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,,Naród, który nie zna swojej przeszłości umiera i nie buduje przyszłości..” 
– Jan Paweł II

„Dziedzictwo Kulturowe Powiatu Kętrzyńskiego” – pod takim tytułem postanowiliśmy 
przygotować i  wydać 3-częściową publikację w  formie albumu, dokumentującą historię 
i kulturę powiatu kętrzyńskiego. Będą to opracowania dotyczące obiektów sakralnych, dworów 
i pałaców oraz cmentarzy. 

Dlaczego to robimy? Region Warmii i  Mazur, w  skład którego wchodzi powiat kętrzyński, 
najczęściej kojarzony jest – z uwagi na dużą ilość jezior i lasów – z turystyką i wypoczynkiem. 
Ale teren powiatu kętrzyńskiego posiada dodatkowy walor, jakim są zachowane, mimo 
zniszczeń okresu II wojny światowej, zasoby dziedzictwa kulturowego w postaci zabytkowych 
obiektów sakralnych, kościołów i kaplic czy też dworów i pałaców oraz cmentarzy. Pod hasłem: 
,,Dziedzictwo Kulturowe Powiatu Kętrzyńskiego”, chcielibyśmy, w pewnym sensie przywrócić 
czy też odbudować tożsamość tych ziem, szczególnie tę sprzed 1945r. Kiedy spojrzymy na 
poszczególne obiekty, na ich ilość, a  szczególnie historię z nimi związaną, to poznamy wiele 
interesujących i nieznanych faktów oraz ludzi związanych z terenem powiatu. 

Kościoły są charakterystycznym elementem krajobrazu kulturowego miast i wsi wchodzących 
w  skład powiatu kętrzyńskiego. Są też trwałym elementem przynależności tych terenów do 
cywilizacji chrześcijańskiej, kultury europejskiej. Obecnie na terenie powiatu kętrzyńskiego 
znajdują się 32 zabytkowe obiekty sakralne wpisane do rejestru zabytków, w tym 18 gotyckich 
świątyń oraz najbardziej znany barokowy kościół w Świętej Lipce, który wraz z całym założeniem 
określany jest mianem „Perły baroku” nie tylko na Mazurach, ale północnej Polski. Chyba tego 
nie wiemy czy też nie doceniamy, że ilość i jakość tych obiektów zabytkowych jest wyjątkowa 
w regionie i chyba w Polsce, powinniśmy zatem o tym mówić i pisać – promować naszą małą 
ojczyznę. Nie ma takiego drugiego powiatu w  Polsce, na terenie którego znajduje się kilka 
kościołów posiadających tytuł „Bazyliki Mniejszej”. My możemy pochwalić dwoma takimi: 
w Świętej Lipce i kościołem św. Jerzego w Kętrzynie. 

Wydana publikacja jest pierwszą, która opisuje i  ilustruje wszystkie obiekty sakralne 
wpisane do rejestru zabytków w naszym powiecie. Album przybliży nie tylko tworzone przez 
wieki dziedzictwo kulturowe, ale przyczyni się również do promowania walorów powiatu 
kętrzyńskiego, zwiększając tym samym atrakcyjność turystyczną naszej małej ojczyzny.

Dziękuję wszystkim, którzy przyczynili się do powstania tego albumu, szczególnie: autorowi 
za profesjonalizm, sponsorom za wsparcie finansowe, księdzu proboszczowi z  Sanktuarium 
Maryjnego w Św. Lipce, o. Aleksandrowi za słowo wstępne,  księżom proboszczom za życzliwość, 
i wszystkim niewymienionym za pomoc przy wydaniu tego albumu.

     Ryszard Niedziółka - Starosta Kętrzyński
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Kościół św. Jerzego posadowiony jest w  połu-
dniowo – zachodniej części starego miasta w Kę-
trzynie (do 1945 roku Rastenburg) Wzniesiony 

na wzgórzu i włączony w system fortyfikacji miejskich 
jest niemal klasycznym przykładem średniowieczne-
go kościoła obronnego. 

Obecna forma świątyni kształtowana była przez 
ponad 150 lat w  wyniku kolejnych okresów budowy 
i zmian układu przestrzennego. Górująca nad miastem 
bryła gotyckiego kościoła św. Jerzego – reper w  pół-
nocnej ścianie wskazuje 107,665 m npm – jest charak-
terystyczną dominantą w  krajobrazie architektonicz-
nym Kętrzyna. O  tym unikatowym w  budownictwie 
zakonnym obiekcie nie zachowały się pisemne relacje 
z czasów, w których kościół powstawał ani z okresów 
przebudowy i  rozbudowy. W  akcie lokacyjnym jest 
mowa o  proboszczu i  parafii św. Jerzego. Ernst Witt, 
autor jedynej – jak do tej pory – monografii, przed-
stawił poszczególne okresy powstawania kościoła na 
podstawie pomiarów budowli i  prac inwentaryzacyj-
nych, które przeprowadził od października 1931 roku 
do czerwca 1932 roku. Stwierdził, że rozpoczęcie bu-
dowy w  1359 roku „może być prawidłowe, ponieważ 
zachowane z pierwotnego obiektu formy stylowe nie 
kłócą się z  nią, a  także przekaz o  budowie kościołów 
w  innych miastach mówi o  tym, że budowa Domu 
Bożego została podjęta w  bezpośrednim połączeniu 
z nadawaniem praw miejskich [Witt podał liczne przy-

kłady, m. in. Pasłęk, Morąg, Nidzica, Pasym, Bartoszyce  
– przyp. TK]. Gmina miejska istniała w  roku budowy 
kościoła już 30 lat. Forma architektoniczna budowli (...) 
podaje mało podstaw dla dokładniejszego datowania”. 
Niemieckie źródła podają daty związane z  kościołem 
ale dotyczące różnych wydarzeń. Na przykład autor 
pierwszej kroniki miasta Adam Huldricus Schaffer 
(1674-1707) przytoczył krótkie wzmianki o   powsta-
niu bractwa i budowie kaplicy św. Jakuba, o obsadzie 
proboszczów i  wikariuszy opiekujących się ołtarzami, 
zmianach w  wyposażeniu świątyni, czy o  pożarach, 
uszkodzeniach obiektu spowodowanych przez żywioły, 
na które był narażony z racji swego położenia. Nadmie-
nić należy, że w tym okresie wieża zwieńczona była iglicą, 
w którą aż dwanaście razy uderzał piorun. Podobne wy-
darzenia opisywał Carl Beckherrn (1831-1899), inny ba-
dacz historii miasta. Niektóre wydarzenia przedstawione 
zostały w kalendarium na końcu niniejszego albumu. 

Michael Lilienthal (1686-1750) w  swojej publi-
kacji pierwszy wskazał rok 1359 jako datę budowy 
kościoła. Za nim podał tą datę wspomniany wyżej  
C. Beckherrn oraz nauczyciel historii w miejskim gim-
nazjum im Księcia Albrechta, Walther Luckenbach 
(1887-1951), który napisał, że budowę kościoła roz-
poczęto zaraz po lokacji miasta. Podobnie datowali 
autorzy polskiego opracowania z 1978 roku. 

Znana jest natomiast dokładna data zakończenia 
budowy sklepienia, a więc i budowli w swoim obec-

HIStORIA BuDOWy KOŚCIOłA

Przerys z epitafium F. Spillera (źródło: E. Witt - Sankt Georg die Wehrkirche zu Rastenburg, Berlin 1933). A - międzymurze płn.-zach. fortyfikacji 
miejskiej; B - wieża w zach. murze obronnym; C - brama wysoka; D - ratusz; E - murowany dom; F - plebania; G - baszta św. Józefa; H - baszta 
łupinowa; J - kościół św. Jerzego; K - mały kościół, ob. św. Jana.
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nym kształcie. Świadczył o  tym wierszowany, rymo-
wany napis w języku niemieckim, który do 1945 roku 
widniał na tablicy we wnętrzu kościoła: „Ein Meurme-
ister, Matz genannt / Schlos das Gewelb mit seiner 
Handt / Funffhundert funffzig Marek dafur / Empfieng 
er, das war sein Gebuhr. / tausend funffhundert 
funffzehn Jahr / Man zehlte da es fertig war. / Behut 
Gott fur Sehaden, dass es mag / Fest stehn, biss an 
den Jungsten tag“. W  tłumaczeniu na język polski 
napis brzmiał „Mistrz murarski zwany Maciejem wy-
konał to sklepienie własnymi rękami, za co otrzymał 
555 marek. to była jego zapłata. W 1515 roku zakoń-
czył prace. Obroń je Boże przed szkodą, aby trzymały 
mocno aż do Dnia Ostatecznego”.

Obrazowe wyobrażenia bryły kościoła św. Je-
rzego – jak i  miasta – oddają źródła ikonograficzne. 
Jedno z najwcześniejszych i w miarę dokładne znaj-
dowało się na zaginionym po II wojnie światowej 
epitafium burmistrza Friedricha Spillera, który zmarł  
w 1625 roku na skutek zarazy dżumy. Pomijając prze-
rysowaną perspektywę, rysunek zawiera wszystkie 
elementy zespołu kościelnego występujące w  tym 
czasie. 

Najstarsze przedstawienie kościoła z otoczeniem, 
a więc wszystkie wieże, jak również dawny, renesan-
sowy szczyt obecnego kościoła św. Jana, można od-
naleźć na epitafium pastora Johanna Pauli, który w la-
tach 1539 – 1549 był proboszczem parafii. 

Obecnie najbardziej znany widok kościoła, a także za-
budowy miejskiej przedstawia rycina pochodząca z dzie-

ła Christopha Hartknocha. Nie posiada ona jednak warto-
ści archiwalnych, ponieważ kościół - podobnie jak zamek, 
ratusz i całe miasto w obrębie murów obronnych - został 
przedstawiony schematycznie. 

to samo dotyczy opublikowanego przez Germanusa 
Adlerholda widoku miasta, który zapewne wzorowany 
był na rycinie Ch. Hartknocha. 

Fotogram epitafium J. Pauli z muzeum kościelnego

Epitafium F. Spillera. 
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Zachował się też rysunek miasta, którego autorem 
mógł być Johann Heinrich Dewitz, datowany przez 
wielu badaczy na około 1750 rok. Jednak widoczne 
na pierwszym planie wyraźne zniszczenia budyn-
ków Królewieckiego i  częściowo Węgorzewskiego 
Przedmieścia – obecnie tereny ronda św. Jana Pawła II 
i fragment ul. Sikorskiego – pozwalają z dużą pewnoś-

cią datować wykonanie rysunku po 1761 roku, czyli 
po pożarze tej części miasta. Zatem autorem rysun-
ku nie mógł być J. Dewitz tym bardziej, że zmarł już  
B. Hermann, uzdolniony plastycznie towarzysz jego 
podróży. Rysunek wprawdzie prawidłowo przedsta-
wia korpus głównej budowli kościoła, ale jest niedo-
kładny w szczegółach. 

Fotogram epitafium J. Pauli z muzeum kościelnego

Panorama miasta z 1684 r. wg Ch. Hartknocha.

Panorama miasta z 1704 r. wg G. Adlerholda. 
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Najdokładniejsza pod względem architektonicz-
nym jest litografia z  około 1818 roku, która przed-
stawia od strony południowej wierny obraz kościoła 
z jego ówczesnym otoczeniem.  

Ostatnio kętrzyńskie muzeum zakupiło rycinę 
z 1839/1840 roku, którą wykonał Julius Bock. 

Historia budowy świątyni jest nierozerwalnie 
związana z  początkami miasta i  kolonizacji tego 
terenu przez ludność chrześcijańską. W  miejscu 
gdzie stoi kościół św. Jerzego, w  1329 roku ry-
cerze Zakonu Szpitala Najświętszej Marii Panny 
Domu Niemieckiego w  Jerozolimie – określanego 
w  polskiej literaturze mianem Zakonu Krzyżackie-
go, a  w  dalszej części niniejszego opracowania 
zwanego Zakonem – wznieśli strażnicę. Decyzja 
władz o budowie strażnicy była elementem strate-
gicznego planu w  ramach wschodniego łańcucha 

umocnień państwa zakonnego, który na terenie 
Barcji, czyli dawnego pruskiego terytorium ple-
miennego, w skład którego wchodził obszar całego 
obecnego powiatu kętrzyńskiego, ciągnął się po-
łudnikowo od Gierdaw (obecnie Żeleznodorożnyj 
w  obwodzie kaliningradzkim Federacji Rosyjskiej) 
przez Barciany, Kętrzyn i  Bezławki. Strażnice roz-
lokowano co dwie mile starochełmińskie, czyli co 
około 16 km (1 mila = 7,776 km), wspierając się 
wzajemnie w  razie zagrożenia. Drewniano-ziemne 
budowle miały osłaniać przed atakami Litwinów, 
a  równocześnie wspomagać akcję kolonizacyjną. 
W  przypadku omawianej strażnicy, wzniesiono ją 
na wzgórzu, zwanym później Kirchberge (Wzgórze 
Kościelne), 30 m nad rzeką Guber i zajmowała ona 
obecny teren zachodniej części kościoła św. Jerze-
go z wieżą obronną. Przy strażnicy powstała osada, 

Panorama miasta z lat 60. XVIII w. 

Panorama z około 1818 r. (źródło: E. Witt - Sankt Georg die Wehrkirche zu Rastenburg, Berlin 1933)
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która zajmowała obszar na północ i wschód od niej.  
W. Luckenbach napisał, że „odsłonięte w 1869 roku 
piwnice na placu między kościołem a  budynkiem 
dawnego gimnazjum należały prawdopodobnie do 
najstarszego urządzenia strażnicy”.

Budowa tej strażnicy dała początek zorganizo-
wanej akcji osadniczej i  stanowi symboliczną datę 
założenia miasta. Pod jej osłoną osiedlili się głównie 
niemieccy rzemieślnicy i karczmarze. Osada rozwijała 
się bardzo szybko i wkrótce liczyła 100 osób. Pierwsza 
historyczna wzmianka o niej pojawiła się 14 kwietnia 
1342 roku w dokumencie dotyczącym Sątoczna, wy-
stawionym przez komtura bałgijskiego Winricha von 
Kniprode, w którym wśród świadków wymieniony zo-
stał prokurator Rastenburga. Luckenbach twierdził, że 
to od strażnicy wzięła nazwę osada i późniejsze mia-
sto, ale jej pochodzenie jest niejasne.

Rastenburska osada przestała istnieć 3 listopada 
1345 roku w wyniku wyprawy wojsk litewskich, zorga-
nizowanej i  dowodzonej przez książąt, braci Olgierda 
i  Kiejstuta. Pogańscy Litwini splądrowali i  spalili osa-
dę, zabijając wszystkich mężczyzn (45 osób), a kobiety 
i  dzieci wzięli do niewoli. Osadę i  strażnicę odbudo-
wano w ciągu roku. W lutym 1347 roku Litwini zorga-
nizowali ponownie wyprawę na te tereny. Kronikarz 
zakonny Wigand z Marburga napisał, że „wkroczyli na 
ziemię Bartów, zmierzając ku grodowi Gierdawy, paląc 
i niszcząc wszystko po drodze, za wyjątkiem murowa-

nej strażnicy w Sątocznie”. Wojska litewskie 22 lutego  
1347 roku doszczętnie zniszczyły rastenburską strażni-
cę i całą dotychczasową sieć osadniczą. Spaloną straż-
nicę - podobnie jak pozostałe - odbudowano w  pier-
wotnej, czyli drewniano-ziemnej postaci. Zanim bo-
wiem przystąpiono do budowy obiektu murowanego, 
najpierw rozpoczęto od nowa budowę sieci osadniczej.

Po dwukrotnym zniszczeniu osady i strażnicy po-
stanowiono w dogodnym miejscu zbudować miasto. 
Jego założycielem był Zakon. Średniowieczny ośrodek 
miejski otoczono  kamienno – ceglanymi murami, któ-
rych budowę rozpoczęto około 1350 roku i stanowiły 
ważny element systemu obronnego. Ciąg miejskich 
murów obronnych z wkomponowanymi basztami-ba-
stejami, furtą i dwiema bramami – od południa Młyń-
ską, zaś od północy Wysoką, później zwana Królewie-
cką, a w akcie lokacyjnym „bramą od strony Sątoczna” 
– był od wschodu sprzężony z  systemem umocnień 
zamku, w  którym rezydował prokurator. Murowany 
zamek, którego budowę rozpoczęto w  1360 roku, 
wzniesiono w dolnej części założenia z uwagi na wy-
godniejsze prowadzenie gospodarstwa, bowiem za 
zamkiem od wschodu znajdował się folwark (obecnie 
tereny parku przy poczcie). Ogółem w system obrony 
wchodziło 13 wież i baszt, z których trzy zachowały się 
do dzisiaj: wodna przy parkingu ul. traugutta oraz św. 
Józefa i ruiny baszty łupinowej. obie przy kościele św. 
Jerzego.

Rycina J, Bocka z 1839/1840 r. ze zbiorów Muzeum im. W. Kętrzyńskiego w Kętrzynie.
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Bardzo dobra organizacja pracy, przy wykorzysta-
niu miejscowych materiałów sprawiła, że w  II poło-
wie XIV wieku tereny obecnego miasta były wielkim 
placem budowy. Wewnątrz murów obronnych wy-
tyczono ulice, rynek i parcele budowlane. Powstanie 
miasta i lokacja w ściśle określonym miejscu była wy-
padkową wielu czynników. Najważniejszy z  nich to 
atrakcyjne położenie pod względem topograficznym, 
które oferowało duże możliwości w zakresie strategii, 
komunikacji i gospodarki. O  lokalizacji miasta w do-
godnych warunkach terenowych tak napisał Ernst 
Witt: „Od wschodu założenie to chronione było przez 
spiętrzony do znacznego rozmiaru staw młyński oraz 
przez bagniste przedpole, a od południa przed niepo-
żądanym zbliżaniem się nieprzyjaciela zabezpieczały 
je rozległe koryto rzeki Guber i  urwisty brzeg cypla. 
Na zachodzie szeroki wąwóz u podnóża murów miej-
skich wcinał się głęboko w  teren, podczas gdy na 
północy szeroka fosa oddzielała założenie obronne 
od otoczenia. Fosa ta ciągnęła się dalej także przez za-
chodni wąwóz, a na wschodzie wzdłuż murów miej-
skich aż do rzeki Guber i była zasilana z położonego 
wiele metrów wyżej – prawdopodobnie w  tym celu 
założonego zbiornika wodnego – Górnego Stawu”. 
Zadanie założenia miasta Zakon zlecił doświadczo-
nemu zasadźcy pochodzącemu z Ełdyt Wielkich (gm. 
Lubomino, pow. Lidzbark Warmiński), który wcześniej 
założył Sępopol (1351 rok). Był to Heinrich Padeluche, 

którego dziadkowie przybyli na Warmię z okolic Lube-
ki. W dzień św. Marcina, 11 listopada 1357 roku kom-
tur Bałgi Henning Schindekopf wystawił dokument 
lokacyjny. 

Akt posiadający odcisk pieczęci komturii bałgij-
skiej przetłumaczony został na podstawie oryginal-
nego tekstu:

„W  imię Boże, Amen. Czyni się wiadome wszyst-
kim, którzy ten dokument będą oglądać lub słuchać, 
tak obecnym jak i przyszłym, że my brat Johann Schin-
dekop, komtur Bałgi i wójt Natangii, za pozwoleniem 
czcigodnego i duchownego brata Wynricha von Kni-
prode, naszego wielkiego mistrza oraz za wolą i radą 
naszych braci w  Bałdze nadaliśmy miastu zwanemu 
Rastinburc [Kętrzyn] sto dwie włóki. toż samo miasto 
nadajemy w  dziedziczne i  wieczyste posiadanie na 
prawie chełmińskim czcigodnemu panu Heynricho-
wi Padeluch sołtysowi tegoż miasta i  jego prawowi-
tym spadkobiercom i  potomkom na tymże prawie. 
Z  wymienionych włók przyznajemy proboszczowi 
na chwałę wszechmocnego Boga i św. Jerzego cztery 
włóki, które powinny wieczyście należeć do kościoła 
oraz osiem wolnych włók wymienionemu sołtysowi, 
jego spadkobiercom i potomkom, wraz z urzędem so-
łeckim, domem i parcelą, a czterdzieści wolnych włók 
nadajemy w  wieczyste posiadanie wspomnianemu 
miastu na wspólny użytek. Właścicielom pozostałych 
włók nadajemy piętnaście lat wolnizny od daty niniej-
szego dokumentu, zaś w szesnastym roku i potem co-
rocznie na św. Marcina płacić mają nam i naszym bra-
ciom od każdej włóki pół grzywny czynszu i  dawać 
dwie kury. Ale od domów, które mieszkańcy posiada-
ją w mieście, nadajemy sześć lat wolnizny od wydania 

Akt lokacyjny z 1357 r. (źródło: Geheimes Staatsarchiv Preussischer 
Kulturbesitz, Berlin-Dahlem, XX HA, Pergamenturkunden, Schiebl. 
XXVII Nr 90). 

Plan miasta z 1450 r. wg E. Witta.
1. Ratusz, 2. Domy z podcieniami, 3. Kościół św. Jerzego, 4. Zamek, 
5.Brama Wysoka, 6. Brama Młyńska, 7. Furta wodna, 8. Młyny, 9. Łaź-
nia, 10. Szpital, 11. Staw młyński, 12. Rzeka Guber
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dokumentu, po czym w  siódmym roku i  wszystkich 
następnych latach winni nam i  naszym braciom da-
wać od każdego domu jeden wiardunek czynszu we 
wspomnianym dniu św. Marcina. Chcemy także, żeby 
każdy dom lub parcela zachowały sześć prętów dłu-
gości i cztery szerokości. Zaś każde gospodarstwo na 
obszarze czterdziestu wolnych włók winno posiadać 
trzy morgi w  całości. A  gospodarstwa od tych mor-
gów, ani morgi od tych gospodarstw nie mogą być 
od siebie oddzielone. Sołtysowi dajemy cztery szelągi 
z  małego sądownictwa we wspomnianych dobrach. 
Ale dużego sądownictwa w  sprawach gardła i  ręki 
sołtys nie może sprawować bez naszych braci lub ich 
wysłanników, o ile raczą być obecni; natomiast w mie-
ście i przed bramą od strony Luenburga [Sątoczna] na 
odległość czterech sznurów oraz po stronie przeciw-
ległej, za bramą od strony młyna, na odległość jedne-
go sznura sądy winien sprawować sołtys, zaś co z tego 
uzyska ma być dzielone na trzy części: pierwsza część 
sołtysowi, druga część miastu, trzecia część nam i na-
szym braciom. Co zaś z owych sądów byłoby do wzię-
cia, względnie oddania, winien to sołtys także oddać. 
Wykroczenia Prusów, którzy zamieszkują jako pod-
dani braci na tym samym obszarze, na którym wspo-
mniane miasto jest lub będzie położone, nie mogą 
być osądzane przez sołtysa, tylko tacy Prusowie, któ-
rzy mieszkają jako poddani wolnych lub lenników, 
lub następni, mieszkający w  przyszłości Prusowie, 
którzy dopuściwszy się wykroczeń na obszarze sądo-
wym wspomnianego miasta, mieli zostać ujęci przez 
sołtysa i  jego pomocników, winni być sądzeni przez 
sołtysa zgodnie z  jego prawem, zaś dochody z  tego 
sądu należy dzielić w ten sam sposób jak wyżej opisa-
no. Mieszczanie nie powinni używać żadnych innych 
kotłów browarnych, jak tylko tych, które dają pożytki 
i korzyści miastu. A z pożytków i korzyści z kramów, 
ław piekarskich, rzeźniczych, szewskich, rybnych, jak 
też z  łaźni, które są lub zaistnieją w  przyszłości, soł-
tysowi przyznajemy jedną część, miastu drugą część, 
zaś nam i  naszym braciom zatrzymujemy trzecią 
część. Dajemy i przyznajemy mieszkańcom rybołów-
stwo w granicach miasta na rzece Guber i w strumie-
niach oraz innych wodach, małymi sieciami oprócz 
tego co nazywa się jazem, poniżej i  powyżej w  ich 
granicach. Chcemy też, aby w przyszłości dobro i po-
żytek miasta były powiększane i pomnażane. Wilkierz 
zlecamy naszym braciom, którzy będą nad tym ra-
dzić. Co zaś można by uzyskać z czynszów od domów 
z Nowego Miasta, dwie części nam i naszym braciom 
chcemy zatrzymać, trzecia część ma należeć do wspo-
mnianego miasta. O ile w tymże Nowym Mieście po-
wstaną ławy piekarskie, rzeźnicze, szewskie, rybne 

oraz łaźnia, chcemy w podobny sposób dzielić to na 
trzy części: jedna część przypadnie nam i  naszym 
braciom, druga część miastu, a trzecia część sołtyso-
wi. A sądownictwo w Nowym Mieście, podobnie jak 
w  Starym Mieście, przysługiwać ma sołtysowi i  jego 
spadkobiercom. Mieszkańcy Nowego Miasta powinni 
też użytkować te same czterdzieści wolne włóki jak 
i mieszkańcy Starego Miasta. Chcemy też, aby miesz-
kańcy miasta dawali swemu proboszczowi od każdej 
włóki, poza owymi czterdziestoma wolnymi włókami, 
po jednym korcu żyta i  jednym korcu owsa co roku 
na św. Marcina. Gdy w przyszłych latach nowy pomiar 
stu dwóch włók miałby wykazać nadwyżkę w grani-
cach miasta, chcemy w drodze szczególnej łaski, aby 
mieszkańcy wspomnianego miasta zachowali nie-
odpłatnie tę nadwyżkę z  tym samym czynszem, jaki 
przysługuje im od posiadanych dotąd włók. Dzieje się 
to za zgodą czcigodnych i duchownych mężów, brata 
Wynricha von Kniprode, naszego Wielkiego Mistrza, 
i na potwierdzenie tego przywieszamy naszą pieczęć 
na tym dokumencie. Świadkami niniejszego są czci-
godni mężowie: brat Johann von Orlemunde nasz 
komtur domowy, brat Otte von Wilburt nasz nadleś-
niczy, brat Eckard Brahe, brat Albrecht von Herczoge, 
brat Heynrich von Cattenhoven prokurator w  yela 
[Iławie], brat Marquart prokurator w Rastinburg, brat 
Reimar von Rode nasz kompan, brat Heynrich von 
Cranichsvelde, pan Petir nasz kapelan i  inni dostojni 
mężowie. Sporządzono i datowano w Roku Pańskim 
1357, w dniu św. Marcina biskupa i wyznawcy”.

Lokację potwierdził wielki mistrz Zakonu Winrich 
von Kniprode 27 stycznia 1378 roku podczas wizytacji 
miasta. Po zachodniej stronie od zamku istniało Nowe 
Miasto (obecnie są to tereny ul. Osińskiego), które wy-
mieniono i zaplanowano w akcie lokacyjnym. O tym, 
co znajdowało się na tym terenie w  okresie, zanim 
dobiegła końca budowa zespołu zamkowego, odpo-
wiedź przyniosłyby zapewne badania archeologicz-
ne. Być może tam należałoby lokalizować pierwszy, 
drewniany kościół, a raczej kaplicę św. Jerzego, bo jak 
stwierdził E. Witt „wznoszenie tego rodzaju drewnia-
nych kaplic przed wybudowaniem kościoła z kamie-
nia było w zwyczaju i zalecane z urzędu miastom”. 

Jak wyżej wspomniano, budowę murowanego 
kościoła św. Jerzego rozpoczęto w 1359 roku. Wykorzy-
stanie miejskich murów obronnych jako ścian obiek-
tu, zdaniem E. Witta „daje się częściowo wytłumaczyć 
ograniczoną przestrzenią wewnątrz miasta. Decydują-
ce były jednak względy techniczno – obronne, ponie-
waż tylko dzięki temu usytuowaniu kościół znajdował 
się w  ścisłym powiązaniu z  pozostałymi urządzeniami 
obronnymi. Zdolności obronne kościoła były koniecz-
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ne, ponieważ w przypadku najazdu zamek nie wchodził 
w  rachubę jako miejsce schronienia dla mieszkańców 
z  powodu swoich ograniczonych rozmiarów. Dlatego 

położenie i budowla kościoła musiały stanowić dla nich 
ostatni punkt oporu. W ten sposób kościół stał się panu-
jącym akcentem średniowiecznego miasta, jako Dom 
Boży ośrodkiem duchowego życia gminy miejskiej i jako 
kasztel, filarem obrony w czasach wojny”.

Budowę kościoła E. Witt podzielił na pięć okre-
sów. Według niego uwarunkowane to było sytuacją 
polityczno - gospodarczą państwa zakonnego oraz 
zasobnością mieszkańców, a  kolejne etapy budowy 
realizowano w okresie względnego spokoju. Najstar-
szymi częściami budowanymi w  pierwszym okresie 
– około 1350 roku – są te, które pierwotnie należały 
do umocnień miasta jeszcze przed właściwą budową 
kościoła a potem adaptowane na potrzeby świątyni. 
Zalicza się do nich fragment muru zachodniego i po-
łudniowego, jak również wieżę obronną w połączeniu 
obu murów. Po adaptowaniu tych części założenia 
obronnego na mury kościoła wybudowano nowy, 
równoległy odcinek murów miejskich, który poddany 
remontowi w XIX i XX wieku z użyciem zaprawy ce-
mentowej, ulega obecnie powolnej destrukcji. W po-
łudniowo – zachodnim narożniku wzniesiono cylin-
dryczną basztę, pełniącą przez dłuższy czas funkcję 
kostnicy, obecnie w  ruinie po wcześniejszych znisz-
czeniach. Między ścianą kościoła i  murem powstał 
parcham, czyli międzymurze, które po 1480 roku, aż 
do 1807 roku pełniło funkcję cmentarza, a  obecnie 
stanowi ogród dwóch parafii, św. Jerzego i św. Jana.

Rekonstrukcja kościoła św. Jerzego z około 1370 r. wg E. Witta 

Ponowiony akt lokacyjny z 1378 r. (źródło: Preussischer Kulturbesitz zu 
Gottingen, Folianten nr 322). 
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W drugim okresie budowy, który objął lata 1359- 
-1375, wzniesiono pierwszy budynek kościoła, wy-
korzystując do tego mury obronne. Spowodowane 
to było oszczędnością przestrzeni, czasu i  kosztów. 
Z uwagi na fakt, że przy wieży obronnej mury miej-
skie przylegały do siebie pod kątem rozwartym, zaś 
ściany kościoła zostały wytyczone równolegle do 
nich, zatem jako rzut kościoła powstał nie prostokąt 
lecz równoległobok. Była to budowla jednonawowa 
o długości obecnej nawy głównej, szerokości obec-
nej nawy południowej i  środkowej oraz wysokości 
nawy bocznej. 

ta jednoprzestrzenna, kryta stropem płaskim, 
świątynia bez wyodrębnionego prezbiterium posia-
dała główne wejście w ścianie wschodniej, w której 
dwa okna na osi rzucały światło na ołtarz, a po bo-
kach znajdowały się blendy. Elewacja zwieńczona 
była oryginalnym w  swej formie szczytem. Drugie 
wejście znajdowało się od strony północnej (por-
tal odsłonięty wewnątrz kościoła w  1994 roku), 
tam gdzie była zakrystia (zachowana jest jej ściana 
północna z  widocznymi zendrówkami). Zdaniem 
E. Witta, cała pierwotna ściana północna posiada-
ła symetrycznie rozmieszczone blendy, „ponieważ 
wschodniopruskie budowle kościelne unikały okien 
w stronie północnej”. 

Ściana południowa miała inne rozdzielenie okien. 
Odległość czterech zachodnich względem siebie była 
prawie równa, piąte okno znajdowało się w  więk-
szym odstępie od nich. to oddzielenie, zdaniem  
E. Witta, mogło być wynikiem pragnienia szczególne-
go podkreślenia części ołtarzowej. Prosta i  skromna 
w  formach budowla, typowa dla pierwszych założeń 
na tym terenie, zgodnie z charakterem obronnym, zo-
stała zaopatrzona w  drewniane ganki obronne, takie 
jak na wieży, która zachowała swoje pierwotne formy 
i została tylko wzmocniona przez wybudowanie skle-
pionych pomieszczeń. Funkcje obronne wieży zachod-
niej wykluczały zainstalowanie w niej dzwonów, stąd 
zachodziła potrzeba budowy drugiej. takie były też 
oczekiwania mieszkańców miasta i parafian.

Zatem w kolejnym, trzecim okresie budowy (lata 
1400-1407), dostawiono do wschodniej elewacji 
bocznej (południowo-wschodni narożnik kościoła) 
wieżę dzwonną. Podwyższono i przebudowano wieżę 
obronną oraz podniesiono zachodni szczyt obiektu, 
o czym świadczą różnice w ornamentyce lica ściany. 
Po podniesieniu wieży o 17 m (co wskazują otwory na 
wsporniki drewnianego chodnika obronnego) i usu-
nięciu dolnego chodnika obronnego przekształcone 
zostały przez zamurowania – wszystkie dawniej ot-
warte ostrołuki – w otwory strzelnicze. 

Rekonstrukcja wnętrza z końca XIV w. wg E. Witta
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Rekonstrukcja kościoła św. Jerzego i jego otoczenia z 1435 r. wg E. Witta.

Rekonstrukcja kościoła św. Jerzego i jego otoczenia z 1385 r. wg E. Witta.



17Kościół św. Jerzego  

Z tego okresu pochodzą dwie małe, dobrze zacho-
wane cele w przyziemiu wieży, z których każda posia-
da murowane szafeczki ścienne. Podkreślić należy, że 
cele zostały wybudowane jako wtórne.

Środki na rozbudowę kościoła i  budowę wieży 
dzwonnej pochodziły w dużej mierze od okolicznych 
mieszkańców, a  o  ich religijności świadczyć mogą 
liczne ślady po świdrach ogniowych i dołkach pokut-
nych widoczne do dziś przy portalu wieży dzwonnej. 

Okres bezpośrednio po pokoju toruńskim  
w  1466 roku zaznaczył się dużym ożywieniem go-
spodarczym i rozwojem miasta. Stwarzało to warunki 
do przekształcenia istniejącego kościoła na bardziej 
okazały, swą formą odpowiadający ambicjom kształ-
tującego się mieszczaństwa jako nowej liczącej się 
warstwy społecznej. 

Nastąpił wtedy czwarty okres rozbudowy świątyni 
obejmujący lata 1470-1485. 

Przede wszystkim poszerzono wnętrze kościoła, 
tworząc nawy boczne. Jako szerokość posłużyła pół-
nocna ściana zakrystii, przy czym przedłużenie nowej 
ściany w kierunku zachodnim przylegać miało do ist-
niejącego wejścia w murze, stąd ścięcie. W tej ścianie 
wykonano wejście, ostrołukowy portal, który obecnie 
zamurowany nosi ślady przemurowania. 

Wejście do cel pokutnych

Wnętrze celi pokutnej

Ślady po świdrach ogniowych



18 Kościół św. Jerzego  

Skoro poszerzenie nastąpiło od 
północy, dlatego filary w tej nawie 
stoją na fundamencie rozebra-
nej ściany północnej pierwsze-
go kościoła, a  w  drugiej nawie 
przez wybudowanie we wnętrzu 
filarów południowych. Powsta-
ła w  ten sposób płasko pokryta 
pseudobazylika bez wydzielo-
nego prezbiterium. Filary usta-
wione zostały na ośmiokątnych 
cokołach, które jednocześnie 
ukształtowano jako tylną ścianę 
pierwotnych ołtarzy bocznych, ro-
zebranych w 1545 roku. 

Dwa z  nich poświęcone były 
Matce Bożej. Pośrednio o  kulcie 
maryjnym mówi legenda o święto-
lipskiej figurce, którą początkowo 
dwukrotnie próbowano przenieść 
do kościoła św. Jerzego. Wzmożony 
ruch pątniczy oraz zapewne liczne 
legaty i ofiary zwiększyły zasobność 

kościoła. W tym okresie wzmocnio-
no zachodnią wieżę obronną, za-
opatrując ją w murowany krenelaż 
w  miejsce pierwotnych ganków 
drewnianych. Również w tym okre-
sie rozbudowy podwyższono wieżę 
dzwonną do obecnej wysokości 
32,5 m, przy czym dolne otwory 
zostały zamurowane, otynkowane 
i otrzymały szablonowe malowidła, 
które - jak napisał E. Witt - jeszcze 
można było rozpoznać w  miejscu, 
gdzie były szczególnie chronione 
przez później dobudowany dach 
prezbiterium. Około 1485 roku na 
osi elewacji południowej korpu-
su kościoła dobudowano kaplicę 
bractwa św. Jakuba. Nadmienić 
należy, że w  tym okresie nastąpiło 
zmniejszenie znaczenia obronnego 
parchamu, który został przystoso-
wany do nowej funkcji jako przy-
kościelny cmentarz, funkcjonujący 

Rekonstrukcja kościoła św. Jerzego i jego otoczenia z 1485 r. wg E. Witta.

Zamurowany portal w elewacji północnej.



19Kościół św. Jerzego  

do 1807 roku. W 1480 roku wznie-
siono niewielką kaplicę pogrzebo-
wą, którą później adaptowano na 
szkołę łacińską, a  po rozbudowie 
na kościół – początkowo zwanym 
polskim albo małym, obecnie  
św. Jana – sąsiadujący z  wieżą 
dzwonną kościoła św. Jerzego. 
Skoro pierwotną kostnicę przysto-
sowano do innych funkcji, adapto-
wano zatem na ten cel cylindryczną 
basztę posadowioną w  południo-
wo - zachodnim narożniku murów 
obronnych, określaną we wszyst-
kich źródłach niemieckich jako 
Bahrenturm, czyli kostnica w wieży, 
błędnie nazywana przez wielu pol-
skich badaczy basztą niedźwiedzią 
(niem. Bärenturm).

Ostatni okres rozbudowy, 
w  którym dobudowano prezbi-
terium oraz od strony północnej 
zakrystię z  emporą na piętrze ot-
wartą do wnętrza, obejmował lata Rekonstrukcja wnętrza z końca XV w. wg E. Witta

Zamurowany portal w elewacji północnej.
Rekonstrukcja kościoła św. Jerzego i jego otoczenia z 1535 r. wg E. Witta.
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1500-1517. Prace postępowały szybko, bowiem już 
w  1504 roku wystawiono nowy, murowany ołtarz 
główny, a w 1509 roku Conrad Freiberger ufundował 
dzwony. Zakrojone na szeroką skalę prace – po po-
żarze w  1500 roku, którego ofiarą, jak podał E. Witt, 
było zapewne tylko wyposażenie kościoła, ponieważ 
nie pozostały żadne ślady na budynku – przyniosły 
w efekcie bryłę i wnętrze w obecnej postaci. 

Prezbiterium i  zakrystia z  emporą zostały wyko-
nane we wzajemnym powiązaniu murowym. Wyjątek 
tworzyły przypory zakrystii i jej szczyt, które wykona-
no dodatkowo w  1517 roku. Z  uwagi na to, że przy 
budowie prezbiterium wykorzystano istniejącą pół-
nocną ścianę wieży dzwonnej jako ścianę wewnętrz-
ną, musiano skręcić z  osi nawy głównej w  kierunku 
północnym. Stąd odchylenie prezbiterium w  lewo. 
W  tym okresie wykonano również, podziwiane do 
dziś, kryształowe sklepienie. Ich wykonanie rozpoczę-
to od przesklepienia prezbiterium i zakrystii, a następ-
nie korpusu nawowego, przy czym dla zachowania sy-
metrii zmieniono w nawie południowej układ okien, 
tzn. dwa z nich zamurowano i wykonano dwa nowe, 
zaś obramienia zostały upodobnione do tych z nawy 
północnej. Sklepienie kościoła to majstersztyk, znany 
w literaturze jako przykład sklepień późnogotyckich. 

Wykonał je murarski mistrz Matz/Maciej z Gdań-
ska, związany zapewne z  warsztatem realizującym 
podobne sklepienie w kościele mariackim w Gdań-
sku. Nawy oraz trójprzęsłowe prezbiterium pokryte 
są niezwykle bogatym sklepieniem kryształowym. 
W każdym przęśle tworzy ono ośmiokątną gwiazdę, 
przez którą przebiegają ukośne jak również wzdłuż-
ne i  poprzeczne ostre krawędzie. Sklepienie nawy 
środkowej jest oddzielone od sklepienia prezbite-
rium poprzez łuk tęczowy. Wnętrze kościoła św. Je-
rzego miało wtedy następujące wymiary: wysokość  
50 stóp = 14,4 m, szerokość 68 stóp = 19,58 m, dłu-
gość 190 stóp = 54,72 m

Konsekracja kościoła nastąpiła w 1517 roku po do-
konaniu bielenia wnętrza. Przy drzwiach w kruchcie 
nawy północnej odsłonięto w trakcie prac remonto-
wych w 1994 roku malowany na tynku okolicznościo-
wy krzyż konsekracyjny, tak zwany zacheuszek. 

Z  1584 roku pochodzi informacja o  budo-
wie pod obecną emporą organową chóru szkol-
nego ufundowanego przez cech szewców.  
W  1592 roku wieża otrzymała po pożarze nowe 
zadaszenie zwieńczone iglicą, które ukazuje epi-
tafium F. Spillera. Najbardziej znaczące zmiany 
miały miejsce w  XIX wieku. W  1862 roku w  trak-
cie remontu okien zostały wymienione goty-
ckie ceglane ościeża, maswerki i  laskowania na 
cementowe. W  1884 roku nastąpiło całkowite 
odnowienie kościoła, które doprowadziło do za-
tarcia pierwotnych, średniowiecznych cech. Pra-
ce remontowe przed ostatnią wojną wykonano  
w  1929 roku, kiedy dokonano renowacji dachu 
i wieży obronnej oraz remontu wnętrza połączone-
go z  instalacją grzewczą. Ostatnie prace remonto-
we w kościele prowadzone były w latach 1992-1995  
i 2007-2008. Natomiast w latach 2009-2010 wymie-
niono pokrycie dachowe.

Krzyż konsekracyjny z 1517 r. w kruchcie kościoła.

Kryształowe sklepienie kościoła św. Jerzego
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Kościół ma formę trzynawowej pseudobazyli-
ki założonej na planie prostokąta dla korpu-
su i  z  poligonalnie zamkniętym prezbiterium 

o  oskarpowanych elewacjach. Do prezbiterium od 
południa przylega wieża dzwonna, a  od północy 
dwukondygnacyjna zakrystia. Do elewacji wzdłuż-
nych korpusu nawowego przylegają: od południa 
kaplica Matki Bożej Ostrobramskiej (od 1962 roku), 
w której od 1992 roku jest sanktuarium Najświętszej 
Maryi Panny Matki Miłosierdzia (pierwotnie kaplica 
św. Jakuba, w  1599 roku adaptowana na baptyste-
rium), a od północy kruchta, czyli przedsionek. 

Elewacja południowa 6-osiowa z dwiema wie-
żami. W  południowo – zachodnim narożu korpusu 
wkomponowana jest wieża obronna o  wysokości 
48 m, która rozbudowywana była w  kilku etapach. 
Wzniesiona została na planie kwadratu i  pierwotnie 
wkomponowana w obwarowania miejskie. W trakcie 
prac wykopaliskowych, przeprowadzonych w  1996 
roku, okazało się, że głębokość fundamentu wieży 
wynosi 1 m, a kościoła 0,5 m. Na ułożonym warstwa-
mi z kamieni polnych cokole o wysokości około 2 m, 
posadowiona jest bryła wieży w kształcie prostopad-
łościanu, licowana z palonej cegły, której kolorystyka 
i wymiary wskazują na różne okresy budowy. Podob-
nie jak w pozostałych częściach kościoła, w gotyckim 
wiązaniu muru wymieniają się na przemian wozówki 
i główki. Najniższa część muru - nad partią cokołową - 
ozdobiona jest rombami ułożonymi z zendrówki. Dwie 
najniższe kondygnacje wieży od strony południowej 
i zachodniej stanowią trzy symetrycznie rozmieszczo-
ne i zamknięte łukiem pełnym blendy. Zaś w elewacji 
północnej jest tylko jedna blenda, ponieważ wieża 
na tej wysokości, jak i od strony wschodniej, jest do 
połowy ścian wbudowana w  mury kościoła, a  pier-
wotnie w mury obwodowe. Na osi środkowych blend 
znajdują się dwa otwory świetlne, obecnie zamuro-
wane, z  których górne były większe, podobnie jak 
w elewacji północnej, co zdaniem E. Witta wskazywa-
ło na późniejsze przebudowy wnętrza wieży. Następ-
na, trzecia kondygnacja jest podkreślona w  elewacji 
południowej przez dwa zamurowane otwory, w któ-
rych później wtórnie wykonano niewielkie otwory 
strzelnicze, a w elewacji zachodniej widoczne są go-
tyckie, ostrołukowe blendy, z których dwie środkowe 
pierwotnie musiały być w części otwarte. W elewacji 

północnej widoczna jest blenda z  otworem, a  we 
wschodniej ostrołukowa blenda z  otworem okien-
nym, która pierwotnie była wejściem z drewnianego 
ganku chodnika obronnego, biegnącego od połu-
dnia pod dachem kościoła. Pomiędzy kondygnacjami 

OPIS BRyły I ELEWACJI

Wieża obronna, elewacja zachodnia i południowa

Kryształowe sklepienie kościoła św. Jerzego
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widoczne są dwa rzędy gniazd po belkach, z których 
część przechodzi przez cały mur, co zdaniem E. Wit-
ta musiało mieć wcześniej znaczenie konstrukcyjne 
i  wskazują miejsca, gdzie pierwotnie osadzone były 

podpory drewnianego chodnika obronnego. Były to 
zatem znane i typowe w średniowiecznej architektu-
rze obronnej hurdycje, czyli drewniane galerie nad-
wieszone u szczytu muru warownego, z którego rażo-
no nieprzyjaciela. Wyżej elewacja wieży przerywana 
jest nieregularnie wąskimi otworami świetlnymi, po-
nad pierwotną wysokość nawy głównej, aż do tynko-
wanej opaski, która wyznacza trzeci etap rozbudowy 
wieży (wszystkie otwory okienne są od wewnątrz 
rozglifione i zamknięte uskokowym łukiem odcinko-
wym). W najwyższej kondygnacji znajdują się po trzy 
ostrołukowo zamknięte otwory we wszystkich elewa-
cjach z  dodatkowo wykonanymi szczelinami. Elewa-
cje zwieńczone są tynkowaną opaską z  uskokowym 
gzymsem. Nakrycie wieży tworzy dach namiotowy. 

Wewnątrz, w  kondygnacji przyziemia, znajdują 
się wspomniane wyżej dwie cele pokutne, które od-
słonięto w 1993 roku w czasie prac konserwatorskich. 
Pomieszczenia te pierwotnie związane były z funkcją 
obronną i prawdopodobnie połączone z galerią bieg-
nącą wzdłuż południowego muru, który później stał 
się ścianą rozbudowanego kościoła. Wyżej jest po-
mieszczenie, które zapewne pełniło funkcję magazy-
nową, być może skarbca kościelnego, a E. Witt określił 

Fragment elewacji południowej z wieżą i kaplicą

Kruchta kościoła w elewacji północnej 

Obecne wnętrze wieży obronnej
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to jako archiwum. Dalsze podziały kondygnacyjne nie 
zachowały się, a wnętrze wieży ukazuje jedynie rząd 
rozwarstwień belkowych, które mają związek z otwo-
rami świetlnymi. Dwa z nich, które na wysokości ukła-
du belek naw bocznych przylegają do sufitu nawy 
głównej, zasługują na uwagę, bo posiadają wysokość 
otworów drzwiowych. Są one obecnie zamurowane. 
Szczególny układ belek posiada tylko górny poziom 
wieży. ukazuje on, obiegając wszystkie cztery ściany, 
występ muru wewnętrznego (około 80 cm), który po-
zwala przypuszczać, że wcześniej zwieńczenie było 
inne. W nim znajdują się na wysokości około 1 m ot-
wory w murze, z których jeden w elewacji południo-
wej jest uszkodzony. Od 2009 roku, po wykonaniu 
nowych schodów, wnętrze wieży zostało przystoso-
wane do zwiedzania.

Przylegająca od wschodu do korpusu kościoła 
wieża dzwonna, posadowiona na kamiennym coko-
le, nosi również ślady pierwotnego charakteru obron-
nego, które widoczne są w  dolnych kondygnacjach. 
W  pierwszej kondygnacji elewacji południowej, obok 
jednego małego okna, wieża ma tylko jeden otwór 
– zapewne jako drzwi – wokół którego widoczne są 
gniazda po belkach pierwotnego drewnianego chod-
nika. Nad tym znajdują się na osi dwie ostrołukowe 
blendy, w górnej części z jednostopniowym uskokiem, 
każda ze szczeliną świetlną. Nad nimi widoczne są dwa 
mniejsze, symetrycznie rozmieszczone otwory okien-
ne, które stanowiły pierwotną wysokość wieży. W naj-
wyższej kondygnacji znajdują się dwa duże, ostrołuko-
we otwory, które w późniejszym okresie przedzielono 
na osi ceglanymi słupami. także tę wieżę, pokrytą da-
chem namiotowym, wieńczy tynkowana opaska. 

Ciekawszy wystrój architektoniczny posiada ele-
wacja wschodnia, która zwrócona jest do zamku. Na 
osi parteru znajduje się portal wejściowy ujęty w trzy-
stopniowy ostrołuk, nad nim znajduje się okno z usko-
kowym łukiem odcinkowym, które pierwotnie było 
wejściem na wysokości dawnego murowanego chod-
nika obronnego, o czym świadczą zachowane gniazda 
po belkach. Powyżej następuje rozdzielenie elewacji 
przez cztery otynkowane, zakończone łukiem pełnym 
blendy, które pierwotnie – zdaniem E. Witta – pokryte 
były malowidłami. W drugiej blendzie od prezbiterium 
wykonano wtórnie niewielkie okno. Pozostały wystrój 
jest analogiczny jak w elewacji południowej, z tym że 
górne płaszczyzny blend są otynkowane.

Wieża przylega od zachodu do schodkowego 
szczytu korpusu kościoła, jedynie na skraju widocz-
na jest sterczyna. Zamurowana obecnie mała furtka 
w  murze miejskim, tuż przy wieży, umożliwiała do-
stęp na teren parchamu.  Na wieży jest zegar zainsta-

Wieża dzwonna od wschodu

Dzwon na wieży
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lowany w 2004 roku, wcześniej od 1783 roku znajdo-
wał się tam zegar przeniesiony z gotyckiego ratusza.

Do wieży dzwonnej przylega od południa prezbi-
terium, którego cokół z kamieni polnych nie przekracza 
wysokości 1 m. W części północno - wschodniej, poniżej 
okna widoczna jest nisza zamknięta łukiem odcinkowym, 
która powstała - jak napisał E. Witt - z powodu oszczęd-
ności materiału. Zaś w  części południowo - wschodniej 
znajduje się wejście do dawnej krypty, wykorzystywanej 
obecnie na kotłownię i skład opału. Pozbawione wystroju 
elewacje są oskarpowane dwustopniowymi przyporami 
i zwieńczone gzymsem zaznaczonym przez dwie wysta-
jące warstwy cegieł, poniżej których widoczne są dwie 
dekoracyjne kotwy na każdej ścianie. Okna prezbiterium 
mają takie same cementowe obramienia i  detal jak te 
z korpusu kościoła, a  ich szerokość zajmuje prawie całą 
przestrzeń między przyporami. Wielospadowy dach prez-
biterium przylega do szczytu nawy głównej. 

Schodkowy szczyt jest pionowo podzielony 
przez rząd sterczyn, a płaszczyzny między nimi są od 
wschodu otynkowane, zaś w  górnej części - przeła-
mane przez okrągłe otwory dla złagodzenia parcia 
wiatru. Jedynie skrajna płaszczyzna oraz w zwieńcze-
niu szczytu zamknięta jest ostrołukiem. 

Do północnej ściany prezbiterium przylega dwu-
kondygnacyjna zakrystia o oskarpowanych elewacjach 
i  szerokości nawy północnej. W  dwuosiowej elewacji 
wzdłużnej znajduje się wejście ujęte łukiem ostrym, po-

Wieża dzwonna od południa 

Elewacja północna kościoła
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dobnie jak otwór okienny parteru. Wyżej okna opraco-
wane są analogicznie jak w korpusie i prezbiterium. Jed-
noosiowa ściana szczytowa zwieńczona jest schodkowo 
sterczynami, a  tynkowane płaszczyzny pomiędzy nimi 
zamknięte są łukiem, tak zwanym oślim grzbietem. 

Elewacja północna korpusu jest 6-osiowa z rzędem 
symetrycznie rozmieszczonych pięciu okien i jednym ma-
łym od zachodu. trzecie okno zostało częściowo przecięte 
przez kruchtę - przedsionek dzisiejszego wejścia główne-
go, który zwrócony jest w kierunku miasta dekoracyjnym, 
schodkowym szczytem składającym się z  symetrycznie 
rozmieszczonych sześciu sterczyn, ujmujących ostrołu-
kowe blendy poziomo, połączone ze sobą trzema tynko-
wymi opaskami. Po obu stronach ostrołukowego portalu 
rozmieszczone są symetrycznie dwie nisze zamknięte 
łukiem pełnym, zaś całość zakończona opaską tynkową. 
Nową kruchtę, dobudowaną w 1517 roku, nakryto skle-
pieniem krzyżowym. Część muru w  elewacji północnej 
korpusu, na zachód od przedsionka posiada wątek z uży-
ciem zendrówki, a nad partią cokołową wzory rombowe. 
Jest to północna ściana pierwotnej zakrystii kościoła. Wi-
doczna obok ostrołukowa blenda to ślad dawnego wej-
ścia, zamurowanego zapewne z uwagi na bliskość furty 
na teren międzymurza. Ostatnia część elewacji jest aż do 
wysokości 4 m ukośnie ścięta. Bezpośrednio przy prze-
cięciu ukośnym znajduje się furta wejściowa przez mury 
miejskie na teren parchamu, obecnie ogrodu plebanii. 

Zakrystia w elewacji północnej kościoła

Fragment elewacji północnej
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Elewacja zachodnia, podobnie jak pozostałe, 
licowana jest cegłą na cokole z kamieni polnych. Na 
wysokości około 7 m widać uskok, który pierwot-
nie wyznaczał wysokość chodnika obronnego. Na 
nim wsparte są, wymurowane z płaszczyzny ściany, 
cztery lizeny, które urywają się na wysokości pier-
wotnego szczytu korpusu kościoła. Na północ od 
zwieńczenia pierwszej lizeny biegnie gzyms, pod 

którym znajduje się wąskie, ostrołukowe okno po-
dobne do ostatniego w elewacji północnej. Gzyms 
ten wyznacza szerokość północnej nawy, dobudo-
wanej w 1485 roku. Dwa pozostałe okna są zapew-
ne wtórnymi, prostokątami otworami, z  których 
jedno wstawione jest w  blendzie znajdującej się 
między środkowymi lizenami. Połowa dolnej części 
szczytu licowana małymi rombami, przerywanymi 
przez dwa rzędy otworów, dolnych - belkowych, 
konstrukcyjnych i górnych - większych, obronnych. 
Czytelna jest jeszcze linia pierwotnej połaci dacho-
wej, która wspierała się na ostatniej, północnej lize-
nie. Nad tą linią widoczne jest dobudowane zwień-
czenie elewacji w  postaci schodkowego szczytu 
przedzielonego przez sterczyny wychodzące nieco 
ponad linię dachu.

Więźba dachowa drewniana, krokwiowo-jętkowa 
ze stolcami oraz poprzecznym i  podłużnym usztyw-
nieniem zastrzałami. Dach kryty ceramiczną dachów-
ką esówką na odeskowaniu. 

Fragment elewacji zachodniej

 Fragment konstrukcji dachu
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Wnętrze kościoła składa się z pięcioprzęsłowej 
nawy środkowej i  dwóch minimalnie niż-
szych naw bocznych, tworząc razem pseudo-

bazylikę. Wyposażenie i wystrój wnętrza ulegały wielo-
krotnie zmianom spowodowanym nowym rozdziałem 
w historii świątyni rozpoczętym po ogłoszeniu 6 lipca 
1525 roku przez księcia Albrechta mandatu reforma-
cyjnego, po którym wszyscy mieszkańcy ówczesnego 
Rastenburga przyjęli naukę Marcina Lutra i użytkowali 
kościół do 1945 roku. Mimo zniszczeń wojennych do 
dziś pozostały po nich kilka zabytków, m.in. ambona 
z 1594 roku w stylu niderlandzkiego manieryzmu, neo-
gotycki ołtarz z 1870 roku z obrazem „ukrzyżowanie” 
Ludwiga Rosenfeldera czy w  podobnym stylu wyko-
nany w 1882 roku prospekt organowy firmy Maxa ter-
letzkiego z Królewca. Na wyposażeniu jest jeszcze pięć 

obrazów, z tego dwa („Zdjęcie z krzyża” i „Zmartwych-
wstanie Chrystusa”) pochodzą z  pierwotnego ołtarza 
głównego ufundowanego w 1620 roku przez Stefana 
Eisenberga oraz jedno epitafium, które wyeksponowa-
ne jest w salce muzeum kościelnego.

Przy pierwszym filarze nawy południowej, znajdu-
je się najcenniejszy zabytek będący na wyposażeniu 
kościoła. Jest to drewniana, polichromowana, o boga-
tej snycerce ambona. Wykonawcami ambony byli za-
pewne dwaj rzemieślnicy, których inicjały (M.D. i L.D.) 
przedzielone gmerkiem widnieją na tarczy znajdują-
cej się na cokole korpusu pod obrazem św. Mateusza 
Ewangelisty. Pod obrazem św. Jana Ewangelisty wid-
nieje kartusz herbowy z nazwiskiem Mechelet v. Ho-
fen, a pod obrazem św. łukasza kartusz z nazwiskiem 
Casper v. Keinwangk. Byli oni fundatorami ambony. 

Pod obrazem czwartego ewangelisty św. Marka 
widnieje Baranek Eucharystyczny. Obrazy przedstawia-
jące czterech ewangelistów z ich atrybutami znajdują 
się na ścianie korpusu ambony w architektonicznej ra-
mie zamkniętej półkoliście arkadą, nad którą widnieje 
imię poszczególnego świętego. Malowane temperą 
obrazy na całej ambonie są zapewne wykonane przez 
trzech autorów. W  dolnym lewym narożniku obrazu 
przedstawiającego św. Jana Ewangelistę widnieje czar-
na sygnatura: „W.K.” autora niewątpliwie wszystkich 
czterech obrazów ewangelistów. Odmienny poziom 

OPIS WNętRZA
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artystyczny mają cztery obrazy na balustradzie ambo-
ny przedstawiające od góry: Chrystusa Błogosławiące-
go, św. Pawła, Marcina Lutra i Filipa Melanchtona oraz 
obraz „Chrystus w drodze do Emaus” w dolnej płycinie 
drzwi. Prace te są przykładem malarstwa portretowego 
tego okresu, wykonane przez najlepszego artystę, któ-
ry wzorował się na portretach łukasza Cranacha. trzeci 
zaś artysta, najsłabszy, wykonał obraz „Sąd Ostateczny” 
w  górnej płycinie drzwi ambony. Przedstawienia M. 
Lutra i F. Melanchtona zamalowane zostały czarną far-
bą po 1945 roku i odkryte w 1993 roku przez Jerzego 
Kalickiego w  trakcie prowadzonych przez niego prac 
konserwatorskich. Nad i pod profilowanymi płycinami 
z malowanymi przedstawieniami Chrystusa, św. Pawła, 
Lutra i Melanchtona biegnie z góry do dołu, wielokrot-
nie poprawiany w  trakcie prac renowacyjnych, napis: 
„PM Chrs habet primas, habeas tibi Paule secundas at 
loca post illos proxima Luther habet. Non sic Dedaleus 
Christum pinxisset Apelles, ut sacer huc Paulus exprim-
it ore pio. Hoc doctore fides nobis pietasque revixit. 
Quievit auriga et currus amore gregis” („Chrystus zaj-
muje pierwsze miejsce, tobie Pawle przypada drugie, 
a pierwsze po nich zajmuje Luter. Nie tak namalował-
by Chrystusa Apelles zręczny jak Dedal, jak przedstawił 
[go] św. Paweł w  pobożnych słowach. Dzięki nauczy-
cielowi odżyła w nas na nowo wiara i pobożność. [I już] 
woźnica i jego wóz śpią spokojnie za sprawą miłości do 
wiernych”).

Pod Chrystusem widnieje cytat z  Ewangelii św. 
Jana (14,6): „Ego sum via veritas et vita, nemo venit ad 
patrem nisi perme” („Ja jestem droga i  prawda, i  ży-
wot, nikt nie przychodzi do Ojca, tylko przeze mnie”). 
Św. Paweł trzyma w  lewej ręce otwartą Ewangelię 
z tekstem z pierwszego listu do Koryntian: „Secundum 
gratiam Dei quae data est mihi ut sapiens architec-
tus fundamentum posui alius autem superaedificat 
unusquisque autem videat quomodo superaedificet” 

(„Według łaski Bożej, która mi jest dana, jako mądry 
budowniczy założyłem fundament, a inny na nim bu-
duje. Każdy zaś niechaj baczy, jak na nim buduje”). 
Na prawej stronie księgi widnieje następujący tekst 
z  Dziejów Apostolskich: „Quapropter contestor vos 
hodierna die quia mundus sum a sanguine omnium, 
non enim subterfugi quo minus adnuntiarem omne 
consilium Dei vobis” („Dlatego oświadczam przed 
wami w dniu dzisiejszym, że nie jestem winien niczy-
jej krwi, nie uchylałem się bowiem od zwiastowania 
wam całej woli Bożej”). Na fryzie belkowania korpu-
su ambony cytat z  księgi Malachiasza rodz. 2,7: „Des 
Priesters Lippen sollen die Lehre bewahren, das man 
ausseinem Munde das Gesetze suche ist ein Engel 
des Heren Zeba” („Wargi kapłana strzegą poznania, 
a z jego ust ludzie chcą mieć wskazania, gdyż on jest 
posłańcem Pana Zastępów”). Pierwotnie na ściankach 
baldachimu znajdowały się nazwiska fundatorów, 
przedstawicieli miejscowego patrycjatu. Byli to: bur-
mistrz Heinrich Weidenhammer, jego zastępca Lorenz 
Dorffer, skarbnik Friedrich Kretschmann, skarbnik An-
dreas Sonnenstuhl oraz radny Simon Dorffer. 

W  górnej płycinie drzwi, które ujęte są biało-sza-
rymi marmurowymi kolumnami toskańskimi, nad 
obrazem „Sąd Ostateczny” widnieje napis po łacinie, 
jest to cytat z dzieł św. Hieronima: „Sive comedo sive 
bibo, sive aliquid aliud facio, semper vox illa videtur 
sonare in auribus meis: Surgite mortui, venite ad iudi-
cium. Quoties diem iudicii cogito, totus corde et cor-
pore contre- misco. Si qua praesentis vitae est laetitia, 
ita agenda est, ut numquam amaritudo futuri iudicii 
recedat a memoria. PM. Vespera iam venit, nobiscum 
Christe maneto, extinqui lucem nec patiare tuam” 
(„Czy to jem czy piję, albo czynię co innego, zawsze 
wydaje mi się w moich uszach brzmieć ów głos: Po-
wstańcie, którzy umarliście, przybądźcie na sąd. Ile-
kroć myślę o dniu sądu, cały drżę w sercu i ciałem. Jeśli 
cenię uciechy życia doczesnego, to muszą one prowa-
dzić do tego, że nigdy z  [mojej] pamięci nie zniknie 
gorycz mającego nastąpić sądu. PM. Wieczór już na-
stał. Pozostań, Chryste, z nami, nie pozwól, by zgasło 
twoje światło”). W zwieńczeniu baldachimu znajdują 
się pyski lwów z iglicami, schodzące się spływami na 
osi tworząc podstawę, na której ustawiona jest rzeź-
ba Chrystusa Zmartwychwstałego. Przy wolutach na 
gzymsie baldachimu ustawione były rzeźbione figury 
apostołów, które po 1945 roku zaginęły.

Ambona została w  latach 2002-2003 gruntownie 
odrestaurowana ze środków olsztyńskiego oddziału 
towarzystwa Opieki nad Zabytkami przez konserwa-
torów z Olsztyna: Ewę Olkowską i Barbarę Kulczyńską-
-Nowak. 
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Neogotycki ołtarz wykonany został w  latach 
1869-1870 według projektu architekta Quedenfeldta, 
w  pierwotnej formie jako trzyosiowy z  rzeźbami św. 
Piotra i  Pawła w  osiach bocznych i  obrazem „ukrzy-
żowanie” pędzla Ludwiga Rosenfeldera (1813-1881) 
w osi środkowej. 

Z uwagi na odpowiednie wyeksponowanie 4 wi-
traży środkowa część retabulum po odjęciu skrzy-
deł przesunięta została na wschodnią stronę nawy 
południowej, a  w  1995 roku podczas prac konser-
watorskich we wnętrzu kościoła przestawiony do 
ściany wschodniej nawy północnej, gdzie stoi do 
dziś. Ołtarz w  kolorze naturalnym starego dębu, ze 
złoconymi detalami i ornamentami, został poddany 
konserwacji w 1964 roku, a w 1997 roku gruntownej 
restauracji ze środków fundacji współpracy polsko 
- niemieckiej. Jednoosiowa nastawa w formie ostro-
łukowej arkady ujęta jest przyporami z  pinaklami 

Fot. baldachimu ambony sprzed 1945 r. z widocznymi figurami 
apostołów

Wnętrze kościoła sprzed 1945 r. z widokiem na ołtarz.

Drzwi ambony
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i  zwieńczona wimpergą. Pole wypełniono maswer-
kiem i  laskowaniem, w  górnej części widoczna jest 
ażurowa, wirująca rozeta z  maswerkiem. Poniżej 
prostokątny, zamknięty łukiem koszowym, obraz 

Chrystusa na Krzyżu ujęty w profilowanych złotych 
ramach. Na osi obrazu ciemnobrązowy krzyż z  roz-
świetloną postacią Chrystusa Zwycięskiego, z  pra-
wej Matka Boska obejmująca ciało Syna oraz Maria 
Kleofasowa. Z  drugiej strony krzyża klęcząca Maria 
Magdalena z  prawą dłonią na stopach Chrystusa 
oraz stojący św. Jan Ewangelista. 

W  1945 roku obraz ten wywieziony został do 
warszawskiego kościoła Świętego Krzyża i  dzięki 
staraniom parafian powrócił w  1948 roku na swoje 
pierwotne miejsce. Mensa na dwustopniowym pod-
wyższeniu w  formie prostokątnej skrzyni, antepen-
dium dekorowane nabijanym w płycinach motywem 
czteroliścia.

W  dodatku „unsere Heimat“ do lokalnej gazety 
„Rastenburger Zeitung” z 5 lipca 1913 roku ukazał się 
artykuł informujący, że w  latach 1862-1863 przepro-
wadzono w  kościele św. Jerzego prace remontowe. 
Wzniesiony został nowy ołtarz, do którego rada pa-
rafialna zamówiła u  znanego malarza, dyrektora (lata 
1854-1878) akademii sztuk pięknych w Królewcu prof. 
L. Rosenfeldera obraz (Karl Ludwig Julius Rosenfelder 
ur.18.07.1813r. we Wrocławiu, zm. 18.04. 1881r. w Kró-
lewcu; uprawiał malarstwo historyczne i monumental-
ne, jego prace charakteryzują styl późnoromantyczny). 
Obraz wraz z umocowaniem kosztował parafię 676 ta-
larów i 30 groszy srebrnych. Najbogatszy miejscowy ku-
piec Ludwig Kolmar na własny koszt sprowadził obraz 
z Królewca. Wcześniej prezentowany był na wystawie 
w  Królewcu, Gdańsku, Berlinie i Wrocławiu, wszędzie 
wzbudzając podziw i uznanie rzeczoznawców. Do mar-
ca 1863 roku znajdował się w kościele polskim, obec-
nie św. Jana. Miejscowy lekarz O. Pudon opublikował  
11 kwietnia 1863 roku w  „Rastenburger Kreisblatt” 
szczegółowy opis tego dzieła sztuki. „Obraz przedsta-
wia Zbawiciela na krzyżu. u jego stóp stoją Matka Ma-
ria i Maria Magdalena wraz z ukochanym uczniem Ja-
nem. Wszystkie postaci są prawie naturalnej wielkości. 
Całość sprawia na oglądających wstrząsające wrażenie, 
dające wyraz mistrzostwa malarza. Przy prawidłowym 
oświetleniu obraz przestaje być obrazem, a  sprawia 
wrażenie plastycznej grupy wychodzącej z ram. Grupę 
zdrętwiałą z  bólu, w  głębokiej żałości a  jednak żywą, 
pełną ducha i  serdeczności”. Autor opisuje następnie 
poszczególne postaci z prawdziwym artystycznym od-
czuciem, zaś ukrzyżowanego: „Chrystus jeszcze żyje. 
W jego spojrzeniu z głęboko położonych, lekko zaczer-
wienionych oczu jest powaga, niewzruszona ufność, 
wiara i boska łagodność. Ledwo otwarte usta zdają się 
mówić - Ojcze, wybacz im, bo nie wiedzą co czynią”. 

W  prezbiterium widoczne są cztery witraże wy-
konane w  latach 1971-1973 przez Marię Powalisz-

Ołtarz z obrazem „Ukrzyżowanie”.
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-Bardońską z  Poznania. Pierwszy witraż od lewej 
strony przedstawia postać św. Jerzego walczącego 
ze smokiem (w  dolnym rogu widoczna inskrypcja: 
„Staraniem ks. A. Flejszera”), drugi witraż przedstawia 
trzy sceny: Ostatniej Wieczerzy, Męki Pańskiej i Zmar-
twychwstania (w  lewym dolnym rogu inskrypcja: 
„Powalisz-Bardońska – 1970”), trzeci witraż przedsta-
wia postać Matki Bożej Miłosierdzia z  Ostrej Bramy, 
czwarty witraż przedstawia dziewięć postaci, po trzy 
w rzędzie, są to kolejno od lewej: św. Dominik, św. Sta-
nisław, abp. Cieplak, Stanisław Hozjusz, św. Jadwiga, 
św. Stanisław Kostka, Marcin Kromer, św. Wojciech 
i św. Maksymilian Kolbe.

Na łuku tęczowym od 1974 roku znajdują się figu-
ry św. Piotra i  Pawła. Ciemnobrązowa, pełna rzeźba 
św. Piotra z kluczem jako swoim atrybutem, pierwot-
nie umieszczona w  lewym polu ołtarza głównego, 
obecnie znajduje się na lewym filarze łuku tęczowe-
go, na konsoli dekorowanej wicią winorośli zwieńczo-
nej profilowanym gzymsem. Na prawym filarze analo-
gicznie umieszczono rzeźbę św. Pawła.

Pięciosiowy prospekt organowy, malowany na 
ciemny brąz ze złoconymi detalami, utrzymany jest 

w  stylistyce dawnego neogotyckiego ołtarza głów-
nego. Organy wykonała w  1882 roku firma Maxa 
terletzkiego z  Królewca za 10.000 marek. Generalny 
remont organów przeprowadziła firma Czesława Kru-

Figura św. Piotra

Figura św. Pawła
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szewskiego z Warszawy w latach 1971-1973. Obecnie 
instrument ma 42 głosy, trzy klawiatury ręczne, jedną 
nożną oraz dzwony i  jest zaliczany do grupy instru-
mentów koncertowych.

Na ścianach kościoła wisi obecnie pięć obrazów, 
dwa w prezbiterium: św. Marcina i św. tomasza oraz 
trzy w  nawie północnej: „Zdjęcie z  krzyża”, „Złożenie 
do grobu”, „Zmartwychwstanie Chrystusa”. 

Najciekawszy to obraz z połowy XVII wieku przed-
stawiający św. Marcina ofiarującego płaszcz żebrako-
wi. Namalowany przez wybitnego malarza flamandz-
kiego Jeana Cossiersa (1600-1671) z Antwerpii, syna 
Antoniego, u  którego pobierał początkowo naukę 
malarstwa (później kształcił się pod okiem Cornelisa 

de Vos). Malował przede wszystkim na zamówienia 
kościołów i klasztorów, a także m.in. dla króla Hiszpa-
nii. Obraz pochodzi prawdopodobnie z prywatnej ga-
lerii, gdyż nie wymienia go inwentarz kościoła sprzed 
1945 roku (przekazany do kościoła w 1947 roku). 

Drugi obraz, wiszący na południowej ścianie prez-
biterium, przedstawia św. tomasza w  scenie ukaza-

nia się Zmartwychwstałego Chrystusa apostołom. 
Obraz nieznanego autora powstał w  drugiej ćwierci 
XVII wieku i zapewne po renowacji ofiarowany został 
kościołowi 18 lipca 1828 roku przez hrabinę Cecylię 
Luizę von Elditt z  pobliskiego majątku Windykajmy. 

Obraz przedstawiający św. Marcina

Obraz przedstawiający św. Tomasza

Obraz „Zdjęcie z krzyża”
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Świadczy o tym napis na odwrocie obrazu: „C. L. Elditt 
zu Windtkeim widmet dieses Gemachte der hangt: 
Kirche in Rastenburg zum christlichen Andenken 18 t. 
Julii 1828“.

Przykładami malarstwa tablicowego są trzy obra-
zy wiszące na ścianie nawy północnej. Odrestauro-
wany w  2003 roku obraz „Złożenie do grobu” z  lat 
40. XVII wieku przedstawia scenę złożenia Chrystusa 
we wnętrzu grobowca; u stóp ciała Chrystusa klęczy 
Matka Boska obejmując nogi swojego Syna, a  obok 
niej całująca stopy Chrystusa Maria Magdalena.  
Św. Nikodem w  kapeluszu na głowie oraz św. Jó-
zef z  Arymatei w  turbanie oburącz trzymają przed 
sobą ciało Chrystusa na szarym całunie. W głębi pla-
nu klęczące postacie (od lewej): Marii Kleofasowej,  
św. Jana, św. Piotra i  św. Szymona. Pozostałe dwa 
obrazy umieszczone były pierwotnie w ołtarzu głów-
nym ufundowanym przez S. Eisenberga w 1620 roku. 

W tle obrazu „Zdjęcie z krzyża”, na pionowej bel-
ce lewej drabiny widoczna jest sygnatura: Stepha-
nus Eisenbergk, a  na odwrocie obrazu „Zmartwych-
wstanie Chrystusa” widnieje napis  informujący, że 
obraz pochodzi ze starego ołtarza i odnowiony został  
w  1866 roku przez członka rady parafialnej M. thie-
la z  Nowego Młynu: „Bild des alten Altars renoviert 
durch M. thiel Neumuhl Mitglied des Kirchenraths 
1866”. Z  licznego zespołu epitafiów, które znaj-
dowały się na wyposażeniu kościoła św. Jerzego  
do 1945 roku, zachowało się tylko jedno pastora Chri-
stiana Waltera (12.02.1615-21.12.1663), proboszcza 
parafii w latach 1646-1663. 

Olejny obraz na desce, który przedstawia Ch. Wal-
tera w ujęciu en pied, wisiał pierwotnie na zachodniej 
ścianie nawy południowej i należał do zespołu epita-
fijnego pastorów ewangelickiej parafii św. Jerzego. 

Obraz „Zmartwychwstanie Chrystusa”

Obraz „Złożenie do grobu”

Epitafium Ch. Waltera.
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Reszta epitafiów została przejęta po 1945 roku przez 
Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie, a ich fotogramy 
wiszą w salce muzeum kościelnego.

W  kościele znajdowały się płyty nagrobne osób 
pochowanych w podziemiach prezbiterium oraz pod 
posadzką przed prezbiterium. Do dnia dzisiejszego 
zachowały się tylko trzy płyty nagrobne. Po wymianie 
posadzki w 1965 roku przez ówczesnego proboszcza 
ks. kanonika Augustyna Flejszera, przeniesione zosta-

ły najpierw na ścianę zachodnią nawy południowej 
przy chórze, a w 1994 roku do wnęki ściany nawy pół-
nocnej, po prawej stronie od wejścia.

Pierwsza barokowa, z szarego marmuru poświęco-
na jest pamięci miejskiego chirurga Johanna Horcha, 
który pełnił w  latach 1725-1731 funkcję wiceburmi-
strza. Na płycie wykuty jest tekst epitafium, a  na osi, 
w górnej części klepsydra oraz odkuta w reliefie czasz-
ka z piszczelami. „Ich halt’, es sey noch hohe Zeit, / Dort 
folgt die spate Ewigkeit. / Was zeigt das uhr und das 
Gebein / Soll’s nicht ein erstes Denkmal sein, / Dafs dir 
und mir sehr nah’ das Ende. / Drumb fleuch die Wol-
lust dieser Zeit, / Bedenk die graue Ewigkeit, / Befehl’ 
die Seel’ in Gottes Hande, / Sprich: Gott, ich bitt’ durch 
Christi Blut / Mach’s nur mit meinem Ende gut. Herm 
Johann Horchen, Vice-Burgermeister zu Rastenburg 
Anno 1731.“ Inskrypcja w wolnym tłumaczeniu brzmi: 
„Myślałem, że mam jeszcze dużo czasu. Jednak nadej-
dzie wieczność. Klepsydra i kości są niezłomną wska-
zówką, że zbliżamy się powoli do końca. Dlatego ucie-
kaj od uciech tego świata, pomyśl o szarej wieczności, 
złóż duszę w  ręce Boga, powiedz: Boże, proszę Cię 
przez krew Chrystusa, daj mi dobrą śmierć. Pan Johann 
Horchen, wiceburmistrz Rastenburga, Roku 1731”.

Druga, renesansowa płyta z  szaro-brązowego 
marmuru poświęcona jest pamięci aptekarza Hansa 
Hintza i radnego w latach 1649-1660 oraz jego żony. 
tekst na płycie znacznie zatarty, z  widoczną w  polu 
tarczą herbową. 

Najbardziej znana jest trzecia, renesansowa, rzeź-
biona płyta z  szarego marmuru zmarłego w  listopa-
dzie 1597 roku, w wieku 63 lat Christopha Schenka zu 
tautenburg. Prawie całą powierzchnię płyty zajmuje 
postać zmarłego w  ujęciu en pied, ubrana w  zbroi, 

Rzeźba św. Jakuba

Zachowane płyty nagrobne
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u  stóp z  lewej przyłbica z  pióropuszem, z  prawej 
skrzyżowane rękawice. W  narożnikach płyty nieczy-
telne tarcze herbowe, a na obrzeżu napis: „Christoph 
Schenk Freiherr zu tautenburg, Pfandherr auf Schu-
lenburg, Oberster. Obiit Anno 1597, mens. Novem. 
Aetat. 63”. Baron Christoph Schenk był pułkownikiem 
w szwedzkiej służbie, zmarł na tyfus w czasie drogi do 
swojej rezydencji w Doben (Doba). 

Przy lewym filarze łuku tęczowego znajduje się 
chrzcielnica wykonana w latach 60. XIX wieku w sty-
lu neogotyckim, odlana w cynie i malowana na kolor 
srebrny ze złoconymi detalami. 

Na pierwszym filarze nawy północnej stoi kopia 
gotyckiej rzeźby św. Jakuba Starszego, której orygi-
nał znajduje się w  zbiorach miejscowego Muzeum  
im. W. Kętrzyńskiego.

Kościół parafialny św. Jerzego jest jednym z  naj-
cenniejszych zabytków sakralnej architektury okresu 
średniowiecza, nie tylko na terenie Warmii i Mazur, ale 
pobrzeża Bałtyku. Należy do rzadko w tej formie wy-
stępującego typu kościoła obronnego. Jego masyw-
na, o  dobrze wyważonych proporcjach, rozczłonko-
wana wieżami sylwetka, szczególnie dobrze widoczna 
od strony południowej miasta, pozostawia niezapo-
mniane wrażenie. 

Chrzcielnica

Płyta nagrobna J. Horcha Płyta nagrobna Ch. Schenka zu Tautenburg
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1329 – powstaje zakonna strażnica (oppidum), wiąże się to z symboliczną datą założenia miasta
1350 – budowa murów miejskich, których południowo-zachodni odcinek stanowić będzie ściany kościoła  
              św. Jerzego
1357 – 11 listopada, nadanie praw miejskich przez komtura Bałgi Henninga Schindekopfa
1359 – rozpoczęcie budowy kościoła św. Jerzego
1402 – pierwsza wzmianka o wikarym (tiburtius Grabow) w kościele św. Jerzego
1407 – pierwsza wzmianka o proboszczu (Conradt)
1461-81 – proboszczem jest Caspar Baedtke; bujny rozkwit życia duchowego, powstaje 11 wikarii:  
              Matki Bożej, św. Wawrzyńca, św. Katarzyny, Matki Bożej Bolesnej, św. Krzyża, Ducha Świętego,  
              Bożego Ciała, św. Nikazjusza, św. Sebastiana, św. Rocha, św. Sylwestra
1480 – 30 listopada, na mocy przywileju wystawionego przez komtura Rynu Georga Ramningk von Ramegk       
              powstało bractwo św. Jakuba, dokument podpisali m.in. prokurator zamku w Kętrzynie Veit Feuchter,   
              burmistrz thomas Neumargkt i pisarz miejski Lanzenius 
1481 – przy kościele powstaje bractwo Najświętszej Marii Panny, które założyli dwaj rycerze:  
              Christoph Scolin i Veit Feuchter
1481 – proboszczem parafii św. Jerzego jest Nicolausie Kreuder, który w 1497 roku zostaje 
              biskupem sambijskim z siedzibą w Królewcu (zm. w 1503 roku)
1485 – 7 listopada, konfirmacja bractwa św. Jakuba przez biskupa warmińskiego Nicolasa; 
              odtąd bractwo zaczyna organizować pielgrzymki do Santiago de Compostello
1485 – wybudowano nawę północną i kruchtę
1500 – pożar wnętrza kościoła
1504 – wzmianka o kamiennym ołtarzu, który stał do 1620 roku
1509 – zainstalowano największy i najstarszy dzwon, przetopiony w 1799 roku
1515 – wykonanie kryształowego sklepienia przez mistrza Matza z Gdańska
1517 – konsekracja kościoła św. Jerzego
1525 – powstaje pierwsza parafia ewangelicka, która będzie użytkowała kościół na swoje potrzeby 
               nieprzerwanie aż do 1945 roku
1545 – likwidacja ołtarzy bocznych 
1545 – montaż pierwszego zegara na wieży, wzmianka o jego remoncie w 1688 roku
1546 – przy kościele powstaje, pierwsza na terenie Prus szkoła łacińska przygotowująca młodzież na studia, 
              w 1817 roku przekształcona na Królewskie Gimnazjum im. Księcia Albrechta
1571 – pierwsze organy w kościele, które uległy zniszczeniu w 1700 roku od uderzenia  pioruna
1581 – 12 marca, w wyniku huraganu uszkodzony został dach kościoła, na który spadł krzyż wieńczący wieżę
1591 – uszkodzony został dach kościoła w wyniku uderzenia pioruna w wieżę
1592 – od uderzenia pioruna w wieżę wybucha pożar kościoła
1594 – powstaje manierystyczna ambona
1599 – adaptacja kaplicy św. Jakuba na baptysterium
1608 – w wyniku gradobicia uszkodzony zostaje dach kościoła 
1620 – powstaje ołtarz ufundowany przez Stephana Eisenberga (stał do 1870 roku)
1683 – 15 sierpnia, podczas nabożeństwa o godz.7.00 od uderzenia pioruna spadła iglica z wieży obronnej, 
              która przebiła dach kościoła
1700 – 9 września, uszkodzony został dach kościoła w wyniku uderzenia pioruna

KALENDARIuM
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1721 – zostają wykonane nowe organy za 7660 marek w firmie Johanna J. Mosengele w Królewcu, 
              będą naprawiane w 1823 roku przez organmistrza Preussa z Królewca, koszta naprawy sfinalizuje żona 
              burmistrza Grajewskiego
1783 – zainstalowano na wieży dzwonnej zegar, przeniesiony z gotyckiego ratusza, w 2004 roku 
               wymieniony na nowy z podświetlanymi tarczami zegarowymi
1818 – 17-18 stycznia szalejący na terenie powiatu orkan uszkodził dach kościoła i wiele budynków w mieście
1829 – 3 sierpnia, odprawiono uroczyste  nabożeństwo okazji 500-lecia założenia miasta
1862 – za sumę 3900 marek wymieniono ceglane, średniowieczne ościeża okien, maswerki
               i laskowania na cementowe
1869-70 – w pracowni stolarskiej todtenhaupt und Bähslack w Pruskiej Iławce (Pr. Eylau, obecnie 
              Bagrationowsk w obwodzie kaliningradzkim) powstaje neogotycki ołtarz do kościoła św. Jerzego, 
              zaprojektowany przez architekta Quedenfeldta
1877 – sierpień, piorun uderzył w wieżę i uszkodził chór
1882 – nowe organy wykonane za 10.000 marek w firmie Maxa terletzkiego w Królewcu
1884 – remont wnętrza kościoła
1897 – powstaje budynek plebanii
1929 – założenie instalacji grzewczej w kościele, remont dachu i wieży obronnej
1945 – dewastacja kościoła, po wojnie służy jako magazyn wojskowy
1954 – 1 czerwca, erygowanie parafii św. Jerzego, pierwszym polskim proboszczem został 
              Rajmund Butrymowicz
1962 – rozpoczęcie adaptacji baptysterium na kaplicę Matki Bożej Ostrobramskiej
1965 – wymiana posadzki w kościele
1966 – 13 listopada, konsekracja sanktuarium Matki Bożej Miłosierdzia z kopią obrazu Matki Bożej 
              Ostrobramskiej namalowanego przez  Stanisława Rudzińskiego
1971-73 – generalny remont organów z 1882 roku przez firmę Czesława Kruszewskiego z Warszawy, 
               ponowny remont w latach 1975-76 przez Cz. Kruszewskiego i Z. Sianowskiego
1973 – nowe wyposażenie w prezbiterium
1992-95 – remont dachu i wnętrza kościoła
1993 – odsłonięcie cel pokutnych w wieży obronnej i zamalowanych po 1945 roku malowideł 
               M. Lutra i F. Melanchtona na balustradzie ambony przez Jerzego Kalickiego
1995 – otwarcie muzeum kościelnego zrealizowanego przez Jerzego Kalickiego
1997- wpisanie do rejestru zabytków ruchomego wyposażenia kościoła po kompleksowej 
              inwentaryzacji dokonanej przez Jerzego Kalickiego
1997 – remont baszty św. Józefa i zachodniej elewacji ze środków fundacji współpracy polsko-niemieckiej
1998 – 15 czerwca, iluminacja kościoła wykonana przez firmę Philips
1999 – 24 kwietnia, konsekracja granitowego ołtarza posoborowego
1999 – 14 listopada, podniesienie kolegiaty do godności bazyliki mniejszej
2002-2003 – gruntowne odrestaurowanie ambony
2008 – 13 listopada, po remoncie udostępniono do zwiedzania wieżę obronną 
2009-2010 – wymiana pokrycia dachowego
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Antependium – zakrycie (zasłona) przedniej części podstawy ołtarza, wykonane z malowanego 
  drewna lub haftowanej tkaniny.
Arkada   – element architektoniczny składający się z dwóch podpór (kolumn, słupów, filarów) 
  połączonych łukiem.
Baptysterium   – część kościoła, miejsce przeznaczone do obrzędu chrztu.
Blenda    – ślepy otwór, płytka wnęka w murze w formie arkady lub okna, zwykle stosowana 
  w elewacjach jako architektoniczny motyw dekoracyjny.
Empora   – rodzaj galerii wspartej na kolumnach lub filarach, stosowana w kościele ewangelickim, 
  głównie nad nawami bocznymi.
En pied   – przedstawienie całej postaci w pozycji stojącej.
Epitafium  – płyta, tablica z napisem ku czci zmarłego.
Gmerk    – znak, marka, stempel wytwórczy na wyrobach rękodzieła, rzemiosła, 
  elementach budowlanych, będący znakiem rozpoznawczym warsztatu, artysty.
Grzywna   – jednostka obrachunkowa, zwana także marką: pieniężna i wagowa (wagę grzywny
  chełmińskiej obliczono na 191,29 g srebra). W systemie rachunkowo-pieniężnym 
  1 grzywna = 4 wiardunki = 24 skojce = 60 szelągów = 720 fenigów, np. za 3 grzywny 
  można było kupić beczkę piwa o poj. 132 litrów. 
Gzyms   – wieńczący element muru w formie poziomego pasa, wysuniętego przed lico ściany, 
  zdobiący zewnętrzne i wewnętrzne mury budynku. 
Komtur   – wyższy urzędnik krzyżacki, pełniący funkcje administracyjne, sądownicze, skarbowe 
  i wojskowe na podległym mu obszarze zwanym komturstwem; 
komturstwo  – podstawowa jednostka terytorialno-administracyjna w państwie zakonnym, 
  składająca się z zamku i podległego mu okręgu, na której czele stał komtur.
Korzec    – jednostka objętości materiałów sypkich = 54,964 litrów.
Krenelaż   – zębate zwieńczenie murów obronnych i baszt, charakterystyczne w architekturze 
  średniowiecznej, w późniejszych okresach pełniące funkcje motywu dekoracyjnego (blanka).
Laskowanie   – gotycka dekoracja architektoniczna w postaci smukłych kamiennych prętów (lasek) 
  o rozmaitych kształtach i poprzecznego przekroju (profilach). W przypadku połączenia 
  lasek u góry arkadami i łukami, laskowanie przybierało formę maswerku.
Legaty    – zapisy testamentowe, darowizny.
Lizena    – pionowy pas muru wystający nieznacznie z lica ściany, stosowany jako wzmocnienie 
  ścian lub ozdoba.
Łuk tęczowy   – w kościele łuk arkadowy na styku nawy głównej i prezbiterium. 
Manieryzm   – kierunek późnorenesansowej (ok.1520-1600) sztuki włoskiej zalecający tworzenie 
  bez wzoru naturalnego, na podstawie wyobraźni, charakteryzuje się stylizacją 
  w dekoracji i przesadną elegancją ruchu postaci w malarstwie i rzeźbie. 
Maswerk  – element architektoniczny, motyw dekoracyjny charakterystyczny dla architektury gotyckiej;  
  kamienne lub ceglane elementy geometryczne wypełniające ażurowe otwory okien, 
  balustrad itd.
Mensa    – płyta kamienna stanowiąca górną część (wierzch) stołu ołtarzowego. 
Pinakiel   – element dekoracyjny architektury gotyckiej; wysmukła, mała strzelista wieżyczka (sterczyna) 
  o czworobocznym trzonie z szeregami żabek wzdłuż krawędzi i kwiatonem na szczycie.

OBJAŚNIENIE uŻytyCH tERMINÓW
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Prawo chełmińskie  – odmiana prawa magdeburskiego. Regulowało sprawy posiadania ziemi, dziedziczenia,  
   służby wojskowej, sądownictwa, ustroju wiejskiego i miejskiego itd. 
   (miało własny system miar i wag). Wg niego dziedziczyć mogli spadkobiercy obu płci. 
Prezbiterium   – część kościoła przeznaczona dla duchowieństwa, w której znajduje się 
   ołtarz główny; oddzielone od reszty kościoła łukiem tęczowym i balustradą. 
Pręt     – dawna miara długości, tzw. pręt chełmiński = 4,32m.
Prokurator   – urzędnik krzyżacki zarządzający najmniejszym okręgiem a
   dministracyjnym zwanym prokuratorią, na które dzielono komturstwa. 
   W przypadku prokuratorii Rastenburga siedziba komtura mieściła się 
   na zamku w miejscowości Bałga (Balga) nad Bałtykiem 
   (obecnie niewielka wieś Wiesołoje w obwodzie kaliningradzkim). 
Retabulum    – nastawa ołtarza, zdobiona rzeźbami i malowidłami, spoczywająca 
   na mensie lub tworząca dekoracyjną ściankę parawanową za ołtarzem.
Sądownictwo duże (wyższe) – gardła i ręki, sądy zajmujące się przestępstwami, za które groziła kara wyższa 
   niż 4 szelągi, łącznie z prawem miecza, czyli wydawania wyroków skazujących na 
   śmierć lub obcięcie członków; jako kary mutylacyjne zaliczały się do kar cielesnych 
   (obok np. kary pręgierza czy chłosty) i były to tzw. kary odzwierciedlające 
   (poszczególny typ przestępstwa był karany obcięciem konkretnej części 
   ciała „związanej” z danym przestępstwem, np. za kradzież karano obcięciem dłoni). 
Sądownictwo małe (niższe) – prawo sądzenia za drobne przestępstwa, za które groziła kara grzywny 
   do 4 szelągów.
Snycerka    – artystyczne rzemiosło, sztuka rzeźbienia w drewnie.
Stare Miasto    – obszar między kościołem św. Jerzego a dzisiejszą ulicą Osińskigo; 
Nowe Miasto    – obszar między ul. Osińskiego a zamkiem.
Sterczyna    – pionowy, wieńczący element dekoracji architektonicznej.
Stopa    – miara długości = 0,288m (28,8 cm); 2 stopy to 1 łokieć (chełmiński) = 57,6cm.
Szkarpa, przypora  – pionowy element konstrukcyjny w formie prostego lub uskokowego 
   filara przyściennego.
Sznur, lina    – miara długości równa 43,2m; 1 sznur = 10 prętów.
Świdry ogniowe, dołki pokutne – okrągłe znaki w kształcie dołków na cegłach ścian 
   powstałe w XIV – XV wieku. Dołki powstały w wyniku rozpalania w tradycyjny 
   sposób przy użyciu tzw. świdrów ogniowych „świętego ognia” w Wielką Sobotę. 
   Niektóre mogą być wynikiem żłobienia palcem lub monetą przez grzeszników 
   w celu zadośćuczynienia za popełnione czyny.
Tabernakulum    – szafka na środku ołtarza w kościele katolickim, w której przechowuje 
   się konsekrowaną hostię.
Wilkierz    – statut, ustawa miejska wydawana przez samorządowe władze miejskie, 
   regulująca różne sprawy ogólnomiejskie.
Wimperga    – trójkątny dekoracyjny szczyt umieszczony nad łukiem drzwi, wieńczący portal  
   (ozdobne obramienie otworu wejściowego); element charakterystyczny 
   w architekturze gotyckiej, stosowany w zdobnictwie noegotyckim.
Witraż    – kompozycja wykonana w barwnego szkła okiennego.
Włóka starochełmińska – jednostka pomiaru powierzchni gruntów równa 16,796ha.
Zendrówka    – cegła ceramiczna przepalona do granicy zeszklenia w czarnym kolorze. 
   W okresie gotyku stosowana często w celach dekoracyjnych 
   do tworzenia geometrycznych wzorów urozmaicających powierzchnie ceglanych ścian.
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Adlerhold G.  – Das höchstgepriesene Preussen oder umständliche Beschreibung und Verzeichnis 
  d. Herrlichen Landes Preussen... Frankfurt-Leipzig 1704
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Beckherrn C.  – Rastenburg historisch-topographisch dargestellt, Ra stenburg 1880
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Witt E.   – Sankt Georg die Wehrkirche zu Rastenburg, Berlin 1933

LItERAtuRA



41Kościół św. Jerzego  

część iLusTracyJNa
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StARE POCZtÓWKI

1898 r.

1895 r.
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1898 r.

1899 r.
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koniec XIX w.

1899 r.
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koniec XIX w.

początek XX w.
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1900 r.

początek XX w.
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1903 r.

1905 r.
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1907 r.

1906 r.
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1912 r.

1910 r.
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1912 r.
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1913 r.
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1915 r.

1915 r.
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1920 r.

1915 r.
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1927 r.

1926 r.
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1935 r.

1928 r.
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1935 r.
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1937 r.

1936 r.
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1941 r.

1939 r.



59Kościół św. Jerzego  

1909 r.

koniec XIX w.
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1909 r.
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1919 r.
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1930 r.
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pocz. XX w.
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1954 r.

1954 r.
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Widok od południa, 1895 r.

Baszta św. Józefa i fragment elewacji zachodniej kościoła, 1895 r. Wnętrze z widokiem na nawę północną, 1937 r.

FOtOGRAFIE ARCHIWALNE
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Nawa południowa z widokiem na epitafia, 1937 r. Fragment elewacji zachodniej kościoła, 1937 r.

Nawa główna z widokiem na chór, 1937 r. Widok na emporę przy prezbiterium, 1937 r.
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Epitafia pastorów kościoła św. Jerzego, 1937 r. Epitafium pastora Ch. Waltera (po prawej), 1937 r.

Elewacja południowa kościoła, 1937 r.
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Wnętrze kościoła, 1910r.
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Kościół św. Jerzego od południa, fot. Z. Mroczek

FOtOGRAFIE WSPÓłCZESNE

 Widok od południowego zachodu
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 Widok ogólny od południowego wschodu

Elewacja południowa
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Fragment elewacji południowej, fot. Z. Mroczek

 Fragment murów obronnych z basztą, fot. Z. Mroczek
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Widok na założenie obronne od zachodu
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Wieża obronna
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Wieża dzwonna od południa
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Kaplica i wieża dzwonna w elewacji południowej, fot. Z. Mroczek
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Fragment elewacji południowej z wieżą obronną i kaplicą

Elewacja wschodnia kościoła
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Portal wejściowy w wieży dzwonnej, fot. Z. Mroczek

Dawna północna ściana zakrystii

Fragment wieży dzwonnej z wejściem

Szczyt elewacji wschodniej i zakrystii, fot. Z. Mroczek
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Elewacja wschodnia i północna

Fragment elewacji zachodniej
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Baszta św. Józefa
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Baszta św. Józefa i elewacja zachodnia kościoła z wieżą obronną, fot. Z. Mroczek
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Baszta św. Józefa i elewacja zachodnia kościoła z wieżą obronną, fot. Z. Mroczek
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Reper w ścianie elewacji północnej

Plebania
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Widok od południowego wschodu, fot. Z. Mroczek

Widok od południowego wschodu, fot. Z. Mroczek
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Wnętrze wieży obronnej, fot.Z.Mroczek

Wnętrze wieży obronnej, fot. Z.Mroczek
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Fragment konstrukcji dachu prezbiterium, fot. Z. Mroczek

Fragment konstrukcji dachu, fot. Z. Mroczek
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Wnętrze kościoła z widokiem na prezbiterium, fot. Z. Mroczek

 Wnętrze kościoła widokiem na chór, fot. Z. Mroczek



87Kościół św. Jerzego  

Nawa północna

Nawa północna



88 Kościół św. Jerzego  

Nawa południowa

Nawa południowa



89Kościół św. Jerzego  

Obraz Matki Bożej Ostrobramskiej w kaplicy

Fragment nawy południowej z kaplicą

Baldachim ambony



90 Kościół św. Jerzego  

Kosz ambony z przedstawieniem św. Mateusza i św. Marka

Dawny portal wejściowy

Kosz ambony z przedstawieniem św. Łukasza i św. Jana

Empora, obecnie muzeum kościelne



91Kościół św. Jerzego  

Kosz ambony z przedstawieniem św. Łukasza i św. Jana

Empora, obecnie muzeum kościelne Witraż przedstawiający Ostatnią Wieczerzę, Ukrzyżowanie i Zmartwychwstanie 



92 Kościół św. Jerzego  

Witraż przedstawiający: św. Dominika, św. Stanisława, abp. J. Cieplaka, kard. St. Hozjusza, św. Jadwigę, św. St. Kostkę, 
bp. M. Kromera, św. Wojciecha i św. M. Kolbe 



93Kościół św. Jerzego  

Witraż przedstawiający Matkę Bożą Miłosierdzia z Ostrej Bramy w Wilnie



94 Kościół św. Jerzego  

Witraż przedstawiający św. Jerzego



95Kościół św. Jerzego  

Rys. elewacji południowej

Rys. elewacji zachodniej

DOKuMENtACJA 
RySuNKOWA
ERNStA WIttA



96 Kościół św. Jerzego  

Rys. elewacji północnej

Rys. elewacji południowej



97Kościół św. Jerzego  

Rys. elewacji wschodniej



98 Kościół św. Jerzego  

Rys. elewacji zachodniej



99Kościół św. Jerzego  

Przekrój wieży obronnej i korpusu kościoła



100 Kościół św. Jerzego  

Przekrój prezbiterium i wieży dzwonnej



101Kościół św. Jerzego  

Plan sytuacyjny kościoła św. Jerzego

Przekrój korpusu kościoła i prezbiterium



102 Kościół św. Jerzego  

Rzut kościoła z datacją budowy odcinków murów

Rzut kościoła ze sklepieniem



103Kościół św. Jerzego  

Rekonstrukcja wschodniej ściany kościoła



104 Kościół św. Jerzego  

Rys. szczytu wschodniego kościoła


