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W s t ę p

Oddajemy do rąk Państwa pozycję szczególną. Stanowi ona pokłosie serii wykładów 

wygłoszonych na ostródzkim zamku w latach 1999-2002, w większości w ramach „Dni 

Dziedzictwa Kulturowego”, imprezy Powiatu Ostródzkiego. Niezwykłość tej publikacji 

polega na zebraniu w jednym tomie artykułów odnoszących się do przeszłości Ostródy 

i jej okolic na przestrzeni różnych epok historycznych, poczynając od czasów najdaw-

niejszych, poprzez średniowiecze, czasy nowożytne i wiek XIX, aż do okresu po II woj-

nie światowej. Na szczególną uwagę zasługuje również fakt, iż od momentu ukazania się 

w 1976 r. monografii „Ostróda. Z dziejów miasta i okolic" (red. A. Wakar) jest to pierw-

sza tak ambitna pozycja traktująca o przeszłości naszego grodu. Intencją poszczególnych 

autorów, jak też Muzeum w Ostródzie -  inicjatora i realizatora całego przedsięwzięcia, 

nie było jednak przygotowanie nowej monografii miasta. Jest to zadanie, które należy 

sobie stawiać, wytyczając kierunek działań na przyszłość. W chwili obecnej wyrażamy 

jedynie nadzieję, że problemy zasygnalizowane w „Szkicach" znajdą swoje rozwinięcie 

w kolejnych publikacjach.

Tom otwierają dwa artykuły z zakresu archeologii. Pierwszy z nich autorstwa Ja-

rosława Sobieraja zasadniczo dotyczy badań grobów skrzynkowych z terenów powiatu 

ostródzkiego. Budowa tych megalitów stanowi dla nas nie tylko świadectwo ogromnej 

czci, jaką darzono zmarłych, ale też daje pogląd o ówczesnej kulturze. Poszczególne 

etapy zaludniania ziemi ostródzkiej w pradziejach przedstawił Mirosław Hoffmann. Po-

czynając od czasów najdawniejszych aż do rozwiniętej gospodarki Prusów, ukazał on nie 

tylko przemiany odnoszące się do pochówków, ale też odniósł się do reliktów grodzisk, 

świadectw ewolucji narzędzi oraz rozwoju rolnictwa i hodowli. Potwierdza to raz jeszcze 

tezę o wyjątkowości ziemi ostródzkiej z uwagi na znaczną na jej terenie koncentrację 

stanowisk archeologicznych pochodzących z różnych okresów.

Stosunkowo dużo miejsca w niniejszej pozycji poświęcono czasom średniowiecza. 

Podstawę rozważań Marka Radocha o subsydiach udzielanych przez Zakon Krzyżacki 

stanowi analiza „Księgi skarbnika malborskiego". Wspierani finansowo przez Zakon 

rycerze komturstwa ostródzkiego uczestniczyli we wszystkich ważniejszych akcjach 

podejmowanych przez władze krzyżackie. Cennym uzupełnieniem artykułu są wyciągi 

z „Das Marienburger Tresslerbuch” . Z kolei Wiesław Sieradzan podjął się próby określe-

nia roli miasta Ostródy i komturstwa ostródzkiego w XIV i XV w. Punktem wyjścia jest 

tutaj analiza źródeł pod kątem zagadnień administracyjnych i osadniczych (szczególnie 

w kontekście wyznaczania granicy krzyżacko-mazowieckiej). Usytuowanie komturstwa 

ostródzkiego na szlaku z Malborka na Mazowsze, jego nadgraniczne położenie, specy-

ficzna struktura własności ziemskiej, wszystko to, jak też inne czynniki, warunkowało 

szczególną rolę tego regionu w ramach państwa krzyżackiego. Drugi tekst Marka Ra-

docha traktuje o ojcu Jana Bażyńskiego -  Piotrze. Piotr Bażyński ukazany jest tutaj jako 

postać nietuzinkowa, przyjaciel wielkich mistrzów Konrada i Ulryka von Jungingen.

Kolejną grupę artykułów otwierają rozważania Janusza Hochleitnera o przemianach 

świadomości religijnej regionu ostródzkiego i szerzej całych ówczesnych Prus Książę-
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cych po sekularyzacji przeprowadzonej przez Albrechta Hohenzollerna. Znamienne, iż 

proces przyswajania lutcranizmu na tym terenie postępował z pewnymi ograniczeniami. 

Sławomir Augusiewicz podjął się próby rozgraniczenia informacji historycznych od 

legend dotyczących działań oddziałów tatarskich w ramach ugrupowań polskich w latach 

1656-1657 na terenie Prus Górnych. Z pewnością w wielu przypadkach gdy lokalna 

tradycja mówi o Tatarach, w rzeczywistości mamy do czynienia z operacjami oddziałów 

mazowieckich.

Przeprowadzone w 1996 r. badania reliktów ostródzkich ratuszy pozwoliły Hannie 

i Adamowi Mackiewiczom na wniesienie wielu nowych uściśleń związanych z najstar-

szą zabudową miasta. Dotyczą one nie tylko samych ratuszy, ale też układu rynku oraz 

modułu stopy używanej w średniowiecznej Ostródzie. Same badania dostarczyły sporo 

materiału archeologicznego, co skłania do przeprowadzenia w przyszłości dalszych 

eksploracji.

Pytania o świadomość poszczególnych grup czy społeczeństw często są stawiane 

w badaniach historycznych. Problemem tym w przypadku ludności mazurskiej z okolic 

XIX- wiecznej Ostródy zajął się Grzegorz Jasiński. Za najważniejsze czynniki kształtują-

ce świadomość ówczesnych Mazurów uznał on poczucie wspólnoty językowej, religijnej 

i terytorialnej. Autor podjął się również analizy pojęcia Mazury i Oberland.

Niniejszy tom zamyka artykuł Artura Emila Lipki o kształtowaniu się struktury 

etnicznej Ostródy po zakończeniu II wojny światowej. Ewakuacja i wysiedlenie ludności 

niemieckiej, napływ repatriantów z byłych wschodnich ziem Rzeczpospolitej oraz Polski 

centralnej tworzyły nową sytuację ludnościową. Zmiany te należą z pewnością do naj-

ważniejszych w całej kilkuwiekowej historii Ostródy.

Ryszard Sujkowski
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