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Średniowiecze i początki czasów nowożytnych
(X wiek - połowa XVI wieku)
na łamach Komunikatów Mazursko-Warmińskich
ju, Gloria i próba oceny olsztyńskiego kwartalnika „Komunikaty Mazursko-Warmińskie” były
w Podmiotem zainteresowania niektórych badaczy zajmujących się przeszłością północno_ Rodních ziem Polski, czyli obszarów dawnych Prus Wschodnich. Koncentrowali się oni zazwy. Jna ukazaniu genezy i okoliczności powstania czasopisma oraz jego roli jako organu lokalnego
łowiska humanistycznego1.
j Wychodzące od 1957 r. „Komunikaty Mazursko-Warmińskie" korzeniami swymi sięgały wyanych od połowy 1946 r. „Komunikatów Działu Informacji Naukowej”, stanowiących organ
olanego do życia w 1945 r. w Olsztynie Instytutu Mazurskiego2. Do momentu likwidacji czaaiti a ^l7cz władze polityczne w 1951 r. ukazało się pięćdziesiąt pięć numerów, w tym w serii
'cologiczno-historyczncj aż dwadzieścia trzy prace. Wprawdzie miały one na ogół charakter
dni .ynkarski. a'c wi'r(^t^autortłw spotykamy również ówczesnych renomowanych badaczy śreO'vtccza, jak np, Jerzy Antoniewicz, Karol Górski czy Henryk Lowmiański3.
(y, r^ięki „odwilży” październikowej w 1956 r. w Polsce oraz zaangażowaniu historyków olsz(I 1k|ch, a zwłaszcza Emilii Sukertowej-Bicdrawiny i Tadeusza Grygiera, udało się uzyskać zgo"'ładz na wydawanie periodyku naukowego „Komunikaty Mazursko-Warmińskie”, który tak
^■*4 jak i numeracją nawiązywał do „Komunikatów” z lat 1946-19504. W zamierzeniach redakPr L|'a!iol)'smo miało być kwartalnikiem i służyć miejscowemu środowisku zainteresowanemu
ro ‘Cniatyką historyczną regionu. Zgodnie z tymi założeniami do zadań periodyku należało inspiц.,anic i kształtowanie regionalnego środowiska historycznego oraz udostępnianie swoich lanawet początkującym miejscowym historykom. Ambitne plany redakcji przewidywały także
>JJanic do współpracy uznanych badaczy z innych środowisk naukowych w Polsce.
BiskuP·
lal ..Komunikatów Mazursko-Warmińskich", Komunikaty Mazursko-Warmińskie (dalej:
i' *^77, nr 3-4( 137—138). ss. 291-297; S. Wicrzchosławski, 20-lecie „ Komunikatów Mazursko- Warmińskich “ w Olsz^Piski Historyczne, 1978,1.43, 2, ss. 130-131; zob. ibidem, ss. 98-102; D. E. Łukaszewicz, Analiza zawartości
S w " " " ' ' Mazursko-Warmińskich" za lata 1957-1977, KMW, 1979, nr 1(143), ss. 59-81; M. Wyspiańska. „KomuniSe Ui,lr^°'W ‘irm m k ic " и-latach I97H-I994. Analiza zawartości, Olsztyn 19% (maszynopis pracy magisterskiej znaj·
/957S|ę w zbiorach Zakladu Bibliotekoznawstwa WSP w Olsztynie); J. Sikorski, „Komunikaty Mazursko-Warmińskie“
2p/997; KMW, 1998. nr 1(219). ss. 97-106.
o
wcieleniu Instytutu Mazurskiego do Instytutu Zachodniego w Poznaniu w 1948 roku „Komunikaty" zmieniły nazwę
З
®!"и"ікаіу Stacji Naukowej Instytutu Zachodniego”,
лі,. '“Wgraliç zawartości tego periodyku zestawił S. Flis, Bibliografia „ Komunikatów” Instytutu Mazurskiego w Olszlv1946-1950, KMW, 1959, nr 4(66), ss. 495-498.
Sla, Wawcą periodyku została funkcjonująca od 1953 r. w Olsztynie i kontynuująca tradycje Instytutu Mazurskiego '^^71
P°ls^ c8° Towarzystwa I listorycznego, W. Wrzesiński, Olsziyńskie regionalne badania histoiyczae (1945KMW, 1998, nr 1(219), ss. 77-79; J. Jasiński, Olsztyńskie środowisko historyczne 1945-1997, ibidem, s. 89 i n.
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Ustalona wówczas szata graficzna i uklatl edytorski przetrwały z pewnymi modyfikacja»11*
do dzisiaj. Trzonem periodyku były ułożone chronologicznie działy: Artykuły i Materiały, a ^
pełniały je Recenzje, Kronika naukowa oraz Bibliografia. Później sporadycznie w prow adź^
inne, jak choćby Copernicana, Źródła, Miscellanea, Varia, Sprawozdania, Nekrologi oraz Listy
Redakcji. W 1978 r. słusznie połączono również w jeden dział Artykuły i materiały, natomiast^
rastający się dział recenzji zaowocował wprowadzeniem nowych i niekiedy mało precyzyj^
określeń: Artykuły rccenzyjne, Polemiki, Recenzje i omówienia oraz Dyskusje i polemiki.
Pierwsze zeszyty „Komunikatów Mazursko-Warmińskich” liczyły zaledwie po 4 arkusze i 'W
chodziły w nakładzie 1000 egzemplarzy. Stopniowo jednak zwiększano ich objętość nawi’1
20 arku.szy, ale obecnie każdy z numerów liczy średnio około 12 arkuszy wydawniczych.
nic w pierwszych latach zauważyć można było gwałtowny przyrost nakładu (nawet do l 90Üej
zeniplar/y w 1958 r.), jednak po paru lalach zainteresowanie pismem wyraźnie zmalało. I
w 1964 r. jego nakład spadł do 750, a w 1981 r. nawet do 600 egzemplarzy. Ostatecznie po op;,[t^
waniu kryzysu w latach osiemdziesiątych XX w. nakład ustabilizował się na poziomie 700
plarzy.
.
Od 1958 r. „Komunikaty" ukazują się regularnie raz na kwartał i tylko sporadycznie w la·?
1981-1991, głównie z powodu trudności politycznych lub finansowych, wydawano numery zb|0^
cze. W 1960 r. wprowadzono również spis treści w języku angielskim, który w 1972 r. zastąpi01':
został zasadnie niemieckim (w końcu 1995 r. pojawił się dodatkowo spis treści w języku
skini)5. Przypadający na początek lat siedemdziesiątych XX w. okres stabilizacji stosunków P\
sko-niemieckich zaowocował także coraz częstszym recenzowaniem na łamach „Komunika11'
prac niemieckich. Nic nawiązano jednak bliższych kontaktów z mediewistanii niemieckimi i ^
drukowano ich prac. Wyjątkiem był przetłumaczony na język polski ciekawy i ważny artykuł
muta Boockmanna zatytułowany Prusy jako pojęcie geograficzne, historyczne, ideologiczne ^
drukowany w czwartym numerze w 1997 r.
Rzadko spotykaną wśród regionalnych czasopism regularność i szybki cykl wydawniczy p ^í
dyk zawdzięczał nie tylko zaangażowaniu i stabilności ówczesnego składu redakcyjnego (En11
Sukertowa-Biedrawina i Janusz Jasiński, Wojciech Wrzesiński oraz sekretarze Bohdan Kozic·
-Poklewski i Bohdan Łukaszewicz), ale również wsparciu finansowemu Polskiego Towar/y*1' ,
Historycznego oraz Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej (później Urzędu W o je w ó d z k i
w Olsztynie)6. Podkreślić należy również wzrastającą rolę środowiska naukowego skupionego " ,
kół Ośrodka Badań Naukowych im. Wojciecha Kętrzyńskiego, który w końcu 1969 r. zo* |
wspólwydawcą periodyku i partycypował w jego kosztacli, a po likwidacji Stacji Naukowej Pj
w 1993 r. przejął go całkowicie. Od 1993 r. „Komunikaty" współfinansowane są także przez ^
mitet Badań Naukowycli (obecnie Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego)7.

5 Analizę zawartości „Komunikatów" ułatwiają bibliografie Jerzego Minakowskiego, Komunikaty Mazursko
skie. ШЬІіоцга/ш zawartości za lala 1957-1977, Olsztyn 1979; idem, Komunikaty Mazursko-Warmińskie.
zawartości z lala 1957-1992, KMW, 1993, nr 2(200), ss. 243-368; idem, Komunikaty Mazursko-Warmińskie. ШЬШ
zawartości w lala 1993-2000, KMW, 2001, nr 2(232), ss. 307-352.
6 Szerzej o składzie redakcji i roli poszczególnych jej członków, zob. J. Sikorski, „Komunikaty Mazursko-Wanni" 1

1957-1977, ss. 99-105.

^
7 Mimo tej zmiany organizacyjnej Redakcja zachowała w nagłówku wydawniczym nazwę dawnego nieistniejącą V

wydawcy - Stacji Naukowej Polskiego Towarzystwa Naukowego (Instytutu Mazurskiego w Olsztynie). W ten sposób I* ,
kreślono zasługi tej instytucji dla olsztyńskiego środowiska, J. Sikorski, Ośrodek Badań Naukowych im. Wojciecha №
skieno wlatach I96I-I9HI, KMW, 1982, nr 1-2 (155-156), ss. 117-123.
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аI ^padające w roku 2007 pięćdziesięciolecie istnienia „Komunikatów Mazursko-Warmińskich”
nia do bliższej analizy problematyki referowanej na lamach periodyku oraz znaczenia określo11środowisk naukowych dla rozwoju badań nad szeroko rozumianymi dziejami Pomorza. Skupi”S|Çtu jednak wyłącznic na okresie średniowiecza oraz początkach ery nowożytnej. W praktyce
. acza to skoncentrowanie się na dziejach regionu od próby wprowadzenia chrześcijaństwa w Pru11 przez św. Wojciecha aż do połowy XVI w. Ta ostatnia cezura związana jest nie tylko z wydaА;Э Д politycznymi (śmierć Zygmunta Starego w 1548 r. oraz objęcie rządów przez Zygmunta
84sia)i a]e bar(|zjej tąezy się г kwestiami wyznaniowymi. W Prusach Książęcych oznaczała ona
sic e^y^Çslwo łuteranizmu i stopniowe wprowadzanie konfesji augsbursko-lutcrańskicj. Zbiegło
У 1(1licnial z nadaniem przez króla polskiego wielkim miastom w Prusach Królewskich przywileju
*"cyjncgo ( 1557/1558). Na Warmii natomiast wybór biskupa Stanisława Hozjusza (1551-1579)
p n ie przesądził o rekatolizacji kraju i zacieśnieniu kontaktów z Koroną,
эд Zdejmowane na lamach „Komunikatów” zagadnienia i sposób prezentowania wyników badań
b z!le były nic tylko od koncepcji redakcji, ale przede wszystkim od zainteresowań i wyników
ty zapraszanych do współpracy autorów, pochodzących z różnych środowisk naukowych,
.basach PRL nic zawsze można było leż uniknąć nacisków władz politycznych, którym zalc0 na udokumentowaniu praw Polski do tzw. Ziem Odzyskanych i eksponowaniu określonych tc„ <Λν· Zadaniem ówczesnych historyków było zatem także dostarczanie władzom i spoleczeńu Merytorycznych argumentów do ewentualnych dyskusji politycznych. Temu celowi służyły
УІко przyznawane środki finansowe, przeznaczone np. na potwierdzenie chwały oręża polskiePod Grunwaldem w 1410 r., ale i wydawane okazjonalnie z powodu dobrze widzianych przez
Wty* roczn'c i jubileuszy zeszyły tematyczne. Tak np. w 1966 r. numer pierwszy „Komunika*
Poświęcony zostal pięćselletniej rocznicy zjednoczenia Warmii z Polską.
|ус;м ,г а zawartości periodyku dowodzi, iż najwięcej prac z omawianego przez nas okresu dopodejmowanej w różnych aspektach kwestii krzyżackiej oraz kopernikańskiej. Wyjątkowy
ty h^lłl 'vz8 lędem okazał się rok 1965, w którym wydrukowano aż dwadzieścia pozycji dotycząИ- ^cdniowiecza i początków nowożytności, podobnie w latach 1970-1977 publikowano rocz
no
(*° ^ Prac· ^ innych okresach miał miejsce spadek /^interesowania tą epoką i drukowa
li pr/eciętnie do pięciu pozycji rocznic, a dopiero od 1997 r. obserwujemy ich przyrost (od 7 do
^ .H ic ) . Nic brakowało również zeszytów, w których nie znajdujemy żadnych materiałów
i r ^ апУсІ) z omawianym okresem. Oczywiście, uwzględniono tu nic tylko tematykę artykułów
lis? *>raw’ nwteriałów źródłowych, ale także polemik i recenzji, sprawozdań z konferencji i jubilekronik naukowych i nekrologów.
How · Plantowanych na łamach „Komunikatów” dziejach średniowiecza i początkach czasów
|) “tylnych wyróżnić można dwa podstawowe okresy. Pierwszy dotyczył przeszłości pogańskich
loitï ' hlslor11 Pańs,wa zakonnego nad Bałtykiem aż do wojny trzynastoletniej (1454-1466), nacvehf* °^rcs drugi obejmował losy Prus Królewskich i Prus Krzyżackich (a od 1525 r. Książę*
) aż do połowy X VI w.
|j( rty omawianiu państwa zakonnego w Prusach dominowały niewątpliwie różnorakie wątki pody ? Пс·O ile jednak w czasach PRL badacze koncentrowali się na konlliktach zbrojnych i sporach
jj£ ^tycznych Zakonu z Polską, to w ostatnich latach do głosu doszła nowa generacja zajmuSack^ ^ Wn‘e zagadnieniami administracji państwa zakonnego oraz sprawami pogranicza krzy“‘■nazowieckiego.
tyar
w kolejności kwestią poruszaną najczęściej na kartach „Komunikatów" była historia
11 biskupiej ze szczególnym uwzględnieniem postaci Kopernika i jego epoki. W latach
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1965-1973 wyodrębniono nawel sjjccjalny dział Copemicana, w którym umieszczano artykuły. P1**
różne materiały źródłowe, recenzje związane z aktywnością publiczną Kopernika i jego konfr#
z Fromborka. Informującą rolę odgrywały także sprawozdania z przygotowań i obchodów
pięćdziesiątej rocznicy urodzin autora De revolutionilm. Znacznie rzadziej znajdujemy w „Koi"^
katach" prace dotyczące życia politycznego i społeczno-gospodarczego dzielnicy pruskiej po
wadzeniu reformacji. Dominują tutaj rozważania poświęcone współpracy obu części Prus oraz k°l
nizacji i innych aspektów życia gospodarczego w krainie Wielkich Jezior Mazurskich.
Najwybitniejszym badaczem początkowych dziejów Prus był niewątpliwie Jan Powicrski. ^
od połowy lat sześćdziesiątych XX w. chętnie zabierał głos na temat pruskich nazw etnicznych·®'
rzędzi ornych, pierwszych misji chrystianizacyjnych w pogańskich Prusach oraz sytuacji ich n1|C'
kańców w pierwszym okresie budowania państwa krzyżackiego nad Bałtykiem11. Uwagę czytelny
przyciągały także rozważania Powierskiego na temat celowości prowadzenia badań porównawczr
nad dziejami Prus i Indian1'. O likwidacji pogaństwa i jego reliktach w Prusach i na Litwie pisał f"
nież Marceli Kosman1". Dodajmy, że problem chrystianizacji Prus, Inllant i Litwy poruszał teżroi Górski, a jego cenne spostrzeżenia opublikowane zostały ponownie w jubileuszowym inin,c£
„Komunikatów" z 1997 r," Do misji św. Wojciecha w Prusach powrócił Grzegorz Białuński, P0,,
mizując z niektórymi ustaleniami Gerarda Labudy, zawartymi w ogłoszonej w 2000 r. inon<#
Święty Wojciech. Biskup - męczennik, patron Polski, Czech i Węgier2.Ten sam historyk zajął się,ä
że pochodzeniem „norge", czyI i narzędziem ornym pogańskich Prusów. W swoich rozważaniu^’
wiązywał więc do dawnej tezy Jana Powierskiego o słowiańskiej genezie narzędzia i opowiedział
po przeanalizowaniu rękopiśmiennych źródeł z Geheimes Staatsarchiv Preussischcr Kuliurt**'
w Berlinie, za jego mazowieckim pochodzeniem11. Warto również wspomnieć o najnowszych ^
ważaniach Piotra Kittla na temat średniowiecznego uzbrojenia zaczepnego Prusów14.
|
Niewątpliwie szczególną uwagę na lamach periodyku olsztyńskiego zwracano na wojny P®
sko-krzyżackie, a chronologicznie poprzedzają je prace na temat XlII-wiecznych konfliktów
nu z książętami pomorskimi i polskimi15. Dopiero jednak zagarnięcie przez Krzyżaków РоШ^

8J. Powicrski, Najdawniejsze nazwy etniczne z termu Prus i niektórych obszarów sąsiednich, KMW. 1965, i'r %
ss. 161-183; idem, Íh·. Wojciech и· Polsce i и1Prusach. (Na marginesie pracy Stanisława Mielczurskicgo), KMW.
nr 4(44), ss. 559-584; idem, Na marginesie najnowszych Imtlań nad problemem misji cysterskiej и· Prusach i kwestią » л
ra, KM W, 1968, nr 2( 100), ss. 239-261; idem, Przekaz Dusburga o najaztlach pruskich i przejściowej okupacji zi''*1'1
mińskiej, KMW, 1971, nr 4(114), ss. 379-427; idem, W sprawie narzędzia omego Prusów, KMW, 1973, nr 1-2(1 ^ j
ss. 3-43; idem, Sprawa Prus i Jui'wiety w polityce Zakonu, KMW, 1979, nr 3(145), ss. 255-278; idem, Wybuch II Ρ°ΗίΙ\ β
praskiego a stosunki między zakonem knyżttckim i książętami polskimi (1260-1261), KMW, 19X0, nr 3(149), ss. 303'·'
idem, Śmierć świętego Wojciecha i je j miejsce w świetle starszych iródel, KMW, 1993, nr 3(201), ss. 375-389.
ij.
9 J. Powicrski, Indianie a Prusowie. Uwagi o celowości badań porównawczych (Na marginesie najnowszych ba0"
storyków radzieckich), KMW, 1977, nr 3-4( 137—138), ss. 455-471.
10 M. Kosman, Zanik pogaństwa w Prusach, KMW, 1976, nr 1(131), ss. 3-29.
^
11 K. Górski, Problemy chrystianizacji и· Prusach, Injlaniach i na Ulwie, KMW, 1982, nr 3(157), ss. 151-168'.
KMW, 1997, nr 3(217), ss. 503-520,
12 G. Rialuński, O świętym Wojciechu razjeszcze, KMW, 2002, nr 2(236), ss. 261-286.
13 G. Uialuński, Norge - pruskie czy słowiańskie narzędzie orne?, KMW, 2001, nr 1(231), ss. 77-84.
^
14 P. Knittel, Średniowieczne uzbrojenie zaczepne Prusów z obsuiru północno-wschodniej Polski, KMW,
nr 2(236), ss. 155-187.
15 J. Powicrski, Chronologia stosunków pomorsko-kriyiackich и· latach 12.16-1242, KMW, 1970, nr 2(108), s*·
-191; idem, Sprawa Prus i Jaćwieży w polityce zakonu krzyżackiego i książąt polskich и· okresie po ugodzie wiodą*1 ,(
г 4 sierpnia 1257 roku, KMW, 1979, nr 3 (145), ss. 255-278; idem, Książęta polscy i zakon krzyżacki a problem MO
w okresie od schyłku І25Я do połowy 1260 roku, KMW, 1979, nr 4(146), ss. 367-390.
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ja kie g o ( 1308-1309) doprowadziło do toczących się przeszło dwieście lat sporów polsko-krzyQ , C^· I ta właśnie problematyka skupiała uwagę badaczy publikujących w „Komunikatach".
I « ^zane rozprawy i przyczynki dotyczyły nie tylko konfliktów zbrojnych Polski z Zakonem z lal
p 1411, 1414, 1422, 1454-1466, 1519-1525, ale również prowadzonych od początku XIV w.
p j ^angażowaniu Kurii Rzymskiej sporów dyplomatycznych. Praktycznie problem stosunków
U ^-krzyżackich podejmowany byl niemal w każdym numerze „Komunikatów” i to w formie nic
(. 0 r°zpraw i polemik, materiałów źródłowych, ale również recenzji i sprawozdań z obchodów
(j,,i’?ICtnvych. W naszyci) rozważaniach przywołujemy lylko prace najważniejsze dla rozwoju baMc .Wywołujące zainteresowanie i konlrowersjc, wyrażane najczęściej w postaci ożywionych
;,!%vięccj miejsca na lamach periodyku olsztyńskiego zajmowały publikacje dotyczące zbliża·
lJ Mę pięćset pięćdziesiątej rocznicy bitwy grunwaldzkiej. Niemal wszystkie związane były
Jfesoną w 1955 r. monografią Stefana M. Kuczyńskiego Wielka Wojna z Zakonem u1 lalach
^ 1411, która w literaturze uchodziła aż do lal osiemdziesiątych XX w. za hisloryczno-wojsko1,Encyklopedię" o Grunwaldzie. Pracę tę chwalił również jeden z jej recenzentów Stanisław
uJ . Lb<>ciaż podjął polemikę z niektórymi poglądami autora Wielkiej Wojny. Jego krytyczne
dotyczyły głównie ustaleń związanych z przebiegiem i terenem stoczonej 15 lipca 1410
j. Kiej bilwy oraz miejsca śmierci wielkiego mislrza Ulricha von Jungingen"'. Wywołało to repli, eutora monografii, który oddalał zarzuty Stanisława Herbsta i podtrzymał swoją tezę, że kapliczje "Mniętniającą śmierć wielkiego mislrza postawiono na miejscu bilwy (pobojowska), a nic
^ Wierci. Podobnie niesłusznie, zdaniem Kuczyńskiego, recenzent zarzucał mu ograniczenie
w 11działań zbrojnych do trójkąta Stębark - Grunwald - Lodwigowo. Zapewniał przy tym, że
i^'vym wydaniu swojej pracy dostarczy więcej argumentów na rzecz tej tezy17. Negatywna reJa Herbsta na replikę Kuczyńskiego11 zadecydowała, iż autor Wielkiej Wojny rok później pood^1'
polemiki. Z braku bezpośrednich relacji na temat miejsca śmierci wielkiego mislrza
dar
się do współczesnych źródeł pruskich, polskich oraz lekstu bulli papieskiej z 1412 r. obiJ^ ją c e j wzniesioną kaplicę odpustem. Żadne z nich nic potwierdzały, iż znajdująca się na ро
їм Ul,waldu kapliczka upamiętniała miejsce zgonu Ulrichu von Jungingen, lecz wskazywała
o|fr^Pn'c lercn w'clkicj bitwy. Niemniej jednak, jak dodawał Kuczyński, możliwe było bliższe
i^ b ie miejsca śmierci wielkiego mislrza i sugerował, że mogło to być wzniesienie obok cmcniJ^kaiolickiego Рг/У drodze z Lodwigowa do Stębarka („w pobliżu tego pagórka, na którym stoi
ty s|t|Pomnik”). Autor Wielkiej Wojny korygował kilka innych hipotez Herbsta wypowiedzianych
z 1958 r. Nic zgadzał się np. z tezą, że król polski zmuszony został do podjęcia walki do
j e ” Po przybyciu nad jezioro Lubień i przekonywał, iż decyzja taka musiała zapaść wcześniej,
w Dąbrównie. Władysław Jagiełło był bowiem, zdaniem Kuczyńskiego, wystarczająco po(lzjľrni0Wany 0 bliskości armii krzyżackiej i nie miał zamiaru uchylać się od walnej bitwy. Są/ ^Wnicź, że bitwa pod Grunwaldem nic była prowadzona, jak chce Herbst, „sposobem
niowiccznym, czyli w plot", lecz nowatorskim pod względem taktycznym szyku kolumno·
Hi' ’· Król polski zastosować miał także taktykę wschodnią, litewsko-rusko-mongolską, podob·
^ Zrcs/tą Ulrich von Jungingen wykorzystał „niektóre elementy azjatyckie, zapożyczone być
Ns^ J ’dJTurków”w. Żaden z tych argumentów nie zostal jednak zaakceptowany przez Hcr-

]5J- Herbst, Uwagi o bitwie grunwalddtiej. ľotrzelm nowej hipotezy, KMW, 1958, nr 3(61), ss. 193-1%.
18« ^ Kllc/y|,ski·

marginesie „U w a g "p rof dr. St. Herbsta, KMW, 1959, nr 1(63), ss. KU-102.

I ■«· Herbst, W odpowiedzi prof. dr. Kuczyńskiemu, ibidem, s. 103.
•M. Kuc/.yński, O miejscu zgonu wielkiego mistrza i kilku innych sprawach, KMW, I960, nr 2(68), ss. 153-161.
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hsta2", toteż, nie wchodząc w szczegóły, skonkludować możemy, że obaj oponenci pozostali p17·
swoich tezach21.
^
Niemniej jednak warto dodać, że do historyków polskich przemawiały bardziej racje Kuc^)
skiego. Podobnie i archeolodzy, którzy w latach 1958-1962 oraz w końcu lat siedemdziesiM
XX w. prowadzili na polach grunwaldzkich wykopaliska, opowiadali się za ustaleniami aut
Wielkiej Wojny12. Także redakcja „Komunikatów” doceniała wartość argumentów Kuczyńską
skoro zamieściła jego polemikę z Herbstem ponownie w specjalnym numerze kwartalnika, "'У
nym z okazji czterdziestolecia istnienia periodyku23.
·
Pozytywnie pracę Kuczyńskiego ocenił również Władysław Bortnowski, który omówił ком
ne, mocno zmienione i obszerniejsze wydanie Wielkiej Wojny z I960 r.2·*Recenzent chwalił au1
nic tylko za zastosowaną przez niego metodę wnioskowania oraz dobór argumentów i krytyk? "■
korzystanych przekazów źródłowych, ale również za dokładniejsze usytuowanie w terenie I*
szczególnych działań taktycznych w bitwie oraz włączenie szerszego materiału porównawc#?
w paniach, w których Kuczyński z powodu braku źródeł prymarnych przeprowadził wnioskoW*1

per analogianr.
К
Zapotrzebowanie rocznicowe na prace o Wielkiej Wojnic z Krzyżakami było lak
w 1959 r. w wydawnictwie „Pojezierze”, a w 1960 r. w Warszawie i Łodzi ukazały się aż tr/у
ne popularnonaukowe książeczki autorstwa S. M. Kuczyńskiego przychylnie omówione Pr'.
Zygmunta Lietza w „Komunikatach" w numerze trzecim z 1960 r.26 Ten sam zeszyt zawierał
że, oprócz sprawozdań z jubileuszowej konferencji naukowej w Olsztynie oraz uroczystości*
tych na Polach Grunwaldzkich kilka recenzji prac innych autorów, poświęconych nie tylko san ;
bitwie, ale i rysujących jej znaczenie dla przyszłych pokoleń27. Tego ostatniego problemu <1°'
czyła również wydana w I960 r. na emigracji w Szkocji niewielka książeczka Leona Ko<#f
Grunwald. Dzień chwały polskiego oręża, która wprawdzie, zdaniem Janusza Jasińskiego, nie 'vl.
siła niczego nowego, jednak była dowodem zainteresowania emigracji polskiej obchodami ro#
су grunwaldzkiej2*. Odnotować należy także zrecenzowany w I960 r. przez Jerzego Sikorską
artykuł Wiesława Majewskiego Kilka uwag o bitwie pod Grunwaldem (Zapiski Historyczne, ^
t. 25, z. 2, ss. 9-33), który polemizował z niektórymi koncepcjami Kuczyńskiego na temat
biegu bitwy24. Wywołał on zresztą ostrą ripostę autora Wielkiej Wojny, jednak Wiesław Majc'v' ·
odpowiedział swojemu oponentowi dopiero kilka lat później, już po ukazaniu się w 1965 r. k°
20 S. Herbst, Znów o Grunwaldzie, KMW. 19«), nr 3(69), ss. 414-415.
^
21 Niektóre argumenty Stanisława Herbsta zostały zakwestionowane również przez Omegę (na lamach Warmii i ^
1958, nr 7, ss. 31—32), zob. odpowiedź S. Ilerhsta, Jeszcze o Grunwaldzie, KMW, 1959, nr 2(64), ss. 216-217.
м
22 R. Odoj, Kaplica na polach Grunwaldu, KMW, 1962, nr 4(78), ss. 737-752: Л. Nadolski, Z. problematykiur
gimych badań Pola Grunwaldzkiego, KMW, 1980, nr 2(148), ss. 123-133; idem, Pola Grunwaldu w świetle bmlu'*
roku. KMW, 1981, nr 1(151), ss. 155-168; idem, Pola Grunwaldu wświetle badań zlat 1981-1982, KMW, 1983,
ss. 581-585.
„
23 S. M. Kuczyński, O miejscu zgonu wielkiego mistrza i kilku innych sprawach, KMW, 1997, nr 3(217), ss. 332'··
24 S. M. Kuczyński, Wielka Wojna zzakonemkrzyżackim wlalach 1409-1411, Warszawa I960.
^
25 W. Bortnowski (rec.), S. M. Kuczyński, Wielka Wojna z zakonemkrzvinckim и· lalach 1409-1411. Warszawa
KMW, I960, nr 3(69), ss.416-421.
26 Zob. KMW, I960, nr 3(69), ss. 422-423.
27 Ibidem, ss. 423-430.
28 KMW, 1961, nr 1(71), ss. 148-149.
29 KMW, I960, nr 3(69), ss. 424-427.
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zmienionego wydania monografii grunwaldzkiej’". Dziękując S. Herbstowi i M. Biskupowi
j СС|)ПЦpomoc, Majewski podtrzyma! wiele własnych ustaleń na temat przebiegu wielkiej bitwy
u'V;iży| zbieżność wielu z nich z późniejszymi poglądami Kuczyńskiego, odbiegającymi zreszj, nickiedy od pierwszych wydań Wielkiej Wojny. Majewski odwoływał się leż do argumentów
ża" ° 4 ks. Stanisława Bcłcha, który badając źródło (Cod. 122) z centralnego Archiwum Kr/,yKlcgo w Wiedniu, przeanalizował bitwę grunwaldzką z punktu widzenia ówczesnego prawa
^narodowego51.
|(0. Wyznać trzeba, że po uroczystościach jubileuszowych tematyka grunwaldzka powracała rzadJ tQzazwyczaj tylko w formie recenzji ukazujących się na rynku nowych publikacji. Późniejsze
? .tresowanie badaczy wzbudziły głównie prace szwedzkiego historyka Svena Ekdahla, który
nie ·Wal ^ H i l a r n ą stroną konfliktu polsko-krzyżackiego. I tak, Marian Biskup zarejestrował
lj Kilką rozprawkę lego autora na temat fatalnych dla Zakonu skutków taktycznej ucieczki wojsk
skich32, Z monografią Svena lîkdahla, poświęconą Banderia Prutenorutn Jana Długosza’3, zap * Czytelników „Komunikalów" Zenon |liubcrt| Nowak. Zgadzał się on z przeprowadzoną
ty 7·autoru wnikliwą i krytyczną analizą źródła i wskazywał na ogromną wartość ustaleń recenzoЛ г а с у lakże dla badań nad twórczością Jana Długosza, jak i kweslią techniki wojennej w późEy, ^niowicczu* Podobne zaciekawienie w świecie nauki wzbudziła kolejna książka Svena
Щ n 1/J,e fla c h t bei Taimenberg 1410. Quellenkritische Untersuchungen, Bd. I : Einführung
(lafl ^Uc^ei\frage (Berlin 1982), która mimo wielu zastrzeżeń krytyków otwierała nowy etap ha
ski
(lz'cj am' Grunwaldu. Pisał o tym również w obszernym artykule archeolog Andrzej Nadolц . 7 stwierdził, że propozycje autora w sprawie przebiegu bitwy grunwaldzkiej zmieniają grunWarto dodać, że recenzent współpracował ściśle ze Svenem Ekdahlem w jego poty. !^ai'iach na polach Grunwaldu i niebawem opublikował własne przemyślenia poświęcone
ц Przebiegu bitwy Grunwald. Problemy wybrane (Olsztyn 1990). Na zbieżności i różnice usta2 j 11interesujących monografii wskazywał Jerzy Sikorski w obszernym artykule reccnzyjnym*.
o Jbniejszych prac związanych z Wielką Wojną wymienić należy artykuł Marian Biskupa
4 .*h bitwy grunwaldzkiej w Niemczech37oraz ustalenia Sławomira Jóźwiaka na temat zdoby'aPrzez Krzyżaków informacji wywiadowczych w czasie konfliktu polsko-krzyżackiego'*.
Djj Neznie rzadziej na lamach periodyku olsztyńskiego zajmowano się zagadnieniami związanyty j Woj n4 trzynastoletnią (1454-1466). Pomijamy tu dwa szkice Stefana Kotarskiego (opubliko\ ^»Kom unikatacir w 1948 i 1949 r.), dotyczące Olsztyna oraz udziału Czechów w tym kon-

--------------------------------------------------------------

"MiOvľ’ MaJcwski, Wokół ( irunwaldu. (O preliminariach i pierwszejfazie bitwy, o odwrocie Utwinów), KMW, 1967,
jjJ * · 547-561.
tyjj( . ·'Hľh, Nie znane íróilla do bitwyinni Grunwaldem, Prace I tisioryczne, 1.1, Londyn I %5, ss, 7-21ora/, rcc. lej pra-

32M?8, KMW· ,Ш' nr l(4l)· **· l6M63·

Jj.l2.iy ®'s*wp (rcc.), S. Kkdahl, Die Flucht der Utauer in der Schlacht bei Tannenberg, Zeitschrift für Ostforschung,
33„ W· ». I.ss. 11-19, KMW, 1963, nr2(80),ss. 296-297.
^lah l, Die „llanderia Pruienontm" des Jan Długosz - eine Quelle zur Schlacht bei Tannenberg 1410. UniersuAufbau, Entstehung und Quellenwerl der Handschrift, GMIingen 1976.
j KMW, 1977. nr 2(136), ss. 229-231.
\J
Grunwald. Problemy wybrane, а.. I, KMW, 1983, nr 2—3( 160-161), ss. 295-325.
j 7 ' ®k**rski, Grunwald -problemy wybrane. KMW, 1994, nr 2-3(204-205), ss. 347-357.
Ч k · ßisku|>, Echa bitwy grunwaldzkiej i oblężenia Malborka w niemieckiej gałęzi zakonu knyżnekiego w lecie 1410

4S j

l983· nr 4<l62>·ss·455-J|6,)·

(ІЩ ‘ 1J™wiak, Sposobypozyskiwania informacji wywiadowczychprzez urzędnikówkrzyżackich wokresie wielkiej wojny
Ч щ І І ) , KMW, 2003, nr 2 (240), ss. 161-174; idem, Wywiad i kontrwywiad krzyżacki na Ulwie i na Mazowszu
H) wokresie Wielkiej Wojny, KMW, 2003, nr 3(241), ss. 251-276.
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flikcie zbrojnym. Już jednak w 1957 r. Wojciech Hejnosz, dostrzegając odnawiający się po woj11
rcwizjonizin nicmiccki, polemizował z poglądami Ericha Weisego wyrażonymi w artykule Dit^.

atsrecluliclien Grundlagen des zweiten Thorner Friedens und die Grenzen seiner RechtmiisW
(Zeitschrift für Ostforschung, 1957, Jg. 54, H. 1) na temat prawnego znaczenia drugiego pokoju'1’
ruńskiego w 1466 r. Wojciech Hejnosz bronił ważności tego pokoju i przytaczał argumenty naI*’,
podstawność tez Weisego o braku zależności lennej Zakonu od cesarza, a od 1454 r. od króla I**
skiego” . W jubileuszowym 1966 r. w numerze pierwszym redakcja zamieściła syntetyczne u" ’*1
Mariana Biskupa o przyczynach zjednoczenia politycznego Pomorza Wschodniego z Polską4“·^
zodcm rozejmu mazowiecko-krzyżackiego z 1459 r. zajął się natomiast Wiesław Sieradz^
Na uwagę zasługuje także polemika Maksymiliana Grzegorza z Antonim Gąsiorowskim, doiyc"
ca analizy dyplomalyczno-sfragislycznych traktatów polsko-kr/.yżackich42 oraz artykuł Tc^
Karczewskiej o pieczęciach pruskich załączonych do dokumentów pokoju toruńskiego4·1. N iM F
nak nie podejmował badań związanych z samym przebiegiem działań wojennych. Najwyra#1·
ukazanie się w 1967 r. Trzynastoletniej wojny z zakonem krzyżackim 1454-1466 Mariana B ^ 11'
wypełniło tę lukę.
.·
Innym konfliktom zbrojnym polsko-krzyżackim „Komunikaty” poświęcały jeszcze mniej ШЧ
sca. Przy tej okazji warto wymienić opublikowane przez Mariana Biskupa dwa nieznane d0”
„wypowiednie” listy Zawiszy Czarnego z 1414 r. oraz czeskich rycerzy (z lat 1410-1414),
wiające wielkiemu mistrzowi służbę. Stanowią one doskonały przykład średniowiecznej
rycerskiej44. Jedynym śladem zainteresowania wojną polsko-krzyżacką z 1422 r. była recc·»
Z. H. Nowaka z lektury pracy Svena Ekdahla Der Krieg zwischen dem Deutschen Orden und',
len-Litauen im Jahre 1422 (Zeitschrift für Ostforschung, 1964, Jg. 13, II. 4, ss. 614-651)45.
wie w kilku artykułach poruszono problem działań zbrojnych w czasie ostatniej wojny p°ls
krzyżackiej z lal 1519—15254f'.
Konflikty polsko-krzyżackie przejawiały się również na płaszczyźnie dyplomatycznej. ^
w kontaktach obustronnych, jak i na arenie międzynarodowej z udziałem Stolicy Apostolskiej
cesarza. Kwestią tą zajmował się przede wszystkim Andrzej Wojtkowski, który zabierając ?;,·
w sporze o termin wydania Polsce dokumentów krzyżackich, opowiedział się za rokiem 15'*
39 W. Hejnosz, Zagadnienie wavmki pokoju lunuiskiego zr. N66, KMW, 1957, nr 2(57), ss. 65-70. Artykuł icfl 1^
drukowany zostal ponownie w jubileuszowym numer/c „Komunikatów" w 1997 r.
^
40 M. Biskup, Przestanki zjednoczeniapolilycziicgo Pomorza Wschodniego zPolską №połowie XV wieku, KMW.
nr 2(92), ss. 197-208.
j
41 W. Sieradzan, Rozejm muzowiecko-krzyżacki z N59. Jeszcze u polityce książąt timzawieckich w pierwszych *
wojny trzynastoletniej, KMW, 1999, nr 2(224), ss. 179-1%.
i,
42 M. Grzegorz, W sprawie iwlskicli gwarantów iraktuińw zzakonemkrzyżackim w XIV-XV wieku, KMW, 1972.nf'
-3(116-117), ss. 393-406.
-j,
43 T. Karczewska, Przegląd pieczęci pruskich zdokumentów traktatu toruńskiego z 1466 roku. KMW, 1962, nr ·"
ss. 753-779.
#
44 M. Biskup, Miscellanea archiwalne z okresu wojen polsko-krzyżackich z lal N10-1414, KMW, I960, ni
ss. 161-162.
45 KMW, l%5, n r3(89), ss. 485-486.
.
46 S. I lerbst, Kampaniajesienna 1520r. na Warmii i PowiSlu, KMW, 1957, nr 1(56). ss. 4-Ю; M. Biskup,
grożenia Olsztynaprzez wojskakrzyżackie wpoczątkach 1521roku, KMW, 1971, nr 1(111), ss.139-144; idem, W yku'^
tu artyleryjskiego zakonu krzyżackiego и* Prusach z około 1523 roku, KMW, 1985, nr 1(167), ss. 97-103.
M. Biskup, Geneza i znaczenie haldu pruskiego 1525 roku, KMW, 1975, nr 4(130), ss. 407-422.
47 A. Wojtkowski, IV sprawie wydaniu Polsce dokumentówkrzyżackich, KMW, 1959, nr 4(66), ss. 448-468.
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'a| później podzielił się także przemyśleniami na temat odnalezionego w Bibliotece Książąt
kryskich tekstu Justylikacji” wyroku wrocławskiego z lat 1419/1420 (Rękopis 234), czyli odan i·
arbitra, Zygmunta Lukscmburczyka na nieznaną dotychczas skargę Polaków. Dokładna
ty^ tego źródła dowodzi, iż proces wrocławski poprzedzony zostal rozprawami arbitrów
a? “wym Sączu i Warażdynie, gdzie usiłowano załagodzić spory graniczne między Mazowszem
Sformułowany wówczas przez autora postulat gruntownego przebadania źródeł do
i,j -es^w polsko-krzyżackich ze szczególnym uwzględnieniem polskich argumentów zaowocował
Та №С|» obszerną monografią opublikowaną na lamach „Komunikatów” w trzech częściach4'1.
||J‘in'a praca wydana zostala zresztą w 1968 r. przez Stację Naukową Polskiego Towarzystwa
щ jucznego (Instytut Mazurski) w Olsztynie jako odrębna książka. Koncentrując się na analizie
litv ! Proěr:i|1iów rewindykacyjnych wobec Krzyżaków, autor wskazywał na ciągłość myśli po·
d0 Z|,cj Wobec ziem północnych. Dowodził także, że w sporach z Zakonem Polacy odwoływali się
^ d y łączności etnicznej narodu polskiego oraz „prawa naturalnego o samostanowieniu naron() ’ i powszechnego argumentu, iż pogan nie wolno nawracać silą. Zaletą tej gruntownej ino·
^Starli sporów polsko-krzyżackich było również uwzględnienie argumentacji obu stron także po
prc/ 4 i i państwa zakonnego w Prusach w 1525 r. Niestety, zapewne ze względu na bogactwo zaiy ■
Cnjowanych źródeł i ich wnikliwą analizę praca ta doczekała się zaledwie jednej fragmenta"neJ recenzji oraz krótkiego omówienia511.
brudycja Andrzeja Wojtkowskicgo ujawniła się także w kolejnej pracy poświęconej procesom
p ^ ^ y ża c k im z X III i początku X IV w. Powstała ona na marginesie lektury wydanego w 1970 r.
г<щ l lelcnÇChlopocką pierwszego tomu Lites uc res gestae inter Polonos Ordinatique Crucife·
^оч’ zawicrajitccg() akta procesu polsko-krzyżackiego z lal 1320 i 1321 o ziemie pomorskie.
(b]?
'
wówczas nieznane bliżej procesy wytoczone przez Krzyżaków Świętopełkowi
Ijjj., 1248) i Mściwojowi II (1281-1282) oraz podjęty w 1310 r. na życzenie Władysława LoЦ а^ ггс/ Stolicę Apostolską proces w sprawie zbrodni popełnionych przez Krzyżaków w Infsity· ’ brusach (Braniewo) i Gdańsku. Szczególnie interesujące dla specjalistów wydaje się
uw.rrd/enic’ la^ Pr0LCS krzyżacki w Rydze, jak i procesy inowrocławsko-brzcski i warszawski
Mleży za procesy karne, a nie cywilne51. Wnioski le-doccnial Józef Judziński, chociaż
R a d z ił drobne korekty w datowaniu niektórych analizowanych dokumentów52. Ten sam autor
Wq/1:1Później w 1994 r. zajmował się fragmentem pertraktacji polsko-krzyżackich z 1309 r.
%ich na Kujawach w sprawie zwrotu Pomorza Gdańskiego53.
cjj la procesowe polsko-krzyżackie służyć mogą również jako doskonałe źródła do badania ży^^Podarczcgo państwa zakonnego, ze szczególnym uwzględnieniem dziejów osadnictwa. ZaІ д Г " " " * ■"*"

ř>UlOłi ^j^o w ski, O nowo odkrytym tekście „Justyfikucji" wyroku wrocławskiego w procesie polsko-krzviackim
Ψ)д
KMW. 1962, nr 3(77), ss. 533-560.
^°jtbw ski, Tezy i argumentypolskie w sporach terytorialnych z Krzyhnkami, KMW 1966, nr 1(91), ss. 3-95 (latu
5q„ 1967,nr 1-2(95-96),ss.3-82(lata 1454-1525)ora/. 1968,nr 1(99),ss.3-99(odroku 1525-dorozbiorów).
ІЦ ,, 1^ІЧороска (rcc., 1-2części). Roczniki llistorycznc, 1968.1. 34,ss. 188-1X9; B. Kozidlo-Poklcwski,(rcc.),Życic
5| a

, n r l> s s · ,4 4 - ,4ί)·

tony W°j,kowski·l>r0Ct'sypolsko-krzyinckieprzedprocesem zlut 1320-1321, KMW. 1972, nr 1(115), ss. 5-95. War
nt]^. Icn^· że ta sama praca wydana zostala przez Stację Naukowi) ІТИ w Olsztynie w 1972 r. równic* w postaci odrybt. i u.
2ob. leż jego obszerna i polemiczna recenzję pracy Sport i sprawypomiędzy Polakami a zakonemkmiackim,
1970, KMW. 1972, nr 2/3(116-I I 7). ss. 426-439.
Itoù ‘ ■
*u<lziński, W sprawie datowania i charakteru dokumentów obronnych zakonu krzvtiickiego г 1310roku, KMW,
53jr ,l(l43U s·91-102'
-20j\ ' Ut*?iński, Uklathpolsko-krzYiuckie z IJ0V roku wsprawie iwrotu Pomorza GdaihkieRO, KMW, 1994, nr 2-3(204'•ss. 147-153.
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początkował je na kartach „Komunikatów” w 1993 r. Wiesław Sieradzan, podejmując proj^
sporów granicznych Zakonu z Mazowszem54, a później glos zabierali inni. Wśród nich
należy przede wszystkim Grzegorza Bialuńskicgo oraz Elżbietę Kowalczyk, która w lalach ^
-2003 ostro polemizowała z wieloma autorami prac poświęconych granicy prusko-mazowic^
w czasach krzyżackich. Wywołała również dyskusję na temat niektórych ustaleń Grzegorz« ^
łuńskiego, autora kilku większych rozpraw i polemik, poświęconych osadnictwu na
w średniowieczu oraz czasach nowożytnych”. Podobnie Grzegorz Białuński ogłosił swoje kryt),
ne spostrzeżenia dotyczące Uwag do pogranicza Prus i Mazowsza Marka Radocha oraz росі''*
pracy Elżbiety Kowalczyk Dzieje granicy mazowiecko-krzyiackiej (między Drwęcą a Pisą) () ^
szawa 2003) za obalenie wielu pokutujących w nauce mitów i nowe spojrzenie na kształtował»0'
granicy mazowiecko-krzyżackiej56. Rekonstrukcją zasięgu i zmian granicznych obszarów Pu
czańskich na pograniczu niazowiecko-krzyżacko-litewskim w końcu średniowiecza i począć
epoki nowożytnej zajmowała się Anna Kołodziejczyk57.
. y
Problemy osadnictwa i związane z nimi zagadnienia z pogranicza demografii i geografii I»5
rycznej na obszarze państwa krzyżackiego poruszane były na lamach „Komunikatów" jesz#*,,
początku lal sześćdziesiątych ubiegłego stulecia. Wystarczy przypomnieć Materiały do
osadnictwa Pomezanii (pow. kwidzyński, iławski oraz część grudziądzkiego) Marii Kcrncr-ZU
skiej5*. Uzupełnienie tych rozważań stanowi również obszerna analiza pracy Magdaleny Rom;,n,
temat osadnictwa i stosunków własnościowych w Pomezanii biskupiej od końca X III do po*0 ‘
X IV w. pióra Maksymiliana Grzegorza59, który zresztą opublikował niebawem przyczynek ο'ζ
wiający procesy kolonizacyjne w rejonie Nidzicy'·0. Osadnictwu w okręgu kętrzyńskim w śred'1',
wieczu poświęcona zostala natomiast praca Lidii Wakuluk'’1. Na uwagę czytelnika „Komunika*0!,
zasługują także badania Jana Powierskiego, związane z kwestią granicy polsko-pruskiej i osad1"1

------------------------------------------------------

54 W. Sieradzan, Mazowiecki material dowodowy w procesach polsko-krzyiackich w latach 1412-1423, KM ^· " j
nr 4(202), ss. 495-509; idem, Nazwy miejscowepółnocnej Mazowsza wedycji źródłowej Mtes at-res gestae interP'* л

Ordinatique Cruciferonun“. Przyczynek do dziejów osadnictwa na pogranicza mazowiecko-prtiskim, KMW. ^
nr 3(209), ss. 285-290; idem, Spory graniczne między Mazowszema zakonemkrzyi/ickim iľ XIV i pierwszejpołowieλ'' B
ku, KMW, 1996, nr 3(213), ss. 347-367. Zoh. leż polemikę lego autora /. rozpraw:) Beaty Możejko, KMW, 1999, nr IP*ss. 149-154; 2000, nr 2(228), ss. 255-260.
j,
55 Spośród wielu prac G. Bialuńskicgo wymienić Irzeba przede wszystkim; 7. dziejów osadnictwa krainy
zior Mazurskich. Pochodzenie osudników na przykładzie starostwa leckiego (giżyckiego) и· XVI-XVII w,, KMW. _ ^
nr 3(201):, ss. 391-401; idem, IV sprawie lasów i leśnictwa w południowo-wschodnich Mazurach ml XIV do P^f#
XVIII wieku, KMW, 1996, nr 3(213), ss. 433-447; idem, Czynniki oddziałujące na osadnictwo regionu Wielkich ■» .(
Mazurskich do XVIII wieku, KMW, 1996, nr 4(214), ss. 503-522; idem, Rybołówstwo tv Krainie Wielkich
zurskich (XIV-XVИ w, j, KMW, 2000, nr 1(227), ss. 29-61 ; idem, Źródła i literatura do dziejówpoludniowo-wsch°%^
obszarów puństwa krzyżackiego (do 1525 r.), KMW, 2000, nr 2(228), ss. 165-175. Zol), recenzje Ľ. Kowalczyk,
1999, nr 2(224), ss. 261-263; 2000, nr I (231), ss. 3-27; 2001, nr 4(234), ss. 589-606; 2002, nr 3(237), ss. 455-462; ^
nr 3(241), ss. 369-377.
л
56 G. Biuluński, Wsprawie „Uwag dopogranicza Prus i Mazowsza (tło 1343 r.)", KMW, 1995, nr 3(209), ss. 305'
idem, KMW, 2004, nr 2(244), ss. 240-243.
^
57 A. Kołodziejczyk, Kompleksy leśne na pograniczu mazowiecko-krzyiacko-litcwskim od XV do połowy XVI "'·
włości rajgrodzkiej i goniądzkiej, KMW, 2006, nr 2(252), ss, 195-208.
58 KMW, 1964, nr 2(84). ss. 150-167.
59 KMW, 1974, nr 4(118), ss. 687-689.
ф
60 M. Grzegorz, Rozwój Nidzicy na tle procesów osadniczych w komornictwie tv okresie krzyi/ickim, KMW,
nr 4(158), ss. 287-297.
^
61 L. Wakuluk, Osadnictwo i sieć parafialna kętrzyńskiego okręgu prokuratorskiego te XIV-XV wieku, KMW.
nr 3(133), ss. 375-394.
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^

nil ziemi plowęskicj62. Ten sam aulor w ramach krytycznej recenzji ogłosił wiele cennych
mkliwych spostrzeżeń dotyczących osadnictwa na marginesie lektury Słownika historyczno'Mficznego ziemi chełmińskiej u' średniowieczu (Wrocław 1971 )w. Syntetyzujący cłiarakter
k Jjł Natomiast Uwagi o problemie osadnictwa i sieci parajialnej w Prusach Krzyżackich tľ wie^ XIV-XV Mariana BiskupaM oraz krytyczny glos lego badacza na temat kościelnej geografii
Cjatycznej diecezji pruskich Bolesława KumoraM. Rzadziej natomiast dostrzegano specyfikę ży^podarczego państwa zakonnego nad Bałtykiem“ .
. dolino należy wymienić również serię prac poświęconych rozwojowi przestrzennemu dziesięciu
w.^Pruskich od średniowieczu do współczesności. Zebrane na zlecenie Działu Dokumenlacji Nauko(inli Cown’ Konserwacji Zabytków w Warszawie materiały dotyczące Bisztynka, Braniewa, Ełku,
^
Jezioran, Lidzbarka Warmińskiego, Pisza, Reszla, Susza i Szczytna opublikowane zostały
^"Komunikatach” w lalach 1959-1965м. Temalycznie nawiązywały do nicli uwagi Alojzego Szorca
ob^'wic przywileju lokacyjnego miasta Olsztyna z 1358 r.w, jak i analizy Grzegorza Białuńskiego
JNącc problemy życia gospodarczego w Giżycku oraz dóbr szlacheckich Prus Książęcych"',
k _ d końca lal dziewięćdziesiątych ubiegłego stulecia redakcja „Komunikatów” prezentowała takщ/jWnienia związane z funkcjonowaniem władztwa i administracji w państwie krzyżackim, jak
j,. Iai'izni6 w awansu braci zakonnych, i to głównie w ujęciu Sławomira Jóźwiaka7". Np. jeden
k f ° Urlykułów - Powstanie i rozwój strukturу administracyjno-terytorialnej - spotkał się z bardzo
Угнуті uwagami Elżbiety Kowalczyk, co doprowadziło do polemiki obojga badaczy71.
«л* z CZ^ C'CJ też podejmowano tematy związane z różnymi aspektami funkcjonowania spolcnslw średniowiecznych Prus i to na bazie niewykorzystanych dotąd dostatecznie źródeł takdru1’owicrski, Problemimlsko-pniskiejgranicy nu üsie it osadniclwt) jjeinii>ltiwęskiej, KMW, 1977, nr 2(136), ss. 143-171.
I’°f J ^nw'crs^' Ö słowniku liislorycvui-geogrujicviym ziemi chełmińskiej, KMW, 1972, nr 2-3(116-117), ss. 407-425.
■ Gr/egoiv,, Dwie koncepcje słowniku hisioiyczno-geogruficznego, KMW, 1972, nr 1(115), ss. 159-169.
j?KMW, 19X3,„ r2-3(160-161),ss. ІУ9-2І7.
*4> U/ ^lllnor' Kokielna geografia historyczna diecezjipruskich ( 1243-1993), KMW, 1996, nr I (211), ss. 29-43; M. Hi ·
jj, sl>mwie kokielnej urografii historycznejdiecezjipruskich, KMW, 1997, nr 2 (216), ss. 229-233.
ňi j
Gunccwski, Przemiany gospodarcze и· południowo-wschodniej cłęki państwo krzyżackiego. KMW, 2000,
Ä s s . 177-186.
Іщ, KMW, 1959, nr 1(63), ss. 3-13; 1959, nr 3-4(65), ss. 249-262; 1959, nr 4(66), ss. 385-398; 1961, nr 2(72), ss. 161-182;
H |(Lnr Щ . ss. 376-384; 1961. nr 4(74), ss. 481-496; 1962, nr 1(75), ss. 163-172; 1963, nr 2 (76). ss. 397-416; 1965,

Д а · 3-«..
£ Szorc. Przywilej lokacyjny Olsztyna, KMW, 2004, nr 3(245), ss. 283-299.
ііЦ
Niuluński, Elementy życia gospodarczego Lecu (Giżycka) wXVI-XVIt wieku, KMW, 1993, nr 4(202), ss. 547-552;
;!«« i dobra szlacheckie w starostwie ryńskim te Prusach Książęcych (do XVIII w.), KMW, 1994, nr 1(203),
ks. ,j ξ “1
' ’(*cm· Starostwa leckie (giżyckie), ryńskie (od XIV dopoczątków XVIII wieku) и· historiografii i źródłach, KMW,
7цЛг'(21 l),ss. 101-112.
Kfoty j ^.wiak, Krzyżacka polityka obsady administracyjnej nowo pozyskanych terytoriów na przełomie XIV/XV wieku.
Цик *·
nr 2(216), ss. 147-160; idem. Przekształceniu administracyjne naiwludniowo-wschodiiicli rubieżachpaństwa
4(iK. ‘
tv lalach czterdziestych XIV wieku, KMW, 1999, nr 2(223), ss. 3-14; idem, Funkcjonowanie centralnych orgai r ^ y zakonu krzyżackiego u· Prusach u schyłku XIV wieku, KMW, 1999, nr 3(225), ss. 311-332; idem. Powstanie

J^ukiun· administracyjno-terytorialnej zakonu krzyżackiego na południowych obszarach Prus Górnych do 1416
i
nr 1(227), ss. 3-27; idem, Czaspowstania baliwatów - kamer wielkich mistrzów и· Rzeszy afunkcjono'Щг " аи’а vikomt krzyżackiego w Prusach w XIV wieku, KMW, 2002, nr 2(236), ss. 287-293; idem, Funkcjonowanie
Ч 'ііи І krzyżackich wimństwie zakoimym it· Prusach w latach 1309-1410, KMW, 2002, nr 3(237), ss. 373iic ' k i1*1,^'rlr'ch i'он Hrumlenburg. Administracyjna i politycznadziałalnośćdvplomutvzgałęzipruskiejzakonukrzyżac''poi,,wic х/у м ы , KMW, 2003, nr 1(239), ss. 5-І І.
*MW, 2«oi. nr 4(234). ss. 589-606.
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kowanych, jak i rękopiśmiennych. Niektóre z nich pozwalaj;) poznać mechanizmy oraz рґД'І
wspierania chorych i ubogich w państwie krzyżackim12, inne zaś określić wydatki Zakonu na
bój Żmudzi73. O przejawach konlliktu Zakonu z poddanymi na tle starań władz krzyża^
o uzyskanie od Stolicy Apostolskiej odpustu w 1450 r. pisał szeroko Stefan Kwiatkowski74·
Radoch przypomniał natomiast opinię na lemat Prus jednego z rycerzy zachodnioeuropejs,
biorących udział w walkach Zakonu z Polsku ηί>początku XV w.75 oraz scharakteryzował Ы1
kontakty wielkich mistrzów z Warmią76.
,
Szczególna pozycja dominium warmińskiego w Prusach od początku budziła zaintereso«19f
badaczy. Dzięki bowiem zachowaniu odrębności prawno-ustrojowych, odmiennej struktury ^
łcczno-gospodarczej oraz położeniu geograficznemu Warmia zdołała zachować dużą niezalcź1^
lak od wielkiego mistrza, jak i później od króla polskiego77. W czasach Mikołaja Kopernika (1^
-1543) „kraik" ten uchodził lakże, obok wielkich miast pruskich, za najbardziej znaczący
humanizmu, Nic więc dziwnego, że to właśnie prace poświęcone autorowi De revolutionibu·ę
jego najbliższemu otoczeniu stanowiły drugą co do wielkości grupę tematyczną poruszaną1,5
mach olsztyńskiego periodyku, Jeszcze w 1948 r. czytelników „Komunikatów” (ss. X—12) p0'1’ ^
mowano o otwarciu we Fromborku Muzeum Mikołaja Kopernika. W roku następnym Karol
^
zobrazował Polityczną rolę Warmii и>Rzeczypospolitej 1466-1772, a Ludwik Brożek przyg<)10''
pierwszą llibliogrujię Kopernikowską za lata 1923-1948. W 1950 r. w dziale Materiały przed1114
wano lakże dawne opinie Juliusza Słowackiego i Kornela Ujejskiego na temat Kopernika.
|
Natomiast w „Komunikatach Mazursko-Warmińskich" problematyka kopernikańska poja" v
się w 1959 r. w trzech kolejnych numerach. Opublikowano wówczas artykuły Bolesława Oflfl
skiego Kopernik nie budował wodociągu we Fromborku (nr 2) oraz Henryka Zinsa Kapituło"
mińska tv czasach Kopernika, a ponadto obszerne omówienie pracy Arthura Kocstlcra ,
Sleepwalke s(A history ofman's changing vision ofthe Universe) z 1959 r. pióra Wandy Koryc ’
z Londynu (nr 3), która słusznie skrytykowała negatywny obraz astronoma zaprezentowany i'a^
lach recenzowanej książki78. Znacznie ciekawszy wydaje się przedstawiony przez Janusza P·1*·
czcwskicgo opis pobytu na Warmii w 1584 r. ucznia Tychona dc Brahe, który jako jeden z p|C
szych zajął się zbieraniem pamiątek po astronomie fromborskim71'.
>
Chwalić należy redakcję „Komunikatów” za wprowadzenie w 1965 r. w numerze trzecim(,s.
nego działu Copernicana, co miało bezpośredni związek ze zbliżającą się w 1973 r. pięćset^
rocznicą urodzin Wielkiego Astronoma. W ten sposób zdobywano nie tylko większe fundus/·®
publikację ważnych prac, ale i pozyskiwano czytelników w całej Polsce zainteresowanych K*,PŁ
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------!
72 M. Radcích. Wspieranie ubogichprzez wielkich mistrzów krzyżackich w latach 1399-1409(w świetle księgiI’1* ^
biegu malborskiego), KMW, 2004, nr 1(243), ss. 69-86; M. Iloranin, Sieć leprozoriów w państwie zakonnym и'
KMW, 2U05, nr 2(248), ss. 133-151.
73 M. Radoch. Wydatki wielkiego mistrzu Konrada i>. Jungingen na zulobycie Ýjnudzi »' latach ІШ -І40І («'
księgi podskarbiego malborskiego), KMW, 2006, nr4(259), ss. 461-495.
^
74 S. Kwiatkowski, Odpust jubileuszowy roku 1450 wpaństwie zakonnym w Prusach, KMW, 1987, nr 3-4(177"
ss. 407-428.
75 M. Radoch, Ziemiepruskie tv oczach Gilberta de Імппоу, KMW, 2005, nr 4(250), ss. 473-484.
76 M. Radoch, Kontakty wielkich mistrzów krzyżackich z dominium warmińskim n· latach I.W -1409 (w świetlf ' u,
podskarbiego malhorskiego), KMW, 2(X)5, nr 1(247), ss. 17-36. Zoh. lei J. Kiclbik, Współpraca ponmt graniai·
Warmii zPrusami Książęcymi ιν XVI wieku, KMW, 2006, nr 2(252), ss. 219-223.
77 K. Górski, Problematyka dziejowa Warmii, KMW, 1977, nr 2(136), ss. 173-175.
78 KMW, 1959, nr 2(64), ss. 121-149; 1959, nr 3(65), ss. 333-339; 1959, nr 4(66), ss. 399-434.
79 J. Pagaczewski, Duńska ekspedycja astronomiczna na Warmię w roku 1584, KMW, 1964, nr 1(83), ss. 21—
38.
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* * Obok informacji o planach uczczenia pamięci wielkiego astronoma pr/.ez różne instytucje
_o\vc w Polsce w dziale tym znajdujemy wiele cennych artykułów, polemik, tekstów źródlo»0 °raz recenzji poświęconych przede wszystkim aktywności publicznej kanonika warmińskie·
razjego najbliższego otoczenia.
(jt^^ątpliw ie największe zasługi w środowisku olsztyńskim położył wówczas Jerzy Sikorski,
ÍRf Jako pierwszy zrealizował postulat chronologicznego uporządkowania rozproszonej faklodotyčnej fromborskiego astronoma. Dzięki niemu ukazała się pierwsza chronologia życia
wy. alaln°ści astronoma*0, a chociaż ograniczona tylko do okresu warmińskiego Kopernika, stanoukazania się w 1973 r. Regestów Copemicana Mariana Biskupa podstawową pracę dla
^ p e lo g ó w . Podobnie nadal obowiązują poglądy Jerzego Sikorskiego w sprawie ulokowania
ніга . .IUllliĽznych, ołtarza, obserwatorium i grobu Kopernika oraz jego ustalenia na temat orgaЧ1i pracy badawczej astronoma111.
prac |)icrwszc.i połowic lat siedemdziesiątych XX w. „Komunikaty” wydrukowały kilka ważnych
ř-Wv.Zil‘?*u^oncSH znawcy Kopernika - Mariana Biskupa. Dzięki jego publikacjom, opartym zaЛ
na nieznanych dotąd źródłach, poznajemy bliżej nie tylko samego Kopernika, ale także
ort
a Andrzeja, koncepcje polityczne wuja, biskupa warmińskiego Łukasza Walzcnrodcgo
ca «йе więzy łączące astronoma z innymi kanonikami z Fromborka*2. W dziale Copernio0‘ Jamicszczano ponadto rozprawki autorów, zajmujących się poglądami monetarnymi astro^ J J w a z przeprowadzanymi przez niego obserwacjami*4. Olsztyński lekarz Stanisław Flis
jj|J

■
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■

■

^

■

ihifcm'-SílMiBki. Mikołaj Kopernik na Warmii. Chronologia tycia i działałnoki. KMW, 1966, nr 2(93), ss. 309-338;
la u ^', * ? · l|r 3(94), ss, 429-462; ibidem, 1966, nr 4(94), ss. 591-624; ibidem, 1967, nr 1-2(95-%), ss. 201-238. Praca
0|s„ a później drukiem w formie odrębnej książki Mikołaj Kopernik na Warmii. Chronologia życia i działalności,
ajej poprawiona wersja uka/ala się w 1973 r. w: Kopernik na Warmii, Ols/.lyn 1973, ss. 427-520.
6. ' Sikorski, Wicia, domi obserwatoriumfromborskie Mikołaja Koperniku orazjegofolwarki, KMW, 1969, nr 4( 106),
S
’
W sprawie datowaniu śmierci Mikołaja Kopernika, KMW, 1973, nr 3(121), ss. 261-274; idem, Z zugudpracy badawczej i warsztatu naukowego Mikołaja Kopernika, KMW, 1993, nr 2(200), ss. 131-166; idem,
ví" ~ a*larz ” Rn^'·
kanoników a przydział ołtarzy oraz kwestia poduhMw w katedrze fromborskiej
Í 2 u ll,wiek" · K
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lr|(|,jľ' Biskup, Łukasz Watzenrode inicjatorem wybrania przedstawiciela Kbrony biskupem wunnińńim. KMW, 1970,
Вдц, |. λss· 135-142; idem, Ust kapituły warmińskiejdokróla Zygmunta I napisany własnoręcznieprzez Mikołaja Koperщ
1970, nr 2( 108), ss. 307-314; idem, Wsprawie Mgnienia Olsztynaprzez wojskakrzyiackie wpoczątkach 1521
I t / , ν’” · 1971. nr l( 111), ss. 139-144; idem, Sprawa Mikołaja Kopernika i Anny Schilling w świetle listów Feliksa Reiie 1 ’^»paJana l)antyszkuzl539roku, KMW, 1972, nr 2/3(116-117). ss. 371-380; idem, Testamentkustosza warntińщи. c^ a Reicha г lat I53H-I539, KMW, 1972, nr 4( 118), ss. 649-675; idem, Stanowisko przedstawicieli kleru war\ iy ľ " w°l>ec rewolty gdańskiej И’ 1525 roku, KMW, 1973, nr 1-2(119-120), ss. 123-146; idem, Interwencja króla Zygidtj,
4'rawie Amlrzeja Koperniku u biskupu kapituły warmińskiej и· 1513 roku, KMW. 1973, nr 3(121), ss. 255-260;
r°blem autografu listu Mikołaja Koperniku do Feliksu Reichu z roku I52S, KMW, 1975, nr 2(128), ss. 257-261;
83 к ^ ' vu,c:rmr Ш і l>r»skicgo, KMW, 1975, nr 4( 130). ss. 407-424.
M.qu ' Gfoski, Geneza elementów nowatorskich и· doktrynach Mikołaju Koperniku, KMW, 1966, nr 1(91), ss. 127—129;
O
* . Poglądy Mikołaja Kopernika и>sprawach monetarnych, KM W, 1968, nr 4(102), ss. 621-(>60; J. Kisielewski,
K lb l« °l*rniku.Gresl,amu и· świetle budutI mmdznuuycznych ii1 ostutnim dziesięcioleciu, KMW, 1969, nr 2(104),
v\
,4 ) ц ^ ; ■
*· Mallck, Wsprawie obecności Koperniku nusejmiku wMalborku wmaju 1529roku, KMW, 1973, nr 4(122),
l94j*
<ic"f

^‘nconek, W sprawie poszukiwań ріуіч obserwacyjnej (pavimentum) Mikołaju Kopernika иг Fromborku, KMW,
ss. 677-679; J. Pagaczewski, Średniowieczne obserwatoria astronomiczne czy tyłka ..punkty obserwacyjnr *
ss· 141-152; idem, 1’rzyczynekdo rekonstrukcji wiety Kopernika iw Fromborku, KMW, 1967,
( 1 , ^ · 571-575. Zoli. lei. B. Gomółka, Obserwacje Księżycadokoiumeprzez Mikołaja Koperniku. KMW, 1972, nr 2-3
'|J0|
**. 333-341; A. Kcmpli, Mikołaja Kopernika lielioecntnczna budowla astronomii, KMW, 1973, nr 1-2(119'·**· 147-161.
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podzielił się z czytelnikami „Komunikatów" uwagami na temat przyczyny śmierci Iromborsl^·
kanonika85.
Zrozumienie poglądów Kopernika i jego postawy w określonych sytuacjach ułatwiają
blikowane na łamach „Komunikatów" artykuły i recenzje prac omawiających przeszłość ро1і,У1
ną, prawną, gospodarczą i kulturalną dzielnicy pruskiej, a szczególnie biskupiej Warmii. Rc(l>14
zawsze chętnie przyjmowała do druku wszelkie publikacje dotyczące autora De revolulionib»·'· ^
sposób wymienić tutaj wszystkich ich tytułów, toteż zainteresowanych odsyłamy do BibM ^
zawarloki „Komunikatów Mazursko-Warmińskich" Jerzego Minakowskiego, oraz do °Pri,ct),!l|
nej przez Henryka Baranowskiego trzyczęściowej Bibliografii kopernikowskiej za lata 1509-2™
Niemniej warto wskazać, że oprócz wspominanych wyżej już niejednokrotnie Jerzego Sikorski^·
oraz badaczy toruńskich Mariana Biskupa, Karola Górskiego, Janusza Malika i Zenona
■
Nowaka dodać należy prace Danuty Bogdan, Teresy Borawskiej, Danuty Jamiołkowskiej i K111,·
li Wróblewskiej. Ta ostatnia publikowała od 1961 r. materiały dotyczące historii kultury i
wśród których szczególną uwagę przyciągają artykuły poświęcone gotyckiemu malarstwu,
i płytom nagrobnym8'’. Inni badacze tylko sporadycznie zajmowali się architekturą i wyposażę1’1
kościołów warmińskich87.
^
Niestety, niewiele ogłoszono też artykułów związanych tematycznie z innymi
życia kulturalnego i intelektualnego czy religijnego na Warmii. Najwcześniejszy z nich ana1'
wal księgozbiór członka kapituły warmińskiej i profesora uniwersytetu lipskiego Tomasza
nera88. Warto przypomnieć również publikacje na lemat kapituły koiegiackiej w
Mieście89 i różnych przejawach życia religijnego średniowiecznego społeczeństwa40. SyntclL .
ny charakter ma natomiast artykuł przedstawiający warunki i formy życia kulturalnego na '
mii od X III do połowy X VI w.''1Tylko jedna praca omawia reakcję przyjaciela Kopernika. .
demanna Giesego, na rozwój w 1525 r. reformacji w Prusach92. Interesujące wydają się ró ^ ·,
rozważania Janusza Jasińskiego, prezentującego poglądy znanych badaczy przeszłości
(Antona Eichhorna, Franza Hiplera i Karola Emiliana Sieniawskiego), dotyczące tla'
tożsamości mieszkańców tego „kraiku”93. W pewnym stopniu nawiązywały one do o c c n y i^
85 S. Flis, IV sprawie przyczyny śmierci Mikołaju Kopernika, KMW, 1972, nr 2-3(116-117), ss. 381-384.
,^ι',
86 К. Wróblewska, Gotyckapłyta nagrobna Кшюіш von Uebenstein iľ Nowym Mieście htbawskim nail Drw(i'<b .a
1961, nr 3(61), ss. 321-354; ciulem, Póvwgotycka brązowa płyta nagrobna biskupa warmińskiego Pawia Ш еЛ .jłKMW, 1966, nr 1(91), ss. 99-126; cadcm, Łukasz Watzenrodejakofundator dziel sztuki, KMW, 1972, nr 1(115).sS·
-157; cadcm, Średniowieczna snycerka ołtarza г Panoszyć, KMW, 1973, nr 3(121), ss. 199-207.
, iji
87 li. Chrostian, Architektura kościoła
Jakuba tv Olsztynie, KMW, 1963, nr 1(79), ss. 60-75; Л. Soćko.
św. Andrzeja nu zamku »' Braniewie, KMW, 2002, nr 3(237), ss. 365-372.
88 J. Wojtkowski, Kustosz warmiński Tomasz Werner zBraniewa (ztn. 1498) i jego księgozbiór, KMW, 1961,l,r
ss. 355-375.
lU$l
89T. Br/.eczkowski, Uposażenie kapituły koiegiackiej i kanoników wDobnm Mieście wlatach 1341-1587, KM^·
nr 4(162), ss. 391-409.
y,
90 J. Wojtkowski, Kustosza warmińskiego Tomasza Wernera zBraniewa „Senno adclerum" na dzień15 VIII I* .,φ
KMW, 1963, nr 3(81), ss. 403-410; W. Nowak, Kult i życie liturgiczne bractw kościelnych Olsztyna, KMW, 1992,n
ss. 99-107; J. Ilochlcitner, Ziemia pruska wprzekazach Imgiograficznych poświęconych św. Wojciechowi (do końcaл
ku), KMW, 2005, nr 4(250), ss. 473-484; G. Bialuński, Dobra vi granicą. O pozawarmińskicli posiadłościach Vtl11
klasztoru tv Reszlu iv XIV-XVI wieku. KMW, 2006, nr 2(252), ss. 209-216.
91 T. ßorawska, Czynniki kulturotwórcze na Wanilii ic średniowieczu i czasach nowożytnych, KMW, 2004, мг I
ss. 437-450.
92 A. Kcmpli, O dwu edycjach „Antlieologikonu" Tidemana Giesego,KMW, 1970, nr 3( 109), ss. 455-464.
..^
93 }. Jasiński, Trzej historycy wannińscy II połowy XIX wieku o dawnej tożsamości warmińskiej (Anton Eichlu>rt'·
llipler, Karol Emilian Sieniawski), KMW, 2006, nr 4(254), ss. 513-541.
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graj;:
.
ikiego^,en,aWSkieg° Poświęconej biskupstwu warmińskiemu dokonanej precz Jana Powier*
rJ '^ V p liw ic o poziomic naukowym czasopisma decydują w dużym stopniu zapraszani przez
inj. ,ĽJ? do współpracy autorzy. Zgodnie z koncepcją założycieli „Komunikatów Mazursko-WarгПп
' № 'юЛУк n,'a* udostępniać swoje lamy przede wszystkim miejscowym autorom, jednak
jęj JHlu słabości ówczesnego olsztyńskiego środowiska historycznego początkowo to mediewity()(. °ruiiia dominowali wśród autorów rozpraw i artykułów. Natomiast miejscowi badacze pierDic ΐ u8rai,'c'zali się zazwyczaj do recenzowania ukazujących się na rynku prac polskich i nieijjj ,Lb. Stopniowo razem z powstaniem Ośrodka Badań Naukowych im. Wojciecha Kętrzyń80(| l(°raz ^ arm'”s*c'c8° Seminarium Duchownego, a następnie Wyższej Szkoły Pedagogicznej,
- r· Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego sytuacja uległa zmianie na korzyść miejsco^ 0srotl°wiska. Wykształceni na różnych uczelniach (z Tomnicm i Gdańskiem na czele) absolc J ! ^ajdowali zatrudnienie w olsztyńskich szkołach. Muzeum, Archiwum Państwowym i coraz
|j 1CJ interesowali się zagadnieniami regionalnymi. Wówczas też profesjonalni historycy zaczęWan lll(łWać próby nowej interpretacji dziejów Prus Wschodnich. Najważniejszą rolę w forino111olsztyńskiego środowiska humanistycznego odegrał Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Totyę“■który wykształcił wielu znanych historyków publikujących chętnie w „Komunikatach”45.
% ч ^ » d ru k o w a n y c h na łamach tego czasopisma wymienić należy przede wszystkim praA h ľ . Uniwersytetu Mikołaja Kopernika oraz toruńskiej Pracowni Historii Pomorza Polskiej
Піці, Cl" ’' N ‘lu k· Właśnie z ośrodka toruńskiego pochodziło co najmniej dwudziestu autorów zajiJ p c h się średniowieczem i wczesnym okresem nowożytnym północno-wschodnich obszarów
Ols-'' ^ tymwzględem Toruń ustępował wprawdzie liczbowo, ale nie merytorycznie, tylko
^ n o w i, z którego wywodziło się trzydziestu autorów. Daleko w tyle pozostają inne środowir»!ch,IU^0Wc w Polsce, z Warszawy pochodziło dziewięciu autorów, z Poznania i Gdańska po cztcZ',ІПУС^ (Bydgoszcz, Kraków, Lublin, Lódź i Wrocław) zaledwiejcden-dwóch. Oczywiście
и»i 0l7-y z nich zmieniali swoje miejsce zamieszkania i zatrudnienia, co utrudnia przypisanie ich
° ko!*retnego środowiska.
щ lewHtpliwie do grona najbardziej zasłużonych autorów olsztyńskiego czasopisma, oezywi%
° mawia,1c8° okresu, zaliczyć trzeba Mariana Biskupa, który od początku przewodniczył
c * nai|kowcj Stacji PTH i był członkiem Rady Naukowej OBN, a w 1981 r. został przewodni'іад i'nn° Wo P°wslalc8° Komitetu Redakcyjnego „Komunikatów”. Na karłach olsztyńskiego pe</ei, ‘k l’iutowal on w 1957 r. recenzją pracy Ericha Maschkcgo Prettssen. Das Werden eines
! ν^Κ'/ί Stammesiuimens (z 1956 r,)%, W latach 1959-1961 opublikował trzy cenne artykuły na
ije
rozwoju przestrzennego Braniewa, Lidzbarka Warmińskiego i Szczytna1'7, a w lalach sic. ^esiątych na lamach omawianego pisma dal się poznaćjako wytrawny znawca Mikołaja Ko
kon 1>óźll'cj zajmował się także problemami osadnictwa i sieci parafialnej w Prusach, jak i za·
гЄсїСп),.^zyżackim. Łącznie w latach I959-2(X)0 opublikował w „Komunikatach", nic licząc
i
dwadzieścia siedem artykułów i materiałów źródłowych. Redakcja, doceniając rozległość
^^ainteresow ań badacza, jak i jego warsztat naukowy oraz aktywny udział w organizowa^4 J i)

j "°'vicrski, „lliskupstwo warmińskie" Korolu Emiliami SicniamkieRo juko wyraz zainteresowań 1'olski Wurmiti,
·"Г2-4 (152-154), ss. 213-225.
tli i/w^г°ко na len lemal M. Biskup, Kontakty i więzi historyków Torunia z Olsztynem 1945-1999, KMW, 2<KX),
«TJ·«· 63-70,
HMW, 1957, nr 3(58), ss. 189-191.
1959,nr 1(63), ss. 3-18; 1959, nr 4(66),ss. 385-398; 1961, nr 4(74), ss.48M96.
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niu i kształtowaniu olsztyńskiego środowiska naukowego, zamieściła w „Komunikatach” spraw°7^
nic z uroczystości jubileuszowych uczonego z 1983 r. w Toruniu, a w 2(X)5 r. recenzję z księgi,
leuszowej Mariana Biskupa pt. Opera minora zawierającą także wykaz jego wszystkich publikuj]
Rzadziej drukował w Olsztynie mistrz Mariana Biskupa, wielokrotnie wyżej wspominany N
roi Górski (1904-1988). Ten znakomity badacz przeszłości Prus znany był jednak dobrze cz.y1^
kom olsztyńskiego periodyku, choćby z recenzji kilku istotnych obcojęzycznych prac, jak і Λ
miki na temat jego monografii Zakon krzyżacki a powstanie państwa pruskiego (Wroclaw I",
w języku polskim oraz wcześniejszej edycji włoskiej z roku 1971". Do dzisiaj też historycy
nic sięgają do jego ciekawych spostrzeżeń na temat odrębności politycznej i spoleczno-gosp0®.
czej Warmii100. Równie aktualne wydają się nadal rozważania K. Górskiego dotyczące Genez)' ^
mentów nowatorskich u1 doktrynach Mikołaja Kopernika'01, a także specyfiki Chrystian11'"
w Prusach, Inflantach i na Litwie102. Wiele cennych szczegółów przynosi również wydruko'v,|;
już po jego śmierci artykuł o średniowiecznych studiach młodzieży pruskiej w Bolonii"”· M1
tylko sporadycznej obecności tego uczonego na kartach „Komunikatów” niemal wszystkie Jj*.
przemyślenia budziły duże zainteresowanie czytelników. Zrozumiałe jest zatem, że redakcja“
kowała sprawozdania z toruńskich konferencji poświęconych jego aktywności naukowej101· ,
Uczniami tego zasłużonego badacza dziejów Zakonu Krzyżackiego, Pomorza i kopernikoj ·
byli także Irena Janosz-Biskupowa, Zenon Hubert Nowak (1934-1999), Janusz Malłek oraz
sa Borawska, pracownicy UMK w Toruniu. Wymieniona na początku Irena Janosz-Biskup®
opublikowała w latach 1959-1965 cztery ważne artykuły omawiające rozwój przestrzenny .
Reszla, Gołdapi i Jezioran105. Niemal równocześnie Zenon Hubert Nowak zajmował się zags“1’
niem rozwoju przestrzennego Bisztynka i Susza11*, a później byl jednym z ważniejszych recelé ^
lów niemieckich prac poświęconych problematyce krzyżackiej. Autorowi temu zawdzięL/J j
również odnalezienie i publikację Aktu rozpoczynającego „Wielką Wojnę” [czyliI Ustu wyp11^1^,
niego mistrza Ulricha von Jungingen z ó sierpnia 1410im. Przy lej okazji wymienić trzebi
że obszerną recenzję pióra Zenona [Hubcrta| Nowaka na temat krytycznego komentarza do
rii polskiej Jana Długosza, dotyczącego wojny trzynastoletniej1011.
Od początku lal siedemdziesiątych XX w. recenzowaniem niemieckich monografii, ja k 1V
dawnictw źródłowych na temat zakonu krzyżackiego zajmował się również Maksymilian ν '
gorz, także uczeń prof. Karola Górskiego. Wówczas byl on zatrudniony w Pracowni P o n ^
98 J. Sikorski, Jubileusz profesora Mariana lliskupa, KMW, 1983, nr 1(159), ss. 3-7; Ci. Świderski (rec.), KM^· ^
nr 1(247), ss. 103-105.
99 K. Górski, Państwokrzyżackie wPrusach whistoriografii amerykańskiej, KMW, 1980, nr 3(149), ss. 457-460’1^
W sprawie włoskiego wydania książki o wkonie krzyżackim i początkach państwa pruskiego, KMW, 1975, nr 41 ·
ss. 521-526. Zob. recenzję M. Grzegorza z polskiej edycji monografii Górskiego, KMW, 1979, nr 2(144), ss. 235-23'·
100 K. Górski, Problematyka dziejowa Warmii, KMW, 1977, nr 2(136), ss. 173-175.
101 KMW, 1966, nr 1(91 j. ss. 127-129.
102 KMW, 1982, nr 3(157), ss. 151-168.
103 K. Górski, Studenci zPrus w Holanii w XIV i XV wieku, KMW, 1989, nr 1-4(183-186), ss. 3-20.
łV·
KM KMW, 1998, nr 3(221), ss. 505-507 oraz 2004, nr 1(243), ss. 121-122. Zob. K. Górski, Autobiografia «л»*'
w: Homines et historia, pod red. W. Sieradzan«, Toruń 2003, passim.
105 KMW, 1959, nr 3(65), ss. 249-262; 1961, nr 2(72), ss.161-182; 1962, nr 1(75), ss. 163-172; 1965, nr 1(87). ss.3'
106 KMW, 1961, nr 3(73), ss. 376-384; 1963, nr 1(79), ss. 60-75.
107 KMW, 1976, nr 1(131), ss. 79-85.
J
108 Zob. KMW, 1966, nr 1(91), ss. 163-167. Zob. nekrolog Z. II. Nowaka, l.Ganccmtí, ProfesorZenon llube/llf.^,
1934-IW , KMW, 2000, nr 1(227), ss. 147-148 oraz bibliografię jego prac w: Prusy - Polska - Europa. Studia i
średniowieczu i nosów wczesnochrześcijańskich. Prace ofiarowane Profesorowi Zenonowi Hubertowi Nowakowi,l' ■*
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PAN-u, a później został dyrektorem Archiwum Państwowego w Toruniu, a od 1984 r.
. Unikiem Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Bydgoszczy. Ogłaszane wnikliwe uwagi powsla^ 7 zazwyczaj na marginesie jego własnych badań obejmujących problemy osadnictwa w śre^iccznych Prusach. W swoich polemikach dotyczących tematyki krzyżackiej poruszał on rów(bj nic kwestie z dziedziny archiwoznawstwa i edytorstwa, natomiast dociekliwe spostrzeżenia
*a, osadnictwa wynikały z prowadzonych przez niego prac nad słownikiem historyczno-geojcznym Pomorza Gdańskiego,
л,. Вч(1апіи problemów obu części dzielnicy pruskiej w pierwszej połowie X V I w. poświęcił się
jj 0n,iast Janusz Małłek, który już w 1962 r. ogłosił artykuł na temat reformacji104, a w 1966 r. takp^agi na ternat granic państwowych, kościelnych i administracyjnych Prus Książęcych110, zaś
S|[jP°'Vrwie z podróży naukowej opublikował w 1968 r. sprawozdanie z poszukiwań źródeł prutyjj ’ 'v Skandynawii111. Szczególną wartość dla dziejów regionu ma odnaleziony w Kiksarkivet
nii^kholmic, sporządzony po polsku spis jezior warmińskich112. W roku jubileuszowym „koperfft Jnslîini", jak już wspomniano wyżej, Janusz Malłek analizował również udział Kopernika w rc^ J^H'önetarnej Prus w 1529 r.,IJ Jednak główne jego badania koncentrowały się na latach rzą, p Cięcia Albrechta Hohenzollerna (1525-1568), a zwłaszcza na jego wielostronnej współpracy
^ ^sanii Królewskimi, Polską oraz Rzeszą114. Znaczna część publikacji Janusza Małłka na łaQp »Komunikatów” powstała niejako na marginesie rozprawy habilitacyjnej pt. Prusy Książęce
aI
Królewskie w latach 1525-1548 (Warszawa 1976)115. Problemami życia kulturalnego,
c lodowiskiem kapituły katedralnej w czasach Kopernika zajmowała się od końca lat
^ziesiątych XX w. Teresa Borawska"6.
щ "śród znanych inedicwistów toruńskich, obecnych na kartach olsztyńskiego czasopisma, wy(j/jCl!lé należy Jana Powierskiego (1940-1999), który w lalach 1965-1993 ogłosił przeszło dwapr SClil Wnikliwych, chociaż budzących niekiedy kontrowersje, artykułów i polemik na leniał
I lo ś c i pogańskich Prusów, misji chrystianizacyjnych cystersów i św. Wojciecha, jak i spraw
p °rza Gdańskiego oraz konfliktów polsko-krzyżackich. Zagadnienia tc pogłębiał również po
p ie n iu się w 1973 r. na nowo zorganizowany uniwcrsytei w Gdańsku. W połowic lat sic1Упі
i^tych Powierski został członkiem Rady Naukowej Ośrodka Badań Naukowych w OlszC’a następnie Zarządu Towarzystwa Naukowego im. Wojciecha Kętrzyńskiego. Wchodził też
b f t * * rocznicę urodzin i czterdziestolecie pracy mikowej, pod red. Λ. Radzimińskiego i J. Tandcckiego, Tomń
J® J· Miillek. Michał Meurer - reformator Mazur, KMW, 1962, nr 3(77), ss. 561-580.
i) Ijl ^ Miillek, Granice państwowe, kościelne i administracyjne Prus Książęcych «■XVI wieku, KMW, 1966, nr 1(91),
li
I . *J· Mallck, 7.poszukiwań materiałów do historii Prus w Skandynawii, KMW, 1968, nr 3(101), ss. 515-524.
Kwh, '■Leyding, J. Maciejewski, J. Mallck, Spisjezior i stawów u· komomictwach Warmii biskupiej г końca XVI wieku,
I ,:1%8, nr 2(100), ss, 263-276.
lj3 KMW. 1973, nr 4(122), ss. 471-531.
^
Niwę spojrzenie na politykę Prus Książęcych wobec Polski w czasów księcia Albrechta (1525-1568),
h>f 1
lir 4(130), ss. 425-437; idem, Wspólna obrona Prus Królewskich i Prus Książęcych na wypadek obcej agresji
Hjj ! 1525-1548 (w świetle recesów sejmiku generalnego), KMW, 1977, nr 3-4(137-138), ss. 349-356; idem, Prusy
fCC'
i Rzesza w cztisach księcia Albrechta ( 1525-1568), KMW, 1980, nr 3( 149), ss. 327-337; idem, Prusy Кщl'informâtja w Polsce (stan badań), KMW, 1983, nr 1(159), ss. 9-17.
I [5Zob. recenzję W. Urbana, KMW, 1977, nr 2(136), ss. 233-235.
(ц J- ßorawska, Stronnicy krzyżaccy u· otoczeniu Ijikaszti Watzenrmlego, KMW, 1969, nr 3( 105), ss. 421-437; cadcm,
H
Scitltetijuk,) rytmik interesów warmińskich и· Rzymie naprzełomie XV і XVI wieku, KMW, 1972, nr 2-3( 116-117),
'^ 4 6 1 .
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w sklad Rady Naukowej Stacji PTII w Olsztynie, a w 1981 r. powołano go do Rady RcdakcyJ.
„Komunikatów Mazursko-Warmińskich”. Do przygotowanej przez zespól autorów monflg1^
Dzieje Warmii i Mazur t. 1, Warszawa 1981 (i jej zmienionej wersji opublikowanej w Ols*1)'
w 1985 r.) napisał część dotycząca średniowiecza. Zaplanowany zoslal także jego udział jak°
daktora słownika historyczno-gcograficznego Warmii, jednak brak funduszów uniemożliwi
kończenie tego bardzo ważnego projektu117.
,.
Tylko sporadycznie na kartach „Komunikatów" gościli inni zasłużeni mediewiści toru";
Antoni Czacharowski, Marian Gumowski, Wojciech Hcjnosz, młodo zmarły Jacek Hertel 0 ^
-1998), Stefan Kwiatkowski czy Jan Pakulski. Sytuacja la uległa zmianie dopiero w początki1
dziewięćdziesiątych, kiedy pojawiła się nowa generacja badaczy średniowiecznej przeszłości ' ł
Do tej grupy należał Sławomir Jóźwiak, klóry napisał przeszło trzynaście artykułów, p o ś ^
nych głównie strukturom administracyjnym państwa zakonnego. Nieco mniej prac (osiem) oPu
kowal Wiesław Sieradzan, zajmujący się problemami granic krzyżacko-mazowicckich. Poje^ (.
cze publikacje wyszły natomiast spod pióra Andrzeja Radzimińskiego, Waldemara Rozyi^1'
skiego, Adama Szwedy i Jarosława Wenty.
^
Nieco inaczej kształtował się udział środowiska olsztyńskiego w prezentowaniu wyników № f
na łamach „Komunikatów”, Wśród trzydziestu nazwisk przeważaj;) badacze epoki wczesnonoW^·
nej, a tylko nieliczni zajmowali się średniowieczem. Do pierwszych współpracowników peruw
należeli archiwiści Tadeusz Brzeczkowski, Tadeusz Grygier (1920-2000) i Józef Judziński, n<isl”
nie uczestnik badań rozpoznawczych na polach grunwaldzkich w lalach 1958-1962 archeolog R°"
aid Odoj, dalej medyk Stanisław Flis, Janusz Jasiński, Alojzy Szorc, Julian Wojtkowski oraz №
ryk sztuki Kamila Wróblewska. Wśród średniego pokolenia wymienić należy Danutę Bogdan,
tę Jamiołkowską, Jerzego Przcrackiego i Józefa Śliwińskiego. W lalach dziewięćdziesiątych
przybyła nowa generacja historyków, w większości zatrudnionych obecnie na nowo zorgaiiiz0'
nym Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim. Z tą grupą związany jest przede wszystkim uczen ^
riana Biskupa, Grzegorz Bialuński, który w lalach 1993-2006 opublikował niemal dwadzieścia®
praw i polemik poruszających kwestie osadnictwa w południowo-wschodniej części Prus, spo^.
granic między Prusami a Mazowszem, jak i dzieje pogańskich Prusów. Tematycznie nawiązuj0'
do badań Jana Powierskiego i Wiesława Sieradzana z Torunia. Krzyżacka przeszłość ziem
była przedmiotem zainleresowań Jana Gancewskiego, Anny Kołodziejczyk i Marka Radocha. W’
badaczy czasów nowożytnych, obecnych na kartach periodyku olsztyńskiego, na pierwszym mlCJzauważamy ucznia Karola Górskiego - Jerzego Sikorskiego, wieloletniego członka redakcji „Ko,
nikatów" oraz dyrektora OBN, który w latach 1965-1993 ogłosił co najmniej piętnaście prac· u
z nich, jak już wyżej wspomniano, poświęconych zostało Mikołajowi Kopernikowi, ale część P4
szala problemy związane z bitwą pod Grunwaldem, różnymi uroczystościami i jubileuszami
dzonymi w Olsztynie, a nawet dotyczyła charakterystyki miejscowego środowiska naukowego.s
pionego wokół OBN i „Komunikatów”.
Grono warszawskich współpracowników „Komunikatów” reprezentował przede wszy*1 *
niezwykle życzliwy prezes Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Historycznego Suin|S.
Herbst (1907-1973). Zamieścił on już w pierwszym zeszycie czasopisma artykuł pl. Kampi^L
sienna 1520 r. na Warmii i Powiślu, a potem kilkakrotnie zabierał głos na tcmal przebiegu

----------------------------------------------------

117 Zob. Ribliografia publikacji Jana f’owierskiega w lala 1965-1994, oprać. І). Λ. Dckartski (/. uzupelnieniai«1 ^
wińskiego), w: ľolika, ľrusy, Rui Rozjmiwy ofiarowane prof. zw. dr. hub. Janowi ľowierskicmu tv trzydziestoleci
naukowej, pod red. B. Śliwińskiego, Gdańsk 1995, ss. 11-23. Szerzej na lemal aktywności naukowej Jana PtłW*crs
zob. nekrolog pióra W. Dlugokęckiego, w: KMW, 1999, nr 4(226), ss. 685-690.
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^ Grunwaldem i w lej sprawie polemizował ze Stefanem M. Kuczyńskim. Ożywioną dyskusję
•c°Wąwywołały inlcresującc rozważania Stanisława Herbsta poruszające problem Świadomości
cj .r°f0w4 na ziemiach pruskich w XV-XVII wieku. Wagę przedmiotu analizy potwierdzała redakpj^óra przedrukowała tekst tego artykułu w jubileuszowym numerze z 1997 r. Ten sam badacz
ko ło w ał jeszcze w 1973 r. pracę na lemat stanowiska Niemców w sprawie narodowości Mikośm' .Panika od wieku X VI do czasów obecnych, ale jednak nic zdążył jej opublikować przed
^crciąin Tematykę kopernikańską podejmował również, jak już wspominaliśmy, Andrzej
Sam^1-Sporadycznie natomiast spotykamy nazwiska innych znakomitych badaczy - Henryka
%|0n0W'czu" 4’ СУ'У wybitnego historyka literatury Jerzego Starnawskiego120. Od końca lat dziefc|, Cs';ltych XX w. na kartach „Komunikatów” coraz częściej gościła archeolog Elżbieta Ko1?Ук, zajmująca się kwestią granic prusko-mazowicckich.
^ Ĺ ośrodka naukowego w Poznaniu pochodziła Marzena Pollakówna, autorka wysoko ocenianej w
„|1;> аШ monografii pt. Osadnictwo na Warmii и»czasach krzyżackich (Poznań 1953). W „Komu^aiacł,» opublikowała artykuł poświęcony losom Zanlyra, pruskiego grodu biskupa Chrystiana121.
atiicspecjalistów zdobyła także kolejna praca Pollakówny pt. Kronika Piotra zDusburga, a wnikliц ^g i na temat źnkłel tej kroniki ogłosił w 1971 r. w „Komunikatach” Gerard Labuda122. Ten wyijb a d * * dziejów Pomorza zajął się również ustaleniem autorstwa anonimowej Kroniki oliwskiefa.
pi · "lstoryk poznański Antoni Gąsiorowski podjął także polemikę z pracą Maksymiliana Grzegorza
dyplomatycyw-sfragistycma dokumentówpokoju toruńskiego 1466 r. (Toruń 1970)124. Nana temat wierzeń religijnych na Litwie przed reformacją wypowiadał się Marceli Kosman125.
p,v aJaklywniejszym przedstawicielem Uniwersytetu Gdańskiego na lamach „Komunikatów”
, > 1 wspominany już wielokrotnie Jan Powicrski, ajego uczeń Wiesław Długokęcki ogłojj Jcdwic artykuł Delta rzeki Pasłęki i port zewnętrzny liraniewa w średniowieczu^. Podobnie
1historycy gdańscy np. Wacław Odyniec czy Beata Możejko swoją współpracę z olsztyńskim
Rykiem ograniczali tylko do krótkich uwag reccnzyjnych.
®a<;i ^rak°wa wywodził się wzmiankowany już Janusz Pagaczcwski, autor kilku artykułów
PqI .ro"<>niii Kopernika, a z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego zasłużony badacz procesów
tli ,s krzyżackich Andrzej Wojtkowski (I89I-I975)127. Środowisko łódzkie reprezentowali znaС ‘!0і7-У monografii o bitwie grunwaldzkiej Stefan M. Kuczyński (1904-1985) oraz Andrzej
N^k^U 92l- 1993)12“. Natomiast pracownik Wyższej Szkoły Pedagogicznej (obecnie Uniwer1962,
nr 1(75), ss. 3-Ю; T. Grygier, Profesor Stanislaw Herbsl. Opiekun badań regionalnych na Mazurach
lii, ĺ.!1!' KM W, 1968, nr 2(100), ss. 175-178; J. Jasiński, Działalność Profesora Stanisława Herbsta nu rzecz Warmii i M a·
I, " 4 1974. nr 2(124), ss. 107-115.
0^1 "■ Samsonowicz., Europejski handel Krzyżaków it1X IV -X V wieku, KMW, 1994, nr 2-3(204-205), ss. 137-144.
U. Samsonowicza dla „Koiminikalńw" pisał J. Jiusiński, Olsztyńskie środowisko historyczne, s. 90.
·Starnawski, Dantiscana, KMW, 1977, nr 2 136), ss. 177-196.
I2‘ f Pollakówna, Умпіуг, KMW, 1967, nr4(98), ss. 473-484.
!'h tu, . •Uhuda, O źródłach „Kronikipruskiej" Piotra z Dusburga (na marginesiepraev Marzeny Pollakówny, „Kronika
^ “ M u r g a " ), KMW, 1971, nr2-3(112-113). ss. 217-242.
124 a ^ U(*a·^ Щнісіе Stanisławie, autorze Kroniki oliwskiej z połowy X IV wieku, KMW, 1980, nr 1(147), ss. 3-15.
I2j j ” ^siomwski, Polscy gwaranci traktatów г Krzyżakami X IV -X V wieku, KM W, 1971, nr 2-3( 112-113), ss. 245-265,
Pogaństwo, chrześcijaństwo i m k re tw n na Ulwie przed reformacji), KMW, 1972, nr 1(115), ss. 103-136.
їй
2ІКЮ, nr 4(230), .ss. 641-650.
5j - 7°b· J. Jasiński, Profesor Andrzej Wojikowski - przyjaciel Warmii i M azur ( IS 9 I-I9 7 5 ), KMW, 1975, nr 4( 130),

ii*

j**· д. Nowakowski, Profesor doktor habilitowany Andrzej Nadolski: archeolog i bronioinawca 11921-199)1,
,1>)4. nr 1(203), ss. 101-103.
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sylet Jana Kazimierza) w Bydgoszczy Sławomir Zonncnberg, zamieści! w 2003 r. na stronach M
munikatów” przyczynki na temat kroniki Szymona Grunaua oraz odnalezionych przez slr
w Wiedniu kronik krzyżackichlw.
W zamierzeniach animatorów „Komunikatów Mazursko-Warmińskich” pismo to od
stanowić miało organ lokalny, ogłaszający w pierwszej kolejności prace historyków miejsco"1^
i to zajmujących się głównie przeszłością północno-wschodnich terenów Polski. Początkowi
nak z powodu słabości olsztyńskiego środowiska naukowego wśród autorów przeważali 0$ ^
czający się dobrym warsztatem naukowym badacze toruńscy. Zauważalna zmiana na
współpracowników miejscowych nastąpiła dopiero w latach dziewięćdziesiątych, kiedy p°ja"^
się nowa generacja historyków średniowiecza wykształcona głównie na uniwersytetach w T o ^
i Gdańsku. Dzięki silnym związkom naukowym z tymi ośrodkami „Komunikaty” poszer/уЬ'1,
szar zainteresowań o Pomorze Gdańskie, co zbliżyło ich prolil do „Zapisek Historycznych 0-,
„Rocznika Gdańskiego". Przyszłość pokazała, że czasopismo olsztyńskie nic zagroziło wpra"’
mającym lepsze i starsze tradycje (od 1908 r.) toruńskim „Zapiskom”, ale zdystansowało wyc
dzący od 1927 r. nieregularnie „Rocznik Gdański”.
^
Zauważalna na łamach omawianego periodyku przewaga opracowań o charakterze рг/Ус^
karskim jest także charakterystyczna dla większości czasopism regionalnych. Tego rodzaju pü^
kacje pozostawały zawsze ważnym elementem rozwoju badań naukowych i stanowiły P0^ 1^
późniejszych ujęć syntetycznych. Pamiętać jednak należy, że podejmowane tematy zależały
tylko od preferencji redakcji, ale również w dużym stopniu od zainteresowań poszczególny^
daczy. W znacznej mierze prezentowali oni na kartach „Komunikatów” rezultaty własnych p0>.
kiwań źródłowych, niejednokrotnie prowadzonych na uboczu przygotowywanych prac do*
skich, rozpraw habilitacyjnych czy innych samoistnych dzieł. Niektóre z drukowanych arty^11
pisane były także na zamówienie, najczęściej w związku z organizowanymi przez olsztyńskie*
dowisko sesjami i konferencjami naukowymi, a nawet jubileuszami.
Zręcznie redagowany i w miarę szybko wydawany periodyk nic m iał w zasadzie, poza
skami Historycznymi”, konkurencji na terenach północno-wschodniej Polski. Dodajmy jednak
dla badacza przeszłości Warmii i Mazur ważnym źródłem informacji nadal jednak p o z o sta je '
chodzący od 1856 r. periodyk nicmiccki „Zeitschrift für die Geschichte und Altertumskunde t
lands”, poświęcony historii Kościoła warmińskiego i jego wybitnym postaciom, w tym ró'vl ^
Mikołajowi Kopernikowi. Wspomniane czasopismo wyraźnie więc rozszerza pole zainterc$°'v
badaczy o zagadnienia kultury, nauki i szkolnictwa na Warmii. Funkcję uzupełniającą dla tej|Cl.
tyki spełniają wydawane od 1964 r. „Studia Warmińskie” oraz ukazujący się od 1958 r. niereg11
nic „Rocznik Olsztyński”.
.. ^
Dokonujące się po 1989 r. przemiany polityczne przyczyniły się do wyraźnej aktywizacji
dowisk naukowych i podejmowania przez wielu historyków nowych tematów badawczych ?
różnorodnych inicjatyw wydawniczych. Właśnie oni też zazwyczaj stawali się założyciclan111
daktorami pomniejszych periodyków regionalnych, nawiązujących do starej lokalnej tradycji i
święconych historii „małych ojczyzn” mazurskich. Wśród nich wymienić należy choćby .Λ .»
Grunwaldzkie” (1991-1994), „Rocznik Mazurski” (od 1996), „Studia Angerburgica” (od
129 S. Zonnebcrg, Charakterystyka stanów i nacji w „Kronice Pruskiej" dominikanina Szymona Gnmaua, KM^ 1 p
nr 3 (241), ss. 277-295; idcin, Rękopisy kronik krzyżackich zXVI-XIX wieku przechowywane w Centralnym Arrlii11'11'1
1
korni Niemieckiego >v Wiedniu, KMW, 2003, nr 4(242), ss. 551-561.
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(od 1997) czy „Mrągowskie Studia Humanistyczne” (od 1999),3#. Podobnie szeroko ro
ty.ІапУт badaniom regionalnym poświęcone były także wydawane w serii Zeszytów Naukowych
Λ
Szkoły Pedagogicznej „Prace Historyczne” (1997-1998). Przekształcone w 2000 r.
W· .5 frzeszłości” w większym stopniu udostępniły swoje łamy pracownikom Uniwersytetu
^ińsko-Mazurskicgo.
1(0 N°Wc czasopisma w zamyśle służą przede wszystkim popularyzacji wiedzy historycznej i tylM n'ewiclkim stopniu uzupełniają podejmowaną przez „Komunikaty” zróżnicowaną problema, f całego regionu. Trzeba jednak zauważyć, że już teraz w tych najnowszych lokalnych periodys Umieszczają swoje prace także autorzy związani uprzednio z „Komunikatami”. Rysuje się
tyJ 11 obawa, że w dalszej perspektywie lepiej wspierane czasopisma mikroregionalne będą
'fc ym stopniu przyciągały badaczy dziejów Warmii i Mazur, co może negatywnie wpłynąć
DjP^złc losy skąpo dotowanych „Komunikatów”. Z punktu widzenia dalszego rozwoju badań
U, z'cj<imi Warmii i Mazur konkurencja ta wnosi obecnie pożyteczne ożywienie, a na zmianę
|ys· nej w ciągu lal pozycji „Komunikatów Mazursko-Warmińskich" (do końca 2006 r. ukaza^ 2 5 4 numery), znanych nie tylko lokalnie, ale także w innych ośrodkach naukowych, wspo|e. ane inne periodyki regionalne nie wywarły na razie większego wpływu. Dzięki współpracy najDjj/M badaczy г różnych środowisk akademickich „Komunikaty” wpisały sięjuż na stałe w nurt
cps£yeh tradycji nauk historycznych w Polsce.

M ittelaltcr

und die erste

Kpoclic

der Neuzeit (vom

10. Jh . bis zu d e r Hälfte des 16. Jlis.)

als T hem a d e r V icrteljaliresschrift „K om unikaty M azursko-W arm ińskie”
Zusammenfassung
O b lie g e n d e Ausarbeitung stellt einen Versuch der Charakteristik und Auswertung von der Tätigkeit von „Komu
n ie ,azurs^°'Warmińskic" im Bezug auf die Erforschung der mittelalterlichen Frühgeschichte und der Anfänge der
dichte dar. Die Verfasserin setzte sich zum Ziel, die Anzahl und ІІегкипП der Autoren von geschichtlichen Ausarilcr (j3Cn zu diesen Themen statistisch zu bearbeiten, lis wurde vor allein die Bedeutung von wissenschaftlichen Kreisen
Publj. IVcrsilillcn Tliom (Karol Górski, Marian Biskup) und Danzig (Jan Powicfski) und der in diesen Kreisen bearbeiteten
lin n e n hervorgehoben. Es erfolgte auch die Auswertung der Vicrtcljahresschrift unter der Berücksichtigung von ihrer
U|,6Шг die Entwicklung der Wissenschaft in der Region.
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i^o р гГ ~ л »

fy t . ™Γ· G. Jasiński, Czasopiśmiennictwo historycvie Warmii i Mazur od drugiej połowy XIX wieku po cznsy wspólcie0
Zapiski Historyczne. 1998, l. 63, z. 2, ss. 119-143.

