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Promotor: dr hab. Andrzej Misiuk, prof. UWM w Olsztynie. Recenzenci: 
prof. dr hab. Andrzej Pepłoński, Akadem ia Pom orska w Słupsku; prof. 
dr hab. Ja n  Sobczak, em. prof. UWM w Olsztynie.

Obrona pracy doktorskiej mgr Joanny Słyszewskiej odbyła się 14 paź
dziernika 2008 r. przed Komisją Rady Wydziału Humanistycznego UWM w 
Olsztynie ds. Przewodów Doktorskich w dyscyplinie historia.

Mgr ADAM BIAŁCZAK, Stosunki polityczne, społeczne, gospodar
cze B aranow a w XIX i XX  wieku n a  tle dziejów  M azowsza Północno- 
Wschodniego.

Promotor: dr hab. Janusz Gołota, prof. UWM w Olsztynie. Recenzenci: dr 
hab. Adam Dobroński, prof. Uniwersytetu w Białymstoku; dr hab. Norbert 
Kasparek, prof. UWM w Olsztynie.

Obrona pracy doktorskiej mgr. Adama Białczaka odbyła się w dniu 
13 stycznia 2009 r. przed Komisją Rady Wydziału Humanistycznego UWM 
w Olsztynie ds. Przewodów Doktorskich w dyscyplinie historia.

Ks. m gr BOGUMIŁ WYKOWSKI, D zieje społeczne i relig ijne Pasy
m ia  w drugiej połow ie XIX i p ierw sze j XX wieku.

Promotor: ks. prof. dr hab. Andrzej Kopiczko, prof. zw. UWM w Olszty
nie. Recenzenci: prof. dr hab. Janusz Małłek, UMK w Toruniu; dr hab. Grze
gorz Jasiński, prof. UWM w Olsztynie.

Obrona pracy doktorskiej ks. mgr. Bogumiła Wykowskiego odbyła się 
w dniu 9 czerwca 2009 r. przed Komisją Rady Wydziału Humanistycznego 
UWM w Olsztynie ds. Przewodów Doktorskich w dyscyplinie historia.

Kinga Dorbach 
Olsztyn

TRADYCJE KULTUROWE I HISTORYCZNE ZIEM PRUSKICH. 
SPRAWOZDANIE Z KONFERENCJI NAUKOWEJ, 

MRĄGOWO, 15-17 MAJA 2008 ROKU

W dniach 15-17 m aja 2008 r. w mrągowskim hotelu „M azuria” została 
zorganizowana już po raz czwarty międzynarodowa konferencja naukowa 
dotycząca tradycji kulturowych i historycznych ziem pruskich. Obrady odby
wały się pod hasłem: „Krajobraz grunwaldzki w dziejach polsko-krzyżackich 
i polsko-niemieckich na przestrzeni wieków. Wokół mitów i rzeczywistości”. 
Po raz pierwszy obok obradujących przedstawicieli ośrodków naukowych
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z kraju  i zagranicy, mieli możliwość spotkać się studenci historii nie tylko 
z terenu  Polski, ale również z Niemiec, Litwy i Rosji.

Celem konferencji było przedstawienie najnowszych badań w przedmio
towej dziedzinie oraz wymiana poglądów dotyczących dziejów państw a krzy
żackiego na początku XV w. Starano się także ukazać cechy charakterystycz
ne kultury  m aterialnej w wyżej wymienionym okresie. Jednocześnie uwypu
klono stan  badań nad problemem grunwaldzkim  w historiografii polskiej 
i niemieckiej na  przestrzeni wieków. Poddano również głębokiej analizie za
gadnienia związane przede wszystkim z polityką, gospodarką oraz dziejami 
m ilitarnym i państw a polskiego i krzyżackiego w dobie konfliktu grunwaldz
kiego. Oczywiście obradom przyświecała chęć popularyzacji dotychczasowych 
wyników badań nad wyszczególnionymi zagadnieniami.

Udział w konferencji wzięli przedstawiciele nie tylko nauki polskiej, ale 
również innych ośrodków europejskich. Prof. Sven Ekdahl z Berlina wygłosi! 
referat pt. Aufmarsch und Aufstellung der Herre bei Tannenberg/G runwald  
(1410). E in  kritische Analyse. (Wymarsz i ustawienie wojsk pod Grunwaldem. 
Stud ium  krytyczne), rozpoczynając tym samym szeroką dyskusję oscylującą 
wokół problemu militarnego konfliktu polsko-krzyżackiego doby Grunwaldu. 
Jednocześnie prof. M aksymilian Grzegorz mówił o możliwościach mobilizacji 
rycerstwa pomorskiego (z udziałem prusko-pomorskiego), prof. Jens E. Olesen 
z Greifswaldu wystąpił z referatem  pt. Die Folgen der Schlacht von Tannen
berg 1410 aus nordeuropäischer Sicht (Następstwa bitwy pod Grunwaldem  
z punk tu  widzenia pólnocnoeuropejskiego), poruszając zagadnienie konse
kwencji grunwaldzkich działań wojennych, o czym również mówił dr Jan  
Gancewski w kontekście gospodarki korporacyjnej zakonu.

Następnie prof. Udo Arnold z Bonn wypowiedział się na  tem at symbo
licznego znaczenia bitwy pod Grunwaldem na  przełomie XIX i XX w.; prof. 
Wiesław Sieradzan nakreślił rolę księcia słupskiego Bogusława VIII w kon
flikcie polsko-litewsko-mazowiecko-krzyżackim w latach 1411-1414 w świetle 
najnowszych badań, a mgr Iwona E. Gancewska w swoim wystąpieniu podję
ła problematykę ilustracji oraz narracji bitwy grunwaldzkiej w świetle n a 
uczania szkolnego (treść podręczników szkolnych) w Polsce po drugiej wojnie 
światowej (do 1999 r.). Podczas obrad poruszano również tem atykę religijną 
związaną nie tylko z symbolem grunwaldzkim, ale również z samym funkcjo
nowaniem Zakonu Krzyżackiego: wystąpienie prof. Christofera H erm anna 
dotyczyło Die Marienkapelle in Tannenberg, a prof. S tefana Kwiatkowskiego 
-  obrazu księdza w zakonie rycerskim.

W trakcie konferencji prowadzono dyskurs na  tem at Zakonu Krzyżackie
go oraz szeroko pojętego „krajobrazu grunwaldzkiego”, również w kontekście 
historii społecznej i relacji podróżniczych. Do takich wypowiedzi zaliczymy 
referaty: prof. Wojciecha Nowakowskiego pt. Relacje między Baltam i a Ger
m anam i w starożytności; prof. Janusza  M ałłka pt. Społeczeństwo „nowopru- 
skie” wobec przeszłości krzyżackiej; dr. Stefana H artm anna pt. Prusy w świe
tle relacji podróżnych Jana Arnolda Branda, Jana Bernouilego, Karola Fey-
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erabenda, Christiana Gottlieba i Gotfryda Piotra Rauschnicka  oraz dr. Letasa 
Palm atisa pt. Od Zakonu do Królestwa. Etniczne stosunki z  punk tu  widzenia 
baltyjskich Prusów od przeszłości do dzisiaj. Niektóre z tych referatów zosta
ły tylko odczytane, ze względu na nieobecność ich autorów. Tak było w przy
padku dr. S. H artm anna z Berlina czy dr. L. Palm atisa z Litwy.

Podczas konferencji wygłoszono także referaty poruszające m aterialną 
przestrzeń historyczną wpisującą się w zagadnienie tradycji kulturowych 
i historycznych ziem pruskich. I tak  dr Kazimierz Grążawski mówił o wybra
nych aspektach kultury materialnej zamków i m iast krzyżackich w pocz. XV w. 
na przykładzie obiektów Elbląga, Torunia i Brodnicy, zaś prof. Grzegorz 
Białuński wskazywał na znaczenie interpelacji sprowadzenia Krzyżaków 
w świetle fałszerstw krzyżackich. N atom iast kwestię dokumentów krzyżac
kich w Diplomate et epistolae w Archiwum Diecezjalnym w Pelplinie podjęła 
mgr Kinga Dorbach, a dr Mirosław Hoffman zaprezentował tem at historii 
badań archeologicznych w rejonie pól grunwaldzkich.

Podczas konferencji — o czym już wspomniano wyżej — obradowali rów
nież młodzi historycy w specjalnie zorganizowanym panelu studenckim. 
Przede wszystkim goszczono delegacje z U niw ersytetu Wrocławskiego, Uni
w ersytetu Warmińsko-Mazurskiego, Akademii Podlaskiej w Siedlcach, U ni
wersytetu im. Im anuela K anta w Kaliningradzie oraz wolontariuszy Fundacji 
Rodowo z terenu Niemiec (Münster). W czasie obrad poruszono problem aty
kę Zakonu Krzyżackiego, stosunków polsko-krzyżackich i późniejszych pol- 
sko-pruskich w kontekście zarówno politycznym, społecznym, religijnym, jak  
i m aterialnym . Podjęto również szeroką dyskusję nad potrzebą wymiany 
doświadczeń oraz poglądów między społecznościami studenckimi. Stwierdzo
no także, że należy organizować podobne sympozja w celu dalszej współpracy 
i tworzenia międzynarodowego środowiska akademickiego zajmującego się 
problemem krzyżackim oraz pruskim.

Pomimo iż obrady odbywały się w dwóch sekcjach, studenci mieli możli
wość zarówno uczestniczenia w dyskusji, jak  i wysłuchania wystąpień histo
ryków, którzy zebrali się w Mrągowie. Inicjatorzy przedsięwzięcia to: Wydział 
Humanistyczny Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie oraz Pol
skie Towarzystwo Historyczne Oddział w Olsztynie. Konferencja stała  się 
doskonałą okazją do wymiany doświadczeń oraz przeanalizowania dotychcza
sowego stanu  badań w kontekście krajobrazu grunwaldzkiego. Tym samym 
została odebrana jako wyznacznik nowego kierunku badań w tematyce grun
waldzkiej oraz poszerzania istniejącego już zasobu wiedzy o stosunkach pol- 
sko-krzyżackich i polsko-niemieckich w kontekście grunwaldzkim  i nie tylko 
na przestrzeni wieków.


