mapy topograficznej z roku 1906, skala 1:25000.
Biblioteka PAN w Gdańsku, Dział Kartografii,
sygn. B II 73 plansza 101.
Ryc. 1
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ZAMEK W SZTUMIE

SZTUM – ZAMEK. Rozplanowanie miasta w XV wieku, skala 1:10000.
Wg M. Biskup, M. Zdzitowiecka – Sztum. Studia z historii
budowy miast polskich. Warszawa 1957, s.238, il. 1.

Ryc. 2
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ZAMEK W SZTUMIE

SZTUM – ZAMEK. Plan sytuacyjny miasta z końca XVII wieku.
Oryginał Kungl. Krigsarkivet w Sztokholmie.

Ryc. 3
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ZAMEK W SZTUMIE

SZTUM – ZAMEK. Plan sytuacyjny miasta z roku 1772, rys. F. Wolff.
Reprodukcja wg M. Toeppen.
Ryc. 4
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ZAMEK W SZTUMIE

SZTUM – ZAMEK. Plan miasta z roku 1810. Instytut Sztuki PAN
w Warszawie, Pracownia Fotograficzna, nr inwentarza
negatywu 33595.

Ryc. 5
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ZAMEK W SZTUMIE

SZTUM – ZAMEK. Plan sytuacyjny zamku z roku 1885. Instytut Sztuki
PAN w Warszawie, Archiwum Fotografii i Rysunków
Pomiarowych, plansza 4559.

Ryc. 6
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ZAMEK W SZTUMIE

SZTUM – ZAMEK. Plan miasta z roku 1897, skala 1:6000 wg B. Schmid,
s. 347, il. 121.

Ryc. 7
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ZAMEK W SZTUMIE

SZTUM – ZAMEK. Widok ogólny miasta i zamku od strony
północno - wschodniej, rycina A. Boota z roku 1628,
Archiwum Biblioteki Muzeum Zamkowego w Malborku.
Ryc.8
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ZAMEK W SZTUMIE

SZTUM – ZAMEK. Widok ogólny od strony północno-zachodniej,
rycina z roku 1749. Instytut Sztuki PAN w Warszawie,
Pracownia Fotograficzna nr negatywu 33099.
Ryc. 9
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ZAMEK W SZTUMIE

SZTUM – ZAMEK. Widok ogólny miasta i terenów średniowiecznego
przedzamcza od strony północno-zachodniej. Rycina
z około 1750 roku. Instytut Sztuki PAN w Warszawie,
Pracownia Fotograficzna, nr negatywu 60567.
Ryc. 10
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ZAMEK W SZTUMIE

SZTUM – ZAMEK. Rzuty przyziemia i pierwszego piętra skrzydła
południowego oraz wieży bramy zamkowej. Projekt
przebudowy z 1875 roku. Instytut Sztuki PAN
w Warszawie, Archiwum Fotografii i Rysunków
Pomiarowych, plansza nr 4955.
Ryc. 11
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ZAMEK W SZTUMIE

SZTUM – ZAMEK. Rzut przyziemia skrzydła południowego. Pomiar
B. Schmida, koniec XIX wieku, skala 1:300.
Ryc. 12
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ZAMEK W SZTUMIE

SZTUM – ZAMEK. Rzut piwnic skrzydła południowego. Pomiar B. Schmida,
koniec XIX wieku.

Ryc. 13
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ZAMEK W SZTUMIE

SZTUM – ZAMEK. Przekrój poprzeczny przez skrzydło południowe i elewacja
wschodnia zespołu bramy zamkowej. Pomiar B. Schmida,
koniec XIX wieku.

Ryc. 14
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ZAMEK W SZTUMIE

SZTUM – ZAMEK. Rzut przyziemia skrzydła wschodniego. Pomiar
z 1857 roku. Instytut Sztuki PAN w Warszawie, Archiwum
Fotografii i Rysunków Pomiarowych, plansza bez numeru.
Ryc. 15
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ZAMEK W SZTUMIE

SZTUM – ZAMEK. Przekrój podłużny przez południową część skrzydła
wschodniego. Pomiar B. Schmida, koniec XIX wieku,
skala 1:200.

Ryc. 16
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ZAMEK W SZTUMIE

SZTUM – ZAMEK. Rzut przyziemia wieży bramy zamkowej z roku 1854.
Instytut Sztuki PAN w Warszawie, Archiwum Fotografii
i Rysunków Pomiarowych, plansza bez numeru.

Ryc. 17

41

ZAMEK W SZTUMIE

SZTUM – ZAMEK. Przekrój podłużny przez bramę zamkową, widok na ścianę
północną. Pomiar B. Schmida, koniec XIX wieku,
skala 1:200.

Ryc. 18
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ZAMEK W SZTUMIE

SZTUM – ZAMEK. Przekrój podłużny przez bramę zamkową, widok na ścianę
południową. Pomiar B. Schmida, koniec XIX wieku,
skala 1:200.

Ryc. 19
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ZAMEK W SZTUMIE

SZTUM – ZAMEK. Elewacja wschodnia i zachodnia bramy zamkowej. Pomiar
B. Schmida, koniec XIX wieku, skala 1:200. Instytut Sztuki
PAN w Warszawie, Archiwum Fotografii i Rysunków
Pomiarowych, plansza nr 4956.

Ryc. 20

44

ZAMEK W SZTUMIE

SZTUM – ZAMEK. Elewacja północna bramy zamkowej oraz fragmenty
kamieniarki bramy wiodącej na przedzamcze. Pomiar
B. Schmida, koniec XIX wieku. Instytut Sztuki PAN
w Warszawie, Archiwum Fotografii i Rysunków
Pomiarowych, plansza nr 4957.

Ryc. 21

45

ZAMEK W SZTUMIE

SZTUM – ZAMEK. Rzut przyziemia Baszty Więziennej. Pomiar B. Schmida,
koniec XIX wieku, skala 1:400.

Ryc. 22

46

ZAMEK W SZTUMIE

SZTUM – ZAMEK. Przekrój poprzeczny przez Basztę Więzienną. Pomiar
B. Schmida, koniec XIX wieku, skala 1:200.

Ryc. 23

47

ZAMEK W SZTUMIE

SZTUM – ZAMEK. Elewacja zachodnia Baszty Więziennej. Pomiar
B. Schmida, koniec XIX wieku, skala 1:200.

Ryc. 24

48

ZDJĘCIA
ARCHIWALNE

ZAMKU
W
SZTUMIE

49

TABLICA I

Foto: A. Kołecki

SZTUM – ZAMEK. Wjazd na zamek od strony zachodniej (u góry),
oraz fragment zachodniego muru i fosy (na dole).
Zdjęcia z 1971 r.

50

TABLICA II

Foto: A. Kołecki

SZTUM – ZAMEK. Baszta Więzienna z zachodnim murem obronnym (u góry),
zachodni mur obronny (na dole). Zdjęcia z 1971 r.

51

TABLICA III

Foto: A. Kołecki

SZTUM – ZAMEK. Północny mur obronny z groblą ziemną oraz budynek
prokuratury z początku XIX w. oraz szczyt budynku sądu
powiatowego. Zdjęcia z 1971 r.

52

TABLICA IV

Foto: A. Kołecki

SZTUM – ZAMEK. Narożnik północno – wschodni muru obronnego,
w miejscu rozebranej baszty w XVIII w. Zdjęcie z 1971 r.

53

TABLICA V

Foto: A. Kołecki

SZTUM – ZAMEK. Ogólny widok wschodniej strony zamku (u góry), oraz
elewacja wschodnia zachowanej południowej części
skrzydła wschodniego (na dole). Zdjęcia z 1971 r.

54

TABLICA VI

SZTUM – ZAMEK. Skrzydło południowe od strony południowej.
Zdjęcie z 1971 r.

55

TABLICA VII

Foto: A. Kołecki

SZTUM – ZAMEK. Skrzydło południowe zamku, szczyt wschodni (u góry),
elewacja południowa (na dole). Zdjęcia z 1971 r.

56

TABLICA VIII

Foto: A. Wołosewicz

SZTUM – ZAMEK. Furta z XIX w. we wschodnim murze obronnym.

57

TABLICA IX

Foto: A. Kołecki

SZTUM – ZAMEK. Wieża bramna i zachodni szczyt skrzydła południowego
(u góry), oraz zespół bramny z fragmentem skrzydła
południowego, widok z dziedzińca (na dole).
Zdjęcia z 1971 r.

58

TABLICA X

Foto: A. Kołecki

SZTUM – ZAMEK. Skrzydło południowe z zespołem bramnym, widok
z dziedzińca. Zdjęcia z 1971 r.

59

TABLICA XI

Foto: A. Kołecki

SZTUM – ZAMEK. Relikty skrzydła wschodniego z budynkiem sądu
powiatowego z XIX w. (u góry) i prokuratury (na dole).
Zdjęcia z 1971 r.

60

TABLICA XII

Foto: A. Kołecki

SZTUM – ZAMEK. Budynek prokuratury z XIX w., widok z dziedzińca.
Zdjęcie z 1971 r.

61

ZAMEK
W
SZTUMIE

ZDJĘCIA Z 2007 ROKU

62

TABLICA XIII

Foto: A. Pawłowski

SZTUM – ZAMEK. Wjazd na zamek.

63

TABLICA XIV

Foto: A. Pawłowski

SZTUM – ZAMEK. Wnęka w ścianie północnej bramy wjazdowej.

64

TABLICA XV

Foto: A. Pawłowski

SZTUM – ZAMEK. Otwór strzelniczy w ścianie północnej bramy wjazdowej.

65

TABLICA XVI

Foto: A. Pawłowski

SZTUM – ZAMEK. Wieża bramna z zachodnim szczytem skrzydła
południowego (u góry) oraz zespół bramny ze skrzydłem
południowym od strony dziedzińca (na dole).

66

TABLICA XVII

Foto: A. Pawłowski

SZTUM – ZAMEK. Szczyt zachodni skrzydła południowego (u góry), skrzydło
południowe od strony południowej (na dole).

67

TABLICA XVIII

Foto: A. Pawłowski

SZTUM – ZAMEK. Szczyt wschodni skrzydła południowego.

68

TABLICA XIX

Foto: A. Pawłowski

SZTUM – ZAMEK. Furta z XIX w. w murze wschodnim (u góry), mur
wschodni (na dole).

69

TABLICA XX

Foto: A. Pawłowski

SZTUM – ZAMEK. Część południowa skrzydła wschodniego.

70

TABLICA XXI

Foto: A. Pawłowski

SZTUM – ZAMEK. Szczyt północny budynku sądu z XIX w. (u góry),
budynek sądu wzniesiony na murach skrzydła
wschodniego, od strony dziedzińca (na dole).

71

TABLICA XXII

Foto: A. Pawłowski

SZTUM – ZAMEK. Szczyt zachodni budynku prokuratury z początku XIX w.
i budynek mieszkalny (u góry), budynek prokuratury i
część północna budynku sądu od strony dziedzińca
(na dole).

72

TABLICA XXIII

Foto: A. Pawłowski

SZTUM – ZAMEK. Elewacja północna budynku prokuratury z początku
XIX w. (u góry), międzymurze północne (na dole).

73

TABLICA XXIV

Foto: A. Pawłowski

SZTUM – ZAMEK. Narożnik północno – wschodni muru obronnego (u góry)
oraz narożnik północno – zachodni muru obronnego
(na dole).

74

TABLICA XXV

Foto: A. Pawłowski

SZTUM – ZAMEK. Mur zachodni z Wieżą Więzienną (u góry) oraz Wieża
Więzienna od strony dziedzińca (na dole).

75

TABLICA XXVI

Foto: A. Pawłowski

SZTUM – ZAMEK. Szczyt południowy skrzydła wschodniego (u góry),
dziedziniec z częścią skrzydła południowego i miejscem
po kaplicy w skrzydle wschodnim (na dole).

76

TABLICA XXVII

Foto: A. Pawłowski

SZTUM – ZAMEK. Mur zachodni od strony dziedzińca i miejsce po tzw.
pałacu wielkich mistrzów przy murze zachodnim.

77

TABLICA XXVIII

Foto: A. Pawłowski

SZTUM – ZAMEK. Budynek mieszkalny z końca XIX w.

78

TABLICA XXIX

Foto: A. Pawłowski

SZTUM – ZAMEK. Miejsce po wieży w narożniku północno – wschodnim
(u góry) oraz pokrywa studni na dziedzińcu przed
skrzydłem wschodnim (na dole).

