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Z PROBLEMOW BADAWCZYCH

POGRANICZA

MAZURSKO-KURPIOWSKIEGO

Przemiany, jakie dokonaiy siq i w dalszym ciL\gu dokonujci vv Polsce po znamiennym
dia naszycli dziejow 1989 roku, pozwalajq na wide spraw spojrzec inaczej. Ustroj demokra-
tyczny w dalszym ci^u ksztaltuj^cy siq w Polsce, zinusza nas do ci^lej refleksji nad przy-
szlosci^^, ale i pi-zeszlosci£i. Na nowojakby odkiywamy nasz^ historic, wydobywaj^c niezna-
ne, a prcede wszystkim pi-zemilczane dotycliczas jej momenty, dopisujemy do niej nowe
kaity. Odki-ywamy ludzi, kt6i"zy walcz;\c o woln:^ niepodleghi i niezalezn^ ojczyznq dotych-
czas zyli w zapomnieniu, byli odsuni^ci na bok. Coraz bardziej zdajemy sobie sprawq, iz
czeka nas wiele pracy, aby wszystkie wazniejsze wydarzenia, fakty, epizody z naszych dzie
jow zostaty odki^te, zbadane i przekazane nast^pnym pokoleniom. Czasu jest coraz mniej.
Odchodzi^od nas ci, ktorzy byli tej bistorii uczestnikami i tworcami, zacieraj^siq w pami^ci
obrazy z przeszlosci. Miisimy to wszystko co jest mozliwe zachowac dla potomnosci.

Nasuwa si^ tutaj jeszcze jedna refleksja. Kazdy czlowiek jest przywi^zany do jakie-
gos miejsca, miejscowosci, regionu. Uwazam, iz poznanie historii narodu, panstwa nalezy
rozpocziic od poznania tego, co nas otacza, a wisjc najblizszego srodowiska. Historia lo-
kalna, regionalna moze bye wsttjpein do poznania, rozszerzenia naszej wiedzy na tematy
ogolnopolskie. Ma to szczegolne znaczenie dla mtodego pokolenia, wchodz^cego w doro-
sle zycie. Chctic, aby identytlkowali si^ ze swojri wsiti, osadq,, miastem czy szerzej - regio-
nem trzeba wyposazyc ich w zasob niezb^dnych wiadomosci o ich najblizszym otoczeniu.

Oczywiscie glowne pole do popisu maji^ tutaj szkoly od podstawowej poczynajqc, ale
czy tylko? Wazni\ roltj spelnia prasa, pi"zede wszystkim lokalna, a takze roznego rodzaju orga-
nizacje, stowarzyszenia o zasi^u regionalnym publikujcice wlasne wydawnictwa, roczniki itd.
Dlatego za bardzo cenne nalezy uznac ukazanie sitj dwoch tomow „Rocznika Mazurskiego",
wydawanego przez Instytut Histoi'yczno-Spoleczny dzialajiicy pod egidq Zwi^izku Gmin Ma-
zurskicb „Jiiiand" w Szczytnie. Zwii^zek Gmin Mazurskich „Jui"and", dzialaj^cy na terenie
poludniowej czqsci Mazur, ktoiy obejmuje swoim dzialaniem miasto Szczytno i siedem gmin
wchodzqcych w sklad bylego powiatu szczycienskiego, postawil sobie zadanie upowszeclmie-
nia wsrod mieszkancow informacji dotyczcicych historii i czasow teradiiejszych tej czqsci
Mazur. .lest to zadanie ze wszech miar godne podkredenia i popierania. Nalezy tylko d^zyc
roznymi sposobami, aby takie wydawnictwa jak „Rocznik Mazurski" trafiW do rs^k jak najlicz-
niejszej rzeszy czyielnikow, do szkol i do instytucji, ktoiym na sercu lezy pomydny rozwoj
tych terenow. A historia tych ziem, wielokrotnie integralnie zwi^zana z losami panstwa, a
pi"zede wszystkim narodu polskiego, jest bardzo ciekawa i warta upowszechnienia.

W niniejszym artykule chcialbym wskazac na glowne problemy badawcze pograni-
cza mazursko-kurpiowskiego (lub kurpiowsko-mazurskiego. bo uwazam, iz mozna to sto-
sowac zamiennie) ze szczegolnym uwzgltjdnieniem tych, ktore dotycz^ terenow gminy
Rozogi z rozszei"zeniem na ziemie powiatu szczycienskiego. Wyrazam nadziejtj, iz problemy,
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ktore chcqtutaj przedstawic, stan^i siq punktem wyjscia badan, ktore poszerzri na.szii vviedzq o
tym terenie. A trzeba przyznac, iz jest jeszcze wiele „bialych plam" w historii tych ziem.

Jeden z istotnych tematow badawczych moze stanowic problem reformy administra-
cyjnej z 1975 roku. Przeciez w jej wyniku zostaly zerwane wiQzi regionalne, wiele miej-
scowosci zostalo wyi-wanych z dotychczasowego srodowiska i bez iogicznego uzasadnie-
nia wl^czono je do obcych kulturowo terenow. Tak bylo z gmint^ Rozogi. Rozogi i oko-
liczne miejscowosci, z dwoma wyjc^tkami, nigdy do 1945 roku do Poiski nie nalezaly, byly
zawsze integrality cz^sci^ Mazur, w polskim organizmie panstwowym znalazly si^ dopie-
ro po zakonczeniu II wojny swiatowej, a doktadnie vv wyniku decyzji podjtjtych iia konfe-
rencjach pokojowych, glownie poczdaniskiej.

Nasuwa si? kilka pytan:
- czym kierowano si? (Jakimi kryteriami) dokonujyc takiego podzialu administra-

cyjnego,

- dlaczego nie uszanowano ani tradycji historycznych, ani woli mieszkancow,
ktorzy protestowaii przeciwko temu (rowniez na terenie gminy). Inna sprawa, ze nie prze-
prowadzono zadnych konsultacji, dyskusji publicznej, nie wysluchano argtimentow mie
szkancow.

To wspolczesnosc, lata nam biiskie i zachowane dobrze w pami?ci.
Wiele problemow badawczych kryje historia. O nich chcialbym teraz napisac, gdyz

one w duzej mierze determinujy dalsze dzieje tych terenow. Podj?cia dalszych badan wy-
niaga sprawa kolonizacji tych terenow. Wiadomo, iz do XIV wiekti tereny te nie byly za-
mieszkane, poczytkowa kolonizacja okresowa to wlasnie XIV wiek, natomiast stala to XVI
1 przede wszystkim XVll wiek, co zwiyzane jest z osoby pierwszego ksi?cia priiskiego Al-
brechta Hohenzollerna. Zasiedlanie terenow obecnej gminy Rozogi zwiyzane jest z dru-
gim etapem osadnictwa, zapoczytkowanym przez elektora brandenbtirskiego, a zarazem
ksi?cia pruskiego Fryderyka Wilheima. Wlasnie on, chcyc zapelnic szkatul? ksiyz?cy. a
jednoczesnie w pewnym stopniu iiniezaleznic si? finansowo od szlachty i miast, zapoczyt-
kowal tzw. kolonizacj? nowizn, inicjujyc osadnictwo szkatulowe (od szkatuly ksiyz?cej).
Powstalo wtedy wiele miejscowosci, w tym obecna „stolica" gminy Rozogi — 1645 rok.
Inne powstaly w XVIII, a dwie ostatnie w XIX wieku.

W zwiyzku z osadnictwem mozna postawic kilka pytah. Kim byli osadnicy, skyd
przybywali, powody? Oczywiscie nie ulega wytpliwosci, iz osadnikami byli chtopi z tere
now dawnego osadnictwa krzyzackiego oraz mieszkahcy Puszczy Zielonej i Bialej - Kur-
pie. Ale czy tylko? Dla wielu osadnikow tereny Puszczy Kurpiowskiej, glownie Zielonej,
byly tylko „przystankiem" przed dalszy w?dr6wky, a wi?c mozna przypuszczac, iz przy
bywali z roznych ziem polskich. Bye moze byla to ucieczka przed coraz wi?kszymi obciy-
zeniami zwiyzanymi z w pelni rozwini?ty wtedy gospodarky pahszczyzniany na ziemiach
owczesnej Poiski. Dlaczego osiedlali si? tutaj? Czy decydowala o tym bliskosc ziem pol
skich, a dokladniej ich stron rodzinnych, czy inne przyczyny? Sy to zagadnienia wymaga-
jyce jeszcze dokladniejszego zbadania.

W wyniku osadnictwa ziem bylego powiatu szczycieiiskiego zacz?lo si? ksztaltowac
pogranicze kurpiowsko-mazurskie. Coz to jest pogranicze?

Wedhig Witolda Doroszewskiego, auior&Slownikaji^zyknpolskiego, pogranicze to „obszar
polozony w poblizu granicy, dzielycej pewne preestrzenie, teren nad granicy panstwa". Inne okre-
slenia b?dyce synonimymi pogranicza to „kresy", „rLibiez", natomiast zwroty bliskoznaczne to
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„pas gianiczny", „strefa nadgraniczna". Ceclia pogranicza jest to, ze stanowi ono obszar kon-
frontacji i przeniieszania roznych zjawisk. Pogranicze moze bye; geograficzne, etniczne, jqzy-
kowe, kulturovve. Mowiqc o pograniczu kurpiowsko-mazurskim nalezy odniesc je do tych
czterecb rodztijovv. O pograniczu mazursko-kuipiowskimjako terenie „nad gi^anic^" mozemy
mowic tylko w odniesieniu do 1945 roku, gdy Kuipiowszczyzna i Mazury znajdowaly si^ w
roznych organizmacii pahstwowych. W wyniku zmian, ktore zaszly po zakohczeniu II wojny
swiatovvej, okreslenie pogranicza jako teren nad granic^ traci sens. Jednak przez pogranicze,
zgodnie z terminologit\ nauk spolecznycli, mozemy rowniez rozumiec obszar, ktory stanowi
przedmiot wptywow i wzajemnego przenikania siQ zjawisk kulturowych dwu s^siaduj^cych
narodow. W takim ujqciu obszar pogranicza jest rozumiany jako region, gdzie wystQpuje utrzy-
mywanie si^ taktow spolecznycli powi^zanych z dwoma konkurencyjnymi wzorcami kulturo-
wymi, ale zachodzi jednoczesnie proces tworzenia nowych, odmiennych wartosci, wyiastaj^-
cych w rezultacie ich zderzenia. Obszar pogranicza cechuje tez przyjmowanie wartosci charak-
teiystycznych dla jednej grupy pi-zez preedstawicieli gmpy konkurencyjnej. MyslQ, ze tak sfor-
mulowane pojtjcie pogranicza, mi^dzy innymi pizez Wojciecha Wrzesihskiego, jest najbar-
dziej adekwatne do tego, o ktoiym mowimy.

Ziemie obecnej gminy Rozogi byly w przeszlosci, a poniek^d s^do czasow dzisiej
szych, miejscem zetkniejcia si^ roznych grup ludnosci o roznej kulturze, zwyczajach, j?zy
ku. W takich srodowiskach musialo nast^powac wzajemne oddzialywanie i przyjmowanie
od innych pewnych wzorcow dominuj^cych, bye moze powstawalo cos nowego na grun
cie zderzenia wielu kiiltur. Jest to kolejny temat do zbadania. Dalszego badania wymagaj^
tematy zwi^^zane z walkaini narodowowyzwolehczymi Polakow pocz^wszy od powstania
kosciuszkowskicgo. Ludnosc terenow bylego powiatu szczyciehskiego zywo reagowa a
na wszelkie proby odzyskania przez Polakow swojego pahstwa, daj^c niejednoki^ni®
przyklady czynnego uczestnictwa w walce. Jednoczesnie tereny Mazur, a rowniez i ai"
mii, zajmowaly poczesne miejsce w planach organizatorow powstah. Moze swiadczyc o
tym wiele przykladow, poczn^wszy od insurekcji kosciuszkowskiej. Juz rozkaz „Najwyz
szego Naczelnika Sily Zbrojnej" Tadeusza Kosciuszki, wydany gen. Janowi Augustynowi
Cichockiemu, komendantowi generalnemii pobrzeza Narwi nakazuje, aby „wszedl w raj
pruski i magazyny pruskie zabral". Z wiesniakami obchodzic si? mial jak najlepiej, maj^c
najprawdopodobniej na uwadze fakt, iz Sc\ to w duzej mierze Polacy. Zwi^zki niiesz an
cow pogranicza widoczne si\ takze w dobie powstania listopadowego. Wedlug niemiec le
go historyka Maxa Toeppena, mieszkahcy Mazur organizowali dostawy broni i amunicji
do Krolestwa Polskiego. Rowniez w powstaniu 1846 roku dzialacze Centralizacji '
wykorzystac Warmi? i Mazury w przyszlym powstaniu. Jednak najdobitniejszym owo
dem zaangazowania mieszkahcow pogranicza, wzajemnej wspotpracy w walce o wo n^
niepodleglq ojczyzn?, bylo powstanie styczniowe. Jest to tak obszerne zagadnienie, iz
wymaga oddzielnego opracowania. Uwazam, iz warto podjc^c wysilki w celu pelnego opr
potraktowania teinalu: ..Mieszkahcy bylego powiatu szczyciehskiego wobec powstah na-
rodowowyzwolehczych". Obok walorow poznawczych bylby to doskonaly material do
wykorzystania na lekcjach w roznego typu szkolach.

Nastqpny pakiet tematow to okres popowstaniowy, szczegolnie po 1871 roku, czyli
wzmozonej germanizacji. O tym, ze taka byla prowadzona, wszyscy doskonale wiemy,
mniej znane sij^ natomiast karty tej historii z interesujijcego nas terenu. A przeciez w jednej
z mazurskich wiosek gminy Rozogi, Wujakach, pracowal nauczyciel, ktory wszelkimi
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1
sposobami walczyl z polskimi dziecmi mowicicymi po polsku, stosuji^c wobec nich kary
cielesne, za co zreszt^ by} s^dzony w Szczytnie.

Kolejne pytania nalezy postawic w zwic^zku z plebiscytem. Jest rzeczti znanq po-
wszechnie, iz o przynaleznosci Warmii i Maziir do jednego z panstw inia} zadecydowac ple-
biscyt, czyli powszechne glosowanie ludnosci. Zakonczy} si^ on na tych terenacb. tzn. zie-
miach byJego powiatu szczycienskiego, calkowitt}, kl^sk^; za Prusami glosowaJy 48 204 oso-
by, za Polsk^ tylko 511. Na terenacb obecnej gminy Rozogi wynik byl podobny, np. vv Roz-
ogach za Polsk^nie opowiedzial siq zaden wyborca, vv innych miejscowosciach podobnie; vv
sumie tylko kilkanascie glosow padlo za Poiskq. DIaczego tak siq stato? Przeciez mieszkaii-
cy pogranicza po pniskiej stronie dali niejednokrotnie vvyraz swego przyvviiizania do vvszy-
stkiego CO polskie (oczywiscie mam tutaj na mysli tych, ktorzy mieli czy tez zacbovvali svvia-
domosc polsk^, czego dobitnym przykladem bylo povvstanie styczniovve. A przeciez na
pewno zyli jeszcze uczestnicy powstania lub icb potomkowie (na marginesie mozna dodac,
iz po upadku powstania styczniowego niektorzy jego uczestnicy na state osiedli w Klonie).
Id^c dalej, mozna podac nazwiska dzialaczy plebiscytowycb, takicb jak Jan Bialy, August
Hasselberg, Fryderyk Kwiatkowski, Karol Pentowski, ktorzy wszelkimi mozliwymi sposo
bami i metodami prowadzili dzialalnosc propolskq.. Myslq, ze penetracja dokumentow z tego
terenu pozwoli na udzielenie bardziej wyczerpujctcycb odpovviedzi.

Na marginesie plebiscytu trzeba wspomniec, ze rowniez po polskiej stronie, na terenie
Kurpiowszczyzny, dziatali Polacy, ktorzy szczerze pragn^li, aby ziemie te znalazly si^ w pol-
skim organizmie paiistwowym. Jedno nazwisko wybija si? zdecydovvanie na czolo. To
Adam Ch?tnik, najwi?kszy ambasador Ziemi Kurpiovvskiej. Prowadzil wszecbstronnE^ dzia-
talnosc, ma tak olbrzymie zaslugi rowniez dla pogranicza mazursko-kiupiovvskiego, iz go-
dzien jest oddzielnego opracowania. Wspomn? tylko, iz mieszkajt^c o miedz? z Mazurami,
majc^cy z nimi liczne kontakty, uzasadnial Cb?tnik, iz Mazurzy poiscy to odlam Mazovvszan,
zachowujficy j?zyk i obyczaj polski. Pisal; „Waznym niezmiernie czynnikiem, swiadczqcym
0 polskoki Mazurow pruskich i Warmiakow jest ich mowa, piosenki, niektore zwyczaje i
obyczaje miejscowe, w wielu miejscach nie roznitice si? wcale od tycb, jakie przecbovvywal
w swym ̂ciu nasz lud wiejski z catego Mazowsza i innych cz?ki Polski". Na wiesc o ple-
biscycie rozwinq^l w latach 1919-1920 ozywionti dzialalnosc na pograniczu, organizowat
roznorodne akcje na rzecz pozyskania Mazurow dla Polski. Zorganizowal Komitet Mazur-
ski w Nowogrodzie, wydawal pisma, odezwy, ulotki i inne druki plebiscytowe. Organizovval
wiece polskiej ludnosci, na ktore przybywalo cz?sto po kilka tysi?cy ludzi. Wiece takie
odbyly si? mi?dzy innymi w takich miejscowosciach jak Czarnia, Wolkowe, Chorzele, a
wi?c w lez^cych blisko lub tez nad dawn^ granictt polsko-niemieckei. On prawdopodobnie
by} autorem wiersza, z ktorego przytocz? tylko fragment:

Kurp i Maziir to clwa braty,
choc siq znajcijak przez kraty,
chociaz dzielq ich grantee
jednej ziemi to dziedzice.

Wrocmy do plebiscytu. Pojawia si? tutaj kilka pytaii. DIaczego plebiscyt zakoiiczyl si?
dla Polski totalnq, kl?sk^? DIaczego na terenach, gdzie bliskie byly kontakty z ziemiami polski
mi, gdzie mieszkali ludzie poslugujcicy si? j?zykiem polskim i twierdzcicy, ze sri Polakami, tak
niewielu glosowalo za Polsk^? Pytan mozna stawiac znacznie wi?cej. Odpowiedzi na niektore z
nich sqznane, chociazby zprac wielu historykow zajmujticych si? tym tematem. Mozna sridzic, iz
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obok ogolnycli pi-zyczyn kl^ski istnieja takze lokalne, ktore nalezaloby zbadac, aby w pehii
zrozumiec wyniki glosowania na tyin terenie. Chodzi mi^dzy innymi o nastroje ludnosci, jej
postawy, pi-zekonania itp. 31 marca 1922 roku granica zostaJa obsadzona przezwojska polskie
1 nieinieckie. Po niemieckiej stronie granicy pozostali jednak ludzie o polskiej swiadomosci
narodowej. dla ktoiych polski byt j^zykiem piei-wszym. Swiadczyc o tym mogqproby utwo-
rzenia polskich szkof w Klonie i w Faiynach (w tej pierwszej miejscowosci podejmowane kil-
kakroiiiie) oraz istnienie polskich bibliotek w Rozogach i Farynach.

Do najmniej zbadanycli okresow z dziejow pogranicza na interesujhicym nas terenie
nalezy zdecydowanie okres II wojny swiatowej. Mozna sformulowac wiele pytah, na
ktore odpowiedz mogg przyniesc tyiko pogl^bione badania archivvalne, painiqtnikarskie
(jezeli takie st\) i inne, Oto one:

1 . Jak wyglgdalo zycie na tych terenach w iatach 1939-1945 (teren bylej gminy Roz-
ogi czy szerzej bylego powiatu szczyciehskiego)?

2. Problem robotnikow przymusowych (ze tacy byli, sq na to dowody, chociazby w
pami(^ci liidzi jeszcze zyjqcyeh i pami^tajtj^cych te czasy), stosunki mi^dzy ludnosciq ma-
zurskg i Polakami przebywajacymi na robotach,

3. Dzialalnosc konspiracyjna na pograniczu i jej ewentualny wplyw na ludnosc ma-
ztirskg (dzialalnosc taka szczegolnie rozwini^ta byla na terenie Puszczy Kurpiowskiej,
m.in. w okolicach Myszyhca),

4. Obcic\zenia ludnosci zwitizane z dziataniami wojennymi,
5. Losy polskich dzialaczy (chociazby plebiscytowych) i ich rodzin,
6. Dzialalnosc wywiadowcza.

Pytah mozna podac jeszcze wi^cej, ale jiiz te obrazujji, ile jeszcze pracy trzeba wtozyc w
poznanie wielu problemow.

Okres 11 wojny swiatowej to lata spotqgowanych ruchow ludnosci, trwajctcych rowniez
po wojnie. SkalQ wojennych i powojennych migracji przedstawia Narodowy Spis Powszeclmy
2 3 grudnia 1950 roku. ktoiy wykazat (abstrahujtic od pizyrostu naturalnego), ze co czwaity
obywatel zmienil od 1939 roku miejsce swego stalego pobytu. Wlasnie wtedy okreslano Pola-
kow jako „nar6d na walizkach" i trzeba przyznac. iz nie nia w tym okresleniu wielkiej przesa-
dy. Ruch, w jakim znajdowato si^ polskie spoleczenstwo, vvstiZctsiici} zakorzenionymi struktu-
rami, zostaly zerwane wi^zi Igczcice ludzi ze srodowiskiem. w ktorym wyrosli.

W wojennej fazie migracje, ktore obj^ly okolo 6-7 milionow obywateli Rzeczypo-
spolitej, miaiy charakter w wiqkszosci przymusowy. Chodzi tutaj o wysiedlenia na obsza-
rach wcielonych do Rzeszy Niemieckiej, deportacje w gl^b ZSRR z wojewodztw wscho-
dnich zaanektowanych w 1939 roku, wysiedlenia okolo 100 tysi^cy osob na Lubelszczy-
znie, wyp^dzenie ludnosci Warszavvy w czasie i po powstaniu, przesiedlenia z rejonow
lotnisk i poligonow w Generalnym Gubernatorstwie. Przymusowe byly tez wyvvozki do
pracy w Rzeszy. Z kolei w latach 1944-1946 deportowano do ZSRR kilkadziesi^t tysiqcy
przede wszystkim zolnierzy AK, ale rowniez dzialaczy politycznych, ziemian, urzqdni-
kow, duchownych, nauczycieli i wielu innych. Ale w tych latach te ruchy obj^ly takze set-
ki tysi(jcy ludzi, ktorzy uciekli nielegalnie z ziem polskich juz okupowanych, w^drowki
ludzi do polskiego wojska na zachodzie Europy, przemieszczenia zwiqzane z dzialaino-
sciii konspiracyjiiig przemieszczenia zvviiizane z koniecznokhci ukrywania siQ, masowy
odplyw ludnosci polskiej z Wolynia w 1943 i 1944 roku wobec zagrazaj^cego terroru
ukraihskiego.
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Przemieszczenia z lat 1939-1945 mozna uznac za poczf^tek inigracji powojennej,
spowodowanej zmianami granic panstwa i iistroju. W latach czterdziestych - poza prze-
siedleniami w obrqbie panstwa w jego nowych granicach z tzw. ziem dawnycii na tzw.
Ziemie Odzyskane - mialy miejsce masowe ruchy przesiedlencze z Polski i do Polski.
Chodzi o wymianq ludnosci mi^dzy Rzeczpospolitqa zachodnimi republikami ZSRR oraz
wysiedlanie ludnosci niemieckiej.

Te ruchy, o ktorych byla mowa, dotyczyly rowniez w wielu przypadkach terenow
gminy Rozogi, a rozszerzaj^c - rowniez powiatu szczyciehskiego. Jak wyzej wspomnia-
tem, to wlasnie po zakohczeniu II wojny swiatowej ziemie bylego powiatu szczyciehskie
go (a wiqc rowniez gminy Rozogi) po raz pierwszy znaiazly siq w polskim organizmie
pahstwowym. Na tych terenach zachodzily (i w malym zakresie w dalszym ci^u zacho-
dz^ okreslone procesy;

- najpierw ucieczka (w kohcowym okresie wojny), a pozniej wysiedlanie ludnosci
niemieckiej,

- roznorodne ruchy zachodztice wsrod ludnosci mazurskiej,
- zasiedlanie tych ziem ludnosciq^ pochodzqc^ z roznych stron Polski.
Chcialbym przedstawic czy raczej poruszyc sprawq, ktora do dnia nie jest nalezycie

poznana, a raczej przedstawiona. Chodzi o problemy zwit^zane z egzystencj^ ludnosci ma
zurskiej. W 1945 roku na ziemiach obecnej gminy Rozogi bylo 1430 Mazurow, co stanowi-
lo okolo 44% ogolnej liczby ludnosci gminy (w tym czasie naplywali juz osadnicy z innych
terenow Polski), w 1948 roku - 1366, w 1949 - 1163, a w 1950 roku - 1153, co stanowilo
w tym czasie 27% oghlu ludnosci gminy. A wiqc liczba ludnosci mazurskiej systematycz-
nie malala. Zreszt^przez caly okres powojenny nast^powal stopniowy odptyw tej ludno
sci, ze szczegolnym nasileniem w latach 70., kiedy to mozna mowic o prawdziwym exo-
dusie. To sprawilo, iz dzisiaj w zasadzie problem ludnosci mazurskiej np. na terenie gminy
Rozogi nie istnieje, gdyz jej po prostu nie ma, nie licz^c tylko kilku osob. Wszyscy wyje-
chali poza granice kraju, glownie do RFN, ale takze do bylej NRD.

Znow trzeba postawic kilka pytah, tym bardziej ze dotychczas sprawy te byly poini-
jane milczeniem. Jakie byly tego przyczyny? Co spowodowalo, ze ludzie, ktorzy mieli
przynajmniej w cz^sci swiadomosc narodowq polsk;^, poslugiwali si^ j^zykiem polskim
czy dokladniej - jego odmiantg utrzymywali bardzo bliskie kontakty z Polakami mieszka-
j^cymi przed wojn^ w Polsce, miqdzy innymi prowadz^c z nimi ozywiony handel, tak gre-
mialnie opuszczali Polskq? Przeciez na pewno zywe jeszcze w pamiqci byly echa powsta-
nia styczniowego (szczegolnie w Klonie, gdzie zyli potomkowie powstahcow), zyli ludzie
angazuj^cy siq w tworzenie polskich szkhl na tym terenie (chociaz nieudane), zyli dziala-
cze plebiscytowi. Trzeba przyznac, iz w odniesieniu do bylego powiatu szczyciehskiego
jest to temat, ktory nadal czeka na swojego badacza, Nie ma opracowania, a przynajmniej
autorowi tego artykulu nie jest znane, ktore w sposob calosciowy i jednoczesnie najbar-
dziej obiektywny wyjasniloby te zagadnienia.

Dotyczy to rowniez innych zagadnieh, przede wszystkim obiektywnego przedstawie-
nia osadnictwa w bylym powiecie, dzialalnosci Pahstwowego Urztjdu Repatriacyjnego,
tworzenia siqtzw. wladzy ludowej na tym terenie, problemu ludnosci mazurskiej w polityce
wladz miejscowych. Dzisiaj na podstawie prac dotycz^cych innych terenow wiemy, dlacze-
go popelniono wobec tej ludnosci tyle blqdovv i aktow niesprawiedliwosci, gwaltow, ze nic
dziwnego, ze temat ten przemilczano. Czy jest mozliwe w dniu dzisiejszym zbadanie tego
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zagadnienia na interesujqcym nas terenie. Bqdzie to bardzo trudne, ale nie jest to niemozli-
we. Autor tej publikacji podjc^l tak£t probq. Co z tego wyniknie, pokaze przyszlosc, w kaz-
dyin bj^dz razie, aby nalezycie wyjasnic te sprawy konieczny jest kontakt z ludzmi przeby-
wajc^cyini w Niemczech, ludzmi w podeszlym vvieku, ktorzy niejednokrotnie do tych spraw
nie chcq vvracac. Konieczne jest takze dotarcie do wszeikich dokumentow pisanych, pamiqt-
nikow. protokolovv z posiedzen wladz administracyjnych, politycznych itd.

W swietle tego, co napisalem, jakze cennajest praca Ksztaltowanie si^ swiadomosci na-
rodowej Mazurow okresie od 1945 do 1957 rokii zawarta w ksi^zce Zpogranicza kiirpiowsko-
maziirskiego 1945-57 prof. Uniwersytetu Gdaiiskiego, Kazimierza Sopucha, wydana przez
Ostrol^ckie To\vai"zysl:wo Naukowe \v 1995 roku. Nie mogla bye wydana wczesniej, gdyz -
jak pisze autor jej tresc nie byla zgodna z tym, co glosila propaganda owczesnych wladz PRL.
Praca ta nie dotyczy powiatu szczycienskiego, lecz powiatu mi ctgowskiego, ale to przeciez naj-
blizsze stisiedztwo. Wiele wydai"zen, ktore opisuje autor, z calci pewnosci^mialo miejsce row-
niez na terenie bylego powiatu szczycienskiego. Autor stwierdza, iz w wiqkszosci Mazurzy nie
mieli wykiystalizowancj w pelni swiadomosci narodowej, dalej, ze byla grupa Mazurow swia-
doma swej pi"zynaleznosci do narodu polskiego, jednak sytuacja taka istniala przewaznie w
powiecie szczycienskim i czqsciowo mictgowskim (w jego pohidniowej czQsci), glownie
wsrod dawnych dzialaczy plebiscytowych i ich rodzin. A wi^c chociazby na tym przykladzie
widac, iz takowa swiadomosc na tych terenach byla, warto wIqc dokladniej zaj^c si? tym zaga-
dnienieni. Prof. Sopuch przytacza przyktady obrazuj^tce momenty zetkni^cia si? Mazurow z
nowi\ Polskig z Polakami. By! to wazny moment w ich zyciu, ktory niestety bardzo zaci^zyl na
ich zyciu. Dlaczego? Otoz na ziemie, ktore wl^czono do Polski, a wi^c WarmiQ i Mazury row-
niez, w piei"wszej kolejnosci przybywaii ci Polacy, ktoiych celem bylo przede wszystkim po-
wetowanie sobie strat wojennych poniesionych z irtk okupanta hitlerowskiego, a wi?c glownie
grabieZ kradzieze okresiane jako „szaber". Nie znajj^c absolutnie pizeszlosci historycznej tych
ziem, zmiennych i zawilych losow jej mieszkahcow, traktowali ci „dzicy osadnicy" Mazurow
jak Niemcow, oskarzaj^c ich i obwiniajqc za wszystko, czego doznali z r^k okupanta. Przytocz-
my fragment ksit^zki - wspomnienie jednego z Mazurow: „0 Rosjanach nie mowiq, bo to zol-
nierze, ktorzy walczyii, a wojna ma swoje prawa. Ale kiedy przyszli tu pierwsi Polacy, to za-
cz^li rabowac i krzyczec, ze mieszkajq. tu Szwaby i ze trzeba ich bic... Kiedy mowilem do nich
po polsku i pokazywalem im dokumenty z waiki o polskosc (z okresu plebiscytu), mowili do
mnie: «Ty tez jestes taki sam Szwab jak i inni. Niemcy nas mordowali, to my teraz odwdzi^czy-
my siq za to». Zabrali mi krowq, dobritbiyczk^ i maszyn^ do mlocenia i powiezli gdzies. Innym
tez rabowali. Najgorsi byli ci Kuipie, co to pizychodzili obdarci i bmdni, rabowali co popadto.
Byle jaki lach zlapali i mysleli, ze to cos nadzwyczajnego. Zupelnie jak jaki dziki narod, bez
kultuiy". Inny wspomina: „Polak6w nienawidzQ za to, ze nie tylko zabrali mi dobytek i maszy-
ny, ale nasmiewali si^ z mojej niemieckiej mowy i wyzywali od Szwabow". Jeszcze jedno
wspomnienie: „Post^powanie piei-wszych Polakow wyrobilo we mnie przekonanie, ze Polacy
to zlodzieje i lajdacy". Sqto bardzo mocne oskaizenia, ale niestety tak bylo. Pozwalajctone zro-
zumiec uprzedzenie Mazurow do Polakow i Polski oraz wzmozonqch^c wyjazdu. Oczywiscie
nie nalezy tego uogolniac, przeciez nie wszyscy Polacy tak postqpowali, ale najbardziej i naj-
dluzej pamifjta siq wlasnie takie momenty.

Z podobnym zjawiskiem szabrownictwa spotykamy sIq na terenie Rozog i okolic. Wielu
osadnikow, ktorzy osiedlili si^ na tym terenie zajmujq,c gospodarstwa pomazurskie, stwierdza-
lo w wywiadach przeprowadzonych przez autora artykulu, iz obejmowali gospodarstwa
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zniszczone. Brak byio sprzqtu rolniczego, zdemolowane budynki, pozbavvione okien, fu-
tryn, drzwi, podiog. Zrobili to wtasnie pienvsi pseudoosadnicy. Najstarsi osadnicy wspo-
minaj^ ze bardzo cz^sto w nocy przez wsie, ktore zajqli, przejezdzaly funnanki zahidowa-
ne roznorodnymi towarami, sprzQtem, kieruji^c siq w strong Myszyiica i innycb kiirpiow-
skich wiosek.

Bardzo wiele blqdovv popelnila rovvniez owczesna wtadza, bardzo czqsto nie rozu-
miej^ca realiow. Takie akcje jak „weryfikacja", „ankietyzacja", „paszportyzacja" czy tez
nasilona w pewnym okresie „kolekty\vizacja" rolnictwa nie nastawiiy przychylnie Mazu-
row do Polski, wrqcz przeciwnie, umacniaiy w nich swiadoinosc przynaleznosci do naro-
du niemieckiego. Bardzo negatyvvnii rolq odegral owczesny wojevvoda olsztyiiski Mieczy-
staw Moczar.

Podsumowuj^c mozna stwierdzic. iz masowa chqc wyjazdu Mazurow z Polski w ia-
tach piqcdziesi^tych i czterdziestych spovvodowana byla nastqpujttcymi czynnikami:

-czqste traktowanie Mazurow tak samo jak Nienicovv, obarczanie icb winti za skutki
II wojny swiatowej, za straty moraine i materiaine;

- konflikty z zolnierzami Armii Czerwonej;
- brak bezpieczenstwa zarowno osobistego, jak i majf^tkowego;
-poczucie tymczasowosci panuj^cej sytuacji;
- konflikty na tie prawa wlasnosci do gospodarstw rolnych (Mazurzy byli niejedno-

krotnie wyrzucani z wlasnych gospodarstw, ktore zajmowali osadnicy);
- konflikty na tie wyznaniowym (Mazurzy byli w zdecydowanej wi^kszosci wyzna-

nia ewangelickiego);
- akcje „weryfikacji", „ankietyzacji", „paszportyzacji".
Bardzo wazn^. rol^ odegrala takze akcja „l£iczenia rodzin". Wyjazdy, o ktorych

mowa, miaiy miejsce rowniez w latach 60. i byla to jednak tzw. cicha emigracja, o ktorej
nie informowaly szerzej srodki masowego przekazu. Na pocztitku lat 70. nast^pila rady-
kalnazmiana. Zbytpochopnedecyzjewladzzlat 1970-1976 w sprawie tzw. akcji hiczenia
rodzin, brak konkretnych kryteriow wyjazdu, spowodowaly, iz o wyjazd niogla ubiegac
SI? praktycznie cala ludnosc pochodzenia inazurskiego. Nalezy stwierdzic, iz bardzo po-
chopnie do ludzi ubiegaj^cych si? o wyjazd podchodzily wladze nowo utworzonych woje-
wodztw (mi?dzy innymi woj. ostrol?ckiego) w przeciwienstwie do np. woj. olsztyiiskiego,
ktbre to bardzo latwo i szybko udzielaly zgody na taki wyjazd. Dochodzilo wtedy do ta-
kich sytuacji, iz ludzie ubiegaj^cy si? o wyjazd, np. mieszkaj^cy na terenie wojew6dztwa
olsztynskiego, przemeldowywali si? na teren ostrot?ckiego czy suwalskiego, aby takt),
zgod? szybciej uzyskac.

W latach siedemdziesicitych nast^pil tez bardzo burzliwy, niasowy wyjazd ludnosci
mazurskiej z terenow gminy Rozogi. I tak w latach 1970-1977 wyjechalo 85 rodzin (407
osob), cojak najedn^gmin?jestto liczbcibardzo duzti. Zjednej tylko miejscowo.sci Klonu
w 1976 roku wyjechaly l^cznie 133 osoby (24 rodziny).

Nie zbadany na terenie gminy jest problem genezy masowych wyjazdbw, ale mozna
tutaj posilkowac si? ogolnymi przyczynami. Na pewno w latach siedemdziesiqtych,
oprocz tych przyczyn, o ktorych wczesniej byla mowa, dochodzi zaznaczajiicy si? coraz
bardziej w Polsce ki7zys gospodarczy, powodujitcy coraz bardziej pogorszenie zycia ludno
sci, utmdnienie w dost?pie do srodkbw konsumpcyjnych, reglamentacja towarow. W tych
warunkach pokus? stanowila wizja wyjazdu do jednego z najlepiej funkcjonujqcych
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gospodarczii pai'istw swiata, a \vi(jc nadzieja na znaczne polepszenie sobie sytuacji mate-
rialnej. Wydajc mi siij, iz motywacja ekonomiczna byia dominujcica, choc nie tylko, bo np.
motywacja polityczna, niezgadzanie si^ z systemem polityczno-gospodarczym odegra}a
rowniez islolmi loltj.

Wracait\c do czasow powojennych. Wraz z przejqciem tych ziemi przez Polsk^ za-
czqiy sitj tworzyc tutaj zr^by nowego zycia. powstawac polska administracja. Jest to jed-
nak zagadiiicnie, ktore wymaga dokladniejszego zbadania.

Reasuinujc\c, w tym skroconym z koniecznosci artykule, chciatem przedstawic
gknvne problemy badawcze pogranicza kurpiowsko-mazurskiego. Jednoczesnie chciaJ-
bym, aby slat siij on impulsem do podjtjcia dalszych, bardziej szczegolowych badah nad
niektorymi piobiemami. Do nich zaliczytbym:

- procesy zasiedlania terenow povviatu szczyciehskiego ze szczegolnym uwzgi^dnie-
niem jego poludniowej czi^sci;

- powiat szczyciehski a polskie powstania narodowe;
- plebiscyt 1920 roku, jego wyniki, przede wszystkim przyczyny przegranej, posta-

wy i nastroje iudnosci;

- ziemie powiatii szczyciehskiego w okresie miqdzywojennym, ze szczegolnym
uwzglijdnieniem poludniowej czQsci;

- lata vvojny, a witjc 1939-1945; mam tutaj na mysli takie zagadnieniajak losy robot-
nikow przymusowych, stosunek do nich Iudnosci mazurskiej, dzialalnosc konspiracyjna
na tym terenie;

- lata powojenne, a tutaj caly pakiet spraw zwii^zanych z losami Iudnosci mazur
skiej, o ktoiych szerzej nieco napisalem w niniejszym artykule.

Oczywiscie pytania mozna mnozyc. ale juz te postawione ukazujii, lie jest jeszcze
pracy do zrobienia, aby w pelni poznac historiq, a poprzez niit wspolczesnosc tych ziem.

Jeszcze jedni\ sprawQ chcialbym poruszyc na zakohczenie. Kazdy region, wi^kszy
czy mniejszy, czasami kazda miejscowosc ma ludzi, ktorzy wywarli duzy wplyw na jej
losy. Tak jest rowniez i z tymi terenami. Dlatego uwazam, iz warto pokusic si^ o stworze-
nie slownika biograficznego tych, o ktorych pamiqc powinnismy zachowac.
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