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KONTAKTY MAZUROW Z KURPIAMI

W CZASIE POWSTANIA STYCZNIOWEGO'

Cliociaz od powstania styczniowego minqlo juz 135 lat, to wcittz nie znamy wszystkich
wydarzen z nini zwit\zanych, postaw calego spoleczenstwa i nie do koiica uswiadamiamy sobie
wplywu roku 1863 na sposob myslenia i postQpowania przyszlycli pokolen. Szczegolnie tmd-
110 jest pi'zesiedzic stosunek nizszych warstw spotecznych do vvalki o wolnosc Poiski, a to dla-
tego, iz nieliczni tyiko chlopi umieli pisac i sittti"zeczy nie pozostawili po sobie bezposrednich
zrodel, takich jak listy czy pami^tniki. O ich zacliowaniu dowiadujemy siq z dmgiej r^ki, od
pamicjtnikafzy szlacheckicii, z dokumentow powstanczych, z pi-zesluchan carskich. to
zrodla, ktore mowitt pizede wszystkim o faktacli i to w odniesieniu do stosunkowo nielicznego
odsetka wtosciansti\'a. Brakuje zwlaszcza informacji o wewn^trznym spojrzeniu clilopow na
powstanie, osobistym przezywaniu narodowego dramatu. Luki te scijeszcze wi^ksze w odnie
sieniu do reakcji spoleczenstwa Warmii i Mazur, poniewaz ludnosc polska w tych regionach
skladala siq pizede wszystkim z komomikow, czeladzi, lolnikbw na mniejszych lub wi^kszych
gmntach, a w miasteczkach z wyrobnikow, robotnikow i wyjcttkowo kupcow. Tylko nikta
czQsc nauczycieli i duchownych pizyznawala si^ wyraznie do polskosci.

Na stiiiecie rocznicy powstania. a lakze pozniej iikazalo siij wiele cennycli monogra-
fii i wydawnictw ziodlowycli, odnosziicych si^ do styczniowej insiirekcji. Jesli chodzi o
wydawnictwa ziodlowe. to dzielnicy pmskiej poswiijcono zaiedwie jeden torn (Zahor
prmki u' powstaniii styczniowym, Wroclaw 1968). Tymczasem dawniej w Merseburgu, a
dzisiaj w Geheiines Staatsarchiv (Berlin-Dahlem) znajduje si? kilkadziesi^t fascykulow
dotyczqcycli oddzwi?k6w powstania w samycli Piusach Wscliodnich, a kilkaset dotyczq-
cych Wielkiego Ksi?stwa Poznanskiego i Prus Zachodnich.

Drobny fragment przewaznie urz?dowych przesluchan spiobuj? obecnie przedsta-
wic. Z uwagi na postulat ukazania wspolpracy regionu kiirpiowskiego z Mazurami ograni-
czam artykiil glownie do zwi^zku z powiatem szczycienskim, w ktorym najwazniejsz^t
rol? odgrywala baza powstancza w Rozogach.

PieiAvszy znany fakt przeki'oczenia granicy przez powstaiicbw pod dowodztwem Skow-
ronskiego wii^ze si? z ich pobytem we wsi Wujaki 3 lutego 1863 roku. Oddzial ten nie posiadal
broni, totez wrociwszy do Krolestwa Polskiego ulegl szybko rozproszeniu. Nast?pnie po-
wstahcy pizebywali w powiecie szczycienskim w iipcu 1863 roku. Najliczniej gromadzili si?
w Rozogach, ponadto w Spalinach Wieikich, .lerutkach, Zaiesiu i koto Wielbarka. W Rozo
gach u Gerlachow mieszkat agent Rziidu Narodowego, Studzihski, ktbry w Pnisach Wsclio
dnich zniienit nazwisko na Kaniihski, a wczesniej zostal ranny w potyczce w nadgranicznym

' Niniejszy artykul Jest poszerzon;) \versj;| referatti wygloszonego na sesji naiikowej ..Pogranicze mazur-
sko-kurpiowskie", zorganizowanej w gmilniu 1997 r. przez Oslroltjckie Towarzystwo Naukowe. Kolegium Na-
iiczycielskie w Ostrol(;ce i Osrodek Badaii Naiikowych ini. Wojcieclia K.i;trzyiiskiego w Olsztynie.
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Surowcu. Przebywali z nim ksiqdz Jozef Lebinski z powiatu ostrotqckiego, WoJdziHo - dawiiy;
celnik z Dci^browy, Borowski z Warszawy, a takze Swiderski - zandami Rzaidii Narodowego.
ktory juz poprzednio by! zatrzymany przez Prusakovv w Piszii. U Kerstana w Rozogacli iikryJ si?
jakis dowodca powstanczy, ktoiy przybyl tu nocti w n^dznym okiyciu vvierzchnim, zas pod
spodem miat „porz^dne ubranie". Od landrata szczycienskiego pozwolenic na pcihyt w Piaisach
Wschodnich otrzymal Szataputa, syn whiscicieia ziemskiego spod Warszawy, ktory pozniej udal
si^ na Wamii?. Komisarz policji z Krolewca. Hones, pizybyt na Mazuiy specjalnic w coiti sciga-
nia powstancow. W gospodzie Goldbecka w Dzwierzutacii znaiazl ptaszcz wojskow y.

W listopadzie 1863 roku jazda Ostaszewskiego po potyczce pod Cykiein. vv odicglosci 2
km od granicy, przeszla na drugti strong do Suchorowca. Uciekaii wowczas pi-zed kozakami
miqdzy innymi Marcinkowski, Szarski, Ciesieiski i pewien ksitidz. Kozacy otworzyli do nich
ogien, Ciesieiski pad! na granicy, Marcinkowskiego zasiekii Rosjanie Jiiz na maz.urskiej ziemi.
Zgin^l takze Szarski. Zdolal sit? uratowac jedynie ksiqdz, zresztri takze raniiy. Zimti przelomu'
1863/64 roku wielu powstancdw wkroczylo do powiatu szczycienskiegti zatrzymiijtic sit? w'
Rozogach, Klonie, Swiqtajnie, Spalinach Malych, w Kwiatuszkacli Wielkicli. w Cisie. w Lesi-
nach Wielkich i w innycli miejscowosciach. Do Szczytna i pobliskich wiosek skierowano od-
dzialy Antoniego Wolskiego, Ujazdowskiego, Kaziegrodzkiego, Bugielskiego, Obuchowicza
I Rodego. Sam Wolski przebywal w Szczytnie. W lutym 1984 roku oddzialki te, licz;ice razem
125 ludzi, wypadajj^c z Mazur atakowaly niewielkie patrole i podjazdy rosyjskie w powiecie
lomzynskim, a nawet w szczuczyi'tskim. Paitie Wolskiego i Nowiny powrocily na Mazuiy. Po-
nownego ich wkroczenia oczekiwali specjalnie Kurpie. Przewodnikiem mial bye Kuip Paster-
czuk. W drugiej potowie marca 1864 roku Wolski i Obuchowicz, w sumie okolo 200 ludzi
prdbowali przekroczyc granict? mi^dzy Myszyncem a Kolnem. zostali Jcdnak rozproszeni
przez Prusakdvv. Wolski znow cothc?! sis? na Mazuiy, a nasttjpnie objtil dowod/two nad oddzia-'
lem, ktoiy zimit kwaterowal w powiecie szczycienskim. W kwietniu 1864 roku, idqc przez
Dzwierzuty, Targowo i Miqtkie pi7;ekroczyl graniccj. Maszerujtic dalej pi-zez Puszczt? Myszy- '
nieckej, walczyl w Lomzynskiem. Zostal pobity pod Kuziami, znow wycofal sit? na Mazuiy,
tym razem do Pisza. Tutaj aresztowali go Prusacy i wydali Rosjanom, ktorzy powiesili go w
4toizach, gdzie wczesniej odniosl nad nimi zwycif?stwo. I

Przypatrzmy si^ blizej bazie powstanczej w Rozogach. Najwi^kszti aktywnosc wy- :
azywali tam Mazur, Henryk Kosiorek oraz spolszczony Zyd, Eyssig Keller. Kosiorek
utrzymywal bezposrednie kontakty z powstahcami, kilkakrotnie jezdzil do Myszyhca,
ekspediowal dla nich bron, ubrania zamawiane u krawca w Rozogach, Ludwika Pawel-
czyka, ponadto wysylal sukno, skorq, chleb. W sprawie broni jezdzil do Krdlewca do ko-
misarza powstanczego Prus Wschodnich doktora Kazimierza Szulca przynajmniej 10
razy, sprowadzal bron do Roz6g od Chotomskich, omawial JeJ wysylkq z fabrykantem
octu Leonem Josephsohnen, ktorego znal ze Swit?tajna w powiecie szczycienskim. W
Myszyhcu spotkal Wojciecha Kqtrzyhskiego. Szulc zas jezdzil do Myszyhca dwukrotnie i
spotkal siq z Kosiorkiem w Rozogach. Gdy kilku konwojentow broni Prusacy osadzili w
wiqzieniu reszelskim, Kosiorek przychodzil im z pomoct)^ pienit?zni:\.

Eyssig Keller, wlasciciel gospody w Rozogach, twierdzil w zeznaniach (1865), ze han-
dluje bronic\ nie dla zarobku, lecz z „milosci do Polski". Trudnil sit? przemytem broni i amu-
nicji na wiqksz^ skalq, dostarczal powstahcom nawet konie, ktore przechowywal po stronie
mazurskiej, Na zakup broni otrzymal od agenta Rztidu Narodowego z powiatu ostrolt?ckie-
go, ksi^dza Jhzefa Lebihskiego, 3700 rubli. .lezdzil do Lipska i Berlina, a zakupion;) tam
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bron wyslat do Kiolewca, by jq. nastqpnie furmankami i pocztq rozestac do roznych swoich
znajomycb i krewnycli na terenie calych Priis Wschodnicli, a na koniec wyekspediowac fumian-
kami za granicq. Uti-zymywai kontakty ze Spolkq Cliotomscy i Koronowicz, z Josephsohnen, z

Rosenkranzem, z Kuhnke, z Gi^ckim i Sclirage w Krolewcu, z kupcem Adamem w W^orze-
wie, z Kleinem i Kovvalewskim w Mragowie, z kupcem Biiclneitem i karczmarzem Gottliebem

Pilskim w Rozogacli, z kupcem Robeitem w Gorowie itd. Bylo publicznq tajemnicq, iz „Keller
od poczqtku rewolucji spiYedaje bron dla Polski" (zeznania G. Pilskiego z 1865 r.)-

Niejaki Michal August ze Szczytna kupit bron w Elblqgu, przechowywaJjqu Bielinskiej
vv Kokoszkach oraz u Guratowskiej \v Faiynach. W Farynach podejrzewano o pomoc dla po-
wstancow gospodarza Dorsza. Po bron do Krdlewca jezdzil rzeznik z Rozog, Franciszek Wal-
lis oraz iiinnan ze Szczytna, Mieck. Broii dla Polski pi-zez tereny Mazur przemycali lesniczy
Pi^zetak i Michal Glinka z Zavvojek, Adam Cemla i .Ian Kerstan z Rozog, a takze chlop bezrolny
Fiydeiyk Kvviatkowski. Ponadto bron wysylanq do Rozog adresowano na nazvviska Wyszo-
mirskiego, Grossa, Falkowskiego vel Flakowskiego. Poza wymienionymi wioskami bron
ukiywano w nast<?pujqcych miejscowo.sciach powiatu szczyciehskiego: Swiqtajnie, Ksi^:^m
Lasku, Wielbarku, Dzwierzutach, Klonie. Jerutach, Lubaszevvie, Wilamowie, Wyst^pie, Sta-
lych Czajkach, Jablonce i Piasutnie. Tyle osob i miejscowosci potrafila wysledzic policja pru-
ska. Niewqtpliwie jednak vv akcji przemytu broni za granictj bralo udzial jeszcze wiQcej osob.

Z bazq powstahczq w Rozogach i z Myszyhcem zwiqzanyjest Wojciech K^trzyhski,
wdczas student Uniwersytetu Krolewieckiego. W 40. rocznicQ powstania pisal, ze zostal
vvystany do Myszyhca w celu navviqzania kontaktu z tamtejszym oddzialem polskim. Dzi-
siaj wiemy na ten temat znacznie wiqcej.

Oto w Rozogach na polecenie Rzqdu Narodowego Jan Kosihski z Myszyhca, nieza-
leznie od starah o bron, prowadzil vvsrod Mazurovv werbunek do szeregovv powstahczych.
Na ten temat zeznawal przed wladzami pruskimi Gottlieb Pilski z Rozog: ..Kosihski przy-
szedl z Myszyhca po to, aby werbovvac do powstania. Byl u kilku osob, u mnie tez. Z po-
lecenia wyzszych wladz byl upowazniony tym osobom, ktore chcialy si? udac do insur-
gentow w Polsce, wyplacic po 10 rubli na koszta podrozy, stawial tyiko warunek, aby kazdy
z nich zabral z sobq noz, za ktoiy zresztq mialy im zostac zwrocone pieniqdze". Wiadomo z
innych zrodel, ze niektorzy Mazurzy istotnie wzi?li udzial w povvstaniu. Fakt ten utkvvil row-
niez w pami?ci K?trzyhskiego. Pisal (1913 r.): „Nast?pnie otrzymalem polecenie navviqzania
stosunkow z walczqcymi Kurpiami i uformowanym w Myszyhcu naszym oddzialem". W
tym kontekscie przeciwstawiony Kurpiom ,,nasz oddzial" moze oznaczac jedynie oddzial
rekrutujqcy si? w Prusach Wschodnicli, albo jeszcze wyrazniej, skladajqcy si? vv glownym
swym trzonie z Mazurow. K?trzyhskiego spotkal w Myszyhcu Kosiorek, ktoty zajmowal si?
- jakjuz wiemy - nie tyIko sprovvadzaniem broni, ale rowniez ekwipovvaniem powstahcow
w munduiy, odziez, obuwie. Zdanie K?trzyhskiego o „navviqzaniu stosunkow" z powstahca-
mi vv Myszyhcu nalezy interpretowac w sposob, ze dotarl do Kurpiow, a zwlaszcza do ma-
zurskiego oddzialu i osobiscie przekazal tam wi?kszqsum? pieni?dzy potrzebnqna umun-
durowanie, uzbrojenie, a moze i vvyzywienie. Rowniez Kazimierz Szulc dwukrotnie jez-
dzil do Myszyhca w lipcu 1863 roku korzystajqc z pomocy Kosiorka. Widzimy, ze sprawa
kontaktow z Kurpiami miala dla organizacji krolewieckiej bardzo duze znaczenie.

Wojciech K?trzyhski vvspominal takze o pevvnym epizodzie z podrozy do Myszyh
ca: „W czasie mojego tutaj pobytu zaatakovvano oboz. Juz z granicy pmskiej widzialem cwa-
lujqcych wsrhd huku strzalow kozakow. Tutaj znowu okazal mnie i rzeczy naszej niemale
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wzglqdy oficer graniczny, Nieiniec, kt6i7 miat tylko jedno pragnienie, poznac blizej bit-'
nych Polakow i znalezc siq na chvvil^ w ich obozie".

Porownuj^^c inn^relacj^ odnosz^ vvrazenie, ze K^ti'zynski caiej prawdy nie powicdzia}.
Otoz pismo „Mazur" w 1929 roku vvykorzystiijctc aitykul z „Illustrieiter Familienlrcund" napi-
salo w zwi^zku zrokiem 1863: „Pewien student Univversytetu Krolevvieckicgo, inieszkajqcy \v
Rozogach przy granicy polskiej, wraz z kilku kolegami poszedl obaiic stup graniczny z ro-
syjskim orlem dwuglowym. Kozacy w pogoni za nim wpadli na lynek \v Rozogach i gdyby nie
»lap6wka« dia komendanta i poczQStiinek dla zotnierzy, sprawa zakohczylaby siq latainie".'
Tyle „Mazur". St^dzq, ze powyzszy opis naiezy odniesc do K^trzyhskiego. Trudno pi"zypu-
scic, aby az dw6ch studentow z Uniwersytetu Kiolewieckiego przezylo podobno wydarze-
nie w Rozogach. Uniwersytet Krolevviecki vvymienil tylko dwoch studentow. ktorzy bez po-
zwolenia swoich wladz uczelnianych opuscili zaj^cia w roku akademickim 1862/63. Byli to
Walerian Reutt i wlasnie Wojciecli K^trzyhski. Reutt nie wchodzil tu w racliubv^. poniewaz
wczesn^ wiosn^ 1863 roku wyjechal za granicQ.

Warto tez vvspoinniec o dzialalnosci Miciiala Gerlacha, ktoi'y pochodzil z Warmii i w
1859 roku osiedlil siq w Rozogach, praciijcic jako farbiarz. W latach 1863- 1 864 naiczal do
aktywniejszych agentdvv Rzc^du Narodowego, wspolpracowal w dostawic broni przede
wszystkim z Henrykiem Kosiorkiem i Eyssigiem Keilerem. Aresztovvany na Kurpiach
przez Rosjan osadzony zostal w vvi^zieniu w OstrolQce, a nastepnie przekazany jako oby-
watel pruski do dyspozycji landrata w Szczytnie. W tyni czasie, gdy Gerlach przebywal w
rosyjskim wi^zieniu, Polacy z Dctbrovvy i Myszynca, ktorzy z nim wspdlpracowali, musie-
li uciekac na strong mazursk^ znajdujitc schronienie u Matyldy, zony Miciiala. Panowaly
wsr6d nich nastroje bardzo wojownicze i patriotyczne. Oto, co zeznala pozniej przed wla-
dzami pruskimi Matyida Gerlach (1865 r.): „Polacy mowili, ze gdy skohcziiz Rosj;p przyj-
d^ do swych braci i odbiortt kraj, ktdry Prusy zabraty; mowili tez, ze btjdit wierni swojej
przysi^dze dopoty, dop6ki nie tylko rosyjska Poiska zostanie oswobodzoiia, ale rtnvniez
niegdys polskie czQsci zostamt Prusom odebrane. Wydawalo mi siq, ze gdy Jeden to
mowil, pozostali mu potakiwali". 1 daiej; „Swiderski, naczeinik zandarmow powstan-
czych z Zambrowa powiedzial: Polacy muszcp nawet gdyby wszyscy pozbawieni byli bro
ni i zaopatrzeni tylko w kije i noze, powrocic do Polski i tam wytrwac az do ostatniego
czlowieka". Rozmowa u Matyldy Gerlach poswiadcza tezq, ze powstahcy styczniowi ii-
cz^c, ze wyrzucci Rosjan z Krolestwa Polskiego, zamierzali kontynuowac walkq, ktora
miala na celu oswobodzenie ziem polskich z zaboru pruskiego.

Jedn<t z fonn zwalczania polskiej rewolucji bylo wydawanie insurgentow w rqce rosyjskie.
Na przyklad w lipcu 1864 roku Prusacy przekazali patrolowi rosyjskiernu powstahcow Kisiela i
Kopelkq. W Bialej Piskiej aresztowano az 30 zolnierzy polskich i oddano Rosjanom. Podobnie
postqpowano w Olecku i w innych iniastach. Pomszato to do gtqbi Mazurbvv, ktorzy w rozny sposob
usilowaii powstahcom przychodzic z pomocti.. W miejscowosci Fiugaty vv powiecie Szczytno mie-
szkal w tym czasie chlop, Mazur, bibliofil Jan Dorsz. On to odwazyl siq w obronie zsylanych po
wstahcow na Sybir napisac list do samego cara Aleksandra 11 (1864 r.): „Takie ubogie, nieszczqsli-
we, lecz przy tym nierozumne ludzie, tak siq muszit bhikac po obcym kraju, wnet o glodzie, wnet o
strachu, azeby ich pmskie wojsko nie tropilo i zagranicze nie oddato [...]. Dajze odwiezc wszystkie
gwaltein zabrane osoby z Polski, kthre w tym rozmchu byly az do Syberii w niewole zabrane". W
dalszym ci^gu Dorsz domagal siq, aby car wycofal swoje wojska z granicy wschodniopniskiej, co
umozliwiloby nieszczqsnym tulaczom powrht z Prus do ich rodzinnych miejscowosci.
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MazLiizy przychodzili z pomocci powstancom cz^sciej w inny sposob, mianowicie ufa-
twiali im ucieczki z pruskicli wi^ziei'i. W kwietniii 1865 roku w Rozogach, na kilka godzin
przed przekazaniem Rosjanoin, uciekli; Ksaweiy Gorczewski, Jiiiiusz Bisko, Fabian Jagiel-
lak i Leon Frejdowski. Niejaki Jan Nowak ukiywal siq w Rozogach, ale zostai aresztowany
w pazdzierniku 1865 roku i odwieziony do Szczytna, o czym powiadomil agenta polskiego
Srubkij. Tenze Snibka w liscie do pisarza Jozefa Ignacego Kraszewskiego wyrazaf nadziejq,
ze „przy pomocy obywatcli szczyciehskich uda sIq iiwolnic Nowaka". Tak tez siq stalo. Pisal
o tym uratowany: „Przy duzym staraniu i przy pomocy obywateli dobiych w Szczytnie,
ktbrzy wylamali kraty [...], takini sposobem ucieklem" (cyt. za B. Groniowskq).

Chyba na karb ontuzjazmu dla sprawy polskiej mozna pi-zypisac osiemnastoletniemu parob-
czakovvi Adamowi Zapce z Wielbarka to, ze ubieiat sitj - jak pisal stid szczyciehski w 1863 roku w
„Ortelsbiiigei' Ki'eisblatt" \v listach gohcz>'ch - na sposob polski, a witjc w buty z cholewami, w
spodn ie z ciemnego materialu, a co najwtizniejsze vv rogatywk(j z futt-zanym obramowaniem. Ofice-
rovvie pruscy z niepokojem donosili w pazdzierniku 1863 roku, ze mazurscy chlopi w Zapadkach i
Ostrowym. polozonych nad samil gianica^, obsenvowali wiqksze oddzialy powstahcze. Moze to
vvowczas i:zucano im slowa otuchy, o czyin jusal w 1931 roku Kurtz Obitz, redaktor „Cechu" i zalo-
:^ciel Zwiqzku Mazurow \v okresie mi^dzywojennym: „Wiara nasa, ft-zymajta sIq".

Przytoczmy pevvne, jakze wymowne wydarzenie z tego okresu, opowiedziane przez
Adama Ch<?tnika (1939 r.): „Jeden z przywodcow paitii powstahczej, ci^zko ranny, odpro-
wadzony byl dla bezpieczehstwa do Prus, do pobliskiej wsi Klon. Ludnosc mazurska przyjq-
la rannego ochotnie, pielqgnowala go \v chorobie. Ale poci^ty i pokluty przywodca nie przy-
szedl juz do zdrowia i zmarl w tejze wsi. Przed smierciti jednak prosil, by go pochowano w
Polsce tej, o ktorej wolnosc walczyl. Mazurzy o tym pami^tali i wykonali wol^ zmarlego.
Ponievvaz jednak w dzieh pkgaly sifj nad granicttpatrole rosyjskie, vvi^c pogrzeb wyprawio-
no w nocy. W pogrzebie wzicjta gromadnie udzial ludnosc wiejska; Kurpie i Mazurzy pruscy,
ktorzy zebrali sit; wielkq gromadtp Zmarlego wlozono na woz i prowadzono w cichosci od
wsi Klon do samego Myszyhca, przez bory i zarosla, unikano bowiem traktow. Zebrana lud
nosc niosla w rtjkach zapalone drzazgi lub pochodnie. a nawet swiece, co sprawialo w nocy
imponujcicy widok. Zmarlego pochowano w Myszyiicu bcz zadnych przeszkod".

Oceniajqc stosunek Mazurow do rewolucji w Polsce nawet wladze pruskie (rejencja
krolcwiecka. 1864 r.) stwierdzaly: „Powstanie w powiatach nidzickim i szczyciehskim
spowodovvalo chwilowe podniecenie w nizszych grupach ludnosci".

Malo kto wie, ze w powiecie szczyciehskim w miejscowosci Miqtkie miala niewiel-
ki majqtek rodzina hrabiow D;\bskich, rodem z Kujaw. Otoz powstahcy wielokrotnie u niej
siQ zatrzymywali, ekwipowali w broii i wyruszali ponownie do walki w Krolestwie Pol-
skim. Jak donosily raporty Prusakow, bracia Di\bscy, Napoleon i Zygmunt fechtowali si^ z
insLirgentami. Na zqdanie prokuratora krolewskiego w Berlinie obaj bracia zostali areszto-
wani i uwiqzieni w Olsztynie, przy czym Zygmunt zmarl 24 czerwca 1864 roku.

Jan Kerstan, chlop mazurski z Rozog przewozil broii ku granicy, na jego podworzu
Prusacy znalezli stemple do nabijania rewolwerow.

W tym miejscu chcialbym pi-zeniesc sit; do historii Mtizur o kilkadziesiqt lat pozniejszej.
Oto vv maju 1907 roku przybyla tu siedmioo.sobowa grupa dzialaczy poznahskich. Do spotkania
z Mazurami doszlo w Szczytnie. Oprhcz redaktora „Mazura" Stanislawa Zielihskiego przybyli:
przewodniczticy Mazurskiej Paitii Ludowej Bogumil Labusz, coraz bardziej znany poeta Michal
Kajka, kilku studentow polskich z Krolewca, a takze stamszek z Rozog, Jan Kerstan. Adam
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Poszwinski, skladajtic sprawozdanie z pobytu Wielkopolan na Mazuracli, napisa} o niin (,.Pra- i
ca", 1907 n); „Szczeg61nie jeden z nich 79-letni Jan Kerstan ujmuje nas swoj^i szczcni i zapalna
natur^. Oiyginainy typ o wychudlej, prawie majestatycznej twai^zy, wci^z pr/.emawia. ciesz^c
siqjak dziecko. Na Mazurach jedyny pevvno typ povvstanca z 63 roku. Opovviada nam ze Iza^ w
oku o potyczkach, ktore przebyk Wrazenia owych czasow. owej sily ekspansywnej i zywiolo-
wej odczuwa siq u niego 1 dzii Zapainy, szczeiy. Polak catym sercem i diiszq. spiewa z nami z
zapalem mlodzienca «Polak nie sluga». Rozczula nas swoim pi-zemowieniein. \v ktoiym w
prostycb biblijnych slowach dzi^kuje Bogii, ze dozvvoiil niu doczekac ciiwili, w ktorej poznal
braci z Poznania, synow tycii, ktorzy wraz z nim waiczyii za vvolnosc Polski-ojczyzny". Swiad-
kiem tego spotkania by! szpieg niemiecki Falkenberg. W poiifnym raporcie (Arciiiwum Pah-
stwowew Poznaniu, Prezydium Policji, nr 517) nazwal Kerstana „po]skim kosynierem" i napi-
sal, ze dawny powstaniec nawolywal ..obecnie do chwycenia za bron".

Mowi^c o piesniach powstanczycii vvaito siq odwolac do poety Tcofila Rnczynskiego.
ktory zanotowal, ze dzladek wspomnianego Bogumila Labusza. Michal Labuss \v Rumacli
spiewal wiele piesni povvstanczych. A cytowany juz Adam ChQtnik zapisze na ten temat: ,.W
czasie powstania, jak z tej stiony granicy, tak i po stronie mazurskiej spievvano piosenki
wojenne, a piosenk^ o Koscitiszce, zaczynajc^cti si<^ od stow «Hej bocianie. ty bocianie, ty
nasza pociecho» znano wsrod Maztiiow pogranicznycb jeszcze przed pani dziesititkami lat".

Kilku Mazurow za pomoc w povvstaniti Jako „politycznycb zbrodniarzy" osadzono w
fortecy Boyen, czyii w dzisiejszym Gizyckti. Frydeiyk Leyk opowiadal w 1955 roku o
„chtopskim komitecie pomocy powstancom, istniejticym vv Chochole" (za B. Groniowsk;}^).

Wydaje si^, ze na fakt silnego echa powstania na Mazurach, szczegolnie w powiecie
szczycienskim, wpfyn^la nie tylko ogolna poptiiarnosc walki Polakdw z despotyzmem
caiskim, ale takze bezposredni przyktad ludnosci kurpiowskiej. Jak wiadomo, ciilopi w
Krolestwie Polskim w sposob bardzo zroznicowany odniesli si^ do powstania. Zalezato to
od roznych okolicznosci, o ktdrych w tym miejscu trudno mowic. Jednakze na Ktiipiach
sytuacja byta wyj^tkowa. Kurpie przez okres calego powstania wspotpracowaii z oigani-

wst^powali do rdznych partii, a bardzo czQSto wystawiali wtasne oddziatki. Oni tez
mieli bezposrednie kontakty z Mazurami, jezdzili tarn po bron, przeprowadzali przez gra
nted zagrozonych oficerdw powstanczycii. Dla Mazurow przeto wojna lat 1 863 i 1 864
byta nie tylko wojn^ polsk^ antyrosyjsktt, ale rowniez chtopskti.

Pisz^c o Kqtrzynskim wysuntttem tezq, ze wspomagat on oddziai powstanczy skla-
dajc^cy siq z Mazurdw. Chcialbym Wcitek ten rozwintic dalej. Znane sti tylko nieliczne na-
zwiska powstancow — Mazurdw. Oprdcz Jana Kerstana niejaki Wilhelm Szeliga ze Szczyt-
na zostat zestany za udzial w walce przeciw Rosji az do Tweni, a na Sybir — Krzysztot
Fiodor, takze ze Szczytna. Historyk powstania Stanistaw Zielinski podaje, iz Palemon
Nowicki w grudniu 1863 roku zorganizowat w Prtisach Wscbodnich oddziatek skladajqcy
si^ z niespetna 20 strzelcdw konnych i wkroczywszy z nimi do Krdlestwa Polskiego zaa-
takowat pod Chorzelami poczt^ kozackij^ i zmusit do ucieczki. Pdzniej jezdzcy ci wrdcili
do Prus Wscbodnich, leczNowicki zostat zabity. Nie mamy doktadnie danych, sktid rekru-
towali si? owi jezdzcy Nowickiego. Emilia Sukertowa-Biedrawina przyjmuje, ze byli to
Mazurzy. Mozna przypuszczac, ze gtdwnie z powiatdw szczycienskiego i nidzickiego, po-
niewaz ujawnili swq. obecnosc w Chorzelach.

Wtadze pruskie wyliczyty doktadnie, ze wsrdd ochotniczego oddziatu pulkownika Ed-
munda Calliera, ztozonego z 1200 ludzi, az 350 pochodzito z Warmii i sc\siednich powiatdw
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vvscliodniopruskich. czyli mazurskich. Stefan Kieniewicz w swojej podstawowej mono-
grafli powstania styczniowego wspominah ze do oddziafovv polskich przedzierali si(5 tak-
ze pruscy kantonisci. Pogh\d Kieniewicza pot\vierdzaj;i zrodla, dotyczEice powiatu szczy-
cieiiskiego. Oto vv czasie patrolii kolo wsi Ksi^zy Lasek oddalit si^ w dniu 8 wrzesnia
1 863 rokii potajemnie do Myszynca Juliusz Teodor Teske. Rowniez z Ksi^zego Laskii
uciekl do Polski Walenty Radzki. Ponadto zdezerterowa} do Polski z Opalenca fizylier
F.rnst Bdlinke. skiziicy \v 10 konipanii 4 pulku greiiadierow vvscliodniopruskich. Z tej sa
me] konipanii uciekl z Wielbarka .luliusz Joachim. Dezerterzy vv vvi^kszosci mowili po
polsku. ale tratlali sii; vvsiod nich rodovvici Niemcy.

Cieneralnic vvypovviedzial siq o mazurskich povvstahcach korespondent chelmihskie-
go .,Nadvvislanina". Udovvadniajqc polskosc Mazurovv wskazal vv 1865 roku, ze „do 300
ludzi miodych poszlo na Moskala. Rozne bylo vvojakovv tycb povvodzenie. Wielu smierci
znalazlo vv boju. wielu Moskalc dobili. vvielu szczqslivvie vvrocilo, ale tez niemalo do nie-
vvoli poszlo. Jeden z takich, prosty parobek od koni i pluga, wrocil niedavvno temu, a sie-
dzial od wrzesnia 1863 roku vv rozmaitych miejscach jako jeniec wojenny. Ze byt vv Mo-
dlinie, Warszavvie, Zamosciu, to juz mniejsza, ale vv kohcu do Archangielska nad Biale
Morze Moskwa go poptjdzila, gdzie taczk;\ robil latem, a zimq. posylany byvvat na poslugi
vv miescie. Biedak wrocil ze zdrovviem mocno nadwer^zonym".

Oczyvviscie nie vvszyscy Mazurzy sprzyjali Polakom, cz^k' ulegla urz^dovvej inter-
pretacji powstania, ze jest ono vvymierzone przecivvko sprzymierzehcovvi krola pruskiego.
Innych regalistovv oburzal fakt, ze insurgenci podniesli r^k^ na pravvovvitq vvladz^, a wi^c
ze byt to bunt. Jednakze - sqdztj - mozna zgodzic sitj z opiniq povvaznego czasopisma na-
ukovvego vv Krolevvcu „Altpreussische Monatsschriff", orzekajqcego w 1866 roku, ze vv
sympatiach, ktore okazyvvali Mazurzy powstahcom bylo cos witjceJ niz tylko vvspolczucie
dla narodu walczqcego o vvolno.k'. Na przykladzie ,Iana Kerstana vvidac, ze budzila si^ nie-
kiedy takze polska .svviadomo.k' narodowa. SqdzQ, ze poczqtek lat szescdziesiqtych stano-
wil punkt kulminacyjny propolskich nastrojovv na Mazurach.
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