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S^SIEDZKJE KONTAKTY
MAZURSKIEJ SPOLECZNOSCIROZOG
Z KURPIAMIW XVII-XX WIEKU

Rozogi (Fi iedrichshof) maziuski\ miejscowosciii potozonq w poludniowo-wsclio-
dniej cz(jsci byiego powiatu szczycieiiskiego, nad izekit Rozogii, 3 km od bytej gianicy
prusko-polskiej. Lokalizacja wsi na pograniczu mazursko-kurpiowskim, na skrzyzowaniu
drog Szczytno (niem. Ortelsburg) - Ostrof^ka i Wielbark (niem. Willenberg) - Pisz (niem.
Joliannisburg, polska nazwa do 1945 roku - Jansbork), determinowala jej rozwoj i wply-
vvala wielorako na zycie mieszkancow. Funkcjonowala tutaj spotecznosc wioskowa,
pozniej miasteczkowa, ktora potrafda wykorzystywac polozenie Rozog do vvzbogacania
siq i tym samym rozwoju miejscowosci. Sq^siedztwo z Kiirpiami przyczynialo siq do wza-
jemnych kontaktow mi^dzy biiskimi sobie griipami etnicznymi, co w konsekwencji od-
dzialywalo na codzienne zycie Mazurovv. Podkreslic nalezy rowniez proces odwrotny:
sasiedztwo z Mazurami wplyvvalo na zycie Kiirpiow z Puszczy Zielonej. Rozwoj stosun-
kow ekonomicznycb na pograniczu spovvodowal powstanie dwoch dominujqcych w re-
gionie osrodkow gospodarczych; Rozog na Mazurach i Myszynca na Kurpiach. Prezenta-
cja zjawisk zachodzqcych w tym stosunkowo wqskim pasie nadgranicznym pozwala po-
kazac niezmiernie barwne zycie ludzi pogranicza. Spojrzenie na mieszkancow Rozog -
Mazuiow w aspekcie sqsiedztwa z biiskimi kulturowo i etnicznie Kurpiami w dziejach
pogranicza maziirsko-kurpiowskiego pozwoli lepiej zrozumiec procesy spoteczne zacho-
dzqce w tym regionie.

W artykule pomini^te zostaly zagadnienia zwiqzane z osadnictwem na tym terenie,
przede wszystkim w XVll-XVIII wieku oraz migracja ludnosci po II wojnie swiatowej.
Problemy te zastugujq na osobne omowienie ze wzgl^du na swq waznosc. Zagadnieniem
wzajemnych powiqzan Mazurow i Kurpiow zajmowal si^ Marek Nowotka', skupiajqc si^
jednak przede wszystkim na problematyce osadnictwa z Mazowsza po 1945 roku oraz
dzialalnosci rucliu polskiego na tym obszarze. Interesujqcy jest artykul Janusza Willaume-
poruszajqcego problematykq kontaktow polsko-pruskich w calym pasie nadgranicznym i
ich oddzialywanie na oficjalne stosunki mi^dzypanstwowe w okresie istnienia Ksi^stwa

' M. Nowotka, I'ogmniczc kurpiowsko-inazuiskiL' w imicach i dzialatuosci Adania Ch(^tnika, Zeszyty
Naukowe Ostroltjckiego ibwarzystwa Naukowego (dalej OTN), 1993, R. 7, s. 52 -56; tenze, Pmblematyka ba-
duwcza jxigrunicza kurpiowskn-mazuvskicgo, Zeszyty Naukowe O TN, 1995, R. 9, s. 283- 298; teiize, Ruchv tud-
nosciun c mi pngruniczu iiiiiziirsko-kurpioHskini, Zeszyty Naukowe O TN, 1992, R. 6, s. 55 64; tenze, Z dziejdw
pogranicza kurpiowsko-mazurskiego (na przykladzie gniiny Rozogi). Rocznik Mazurski, 1996, t. 1, s. 18 -29.

■■ .1. Wlllaume, Sto.iunki .sq.siedzkit' Ksii^.ilwa Warszaw.skiego z PriLsami, Przegltgi Zachodni, 1951, t. 3.
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Warszawskiego. Sprawy pogranicza mazursko-kurpiowskiego znalazly odzwierciedlenie
w publikacjach Adama Chqtnika^ i Heniyka Syski-^ poruszajticych zagadnienia etnogra-
ficzno-obyczajowe i wyiazaj^cych poglc^d o kulturowej jednosci Kurpiow i Mazurovv.

Rozogi zatozone zostaly stosunkovvo pozno, gdyz w 1645 roku, ale jako pierwsze w
pohidniowo-wschodniej cz^sci powiatu szczyciei'iskiego, rozpoczynajtic osadnictwo
szkatulowe na Mazurach. Wies zalozyl Jacob Bieber, wywodzqcy siq z rodziny niemiec-
kich soltysow, najprawdopodobniej z Natangii, poslugiwal siq jqzykiem niemieckim.
Pierwsi osadnicy przybyli z terenow osadnictwa krzyzackiego oraz z siisiedniego Mazow-
sza i Kurpi^.

W piewszych latach scisiedztwa Mazurow i Kiirpibw piervvszoplanowii role odgiywa-
ly stosunki wyznaniowe, poniewaz ksztaltowaly si^ wowczas relacje mitjdzy protestanckimi
Pinsami a katolickim Mazowszem na zalesionycli obszarach Puszczy Jansbt)i".skieJ i Zielo-
nej. Nabozenstwa w Rozogach zaczqto odprawiac w 1649 roku. ale odbyvvaly sitj one niere-
gularnie. Drewniany koscibl zbiidowano w 1665 roku na poludniowym krancu wsi i od tego
czasu istniala tutaj parafia ewangelicka. Nabozenstwa odprawiano w j^zyku polskim i nie
mieckim. Piewszym pastorem zostal Martin Grabovius, ktoi'y zmart w 1677 roku na skutek
ran odniesionych w czasie napadu zorganizowanego z Myszyiica na Kurpiach. Z rozoskiego
kosciola zabrano krzyz i umieszczono go w kosciele vv Myszyncu''.

Misja jezuicka w Myszyncu povvstala za zgodii krola .lana Kazimieiza, na mocy
przywileju z 22 grudnia 1650 roku, w celu przeciwdzialania rozwojowi proteslantyzmu na
pograniczu Puszczy Jansborskiej i Zielonej. Na pograniczu mazovviecko-pruskim scieraly
siq wplywy luteranizmu i katolicyzmu. Jezuici vv swej sluzbie oprdcz opieki duchowej nad
mieszkancami Puszczy Zielonej zajmowali sitj navvracaniem innowiercow i oiganizowa-
niem misji na teren s^siednich protestanckich Prus. W spisie imiennym zakonnikdw z
1676 roku przy St. Karwackim zaznaczono ,,missionarius in limitibus Prussiae (misjo-
narz na pograniczu Prus). Jezuici zorganizowali w 1711 roku az 88 podrdzy na pogianicze
mazursko-kurpiowskie. Zakonnikom pomagal wagq. swego urzQdu starosta ostioJijcki Jan
Kos, ktory w 1692 roku mieszkancom parafii myszynieckiej ogJosil, iz w citigu jednego
roku i szesciu tygodni protestanci majqporzucic swojq religi«i. Reakcjq pastoiow z inazur-
skich parafii byl zakaz, pod grozbqkary pieni^znej, uzyczania domovv przez Mazuiow do
odprawiania inszy swi^tej przez zakonnikdw. W myszynieckiej misji przestizegano takze

A. Ch^tnik. Maziirskini szlakieni. Lomza m.tQ; tenze. Maziiizy prtiscv na plaszczyznie nuizn\\ icvkicj\
Komunikaty Dzialu Informacji Naukowej Instytutu Mazurskiego. 1948, nr 4; tenze. Warnnkignspodarczo-kiilin-
raliie na pograniczn knrpiowsko-mazurskim, Loniza 1927.

H. Syska, Scahmcpograniczc, Warszawa 1975.

^ Gelieimen Staatsarcliiv l'reus.sisclier Kulturbesitz. Berlin-Dalilem. Staatsarcliiv Konigsborg (dalej
GStAPK,), Tit. 104 d. k. 2. 5 7; M. Biskup. Uisloria I'omnrza. t. 2. Poznaii 1976. s, 334; W. Cliojnacki. Osadnic-
two polskie na Mazurach w XIII- XVII wieku, w: Szkice z dziejow I'oinorza, t. 2, Warszawa 1959. s. 15. VV. Kulin,
GeschuiUe der deiUschen Oslsiedhing in der Neiizcil, Bd. 2, Koln-Graz 1957. s. 39

^ GStAPK., Ostreussische Folianten 8030, k. 29; W. Chojnacki, Zhmy pnlsko-cwangelickic w hrlych Pr,,.
sack Wachndnich wXVi-XX vi'.. Reformacja w Polsce. 1953 1955 (driik 1956). R. 12. nr 19 55. s. 382. A. Har-
noch. Chronik and Slali.ilik der evangelischen Kirchen in der I'rovinzen Osl- and Westprenssen, Neidenbiirg
1890, s. 196; W. Jeiniellty, Parafie Puszczy Kurpiowskicj. Lnniza 1975, s. 20; F. Moeller. Altpreussisches
c'vangelisches PJarrerbuch van der Reformalinn his zur Verlreihung iin Jalnv / 945. Bd. I. Hamburg 1968, s .39;
W. Paprocka, Myszyniec. Studium z dzicjaw iniasla. Warszawa 199.3, s. 23.
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zasady, ze jeden Jezuita przeznaczony byt do sprawowania opieki nad katolikami w Pru-
sach. Znal on takze j^zyk niemiecki ,,dla sluchania spowiedzi ludnosci pruskiej zamie-
szkalej w tej paiafii", do ktorej zaliczano: Faryny, Klon, Ksi^zy Lasek, Rozogi. Szczytno,
Wielbark, Pisz'.

W czasie vvojny potnocnej w 1708 rokii rektor jeziiitovv w Lomzy, w sprawozdaniu
do pizelozonych w Rzymie informuje o trzykrotnej nieudanej probie podpalenia kosciola
w Myszyncu przez zotnierzy szwedzkich. Dopiero z pomoca mieszkancow Prus, ktorzy
nasiiiarovvali drzvvi i sciany smolri i zywici\. spalono kosciol. Podpaiaczy spotkaf tragiczny
ios, ,.vvyzionQli ducha""*.

Reakcja Kurpiow byta w takiej sytiiacji latwa do przewidzenia. Raphael Skerlo. pa
stor Nv Rozogach od 1691 rokii, zostal przeniesiony do Elku \v 1709 roku po tym. jak po-
szedt .,za granici? wypehiiac s\voJt\ posliigq i niecnie obeszli si^ z nim tzw. Kopiker (Kur-
pie). strzelali do niego i podziurawili jego ksisjzovvski plaszcz"''. Poiniino tych trudnosci
iiiist^powal rozvvbj kontaktow handlowycli mieszkancow Rozog z Kiirpiami. Sprowadza-
no wdwczas z Prus na Kurpie rusznice, proch, kule'". Ksiqza Jeziiici z Myszynca przemy-
cali ze Szczytna przez Rozogi gorzalktj i pi wo. Proceder ten dawat korzysci obu stronoin".

Pomijajcic sprawy zwi;\zane z osadnictwem i migracjii ludnosci w Puszczy Zielonej i w
poludniowcj czijsci bylego powiatu szczyciehskiego, przed.stawione wydarzenia wydajii sitj
bye charakterystyczne dia owczesnej rzeczywistosci silnie zwi;izanej z duchowii sfert^ zycia
czlowieka. Misja jezuicka w Myszyncu zostala zalozona wJasno okreslonym celu szerzenia
wiary katolickiej na Kurpiach i przeciwdzialania post^pom protestantyzmu. Sasiedztwo z
ewangelickimi Mazurami. przy jeszcze stosunkowo latwej mozliwosci przekraczania grani-
cy pahstwowej, powodowalo zadraznienia na tie religijnym. tym bardziej ze jezuici probo-
wali objuc duchowq opiek;\ ludnosc mazursktp ktorej korzenie wywodzily sit? z katolickiego
Mazowszii. Sytuacja taka prowadzila w pocztgkach ksztaltowania sitj parafii rozoskiej i my-
szynieckiej do zadraznieh i konfliktow. ktore pdzniej juz nie wystqpujti.

Waznym wydarzeniem w dziejach Rozog byl reskrypt krola Fryderyka Wilhelma II z
22 pazdziernika 1789 roku. podnosz<icy wies do rangi miasteczka (Marktflecken) i jedno-
czesnie zmieniajqcy urzijdowti nazwij z Friedrichowen na Friedrichshof. Reskrypt krdlew-
ski swiadczy o rozwoju gospodarczym miejscowosci. Waznym czynnikiem sprzyjajcicym
wzrostowi ekonomicznemu byt dobrze rozwijajticy sitj handel przygraniczny'-. Po drugiej
stronie granicy w 1792 roku krol Stanislaw August, erygowat miasto Myszyniec' Koniec
XVIII wieku i pocztgek XIX wieku to rozkwit intratnego handlu ptotnem Inianym i jato-
wiziitp Plotno Iniane w calosci kupowali polscy Zydzi z Kurpi, przybywajqcy do wsi juz
wczesiiii wiosnti i pozostawali az do kohca procesu produkcji'"'. Wladze Prus w 1786 roku

' A. Cliijtnik. Kurpie, Krakow 1924, repriiit Ostrolijka 19(i6, .s. .24 .35; W. .lemielity, op. cit., s. f) 14; L,
Krzywicki, Kurpie, w: tegoz, Dzie/ci, t. 6. Warsz.awa 1962. s, 509; W. Paprocka, op. cit.. s. 14 -23.

W. Jeinielity. op. cit., s. 22.

' M. ioeppcii, Historia Mazur. Oisztyn 1995, s. 285 286.
A. Clictnik, Ktirpie, s. 26,

'' W, Paprocka, op. cit., s. 22.
M, Voii jVIeyliiitcr, Die Liiuclgemeiiten des Kreise.'! Ortelshurg, WOrzbiirg 1967, s. 68,
" W. Paprocka, op. cit., s. 26 27. 1 12.

W. Chojnacki. iVIazuiy i lyaniiia 1K00-1H70, Wrr)cta\v 1959. s. 69; M. Von Meyhofer. Die Laudgeineiden
des Krei.te.s Orlelshiiig, Wiirzburg 1967. s. 68; tenze. Per Kreis Orlehhiirg, Wiirzbiirg 1957. s. 90.
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utworzyiy w Rozogach filitj urzqdu celnego w Piszu, aby ositigac korzysci finansowe z
handlu z RzeczjyDospolit^'^. Oplaty za przewoz tovvarow przez gianict^, dokonane w iirz^-
dzie celnym w 1812 roku wyniosly 934 taiaiy 49 groszy. Wsrod platnikow vvymieniono
osoby; W. S. J. Griebisch, pastor Faberg. von Obieckowiz, Z. R. Gnicwiz, Lipski. N. Z. E.
Wisrowisky, von Gross, K. Perner, Bergan, Scliander, A. Griebisch, Gilling. Lindrnhower,
H. J. Lorisch'®.

Utworzenie Prus Nowowschodnich po III rozbiorze Rzeczypospoiitej w 1795 roku
zlikwidowalo pahstwowti granicq poisko-pruskti, co dalo asuinpt do penetracji gospodar-
czej obszarow vvl^czonych do Prus. Polozenie Rozog predystynowalo Je do odgrywania
waznej roli w rozwoju handlu z mieszkahcami novvych ziem pahstwa pruskiego. Mie-
szkahcy Rozog prowadziii ozywione kontakty handiovve z mieszkahcami Myszyhca,
ktory odgrywal podobntiroi? na Kurpiach w stosunku do Mazur. W tym czasie, pod koniec
XVIII wieku, kilkunastu ,,kramarzy i profesjonalistow ' z Prus osiedlilo sifj vv Myszyhcu'^.

Charakter kontaktow mieszkahcow Rozog z Kurpiami zmienil si^ pod koniec XVIII
wieku. Sprawy religijne, wczesniej tak wazne, przestaly odgrywac istotnti roitj, chociaz w
zyciu codziennyin Kurpiow i Mazurow religijnosc pozostala niezmiernie wazna. Od lego
czasu handel stal siq najvvazniejszti plaszczyznti wzajemnych kontaktow.

W Rozogach, Wilamowie, lesnictwach Spychowo (Pupy) i Korpele w 181 1 roku zna-
leziono obfite poklady bursztynu. Chlopi i polscy konskrypcjonisci zawladnqli siltt i podstq-
pem certne zloza, znajdujc(,c nabywcow w sqsiednich krajach. Koniec tej rabunkowej eksplo-
atacji dalo dopiero zwolanie w 1813 roku pospolitego ruszenia (Landsturmu)"*. W aspekcie
zycia spolecznosci pogranicza interesuj^cy by! udzial polskich uciekinieiow pi zed sluzbq
wojskown w poczqtkach kopania bursztynu. Juz wiosnti 1812 roku wydaizyl sitj incydent
graniczny, w wyniku ktorego Johann Elwitz ze strazy granicznej (Grenz-Jagei) w Rozogach
zostal postrzelony przez „poddanych Ksiqstwa Warszawskiego nad granicii pi tisk^t mieszka-
j^cych", ktorzy kopalnie bursztynu w Prusach napadali, rabowali, „na wsiach i mieszkah-
cach dopuszczali siq gwaltow". Wydarzenia te staly si? przedmiotem oficjalnego zazalenia
posla pruskiego w Dreznie u krola saskiego Fiydeiyka Augusta jako ksi?cia waiszawskiego.
0 przest?pstwa te oskarzono mieszkahcow „Dombrowen, Grondzken, Waimiaka i Dud , a
ostatecznie st^d w Lomzy 24 lutego 1819 roku uznal Jozefa Szczepana et Comp z Warmiaka
winnym pogwalcenia terytorium Prus i postrzelenia .1. Elwitza'^

Kurpie w XVIII i XIX wieku kopali bursztyn w duzej ilosci w gniazdach i pasach
lesnych w okolicach Kadzidla, Dylewa, Myszyhca i Wolkowych-" i dlatego probowali
jego eksploatacji w s^siednich Prusach.

Das Orlsbiicli Jiir tias Deiilsche Reich, Berlin 1938, s. 435.
Amts-Blatt der Kdniglichen Preii.ssisclien Regieriing 7.u Konigsberg, Personen Kundliche Ausziige

1811-1870 von Friedwald Moeller, Hamburg 1985, s, 710.
" W. Paprocka, op. cit., s. 28.

A. li. Preuss, l'reii.s.sische Laiules- iiiul Vnlkskuiule iler Rcschreihiiiijf vim J'reiis.sen. Kdnig.sberg 1835,
s. 109; J. Schumann, Die Benisieiiigrabereicn von Frieclrichshof int siidlischcn Masuren Nenen Dreussischen
Provinzial-Bldller dritle Fnlge, 1864, Bd. 9, s. 351-352; M. Von Toeppen, op. cit., s 329.

Archiwum Panstwowe w Olsztynie (dalej AP Olsztyn), 1 60/61, k. 15, 37, 41, 43, 49; J. Willaume, op,
cit., s. 400.

A. Ch^tnik, Z Puszciy Ziekmej, Warszawa 1978, s. 44-45; Z. Niedziatkowska, Kurpie. Borv Osirolqc-
kie, Warszawa 1988, s. 48 49.
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Wiek XIX to szybki rozwoj przestizenny i demograficzny Rozog. O ile w 1817 roku
wedlug S. G. Walda liczyly 747, to v, 1887 roku juz 2176 mieszkancow. W 1835 roku
powstala preparanda nauczycielska, przeksztalcona vv 1866 roku w pelne seminarium na-
uczycielskie, ktore \v 1884 roku przeniesiono do Szczytna-'.

Dzi^ki wczesniej uksztaltowanym powiq^zaniom handlovvym pograuicze maziu-sko-kur-
piowskie wykorzystane zostaio przez Rzqd Narodowy podczas powstania styczniowego
jako teren przerzutu broni do Krolestwa-^

Kontakty mazursko-kurpiowskie w 11 polovvie XIX wieku rozwijaly sitj na trzech
plaszczyznacit. RozpoczQlo siq wdwczas ti-\vajctce do lat trzydziestych XX wieku zjawisko
sezonowej pracy robotnikow z Kuipi na Mazurach oraz emigracja do Ameiyki przez Rozogi.
Najbai'wniejszy by! jednak, dobrze prosperuj^cy na tym terenie i zwi^zany z handlem przy-
granicznyni - przemyt.

Srednio urodzajne ziemie nie byly vv stanie zapewnic podstaw egzystencji mieszkan-
c6w Puszezy Zielonej. Gospodarstwa kurpiowskie liczyly przeciqtnie od 2 do 6 morg slabej
ziemi, najczQsciej piaskow. Stale wzrastala liczba ludnosci i w konsekwencji poszukiwano
zarobkow w Prusach i Ameiyce. Wyst^pujjice w drugiej polowie XIX wieku klqski zywiolo-
we: epidemie, powodzie, susze, pozary i nieurodzaje pogiqbialy trudnosci gospodarcze Kur-
pi. Poczcttkowo wyjezdzali tylko m^zczyzni, lecz z biegieni czasu zaczqly wyjezdzac takze
dziewcz^ta. Ogloszenia w jQzyku polskim poszukujttce robotnikdw sezonowych ukazywaly
si? w lokalnej urz?dowej prasie, a jednym z pierwszych organizatorow by! kupiec ze Szczyt
na, Freymann. Wladze pruskie wprowadzily obowiiizek posiadania legitymacji przez pracu-
jiicych na Mazurach Kurpiow i okreslily maksymalny czas pobytu od 1 marca do 20 grudnia.
Wladze rosyjskie zezwalaly na t? emigracj?, ale pobieraly stosunkowo niewielkie oplaty za
zezwolenie na opuszczenie kraju. Robotnicy pracowali przy zniwach, sianokosach, kopaniu
ziemniakow i burakow. Prace melioracyjne, polegajctce na osuszaniu bagien Latana i regula-
cji rzek, scictgaly wielu ch?tnych Kurpidw, ktorzy pracowali przy pracach ziemnych. Zara-
biali wystarczajqco duzo, aby utrzymac pozostawione vv kurpiovvskich wioskach rodziny. W
czasie jednego sezonu przed I vvojnE[ swiatovvtt zarabiano przeci?tnie 50-60 rabli (na Kur-
piach wowczas dziennie mozna bylo zarobic 20-30 kopiejek), a w okresie miqdzywojennym
mozna bylo zarobic 100-150 marek, co w przeliczeniu wynosilo 200-300 zlotych-'.

Rozogi dla mieszkancow Puszezy Zielonej byly pienvszym etapem w?dr6wki do Ame-
lyki. Specjalni agenci zach?cali Kurpiow do wyjazdu za ocean, oferujc\c bardzo korzystne
warunki. Agentami byli najcz?sciej Zydzi podajitcy si? za handlarzy lub przewoznikow,

AP Olsztyn, I 1330, k. 12; Der Kreis-Blatt ties Koiiiglich Preussischen Landraths-Amtes Ortelsburg, 43,
27.10.1S66; M. von Meylidfer. Day Krei.s, s. 117; Slowiiik gcognif'iczny Kroleslwa Polskicgo i iiiiiycli krajdw slo-
n-iaiiskich. Warszawa 1888, t. 9, s. 842; S. G. Wald. Topngraphische Obersichl des Veywaltungs-Bezirks der
Kditiglic heii I'reiissisclien Kegiening zii Kdiiigsheig in I'lviissen. Kdnigsberg 1820, reprint Hamburg 1979, s. 223.

Zagadnienia te zostaly przedstawione \v pracach; Z. Kudrzycki, Z dziejow Rozog, cz. 11, „K.urek Ma-
zurski"nr 17z30 X 1993; tenze, Z t/nV/Vin'«oro!,', cz. lll.tainze, nr 18z 13 XI 1993; tenze,/'oviiMnm 5fvr-mV)-
U'C (Z dzie/oH- Rozog). tamze, nr 2 z 29 1 1994; tenze, I'owiul .szczvcien.ski ic Powstanin Styczniowym. tamze, nr 4
7 26 II 1994; tenze, Z dzicjdw Rozog i okolic, Zeszyty Navikowe O 1 N, 1994, nr 8.

A. Cln;tnik, Z pnszczv, s. 73; tenze, Kurpie. s 52 53; tenze, Warunki. s. 100, 106; ,1. Kobtis, Pizez
zie/onq gran icy. Warmia i Mazury, 1975, nr 9, s. 15; Z. Niedzialkowska, op. cit., s. 162; Ortelsburger Kreis-Blatt,
32, 1 2.08.1865; ,1. Szczepanski, pinigrac/a zarohkomi z Knrpion'.'izczyzny (do I nojny .iwiaunvej). Zeszyty Nau-
kowe O PN, 1993, nr 7, s. 40, 42, 46.
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ktorzy dziatali w pasie nadgranicznym w rejonie Myszynca. Wyjezdzali przede vvszystkim
dezerterzy z armii carskiej, przekraczanie granicy odbywaio si^ noc^ lub podczas zlych
warunkow pogodowych, czqsto przekupywano wczesniej straz granicznq^. Emigranci no-
cowali w Rozogach na prywatnych kwaterach i dalej pod opiek^ specjalnych agentow byli
transportowani do Hamburga, sk^d plyn^li za ocean. Wladze pruskie nie wtrf^caly siQ do
tej wqdrowki ludzi. Czasami, niektorzy po kilku latach z zarobionymi pieni^dzmi vvracali
do rodzinnych stron. Pastor Louis Oskar Franz Ehm w 1914 roku uslyszai wyznanie stare-
go umieraj^cego karczmarza z Rozog, ze ten dwoch powracajq.cych w polowie iat 90. XIX
wieku z Ameryki Kurpiow zamordowal zabieraj^c im gotowkq i pogrzebal w swoim ogro-
dzie. Emigranci ci posziikiwani byli przez policj^, a wszelkie slady urywaly si^ \v Rozo
gach i zostaii uznani za zaginionych-".

Rozwoj handlu pi'zygranicznego i przemytu determinowany by! zmianami stawek cel-
nych miqdzy Krolestwem Polskim, pozniej II Rzecztjpospolit^a Priisami, ktore ozywialy lub
hamowaly wymian^ handlow^ oraz przemyt. Restrykcyjncj, taryf^ celn£i wprowadzono w
1823 roku. Zabraniala ona wwozu na Kurpie bez specjalnej opiaty licencyjnej wynoszcicej
60—100% wartosci towaru: tkanin Inianych, sukna, wyrobow ze skory. Spowodovvalo to za-
hamowanie oficjalnych kontaktow handlowych, rozwoj przemytu. T(5 lestrykcyJnEj^ taryf^
celn^ zniesiono na pocz^tku Iat 50. XIX wieku, jednak w 1877 roku ponownie zmienily siq
przepisy celne ograniczajtice eksport z Prus wyrobow tkackich, plocien i sukna .

Na targi odbywajc^ce si^ na rozoskim rynku w kazdy piritek zjezdzali kupcy z powia-
tu szczyciehskiego, zNidzicy, Olsztyna, Reszia, Kqtrzyna, Gizycka oiaz z sj^siednich Kur-
pi. Atrakcyjnosc targow powodowana byla nadgranicznym polozeniem Rozog. Handel
przygraniczny by! jednym z warunkow dobrego rozwoju gospodaiczego miejscowosci,
Przez granicq przewozono drob, jaja, maslo, makuchy, zboze, cebulcj, ogorki, diewno i
tni^so wieprzowe, a mogli tego dokonac mieszkahcy pasa granicznego o szeiokosci 12
km. W budynku przy granicy, w ktorym miescil si? urzE^d celny. Otto Pilsky prowadzil jed-
noczesnie wyszynk. W kazdy pit^tek, przed targiem, konie i swinie badal tutaj weterynarz.
Handlarze prowadz^cy konie na targ ustawiali si? w kolejce od urz?du celnego do kuzni
oddalonej o 200 metrow. Codziennie na odpraw? celnc^ czekaly liczne fuimanki, poniewaz
przewozone mi?so i inne artykuly zywnosciowe musialy bye zbadane przez lekaiza. Jedna
osoba mogia przeniesc z Kurpi do Rozog na przyklad cztery funty (1 funt - 560 gram)
mi?sa wieprzowego bez opiaty celnej po 20—25 feningow za I funt. Celnicy cz?sto pizy-
mykali wspanialomyslnie oczy, gdy przez granic? przechodzily kobiety z wi?kszq ilo-
sci^ mi?sa. We wrzesniu polscy Zydzi p?dzili przez miejscowosc tysitice g?si do Swi?-
tajna. Glowna ulica zamieniala si? w morze g?gajti.cych g?si, ktore cz?sto rozcitigalo
si? na dlugosci wi?kszej niz kilometr. Mozna bylo wowczas kupic g?s za I mark?. Zy
dzi zatrzymywali si? na postoj tylko w gospodzie Schmidta ze wzgl?du na jedzony czo-
snek, ktory wydzielal nieprzyjemny zapach. Przejscie graniczne otwarte bylo w dzien, a
noc^ zamkni?te. Zarz^dzenie to nie dotyczylo lekarzy, akuszerek i pastorow. Mogli oni

A. Ch^tnik, Kurpie, s. 52-53; tenze, Warunki, s. 115; G. Odiozienski, li. Bucliolski, /■ riedrichslio/ - das
Dorf an der Grenze, Ortelsburger Heimatblatt/Der Yorcksche Jliger, 5, 1967; J. Szczepanski, op. cit.. s. 42- 43,

W. Paprocka, op. cit., s. 52, 57. ^
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przekraczac granicq o kazdej porze. Mieszkancy Rozog rowniez wyjezdzali na targi za
granicq, do s^siedniego Myszynca. Mazurzy na myszynieckich jarmarkach i targach w
XIX wieku kupowali przede wszystkim konie, krowy i swinie-^.

Oprocz tego oFicjalnego handlu istnial szeroko rozwiniqty przemyt. Mieszkancy
przygianicznych wsi kurpiowskich: D^browy, Pelty, Wolkovve, Krysiaki, Warmiak, L^cz-
ki i Dudy Puszczanskie wykazywali nieprzeciqtne zdolnosci w tej dziedzinie i mieli zorga-
nizowane grupy przemytnicze. Przywodcij. griipy by! „przewodnik" organizuj^cy bez-
pieczne przejscie przez granicQ i zapewniajcicy sprzedaz szmuglowanego towaru. Do jego
zadan nalezalo rowniez znalezienie meliny u Mazura w ceiu skladowania towaru i odbioru
za niego pieni^dzy. Sprzedaz^ niemieckich towarow na Kurpiacli zajinowali siq Zydzi,
ktorzy mieli sklady przemycanych towarow w Ostrolqce, Nowogrodzie i Lomzy. Przewo-
dnik mial kontakty z polsk^ Strazq. Graniczn^ i niemieckim Grenzschutzem. Przejscie gra-
niczne usytuowane bylo na drodze z Rozog do D^brow. Do I wojny swiatowej w Myszyncu
pelnil sluzb^ Nadstraznik Objazdu, ktorego dzialalnosc zwic^zana byla z powstalym w 1823
roku Urzqdem Celno-Komunikacyjnym w Detbrowach i Peltach, a komisariat w Myszyncu.
Placowki te podlegte byly Inspektoratowi Mazowieckiemu w Ciechanowie. Punkt celny w
Rozogach podlegal Glownemu Urzqdowi Celnemu w Piszu, a punkt celny w Ksiqzym La-
sku urzqdowi w Nidzicy (Neidenburg). Miqdzy wojnami funkcjonowala niepisana zasada,
ze polscy straznicy graniczni zyczliwie patrzyli na przemyt polskich towarow na Mazury,
lecz wzorowo starali si^ petnic sluzbq w stosunku do niemieckich towarow przenoszo-
nych na Kurpie. Podobnie rzecz siq miala z niemieckimi pogranicznikami, pomagaj^cymi
szmuglowac niemieckie towary na Kurpie. ale podchodzEicy gorliwie w wypelnianiu swo-
ich obowicizkow, gdy przenoszono polski towar do Prus"'.

Poszukiwanymi towarami na Mazurach byly wowczas konie, swinie, zboze, mi^so
wieprzowe, g^si i jaja, a z towarow uzytkowych: bryki i sanie wykonane przez kurpiowskich
majstrow. Na Kuipie wwozono: wodkq, lekarstwa, sol, tytoh, proch, broh palntg jedwab, ro-
dzynki, zapalniczki i kamienie do zapalniczek oraz towary okreslane jako kolonialne.
Wazne miejsce w szmuglu z Prus do Polski zajmowala sacharyna, sluz^ca do slodzenia
kawy zbozowej palonej z jeczmienia lub zolqdzi, rzadziej herbaty. Przed wojn^ w Polsce
kilogram cukru kosztowal 1,05 zt i aby go kupic Kurpianka musiala sprzedac p61 kopy jaj
(30 sztuk). Za zlotowk^ Kurpie kupowali 50 kostek sacharyny z przemytu, a jedna kostka
wystarczala do oslodzenia czajnika herbaty lub kawy. Mieszkancy Faryn z miejscowej
gorzelni szmuglowali znaczne ilosci wodki do bylej Kongresowki - na Kurpie-**.

Najslynniejszymi mazurskimi handlarzami wspotpracujiicymi z kurpiowskimi prze-
mytnikami w okresie mitjdzywojennymi byli: Garnuch z Ksi^zego Lasku (Fiirstenwalde),
Bloch ze Starego Suchorowca, Kaczmarczyk z Wujak, karczmarz Gustaw Duda z Faryn,
Butler z Hejdyka, Turowski ze Spalin. Kurpiowskimi przewodnikami siyn^cymi w okolicy

R. K. Skorc/.yk, l-riedrichshofvorderJalirlnmdertwende, Heimatbote cler Kreisgemeinschaft Ortelsburg
Ostpreiissen, 1995. s. ISO 181; G. Odlozienski, ti. Uiicliolski, op, cit.; W. Paprocka, op. cit., s. 39, 58.

A. Ch^tnik, Warunki, op. cit.. s. 1 14 -115: J. Kobus. op. cit., s. 15; .1. Jaloszyiiski. J. Kobus, Mazurzy i
Kurpie, w: Szczytno. Z dziejow miasta ipnwialu, praca zbiorowa pod red. J. Jatoszynskiego, Olsztyn 1962, s. 42;
W. Paprocka, op. cit., s. 51-52.

-** A. Ch^tnik, Warunki, s. 114; G. Leyding, Z dawnych wiekdw, w: Szczytno, s. 126; J. Kobus, op. cit., s.
15; J. Jaloszyiiski, J. Kobus, op. cit., s. 42; W. Paprocka, op. cit,, s. 51.
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z kontrabandy byli: bracia Fr^ckowie z Dc^brow, Jozef Brzostek zwany Kacprem ze Starego
Myszynca, bracia Swidrowie z Peit, Czyz z Wolkowych o pseudonimie Diidak i Paiaszew-
ski z Dudow-'.

Przemyt koni i know przez granicq pozwolU kilku gospodarzom z Rozog wzbogacic
siq w znacznym stopniu, gdyz na jednym przeszmiiglowanym koniu mozna bylo zarobic
300-400 marek. Policja, straz graniczna i celnicy piobovvali przeciwdziatac temii proce-
derowi, jednak szmuglerzy byli uzbrojeni vv broi'i palnti.

W czasie zniw chlopi mieszkaj^cy przy granicy inlociii zboze i sprzedawaii je, ale
mlockarnie pracowaly dalej ml6ci\c slom^, aby zmylic urz^dnikow celnych. Nocq Polacy
przenosili przez granicq zboze na plecach nawet do 12 km od granicy. Niektorzy chlopi w
ci^u zniw sprzedawaii po 700 cetnarow zboza (1 cetnar = 100 kg), a dla porownania prze-
ciqtne zbiory wynosily 100 cetnarow. Kazdy przemytnik mial wlasnei metod(j oszukiwania
celnikow. G^si przewozono w wozkach dzicci^cych, a male swinie przed przekioczeniem
granicy upijano, aby nie kwiczaly. Czqsto szmuglerzy finansowali poczijstunek celnika
zapraszanego przez rodzinq nie trudni^icEt siq przemytem^". Kurpianki drobne przedmioty,
takie jak kamyczki do zapalniczek i sacharynq przenosity prawie zawsze ukryte pod biu-
stem. Zachowala siq interesujqca gadka o przemycie budzika: .....jednej jesieni sla Biuder-
cyno z Prus z kopania. Zarobzila dobrze i kupsita sobzie w Rozogach budnik za psiahc
markow. A zeby jej go nie odebrali na celancie (Zollamt) uwadzila go sobie na powrozku
poniandzy kolanami, bo myslala ze tam jej strazniki nie bendom siikac. Obrezidowali je
tlumok i byliby budnika nie nalezli, ale jek wychodzila z celantu. to budnik zacon jej
brzmiec (dzwonic) w kolanach, bo but nakrancony i nastaziony na brznianie na trzecie
godzina. Jek budnik jej zabrzmial, to go grancyjegry nalezli ijej zabrali... "■ Oplacalnosc
przemytu na przelomie XIX-XX wiekow byla tak duza, ze Myszyniec stal siq nicoficjal-
nym osrodkiem lokalnego handlu z Prusami'-.

Barwne zycie mieszkahcow pogranicza mazursko-kurpiowskiego zostalo zdeter-
minowane przez warunki ekonomiczne. Ze slabo rozwiniqtych gospodarczo, w pouSvvna-
niu z zachodnimi landami Niemiec, Prus Wschodnich wyjezdzano w poszukiwaniu lep-
szych warunkow zycia. Odplyw ludnosci z Mazur powodowal stale zapotrzebowanie na lo-
botnikow rolnych, potrzebnych szczegolnie w okresie wzmozonych prac polowych w lolnic-
twie. Naturalnym zapleczem dostarczaji^cym robotnikow, ze wzglqdu na polozenie, staly siq
Kurpie. Kontakty Mazurow i Kurpiow rozwijaly siq pomyslnie na wielu plaszczyznacli,
CO spowodowane bylo roznicami w rozwoju gospodarczym sJisiednich ziem.

W czasie I wojny swiatowej Rozogi zostaly w znacznym stopniu zniszczone przez
Rosjan, ktorzy zajqli miasteczko w sierpniu 1914 roku. Mieszkahcy Rozog po odejsciu Ro-
sjan rozpoczqli odbudowq swojej miejscowosci, korzystajcic z pomocy finansowej zachodnich
Niemiec. Po zakohczeniu wojny mocarstwa zwyciqskie na konferencji w Paryzu postanowily
w odpowiedzi na polskie postulaty graniczne wobec Niemiec przeprowadzic na obszarze
Powisla, Warinii i Mazur plebiscyt, w ktorym mieszkancy tych krain mieli zadecydo-
wac o swojej przynaleznosci panstwowej. Plebiscyt z 11 lipca 1920 roku dal wynik:

29 J. Kobus, op. cit.. s 15; J. Jatoszyiiski, J. K.obus, op. cit.. s 42.
Z. Niedzialkowska, op. cit., s. 162-163; G. Odiozienski. E. Bucholski, op. cit., 4. 1966.
J. Jaloszyiiski, J. Kobus, op. cit., s. 43.
W. Paprocka, op. cit., s. 66.
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Prusy Wschodnie Polska

Rozogi 1471 —

Wilamowo 627 —

Wyst^p 271 —

Fai^ny 703 —

Spaliny 229 —

Kion 887 19".

A przeciez do polskiej granicy bylo tylko 3 km i istnialy wzajemne wielorakie kontakty.
Przyczyn pizegrania plebiscytii przez Polsktj byte wiele i zostaly juz opisane w bogatej li-
teratiirze przedmiotiP"*. W kontekscie przedstavvionych problemovv interesujcica jest cha-
rakterystyka robotnikow sezonowycb z 1 maja 1920 roku, dokonana przez rtm. S. Michal-
skiego, pracownika referatu poiityczno-prasowego Biura Plebiscytowego Wannii i Ma-
zur: „Jest to material najgorszy, holota koczovvnicza, ktora chodzsic niby za robotc^od wsi
do wsi nie wzdraga siq zohydzic Polski w bezczelny sposob'"''. Przyczyny tak ostrej oceny
byly zlozone. Robotnicy rekrutowali si(j z najbiedniejszych regionow Polski, do ktorych
zalicza siq Kurpie i wykazywali iiiski stopien swiadomosci politycznej i narodowej, nisk^
kultur^ osobistc(_. Niejednokrotnie dawali sitj wcit\gn^c w antypolsktipropaganda, aby uzy-
skac lepsz^ plac^^''. Na wynik plebiscytu, niezaleznie od postaw przedstavvionych przez
S. Michalskiego, wplyw mialy roznice w rozwoju ekonomicznym Mazur i Kuipi. Zni-
szczenia wojenne w latach 1916-1919 zostaly odbudowane przez wladze pruskie i jedno-
czesnie przeprowadzono melioracje, elektryfikacje i wybiidowano vvodociqgi. Kui"pie
mogli tylko tego pozazdroscic'^. Swiadomosc Mazurow, ze sti Prusakami i zamieszknjgte-
rytoriiim panstwa priiskiego ugruntowana zostala ,,w konserwatyvvnej, patriarchalno-per-
sonalnie zabarvvionej zaleznosci od domii paniijc\cego"^'^.

Rzc\dy Adolfa Hitlera w Niemczech i pozniej 11 wojna swiatowa przyniosly ograni-
czenia kontaktow mazursko-kurpiovvskich. Pomimo formalnych trudnosci istnialy one
dalej, chociaz nabraly innego charakteru. Wielu mieszkancow Puszczy Zielonej, aby me
zostac wywiezionym na przymusovve roboty w glqb Niemiec, pracowato u znajomych
Mazurow. Niezaleznie, wladze okupacyjne kierowaly Kurpibw do przymusowej pracy w
Rozogach. Stanislaw Topa z Myszyhca zostal juz 30 wrzesnia 1939 roku wyslany do pracy
w tartaku i mlynie w Rozogach, z ktorych 1 grudnia 1940 roku uciekt do Charcibaldy^''.
Mazurzy Michael Rhode z Rozog, Gustaw Diida z Faryn, Butler z Hejdyka narazajiic zycie
pomagali ukrywaj;\cym siq Polakom zbieglym z przymusowych robot"'''. Warto przytoczyc
interesuJ^Cci relacjQ pokazujt\c;\, iz kontakty utrzymywano niezaleznie od uwarunkowai'i

Ortelsburger Zeitung, nr 57 7. 1.5 VII 1920.
Podsta\vo\v;\ pracii, w ktorej znajduje si(j dals/a literatiira. jest monografia W. Wrzesiiiskiego, Plebiscy-

lY lui Warmii i Mazurach oraz iia I'owislti ir roku 1920. Olsztyn 1974.

Ibidem, s. 220.

Ibidem.
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1
politycznych. „Nie jestem Niemcem, Polakiem, Mazurem, lecz Czechem z Republiki Cze-
skiej i zylem w latach 1940-1944 w Rozogach w powiecie szczycieiiskim. Przez urzad
pracy w Pradze w 1940 roku zostalem skierowany do pracy do Rozog. Z zawodu jestem
drogist^ oraz buchalterem i pracowalem w drogerii Huberta Labuscha, Plac Rynkovvy 14.
Wlascicielem posesji byla rodzina Anneiiese i Otto Jablonski [...]. Poznalem takze wielu
Polakow z D^brow, Myszynca, Woikowych, b^d^cycli klientami drogerii, vv ktorej praco
walem'"". Ostatnie zdanie pokazuje istnienie normainych kontaktow mieszkancovv po-
granicza mazursko-kurpiowskiego nawet w czasacli rztidow Hitlera w Niemczech.

II wojna swiatowa przyniosia zmian^ przynaleznosci panstwowej Rozog, weszly one w
sklad panstwa poiskiego. Powrocmy jeszcze do ostatnich dni wojny. Mieszkancy Rozog 20
stycznia 1945 roku przy 20-stopniowyrn mrozie rozpocztjli ucieczk^ przed Amiiq Czerwonti.
Wojskaniemieckie opuscily tqmiejscowoscwieczorem 23 stycznia"'-, aoddzialy Armii Czerwo-
nej weszly w dniu nast^pnym, 24 stycznia 1945 roku koto godziny 14.00. .lest to reiacja Adania
Tubiesa, ktory pozostal i powital wkraczaj^ce wojsko sowieckie. Wies zaj^ta pi"zez Rosjan nie
byla zniszczona, gdyz nie bylo walk. Dopiero pozniej stacjonujcicy Rosjanie grabili, przy okazji
wzmecaj^c pozary, bezmyslnie czy raczej rozmyslnie niszczyli miasteczko. Pijani zolnierze strze-
lali do kuli pod krzyzem na wiezy koscielnej, na ktorej pozostaly slady do dzisiaj. W marcu 1945
roku zastrzelony zostal Alfred Olbrisch przyglttdaj^cy siq Rosjanom przejezdzajticym kolo jego
gospodarstwa. W tym czasie przybywali juz szabrownicy, grabiticy wszystko, co przedstawialo w
ichmniemaniujak^olwiek wartosc"". Wedlugoceny dokonanej 23 kwietnia 1945, 75% zabudo-
wan bylo zniszczonych'". Przekazanie wladzy Polakorn nasttipilo 18 czerwca 1945 i oku, gdy
wybrano zarz^d gminy i wojta, ktorym zostal Piotr Szydlowski'*^.

Wiosn^ 1945 roku rozpoczs^l siq nowy etap w dziejach pogranicza mazursko-kuipiowskie-
go. Zostala zlikwidowana granica panstwowa mi^dzy Poiskcj^i Niemcami, rozgraniczajttca Mazu-
ry i Kurpie. Mazury, jak cal^ poludniowi^^ czqsc Pms Wsciiodnich, wlc^czono w sklad panstwa
poiskiego. W wyniku II wojny swiatowej wielu mieszkancow, uciekaj^c pi"zed Armiq, Czerwom},
opuscilo Rozogi juz na zawsze, nie chctic wracac do Polski. Czqsc mieszkancow, uwazajc\cych
siq za Niemcow, zostalo w pierwszych dwu latach po wojnie wysiedlonych do Niemiec. Do-
swiadczenia powojenne dla pozostalej ludnosci mazurskiej okazaly siQbolesne i zacitizyly najej
dalszych losach. W tym czasie na Mazury zacz^la przybywac ludnosc z Mazowszit i pi-zede
wszystkim z Kurpi w celu osiedlenia siq na opuszczonych gospodarstwach. W zwi^zku z proce-
sami demograficznymi na tym obszarze powstala skomplikowana sytuacja narodowosciowa,
ktora powodowala roznorodne zadraznienia i konflikty. Problem integracji i adaptacji w nowyeh
wamnkach spoleczno-politycznych byl najwazniejszy dla ludnosci zamieszkujt^cej Mazuiy. Jed-
nak analizuj^c powojenne stosunki mazursko-kurpiowskie nalezy brae pod uwagq politykq
wladz pahstwowych wobec Mazurow.

A, Mastny, Sehr gcehrle Fran Albreclil!. Heimatbote der Kreisgemeinscliaft Ortelsburg Ostpreussen
1995, s. 157.

15. Baginski, Der Kreis Ortelsburg vom 19. Bis 28. Januar 1945, Heimatbote der Kreisgeineinschaft
Ortelsburg Ostpreussen 1995, s. 8-9; B. Fiscli. Zii Ben Kamjifen im Januar 1945 ini Kreis Orle/shiag, Heimatbo
te der der Kjeisgeineinschaft Ortelsburg Ostpreussen 1993, s. 176; Relaeja A. Luckmann-Noack, w posiadaniu
autora; G. Odlozienski, E, Bueliolski. op. cit.
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Pierwsi osadnicy przybyli juz w kwietniu i maju 1945 roku, przewazali mieszkancy
Puszczy Zielonej. W latach 1945-1949 \v gminie Rozogi z czterech powiatow osiedlilo
si^: z ostrolqckiego 156 rodzin, makowskiego - 24, kolnenskiego - 22 i przasnyskiego 14
rodzin. Stanowilo to 92,7% wszystkich przybylych do gminy"'^. Koegzystencja Mazurow i
Kiirpidw w nowych warunkach spolecznych nie byla poprawna. Przybyla ludnosc wywo-
dzila si^ „z najbiedniejszego eiementu" - jest to okreslenie Waltera Poznego, starosty
szczycienskiego'". Mozna z calf^ pewnosciq pi'zyj£[c, ze osadnicy ci niewieie wiedzieli o
Mazurach (dia ogolu przybyszow byii to Niemcy). Na sytuacj^ t^ wpiyw raieli organizato-
rzy przesiedien na Ziemie Zachodnie i Polnocne. ktorzy zacliQcali „ma}orolnych i bezrol-
nych roinikow" piszac; „Ziemie zrabowane przez Krzyzakow, Bismarkow i przez Hitlera
wracajti do Macierzy. W panice uciekl zaborca za Odrq, zostavviaj^c wsie i miasta, dwoi^
i fabryki, obsiane pola, zagospodarowane stawy i ogrody. Te wyludnione obszary czekaj^
na nas - piawowitych gospodarzy: na piacowite r^ce chlopa, izemieslnika i kupca, robot-
nika fabrycznego przeludnionej wsi polskiej. [...] musiciejuz emigrowac za morze, nowa
Polska ma dia was dosyc ziemi w ojczyznie na wlasnosc, w rzeczywiste wasze wtadanie.
Chcecie chleba - na zacliodzie jest chleb! Chcecie ziemi - na zachodzie jest ziemia!'"*®
Warunkowalo to stosunek osadnikbw do starych mieszkancow Rozog.

Starosta szczycienski Waiter Pozny w sprawozdaniu z 4 czerwca 1946 roku tak scha-
rakteryzowal stosunek milicji do ludnosci rodzimej: „Milicjanci w Rozogach sti wiecznie
pijani, nie interesuji\ sitj kradziezami i zabojstwami w terenie, np. 2/3 czerwca 1946 roku
nieznani sprawcy zastrzeliii Mazurk^, mimo iz milicja zostala powiadomiona o powyz-
szym nad ranem, a miejsce przestijpstwa odlegle jest o 3 km od posteninku, do godziny
18.00 nikt z funkcjonariuszy MO nie zglosil si^ na miejsce, nie spisal protokolu z ogl^dzin
zwlok ani nie zainteresowal siq zaistnialym przest^pstwem. [...] Milicjant z Roz6g w sta-
nie nietrzezwym zastrzelil z aiitomatu Mazurk^, pozniej bijti^c ludzi Bogu ducha winnych
lamiqc przy tym karabin na plecach jednego ze starych Mazurow. Wypadki bicia, kopania,
maltretowania ludnosci miejscowej na terenie gminy Rozogi sti na porzcidku dziennym.
Ludnosc miejscowa, ktdra w wielu wypadkach nie zna nawet j. niemieckiego, a posluguje
si^ wyl^cznie j. polskim, wyp^dzana jest przez milicjantow ze swych gospodarstw, ktore
miejscowy PUR przydziela osadnikom zza miedzy''''".

Ten tragiczny i smutny obraz mozna jednak trocli^ rozjasnic. Mloda Mazurka pracu-
ji\ca jako pomoc domowa u wojta w Rozogach, w czasie napadu zorganizowanego 28 paz-
dziernika 1946 roku przez Armi^ Krajowt^ na Urz^d Gminy zostala potraktowana wedtug
jej slow „dobrze". Zolnierze AK biorqcy udzial w akcji zwracali siq do niej „autochtonka",
spytali siq jej, kim jest, a nast^pnie poprosiii, aby wyszla do s^siedniego pokoju''°. Wspdlne
zycie Mazurdw i osadnikdw w jednej wiosce powodowalo, ze z biegiem lat nast^powalo na-
wi^zanie stosunkow Sc^siedzkich, znajomosci. Powoli wszystko wracalo do normalnosci.
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chociaz pozostawala pewna wzajemna nieufnosc. NastJipily procesy integracji i adaptacji
w nowych warunkach spoleczno-politycznych, lecz doswiadczenia pierwszycli lat powo-
jennych okazaly si^ zbyt bolesne i staty si? jediici z przyczyn wyjazdii Mazurow do Nie-'
miec. I

W zyciu mazurskiej spolecznosci Rozog wazrici ioIq odgrywaly stosunki gospodar-
cze z Kurpiami, chociaz w XVII-XVIll vvieku istotne byiy sprawy religijne. Powstanie w
s^siednich pahstwach, blisko granicy dwoch miejscovvosci: vv Priisach - Rozog potozo-
nych na skrzyzowaniu drog Szczytno - Ostroiqka i Nidzica - Pisz oraz w Rzeczypospoli-
tej — Myszyhca poiozonego na przeci^ciu drog Chorzele — Kolno i Szczytno — Ostiol^ka,
determinowaio rozwoj intratnego handlu mi^dzy tymi osrodkami. Refoimy w pahstwie
pruskim przeprowadzone w XVIIII wieku przez Fryderyka II i na pocza^ku XIX wieku
przez barona H. F. K. von und zum Steina, barona K. A. von Haidenbeiga i gen. G. J. D.,
von Scharnhorsta pozwolily Mazuroin wyprzedzic w rozwoju go.spodaiczym S4siednie
Kurpie. Uwidocznione roznice w rozwoju ekonomicznym Mazui i Kurpi spowodowaly
szybki rozwoj handlu przygranicznego oraz przemytu, ktoremu sprzyjal pizebieg gianicy
w zalesionych terenach. Interesuj4cym elementem zycia rozo.skiej spolecznosci byla stata
obecnosc sezonowych robotnikow z Kurpi. Kres temu polozyla II wojna swiatowa, lok
1945 przyniosl nieodwracalne zmiany. Zlikwidowane zostalo pahstwo pruskie i tym sa-
mym granica pahstwowa mi^dzy Mazuraini i Kurpiami. Nasttgdly procesy demograficz-
ne, ktorych rezultatem bylo wyemigrowanie do Nieniiec ludnosci zamieszkujgcej do 1945
roku Rozogi, a na jej miejsce osiedienie si? osadnikow z Mazowsza i Kresow Wschodnich
Rzeczypospolitej. W wyniku czego zanikly zjawiska wczesniej tak charakterystyczne dia
pogranicza mazursko-kurpiowskiego.
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