
RECENZJE

Die Kreisbldtter von Ortelsburg 1843-1922. Auszuge aus
einer namen- und personenkiindlichen Qiielle zuni Alltags-
leben im siidostpreussischen Grenzgebiet, wydawca Genea-
logische Arbeitsgemeinschaft Neidenburg und Ortelsburg
(AGNO), Seeheim-Malchen bei Darmstadt 1996, Bd. la,b-5,
ss. 2683.

Omawiana praca stanowi juz dmg^ obszernfg wielotomow^ pozycjq, sygnowanc\
przez Genealogiczn^ Wspolnotq Nidzicy i Szczytna (Die Genealogische Arbeitsgemein
schaft Neidenburg und Ortelsburg), kierowan^przez Bemharda Maxina. Wczesniej wyda-
la ona bowiem podobne opracowanie kreisblatu nidzickiego, a w szerokich zamierzeniach
tej grupy jest opublikowanie jeszcze innych bankow danych na podstawie zachowanych
zrodel obu okrqgow, nidzickiego i szczyciehskiego, poczci.vvszy od czasow Prus Ksittzq-
cych. Niniejsza praca obejmuje wyci^i nazwisk ze szczyciehskiego kreisblatu z lat 1843-
1922. Opracowal je zespol, w sklad ktorego weszli: wspoinniany Bemhard Maxin (koor-
dynator calego przedsiqwziqcia), Grzegorz Jasihski z Olsztyna przygotowuj^cy material,
Bemd Blaudow odpowiedzialny za komputerowe przetworzenie danych oraz przede
wszystkim Heinz Rayzik, ktory spisal i znormalizowai wszelkie dane z kreisblatow.

Podstaw^ niniejszego opracowania bylo urzqdowe czasopismo, tzw. kreisblat.
Szczytno nie bylo wyj^tkiem, kreisblaty ukazywaly siq bowiem i w innych okrqgach ma-
zurskich. Zadaniem ich bylo informowanie mieszkahcow o pahstwowych i lokalnych za-
rz^dzeniach, zamieszczano w nich obwieszczenia, komunikaty, potem tez ogloszenia.
Ukazywaly siq w niewielkim nakladzie i byly dofinansowywane przez miejscowe urzqdy.
Na Mazurach najczqsciej musialy ukazywac siq w dwujqzycznej postaci. Badacze z
AGNO wykorzystali roczniki zachowane w bibliotece Archiwum Pahstwowego w Olszty-
nie oraz w bibliotece Osrodka Badah Naukowych w Olsztynie; obj^ly one czas od 1843
do 1922 roku (zbiory nie byly jednak kompletne).

Praca sklada si^ z piqciu potqznych tomow (pierwszy podwojny), wydanych w nie
wielkim symbolicznym nakladzie. Pierwszy torn (la,b ( 900 stron + 40 wstqpu) zawiera
wprowadzenie oraz rejestr osobowy. We wprowadzeniu przedstawiono zarys historyczny
okrQgu szczyciehskiego oraz dzieje „Ortelsburger Kreisblatter". Zasadnicz^ czqsc tego tomu
stanowi alfabetyczny wykaz nazw osobowych, wedlug nastqpujticego czteroszpaltowego
ukladu; nazwisko (tutaj od „Aalfanger" do „Zywitze"), imiona (kazde w oddzielnym wier-
szu), nazwy miejscowosci, ski^d one pochodzily i data wystqpowania w kreisblacie. W tym
tomie podano tez spis nazw miejscowosci, uzywanych w pracy. Jest to lista wedlug znomia-
lizowanych nazw, glownie z 1907 roku, oparta na danych dnrkowanych w kreisblacie.

Nastqpne cztery tomy zawieraj^ wykaz danych wedlug alfabetycznej listy miejscowo
sci: torn 2 od Achodden do Hohenstein (668 stron), torn 3 od Illowo do Muschaken (po
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s. 1367), kolejny torn od Nadarz do Rywoczyn (po s. 1997) i wreszcie torn ostatni od Sa-
adau do Zymna (po s. 2683). W sumie zawierajci one kilkadziesi^t tysi^cy przypadkow,
omowionych wedlug podobnego schematu jak lista osobowa. Po nazwie miejscowosci w
kolejnych wierszach podawano wszystkie odnotowane tutaj nazwiska, nastqpnie imiq, za-
jqcie i datQ wystqpowania \v czasopismie, a w nastqpnym wierszu pow6d wymienienia tej
osoby. Przy dacie podawano jeszcze symbol A lub B, dla odroznienie czy dany przypadek
pochodzit z list, czy wystqpowai w pojedynczej informacji.

Prace genealogiczne nie nalezq,do dziel wdziqcznych i iatwych, zarowno dla czytel-
nika, jak i ich autorow. Wyniki tej pracy nalezy jednak uznac za niezwykle przydatne i z
pewnosci^ powinny bye one wykorzystywane nie tylko przez w^skie grono genealogow,
lecz rbwniez historykow i jqzykoznawcow. Niewc^tpliwie znaczenie tego wydawnictwa
wzrosnie jeszcze po ukazaniu siq dalszych tego typu prac, gdy opracowane zostanie pozo-
stale terytorium Mazur i wczesniejsze wieki. Koncz^c, nalezy zauwazyc jeszcze jedno
zagadnienie, mianowicie tego typu wydawnictwa nie bylyby mozliwe bez pracy z kompu-
terem. To komputer otworzyl nowe i szersze mozliwosci gromadzenia i opracowywania
danych, w skali do tej pory raczej nialo wyobrazalnej.

Grzegorz Bialunski

Andrzej Sakson, Stosimki narodowosciowe na Warmii i Ma-
zurach. 1945-1997, wyd. Instytut Zachodni w Poznaniu, Ziemie
Zachodnie - Studia i Materialy nr 21, Poznan 1998, s. 429.

Prezentowana ksi^zka Andrzeja Saksona, poznanskiego socjologa i historyka, jest
kontynuacj^ i jednoczesnie ukoronowaniem wieloletnich badan tego autora, poswiqco-
nych ludnosci zamieszkuj^cej tereny obecnego wojewodztwa warminsko-mazurskiego po
zakonczeniu II wojny swiatowej.

Ta obszema praca podzielona zostala na szesc glownych rozdziaI6w, na ktore skla-
daj^ siq rozbudowane podrozdzialy. Ponadto calosc zostala uzupelniona bibliografi^ nie
zwykle pomocnymi indeksami (osobowym i miejscowosci), streszczeniem w j^zyku nie-
mieckim oraz aneksem, czyli w przypadkii tej ksic^zki, wkladkc^ zawierajjic^ dwie rozbu
dowane tabele (Liiclnosc ziem zachodnich w 1950 r. wedlugpochodzenia teiytorialnego vr
podziale na ludnosc miejskq i wiejskq; pierwsza tabela ukazuje dane w liczbach, druga w
odsetkach). Takze w tresci ksi^zki zamieszczono liczne wykresy i mapy, obrazuj^ce za-
chodzcice zjawiska. Dodac nalezy, iz autor korzystal tez z wielu materialow dot^d nie pu-
blikowanych, m. in. relacji i wspomnien, znajdujjicych si^ w jego posiadaniu lub udostqp-
nionych mu przez osoby zajmujc^ce siq dziejami Wamiii i Mazur.
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