
Powstanie miasta datowane jest na 1329 rok. 
Z tego okresu pochodzi pierwsza wzmianka  
o Rastenburgu. Wtedy to, na skraju puszczy,  
w sąsiedztwie pruskiej osady Rast Krzyżacy wy-
budowali drewnianą strażnicę, która dała począ-
tek miejscowości. Celem strażnicy była obrona 
tej części państwa zakonnego przed najazdami 
litewskimi. Pełniła także funkcję punktu eta-
powego w krzyżackich wyprawach na Litwę. 
Dwukrotnie doszło do jest doszczętnego spale-
nia przez Litwinów. Jednakże za każdym razem  
ją odbudowywano. Pokonana została 3 listopa-
da 1345 roku przez wojska książąt Olgierta i Kiej-
stuta oraz 22 lutego 1347 roku. Położona obok 
niej osada zaludniała się nowymi mieszkańca-
mi. 11 listopada 1357 roku osada zyskała przywilej 
lokacyjny na prawie chełmińskim nadany przez 
komtura Bałgi Johana Schindekopfa. 

Na ten okres przypada rozpoczęcie budowy 
zamku znajdującego się w południowo-wschod-
nim narożniku murów miejskich. Wiek XV to 
okres buntu mieszkańców przeciwko władzy 
Zakonu. W 1410 roku rycerz Johart i burmistrz 
Barddyne poddali miasta królowi polskiemu. 
Rastenburg w 1440 roku był jednym  z założycie-
li Związku Pruskiego. Okrutny los spotkał proku-
ratora krzyżackiego Wolfganga Sauera, który po 
zajęciu przez mieszkańców zamku w 1454 roku, 
został przez nich utopiony w stawie młyńskim. 
Ponad stu letni okres świetności miasta nastą-
pił po sekularyzacji zakonu w 1525 roku. Kres 
temu położyły epidemie i wybuch I wojny pol-
sko-szwedzkiej. Kolejne wojny i liczne epidemie 
przyczyniły się do upadku miasta. 

Dopiero druga połowa XIX wieku przyniosła 
Rastenburgowi okres rozwoju. Wybudowano 
połączenie kolejowe z największymi miastami 
prowincji. Powstało wiele instytucji użyteczno-
ści publicznej oraz nowe zakłady przemysłowe. 
Następny kryzys, a wraz nim wybuch I wojny 
światowej trwał do lat 30-tych XX wieku. Pod 
koniec stycznia 1945 roku miasto zostało zajęte 
przez wojska radzieckie. W wyniku tego zamek 
i większa część staromiejskiej zabudowy miasta 
zostały spalone.
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