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S z a n o w n i  P a ń s t w o

W 2004 r. Ostróda uczciła swoje 675-lecie licznymi imprezami kulturalnymi. 

Nie zabrakło wśród nich wydarzeń bezpośrednio odnoszących się do bogatej 

historii naszego miasta. Warto tutaj chociażby wspomnieć o przekazaniu obrazu 

„Napoleon użycza łask mieszkańcom Ostródy", serii wykładów przybliżających 

przeszłość naszego grodu czy wystawie „Ostróda -  siedem wieków' dziejów 

miasta -  okruchy historii".

Pamiętając o przeszłości, pracujemy dla przyszłości. Planujemy nowe rozwią-

zania urbanistyczne, podejmujemy dalsze wysiłki na rzecz polepszenia komuni-

kacji w mieście i estetyzacji jego wyglądu. Chcemy, aby mieszkańcom Ostródy 

żyło się lepiej, a przyjezdni chętniej ją odwiedzali.

Rozwiązując bieżące problemy, nie uciekamy od refleksji nad przemijaniem, 

nad losem tych, którzy już odeszli, a wcześniej przyczynili się do rozwoju nasze-

go miasta. Jako społeczność coraz lepiej rozumiemy historię tej ziemi, coraz moc-

niej w nią wrastamy. W ostatnim okresie ukazało się szereg pozycji książkowych 

przybliżających przeszłość grodu nad Drwęcą. W tym momencie chciałbym za-

chęcić do lektury pozycji zbiorowej „Ostróda -  siedem wieków dziejów miasta", 

pod redakcją Ryszarda Sajkowskiego. Grupa historyków oraz przedstawicieli in-

nych nauk humanistycznych podjęła próbę przedstawienia przeszłości naszego 

grodu od momentu jego lokacji aż do czasów prawie nam współczesnych. Ze 

zrozumiałych względów nie wszystkie epoki historyczne są tutaj jednakowo re-

prezentowane. W zgłębianiu przeszłości Ostródy jest jeszcze dużo do zrobienia. 

Mam jednak nadzieję, że polecana Państwu pozycja stanie się zachętą do dal-

szych, gruntownych badań. Niech też służy wszystkim tym, którzy lepiej pragną 

poznać historię naszego miasta.

]an Nosewicz 

Burmistrz Miasta Ostróda





W p r o w a d z e n i e

Oddajemy do rąk Państwa kolejną pozycję zbiorową traktującą o przeszłości 
Ostródy i jej okolic. Wszystkie zamieszczone tutaj artykuły stanowią formę dru-
kowaną referatów wygłoszonych na ostródzkim zamku w 2004 i na początku 
2005 r. Zachętą do zorganizowania przez Muzeum w Ostródzie serii odczytów 
„Ostróda -  siedem wieków dziejów miasta" stał się jubileusz 675-lecia grodu nad 
Jeziorem Drwęckim. Z tej to zresztą okazji placówka nasza podjęła się organi-
zacji szeregu różnych przedsięwzięć, w tym przygotowania wystawy „Ostróda 
-  siedem wieków dziejów' miasta -  okruchy historii". Wraga tego ostatniego wy-
darzenia, jak też jego więź ideowa z odczytami, zadecydowały o zamieszczeniu 
na końcu niniejszej publikacji, w formie uzupełnienia, kilku zdjęć z otwarcia oraz 
późniejszego zwiedzania wspomnianej ekspozycji.

Prace nad niniejszym opracowaniem mogły zakończyć się szczęśliwie dzięki 
wsparciu finansowemu Urzędu Miejskiego w7 Ostródzie, za co w tym miejscu 
chciałbym gorąco podziękować. Traktujemy to jako dobry prognostyk dla dal-
szego zgłębiania i opracowywania przeszłości naszej małej ojczyzny.

Niniejszy zbiór otwiera artykuł Marka Radocha poświęcony analizie przywi-
lejów dla Ostródy z lat 1335 oraz 1348. Opracowanie to jest nader istotne z uwragi 
na zamieszczenie fotokopii zapisów tych przywilejów z ksiąg miejskich oraz na 
tłumaczenie ich po raz pierwszy na język polski. Rozważania autora mogą też 
przyczynić się do now7ego spojrzenia na datę lokacji Ostródy. Z kolei Jan Gan- 
cewski zajął się gospodarczym znaczeniem domeny ostródzkiej w XV i XVI w. 
Kwitła w niej hodowla bydła i trzody chlewrnej. Rolę centralnego spichlerza speł-
niał ostródzki zamek. Dzięki nagromadzonym zasobom, władze komturstwa 
mogły przeznaczyć nadwyżki na handel i redystrybucję.

Badaniom archeologicznym, prowadzonym na terenie gdaniska ostródzkiego 
zamku, poświęcony jest materiał Hanny i Adama Mackiewiczów7. Prace wykopa-
liskowe, prowadzone w tym rejonie, miały na celu odsłonięcie i zadokumento-
wanie elementów architektonicznych obiektu, a także całkowitą eksplorację jego 
nawarstwień. Ich efektem są nie tylko konkretne ustalenia badawcze, lecz także 
bogaty zespół zabytków. Tym niemniej istnieje konieczność prowadzenia dal-
szych badań na terenie całego przed za mcza.

W niniejszym tomie znalazły się trzy opracowania z zakresu historii nowo-
żytnej. Pierwsze z nich, autorstwa Andrzeja Korytki, dotyczy wojny polsko- 
-szwedzkiej z lat 1626-1629, zwanej wojną o ujście Wisły i jej ostródzkiego epi-
zodu. Rejon Ostródy był miejscem przegrupowań zarówno wojsk polskich, jak 
też szwedzkich, a do samego miasta król szwedzki Gustaw II Adolf wkroczył 22 
października 1628 r. Relacjami polsko-brandemburskimi zajęła się z kolei Barba-
ra Szymczak. W II poł. XVII w. zmiany w stosunkach pomiędzy Rzeczpospolitą



10 WPROWADZENIE

a jego byłym lennikiem -  Prusami Książęcymi były już bardzo wyraźne. Wzrost 
znaczenia potęgi Hochenzollemów stwarzał nowe uwarunkowania polityczne, 
w których egzystowrać mieli również mieszkańcy Ostródy. Innego typu tema-
tykę podjął Jacek Wrijaczka, skupiając się na procesach o czary w XVII w. Już 
w' okresach wcześniejszych spotykamy się na terenie starostwra ostródzkiego 
z oskarżeniami o czarostwo, dopiero jednak sprawy Agnety Pauli, pastucha wo-
łów Jana, Katarzyny Steinhagin oraz pastorowej Marii Schienemann pozwalają 
nam lepiej przyjrzeć się temu szczególnemu problemowi, który zresztą można 
analizować na różnych płaszczyznach (religijnej, obyczajowej, prawnej). Istotne 
jest przy tym, że dzięki zachow7anej dokumentacji przynajmniej część procesów 
możemy poznać z wieloma, interesującymi szczegółami.

W okresie nowożytnym zabudowa Ostródy pozostawiała zasadniczo w grani-
cach średniowiecznego terytorium lokacyjnego. Przestrzenny rozwój miasta na-
stąpił dopiero w wieku XIX. Kartografii Ostródy poświęcony jest w niniejszym 
tomie artykuł Wiesława Sieradzana. Dzięki analizie różnych planów, od powsta-
łych w t XVIII w. po aktualnie wydawane, autor mógł prześledzić etapy rozwoju 
miasta. Uzupełnieniem opracowania jest wykaz źródeł kartograficznych, któ-
ry może stanowić punkt wyjścia do opracowania w przyszłości map Ostródy 
w ramach Atlasu Historycznego Polski.

Janusz Hochleitner, biorąc za podstawę „Oznaymienia Polityczne" (polskoję-
zyczny dodatek do gazety powiatowej „Osteroder Kreisblatt"), zajął się kwestią 
pielęgnowania zwyczajów7 regionalnych oraz relacjami między gospodarzami 
a najemnikami. Rozważania te stanowią z kolei punkt wyjścia do dalszych uwag
0 charakterze folklorystycznym.

Ziemia ostródzka posiada bogatą historię, która nie zaczęła się dopiero w cza-
sach krzyżackich, ale sięga daleko wr głąb pradziejów7. Zainteresowania pierwszy-
mi, znanymi nam mieszkańcami tych rejonów' -  Prusami, nasiliły się w XIX w., 
czemu poświęcony jest artykuł Mirosława Hoffmanna. Wówczas też zostały na 
szeroką skalę podjęte wykopaliska archeologiczne, prowadzone często przez ba-
daczy wywodzących się z Ostródy.

Dwa ostatnie artykuły dotyczą już rzeczywistości po II wojnie światowej. 
Studium socjologiczne Haliny Murawskiej odnosi się do zmian ludnościowych 
w Olsztyńskiem po 1945 r. i kształtowania się w nowych warunkach tożsamości 
mieszkańców7 Ostródy. Zakończenie II wojny światowej stanowi cezurę, której 
znaczenia nie sposób przecenić. Zmienił się materialny obraz miasta (zniszczenia 
szacowane na 60-70%), ale też prawie całkowicie zmienili się mieszkańcy. Powo-
jenne ruchy migracyjne, a później te związane z uprzemysłowieniem regionu 
(m.in. budowa zakładów' mięsnych w Morlinach), zadecydowały o powstaniu 
swoistej mieszanki kulturowej. Każda z osiedlonych tutaj grup ludności, jak
1 każde pokolenie pow7ojennych mieszkańców, wniosły swój wkład w7e współ-
czesny obraz Ostródy. Niniejszy tom zamyka artykuł Artura Emila Lipki o spo-
łeczno-kulturalnej działalności Stowarzyszenia PAX w naszym mieście w latach 
1957-1972. Duża aktvwrność tej organizacji w Ostródzie wiąże się nieodłącznie 
z osobą Tadeusza Stępowskiego. Był on m.in. inicjatorem środowych spotkań,
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których do końca 1972 r. odbyło się ponad pół tysiąca. W 1967 r. stowarzyszenie 
wzbogaciło się o budynek klubowy, z czym wiązało się znaczne rozszerzenie 
działalności.

Mamy nadzieję, że zamieszczone w tym tomie artykuły spotkają się z zainte-
resowaniem czytelników. Liczymy też, że w7 przyszłości podobne wydawnictwa 
będą kontynuowane.

Ryszard Sajkowski
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W y k a z  s k r ó t ó w  

APO -  Archiwum Państwowe w Olsztynie

GÄB -  Das Große Ämtemuch des Deutschen Ordens, hrsg v. WT .Ziesemer, Danzig 
1921

GStAPK, EM -  Geheimes Staatsarchiv Preussischer Kulturbesitz, Berlin-Dah- 
lem, XX HA, Stadtsarchiv Königsberg, Etats Ministerium

GStAPK, OBA -  Geheimes Staatsarchiv Preussischer Kulturbesitz, Ordensbrief- 
archiv

GStAPK, Ostpr. Fol. -  Geheimes Staatsarchiv Preussischer Kulturbesitz, Ost-
preußische Folianten

KMW -  Komunikaty Mazursko-Warmińskie, Olsztyn

Pr. Ub. -  Preussisches Urkundenbuch, (Bd. 3, hrsg. von M. Hein, H. Koeppen, 
Königsberg 1944 i Bd. 4, hrsg. von H. Koeppen, Marburg 1960)

RHDO -  Regesta historico-diplomatica Ordinis S. Mariae Theutonicorum 1198-1525, 
opr. E. Joachim, wyd. W. Hubatsch, Pars 2, Göttingen 1948





Wystawa

Ostróda 
siedem wieków dziejów miasta

-  okruchy historii

Sala wystaw czasowych Muzeum w Ostródzie

Fot. Marek Jankowski
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^Muzeum w Ostródzie

zaprasza na otwarcie ekspozycji

Ostróda 
- siedem wieków dziejów miasta 

- okruchy historii

Wystawa pod patronatem Burmistrza Miasta Ostródy Jana Nosewicza

Mija siedem wieków dziejów Ostródy. Jak pozbierać te rozrzucone okruchy historii? 
Nawoływania pruskich wojów, odgłosy zabawy polskich dzieci, łopotanie na wietrze krzy-
żackich sztandarów. W zgiełku dochodzi wołanie o nowym wydarzeniu Oto właime komtur 
dzierzgoński Luter z Brunszwiku nadał wołnizny dla no»o powstałego miasta Uwijają się 

przy robocie drwale Znoszone są kamienie pod nowe siedziby...

Otwarcie wystawy nastąpi 23 czerwca 2004 r. o godz. 17.00 
w sali wystaw czasowych Muzeum w Ostródzie
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2. Duże zainteresowanie wzbudziły dokumenty lokacyjne
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4. Każda ekspozycja jest dobrą lekcją historii
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5. Jak zawsze dużym zainteresowaniem cieszyły się pocztówki 
z widokami starej Ostródy

6. Wernisaż to także okazja do spotkania

i
l
l
S
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7. Wystawę zwiedza młodzież szkolna podczas obchodów jubileuszowych 

4-lecia Muzeum w Ostródzie oraz 5-lecia Agencji Ochrony Dóbr Kultury7 

(21.10.2004)

8. Mapy, pocztówki, dokumenty -  ile możemy jeszcze ocalić dawnej Ostródy?
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