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WAZNIEJSZE FRAGMENTY
SZCZYCIENSKIEJ KRONIKI MIEJSKIEJ:

WYDARZENIA DO 1807 ROKU

Historia lokalna oraz dzieje prowincji nabieraj^ ostatnio coraz wiqkszego znacze-
nia, zach(jca to do wnikliwszego poznania kronik magistrackich znajdujqcych sitj w wielu
miejscowosciach Prus. Cenny material tych zapisek w pefni wykorzystano tylko kilka
razy.

Magistracka i miejska kronika szczycienska to griiby oprawny w skor^ torn in folio
z wytloczonym grzbietem, naiezttcy do akt szczycienskiego archiwum magistrackiego- z
sygnaturii Facli 30, sub IV, No. 1. Liczne kontyniiacje kroniki siqgajq 1886 roku. Zasadni-
czti jej czQSC, obejmujticti okres do 1824 roku, pisal od 1806 roku bunnistrz Szczytna Ko-
walewski^. Wypowiada si? on w taki oto sposob (pomijamy tu rozwlekle i pelne ogoinych
frazesdw wprowadzenie): „Najprz6d, spogladajtic w przeszlosc: z akt nic nie da si? wy-
czytac o pocztitkach Szczytna, gdyz niestety wszelkie relacje na ten temat przepadly w po-
wszechnych tutaj niegdys pozarach. Mozna wi?c przede wszystkim z kroniki Caspara
Hennenbergera, duchownego szpitala", przytoczyc doslownie, co nast?puje: «Ortelsburg,
po polsku Sczitno, zamek, wybudowany anno 1266. Najpierw na wielkiego mistrza Hein-
richa Reussena^ najechali zaci?zni, niegodziwcy, zaj?li mu na koniec zamki. W wielkiej

' Gustav Friedricli Heinrich Sominerfeldt, nr. 3 marca 1865 r. (data siiiierci nieziiana). Byt synem Juliusa
Soinmerfeldta urz(;diiika podatkowego i Hemiine Korkowski. Do 1884 r. ucztjszczal do Eolegium Kryderycjaii-
skiego \v Krolewcu. potein tamze studiowal liistorii;, glownie u Hansa Pmtza i Riihla. Promowat si? w 1888 r.
dysertacjtj na teinat pielgrzyniki do Rzyinu cesatTta Henirka Vll. Od 1888 r. wraz z O. Masslowem i L. Quiddem
wydawal Bibliographic :tir Dciilschen Geschichtc ]aVo dodatek do ..Deutsclie Zeitschrift fiir Geschichtswlssen-
scliatt". Przez pewien czas byt nauczycielem gimnazjalnyni. Do 1928 r. napisal wiele artykulow histoiycznych,
ktore ukazaly si? b^dz w czasopismach wschodniopiotskich (szczegolnie w „Masovii"), b^dz w wydavvnictwach
ponadregionalnycli. Kilka z nidi odnosilo si? do historii poznego sredniowiecza, wi?kszosc do dziejow nowo-
zytnych. Zajmowal si? glownie liistoriii, a takze biografistykti Pnts Wscliodnicli, ale rowniez liistorici powszech-
nq; cz?sto przywolywat nie vvykorzystane dotqd zrodta archiwalne. Z jego prac warto wyniienic: Dr. Tidemann
Gie.'^e.s Berichle iiher die Krieg.^voiglinge derJahre 1579-1582 in Polen iind Livtand (Mitteilungen aus der Ge-
sdiiclite Liv-Est- it. Kurlands, 1910, Jg. 20) i Der Knnjlikl des Freilwrrn Jonas Kasimir zii Eidenburg mil den
prenfiischen Sldnden vom Mai 1656, und Eidenbings Berichle iiber die Gesandlschaflsreise ziim Zaren Alexei
nach Riga (Mitteilungen der Litterarischen Gesellschaft Masovia, 1909, Bd. 14), a takze wydanie dziennika
podrozy barona Georga Friedricha von Eulenburga (Mitteilungen der Litterarischen Gesellschaft Masovia
1908- 1920, Bd. 13-25).

" Obecnie nie istnieje.
^ Jacob Kowalewski byl burmistrzeni Szczytna w 1. 1811 1839.
Caspar Hennenberger (1529- 1600) historyk. kartograf i geograf pruski.
Chodzi zapewne o Heinricha von Plauena, ktory ftinkcj? wielkiego mistrza sprawowaf w 1. 1410- 1413

oraz wojn? polsko-krzyzackq z 1. 1409 -1411.



wojnie, anno 1455 poddal siq znowu Zakonowi'^. W vvojnie polskiej' anno 1520 przed Wiel- i
kanocci, kiedy nieprzyjaciele dostali Dzialdovvo, cz^sc z nich ciagnqta pod Szczytno i oble-
gaia go takze nieust^pliwie. Anno 1581 margrabia Jerzy Fryderyk polecit pobudowac tarn
o wiele piqkniejsze komnaty»".

Wedhig legendy, teraz* nizej zapisanej, miejscowosc wtedy zupelnie beziiidnig je-
dynie z kilkoma domami opuszczonymi przez davvniejszych poganskicli mieszkancovv -'
obok ktorej stoi stary, pochodzqcy z czasow Zakonu Krzyzackiego zamek, vv pozniejszycli
czasach jednakze zburzony i wybiidowany w novvszym stylu na siedzibq krolevvskiego iii-zq-
du intendenckiego** -odkiyl niegdys mysliwy scigajc\cy jelenia. Pozniej jako vvies baitnicza''
z wolna sIq rozrastala i zaiudniala. Cliociaz iegenda ta wydaje sitj malo wiarygodna, to prze-
mawia wszakze za nitifakt, ze gdy vv 1616 rokii miejscowosc t(j obdarzono piawami miejski-
rni'°, jako herb otrzymala jeienia wyskakujticego z zarosli. Przywilej miejski 23 marca 1616
roku wystawil margrabia Jan Zygmunt, lecz nie zostal on podpisaiiy przez niego, a jedynie
przez czterech owczesnych radcow rzc^dowycii": Friedricha biirgrabiego von and zii Dohn(^,
Hansa Truchsesa zu Witzhausena, Christopha Rapposa i Albreciita Bartiia. Pieczqcjiiz cat-
kowicie oderwana, ale poza tym nie iiszkodzona znajdiije si^ w aktach magistrackich doty-
cz^cych przywilejow i dokumentow zwicizanycii z nabywaniem majtitku.

Od tego czasu historia miasta staje siQ wiarygodniejsza, jednakze z duzymi lukami,
brak jeszcze jakichkolwiek wiadomosci o owczesnych czlonkach magislratu. Wedlug
przywileju miastu nadano 12 wlok'- ziemi, prawo do warzenia piwa i gorzelnictwa, dozor
policyjny i s£[downictwo. W jakiej sytuacji byli natomiast owczesni mieszczanie. wynika
ze sldw samego przywileju, kiedy to nakazano miastu, by w spornych wypadkach, ktore
samo osmiela si^ sttdzic, radzilo siq karczmarzy i soltysow z stisiednich wsi, ale vv spra-
wach kryminalnych wyrtjczalo si^ sttdem lawniczym w Bartoszycach. Nadana miastu nie-
wielka liczba wl6k szybko stala sitj dla mieszczan niewystarczajtica i jtiz w 1623 roku za-
kupiono las, ktdi^ wyrt^bano z powodu znajdujticej sitj wtedy w poblizti hamerni. Przywi
lej figuruje rowniez we wspomnianych juz aktach magistrackich, a sporztidzili go 4 kvvietnia
1623 roku za panowania margrabiego Jerzego Wilhelma owczesni radcy rzttdowi Friedrich
burgrabia i pan zu Dohna, Hans Truchses zu Witzhausen, M. von Wallenrod. Las ten, z ktore-
go 25 wlok chelmihskich obecnie znowu porasta zagajnik, zwie si? wcitiz Hammerudau'^
i Borken'**. Miana te wskazuj^^ na jego pocztttki, gdyz ruda jest polskim okresleniem na

* W r<;kopisie po ..teraz" dopisane ..niepewnej". pozniej Jednak przekreslone [przyp. G.S.].

Po wybiicliu wojny trzynastoletniej (1454 I4(j6) Szczytno w 1454 r. poddato sit; Zwiiizkowi Pniskie-
mu. wrogiemu Zakonowi K.rz,yzackiemu.
' Wojna Zakonu Krzyzackiego z Polskii piowadzona w I. 1519 -1521,
" Dobra paiistwowe. w ktorych dzierzawiono poszczegolne folwarki, Nie stanowily one jednego koinple-

ksu dobr.

Pod nazwii Bartna Strona.

Petne prawa miejskie Szczytno otrzymato w 1723 r.
Po 1525 r. krajowi nadano nowy ustroj. Dawne iirzt;dy zakonne zast<ipiono czterema dworskimi: ochini-

strzem. nadbiirgrabin. kanclerzem i wielkiin marszalkiem. Wraz z radcami dworu i s^du tworzyli oni Rad^ Na-
czelntt w Krolewcu.

1 wl6ka= 17.838 ha.

Rudka.

Borki Wielkie,
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Eisenerde, a Borken pochocizi oczywiscie od polskiego stowa borek (lasek). W 1669 roku
miasto nieszczQsliwie catkowicie spton^to, podobna tragedia nastj^jila ponownie w kwiet-
niii 1698 i po raz trzeci w I 71 7 roku. Z rozmaitych memorialow, wnoszonych po tej ostat-
niej pozodze, niestety bez daty i podpisovv, vvynika, ze ogien trawil wszystko, jednak za
kazdym razeni ludnosc wiejska iitowala sie nad biednymi pogorzelcanii i przydzieiala im
za darmo - jak wskazuj^ na to przytoczone wczesniej akta - drewno na odbudowQ
zgliszcz. Na rok przed drugini pozarem. vv 1697 roku, miasto nabylo ponownie 13 wlok,
zvvanych Podborek — wloktj chelmiiisktt za 25 grzywien. Przywiiej na to wydal ovvczesny
starosta w Szczytnie .lacob Spaitvein 30 wrzesnia 1697 roku, ale doktiment ten znajduje
si(j jedynie w odpisie we wspomnianych aktach. Dopiero od ostatniego pozaru dzieje tej
miejscowosci sti lepiej udokumentowane. Wtedy wprowadzono jtiz akcyz^'-, ale rozkaz
krolewski z 6 sierpnia 1720 roku zwalniat z niej pogorzelcow szczycienskich az do 1 maja
1721 roku.

VV 1723 roku poktczono st^d z niagistratem i zwiiizek ten trwal do 1 czerwca 1809
roku, przelo 86 iat. Od razii w 1723 roku owczesny s^dzia i pisarz miejski Natzkowius
zatozyl ksiQg^ wpisowq mieszczan i ten sam toin kontynuowany Jest az po dzis dzien. Ten-
ze rejestr wykazuje, iz niegdys wsrod mieszczan przewazali Niemcy, natomiast obecnie
wi(jkszosc mieszkancow stanowiii Polacy. Roznica w sytuacji dzisiejszej i owczesnej ma
dwojakie przyczyny:

1) poniewaz w wyniku cztjstych pozarow przybywali tu za lepszym chiebem rzemie-
slnicy niemieccy i w koncu tutaj zamieszkiwali, gdyz zywnosc byla tania, a i w sasiedniej
Polsce otwieraly si^ przed nimi bogate zrodla zarobkowania;

2) niektorzy z owczesnego tutejszego garnizonu kirasjerdw po odprawie z wojska
osiedlali si(j tutaj, a tenze garnizon stanowili wtedy przewaznie cudzoziemcy. Wsrod mie
szczan wpisanych w 1723 roku pojawia sisj sporo rodzin, ktorych czlonkowie z duzym po-
zytkiem sluzyli panstwu na wysokich urztjdach wojskowych, cywilnych i koscieinych:
Klingerowie, Ludwigowie, Schachtmeyerowie (obecnie von Schachtmeyer), Willtidowiu-
sowie (obecnie von Wildowski) i wieie innych. Owczesny burmistrz nazywal si? Chri-
stoph Weldt i Jest pierwszym wspomnianym w aktach burmistrzem Szczytna. Pozostalych
burmistrzow i s?dzi6w miejskich pomini?to i zaniechano podania osobliwszej, wi^z^cej
si? z nimi informacji.

W 1726 roku miasto zakupilo 2 wl6ki i 28 morg"' Iq^ki, zwanej Kasprowa Wola,
takze i teraz nalezy ona do miasta, a potozona Jest za Wolk^ Szczyciehsk^ nad novvihskimi
moczarami. Od tego roku az do wojny siedmioletniej'^ w miescie nie wydarzylo si? nic szcze-
gdlnego, w aktach nie wspomina si? nawet o zgonie kiola Fryderyka Wilhelma'^ i o wsti|-
pieniu na tron krola Fryderyka Wielkiego, szcz?sliwie miasto omin?ly tez niepomyslne
wypadki. Patentem z 18 sierpnia 1750 roku, ktory to doktiment w oryginale znajduje
si? w archiwum, Jego krdlewska wysokosc Fryderyk Wielki raczytzniesc roznic? mi?dzy

Poclatek posredni pobieniny prze?. wtadze panstwuwe od .spozycia niektorych towarow prodiikcji kra-
jowej. takicli jak scSI, cukier. tyton itp. Akcyzi; prodiicent oplacal 7. goiy, wliczaJnc j;i w ceni; towaru. posrednio
obciiiz.ala wiijc konsinnenta.

1 morga = 1/30 wtoki.
" Wojna ta toczyla sii; w I. 1756 1763.

Fryderyk Wilhelm 1 zinarl w 1740 r. i Iron po nim obji(l Fryderyk 11 zwany Wielkim
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statym a czasowym prawem do browarnictwa i w sumie 43 tutejszych slodownikow-piwo-
warow uznai za upowaznionych na stale do warzenia piwa. Nawet wojna siedmioletnia nie
przyniosla miastu szkodliwych nast^pstw. Wczesnie zaj^li je Rosjanie", nie napotykajq^c ,
oporu, mieszkancow dobrze traktowano, takze cale rzemioslo pracowalo w spokoju. Row- ;
niez po wojnie siedmioletniej w Szczytnie nadal panowal spokoj, przeniesiono tu garni-
zon huzarow, ktorzy jednak w 1778 roku wymaszerowali i wymarsz ten spowodowaf za-
stoj w obiegu pieni^znym oraz zahamowal zrodla zarobkowania. Odcziiwano to tym bar-
dziej, gdyz tutejsi mieszkancy, chociaz nie bogaci, to przeciez zyli w pewnym dobrobycie.

Dwa lata wczesniej, w 1775 roku, gdy u steru wladzy stal burmisti'z Link, zalozono
pi^kn^ alejq biegn^cti w kierunku Wielbarka, ktora pomimo wszelkicli burz dziejowych
szczqsliwie zachowala si^ do dzisiaj. W 1786 roku zniesiono tutejszy urzcid domenalny-",
a folwark wydzierzawiono. Miasto popetnilo niefortunny blild nie nabywajric szczycien-
skiego folwarku, ktory przeksztalcono w wies Fiugaty-', natomiast zakupilo szynk, znaj-
duj^cy siq zresztq w domu urzqdowym, za roczne okupne wynoszqce 53 talary i 65 groszy
oraz uwolnienie od akcyzy od polowy beczki piwa. Jednak po zmianie przepisow podatko-
wych i przy wolnosci rzemiosla nie przynosi on zadnej korzysci, latwo wi^c przewidziec, ze
fiskus"" odbierze ten skasowany szynk i uwolni od placenia corocznie okupnego*.

Wojna siedmioletnia wzbudzila za granic^ pewien szacunek dla ki'olestwa pi uskiego, ̂
umocnil si^ on jeszcze dzi^ki zakonczonej w 1779 roku bawarskiej wojnie sukcesyjnej--',
St^^d spokdj, jakim przez dluzszy czas cieszylo si^ panstwo. W tej sytuacji wszyscy ti oszczy-
li siq 0 wlasn^pomyslnosc, ktdr^jednak tyin trudniej bylo utrwalic, ze aktywniejsze kontak-
ty zewnqtrzne nigdy nie ozywialy tej miejscowosci, a zmiejskich i okolicznych jalowych p61
wr^cz na sil^ uzyskiwano plony. Dla calego narodu i takze dla tego miasta glQbokcg bolesnii
ran^byl dzien 16 sierpnia 1786 roku, kiedy to zmarl Jego Kiolewska Mosc Frydeiyk Wielki,
wszelako od razu nie pojawily siq istotne konsekwencje, poniewaz jego nastijpca slawnej
pami^ci krol Fryderyk Wilhelm II nie poczynil wazniejszych zmian, a stisiednia Rzeczpo-
spolita Polska byla coraz blizsza upadku z powodu niezgody i samowladztwa moznych.

Niepokoje w Holandii w 1787 i 1788 rokir" nie wywarly tu w ogole wplywu, zwla-
szcza ze rowniez tutejsza zaioga, ktonj^ stanowil szwadron nowo uformowanego w 1773
roku regimentu huzarow, miala pozostac na miejscu. Rowniez w sprawach wewnqtrznych
nie odczuwano istotnych zmian, gdyz to co dobrego wyniknqlo dzi^ki odpowiedniej poli-
cji, uwidocznilo siq dopiero po latach. Do pami^tek owego czasu nalezy w tym miejscu
zaliczyc przede wszystkim lepsze konstrukcje kominow i piecow, a takze niektore stojc^ce
nadal solidne budynki.

* W archiwum magistrackim w Szczytnie znajduje sii; jeszcze odr^bny dokiiment z. 1786 r,, dotycziicy
tego tematu, Jak rowniez sytuacji w gamizonie szczycienskim z 1737 r. [przyp. G.S.].

Majigek naleziicy do panstwa.
W 1901 r. wtciczona do Szczytna.
Urz^d skarbowy.
Wojna toczona mi^dzy Austriir a Prusami w 1. 1778-1779, wywolana na tie sukcesji po bezpotoinnej

smierci elektora bawarskiego Maksymiliana Jozefa.
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Trwajqce w Polsce rozruchy, dqzenie ludu do ustanowienia konstytucji, ktorej nig-
dy nie otrzymal, staly siq powodem zwotania kilku sejmow-^ Jednakze ich rezultaty przy-
niosly hanbq narodowi. Panstwo to naovvczas zajmowaio zbyt wielki obszar, azeby jego
s^^siedzi mogli dhizej przypatrywac siq tej walce rozs^dku z egoizmem oraz wewnqtrzne-
mu nieiadovvi. Dlatego mocarstwa Rosja, Austria oraz Prtisy tizgodnily i przeprowadzily
jego drug! rozbior. T^dy wlasnie wiosnq^ 1792 roku przemaszerowalo wiele oddziaiow
vvojska wyznaczonych do zaj^cia owego krajii. Zalozono tutaj wielkie magazyny, a cho-
ciaz od mieszczan i vviesniakow domagano si^ wieiti swiadczen, to jednak sowicie ich
wynagrodzono dzi^ki temti. ze panstwo i zoinierz za wszystko placili gotowkc^, ale brak
siadti tych papierowych pienitjdzy pozniej tilegaji\cych zniszczeniu. Narod polski, drqczo-
ny przez tak potijznych siisiadow, wezwal generala Kosciuszktj, wodza wyksztalconego w
Ameryce Poinocnej, aby stanttl na jego czele. Ten chcial wprawdzie dla narodu jak najle-
piej i dlatego zaskarbil sobie szaciinek wszystkich mocarstw europejskich. jednak niewie-
le mogt zdziatac wobec niezgody i egoizmu swoich rodakow. Wszelako doszlo do krwa-
wej wojny, ktorci rozstrzygncjla bitwa pod Sochaczewem-''. Poza dalszym fimkcjonowa-
niem tutaj wielkich magazynow i stacjonowaniem batalionu tlzylierow Lieberotta, miej-
scowosc ta przezyla podczas owej wojny niewiele godnych pami^ci wydarzeh. Na wspo-
mnienie zashigtije jednakze okolicznosc, iz obecny przelozony powiatu szczyciehskiego
landrat, pan rotmistrz von Berg-' otrzymal order zaslugi za wyrozniaj^c^ go odwag^ w
bitwie sochaczewskiej. Po tym wybuchu nast£[pil ogolny spokoj i rozruchy we Francji od
1788 roku oraz wojna Prus z tym pahstwem-''* nie spowodowaly zadnych wzmianek, po-
niewaz wszystkie te wydarzenia w ogole nie wywarly wplywu na Szczytno. Po zajqciu w
1792 roku Prus Nowowschodnich-'^ i w 1794 Prus Potudniowych''", miejscowosc stracila
wiele ze swego animuszu. Dawniej ozywiali ji\ bowiem podrozujitcy na sejmy do Warsza-
wy mozni z Kurlandii, Semigalii i Litwy, dajqc przy tym zarobek. Od 1794 roku zabrakto
garnizonow, dopiero w 1802 roku wrocily do Starych Prus regiment dragonow von Rou-
quette'a - 13, tiformowany w Przasnyszti - oraz owczesny regiment Buscha, stary regi
ment, ktory chlubnie szermowal juz w wojnie siedmioletniej. Ten nowy kwateninek wy-
wolal jednakze w miescie niewielkie poruszenie, gdyz stojqcy tu garnizon skladal si^ jedy-
nie z 90 zohiierzy, wyruszal on takze na manewry wiosenne i jesienne. Ale z powodu dhi-
giego okresu spokoju mieszczanin zupelnie odzwyczail sisj od dolegliwosci wojny i tym
bardziej byt niezdolny znosic jej nasttjpstwa. Spokoj ten trwal do 1805 roku, kiedy to sta-
cjonujqcy tu szwadron otrzymal nagle rozkaz do wymarszu. Nikt nie wqtpil, ze Jego
Krolewska Mosc", ktory w 1797 roku wstqpil na tron po swym slawnym ojcti, wezmie

Wydarzenia z.winzane z Konstytucjn 3 Maja 1791 r., ktora vv rzeczywistosci obovvisizywata do zawiiiza-
nia siij konfederacji targowickiej vv maju 1792 r.

Pomytka autora. O upadku povvstania zadecydovvala bitwa pod Maciejowicami 10 pazdziernika 1794 r.
W okolicacli Socbaczewa natomiast rzeczywiscie operowaly vvojska pruskie.

Karl Priedricli von Berg (1774 1850). vvlasciciel niaji\lku Borki (pow. szczycieiiski), od 1805 r. pelnit
obovvii\zki landrata povviatii ziemskiego nidzickiego, byl piervvszym landratem iiowo povvolanego powiatu ni-
dzickiego (1818 1820).

W 1792 r.

Provvincja obejniuj^ca ziemie na polnoc od Wisty i Bugu.
Prowincja obejmujiica ziemie na lewyni biyegu Wisty, wraz z przyczolkiem warszawskim.

" Fryderyk Wilhelm 111.

25



czynny udzial w wojnie miqdzy Austrici i Fi"aiicjc\. Takze tutejszy szwadron pod dowodz- ]
twem vvtedy majora, pozniej generala von Wiersbitzky'ego pomaszerovval na Sitisk. ale po
kilku miesiti^cach powrocil na swe kwateiy ku radosci mieszkancow, ktorzy iiie wiedzieli
nic o rezultacie staran w Wiedniii ministra von Haugwitza^-. W 1806 roku tenze szwadron
zosta} jednak okrutnie stc}.d przepqdzony. Wydarzenia od 1806 roku Sc^ tak straszne i vvszy- ^
scy jeszcze zyjc^cy w ten sposob je wspominajct, ze zashiguj^ one na dokladny opis ku
przestrodze potomnym. Podzieimyje na pevvne fazy, a iata od 1806 do 1812 w tej relacji
povvinny stanowic pierwszy etap.

Po przelamaniu przez butsj francuskiego samowladcy" wszelkich barier, Jego
Krolewska Mosc, jakkolwiek niechQtnie, zdecydowal sIq na wojn(j i cirignrit z cah\ pruskq
armi^przez Saksoniq i Turyngisj przeciw Franciizom. Pozostaly tylko zalogi stojrice garni-
zonem w twierdzach i cz^sc oddzialow wojskowych przebyvvajiicycli w Prusach Wscho-
dnich, z wyl^czeniem jednakze regimentu dragonow najpierw Buscha. potem Mansieina,
a w koncu Fleyckinga, ktorego jeden ze szwadronow stacjonowal w Szczytnie. Ale i on '
wraz z regimentem pociqgiictl do oddzialu rezerwy pod rozkazy ksitjcia wirteniberskiego j
Eugeniusza nad rzekq Saale w okolice Malle.

Ovvq. kampaniq wojenn^ wyroznia niezliczony ci^ nieszcz^sliwych wypadkow. po-
niewaz zaraz przy pierwszym zderzeniu z niepi"zyjacielem polegt z r^ki wroga ksirtzQ Liidwik
Ferdynand, pierwszy strzal armatni w bilwie pod Auerstadt"* pozbawil oczu, a po kilku
dniach i zycia dowodzricego marszalka polnego jego ksiriz^ci\ mosc ksi^cia Brunszwikir'-''.
Gubernatora Krolewca, generala podporucznika ekscelencjej von Riicbela''' dwie kule lanily
w klatk^ piersiowct, a armia pozbawiona najlepszych dow6dc6w, okrrtzona z tyki i z boku^
nie mogla myslec o odwrocie i jiiz si^ nie pozbierala. Jedynie general podpoiiicznik von
Bliicher" zgromadzil trochq kawalerii, zgarnri} wojsko opuszczone przez dowodcow oraz
pobite pod Halle i przystr^pil do godnego wiecznej pamiqci odwrotii az do Liibeki, stale
przez ponad dwa miesittce tocz;tc zwyciqskie walki, chct\c armiQ francuskc\ na tyle, na ile
mozna odsuiictc od panstwa pruskiego. Jednak w Lubece zbrakto mii czasu, by iimknqc
morzem i, gdy Dania nie pozwolila na przemarsz, osamotniony miisiai kapitiilowac wiaz
ze swoim wycienczonym wojskiem. Liczna armia francuska spotykala tym mniejszy opoi i tym
latwiej posuwata si^ naprzod po poddaniu si^ w skandaliczny sposob niemal bez walki twieidz
Magdeburg, Spandau, Szczecin i Kostrzyn. Tylko kilka slrtskich fortec, glownie Kozle, Glo-
g6w i Swidnica stawialy chwalebny op6r. Ale to wszystko nie zapobieglo temu, ze Juz iia
pocz^tku grudnia 1806 roku Francuzi stan^li w Warszawie i wzdiuz Wisly. Szczytno zas do- !
st^ito wielkiego szczqkia, bo w listopadzie i grudniu 1806 roku przez szesc tygodni gosci-
lo w swoich murach Ich Wysokosci krola i kr61owc\^'* wraz z calct rodzintt kr61ewsk;p

Christian Kurt von Haugwit?. (1752 1832), tlyplomata pruski. Po bitwie pod Aiisterlitz (2 XII 1805)
Napoleon 7,a7iidal od niego, aby Prusy oddaly Bawarii ksisjstwo Ansbach, Krancji Kleve. a .S7.waicarii twieidze
Wesel i Neuchatel. W zamian przejniowaly Hanower. ktory faklycznie nalezal do Anglii, co doprowadzilo je do
wojny z tym krajem.

Napoleon 1 Bonaparte.
■''* 14 pazdziernika 1806 r.

Karol Willielm Ferdynand. ks. bmnszwicki (1735 1806), gen. pruski.
Ernst Friedricli v. Riichel (1754 1823). gen. pruski.
Gebliard Leberecht von Bliicher (1742 1819), gen. pruski.
Fryderyk Willielm 111 i Luiza.
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Francuzi pobudzali do powslania davvne provvincje Prusy Poludniowe oraz Priisy
Nowovvschodnie i vvystawione tain regimenty, sktadajqce si^ z Polakow, rozbiegJy si? nie-
mal ZLipelnie. szczegolnie oddziaiy Ploetza. Chlebowsky'ego i 15 szwadron tovvarzyszy^''.
Tym dzielniej vvalczyty regimenty ze Starych Piais vvyslane nad Wislq, co krok utrudniajcic
posuvvanie siq Francuzovv, ale musialy opuscic swoje pozycje, po tym gdy spiesztica z po-
mocti armia rosyjska po wygranej bitwie pod Pultuskiem""'szla okr^zn^ drogq. przez Goly-
min. W kraju na pozycjg militania nadawala sitj jcszcze Pregota. nad ktorq Rosjanie podq-
zali przez Ostrolijk^, a wojska prtiskie po krwawej walce pod Dzialdowem - przez Szczyt-
no. 30 grudnia o drugiej po pohidniu - gdy naprzeciw nieprzyjaciela stalo kilka batalio-
iiow tlzylierow, glownie Schachtmeyera i dzisiejszy litewski regiment dragonow, wtedy
Baczki - tutejszq ludnosc wystraszyl huk armatni.

Francuzi poprzestali tymczasem na potyczkach nie wycliodzqc poza alej^ prowa-
dzacq do Wielbarka. Jednakze o dvvunastej \v iiocy wycofala si(^ resztka wojska pruskie-
go i 31 grudnia o siodmcj rano wkroczyli bqdz przemaszerowali pierwsi Francuzi. Nie
da sig opowiedziec, jakich gwaltow i przemocy dopuszczaly siq te wojska. Same obo-
wiqzkowe dostavvy, pomijajqc szkody. grabieze i kradzieze oraz wyzywienie, ktore
swiadczyli wlasciciele ziemscy mitjdzy 13 a 22 stycznia 1807 roku, obliczono na 10 518
talarow i 10 groszy, a szkody, grabieze itp. wedtug dokumentow si^galy 233 130 talarow
i 20 groszy. 22 stycznia 1807 roku wojska francuskie pozorowaty odwrot, jednak tylko
po to, aby sitj przegrupowac. Wicjkszosc domow w miescie stala pusta i gdy mieszkancy
zaczijli wracac, rozeszla sitj pogloska, ze armia francuska ma przemaszerowac stloczonq
masq. Mieszkancy znowu pouciekali, a przemarsz rzeczywiscie rozpoczql sii? 25 stycz
nia. O porzqdku nie bylo co myslec, doiny opustuszale, wide bez drzwi i okien, a ulice
staly sitj obozem wojskowym oswietlonym przez ogniska wart. Tak bylo wiele dni i nocy,
poki Francuzi nie dotarli do stojqcych pod Ilawq Pruskq armii rosyjskiej i pruskiej. Tu
nastqpila jedna z najbardziej krvvawych bitew"*', jakq kiedykolwiek stoczyl krwiozerczy
samowiadca francuski i przez ktorq znalazla sit? w rozsypce niemal cala jego piechota i
kawaleria. Takze Rosjanie i Priisacy wiele wycierpieli w tej bitwie. Francuzi musieli
wycofac siq w kierunku Pasltjki i mnostwo wyploszonych francuskich uciekinierttw
wkrotce nam oznajmilo, ze uwolnilismy si(j od nich. Rzeczywiscie zajejli oni swoje sta-
nowiska za Pasl^kq i nad Omulwiq, a w Szczytnie uiokowai sii? regiment kozakow gene-
rata llowajskiego (5). Kozacy, ktorzy obsadzili najbardziej vvysuniQte pozycje. bez prze-
rwy trwali w gotowosci, stqd swoje konie trzymali na ulicach pod golym niebem, z tego
tez powodu konski nawoz, ktory pozostal juz po Francuzach, si^gal do okien domow.
Konsekwencjq stacjonowania kozakow byly codzienne ich utarczki z Francuzami z
Wielbarka, a poniewaz sukcesy w malej wojnie odnosila przewaznie strona rosyjska,
l-'rancuzi zdecydowali sitj od niej uwolnic*.

* P67.iiiejs7,;i rt;k:| dopisaiio na koncii ust(;pii: ..w walce" [pizyp. G.S.].

Oddziaiy w shizbie pruskiej ztozoiie glownie z Polakow z zieni wli(czonycli do panstwa pniskiego po
kolejnycli zaboracli Polski

26 grudnia 1806

7 lulego 1807 r.
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W poniedziaiek przed Wielkanocci 1807 roku"- wysiin^li siq kawaleriit, jednak tysiqc
krokow od miasta na alei prowadz:icej do Wielbarka kozacy niemal doszcz^tnie vvybili
dwa szwadrony ich dragonow. Nie mogEic wejsc do miasta rozpocz^li vviqc odwrot. Ale
wWielki Czwartek 1807 roku"*^ powrocili z siedmioma tysiiicami piechoty, 16 dzialami
i gromad^^ kawalerii, wsrod ktorych znajdowaly siq tez nowo iiformovvane oddzialy pol-
skie. Kozacy zbyt slab!, nie wzmacniani przez piecliotQ miisieli ust^ipic z pola bitwy. Po-
zwolono wtedy poszczegolnym regimentom, inianowicie kazdemu regimentowi po dwie
godziny, pl^drowac miasto, a ulatwialy to niezliczone ogniska wart obozowych. Niczego
nie pozostawiono w spokoju i po tych wydarzeniach brak chleba wygonil stcid takze ostat-
nich mieszkancdw. O szostej rano w Wielki Pitttek'*'' kozacy, ktorzy stali tuz za Bartnq
Strong otrzymali posilki, rowniez dwa dziala, i pierwsze wystrzaly, ktore przelecialy nad
jeziorem^', magazynami, stodolami oraz wioski^ Fiugaty spadajc^c na alejq wielbarskig po-
nownie przegonily Francuzow. Miasto pozostalo wi^c w r^kach Rosjan az do kapitulacji
Gdanska. Francuzi szli na Krolewiec, a armie rosyjska i pruska po bitwie pod FrydU\-
dem''®, po ktorej Rosjanie zbyt latwo przystqpili do odwrotu, musiaty zaji\c ostatnit}^ slabt^
pozycjq nad Niemnem.

Gdy armia cofala si^ nad Niemen, miasto pozostalo bez zalogi. A tymczasem rosliny
w ogrodach dawaly juz trocliQ pozywienia, powoli powracali mieszkancy, ktdrzy dowie-
dzieli siq o tak szkodliwym dla Prus pokoju zawartym w Tylzy czy raczej w pawilonie na
rzece Niemen, co wprawdzie bardzo ich zmartwilo, jednakze pozostawala nadzieja na lep-
sze czasy"'. W sierpniu 1807 roku armia francuska przeci^ala z powrotem do Polski.
Mieszkancy, zadowoleni z uwolnienia si^ od Francuzdw, przestraszyli si^ jednak, otrzy-
mawszy powracajt^cy z Polski francuski garnizon kawalerii pod pietekstem przymusowe-
go sci^niqcia nie zaplaconych przez nich pewnych kwot kontrybucyjnych. Takze to przy-
sporzylo miasta znacznych kosztdw, jednakze po 14 dniach rzekomo egzekucyjne wojska
opuscily tQ okolicq.

Pan von Berg, ktdry wtedy byl landratem powiatu, mieszkal w Zagrzewie, w do-
brach potozonych pod Nidzicti. Francuzi zaj^li Nidzic^ juz w pierwszy dzieh swim Boze-
go Narodzenia 1806 roku i odtc^d miasto pozostalo bez jakichkolwiek kontaktow z landra
tem. Jednak owczesny pose! powiatu i rycerz pan von Berg na Borkach Wielkich sam za-
cz^l dzialac. Kilkakrotnie odwiedzit miasto w styczniu 1807 roku i naocznie przekonal
siq, jak^ cierpialo udrqkq, zachqcil takze kilka obecnych tam urz^dowych osobistosci do
zbierania kwitow, zardwno na rachunek francuski, jak i rosyjski, co potem przynioslo mia-
stu duze korzysci.

Tlumaczyta z j. niemieckiego i opracowala
Malgorzata Szymanska-Jasinska

26 marca.

27 marca.

Po zawarciu pokoju w Tylzy 9 lipca 1807 r. obszar panstwa pruskiego zmniejszyl prawie o polow^.
Mazury, po odst^pieniu przez Pjusy niedawno pozyskanycli ziem, staiy sitj znowu kraint^ graniczn^.
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