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SZCZYTNO 1945-1946

Niniejszy szkic, omawiajjicy tylko wybrane zagadnienia z historii powojennego Szczytna,
ma na celu zasygnalizowanie potrzeby dalszych badai'i nad t£i problematykEi^, gdyz — jak dotiid -
dziejom tego miasta po 1945 roku poswi^cono niewiele prac. Wpravvdzie ukaztil si(j przed laty
zarys monograficzny miasta i powiatii, jednak z racji okresii, w ktoiym powstala ta ksiqzka. wia-
domosci na temat powojennego Szczyma nalezy traktowac z duzt}^ dozti kiytycyzimi'.

Wojska radzieckie wkroczyly do Szczytna 23 stycznia 1945 roku, zdobywaj^c je w
zasadzie bez wiqkszego oporu. Podobnie Jak w innych miejscowosciach Warmii i Mazur,
a zwiaszcza w Olsztynie, Rosjanie dokonali dziela zniszczenia miasteczka. Rabowano i
wywozono dobra, potem podpalano. Nikt nie gasil szalejcicych pozarow. W reziiltacie -
Jak szacowano - miasto zostalo zniszczone w okoto 85%-. Oprocz Rosjan, nie byto niemal
nikogo. Przedwojennych mieszkancow pozostalo w miescie niewielu. Prawdopodobnie w
styczniu 1945 roku bylo ich okolo 100, oczywiscie w zdecydowanej wi^kszosci miejsco-
wego pochodzenia (byla tez grupa Polakow - robotnikow przymusowych, pracujqcych tu
w czasie wojny). Organizator i szef PUBP ppor. .Ian Salata w jednym z raportow z maja
1945 roku twierdzil, ze w miescie mieszkalo okoto 100 Polakow i tylko 20 rodzin nie-
mieckich. Natomiast na poczc^tku kwietnia, jak donosil starosta, w samym Szczytnie byto
okoto 250 osob miejscowego pochodzenia, w okoto 90% kobiet, dzieci i starc6w\

Starosta Walter Pozny przybyt do Szczytna, wraz z komisarzem ziemskim Antonim
Kaszparem, kierownikiem wydziatu ogolnego (sekretarzem starostwa) Kazimierzem Du-
chihskim i ksiqgowtiBronistawi^Romanowskct, 4 kwietnia 1945 roku'*. Tego tez dnia spo-
tkat siq z urzqduj^cym radzieckim komendantem wojennym ptk. Romanienko i z jego za-
stqpc^ do spraw politycznych. .Tuz z pierwszej rozmowy jasno wynikato, ze jeszcze przez
nieokreslony czas gospodarzami w miescie i w powiecie bqdc\ Rosjanie. Dopoki stanowili
oni niepodzielnq_ wtadz^, nie mogt nast^powac rozwoj miasta. ZarzE^dzenia radzieckiego
komendanta wojennego jednoznacznie stwarzaty sytuacjq, w ktorej polska administracja

' SzczyHio. Z dziejdw miasta i powialii, Ol.s^tyn 1962.
- Memorial ks. seniora Feliksa Giocha przecHniony ciyrekiorowi departamentii wyziiaii Ministersiwu Ad-

minislracji Piiblicznej mgr. Jaroslawowi Oemiancziikowi, spnrzqdznny ir nyiiikii ohjazdii Mazur I! 22 I III
1945, Warszawa. 10 IX 1945, vv; V^armiacy i Mazurzy iv PRL. Wyhnr dokumentow. Rok 1945. Przygotowal do
druku r. Baryla, Olsztyn 1994, s, 80. Ppor. .Ian Salata, organizator PUBP w Szczytnie twierdzil, ze miasto bylo
zniszczone vv 90%. Por. B. Liikaszewicz. O uowq Pnlskii. Z dziejdw aparatu bezpieczenslwa i porzqdku piihlicz-
iiego iia Warmii i Mazurach w lalacli 1945 -195(1. Olsztyn 1989, s. ,35.

Archiwuin Paiistwovve w Olsztynie (dalej AP Olsztyn), Urzitd Pelnoniocnika Rztidu RP na Okreg Ma-
zurski (dalej UP), sygn. 390, teczka 57. Sprawozdania miesiqczne Staro.stwa iv Szczytuie. 1945 1946.V.. 1 . Spra-
wozdanie starosty. IV 1945; B. Lukaszewicz, O nowq Polski;, s. 35.

AP Olsztyn, UP, sygn. 390, teczka 57, k. 1. Sprawozdanie starosty, IV 1945, por. tez: W. Pozny, Po zh'V-
ci^skiej ofensywie, w: Szczylno, op. cit, s. 381.
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byla lylko tlkcjii. Rosjanie zwlekali z pizekazaniem faktycznej wladzy, by zd;i,zyc jak naj-
wicjccj dobr wywic/c do swego kraju. Radziecki komendant wojenny, powokijgc si^ na
brak slosownycb i\)zkaz6w przetozonych, nie wydavval zgody na rozpoczqcie planovvego
zasicdiania, zai owno niiasta, jak i powiatu-. Nie zezwalal tez na samodzielne poruszanie
si^ po powiecic ani na umchamianie obiektow uzytecznosci pubiicznej (m. in. elektrowni.
wodociiigow. diobnych waisztalow izemieslniczych). Zgodq na przybycie do miasta i po-
byt \v nim iiiieli lylko pizcd.stawicieie poiskiej administiacji i kolejarze. Jednak juz niele-
galne, z pniiktii widzcnia wladz radzieckich, bylo poruszanie siq ich po terenie powiatu.
Nie mogii dokonywac objazdow opuszczonych majigkow czy zakladow pracy, nie mogli
nawet organizowac \v terenie zebran z soltysami'^'. Komendant nie wyrazal tez zgody na
pobyl w Szczytnie milicjantow. Nie pomagaly zapewnienia starosty, ze Pelnomocnik Rzii-
du Jakub Prawin interweniowal w tej sprawie u dowodcy Frontu.

Formalne piv.ekazanie wladzy Polakom odbyto siq na dziedzincu zamkowym 26 maja
1945 roku, jednak Ro.sjanie zaczc^li stopniowo opuszczac Szczytno dopiero po 1 sierpnia. Ko-
incndantura radziccka wyjechata 17 sieipnia. lecz nadal wojska te byly widoczne w miescie .
Czqsc z nicii ciiigle stacjonowala vv okoiicach Szczytna (iatem 1945 r. byly w powiecie 3 dywi-
zje wojsk kidowycii i jeden oddziat lotniczy), a w samym miescie radziecki pulk pancemy.

Szczytno w poczgtkowym okresie wyiozniato si? na tie innycli miast Okr?gu Mazurskie-
go. Zaczynaly funkcjonowac uraqdy, stopniowo normalizowalo si? zycie codzienne. Zauvvazyl
to m. in. przedstawiciel wladz centralnych, wizytujgcy w czerwcu 1945 roku Okr?g Mazurski .
Pisal w spravvozdaniu. zc w powiecie szczycienskim, bardziej niz na innych terenach, zaczyna
bye widoczne budzgce si? zycie gospodarcze, polityczne i oswiatowe.

Stopniowo normaiizowata si? praca starostwa szczyciei'iskiego. W maju 1945 roku
zorganizowano juz releraty: ogolnoorganizacyjny, osadnictwa, roiniczy, finansowy, zdio
wia i opieki spolecznej. handlowy, drogowy. Pocztgkowo byl obsadzony rowniez referat
poiityczno-spoieczny, przez deiegowanego z Olsztyna Wlodzimierza Bandtir?, jedna po
zameidowaniu si? w Szczytnie, wyjechat on i nie powiocil. Do lipca 1945 rokujakoje
pierwszych siedmiu w Okr?gu, powstal w Szczytnie Powiatowy Oddzial Inforniacji i Piopa
gandy, zobowigzany m. in. do nadsylania korespondencji z powiatu, w cz?sci wykorzysty-
wanej pozniej przez pras? olsztyi'iskg. Ostatecznie wszystkie referaty starostwa zos a y
zorganizowane i obsadzone dopiero w grudniu 1945 roku''.

Okresowe kontrole wykazywaly, ze starostwo nie pracowalo najlepiej. Przede wszyst-
kim inspektor z Olsztyna zauwazyl, ze jego pracownicy, Iticznie z wicestarosttg ciggle si?

' AP Olsztyn. UP. sygn. .t90. teczka 57. k. 3 4 i 7. Pisma starosty do Petnoinocnika Rziidii RP- Szczytno,
27 IV 1945 i 3 V 1945.

Minio zakazu, starosta w kwietiiiii odbyl w terenie 7 spotkan z udziaiem soUysow i wojtow - spotka
okolo 40% iir/tjdnikow luijnizszego szczebla i co ciekawe wszystkie przeprowadzone byly w obecnosci R.0
sjan. Por. AP Olszlyn. UP. sygn. 390, teczka 57. k. I. Sprawozdanie starosty. IV 1945.

^ Ibidem, k. 18. Sprawozdanie starosty. 8 VI SVII 1945; k. 37.40. Sprawozdanie starosty, 6 Vlli 4 IX 1945.
^ Inspektor iVinccniy Ciapa lio dyrektnra Biura Kontroli Panst^\'a przy Ptvzydiwn Krajowej Rady

Narodowej inz. Jauii Gniheckicyo. Spnovozdiniic z inspekcji Okregu Mozurskiego, IVcirsztm'O (po I(> '''/ I^d5),
u'.' Okiyg Mazurski w raporfacli Jakuha Prawina. ̂ Vyhor dokumeit(6\\\ 1945 rok. Przygotowal do druku I. Bary-
!a, Olsztyn 1996. s. 83.

' Ibidem, k. I 3. Sprawozdanie starosty, 15 V 8 VI 1945; k. 68. Sprawozdanie starosty, 5- 31 XII 1945; B.
Uukaszewicz. I^rasa informacyjno-propagandown ua Warmii i Mazurach 1945 1975. Szkice do monografii.
Warszawa 1982, s. 74.
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spozniaj^do pracy'". W przypadku vvicestarosty zafzuty byly zresztjj^ duzo povvazniejsze. Nie
wykonywal on powierzonych mu obowiq^zkow, bo albo nie bylo go wcale w ui-zqdzie, a nawet
gdy byt w pracy to i tak zajmowat siq „rozlicznymi sprawami spoJecznymi". Poza tyni zle pro-
wadzono w starostwie szkolenia pracownikow, bo wyrywkowy egzamin pi-zeprovvadzony
przez kontrolera wykazal, ze vviqkszosc z nich nie znaia obowiqzujqcych rozporzqdzen admini-
stracyjnych. Pamiqtacjednak nalezy, ze w wiqkszosci byli to ludzie bez doswiadczenia w pracy
administracyjnej, przyiiczajqcy siq dopiero do swoicli obowiqzkow. Zapevvne m. in. z tego tez
powodu inspektor wykiyt balagan w prowadzeniu biurowosci starostwa, a zwtaszcza w podre-
feracie budzetowo-gospodarczym". Podsumowujqc inspekcjq kontroler z Olsztyna zaznaczyl
jednak, ze kwaiiflkacje personelii sq dostateczne, a wiqc wystarczajqce. Zdawat sobie na pew-
no sprawq, ze innych, bardziej wy.szkolonych pracownikow, po prostii nie ma. Kategorycznie
jednak zazqdai zwolnienia z pracy wicestarosty Henryka Diibniaka. Dodac tez nalezy, ze pra-
cownicy starostwa nieregularnie otrzymywali wynagrodzenie'-.

Polska Partia Robotnicza zaczqhi dzialac w Szczytnie jeszcze w maju 1945 roku.
Sekretarzem powiatowym zostal Edward Sarnieki, natomiast siedziba Komitetn Powiato-
wego miescila siq przy ulicy Odrodzenia 47. Po 13 iipca sekretarzem powiatowym PPR
zosta} by}y czlonek Komunistycznej Partii Polski, Jozef Parol. Pierwsza komorka Polskiej
Partii Socjaiistycznej w Szczytnie powstala 11 czerwca 1945 roku z inicjatywy kierowni-
ka technicznego przygotowywanej do rozruehu roszarni - Romualda Kozikowskiego. On
tez zostal przewodniczacym Powiatowego Komitetu PPS w Szczytnie, mieszczqcego siq
przy ulicy Odrodzenia 45. W skladzie Powiatowego Komitetu Stronnictwa Ludowego
znalezli siq; Jan Lippert, Fryderyk Miroslaw Leyk, Walter Pozny i Stanislaw Zenczykow-
ski'-^. Jak informowal starosta szczycienski, w zasadzie do konca 1945 roku nieliczne ka-
drowo partie dzialajqce w jego powiecie nie przejawiaiy widocznej dziaJalnosci.

W Szczytnie, podobnie jak w wielu innych miejscowosciach, wladze bezpie-
czehstwa skutecznie utrudnialy powstanie Polskiego Stronnictwa Ludowego. Zresztq, niedo-
puszczenie do zorganizowania na poczqtku stycznia 1946 roku''' (piv.ed zjazdem wojewodz-
kiin) zjazdu powiatowego PSL w Szczytnie byio pierwszq zorganizowanq akcjq wtadz bezpie-
czehstwa pi"zeciwko tej paitii w Okrqgu Mazurskiin. Tymczasowy Powiatowy Zarzqd PSL w
Szczytnie powstal dopiero 2 lutego 1946 roku. Jego prezesem zostaJ Zdzistaw Dqbrowicz".

Por. np. AP Olsztyn, UP, sygn. 390, teczka 136, k. 56-62.1'rolnkol z inspekcji szczego/owc/ Slarosnw
Powiatowego iv Szczytnie dnkoiiaiiej iv dniacli 25 30 kwietnia i 2 iiiaja 1946 rokii przez iii.y>ektr>ra ailmiiii.ttrii-
cji starostw Uriydu Wqjewddzkiego iv Olsztvnie mgr. Stani.slciwa I'rvze. [bd].

" Wczesniej inspekcja wykazahi natomiast, ze referat spoleczno-poiityczny wydaje z.ezwolenia na ztibawy
tanecznne i wyst^py artystyczne bez. podan i kopii, ktore powinny pozostac w urztjdz.ie. Por. ibidem, k. 75. Pmtokdi z
kniiferencji czlnnknw Kotttisji Pornznmiewawczej nrtiz przed.stawicieli strotmietwpnlitycziiycli powiatii .szczycici'i.skic-
go, odbytej w oheciiosci inspektora adtninistracji starostw Urzydti Wojewodzkiego [w OlsztyiiieJ Aiidizeju Milewskic-
go, starosty powiatowego Waiteru Poznego-IVozniaka i wicestarosty llemyka Diihiiiaka, Szczytiio. // / /946.

Por. ibidem, k. 71. Pismo Pelnomocnika Rziidii RP Zygmnnta Robia do Wydz.ialu Biidzetowo-Gospo-
darczego urzt;du Wojewodzkiego w Olsz.tynie, I 1946.

'' B. Lukaszewicz, O iiowq Poisky. s. 36, 37: T. Dobkowski, L. Stawicki, IK walce o wiadzy indowci. w:
Szczytiio. s. 395 396.

''' Zob, AP Olsztyn. UP. sygn. 390, teczka 57. k. 68. Sprawozdanie starosty. 5 .31X11 1945. l am informa-
cja, ze zebranie organizacyjne PSL byto zapowiedziane na 6 I 1946 r.

B. Lukaszewicz, Polskie Stroiiiiictwo Liidowe na Warmii i Maziiracli if latacli 1945 1947. Olsztyn

1991, s. 39, 43. a takze s. 207. Biogram Z. Di(browicza,
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Sytuacja szczycicnskiego PSL nie byhi cafkiem jasna dia przedstawicieli pozostaiych
ugnipowan politycznycli. dzialajiicych w miescie. 12 stycznia 1946 roku wicestarosta
Dubniak twierdzil, ze Zarzi^d Powiatowy PSL nie zostal jeszcze zarejestrowany, a jedy-
nym czlonkicm tcj partii jest wlasnie Dt^browicz. J6zef Parol z PPR twierdzil, ze tenze
Dqbrovvicz zignoixiwat istiiienie PPS i SL. a chcial nawittzac wspolpracq wlasnie z PPR!
Natomiast kicrdwniczka Powiatowego Oddziatu Informacji i Propagandy Chabros twier-
dzila, ze wptyngki dti niej inCormacja o istnieniu w miescie Koinitetu Powiatowego PSL"".
Dodajmy, ze u powiat szczycienski byt diugi (po ostrddzkim) pod wzglqdem liczby czlon-
kow PSL (530 osob) oraz ze do tej partii w Szczytnie nalezalo ni. in. dwoch milicjantow, w
tym zastgpca komendanta powiatowego ds. polityczno-wychowawczych".

Powiatowg Radg Narodowq w Szczytnie powolano 8 niarca 1946 roku. Jej przewodni-
czticym zostal .Ian Lippert. Natomiast 22 maja tego roku utworzono jej organ wykonaw-
czy, czyli Wydzial Powiatowy. Jego przewodniczticym zostal starosta Walter Pozny'^.

Poclobnie jak w innych miejscowosciach Okr^gu Mazurskiego, opornie przebiegata
organizacja milicji i powiatowych wladz bezpieczeristwa. Brakowalo ludzi, broni i umun-
durowania. Poza tym ze gl6wn;\ uwagq poswi^cano walkom z przeciwnikami nowego
ustroju w krajii, skutecznti ochrontj obywateli utrudnialy citigle spory kompetencyjne po-
mi^dzy MO i UB. a takze kontlikty z wojskami radzieckimi. Spory istnialy tez z polskimi
wtadzami administracyjnymi. Bylo tak m. in. w grudniu 1945 roku, gdy starosta sprzeci-
wil siQ aresztowaniu kierownika elektrowni szczycieiiskiej, KazimierzaZugaja. Powodem
aresztowania bylo niezainstalowanie swiatla przed miejscowym komisariatem milicji"-

Brak zezwolenia wojennego komendanta radzieckiego na zaiuieszkanie przesie-
dlencow w powiecie i w samym Szczytnie nie by! jednak respektowany przez nich sa-
mych. Walter Pozny. nie chctic zadrazniac i tak trudnego wspolistnienia z Rosjanami,
zwrocil sig z prt)sb;( do starostow w Przasnyszu, Pultusku, Makowie Mazowieckim i vv
Mlawie, by na razie do powiatu szczycienskiego nie przysvlali zorganizowanych grup
osadnikow-". Nie byt jednak w stanie zapobiec indywidualnym przyjazdom ludzi, pragn^-
cych siQ tu osiedlic. Wywolalo to konflikt z komendantem, ktory ztidal, by ludzi tych odsy-
lac. Starosta tlumaczyl sitj. ze nie posiada funduszy na zorganizowanie transportow po-
wrotnych, a Pelnomocnika Rzqdu .lakuba Prawina z trwogq informowat, ze podobno dal-
sze grnpy osadnik6v\' sq jiiz w drodze do Szczytna-'.

Por. AP Ol.sztyii. UP. sygn. 390. fecz.ka 136. k. 82v. Protokd! ~ koiferencji czlonkow Komisji Porozii-
niicwawczcj nraz przcd.sliiwicicli sirnuniclw polHycznych powiatu xzczy ■cieiiskiego. odbylej w obecnosci inspek-
lora culnibiistracji starostw Urzi^du Wojcwoiizkie^o u- Olsztx iiie Audrzeja Milcwskiego i siatvsty powiatowego
Waltera Pozucgo-tiozniaka i wiccslnrosty !leiuyka Duhniaka. Szczytno, 11 1 1946.

" B. Lukiiszewicz. () iiowq I'olsky, s. 85. 103.
AP Ol.sztyii. Olsztynska Wojevvodzka llada Narodowa, sygn. 617. teczka 113. Sprawozdania z dziatal-

nosci WRN, 1947 1949. k. 44. Itykaz PRN w Okiygu Mazurskim. [bd].
''' .Szerzej na ten temat z.ob. AP Olsztyn. UP. sygn. 390. teczka 57. k. 69. Sprawozdaiiiestarosly na lemat

slanu hezpieczeii.slwa i iikcji przeprowadzanych przez inilie/y wpowiecie szczvcienskim. 5-31 XII 1945.' zob. tez
B. Lukaszewicz. O nowq Pokky. s. 55, 72. 75. 94. 96. 104. 113, 119, 130.

AP Olsztyn, UP. sygn. 390. teczka 57, k. 4. Pismo starosty VVozniaka [Waltero Poznego] do Pelnomoc
nika Rztidti RP. Szczytno. 27 IV 1945.

Ibidem, k. 7 8. Pismo starosty do Pelnomocnika, Szczytno, 3 V 1945.
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Wiosn^ 1945 roku okolo 30% vvsl vv powiecie bylo ziipelnie vvyludnionych. Tmdno
bylo okreslic liczbq ludnosci, bo wiqkszosc ukrywala si(j \v lasach. Pi"zemicszczan() siQ wylricz-
nie noc^. Jak donosil starosta szczycieiiski, do maja 1945 roku ogotem na podlcglym mu tere-
nie osiedlilo siq okolo 3000 osob, a w czerwcii dalszych 500. Wedlug danych z pi"zetomu
czerwca i lipca tego roku, na terenie powiatu szczycienskiego bylo 9783 ludnosci naplywowej,
2022 Niemcow i 1683 Mazurow. Liczby te ulegaly jednak czqstym zmianom, w zwirizku z ciri-
glymi migracjami ludnosci, a na przyklad vviosnr\ 1946 roku okazalo si^, ze starostwo zupetnie
nie aktualizowalo ewidencji osadnikow w powiecie-". W miarQ mozliwo.sci starostwo udziela-
lo osadnikom poniocy, glownie w natuize, izadziej finansowej. .Icdnak liczba naplywaj^tcej
ludnosci regulamie zmniejszala si^; jak donosili wojtowie, w polovvic czenvca 1945 roku po-
zostalo juz tylko okolo 1600 osob sposrod lych, ktorzy osiedlili siq w ostatnim czasic.

Czqsc osadnikbw stanowili zwykli szabrownicy, czQSto dzialajiicy w porozuniieniu
-jak twierdzil starosta - z wojtami i soltysaini. Do szczegolnycli przypadkow mozna zali-
czyc sytuacjq, gdy grupa milicjantow, niaj^^ca eskortovvac osadnikow, po wyszabrowaniu
dobytku wrbcila wraz ze swoimi „podopiecznynii" na tereny Polski centralnej. Najwitjcej
szabrownikow przybywato z s^^siedniego powiatu przasnyskiego. ale takze z nidzickiego
oraz z dalszych terenow wojewodztwa bialostockiego i warszawskiego. Walter Pozny
twierdzil wr^cz w swoich raportach z tamtego okresu, ze burmistrz Przasnysza Sobierajski
przysyia zorganizowane bandy szabrownikow. Przypuszczenie to opieral na takcie znale-
zienia przy kilku zatrzymanych zlodziejach zaswiadczen wystawionych przez burmistrza
Przasnysza, ulatwiajq^cych im poruszanie siq po terenie-^.

Wielu osadnikbw, takze zza Bugu, przybywajttcych tu od maja 1945 roku i faktycz-
nie zamierzaj^cych zamieszkac w powiecie szczycienskim na stale, nie zdawalo sobie
sprawy, co oznacza wspblna egzystencja z zolnierzami radzieckimi. Rosjanie traktowali
ich jak ludnosc podbittg podobnie jak Mazurow i Niemcow. Warto nadmienic, ze ludnosc
niemiecka podburzana byla przeciwko polskiej administracji przez pozostawionyeh na
swoich stanowiskach niemieckich soltysow. Z kolei oni, zastraszeni przez Rosjan, sluehali
wyl^cznie ich zaiztidzeh, ignomjttc polskie. Jednoczesnie Mazurzy, terroryzowani zarow-
no przezNiemcdw, jak i przez Rosjan, bali siq deklarowac jako Polacy. W drugiej polowie
lata 1945 roku starosta szczyciehski odnotowal masowe podania o wyjazdy za Odrtj. Do-
dal, ze na razie zezwolenia wydawane s^ wylt^cznie inwalidom i osobom starszym. Mogli
oni zabrac ze sob^ bagaz do 20 kg-''.

Wyjezdzali zarowno Niemcy, jak i Mazurzy. Uciekali z tych terenow takze pi"zybyli tu
osadnicy. Rosjanie rekwirowali wszelkie maszyny i uizc^dzenia, nawet kosy, widly i grabie. Za-
braniali mlocic zboze znajduj^ce siq w stodolach, nie pozwalali przeprowadzac sianokosow. Ze-
zwalali jedynie kosic traw^ pizy drogach. Zmuszali do prac rolnych dla siebie. .lednoczesnie za-
powiadali, ze jezeli ktos sam siq nie zglosi do pracy, to zostanie do niej zmuszony. Czasem nawet

-- Ibidem, k. 29. Sprawo/.danie starosty, 8 Vll 6 VIII 1945; ibidem, teczka 136, k. 60. I'rotokol z ins/>t'k-
cji szczegolowcj Starostwo Powiotowego u' Szczytiiie clokottattej iv t/niocli 25 30 kwietnia i 2 autja 1946 rokii
przez inspektora achnittistracji starostw Uri<;dit Wojewodzkiego iv Olsztyitie tiigt: Stnnis/aw'ci Pryze, [bd].

Ibidem, k. 12. Sprawozdanie starosty, 15 V 8 VI 1945; k. 38. Sprawozdanie starosty. 6 VIII 4 IX
1945; na temat szabrownictwa w powiecie szczycienskim zob, tez: B, Liikaszewicz, O iiowq Pnlskt;, s. 71.

AP Olsztyn, UP. sygn. 390, teczka 57, k. 24. Sprawozdanie starosty, 8 Vll 6 Vlll 1945; k. 42. Sprawo-
zdanie starosty, 6 Vlli 4 IX 1945.
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placono. najczi^scicj okolo 7 nibli za cizien pracy. Po zakonczonych zniwach nieinal cale zboze,
gtownie pszenicQ - rekwimwali Rosjanie. Nic wiqc dziwnego, ze 5 mtynow flinkcjonujacych la-
tem 1945 rokii na terenie powiatii pracowaJo glownie dla nich. Komendant nie reagowai na skar-
gi-^ Rosjaiiio zarekwirowali tez wszystkie ocalale w powiecie kro\vy - okolo 14 tysi^cy - i sp^-
dzili do jednegc) folwai ku. Czqsc przeznaczyli na uboj, reszt?systematycznie wywozili doZwi^-
ku Radzieckiego. Laiem 1945 roku starosta donosil, ze nastawienie ludnoki do Rosjan jest coraz
gorsze. Oprocz kradziczy i rozbojcnv, caly powiat obiegty wiesci o smierci kilku osadnikow bro-
ni^cycii swego dobytkii przed Rosjanami i o gwattach, nawet corekw obecnosci rodzicow. Napa-
daii tez dezertei^y z Armii CzerwoneJ. Szerokim echem vv powiecie odbily si? waiki na szczy-
cienskim dwoicii, stoczone 17 kwietnia 1945 rokii, w ktorych zgin?lo wiele ludzi, w tym cywi-
le-'^'. Jesioniii z kolei odnotowano, ze ewakuujqcy si? z powiatu szczycienskiego oddzial wojsk
radzieckich spalit steity zyta tyiko diatego. by nie dostali ich polscy osadnicy, natomiast w gru-
dniu Rosjanie zarekwirowali pasze dla okoio 3000 koni-'.

Mieszkaiiey wsi, zdaj;icy sobie spraw? z panujiicego bezprawia, samorzutnie za-
cz?li organizowae tzw. Straze Oclironne-\ W maju 1945 roku nalezato do nich okolo 70
osob. Te spontaniezne akeje spotkaly si? ze zdecydowanym sprzeciwem radzieckiego ko-
mendanta wojennego. Zaz^dal. by starosta swoimi silami przyczynit si? do zlikwidowania
tych organizacji, utriidniajacych Rosjanom bezkarny rozboj i rabunek. Starosta tlumaczyl
si?, ze nie ma do swojej dyspozycji takich sit (w owym czasie w calym powiecie szczy-
ciehskim bylo 41 miliejantow. w samym Szczytnie 29, a starosta bezskutecznie zabiegal o
przydzielenie co najmniej 30 nast?pnycli)-'^. Ostatecznie Straze Ochronne w gininach roz-
wiazano pod koniec sierpnia 1945 roku.

Wedlug raportu osiedlehezego, u progu 1946 roku w miastach i miasteczkach powia
tu mozna bylo jeszcze osiedlic okolo 200 rodzin'". Natomiast gorzej bylo na wsi, gdzie sza-
cowano wprawdzie, ze jest nadal wolnych 1570 gospodarstw,jednak zdewastowanycli przez
Ro.sjan i szabrownikow z siisiednich powiatow, przez co niezdatnych do zamieszkania.

Mimo zniszczeh, miasto sprawialo wrazenie czystego i zadbanego. Jak zanotowal inspek-
tor z Olsztyna, w Szezytnie panowal pomidek sanitamy. Rdwnie czysto bylo w starostwie, jak i w
Zarzcidzie Miejskim. W samym miescie razily tylko ploty z resztkami plakatow". Juz nast?pnego
dnia po przybyciu do Szczytna, 5 kwietnia 1945 roku starosta wraz z wspolpracownikami udat

Ibidem, k. 18, 19. Spniwozdanie starost>', 8 VI 8VI1 1945: k. 40. Sprawozdaniestarosty, 6 Vlll-4 IX 1945.
Ibidem, k. 1 . Sprawozdanie starosty, IV 1945. Szerzej na temat zagrozenia ze strony Rosjan i pospoli-

tych band, zob. k. 2.4, 24. Sprawozdanie starosty, 8 VII 6 Vlll 1945.
SpriiM ozdiinie svliiacy/iic' zii ̂ i rzesicn Pelnamncnika rzqdii RP na Okryg Maziirskiplk. dr. Jakiiba Pra-

n ina dici Ocncra/iwgo Pcluoinocnika Rzqdn RP dla Ziciii Odzyskanych i Ministerstwa Admimstracji PubliczneJ.
Olszlyn, 16X1945. w: Wanniiny i Maznrzy ir PRL. .?. II: Pclnoinocnik Rzqdti RP na Okryg Maziir.'tki dr Zyg-
nitinl RoIh'I do Mini.sier.'ilwa Zicin Odzy.fkanych. .Spnnmzdanic .sylnacv/ne za gn(dzien, Olsztyn, 16 1 1946, w:
Ukri^g Maznr.ski iv raporiarh ./aknha Prawina, s. 214,

AP Olsztyn, UP, sygn. 390, teczka 57, k. 15, 19, Sprawozdanie starosty, 15 V - 8 VI 1945.
Por. tez ibidem, k. 20. Pismo Petnomocnika Rzi\dn RP .lakuba Prawina do Wojewodzkiego Romen-

danta MO w Olsztynie, Olsztyn. 18 V 1945; k. 42. Sprawozdanie starosty, 6 Vlll 4 IX 1945.
Ibidem, teczka 136, k. 78. Pivlokdl z inspekcji szczegdiowcj agendstawslwapowialowego iv Szizylnie. doko-

nanei w dniuch .V / 2 .slycznio / 946 mku pizcz in.spekmra ndnnnhlracji slaimlw mgr. Andrzeja Mikw.ikiego. [bd].
Ibidem, k. 56. Prolokdl z inspekcji szczegdiowcj Slaroslwa Powialowego ir Szczytnie dokonanej vr

dniach 25 30 kwielnia i 2 niaja 1946 rokii przez inspektora adminislracji slaroslw Urzi^du Wojewodzkiego re
Olszlynie, mgr. Slanislawa l-'ryze, [bd].
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siQ na rekonesans po miekie'-. Przede wszystkim chciat ocenic stan zniszczeii. Spalony zo-
stal gmach przedwojennego starostwa. Nie znaleziono pi-zy tym \v zgliszczacli zadnycli
przedwojeiinych dokumentow. Starosta postanowil tymczasovvo iistanowic siedzibq svvojego
urzqduw ratuszu, napiqti-ze. Parter zajmowaJ Zarzqd Miejski (pienvszym bumiisti-zein Szczyt-
na by} Budzynski, po nim urz%d przejci} Stefan Koztovvski). Rekonesans miasta ujawnil, ze nie-
mal w caloki ocalaty gmacliy Si^du Powiatowego, Urz^du Skarbovvego i Ui-ztjdu Kataslralne-
go. Jednak, podobnie jak w pi-zypadkii starostwa, nie znaleziono w nicli niemai zadiiych
przedwojeiinych dokumentow. Wedlug szaciinkowych badah okresiono, ze ogolem biidynki
uzytecznoki publicznej ocalaty w 90%. W wielii przypadkach nie oznaczato to Jednak, ze
Polacy przejini^ten majcgek. Dotyczyio to na przyklad ocalalej dnikarni szczyciehskiej. ktora
w czerwcu 1945 roku przygotowywana byla pi-zez Rosjan do wywiezienia' b

Inna natomiast sytuacja byta z budynkami mieszkalnymi. Wprawdzie starosta infor-
mowal Petnomocnika Rzqdu, ze okoto 75 % budynkow zdatnych jest do natychmiastowego
zamieszkania, a reszta spalona lub powaznie uszkodzona, to jednak w praktyce nie oznacza
to to wcale, ze w Szezytnie mieszkania czekajt\ na ch^tnych. Po piei-wsze radziecki komen-
dant wojenny nadal nie wydawat zgody na przyjazd osadnikow. Brakowalo funduszy na
najpotrzebniejsze nawet remonty, a poza tym wiijkszosc zdatnych do zamieszkania lokali
zajmowali zotnierze radzieccy (2/5 budynkow w miescie). Gdy po 1 sierpnia 1945 roku
czqsc z nich zacz^ta opuszczac mieszkania, okazato siq, ze nie nadawaty sit? one zupetnie do
zamieszkania. To, ze wywieziono meble i sprzqt domowy, byto oczywiste. Rosjanie jednak
zabrali tez armature kuchenno-tazienkowcg wymontowali okna i drzwi, rozebrali piece, a
takze zerwali parkiety^''. Dostownie kazde mieszkanie nadawato si^ wyti^cznie do remontu,
na ktore jednak nie byto pieni^dzy. Jeszcze w grudniu 1945 roku starosta informovvat, ze w
Szezytnie jest wiele pustych domow, jednak nie remontowanych po Rosjanach i sti^d nie-
zdatnych do zamieszkania. Ograniczato to mozliwosci osadnictwa w miescie.

W wiqkszoki miast Okr^u Mazurskiego, w tym takze w Szezytnie, proces odbudo-
wy i rozbudowy byt ograniczony niewystarczajtt^cymi finansami miasta. Byto to wowczas
powszechnie spotykane, choc nie wszQdzie. Informacje w raportach, ze nie prowadzi sit?
wcale robot budowlanych tzw. sposobem gospodarczym, ze na wszystkie przedsiqwzi^cia
pobierane s^^pieni^dze z powiatowego oddziatu odbudowy. zasilanego przez Olsztyn i ze -
z powodu braku kredytow - zastopowano wszelkie prace, nie zyskiwaty aprobaty zwierzch-
nikow^^. Z roznych wzglqdow Szczytno wolniej niz inne miejscowosci pozbywato siQ
gruzow, odbudowywato siq. Przede wszystkim miasto za mato zarabiato na siebie. Sytua
cja nieco poprawita siq na pocz^tku 1946 roku. Do tej pory z Olsztyna do kasy Szczytna wply-
nqto 240 tys. zt przeznaczonych na odbudowQ. Pienic^dze te niemai w catosci wykorzystano

Ibidem, teezka 57, k. I. Sprawozdanie starosty, IV 1945; k. .14. Pisino starosty do Pelnoinocnika Rzip
du RP, Szczytno, 27 IV 1945.

B. Lukaszewicz, Prcisa iiifnniincyjiio-i>nlilyc:nci. s. 19.
" AP Olsztyn, UP, sygn. 390, teezka 57. k. 20. Sprawozdanie starosty, 8 Vll 6 VIII 1945; k. 40. Spra-

wozdanie starosty, 6 Vlll 4 IX 1945; k. 65. Sprawozdanie starosty, 5 XI 6 Xll 1945.
Por. np. ibidem, teezka 136, k. 58,1'rotokdl: inspekcji szczegolowej Starostwa Powiatowego w Szezyt

nie dokoiiaitej w dniach 25 -30 kwietnia i 2 iiiqja 1946 rokii przez inspektnra admittistracji starostw [Urzydn
wojewodzkiego iv Olsztyiiie] mgr. Siaitislawa Fryzc, [bd]. Przyktadem dobrego gospodarowania wladz miej-
skich, umozliwiajticego zdobycie przynajmniej eztjse fundiiszy na odbiidowtj i rozbudowy, moglo liyc w tym
ezasie Gizyeko. Por. R. Tomkiewicz, G/iycfro trndnepoczqtki. 1945-/949. C7. 1, Masovia 1997, nr 1, s. 55- 70;
ez. 2, Masovia 1998, nr 2 (w druku).
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vv samym niiescic i to nie iia odbudow^, lecz na zabezpieczanie zdewastowanych budyn-
kow"'. Refcrat odbiidowy starosivva nadzorowat wowczas remonty 31 lokali, w ktorych mie-
li zamieszkac sprowadzeni do miasta iirzqdnicy. Remontowano tez budynek Inspektoratu
Szkolnego. Takze wowczas szacowano, ze okolo 25% budynkow w Szczytnie, po niewiel-
kich, saniod/ielnie przez najemcow wykonanych remontach, moglaby bye oddana w uzyt-
kowanic ludziom lub iiistytucjoin"''. Brak jest jednak informacji, czy zdolano bez wsparcia
finansowego Olsztyna przeprowadzic te remonty.

Ostateeznie powolnie, ale prace przy odbudowie miasta posuwaly siq naprzod. Po
usuni^ciu gnizow, dokonaniu remontow i polozeniu chodnikow w miescie, przyst^io-
no do rozbiorki zabczpieczonycb uprzednio domow, nie nadajt\cych si^ do remontu. Na
przelomie 1947 i 1948 roku w witjkszosci odremontowanych domow funkcjonowalo juz
centraine ogrzewaiiie.

Rownic o|tornie Jak odbiidowa, przebiegalo uruchamianie najwazniejszych zaWa-
dow przemyslowycit w miescie. Szybsze ich oddanie do uzytku mogloby, poprzez stwo-
rzenie miejsc pracy, zlagodzic skiitki bezrobocia. Nie bylo jednak wystarczaji^cej iiczby
zaktadow pracy gotowycb do natychmiastowego rozruchu, nie bylo pieniqdzy na ich uru-
chomienie i na wypiacanie wynagrodzeh, wreszcie nie bylo fachowcow. Wiqkszosc przy-
byszow stanowiii liidzie pochodzticy ze wsi, nie maji\cy wyuczonego zawodu. Juz w
pierwszym sprawozdaniu starosta apelowal do Pelnomocnika Rzt^dii Jakuba Prawina, by
ten jak najszybciej skierowat do Szczytna mechanikow, elektromonterow, mlynarzy, bro-
warnikow i gorzelnikow oraz rolnikow mogticych natychmiast przyst^ic do wiosennych
zasiewow. Brakowafo tez pracownikow administracyjnych i miiicjantow"'.

Wydaje sig jednak. ze najistotniejszym powodem nieiiruchamiania zaktadow pra
cy, mogticych zapewnic zatrudnienie, bylo nieprzekazywanie ich Polakom przez Rosjan.
Komendant wojenny nie zezwalat, zaslaniaj;\c siq brakiem stosownych rozkazow, nie tylko
na przejgcie najwazniejszych obiektow, ale nawet nie wydal zgody - na przyklad - na wejscie
na teren eiektrowni przedstawicieii ministerstwa przemystu, przybytych w asyscie oficerow
UB. Dopiero w czerwcu, a wi<^c ponad dwa tygodnie po formalnym przekazaniu wtadzy
przez Ro.sjan, udaio si(j przejsic administracj^ nad szczyciehskti elektrownitg gazowni^
rzeznitt i warsztatami mechanicznymi. VV wiqkszosci przypadkow jednak zaklady te byly
rozgrabione i nie nadawaty sig do natyclimiastowego urucliomienia. Niskie zarobki (lub
praca zupelnie za darmo, ewentualnie za skromne przydzialy zywnosci) i wspottiniany
brak fachowcow powodowal, ze ludzie nie garnqli si<j do pracy w miescie. Dotyczylo to
przede wszystkim koiei i eiektrowni, gdzie szczegoinie odczuwano brak rt\k do pracy. Po-
czi^tkowo chtjtniej pracowano na swoim, zaktadajitc male warsztaty i zaklady przemyslo-
we. Latem 1945 roku w Szczytnie zarejestrowanych bylo juz 19 zaktadow i warsztatow

''' AP Ol-sztyji. tJP, sygM. .190. teczka 1.30, k. S2v. I'mlnkol - koiijerciicji czlonkim Komisji J'oinziimie-
wawczej oraz przcdsiawii icli strnuniclw poliiycziiyvh /wwialu szczycienskiego, odbytej w obecnosci inspektora
staroslw l/rzydii IVo/ewdJzkic'^o /\r Olsztynicj Andrzcja Mi/cwskic<^o. slarosly powialowego Wallera l^dzuc^o-
Wozniaka i wiccslarosfy Hcuryka Didviiaka. Szcv.ytno, 1 1 1 1946.

Ibidem, k. 7Sv. Pi-oiokol z inspckc/i szi ZL'gdio\vcJ agcnd Starostwa I^miaiowego w Szczyliiie d(ykona-
nej u' dniach H-12 siycznia 1946 roku ptzez inspektora adnunistracji staroslw lUiz^du Wpjewddzkiego u' Olszty-
iiiej mgr. Andrzeja Mi/ewskicgo. [bd].

Ibidem, teczka 57, k. 1 . Sprawozdaiiie starosty, IV 1945.
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rzeinieslniczych, m. in. szewskicli, krawieckich. stolanskich. sliisar.skicli. masarniczycli i
piekamiczych. Takze wowczas w caiyin powiecie byio 9 wiekszych zakladow przemy.sJo-
wych i 20 drobnych oraz 7 mlynow, w wi^kszosci pi^vvatnyclr^''. .iednak jiiz w driigiej poto-
wie 1945 roku odnotowano znaczny odplyw fzemie-sinikow ze Szczytna. Wyjezdzaii do
wiqkszych miast, bo twierdzili, nie bez racji, ze latwiej tam bqdzie o klientow. Nowi niech^t-
nie si^osiediali. Fachowcow nie przybywalo, nikly byt stan zatriidnienia, gknvnic pracowni-
kow fizycznych, a na domiar zlego starosta infoiinovvai, ze kobiety, zwtaszcza lepatriantki,
masowo zglaszajc^ siq po zasiiki. Jak twierdzil, mowily, ze nie ciicq pracowac. bo chore i
musz^ siq opiekowac dziecmi, a ich in^zowie nadal nie vvrociii z wojska. Starostwo tyiko w
potowie bylo w stanie pokryc wydatki na wyplacanie rent i zasilkow dla vvdow i sierof"'.

Nie potrafiono poradzic sobie vv Szczytnie z umcbamianiem zakladow przemyslovvych,
pozyskaniem pracownikow z okreslonymi zawodami i zdobyciem na ten eel pieniqclzy. Jedno-
czesnie w tym samym czasie. zarowno w samym miescie. Jak i vv powiecie, niszczaly nie wy-
korzystane i byly rozkradane wiqksze i mniejsze obiekty przemyslovve. Zgadzano sicj. ze ich
uruchomienie podniosloby potencjal gospodarczy powiatu, ale Jednoczesnie nie potrafiono
przezwyciqzyc narastajticych trudnosci imieinoziiwiajttcych ich otwarcie, pt7,ede vvszystkim z
powodu braku kredytow przyznawanych zarowno starostwu, Jak i zaiztj^dowi miejskiemu'".

Bez w^tpienia, obok browaru, najwiqkszym zakladem przemyslowym w Szczytnie byla
roszarnia Inii i konopi, oficjalnie nazwana Mazurskimi Zaktadami Roszarniczymi. Biidow^
rozpoczqli Jeszcze w czasie wojny robotnicy pizyrnusowi. Uruchomiono Jcp kosztem ogrom-
nych nakladow, 26 pazdziemika 1945 roku. a piewsze produkty uzyskano w kwietniii nasttjp-
nego roku. Choc oficjalnie zaklad oddano do uzytku vv pazdzierniku, Jeszcze co najmniej vv
grudniu nie nastigjil Jego pehiy rozruch. Dokonyvvano niezbsjdnych remontow i unowocze-
snien. m. in. dostosowujtic roszamiq do przerabiania povvszechniejszego na tym terenic Inti niz
konopi. Wladze powiatu wi^zaly duze nadzieje z JeJ uinchomieniem. Przede wszystkim, z
uwagi na ci^gle trudnosci transportowe, istotne znaczenie mial fakt, ze surovvce bcjdq zagvva-
rantowane na iniejscu. Wazne bylo tez stwoi'zenie nowych miejsc pracy. W listopadzie 1945
roku zatnadnienie w roszarni znalazto 40 osob''". Miejsca pracy daly tez stopniowo urucbamia-
ne przedsi^biorstwa miejskie. Wielu zatrudnilo siij w utvvorzonej Jeszcze na przelomie 1945 i
1946 roku Paiistwowej Stacji Traktorow i Maszyn Rolniczych, prowadzticcj tez kursy trakto-
rzystow. U progu 1946 roku rozpoczijto uruchamiac Panstvvovvti PabrykQ Wyrobow Drzevv-
nych, p6zniejszi\ Fabrykq Mebli. Pod koniec 1946 roku powstal Zaklad Oczyszczania Miasta,
wiosn^ 1947 roku - wodocitigi, a w 1948 roku - chlodnia i gazownia"*^.

''' Ibidem, k. 4. Pisnio starosty do Pelnoinocnika Rziidii RP, Szczytno. 27 IV 1945; k. 14. Spravvozdaiiie
starosty. 15 V 8 Vi 1945; k. 26, 27. Sprawozdanie staro.sty. 8 VI! 6 VIII 1945.

Ibidem, k. 40. Sprawozdanie starosty, 6 VI11 41X 1945: k. 65. Sprawozdanie starosty. 5 XI 5 X11 1945.
Ibidem, teczka 1.16, k. 81. Proloko! z konfercncji czlonkow Komisji Poroziimicwtnvvzri oraz przvd-

stawicieli slronuiciw politycznych powiafii szczycicnskic'i^o. oilhytcj u' ohccnosci inspcktora Starostw L!rz(^du
Wojewodzkieiio [w Olszlv/iieJ Anclrzeja Milcwskici^o. starosty po^Aalowcyo Ha/lcra Pdziic<^(}-iyozniaka i u/-
cestarasty Henryka Duhniaka, Szczytno. 11 I 1946.

/'Ccisfi^pca Pclnomocnika Rziidtt Rf^ na Okiyi^ Maznrski Jerzy Biirski do Ministcrslwa .{ilniinistracji
Piihlicznej i Minisierstwa Zicni Odzyskanvch. Sprawozdanie sytnacy/nc za Hsfopad. Olsztyn. 17 XII 1945. w:
Okrqg Maztirski u- raportach Jakuba Prawina, s. 192; Pchunnocnik Rzqdit RP na Okiy^ Maziaskt dr Zyy^mnnt
Rohel do Minisierstwa Ziem Odzyskanvch. Sprawozdanie sytnaryjne za ̂nidzieh, Olsztyn, 16 1 ! 946. w: ibidem,
s. 2)3; r. Gawlowski, Maznrskie Zaklady Roszarnicze, w: Szczvlno, s. 350. 35 !.

F. Szczerbo, L. Stawicki. Miasto zaczyna w: Szczytno, op. cit. s. 391
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Wsiod mnycli |irzyczyn. iitrudniony rozvvoj miasta i powiatu by! pochodnii braku
transpoitu. Doiioszono. po kontroli referatu pizemysbwego starostwa na poczc^tku 1946
roku. zc iirzQdnicy nio majticy do dyspozycji samochoddw, nie s£i,w stanie dopilnowac ma-
jsitku, gtovvnic maszyn i iirziidzen, systematycznie rozkradanych i dewastowanych, zarow-
no na terenie miasta. jak i powiatu. Nie bylo dostatecznej liczby samochodow, nie bylo do
nich paliwa, nawct w maju 1946 roku byly trtidnosci ze zdobyciem furmanki'*'*. 0 sytuacji
transportowej |")o\\ iatti nidi swiadczy fakt, ze pod koniec 1945 roku - wedlug oficjalnych
zestawien - zarejestrowanycb w nim bylo tylko 21 pojazdow, w tym 9 osobowych, 4 ci^-
zarowe. 2 traktory i 6 motocykli. Brakowalo przede wszystkim ciqzardwek. Jeszcze na po-
czcpku vvrzcMiia nawet milicja nie dysponowala zadnym pojazdem. Trudno powiedziec,
czy w tym zestawieniu uwzglqdnione zostaly pojazdy naleztice do istniejticej od lata 1945
roku PKS. bo byly one citgrle zepsute. a na napravv^ brakowalo pieniqdzy. Wiadomo, ze do
pocztgku lijicti 1945 roku starostwo uzytkowalo samochdd citjzarowy, za ktdry placilo wy-
dzialowi aprowizacji w Olsztynie po 1900 zt dziennie plus koszty paliwa. Samochod ten
jednak zostal odeslany do Olsztyna. Transport taktycznie przestal istniec. zwlaszcza ze
nawet nieliczne w powiecie konie. ktorych nie zabrali Rosjanie, wykorzystywane byly do
prac polowych'*''. Mimo ze nie bylo pojazdow. a lundtisze miasta ograniczone, systema
tycznie dokonywano remontow drog Iticzt^cycli Szczytno z wi^kszymi iniejscowosciami.
Bylo to realne przede wszystkim ze wzgltjdti na fakt. ze - jak donosil w jednym ze spiawo-
zdan starosta - witjkszosc drog, podobnie jak mostow, nie zostala zniszczona. Byla to tez
mozliwosc dania pracy bezrobotnym, chociaz, jak informowal starosta w listopadzie 1945
roku, niewielu chcialo taktt prac^ wykonywac. Remont drogi do Olsztyna trwal stosunko-
wo dliigo, nawet jak na tamte czasy, bo od lata do grudnia 1945 roku.

Przygotowywano tez tiruchomienie pohiczen kolejowych. Tu zasadniczym proble-
mem byt brak szyn, rozebranycb i wywiezionych przez Rosjan. Regularne poli\czenie ko
lejowe z Olsztynem (jeden sklad na dobtj!) tiruchomiono latem 1945 roku, choc wczesniej
niektorzy mogli si({ dostac do Olsztyna pociagiem rozwozticym robotnikow do piacy ptzy
toracli. Rowniez zanim otwarto stale polticzenie, do Szczytna pociiigami przybywaly zor-
ganizowane grupy osadnikow. Jedno polticzenie dziennie utrzymywalo siq przez nastqpny
rok, chociaz starosta niemal co miesitic zabiegal o tiruchomienie kolejnych polticzen.
Rowniez latem 1945 roku prowadzono remont trasy kolejowej ze Szczytna do Czerwonki.
Prace siij jednak przedltizaly. bo gruntownego rcmontu wymagal wiadtikt w Czertvonce .
Wprawdzie w styczniu 1946 roku rozmawiano o potrzebie uruchomienia polticzema z
Wielbarkiem, zwlaszcza ze byly tory i bezrobotni chtjtnie przygotowaliby ten szlak kole-
jowy, ale prawdopodobnie z powodu braku kredytow odstiipiono na razie od lealizacji
tego projektu. Takze nie realizowano zamyslu uruchomienia bezposredniego polticzema

Por. AP Olszlyii. DP. sygn. .«(). teczka 1.16. k. 42\. Spmwo-tkmie : insiK'kcji Referatu Kulliiiy i Szliiki
SluroMlwa /^owicilo^vc^^o \v Szczvfnic, W \' 1946; k. 77v. Vrolokof z inspekcji szczegohwcj ogend Slurn.stwa
f^owiaiowcgo u' Szczvifiic (lokominc/ w dniach <S 12 sivcznia 1946 roku przez inspeklora adiuinistracji staioslw
[Utzedit Wojewodzkicgo u' O/sztynieJ uipr. Audrzcja MUcwskic^o. [bd].

Ibidem, tec/ka 57, k. 27, 28, 29. Sprawozdanie starosty, 8 VII - 6 VIII 1945; k. 45. Sprawozdanie sta-
rosty. 5 IX 5 X 1945; k. 65. Sprawozdanie starosty. 5 XI 5 XII 1945.

Ibidem, k. 42. Sprawozdanie starosty, 6 VIII 4 IX \945,Spran'()Z(ianicsyluacyi'neza sierpien starosty
reszclskiL\i>(i Stanislawa Watrasii dla wydzialii oryanizacy/ncgo Urz(^du Pelnomocnika Rzqdu RR u' Olsztynie.
Biskupiee, 5 IX 1945. w: ll'arniidcv i Mazurzy w RRL, s. 70.
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kolejowego z OstroJqkq"". Konsekwencjii nieinal citvgtycli tnidnosci transportowycli by}y
w omawianym okresie niedostateczne dostawy zyvvnosci dla miasta i powiatii.

Rozwoj handlu w Szczytnie, oczywiscie pocz£\tkowo wyt^cznie prywatnego, nast^-
powat stopniowo, wraz z przybywaniem do miasta pierwszych osadnikow. Mimo wspo-
mnianych ktopotow z mozliwosciti osiedlania sIq \v miescie, stosiiiikowo wczesnie, w po-
rownaniu z innymi miastami powiatowymi, w Szczytnie powstaly pierwsze sklepy i war-
sztaty rzemieslnicze. Juz w maju 1945 rokii odnotowano, iz funkcjonowafy trzy sklepy ko-
lonialno-spozywcze, dwie piekarnie i zaklad fryzjerski, a na terenie powiatu dodatkowo
dwa mlyny, jednak glownie vvykorzystyvvane przez Rosjan. Rovvniez w tym czasie vv
Szczytnie dziaiata juz stoiowka dla pracownikow administracji. Jeszcze wtedy, przede
wszystkim z uwagi na niewielkq liczbtj ludnosci, nie odnotowywano vv miescie glodii.
Wprawdzie brakowalo - jak wszqdzie - tiuszczovv, ale pod dostatkiem bylo ziemniakovv,
zapewniajticych maio urozmaicone, ale staie wyzywienie mieszkancow. Sklepy powsta-
waly rzeczywiscie szybko. W pier^vszej potowie lata 1945 rokii bylo Juz ich 18, giovvnie
spozywczych. Do rzadkosci nalezalo, aby \v tym okresie istniala w miastach powiatowycli
wi^cej nizjedna stolowka. Tak byio wiasnie vv Szczytnie, gdzie w lipcu 1945 roku obok
tzw. stoiowki powiatowej (przeznaczonej glownie dla pracownikow Starostwa i milicjan-
tow), powstala druga, w ktorej stolovvali si? przede wszystkim pracownicy Zarzr\du Miej-
skiego. Jednak juz wtedy zaczynalo brakovvac w miescie zywnosci, obok tluszczovv takze
jarzyn, b^dcicych niezbqdnym uzupelnieniem skromnego wyzywienia. Deficytowe pro-
dukty zywnosciowe sprowadzano do Szczytna z Chorzel, Przasnysza i Myszynca, czasem
z Polski centralnej. Nie robil tego jednak wydzial aprovvizacji Starostwa. bo nie posiadano
w tym czasie wlasnego srodka transportu. Sprowadzali je indywidualni dostawcy. bezposre-
dnio na wolny rynek, gdzie jednak byly sprzedawane po cenach znacznie przewyzszajttcych
mozliwosci potencjalnych klientow. Starosta nadmienial w spravvozdaniu, ze gdyby miat
samochod, produkty te, sprowadzane przez Starostwo, bylyby taiisze. Nieco lepiej bylo z
zapasami zywnosci u osadnikow, ktorzy przywiezli ze sobq znaczne zapasy ziemniakovv.
Jednak stopniowo byly one konfiskowane przez Rosjan. Takze w nastcjpnym miesii\cu donie-
sienia ze Szczytna wskazywaly, ze z aprowizacjti mieszkancow jest coraz gorzej. Nie bylo w
miescie juz zupelnie cukm, nieregularne stawaly siq dostawy chleba. Ceny na targowisku nadal
rosly. Po raz kolejny starosta twierdzil, ze brak taniego jedzenia w miescie spowodovvany jest
trudnokiami transportowymi'"^. Brak zywnosci vv niemalym stopniu byt tez wynikiem blqdnie
prowadzonej, centralnie sterowanej gospodarki.

Nadzieje na unormowanie sytuacji zaopalrzeniovvej mialy przyniesc spoldzielnie o
charakterze spozywczym, w zalozeniacli majt\ce pocztgkowo wesprzec, a pozniej wyeli-
minowac handel prywatny, a przede wszystkim wplyntic na obnizenie cen wolnorynkowych.
Jednak latem 1945 roku dzialalnosc spoldzielni nie miata wi^kszego znaczenia i jak intbrmo-
wal starosta, niezauwazalny byl ich rozwoj. Szczyciehski Oddzial „Spolem" zalozono juz

Al> Olsztyn, UP, sygii. 390. teczka 57. k. 70. Spniwoztlaiiie slarosly. 5 31 XII 1945: ibiclein. tec/.ka

136, k. 82. Prolokdl z konferencji czloukow Komisji Pomziiinicwtiwczcj orazprzc'ilsiawic ieti .sironiiiclw /idIi'ivcz-
nych pnwiam szczycieitskiego. ndhylej la ohecnosci inspeklom sUimsliv Urzytlii Wojewnclzkiego /w Ol.sztvnic]
Andrzeja MUewskiegn i slarosly powialowego Waltera I'ninego-Woznhika i wiceshtrosly Hcmyka lAuhniaka.
Szczytno, II 1 1946.

Ibidem, teczka 57, k. 14. Sprawozdanie starosty. 15 V 8 VI I945;k. 19. Sprawozdanie starosty. 8 Vi
8 VII 1945; k. 26, Sprawozdanie starosty. X VII 6 VIII 1945,
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na pocziitkii maja 1945 roku. Oprocz prob zaopatryvvania ludnosci \v artykuly pierwszej
potrzeby. najpiei w urucliomif mlyn \v Dzvvierzutacli i browarw Szczytnie*". W czerwcu
1945 loku ..Spolem" szczycienskie dodatkowo utworzylo Spoldzielni^ Spozywcow
,,Zjednoczenie , ktora miala swoj sklep przy iilicy Ogrodowej. Jednak, jak donosit staro-
sta, dziaialnosc spoldzielccSw latem 1945 roku nadal nie byla w zasadzie w miescie zauwa-
zalna. Przede wszyslkim nie mieli oni wlasnego transportu, dysponowali jednym skle-
pem, a zatrudniaii tyiko cztery osoby. W roku nast^pnym bylo juz 4 punkty sprzedazy, a
piacowalo \v nicli 1 iS osob"'". Jednak nieporownywainie gorsze zaopatrzenie vv sklepacli
spotdzielczych nie bylo w stanie wplynac na obnizenie cen w piacowkach prywatnych.

Tyniczasein, jeszcze \v grudniu 1945 roku powstala w Szczytnie sekcja kiipiecka,
dzialajtica przy Zrzeszeniu Rzemieslniczym. ktora pozniej miala si? przeksztalcic w Zrze-
szenie Kupieckic. By! to zwiaslun unormowania stosunkovv liandlowych sektora prywatne-
go. Takze wowczas powoli, lecz systematycznie - jak informowal starosta - zacz^la bye
widoczna w Szczytnie dziaialnosc Samopomocy Chlopskiej. Niezmienilo to jednak na razie
zasadniczo sytuacji, bo oprocz tluszczow. warzyw i mtiki. zwlaszcza pszennej, vv miescie od
kilkunastu dni nie bylo clileba na kartki. Do mieszkancow nie przemawiaty argumenty „Spo-
tem", ze niedostatki te spowodovvane s;} brakiem transportu. Ceny na szczycienskim wol-
nym rynku na arlykuly spozywcze byly juz o 60-80% vvyzsze niz vv Warszavvie. Nieco lepiej
mialo bye przed samymi svvi(;tami Bozego Narodzenia vv 1945 roku, gdy do referatu aprovvi-
zacji i bandlu starostvva dostarczono trochsj tovvarow poza reglamentacj^. Pomi^dzy mie
szkancow Szczytna nalezalo rozdzielic 1567 kg sledzi, 1075 kg cukru i 326 kg kawy. Jednak
jak siQ okazalo, z nievviadomych przyczyn mieszkancy otrzymali jedynie sledzie. Nie wyda-
110 natoniiast paczek swiigecznych. vv ktorych m. in. mialy bye kavva i cukieB'.

Micjdzy innymi spravvom zaopatraenia vv Szczytnie i problemom gospodarczym mia-
sta posvvitjcone bylo spotkanie vv styczniu 1946 roku przedstavvicieli paitii politycznych
dzialajiicych w miescie (piervvsze takie spotkanie zorganizowano 7, dnigie- 11 stycznia) -.
Dyskusja nie wniosla jednak nic novvego vv kvvestiach aprowizacyjnycli. Zarowno przedsta-
vviciel PPR Jozef Paroi, jak i czlonek miejscovvego PPS Zaslonka zgodnie stwierdzili, ze za
opatrzenie mogloby bye lepsze (zwlaszcza dotyczylo to braku tluszczow i chleba na kartki),
pod warunkiem przydzielenia referatovvi aprowizacji i handlu samochodu ci^zarowego. Po-
ruszono takze problem, znany m. in. z Mriigovva, dotyczficy polovvu lyb vv licznych okolicz-
nych jezioracli. Skandalem nazwano sytuacji, vv ktorej zlowione vv okolicach Szczytna ryby
trafiajn na woiny rynek w Olsztynie, a navvet w Warszavvie, natomiast vv samym Szczytnie

Na teniat iiriiclioinienia browani w Szczytnie zob.: Osrodek Badaii Naukovvych im. W. Ketrz.yiiskiego
w Olsztynie, Zbiory Specjalne, sygn. K-299. Wspnninienia Czeslawa Szcz.iibelka, s. 2-4.

AFO. of. sygn. .190. teczka 57. k. 26. Sprawoz.danie starosty, 8 VII - 6 Vlll 1945; k. 38. Spravvozdanie
starosty. 6 Vlll 4 IX 1945; .1. Jaloszyiiski, UandcL vv: S:czvliio, s. 360-361.
" AFC, UF, sygn. 390, tecz.ka 57, k. 64, 65. Spravvozdanie starosty, 5 XI - 5 XII 1945; k. 70. Sprawozda-

nie starosty. 5 31 XII 1945; ibidem, teczka 136. k. 77v. /'ivlokdl : iiis/iekcji s:c-c'gdlo\vej agend Slaroslwa
Pnwitilnu cgo ii' Szi zrlnic doknininej w diiiiich li 12 slycznia 1946 mkii przcz iiispeklom iidnnnistracji sla-
loslw lUrzydii I'VoJcu ndzkiego u- O/szlyidcJ mgr. . Uidrzcja Mik-wvkiego [bd].

I bideni, teezkti 1.36. k. 81. Pmtakdt z koiifcnmcji cz/nnkow Komis/i Potvzundenvn'cze/ orazpizedstawicteli
.slmnniclw polilycznycit powinln .szczycicih-kiego. odhylcj if obccnosd inspeklorn udminislracji .■Hamsnr Urzqdii
Wojewodzkii'go jw Ol.szlynicJ Andizeja Mden.skiego. stwxxsty powinlowego Wahcra Pdznego-IVozniaka i wiceslaro-
sty IIcmykti Dulmidka. Szczytno. I I I 1946.
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nie mozna ich kupic. Na zarzuty niegospodamosci, przedstawiciel Stronnictwa Ludovvego
Cichosz odpowiadal, ze administracja powialu nie jest w stanie samodzielnie zapanowac
nad niedostatkami, a w przypadkii braku na miejscovvym lynkii 17b stwierdzil, ze caikovvitti
odpowiedzialnosc ponosi wydziai rybacki Urz^dii Pefnomocnika w Olsztynie. Zebrani zgo-
dzili siq, ze nalezy poprzec, a wiec otoczyc szczeg6lni\ opiekq, majiicych powstac w citigu
1946 roku w Szczytnie 16 punktow handlowycli, b^dticycii wlasnosciq spoldzielni. Dodano
tez, ze nie vvolno zapominac o handlu piywatnym. ciioc w praktyce Jtiz niobawem wspoHst-
nienie sklepdvv piywatnych i spoldzielczych stale sit^ niemozlivve^y

Podobnie jak zywnosci, w miescie biakovvalo odziezy. Nieoeeniomi poniocti byty
dostavvy UNRRA, rozdzielane po iiprzednim zlozeniu podania do lefeiatu opieki spolecznej
dzialaj^cego w Starostwie Powiatowym. Rozdzial dobr nie przebiegal jednak bez proble-
mow. Podobnie jak \v innych miastach, takze w Szczytnie, popelniano nadiizyci;i. Niestety.
juz rozdzial pierwszej dostawy ubran zostal przeprowadzony nieprawidtowo. Jak vvykazala
kontrola, referat opieki spolecznej Starostwa wydal przydziaiy ubraniowe ni. in. kidziom - z
racji miejsca zatrudnienia - zaopati7\vanyni centrainie''"'. Pravvdopodobnie cbodzito w tym
przypadku przede wszystkim 0 incydent, jaki wydarzyl si^ 29 kwietnia 1946 roku, gdy vv
magazynie starostwa wydavvano buty i skarpetki. Szef szczycienskiego Powiatovvego Urztj-
du Bezpieczenstwa Pubiicznego zazt\dal wydania dla swoicb podwladnych 8 par butovv i 24
par skarpetek. Pracownicy Starostwa, obawiajctc siq konsekwencji. spelnili jego zqdanie,
chociaz nie mieli takiego prawa. Ponadto sporztidzono fikcyjny protokol'' .

Szpital w Szczytnie zaczt^l funkcjonowac jako jeden z pierwszycb w Okrtjgu Mazui-
skim. Jego dyrektorem zostal Jan Gauze, przybyly do Szczytna (po ucieczce z obozu) 7 lu-
tego 1945 roku. Jak wspoinina, zorganizowanie Sluzby Zdrowia w miescie zlecit mu ra-
dziecki komendant. Pomogli Polacy, jego towarzysze ucieczki z oboziP''. Szpital byl niemal
zupelnie wyszabrowany, nie bylo sprztjtu ani lekarstw. Rosjanie przydzielili szpitaiowi
jedn^krow^, kaszq i suszone ryby. Dwa niiesitice pozniej starosta donosil, ze szpital pracuje
znakomicie, ze przede wszystkim jest to zaslugtijego dyrektora, ktory m. in. z.organizowal
kursy dla sanitariuszek. Braly w nich iidzial kobiety z okolicznycb wsi. Pod koniec wiosny
1945 roku w szpitalu przebywalo okolo 80 obloznie chot7ch, glownie na dur brzuszny (do
polowy czerwca oficjalnie stwierdzono w powiecie szczycienskim 23 przypadki zachoro-
wan na tq chorob^)^^, dur plamisty i choroby weneryczne. Nie brakowalo klopotow. Na
przyklad zupelnie nie bylo szczepionek, nie bylo dentysty ani technika dentystycznego.
Brakowalo tez pieni^dzy na zorganizowanie opieki spolecznej. Referat zdrowia Starostwa

Por. It. Tomkiewicz, ..Bitwa d liaiuk'l" w /xmiccic szczyciciiskini. itocznik Maziirski, 19Q6. t. I. s. 42 49.
AP Olsz.tyn, UP. sygn. .290. teczka l.t6, k. 58. Pmlokol z insiu'kcji szcze'^nlmvej Slarostmi I'owiaiowc-

g<> u' Szczytnie iioknnanej ir dniacli 25 30 kwictniu i 2 mttja 1046 rnku przcz inspcklora (ulniinislfcicji .s7<//r),vni'
[Ufz^dn IVoJewddzkiegn u' Olsztynie] mgr. Stanishiwn /■iyzc. [bci].

Ibidem, k. 28.1'rotokOI w.sprawic hezprnmicgo przcji;cia nhnnia z imigazvnnw UNRR. I przcz 3 fnnk-
cionarinszy RUHR w Szczytnie. Sz.ez.ytno, 29 kwietnia 1946; k. 67. Pismo wojewiidy maztirskiego Zygmimta
Robia do WUBP w Olsztynie. Olsz.tyn, 27 VI 1946.

Pozniej .1. Gauze zajmowal stanowisko lekarza powiatowego i Ickarza kolejowego, por. Jan Ciaiize.
Rowstaje .szpital. w: Szczytno. op. cit., s. 385.

W tym samym czasie na przyklad w Olsztynie i w powiecie olsztyiiskim zanotowano 194 przypadki
/.achorowan, a w kijtrzynskim 100. Por. Raport I'elnoniocnika Rzqclii Tymczasowego RR na Okreg Maznrski
ptk. Jr. Jakiiha Rrawinu Jo Mini.sterslwa AJministrucji RubUcznej ze stanii zJronotnego Okixgu. Olsztyn, I 6 VI
1945, w; Okiyg Maznrski w raporlach .lakuha I'rawinu. s. 81.
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potrzcbcnvat samoclindu. by zwalczac w powiecie rozszerzajcic^ si? epidemi? duru brzii-
sznegi*. panuiiic;i zwlaszcza wsrod pi-zesiedlencovv zza Bugu. Na przelomie lipca i sierpnia
liczba chorycil w szpitalu wziosla do okoto 150 osob, cierpiqcych glownie na choroby wene-
ryczne i diir brziiszny. Nadai nie byto stomatologa. Czekano tez na weterynarza, niezwykle
potrzebnego woboc masow ego pomoru krow w powiecie (wi^zaio si? to z przekazaniem
przez Rosjaii Polakoni pewnej iiok'i bydta. Jednak w wi?kszoki przypadkow chorego. po
przebadaniii mog;\ccgo bye wytacznie przeznaczonego na uboj). Jednak gdy juz weterynarz
pojawii si? w micscie (na poczgtku wrzesnia), nadai nie bylo ratunku dla zwierz^t, bo brako-
waio lekarstw i odpi>wiednicii pi"zyi"zad6w weteiynaryjnych. Od lata 1945 roku fiinkcjono-
wala w Szczytnie prywatna apteka. prowadzona pizez mgra Jozefa Kowalczysa-"''^.

Do zadaii i croratu zdrowia Starostwa naiezato m. in. przeprowadzanie kontroli sani-
tarnycb vv szczycioiiskiclT sklepacb i zakladach gastronomicznych. stoiowkach, piekar-
niach. Podc/as szc/epieii w tereiiie przeciwko durowi brzusznemu kontrolowano pod
wzg!?deni stanu sanitaniego stiidnie i toaiety.

Od stycznia 1946 rokii dyrektorem szpitala zostai dr Wiadysiaw Domysiawski. Wio-
siiii tego rokii sziiiiai \\ .Szczytnie piacowai juz bez wi?kszycli problemow, zwlaszcza ze
jako jeden z niewielu w wojewodztwie byi wyposazony we wszystkie niezb?dne aparaty
medyczne, li\cznie ze sprawnym rentgeneni-'^ W szpitainej aptece byio pod dostatkiem
lekbw, giownie ponicmieckich (zebranycb z opuszczonych domow), uziipeinianych z do-
staw UNRRA. Jedynyni zarzutem byi zbyt iiczny persone! jak na istniejgce potrzeby (w
szpitalu przcbywalci wowczas 53 chorych. a zatmdnionych w nim bylo - Iticznie z obsad^
szpitalnego majgtku rolnego - 50 osob, w tym 3 lekarzy). W Szczytnie funkcjonowal tez
dom opieki dla osob starszych. w ktoryni przebywali pizede wszystkim Mazurzy. Osoby w
podeszlyni wieku narodowosci niemieckiej wysiedlano za Odr?"".

Juz \v ptdowie niaja 1945 roku obsadzone bylo stanowisko inspektora szkolnego
(zosial nim Stanislaw Zenczykowski), a na terenie calego powiatu bylo siedmiu nauczy-
cieli. 2S maja 1945 roku Irena Kielczewska zorganizowala pierwszg szkol? powszechnti
(byla to czvvarta |?olska szkota w Okr?gu Mazurskim), a 1 wrzesnia 1945 roku Michal
Lesnicwski Ciimnazjum w Szczytnie. drugie po olsztyiiskim. Rok pozniej otwarto Li-
ceum Pedagogiczne zorganizowane przez Emila Myslowskiego. Publiczna Srednia Szko-
la Zawodowa zostala otwarta 22 wrzesnia 1947 roku, a jej organizatorem by! Jan Popo-
wicz. Ponadto istnialo tez Ciimnazjum Gospodarstwa Wiejskiego'''.

W polovvie maja 1945 roku starosta prosil o przyslanie do powiatu ksi?zy rzymsko-
katolickich i protestanckich. Latent tunkcjonowala juz parafia rzymskokatolicka, nato-
miast nabozenstwa vv kosciele ewangelickim odprawial pastor przyjezdzajticy z Olsztyna.

AP Olsztyii. 11 P. sygii. .tOO. teczka 57. k. 12. 14. Sprawozilanie starosty, 15 V - 8 VI 1945; k. 28. Spra-
wozdanie starosly. S VII 6 VIII 1945; k. 42. Sprawozilanic starosty. (i VIII 4 IX 1945.

Uiiclom. ti-'c/ka 1 .V\ k . 5S, I'rolokdl i iitsiickcji szczcgolouvj SUiroxtwn Pnn iitlowcgo \v Szczytnie doko-
iniiH'i ir thtiui h JO kwiclnin i 2 niajti 194ft lokii przez inspektora mitninistracji starostw [Urzydit Wojewudz-
kiego u- Olsztyiiii'l iiigr Stoiiis/au ti k'ryze [litl].

Piir.: Zustyptd I'eliionioeitikii Rztidn Kl' ita Okryg iMaziirski Jerzy dnrski do Ministerstwa Adniitiistra-

cji I'lil'lieziie/. Sprowozdcntie sytiiiicvitie ztt listopad. 0\s7.tyn. 17 XII 1945. \v: Okryg Miizurski w raporlcich Ja-
knha Prou intt, s. I P4.

I . l-llipkowski. Osw into na Hdrtnii i Maziirach if iataeh 1945 I960. Warszawa 1978, s. 104. 106, 112.

122. 124. 127. 1 57
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Na terenie powiatu — jak iiiformowal starosta — jeszcze jcsienit\ vv wielu niezniszczonych
kosciolach nie odbywaly siQ msze, bo nio byJo ducliownych''".

Po objqciu urz^du starosta niezwtocznie otoczyl opiekt^ muzeiim, znajdujc\ce sitj w
szczycienskim ratuszu. Potem opiek^ nad zbiorami przejcil refeiat kultuiy i sztuki Staro-
stwa®-". W tym czasie muzeum skladato sit^ z pi^ciu dzialow: prehistorycziiego, sztuki niiej-
scowej, wojny swiatowej, zooiogicznego i geoiogicznego. Ponadto otaczato opieki^ dwie
chaty mazurskie z 1850 i I860 rokii. Na mocy zarzt\dzenia Ministerstwa Kiiltiiry i Sztuki, vv
tym czasie jeszcze nie udost^pniano zbiorow zwiedzajticym. Pracownicy muzeum dokony-
wali spis6w i w miar^ mozliwosci zabezpieczali pobliskie dwory, palace, zespoly architekto-
niczne, dokonywali rejestracji instrumentow muzycznych i ksi^gozbioiow.

Dzi^ki zaangazowaniu referatu kultury i sztuki, powstalo w Szczytnie kolo spiewa-
cze „Echo" oraz kolko dramatyczne, nast(5pnie przeksztalcone vv Teatr Amatoiski. Zaan-
gazowani w jego dziatainosc byli glovvnie mlodzi iudzie miejscowego pocliodzenia. Ich
wyst^pami uswietniano uroczystosci i akademie. Wspolnie z inspektoiatem Szkoinym,
referat kultury i sztuki Starostwa zalozyl Towarzystwo Teatru i Muzyki Ludowej. Povvstal
rowniez klub sportowy „Start". Dzialalo tez kolo turystyczne.

Juz w kwietniu 1945 roku bylo potaczenie teiefoniczne i telegraficzne Szczytna z
Olsztynem, a miesi^c pozniej dzialaly telefony w miescie'"'^.

Normalizacja zycia w miescie to takze urucliomienie Strazy Pozarnej. W pizypad-
ku Szczytna, sprawa byla o tyle skomplikowana, ze poza brakiem pieniqdzy i potizebnego
sprzQtu, osoba majrica vv miescie zorganizowac .straz, okazala si^ nieodpowiedzialna. .lak
informowal starosta, aspirant Strazy Pozarnej przybyly latem 1945 roku z Olsztyna, nic
nie robil, by zorganizowac''^.

Nawet fragmentaryczna analiza materialu zrodtowego wykazuje, ze Szczyino nie do
konca wykorzystalo szans^ szybszego rozvvoju. Miasto i powiat ten, obok nidzickiego i
ostrddzkiego, poczt^tkowo rozwijal siQ stosunkowo szybko. Zauwazyl to m. in. czlowiek
„z zewn%trz", wspomniany na wstqpie przedstawiciel wladz centralnych wizytu)r(_ey w
czei-wcu 1945 roku Okr^ Mazurski. .lednakjuz niebawem proces ten zostal zahamowany.
Trudno dzis jednoznacznie okreslic, ktore czynniki mialy na to decydujcvcy wplyw. Bo
przeciez funduszy brakowalo takze w innycli miastach, podobnie jak ludzi, zwlaszeza tych
wyksztalconych. Takze Rosjanie byli w owym czasie wszQdzie. Rowniez zni.szczenia byly
porovvnywalne do tych vv innych miejscowosciacb. Prawdopodobnie wi(jc wszystkie te
czynniki mialy jakis wplyw na zahamovvanie rozwoju miasta w pierwszych dwoch latach
powojennych, przejawiajt^cego si^ m. in. w povvolnej odbudowie i rozbudowie, nievviel-
kim osadnictwie ludzi majricych poszukiwane w miescie wyksztalcenie, vvreszcie w sla-
bym rozwoju handlu i rzemiosla. Dalsze badania nad powojennymi dziejami Szczytna
bye moze dadzti odpowiedz na to pytanie.

AP Olsztyn, UP, sygn. .190, teczka 57, k. 13. Sprawozdanie starosty. 15 V 8 VI 1945; k. 24. Sprawo-
zdanie starosty. 8 VII Ci VIII 1945; k. 04, Sprawozdanie starosty, 5 XI 5 XII 1945.

Ibidem, teczkti 136. k., 42, 42v. Spmnozthnk' : iiis/wlaji Hefenkii Kiilliiiy i S-liiki Stam.Una /'onkii-
lowego w SzczyUue, IV V 1946,

'''' W, Pozny, I'o zwyciq.skiej ofensywie, w; Szczyino. op, cit,, s, 383,
Por,: AP Olsztyn, UP. sygn. 390, teczka 57, k, 29 i 46. Sprawozdania starosty za okres; 8 VII 6 VIII

i 5 IX 5 X1945.
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