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Szanowni Państwo.

 Pragniemy oddać w Wasze ręce książkę, na którą składają się materiały zaprezento-
wane podczas konferencji naukowej „Od profanum do sacrum? Kamienie w historii, kulturze 
i religii dawnych ziem pruskich”. Powyższa impreza odbyła się w dniach 4-5 czerwca 2009 r.  
w Kruklankach, na Mazurach. Pomysł, aby zorganizować konferencję w tym właśnie miejscu 
narodził się podczas mojej pracy nad książką poświęconą historii Gminy Kruklanki. W okoli-
cy znajduje się kilka okazałych głazów, z którymi związane są podania ludowe. Wiele wskazu-
je na to, że część z nich służyła za ołtarze ofiarne pogańskim Prusom. Na konferencję udało się 
zaprosićwielu wybitnych historyków, archeologów i etnologów, których prace prezentujemy 
w niniejszej publikacji. W drugim dniu spotkania udaliśmy się na przejażdżkę samochodami 
terenowymi po Puszczy Boreckiej. Oprócz dziewiczej przyrody mogliśmy obejrzeć obiekty 
położone na obszarze Puszczy: głaz ofiarny koło Jakunówki, „Diabelski Kamień” z leśnictwa 
Knieja łuczańska i grodzisko na Gęsiej Górze.
 W pierwotnym założeniu książka miała posiadać identyczny tytuł, jak konferencja. 
W związku z tym, że kilku autorów (ł. Miechowicz, S. Szczepański, J. Wawrzeniuk) w swo-
ich artykułach poruszało zagadnienia wykraczające poza problematykę kamieni na ziemiach 
pruskich, pewnej zmianie uległ też sam tytuł publikacji. Przedstawiamy zatem „Kamienie  
w historii, kulturze i religii”. życzymy przyjemnej lektury, żywiąc nadzieję, że po zapoznaniu 
się z zaprezentowanymi materiałami, kamienie przestaną być jedynie milczącymi świadkami 
historii i przemówią.

     Robert Klimek
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