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TATARSKI NAJAZD NA MAZURY

W OPISIE MARCINA GERSSA

Marcin Gerss jest postaci^ ktora na stale zapisala siq w dziejach XlX-wiecznych
Mazur. Urodzil siq 23 pazdziemika 1808 roku we wsi Kowalki (parafia Grabowo, pow.
goldapski) w rodzinie ubogiego chlopa. Dzi^ki pomocy miejscowego proboszcza ukon-
czyl seminarium nauczycielskie w Karalene (pod Wystruci^). W 1828 roku obj^l posad?
adiunkta kantora oraz nauczyciela w szkole miejskiej w Mikolajkach (pow. mr^owski),
w 1835 roku awansowal na rektora (kierownika) szkoly koscielnej w Szestnie (pow. mr^-
gowski), a dwa lata pozniej zostal przyj^ty jako organista i rektor do szkoly parafialnej w
Sterlawkach Wielkich (pow. gizycki). Jednak w 1851 roku za nieobyczajnosc zostal usu-
niqty z pracy w szkolnictwie i ze sluzby koscielnej (przyczyn^ byly rowniez jego liberalne
pogl^dy wyrazane w czasie Wiosny Ludow). Osiadl wowczas w pobliskim Gizycku, gdzie
zaj^l si? dobrze prosperuj^cym handlem nieruchomosciami. Powoli zdobyl tarn znacz^c^
pozycj? spoleczn^ sprawuj^c przez wiele lat urz^d przewodnicz^cego rady miejskiej. Od
1859 roku wydawal „Kalendarz Krolewsko-Pruski ewangielicki", a w latach 1875-1890 i
1892 „Gazet? Leck^". Zmarl w Gizycku 25 marca 1895 roku'.

Apogeum jego dzialalnosci przypadlo na drug^^polow? XIX wieku, kiedy zaanga-
zowal si? glownie jako wydawca czasopism dla ludnosci polskoj?zycznej. Ich wyroz-
niaj^c^ cech^byl dlugi czas ukazywania si?: redagowany przezen kalendarz wydawany
byl przez trzydziesci pi?c lat, zas „Gazeta Lecka" przez siedemnascie. W szczytowym
dla siebie okresie lat osiemdziesi^tych XIX wieku „Kalendarz Krolewsko-Pruski ewan
gielicki" wychodzil w nakladzie 11 500 egzemplarzy, co nawet przy zastosowaniu prze-
licznika 10 czytelnikow na jeden egzemplarz (a mogl bye on wyzszy, w przeciwienstwie
do gazety, nie tracil przeciez aktualnosci przez caly rok) musialo sprawiac, ze zapoznac

' Litcratura na tcmat Marcina Gcrssa jest juz stosunkowo obszcma, brakujc jednak jego biografii. Wazniej-
sze prace: T. Oraeki, Slownik biograficzny Warmii, Mazur i Powisla XIX i XX wieku (do 1945 roku), Warszawa
1983, s. 108 (tarn tcz dokladna literatura); W. Chojnacki, Dzialalnosc Marcina Giersza w swietle jego komickich
„tek", PamiQtnik Biblioteki Koraiekiej, 1955, z. 5, s. 102-135; M. Ploeica, Oblicze ideowe ..Gazety LeckieJ", Ko-
munikaty Mazursko-Warminskie (dalej KMW), 1961, nr 3, s. 385-400; E. Martuszewski, Marcin Gerss jako na-
uczyciel (I828-I850), KMW, 1978, nr 1, s. 3-25; K. Hatun, Marcina Gerssa ..Kalendarz Krdlewsko Pivski
Ewangelicki 1860—1895, KMW, 1982, nr 3, s. 200—215. Ponadto warto wsponmicc o wydawnictwach zrodlo-
wyeh; Sprawy Mazur i Warmii w korespondencji Wojciecha K^lrzynskiego, oprac. W. Chojnacki, Wroclaw 1952,
gdzie odnajdiijemy liezne listy M. Gerssa kierowane do W. KQtrzynskiego i innyeh os6b zwi^zanyeh z Mazuranii;
G. Jasinski, Marcina Gerssa opis bitwy pod Grunwaldem, Studia Grunwaldzkie, 1991, t. 1, s. 153-172; K. Szcze-
sniak, Teka Tonoiska Marcina Gerssa, Gdarisk 1994, zawieraj^ca zelDrane przez gi^ekiego wydawcQ nazwy
miejseowe z terenow Mazur i Dolnego Slt^ska; M. Gerss, O Napoleonie. nieszczqsliwej wojnie, dziejach europej-
skich i piiiskich, wstQp i oprac. G. Jasinski, Olsztyn 1997, bQd^ee historic wojcn napoleonskieh pisan^dla mazur-
skieh ziomkow.
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siq z nim mogia blisko 1/3 licz^cej wowczas blisko 300 tysiqcy mazurskiej spolecznosci^.
Co wiqcej, przez owe trzydziesci pi^c lat Gerss przekazywal swoim czytelnikom, ktorych
byly CO najmniej dwa pokolenia, podobne, spojne z sob^ tresci, nieraz powtarzaj^c te same
artykuly b^dz regulamie piszq^c o tych samych sprawach. To oddzialywanie bylo skuteczne,
Gerss przyjq^l bowiem realizowan^konsekwentnie zasadq, aby pisac w sposob jak najdost^D-
niejszy dia swoich czytelnikow. I umial trafic do ich gustow, dostosowac siq do ich poziomu
i mentalnosci.

Marcin Gerss byt Prusakiem, odczuwaj^cym wiqz z reszt^ cesarstwa, wiemym pod-
danym krola i cesarza, a jednoczesnie maj^cy swiadomosc bycia mieszkancem krainy wy-
rozniaj^cej siq pochodzeniem etnicznym i mow^jej mieszkancow, a takze tradycj^histo-
ryczn^^. Jego znaczenie polegaio na wplywie, jaki wywieral na ludnosc wiejsk^ na sposo-
bie przekazywania swoich pogl^dow, nie do kohca typowych dia inteligencji pruskiej, tak
ze pochodzenia mazurskiego. Te w pewnych punktach byly zgodne z tym, co powszech-
nie prezentowano nie tyiko na Mazurach, lecz w calych Prusach czy Niemczech. Chodzi o
przywi^anie do pahstwa, monarchy i dynastii. Wiqc i on swoich czytelnikow konse-
kwentnie wychowywat w duchu pahstwowym, szerzyl wsrod nich patriotyzm dynastycz-
ny. Wyrozniai siq natomiast zainteresowaniem sprawami mazurskimi. By! pierwszym,
ktory na tak^ skalq probowal zapoznac swoich czytelnikow z Mazurami, rozbudzil i umac-
niat w nich poczucie regionalne, polegaj^ce przede wszystkim na poznaniu przeszlosci,
zrozumieniu przyczyn odmiennosci tego regionu od innych krain pruskich.

Swoj eel - rozbudzanie i rozwijanie uczuc patriotycznych - realizowal takze przez
zapoznawanie czytelnikow z przeszlosci^ Prus, w rozny zreszt^ sposob, np. osadzaj^c
swoje opowiadania o tresci obyczajowej, moralizatorskiej czy przygodowej w konkretnej
epoce historycznej, opatrujXc je jednoczesnie wstqpem lub przypisami. Robil to zreszt^
tym chqtniej, ze sam byl historykiem-amatorem'*.

Takze w jego pismiennictwie dia Mazurow przeszlosc odgrywala waznq, rolq. Infor-
muj^c czytelnikow o „dziejach zamierzchlych" czynil to oczywiscie ku „pokrzepieniu w
milosci ojczyzny i krola", ale chcial takze szerzyc wiedzq historyczn^: „Kazdemu czytel-
nikowi musi bye bez w^tpienia przyjemn^ rzecz^ dowiedziec siq o tem, jak w naydawniej-
szych te czqsci ziemi, w ktorej mieszkamy, wygl^daly czasach, co za ludzie tutaj zyli i co
siq z nimi dziejalo". Pragn^l takze prostowac mylne pogl^dy swoich czytelnikow: „Nieje-
den miqdzy ludem mai, ze niegdys lepiej bywalo. Gada taki, gdyz nie wie, co siq dawniey
na swiecie dziejalo"^. Jednak Gerss nie prowadzil historycznej edukacji mazurskiego
spoleczehstwa w sposob regulamy. Nie zdolal przedstawic calej historii Prus, choc pisy-
wal artykuly, w ktorych staral siq wypunktowac najwazniejsze momenty w ich dziejach®.

^ Sprawy Mazur i Warmii, s. 58, 60, 164, 179.
^ Na temat swiadomosci narodowej Gcrssa zob. G. Jasinski, Mazurzy w drugiej polowie XJX wieku.

Ksztaltowanie siq swiadomosci narodowej, Olsztyn 1994, s. 81-90.

'* G. Jasinski, Obraz dziejdw Prus Krzyzackich i Ksiqz^cych na lamach prasy i kalendarzy mazurskich w
XIX wieku, w: Polska opinia publiczna wobec Prus Wschodnich w XIXi XX wieku. Pod redakcj^ N. Kasparka
i A. Staniszewskiego, Olsztyn 1997, s. 44-56.

^ Kalcndarz Krolewsko-Pruski ewangielicki, 1885, s. 85; 1878, s. 80.
® Waznosc i znaczenie dnia 18. stycznia i wzrost Prus i Monarchow ich, Gazcta Lecka, 1876, nr 2—3 (tekst,

czasem z niewielkimi zmianami, powtarzany corocznie).
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Zajmowat siq reformacj^^ szczegolnie staraj^c siq przyblizyc Mazurom postac Marcina
Lutra. Takze wojny z Austria i Francj^ doczekaty siq osobnych ksi^zek jego autorstwa^.

Chcial przyswoic swoim czytelnikom rowniez inne fragmenty z dziejow Mazur i
Prus Ksi^zqcych. Jednym z nich byt najazd tatarski na Prusy Ksi^qce. Byio to wydarze-
nie, ktore na trwale wpisaio siq w tradycjq historyczn^Maznr, znalazio odbicie zarowno w
historiografii, jak i w literaturze piqknej, tworczosci ludowej®.

W 1764 roku Georg Christoph Pisanski (1725-1790), znany pruski historyk, pisarz, pe-
dagog, wydat pracq Nachricht von dem im Jahre 1656 geschehenen Einfall der Tartaren in
Premsen (Wiadomosc o najezdzie Tatardw na Prusy w 1656 roku). Ksi^a, oparta na
zrodlach pisanych, zawierala takze lokalne przekazy, potraktowane dose firagmentarycznie i
bezkrytycznie. Wedhig opinii Pisanskiego Tataizy w latach 1656-1657 w kolejnych najazdach
spustoszyli szeroki pas Prus Ksi^qcych od D^browna do Wystruci. Dzielo Pisanskiego pebie
jest szczegoldw, przytacza rozliczne przyklady okruciehstw najezdzcdw, czerpi^c je zapewne
z lokalnych przekazdw (jednak nie podawal zrodel, z ktorych korzystal). Praca ta na dhigie lata
stanowila obowi^zujXcy kanon opisu najazddw tatarskich. Wlasciwie wszyscy zajmuj^cy si?
tym wydarzeniem opierali si? na tej ksi^ce, co wi?cej, najej podstawie kroniki miejskie opisy-
waly losy poszczegdlnych groddw, a jesli nawet przekazy zrodiowe przedstawiaiy inny stan
rzeczy niz opisywany przez Pisanskiego - ignorowano je'. I co zaskakujXce, wersja Pisanskie
go, mimo ze czasami poddawano jq.w w^tpliwosc, przetrwala w zasadzie po ostatnie lata. Do-
piero badania olsztyhskiego historyka Slawomira Augusiewicza wykazaly, jak bardzo tradycja
ta rdznila si? od rzeczywistosci'". Udowodnii on, iz wlasciwy najazd tatarski trwal jedynie kil-
ka dni (w pazdziemiku 1665 r.), obj ̂1 swoim zasi?giem starostwo elckie oraz wschodniq, cz?sc
piskiego i skrawek rynskiego. Liczba zabitych wynosila okolo 500 os6b, zas wzi?tych w ja-
syr ponad 5 tysi?cy. Pozostale akcje militame w Prusach Ksi^?cych prowadzily gldwnie
wojska litewskie (przy wsparciu polskich) i one to spowodowaly pdzniejsze zniszczenia. War-
to tu przypomniec - co rdwniez opisat Slawomir Augusiewicz - ze najazd na starostwo szczy-
ciehskie w kohcu 1656 roku by! dokonany przez „partie" mazowieckie i regulame wojsko
polskie, bez udzialu Tatarow".

Prezentowany opis najazdu tatarskiego autorstwa Marcina Gerssa jest takze oparty na
dziele Pisanskiego. Gerss idzie zanim krok w krok, czasami tylko nieznacznie wzbogacaj^c

' M. Gerss, Marcin Luter, doklor slowa Bozego i o refomiacji. Ksiqzka jubileuszowa, na pamiqtk^
czterechsetnicli iirodzin Jego, Krolcwicc 1883; tcnzc, O woynie niiqdzy Pnisakami i miqdzy Austryakiemi i
spnzytnierzcncaini jego r. 1866^ Krolcwicc 1867; tcnzc, Hystoria o woynie mi^dzy Prancyq i Nienicami roku
1870 i 1871, Krolcwicc 1871.

® S. Augusiewicz, Wschodniopruska tradycja najazdow Tatarskich (z lat 1656-1657), Przcgl^d Hu-
manistyczny, 1996, nr 6, s. 119-132. O przcdstawicniu tych wydarzcii w prasic mazurskicj G. Jasinski, Obraz
dziejow Prus Krzyzackich i Ksiqz^cych, s. 38-38, 41-^, 49-50, 60. Zob. tcz T. Oracki, Rozmowilbym ka-
mieh... Z dziejow literatury ludowej oraz pismiennictwa regionalnego Warmii i Mazur w XlXiXXwieku, War-
szawa 1976, s. 104.

WiQccj o znaczcniu dzicla G. Ch. Pisanskiego zob. S. Augusiewicz, Wschodniopruska tradycja naja
zdow tatarskich, s. 123-124.

S. Augusiewicz, Dzialania militame w Prusach Ksiqzqcych w latach 1656-1657, Olsztyn 1999; tcn
zc, Najazdy tatarskie na Prusy Ksiqz^ce (1656-1657). Legendy i fakty, KMW, 1995, nr 3, s. 233-247.

'' S. Augusiewicz, Czy Tatarzy spustoszyli starostwo szczycienskie w 1656 roku, Rocznik Mazurski,
1997, t. 2, s. 25-28.
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1
wiasnymi wiadomosciami. Na uwagq zashiguje jednak fakt, ze przedstawiaj^c ostatni^
fazq wojny z 1657 roku, wbrew Pisanskiemu, a w sposob zblizony do rzeczywistosci,
najazdy przypisuje Polakom (choc nie rozrdznia tu wojsk polskich i litewskich)'^. We-
rsja Gerssa zostala szeroko rozpowszechniona przez jego populamy kalendarz, przyczyni-
la siq do utrwalenia tradycji najazdow tatarskich wsrod ludnosci mazurskiej. Gerss opisal
to, CO dzialo siq w okolicy, w ktorej mieszkali czytelnicy jego kalendarza, wspominal o
wydarzeniach, ktore w jakis sposob 2yiy w ich pami^ci, przekazywane z pokolenia na
pokolenie, pojawialy siq znane im nazwiska, potomkowie niektorych wymienianych prze-
zeh ksiqzy zyli i pracowali na Mazurach, o innych mogli przeczytac na pami^tkowych ta-
blicach i inskrypcjach w swoich kosciolach. Marcin Gerss, mimo ze wspominal o wrogo-
sci Polakow-katolikow do ewangelickich mieszkahcow Prus, nie przedstawial najazdow
na Prusy w kategorii wojen religijnych, jak czynili to przed nim i po nim inni autorzy pi-
sz^cy dla ludnosci mazurskiej, uwazaj^c ze jest to fragment odwiecznej kampanii katoli-
cyzmu przeciwko ewangelikom'^. Widzial takze niewlasciwe postqpowanie wojsk
szwedzkich i pruskich, choc, oczywiscie, jako Prusak bronil polityki Wielkiego Elektora.

Przygotowuj^c tekst do druku zachowalem bez wiqkszych zmian jqzyk oryginalu
i wszystkie widoczne w tekscie elementy mazurzenia. Sam Marcin Gerss uwazal, iz
„mojamowamacierzyhskajest polska, choc mazurska". I dalej: „Mowa mazurska jest dia-
lektem mowy polskiej. Pismienny jqzyk mazurski jest wcale polski, ale taki, jakiego w
szesnastym wieku w Polsce uzywano. J^zyk ludowy rozni si^ od mowy pismiennej". Jed
nak sam postugiwal si^ dose specyficznym j^zykiem, rdzni^cym siq w wielu przypadkach
od dialektu mazurskiego. Gerss uczyl siq bowiem polszczyzny na wlasn^ rqk^; „Com si^
nauczyl, to samem si^ nauczyt, bez zadnego nauczyciela, z gramatyki i slownikdw"'"'.
St^d jego j^zyk stanowil swoisty zlepek archaizmow, wspdlczesnej polszczyzny, wyrazeh
gwarowych i germanizmdw, przy dose swobodnie traktowanej skladni. Przez swoje wy-
dawnictwa Gerss udost^nial tqwersjqj^zyka polskiego kolejnym pokoleniom Mazurow.

Na podkreslenie zashiguje kwestia toponimii. Gerss uwazal i konsekwentnie tego
przestrzegal, ze w pismach przeznaczonych dla ludnosci polskoj?zycznej nalezy stosowac
gwarowe nazwy miejscowe i fizjograficzne, co najwyzej uzupelniaj^c je niemieckimi od-
powiednikami. Posuwal si^ nawet dalej, spolszczaj^c niemal wszystkie nazwy obcojq-
zyczne. Mial za zle Polakom, gdy ci uzywali niemieckich nazw miejscowych w Prusach
Wschodnich'^. Podobnie postqpowal z imionami i nazwiskami. Wszystko to spowodowalo,
iz id^c za sugestiami Ireneusza Ihnatowicza zdecydowalem siq na zachowanie oryginalnej

Warto podkreslic, ze zniszczenie Gi^cka Gerss przypisuje Polakom, a pisz^cy w 1912 r. dzicje swo-
jego miasta E. Trineker, Kronika gminy leckiej (gizyckiej), tlum. R. Wolski, oprac. i wstqp G. Biahaiiski przy
wspolpraey J. Sekty, Gizycko 1997, s. 56-57, za spraweow zniszczcnia miasta, wbrew wykorzystanym przez
siebie zr6d}om, podaje Tatarow, na co takze zwrocit uwagQ S. Augusicwicz, Wschodniopruska tradycja naja
zdow tatarskich, s. 124.

Szczegolnie widoczne bylo to w antypolskiej publicystyce Antoniego G^siorowskiego w latach piQC-
dziesi^tych i szcscdziesi^tych XIX w. oraz na lamach wydawnictw Ottona Gerssa w pocz^tkach XX w. - zob.
G. Jasinski, Obraz dziejdw Prus Krzyzackich i Ksiqi^cych, s. 41-44, 60, 68.

Sprawy Mazur i Warmii, s. 163, 168.

L. Zabrocki, .4nfa'eta Marcina Giersza w sprawie nazw miejscowych w Prusach Wschodnich (Mazury
Pruskie), Sprawozdanie Poznanskiego Towarzystwa Przyjaciol Nauk, 1948, 3 i 4 kwartal, s. 224.
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pisowni tekstu, ograniczaj^c siq do poprawienia btqdow ortograficznych, wadliwej inter-
punkcji i oczywistych bi^dow drukarskich. W przypisach podawaiem nazwy miejscowe w
wersji dzisiaj obowi^uj^cej, podobnie nazwiska - w foimie wystqpuj^cej w literaturze
historycznej'®.

Rozdziat O wtargnieniu Tatarow i Polakdw do Starych Prus pochodzi z „Kalendarza
Krolewsko-Prusko ewangielickiego" na rok 1879(s. 118-128) inarok 1880(s. 105-112);
O wtargnieniu Polakdw do Starych Prus z „Kalendarza" na rok 1881 (s. 1 GO-105) i na rok
1882 (s. 84-87).

O rzeczach historycznych w prowincji pruskiej.
O wtargnieniu Tatarow i Polakow do Starych Prus

Wstfp

Historia ta juz w kalendarzii leckim na rok 1862 i 1863 jest opisana'. Ale gdyz czasu
onego jeszcze niewiele kalendarzbw drukowano, to uznajemy to za rzecz pozyteczn^ aby-
smy o tym zdarzeniu smutnym na nowo czytelnikom naszym powiadali. Bo to bardzo cie-
kawe rzeczy. Oprbcz tego mozemy tym razem jeszcze wiqcej powiadac niz tamtego razu.

Jaki onego czasu rz^d by! w Prusiech

Czasu onego jeszcze nie bylo w Pmsiech krola. Elektor brandenburski Frydryk Wi-
Ihelm, Wielkim^ nazwany, ktbiy od roku 1640 do roku 1688 panowal, by! razem i ksi^qciem
pmskim. A caly kraj elektorski byl bardzo maly. Frydryk Wilhelm mial czasu onego tylko
Brandenburg!^ mal^ czqsc Pomorza (Pommem) i male kawalki kraju nad rzek^ Renem. Prusy
Zachodnie, nalezaly onego czasu do Polski. A elektor posiadal tylko Prusy Wschodnie'. Ale i te
byly pod zwierzchnictwem polskim'', az elektor spod tego zwierzchnictwa potqznym si? wy-
zwolil ramieniem.

' ® I. Ihnatowicz, Projekt instnikcji wydawniczej dla zrodel historycznych XIX ipoczqtku XX wieku. Sta
dia Zrodtoznawcze, 1962, R. 6, s. 99-124.

' Egzcmplarze kalcndarzy z 1862 i 1863 r. nie zachowaty siq.
^ Frydcryk Wilhelm Hohenzollem, zwany Wielkim Elektorem.
' Gerss pisziic o Prusach Ksi^z?cych uzywal XlX-wiecznej nazwy: Prusy Wschodnic.
^ Tzn. byly lennem Polski.
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0 wojnie mi^dzy Szwedami i Brandenburczykami, zwlaszcza Prusakami
z jednej i mifdzy Polakami z drugiej strony

Roku 1655 wybuchla wojna miqdzy Szwedami i Polakami. Karl Gustaw', krol
szwedzki, wtargn^l z wojskami swymi do Polski i do ksiqstwa pruskiego i zawojowal
wielk^czqsc Polski i Pms Wschodnich. Tedy z^dal krol polski Jan Kazimierz od elektora,
aby mu do pomocy poci^^l. Ale elektor tego wykonac nie mogl, gdyz wojska szwedzkie
i Pnisy, i Polskq opanowaty, i gdyz Jan Kazimierz sam byl za granicq uciekl.

A w ostatnich dniach roku 1655 stan^l Karl Gustaw, kr61 szwedzki, glownt}, kwater^
swoj^w Szqpopelu®. I musial z nim elektor przymierze zawrzec i jemu przymbwic, ze ty-
si^c mqzbw piechoty i 500 konnicy do pomocy mu przysle.

1 stoczyli krol szwedzki Karl Gustaw i Frydryk Wilhelm, elektor brandenburski i
ksi^zq pmski, z Polakami bitwq pod Warszaw^ dnia 28, 29 i 30 lipca 1656 roku i wygrali
j^. Elektor dokazal w tej batalii, ze jest tqgim wojakiem.

Jak Polacy za to na Prusakach i na Frydryku Wiihelmie porascic sif szukali
i jakich srodkow na obronf Prusacy uzywali

I szukali Polacy sposobu, jak by si? za to pomscili, ze Frydryk Wilhelm si? sprzy-
mierzyl ze Szwedami. I postal Jan Kazimierz, krol polski, cichop?kiem 20 tysi?cy Tatarow
i Polakbw pod dowodztwem polskiego jenerala G^siewskiego^ do Prus, ktbry dot^d na
Podlesiu^ (Podlachien) w Polsce z wojskiem swoim stojal.

Bo i elektor obawial si?, zawarlszy przymierze ze Szwedami, ze Polacy pr?dzej albo
pbzniej do Pms wtargn^, aby si? na nim pomscili. 1 napomnial urz?dnik6w swoich w Pru-
siech, aby si? na bacznosci mieli. 1 rozkazal, aby wszystkich, do sluzenia w wojsku powin-
nosc maj^cych, zaordlowano®. Rowniez rozkazal, aby w kraju milicj?, czyli landwer?, wy-
brahcami zwan^ uformowano. Wiesniacy musieli od kazdych dziesi?ciu wl6k'°, mie-
szczanie od dziesi?ciu calych domow albo od dwudziestu pbldomow", albo od czterdzie-
sciu chahip po jednym m?zu wybranym, to jest po wybrahcu, do wojska odstawic i przez
caly miesi^c jedzienie mu dawac.

Juz w lipcuroku 1656 wyszedl rozkaz, aby we Wschodnich Prusiech powszechne si?
wykonalo mszenie. Ale gdyz o zadnym nie bylo slychac niebezpieczehstwie, to szlo wszy-
stko powoli.

^ Karol X Gustaw.

® SQpopol.
^ Winccnty Korwin Gosicwski, hetman polny litcwski.
® Podlasic.
' Zaordlowac - powofac do wojska.

1 wtoka - 17,8 ha.

'' Dom stoj^cy na potowic parccli micjskicj, ktorcgo wla^cicicl posiadal mnicj niz jcdn^ wlokQ gruntu.
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Jak Gqsievvski do Prus maszerowal i jak wojsko pruskie do oporu si^ gotowalo

Aby Prusacy i Szwedzi o przyblizeniu siq wojska polskiego i tatarskiego si? nie do-
wiedzieli, a porozestawiane hufce wojsk swoich w czas nie zebrali, to maszerowal G^-
siewski cichopqkiem i prqdziuchno, zostawiwszy nawet po drodze bagaz swoj wojskowy.

Az dopiero, ale juz za pozno, dowiedziano siq w Prusiech, ze nieprzyjaciel
nadci^a. Jeneral graf Waldek'^ najwyzszy dowodca wojsk w ksiqstwie pruskim,
ksi^zq Boguslaw Radziwill, Polak, ale jeneral pruski i Izaak Ryderhielm'^, jeneral
szwedzki, zebrawszy w prqdkosci tyle wojska, ile na podorqdziu bylo, a to 10 tysiqcy
mqzow, poci^nqli az na dwie mile za Elk, pod Prostki tuz przy granicy polskiej lez^ce.
Ale i dalej przed i za rzek^ Lek^''', ku Ostremukolowi i Elkowi, stan^ly oddzialy woj-
skowe. A obkopawszy siq okopami dokola, chcieli nieprzyjacielskiemu przejsciu przez
rzekq Lek^ tak dlugo siq oprzec, azby im wi^cej wojska do pomocy przyci^gnqlo. Wi-
dzimy wiqc az po dzis dzien waly w puszczy onych stron, szancami szwedzkimi zwane.

Ale ani jeden oddzial wojskowy nie zd^zyl im do pomocy przybyc, albovviem Gq,-
siewski byl prqdszym niz one.

Jak Polacy i Tatarzy do Prus wtargn^Ii i o batalii pod Prostkami

Bylo to 8 pazdziemika roku 1656, a to prawie w niedziel^ gdy pod Prostkami do
bitwy przyszlo.

Dowddca tatarski, Lupankachaga'^, przyplyn^wszy z wojskiem swoim na prqdkich
koniach swoich przez rzek? Lekq, uderzyl najprzod na Szwedbw, pod dowddztwem Iza-
aka Ryderhielma i porazil ich, krom ich walecznosci.

Wojsko pruskie przyszlo trochq pozniej w ogieh. Najwyzszy dowodca Waldek, ksi^q
Radziwill, Wallenrod'^ ksi^zq Bemard''' z Saksonii Weymaru'^ i wszystkie zolnierze wojo-
wali mqznie. Ale jednak, nie mog^c dhigo odpom dac tak wielkiej przemocy, podali tyl. Naj-
dhizej walczyl ksi^q Radziwill i bojowal jak lew. Ale raniony bqd^c, wpadl w pojmanie.

Osiem tysi^cy Prusakow i Szwedow zostalo na placu albo wpadlo w rqce tatarskie.
Najwiqksza cz^sc wodzow szwedzkich lezala trupem na polu bitwy. Rani onych pozabijali
Tatarzy na placu.

Jad^c z Ostregokohi do Prostek, widac na jednym miejscu przy drodze pagorek, a w pia-
sku jego biel^ siq gnaty ludzkie. Otoz to jest czqsc kosci ludzi pod Prostkami dnia onego
zabitych.

W pojmanie tatarskie wpadli jeneral Izaak Ryderhielm, Jozyasz, mlodszy brat grafa
Waldeka i wszyscy oficerowie, co nie s^ zabici. I Kalkreuter, oficer brandenburski, jest

Hrabia Gcorg Fricdrich Waldeck.

Israel Isacson Riddcrhiclm.

Elk.

" Subchan Ghazi aga.
Hcinrich Wallcnrodt.

" Bernard von Saehsen-Weimar.

Weimar.
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pojmany. Wszyscy poszli w niewolq. O Kalkreucie posiadamy obszeme wiadomosci, jak
mu w niewoli siq powodzilo".

Jak Polacy i Szwedzi Gqsiewskiego w Polsce pod Filipowera porazili

Tylko dwa tysi^ce wojska szwedzkiego i pruskiego zostalo. A z garstkc). umknq^}
graf Waldek na Lec^° do W^oborka^', czekaj^c na posilki. I przyszk pomoc.

Steenbok^^, jeneral szwedzki, stojai przed bataliq, wysoko^^ wymienionq. pod Pupa-
mP'*. Mial rozkaz, aby spiesznie Waldekowi do pomocy poci^n^c. Ale przymaszerowaw-
szy pod Jansbork^', stan^l tarn i nie ruszyl siq z miejsca. Az po batalii pod Prostkami poci^-
gn^l do Rastemborka^^. A tarn przywolawszy jeszcze jeden oddziat wojska do siebie, po-
maszerowal do Leca i zt^czyl si? potem z jeneraiem Waldekiem, ktory potem dnia 19 paz-
dziemika juz zas stanrii pod Elkiem.

I jeneral Derflinger^^ by! z Drzenina^® (Dreisen) pomoc przyslal.
Dopiero poci^gn^li wszyscy spc^em na G^iewskiego, ktorego Tatarzy, rozgmewawszy

siq z nim, byli opuscili. W Polsce, pod Filipowem, dognali Prusacy i Szwedzi G^iewskiego.
Jeneral Steenbok, obj^wszy najwyzsz^. komend^, rozrzqdzil, jak uderzyc trzeba. Waldek,

komendmj^cP® lewe sktzydlo, natarl na niepizyjaciela. 2^araz pierwszy zamach pulkownika Gierc-
ki^° na wojsko niepizyjacielskie uskutecznil, ze siq rz^y wojsk nieprzyiacielskich chwiac zacz^.

I porazili G^siewskiego z kretesu dnia 22 pazdziemika i wyzwolili z r^k nieprzyja-
cielskich ksi^zqcia Radziwilla i wielu innych pojmanych.

Dopiero nieprzyjaciel w nogi, a Szwedzi i Prusacy w pogon za nim. I zdobyczyli
Prusacy wiele sztandarow i wiele hipu. 1 wzi^li wielu Polakow w pojmanie.

O pokrakach^' i okrucienstwach tatarskich w powszechnoscP^

Ale Tatarzy, odl^czywszy siq od G^siewskiego, broili w kraju okrucienstwa, jakich
dot^d ani oko nie widzialo, ani ucho nie slyszalo. Zaraz po batalii pod Prostkami rozlecieli

Gcrss byt wydawc^ rQkopisu zawicraj^ccgo spisanc w 1660 r, wspomnicnia Caspara von Kalkrcuthc-
ra (Beitrage 2air Kundc Masurcns, 1895, Bd. I, s. 1-14; 1896, Bd. 2, s. 24-44).

Gizycko.

Wqgorzewo.

Gustav Otto Stcnbock.

Wysoko - wyzcj.

Spychowo.

Pisz.

Kqtrzyn.
27 Gcorg Derfflingcr (wla^c. Dorfling).

Drczdcnko.

Komcndrowab - dowodzic.

Joachim von Gortzke.

Pokraka - tragicznc zajscic.

W powszcchnosci - ogblnie.
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siq, jak wilcy, pal^c, zabijaj^c, niewiasty przed oczyma mqzow ich, a corki w przytomno-
sci ich rodzicow gwalc^c i niemowi^tka na piki bior^c. Niejeden okrutnik, uchwyciwszy
dzieciq za nogq, uderzyl glowk^ jego o kamieh albo o drzewo, albo o budynek, ze siq na
kawalki rozszczepala. Drudzy zas, przywiqzawszy niemowiq^tka do ogonow kohskich,
pop^dzili z nimi dalej jak szaleni. To widz^c, serce macierzynskie krajato siq z rozpaczy,
nie mog^c im zadnej dac pomocy.

Dziatki male, ktorych rodzice w niewolq byli wziqci albo zamordowani, tulaly siq po
lasach i po polach, placz^c i narzekaj^c, i ojca i matki szukaj^c, az ochrzypialy^^. A oslabl-
szy od glodu i od zimna, poupadaly i poumieraly.

Ale blogo bylo tym, ktorych zabito, porownuj^c ich z tymi, co w niewolq zabra-
ni. Powi^zani, pokneblowani, do koni przywi^zani, musieli rowno z kohmi biegac. A
gdy im siq nie stalo, okrutnej karze podlegac. Aby barbarzyhcy prqdzej do domu zapq-
dzili, to poodbierali matkom dziatki i pozabijali je przed oczyma ich. A starych i slabych
ludzi zamordowali. Jesc w drodze wiele im nie dano, chyba scierwo surowe lub niedo-
warzone. Wielu spomiqdzy nich nie wystalo^'' tych trudow i ucierpieh i poumieralo w
drodze. Niektorzy potonqli, gdy siq zgraja przez rzeki przeprawiala. Tych zas, co parqset
mil do ziemi tatarskiej byli uszli, poprowadzono - zawleklszy je nago, jak bydlo do
miast roznych i przedawano je za niewolnikow. Niektorych przykuto do duzych bat^^,
galerami zwanych i musieli wioslem robic. Ale od glodu, zimna i od trwogi zyli niedhi-
go. Najpiqkniejszych niewiast i dziewcz^t dan kan^^ - to jest krol - tatarski, dla siebie
powybieral.

Ach! C6z za pokraki i coz za okruciehstwa byly tedy w Prusiech! Az serce siq rozsia-
da od zalosci i wsterga siq^', kiedy na te nieslychane czlowiek wspomni okrucienstwa.
Piesh w kancjonale naszym: „Ojczyzno tqskliwa!" - ulozona przez Molitora^^, ktory tegoz
roku plebanem w Duzym Rozynsku^', powiecie jansborskim, siq stal, powiada o tym stra-
sznym zdarzeniu.

Maj^c bardzo prqdkie konie, rozlecieli siq Tatarzy jak ptacy, na wszystkie strony.
Juz trzeciego dnia zalecieli niektorzy 15 mil, gdzie siq ich nikt nie spodziewal. Luna ognia
w nocy pal^cych siq wsiow i miast dawala orqdzie miejscom, do ktorych jeszcze nie byli
przylecieli Tatarzy.

Ale po batalii pod Filipowem zebrali siq gdzieniegdzie gburzy*", a uzbroiwszy siq,
napadali z rozpaczy na male oddzialy Tatarow i zabijali je.

Ochrzypicc - ochrypn^c.

Wystad - wylrzymac.

Bata - )6dz.

Kan - chan.

Wstrcgac si(j - wzdragac siq.

Tomasz Molitor - w czasie najazdu rcktor, a od 1657 r. proboszcz w Rdzynsku Wiclkim, autor picsni

noszqccj w oryginalc tytul O wlargnieniu Tatarskim do Prus roku 1656. Jcrzy Wasianski wi^czyl pod numc-

rcm 740 do swojcgo Nowo fVydanego Kancyonalu Fniskiego.

Ro^nsk Wiclki.

Gbur - tu; chtop paiiszczymiany.
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O pokrakach w glownym powiecie leckim

Czasu onego byio ksi^stwo pruskie nie na krejzy, ale na gtowne powiaty'"
(Hauptamter) podzielone. W glownych powiatach rz^dzili hetmani'*^ (Amtshauptleute) we
wszystkich sprawach, cywilnych i wojskowych.

Do powiatu ieckiego''^ nalezaly czasu onego parafie: Eik, Grabnik, Lisewo, zamiast
ktorego teraz s^Borzymy, Ostrykol i Pisanica. Dwie parafie terazniejszego krejzu ieckie-
go nalezaly do glownego powiatu oleckowskiego'".

Najpierwsza pokraka byla w powiecie ieckim. Zaraz po batalii pod Prostkami uderzyli
Tatarzy naparafiq ostrykoisk^. I ziapali w niej 1326 osob i wziqli je w niewolq, a 95 os6b zabili.

Pod Gorczycami jest g6ra, Tatarsk^gor^''^ zwana. Na tej gdrze zasn^l oddzial barba-
rzyncdw, upiwszy siq. Tedy przybiezawszy zony, uwolnili mqz6w swoich z wiqzow, a Ta-
tarzyndw pozabijali.

Nazajutrz, dnia 9 pazdziemika wpadii Tatarzy do Elku, a obrabowawszy miasto,
spalili je z kosciolem i ze szkol^ wysok^. Ktokolwiek nie zdqzyl umkn^c na zamek jest
albo zabity, albo w niewolq zabrany. I dwor powiatowy^® spalili okrutnicy. Ale zamku nie
dostali, albowiem byl wysokim otoczony murem. W Elku porwali Tatarzy w niewolq pie-
karza Jorka Mesera i corkq jego, ktora tylko przed czterynascioma tygodniami byla za
pewnego mlynarza za m^z poszla. Meser (Messer) byl z Weczy''^ w Luzacji''^ rodem. Za
piqc lat wrocil si? roku 1661 z niewoli do domu, ale bodaj bez c6rki.

Now^wies''', folwark powiatowy^® z owczami^ jako i wszystkie wsie tej parafii po-
szly wzgor^ dymem. Ze wszystkim wzi^li Tatarzy w parafii leckiej w niewolq 448 os6b,
30 zabili, jedn^ powiesili, jedn^ utopili.

Do Pisanicy wtargnqla zgraja Tatarow w niedziel^ dnia 15 pazdziemika i wpadla do
kosciola prawie tedy, gdy kaznodziej Maciej Trentowiusz^' na kazalnicy stoj^c, kazanie
powiadal. I zabili Tatarzy w kosciele 54 osob, dwoch utopili, 329 powlekli z sob^ a wies
i kosciol obrocili w popiol. Ksi^dz umkn^l im, ze go nie dostali.

Tejze niedzieli wpadii do Lisewa i zlapali ksiqdza Krysztofa Kozika^^, czyli Kozi-
kowskiego. Az niektorzy Polacy, ktdrym byl znajomy, go uwolnili. Byl bowiem szlachci-
cem, a ojciec'^ jego z Polski rodem, a przedtem katolikiem i mnichem. Ale przyj^wszy

Prusy Ksi^Qce podzielone byiy na obwody a te na starostwa, zwane przez Gerssa ..gtownymi powia-
tami", natomiast XlX-wieezne powiaty to w gwarze mazurskiej .Jcrcizy."

Hetman - starosta.

Starostwo ctckie.

^ Starostwo oleekie.

Tatarski Szaniee.

Dwor powiatowy - budynek starostwa.

Vetsehau(?).

Luzyee.

Nowa Wie^ Eteka.

Folwark powiatowy - maj^tek staro^einski (panstwowy).

Matthias Trentowius.

Christoph Kozig.

Albreeht Kozig.
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wiarq ewangelick^ byl najprzod kantorem w Elku, od roku 1617 do 1619. Potem byl od
tysi^c 619 roku do 1626 roku ksiqdzem w Ostrymkole, a tedy przyszedl do Lisewa. I umarl
loku 1645. Krysztof Kozik syn jego, o ktorym opowiadamy, urodzil si? byl w Ostrymkole
dnia 13 grudnia 1621 roku i stal siq ksi^dzem roku 1645. A wrociwszy siq z pojmania ta-
tarskiego byl jeszcze przez 29 lat ksiqdzem w Lisewie. Umarl dnia 14 grudnia^'' w dzien
urodzin swoich, odwitawszy^^ dnia 13 grudnia w trzeci adwent z kazalnicy zbor lisewski.
Wies i kosciol spalili Tatarzy, a zabiwszy 11 osob, wziqli 386 w pojmanie i w niewolq.

Toz samo stalo siq i w Grabniku, ale kosciol zostal ocalony. Z jakiej przyczyny to siq
stalo, nieswiadomo. Ale jeden Tatar przestrzelil z luku strzal^ chor^iewkq na dzwonnicy
az na wylot. Budynki po wsiach popalili Tatarzy, a zamordowawszy 17 os6b, wziqli 74 w
niewolq, bo nieboracy nie zd^zyli uciec. I pleban grabnicki Krysztoff NeffeP®, juz stary
pan, skryl siq pod jakis most, zywi^c siq tam przez parq dni z wielk^ bied^. Byl roku 1637
w urzcid sw6j wkazany^' i umarl roku 1657, rok po Tatarach.

W calym powiecie leckim wziqto w niewolq 2 tysi^ce 892 os6b, spalone trzy koscio-
ly, mianowicie w Elku, Pisanicy i w Lisewie, 3 szpitale, 2 folwarki, 3 mlyny, jedno miasto
i 67 wsi6w. I zabrano z niego tak wiele bydla, ze w calym powiecie tylko 88 koni, 331
sztuk zywiny^® i 10 swini zostalo.

Okrucienstwa Tatarow w powiecie oleckowskim, a osobiijyie w Oiecku
1 w parafii kalinowskiej

Nie lepiej poszlo w powiecie oleckowskim, albowiem caly powiat spustoszyli Tata
rzy. Do gldwnego powiatu tego nalezaly czasu onego nastqpujXce parafie: Oleck^', Kali-
nowo, Cichy, Juchy®", Mieruniski®', Sarejki®^, Straduny, Swiqtajno, Wielicki®^, Wydmi-
ny i Zelki (Neuhoff). G^iski jeszcze onego czasu wsi^ koscieln^®'' niebyly. Miasto deck,
w ktorym krotko przedtem wielki byl ogien, spalili Tatarzy z kosciolem i z ratuszem; ale
i po wsiach narobili w tej parafii bardzo wiele szkody.

Osobliwie bylo w parafii kalinowskiej wiele biedy. Z niej wziqla zgraja tatarska
800 osob w niewolq, a wielu innych wytqpila ostrzem miecza. Pleban Baranowiusz®^,
czyli Baranowski, ktdry 5 lat przedtem, a to roku 1651 za ksiqdza do Kalinowa byl przy
szedl, uslyszawszy, ze nieprzyjaciel tak okrutnie postqpuje, uciekl z zonq. i z dziecmi do
Cichdw, chc^c do puszczy umkn^c i tam siq skryc. Ale gdyz siq w Cichach za dlugo

1688 r.

Odwitac siq - pozcgnac siq.

Christoph Ncffcl.

Wkazac - wprowadzic.

Zywina - bydto domowc.

" Olccko.

Stare Juchy.

Micruniszki.

Szarcjki.

Wieliczki.

^ Wics kosciclna - wics parafialna.
Ernst Albert Baranowius.
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zabawii, to nie zd^zyt ujsc i wpadi po drodze do lasa w rqce Tatarzynow. Dwuletniego
syna jego, ktorego przy sobie mial, cisnqli okrutnicy o drzewo; ale ojca i calq. familiq
jego zawlekli do ziemi tatarskiej w niewolq.

Powiadajq. o nim, ze Tatarzy, dla imienia jego Baranowski, w niewoli mu skor^ w
przodku, na obu stronach giowy, na krzyz przerznqli i cokolwiek od skorupy glowy
odhipili, a potem rogi od swiezo zarzniqtego barana, tak skorq barani^ przy rogach zosta-
wion^ pod skorq jego przysadzili, iz mu rogi do glowy przyrosly i ze z rogami chodzil i
trzody pasai, czqsto przy tym piesni nabozne spiewaj^c.

I stalo siq razu jednego, ze Radziwill®^ ksi^zq polski - nie ten, co w bitwie byl pod
Prostkami - tam przejezdzat. A uslyszawszy piesni chrzescianskie, zapytal siq Baranow-
skiego, CO on za jeden. A wywiedziawszy si?, ze jest ksiqdzem, wykupil go z niewoli i
odeslal go do Prus. Ale nieborak nie dostal si? do ojczyzny swojej, lecz umari w drodze.
Drudzy zas twierdz^ ze to powiastka powiadaj^c, ze Baranowski do kraju tatarskiego b?-
d^^c zagnany, stamt^d na ostrow Kret?, czyli Kandy^®', jest na okr?cie przewieziony. Tam
przykowali go do baty wielkiej, galer^zwanej, aby wioslem robil. I umarl tam i pochowali
go chrzescianie tamze mieszkaj^cy. Ale syna jego, o drzewo rzuconego, znaleziono je-
szcze zywego. A wzi^wszy go pokrewni jego do siebie, wychowali go i stal si? oficerem.

Kaplan®^ Jan Kolumbus®' z Kalinowa, co roku 1655 na ten swoj urz^d byl przyszedl,
uszedl Tatarom z wielk^bied^. A wrociwszy si?, kaplanowal az do roku 1676, jeszcze
przez 20 lat i umarl dnia 6 grudnia.

Wojciech Zaborowiusz™, czyli Zaborowski, rodem z Zaborowa, w tejze parafii, byl
najprzod w Mikolajkach, a potem w Kalinowie rektorem. I wpadl z cal^ famili^ swoj^ z
zonq^i z dziecmi w r?ce tatarskie. I odl^czono go od nich, ze ich juz nigdy wi?cej nie ogl^-
dal. Jego samego zawlekli az do tatarskiej ziemi. Jednak poszcz?scilo si? mu, ze uciekl. A
nazbierawszy sitkowia, zrobil z niego p?k. Potem polozywszy si? nan, przeplyn^l przez
rzek?Borystenes, ktorq^dopiero^' Dnieprem zowi^ i wrocil si? do Kalinowa. Nast?puj^ce-
go roku 1657 jest on w urz^d plebanski w Kalinowie wkazany, a tam ksi?dzowal 36 lat i
umarl dnia 8 lipca 1693 roku, maj^c lat 72. Gdy go Tatarzy zlapali, to mial lat 36.

Pokraki tatarskie w innych paraflach powiatu oleckowskiego

I Cichy, gdzie czasu onego 34 gospodarzdw bylo, poszly wzg6r? dymem. I kosciol
mial tejze podlegac doli. Ku temu koncowi pokladli Tatarzy wszystkie lawki w domu
Bozym na kup?, aby si? ogien tym lepiej rozzarzyl. Ale w tymze okamgnieniu, gdy je pod-
palic chcieli, postrzegl jeden Tatarzyn obraz panny Maryi z dzieci^tkiem Jezusem na r?ku
przy oltarzu i pokazal go towarzyszom swoim. Mniemaj^c, ze to kosciol katolicki i nie
chc^c Polakow obrazic, dali si? na pok6j. A tak zostal koscidl ocalony.

Nicustalony z imienia.

Kandia.

Kaplan - tu: proboszcz.

Johann Columbus.

Albert Zaborowius.

Dopiero - teraz.
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Pleban cichowski, Wojciech Rohde'^, zd^zyi czym prqdzej ubior polski wdziac na
siebie. Takim sposobem uszedl okrutnikom. By} z Goldapi rodem i nazywal si^ z ojca
Czerwienski. Potem przetlumaczy} imiq swoje na jqzyk niemieckr^. Najprzod by} kap}a-
nem w Kalinowie i poszed} do Cichow roku 1655. Gdy Tatarzy odjechali, wroci} si^ i pro-
wadzi} dalej swoj urz^d. Roku 1664 poszedl za plebana do Stradun i umarf tam dnia 16
pazdziemika 1689 roku, maj^c lat 72 wieku swojego.

I najwi^ksza czqsc parafii cichowskiej jest w popidl obrdcona.
Juchy, CO niedaleko od Elku i Grabniku lez^ nie uszly z ca}^ parafi^ biedzie.
W mierunskiej parafii byly takze zgraje tatarskie. Zapewnie wziqly ksi^dza Stanisla-

wa Taracha'^'' w niewolq, ktdry tegoz roku 1656 w sierpniu za plebana do Mierunisk by}
przyszed}, ale tylko par^ niedziel tam ksiqdzowal. I nie wieda, gdzie si? podzia}. Roku
1657 przyszed} na miejsce jego Ernest Gizycki albo Gizewiusz^'.

I Swiqtajno z parafi^ nawiedzili Tatarzy. Z powiatu PotonE^ (Polommen), co do
g}6wnego powiatu oleckowskiego naleza}, meldowano, ze z niego 147 ludzi, 768 koni, 2
tysi^ce 753 sztuk bydla, 3 tysi^ce 485 owiec i 1674 swini Tatarzy zrabowali, a domy na
219 gruntach popalili.

W Stradunach, co tak blisko Elku lez^ narobili Tatarzy takze wiele szkody.
W Wydminach i w parafii bylo dosyc psoty. Albowiem i tam rabowali, palili, kobie-

ty gwalcili, ludzie mordowali albo je w niewolq pozabierali. Pewny wojt tej parafii, imie-
niem Grzegorz Stuba^', uskarzal si^, ze mu Tatarzy domy i cal^ maj^tnosc jego spalili
i zonq i dzieci mu w niewolq zabrali.

I barona Sienka''^ (v. Schenk) na Malym Gawliku zlapali Tatarzy i wziqli go ze sob^
ze juz nigdy ani maj^tkow swoich, ani ojczyzny swojej nie ogl^dal.

W Wielickach spalily zgraje kosciol, plebaniq, szpital, szkol? i cal^ wies, i wiele in-
nych wsi6w w calej parafii. O tym stoi napisano w recesie'' wizytacyjnym roku 1666.

I Sareyki i Zelki nie uszly spustoszeniu i biedzie.
Na przyszly rok powiemy wiqcej, bo nie bylo powiatu, w ktorym by nie byli Tatarzy.

O pokrakach tatarskich w glownym powiecie jansborskim

W miescie Jansborku byl czasu onego mocny zamek, murami i walami otoczony i
obwarowany. Na zamku stojaly dwie kompanie piechoty, a w miescie dwie szwadrony
konnicy. Tych bojal si? nieprzyjaciel, a tak nie poruchal ani miasta, ani zamku, a pewnie i
poblizu nich nie poniewazyl siq psot^ broic.

Albert Rohdc.

Rot (Roth) - czcrwony.

Stanislaus Tarrach.

Ernst Giscwius.

Potom. Byla to domcna (majXtck panstwowy).

Grcgor Stobbc.

Mclchior Schcnk zu Tautcnburg.

Rcccs - tu: sprawozdanic.



Do Biaiej®", co czasu onego tylko wsi^koscieln^ a nie miastem byla, wpadly zgraje
tatarskie jednej niedzieli, a zabiwszy jedn^ czqsc mieszkancow, wziqty drug^ czqsc \v nie-
wolq, amiqdzy nimi i kaplana, ktorego na kazalnicy pojmali. Bial^spalili do szczqtu. Kaplan
by} przez 21 czy 22 lat niewolnikiem u Tatarow, ale roku 1678 wrocil siq do domu. A znala-
zlszy zonq swoj^jeszcze niemqzat^ 7:j\ z ni^ po dlugim rozl^czeniu, szczqsliwie. Imiq jego
nieznajome i nieswiadomo®', czy jeszcze gdziekolwiek na urztid przyszedl Icsiqdzowski. Po
nim nast^il w urz^dzie, skoro go w niewolq zabrano, Albert Baginski, i Hoffrnanem zwany.
Urodzil siq rolcu 1634 w Kumilsku®^, przyszedl do Bialej roku 1656, a potem poszedl roku
1658 za kaplana do Jansborka. Pleban Hieronim Malecyusz®^ umial siq skryc przed okrut-
nikami i uszedl nieszczqsciu.

W Rdzynsku poszlo plebanowi Andrzejowi Krysztyanowi Stankowiuszowi®'* je
szcze gorzej niz kaplanowi w Bialej, albowiem razem z malzonkci swojci pojmanym bqdcic,
nie wrocil siq nigdy do domu swojego i do familii swojej. I nikt siq o tym nie dowiedzial,
gdzie siq oboje podzieli i gdzie poumierali. Nastqpc^ jego byl Tomasz Molitor i jest dnia
15 pazdziemika 1657 roku w urz^d sw6j wkazany. Tenze Molitor ulozyl piesn w kancjo-
nale naszym o wtargnieniu Tatardw do Prus roku 1656: „Ojczyzno tqskliwa, zalcwaj siq
Izami!" Ulozyl przed smierciq^swoj^ piesn, kt6r^ wszystkich i wszystko, na przyklad ko-
sciol i kazalnicq odwital^^.

Wies Rozynsk i plebaniq spalili Tatarzy, ale koscidl i szkola ocalone. Obraz panny
Maryi na szybie okna w kosciele byl przyczyn^ ze go nie spalili mniemaj^c, ze to kosciol
katolicki. Obraz ten jeszcze po dzis dzien na tejze si^ znajduje szybie.

I Kumilsk poszedl z plebani^ i kaplani^®^ wzgorq dymem, ale koscibl i szkola zosta-
ly. Onego czasu byl bowiem jeszcze i kaplan w Kumilsku. Zdaje siq, ze i kaplan Solt-
mann®^, Idzkiem zrwany, Tatarom w rqce wpadl, albowiem nieswiadomo, gdzie si^
podzial. Nastqpc^jego byl Stanislaw Domianowiusz Pilski i jest roku 1656 dnia 8 lipca
wkazany. Umarl 15 lutego 1677 roku, skonczywszy 65 lat wieku swojego. Plebanem w
Kumilsku byl czasu wtargnienia Tatarow Abraham^® Baginski, i Hoffrnanem zwany, a to
od roku 1655 az do roku 1659, ktdrego umarl.

I Drygaly spalono z kosciolem. Plebanem czasu onego byl Krysztyan Orlowiusz®^,
ktory od roku 1651 az do roku 1677 ksiqdzowal. Kaplanem byl Marcin Zabielinus®" od
roku 1638 az do roku 1657. Drygalskich duchownych Tatarzy nie dostali.

Biala Piska.

Byl to prawdopodobnic wikary, do dzisiaj nie ustalono jcgo nazwiska.
Kumiclsk.

Hicronymus Malctius.

Andreas Stanckowius.

Nagrobek X. Tomasza Molitora.

Kaptania - wikarowka.

Kaspar Soltmann (Idzko).

Simon.

Christian Orlowius.

Martin Sabiclinus.
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Pokraki tatarskie w glownym powiecie leckim, rynskim i szesieriskim"

Do Leca nalezaiy czasu onego cztery parafie, lecka, miikowska, rydzewska i ster-
lawska.

Co za szkodq roku 1656 Tatarzy w gldwnym powiecie leckim zrobili, o tym nie ma
dokladnych wiadomosci starych. W parafii leckiej i sterfawskiej nie zrobili tego roku
zadnej szkody, a pewnie i w rydzewskiej nie; ale w milkowskiej parafii, a osobliwie w
tej czqsci, ktora pod Wydminami lezy, nabroili takze dosyc psoty. Albowiem w spisie
wojennym roku 1656 raportowano do Krolewca, ze i w powiecie leckim, rynskim i szes-
ienskim Tatarzy bonowali'-.

Do rynskiego powiatu glownego nalezaiy czasu onego nast^puji^ce parafie: rynska,
nakomiadzka, mikolajska, symonska", okartowska, orzeska®"* i klusinska. Do Ryna, ktory
czasu onego jeszcze tylko wsiiiby}, i do Nakomiad nie siqgli roku tego Tatarzy. Bo w Rynie
w ksiqgach rodnych^^ nie ma zadnego przypisu, a liczba nowo narodzonych dzieci jest
przez caly rok 1656 taz sama, jak w przeszlych latach byla. Wiqc mozna z tego spisu po-
znac, ze Tatarzy roku tego w Rynie nie byli.

Ale w Klusach (Claussen) byli Tatarzy. Wszedlszy do kosciola mniemali, ze pod
oltarzem s^pieni^dze i naczynia zlote. 1 wykorsali®® pikami w oltarzu dziurq wielk^. A gdy
nic nie znalezli, to chcieli i kokibl, i ksi^dza razem spalic. Tedy rzekl ksi^dz do Polakow,
dow6dc6w tatarskich: „KJusy s^ miejscem swiqtym, bo stalo si? roku 1640, ze tutaj diabla
wypqdzono. Pddzciez! Pokazq warn kamien, w ktorym widac stopy diabelskie. A jesliby-
scie tutaj co zlego popelnili, to Pan B6g pomsci siq za to nad wami!" I pokazal im on ka
mien. To usiyszawszy Polacy rzekli do Tatarow: „Dajmyz si? na pok6j! Pociiignijmy da-
lej". I odjechali. Takim sposobem jest koscibl i ksii^dz klusinski wyratowany. Imi? ksiqdza
bylo Jakub Wiszneryusz''. Ksiqdzowal od roku 1637 az do 1668 roku, ktorego umarl.

Gdyz Tatarzy i czqsc milkowskiej parafii nawiedzili, i w Klusach byli, to pewnie i
Orzes nawiedzili. Ale o tym nie ma dokladnego orqdzia, ani o parafii okartowskiej.

I w szesiehskim powiecie bylo wiele zlego. Ale dokladnych o tym nie ma wiadomo
sci. Tylko to swiadomo, ze wies Ossakowo spalili.

O okruciehstwach tatarskich w powiecie w^goborskim

Wielka liczba Tatarow wtargn?la do glownego powiatu w?goborskiego, do ktorego
czasu onego i parafie grabowska i gorniehska nalezaiy.

Gdy si? w miekie W?goborku dowiedzieli, co Tatarzy w naszych broj^ stronach, to
dal jeneral Waldek most na rzece Rapie, czyli Angerapie'^ zdji^c, okopy usypac i taborem

" Starostwo szcslncnskic.

Bonowac - hulac, rz^dzic siq.

Parafia w Szymoncc.

Parafia w Orzyszu.

KsiQgi rodnc - ksiQgi kosciclnc urodzcn.

Wykorsac - przcbic.
97 Jacob Wissncrus (Wisnicwski).
no

Wqgorapa.
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otoczyc. Taborem (Wagenburg) nazywajX otoczenie miasta, albo jednej strony jego, wo-
zami, zzaktorych, jakzza walow, rtiQznie siqbroni^. Tedy uchwyciwszy okrutnicy pewne-
go gbura, m^czyli go tak diugo, az im na jednym miejscu przebrod przez rzekq pokazah A
przebm^wszy na koniach przez rzek^ uderzyli na miasto.

Tymczasem byla siq wielka czqsc mieszczanow na zamek skryia, a tym nie mogl nic
uczynic nieprzyjaciel. Ale tych, co w miescie zostali, wyciqli Tatarzy ostrzem miecza,
albo wziqli ich w niewolq. Najwiqksza czqsc miasta poszla wzgorq dymem. Pewny pop
katolicki z Tatarami przybyiy, chcial i pod kosciol ogien podlozyc, ale jeden spomiqdzy
obywatelow zastrzelil go. Za to por^bali go Tatarzy w ogrodzie kaplana na kavvalki. Od
dalszych krokow przeciw kosciotowi, szkole i plebanii wstrzymal zgrajq jakis szlachcic
polski z dziqkczynnosci ku plebanowi za to, ze mu raz laskq okazai. Jad^c bowiem jedne-
go razu przez Wqgobork, nie mogl do nikogo w miescie na noc si^ dostac, az mu pie-
ban nocleg dat, do siebie go przyj^wszy. Plebanem czasu onego by! w Wqgoborku Uryel
Bertram®', co od roku 1631 az do roku 1657 ksiqdzowal. Umarl w mor tegoz roku.

0 pokrakach tatarskich w powiecie szczycienskim

W tamte strony wpadli Tatarzy roku 1656 az w listopadzie i grudniu. Pewnie byla to
inna zgraja, co tam wtargnqla; albowiem po batalii pod Prostkami nie zostali pierwsi Tatarzy
tak dhigo w Pmsiech, albowiem pruskie wojsko byio siq mocno powiqkszylo. Ale Tatarzy
przelecieli przez granicq, jak orly na prqdkich koniach, gdzie najmniej wojska bylo pruskie-
go. W szczycienskim powiecie, a osobliwie w Pasymie, narobili bardzo wiele szkody.

Pasym by! czasu onego mocnym obwarowany murem. Dziewiqtnastego grudma 1656
roku przylecieli Tatarj^przed miasto. Moze przyci^gnqli taknazywan^drog^tatarskci"*' miqdzy
Kurkami i Waplewem. Ale mies/dcahcy, pebii odwagi, bronili siq mqzme, a nieprzyjaciel nie
mogl nic wskorac. MniemajXc, ze go niewiele, wypadli Pasymienie z miasta i uderzyli na zgrajq,
jednak musieli na koniec tyl podac. Dopiero wtargn^l nieprzyjaciel razem z nimi do mia
sta. A bqdqc rozjuszonym, por^bal wszystko, co znalazl, ani kobiet, ani dziatek nie szanujqc.

1 zostalo bardzo malo obywatelow w miescie. Cale miasto spalili. I zostal tylko kosciol
i szkola. Wielu ludzi, co do kosciolabylo pouciekalo, pozabijali Tatarzy, ze krew az na scia-
ny i lawki pryskala i je strasznie zbrudzila. Roku 1796 — to jest 140 lat po Tatarach — pokazy-
wano jeszcze na jednym stolku starym w kosciele, stare plamy krwi, ktor^ byl spryskany,
gdy Tatarzy w kosciele ludzie r^bali. Szertwicow"" dom z budynkami gospodarskimi w
miescie i karczmq Waplewo, jemu nale^cq, a milq od Pasymia lez^c^ spalili Tatarzy.

I byl czasu onego w Pasymie kaplan imieniem Andrzej Hartknoch'"^, ktory tam od
roku 1644 kaplanowal. Przedtem byl rektorem w Jablonce. A ten mial syna dwunastoletnie-
go, imieniem Krysztof. Krysztof uslyszawszy, ze nieprzyjaciel juz w miescie, uciekl do szko-
ly, w murze i nad murem miasta zbudowanej. I spuscil go rektor Michal Battolowiusz'®^

" Uriel Bertram.

Tatarski Gosciniec.
101 Schcrtwilz.

Andreas Hartknoeh.

Michael Battalowius.
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przez okno z miasta, aby jeziorem do lasa uciekl. Choc to tylko 6 dni przed gody bylo,
to jednak byl roku onego jeszcze bardzo blagi'"^ lod na jezierze; na niektorych miejscach
chodzila jeszcze woda. Miejscami gi^t siq lod pod nogami jego tak, ze nieboraczysko pla-
cz^c i diz^c ze strachu, z wielkim niebezpieczehstwem iycia, do lasa umkn^c zdoialo. Ale
slaby lod byl obron^ jego, albowiem nieprzyjaciel nie mogi konno na lod si^ udac i ucieka-
j^cego przesladowac. Takim sposobem umknqlo jeszcze kilka innych osob po lodzie do lasa.

Az trzeciego dnia zszedt siqKrysztof z rodzicami swoimi. Ojciec jego uszedl zgrai tatar-
skiej bez szkody, ale matka byla ci^zko raniona. Jednego brata i jedn^, siostrq Krysztofa wziqli
Tatarzy w niewolq. Rodzice i syn udali siq potem do pewnego miasteczka na Warmii, czasu
onego pod rz^dem biskupa warmihskiego i pod zwierzchnictwem polskiego krola b^d^cego
i wrocili az za pol roku do Pasyma.

Potem popisal stary Hartknoch do wyzszej zwierzchnosci w Krolewcu, upraszaj^c
gorliwie, aby mu pozwolila dobrych ludzi o jaimuznq prosic, zeby syna i corkq mogl wy-
kupic z niewoli, gdyz wszystkq. majqtnosc swoj^ w rozruchu utracil. Roku 1656 powolany
jest Andrzej Hartknoch na urz^d plebahski w Pasymie, ale tegoz roku umarl w listopadzie.
A Krysztof, syn jego, stal siq potem m^drym i bardzo uczonym mqzem i poszedl do Toru-
nia za profesora. A tam napisat bardzo slawn^ kronikq prusk^'°®.

O okruciehstwach Tatarow w glownym powiecie nidborskim

Tatarzy spustoszyli i caty gl6wny powiat nidborski w listopadzie 1656 roku i wziqli
wielu ze szlachty w niewolq. Przyci^^wszy pod Nidbork, stall obozem. A najwyzszy ich
dow6dca usiadl z innymi mu podwladnymi dovvodcami tatarskimi przy duzym kamieniu,
kt6ry po dzis dzieh tam si? znajduje, chc^c na nim obiadowac. Ale prawie gdy jedli, wy-
strzelili na zamku Prusacy z armaty. A kula, b^cz^c'"'' lec^ca, trafila w mis? na kamieniu
stojEic^ ze si? na tysitic kawalkow rozleciala. I zl^kl si? dowodca tatarski i ci, co z nim byli,
bardzo. A wsiadlszy z calq, zgraj^ swoj^na koh, porypal'^^ co si^dz'"', spod Nidborka, ze
si? az zakurzylo za nimi.

We Wielbarku (Willenberg), ktdry czasu onego w glownym powiecie nidborskim lezal,
zabili Tatarzy ksi?dza Ottera' w kosciele, a potem spahli cialo jego razem z kosciolem. Wiel-
bark byl czasu onego tylko wsi^koscieln^ a nie miastem. I Wielbark obrocili Tatarzy w popiol.

W Musiakach'" przymusili ksi?dza Eliasza Wulpiusza"^, aby im drog? poka-
zal. A gdy ich wypelnil wol?, to zabili go w drodze.

Gody - Bozc Narodzcnic.104

Blagi - staby, dclikatny.

Christoph Hartnoch, Ah- iind neues Preussen, oder preussischer Hislorien zwei Theile, Frankfurt-

Leipzig 1684.

Bticzyc - huczcc.

Porypac - pognac, popqdzic.

Co siqdz - czym prqdzcj.

' Gcorg Otter.

'  Elias Wulpius.
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Pokraki tatarskie w glownym powiecie olsztynkowskim"^
powiecie dziedzicznym"'* dqbrowienskim i powiecie dzialdowskim

0 tym, CO Tatarzy w glownym powiecie olsztynkowskim nabroili, wiemy bardzo
malo. Tylko to jest swiadomo, ze kieimra' Macieja Ogiyskiego' ® w Drwqcku, niedaleko
od Olsztynka por^bali. A kiedyz juz tam byli, to podobno i caly powiat spustoszyli.

Pasierbem Ogiyskiego byl Fryc Morcfeld"^, ktory czasu onego by! na gimnazjum w
Krolewcu, przygotuj^c siq do nauki we wszechnicy. Nalezal w szkole do trzeciej Idasy. Usty-
szawszy, co siq w rodzicielskim gnincie stalo, przybyt Morcfeld do domu, aby familii swojej
posznkac, ktora si^ byta rozpierzchla. Ale na Oberl^dzie"^ wpadl sam w pazury Tatarow,
ktorzy go az do Warszawy zawlekli. Jednak wydostal siq z r^k ich. Potem wystuderowawszy'"
na duchowienstwo, byl rektorem w Wilnie i poszedl roku 1675 za plebana do Miqk w powiecie
leckim. Ale juz za rok obj^l w Krolewcu urz^d kaplanski przy polskim kosciele'-", gdzie roku
1691 umarl. Tenze Fryc Morcfeld przethimaczyl 50 piesni z niemieckiego na j^zyk polski,
ktore i w naszym stoj^kancjonale, na przyklad; „Wesel siq o dusze moja!"'^'.

Do D^brbwna wpadli Tatarzy dnia 6 grudnia 1656 roku w dzien Mikolaja, a to pra-
wie w sobotq przed wtorym adwentem. Ludzie byli dnia tego w kosciele na spowiedzi.
Tedy wpadlszy Tatarzy do kosciola, wyciqli wszystkich w pien. I widziano jeszcze przez
wiele lat krew hojn^ na scianach kosciola swiqtego. Cale D^browno w popiol obrbcili.

1 Dzialdowo (Soldau) i caly powiat dzialdowski spustoszyli okrutnicy. Cala parafia
tak bardzo zubozala, ze w przeci^u dziesi^ciu lat tylko jednego mogla utrzymac ksiqdza,
choc przedtem ich dwu bylo w Dzialdowie. A i ten jeden malo co dostal.

O wtargnieniu Polakow do Starych Prus roku 1657
(Dalszy ci^g opowiadania o wtargnieniu Tatarow i Polakow do Prus roku 1656,

w kalendarzu na rok 1879 i 1880)

O wtargnieniu Polakdw do Prus 1657 roku w ogolnosci

Podobno czytali z wielkim wzruszeniem czytelnicy nasi w kalendarzu naszym na
rok 1879 i 1880 powiesc o wtargnieniu Tatarow do Starych Prus i o tym, co za nieszczqscie

Starostwo olsztyncckic.

'  Starostwa, w ktorych godnosc starosty dzicdziczono, w pozostalych na stanowisko to mianowal ksi^q.
'" Kiclmer - chlop chetmihski, posiadajqcy wlasnosc gruntow wyrazajqc^ siq w prawic do rozporz^-

dzania i dzicdziczenia.

Matthias Ogriski.

Fricdrich Mortzfcld.

Prusy Gome.

Studerowac - studiowac.

Parafia sw. Mikotaja w Krolewcu, gdzie w XVI-XIX w. odbywaly siq polskojqzyezne nabozchstwa.
Nowo Wydany Kancyonal Pniski, nr 616.
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przez nich w naszych siq staio stronach. Ale nie dose byio tej biedy w Prusiech, tqzsza bie-
da przyszla roku 1657. Tatarzy byli w koncu roku 1656 z Prus odci^nqli, ale zamiast nich
wtargnQli do nas Polacy.

Zl^czone wojska szwedzkie i pruskie byly na pocz^tku roku 1657 do Polski wtargnq-
ly. I wziqly szturmem miasto Kolno, chc^c Polakbw, miasto Tykoczyn'-^ oblegaj^cych, od
niego odegnac.

Ale i Szwedzi i Prusacy nie postqpowali w Polsce tak, j ak siq godzi, albowiem poczq-
li takze ostro postqpowac i wsie palic. Ale w niewolq nie brali nikogo.

I stalo siq, ze tym czasem wojsko polskie, pod dowodztwem jenerala Pawla Sapiehy,
dnia wtorego lutego roku 1657 do Prus wtargnj^wszy, nie mniej w nich narobilo szkody, jak
roku 1656 Tatarzy. Niektbrzy dziejopisarze mniemali, ze to znow byli Tatarzy, co dopiero
do Prus wtargn^li. Ale to jest bl^d. Byli to bowiem kwarcianie - niby czwartacy - z tej przy-
czyny tak nazwani, ze czwart^ czqsc dochodow z zamkow krola polskiego dostawali.

Co po Tatarach zostalo, zniweczyli Polacy, rabuj^c, morduj^c, gwalc^c, pal^c i pu-
stosz^c, od granicy pocz^wszy. A tym gorzej postqpowali dlatego, ze bqd^c katolikami,
pruskich ewangelikbw nienawidzili.

Dopiero cofnqio si^ i wojsko szwedzkie, i pruskie z Polski, ale nie zd^zylo za Pola-
kami. I nie mogto im przeszkodzic.

O pokrakach w glownym powiecie (Hauptamt) jansborskim

Az do osmego lutego bonowali Polacy w glownym powiecie jansborskim. Zamek w
Jansborku byl bardzo mocno obwarowany. I stojaly w nim dwie kompanie piechoty pod
dowbdztwem podpulkownika (Oberstlieutenant) Grumbkowa i dwa szwadrony konnicy,
ktorej dowbde^byl podpulkownik Bernard Frydryk v. Amhim'". I dali Polakom odpor
tqgi, iz nieprzyjaciel zamku nie dostal. AJe tym gorsz^ pokrakq robil w samym miescie
Jansborku i w calym glownym powiecie. Osmego lutego podniecili powiat Lupki'^"* (Amt
Lupken), a spaliwszy razem wszystkie konie, owce i wszystk^ zywinq, powi^zali wszyst-
kich robotnikbw z ieh familiami i wziqli ich w niewolq. I po wszystkich parafiach glowne-
go powiatu jansborskiego, mianowicie w parafii kumilskiej, rozyhskiej, drygahskiej i bie-
lihskiej'^^, broili psot^, niwecz^c wszystko, co po Tatarach bylo zostalo.

O pokrakach w powiecie szesiehskim i ryhskim

Dnia 9 lutego rozsypali si? po glownym powiecie szesiehskim i ryhskim.
Do powiatu szesiehskiego nalezaly parafie: szesiehska, bozka'^^, z^dzborska, ryb-

nihska i sorkwicka, a do powiatu ryhskiego parafie: nakomiadzka, ryhska, mikolajska.

Tykocin.

Bernard Fricdrich von Arnhim.

Maj^tck Lupki.

Parafie Drygaty i Biata Piska.

Parafia Boze.
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symonska'^^, okartowska, orzeska i klusinska. Ryn, Mikotajki i Orzes byty czasu onego,
jakesmy to juz raz powiedzieli, tylko wsiami koscielnymi. Wszystkie te parafie nie uszty
nieszczqsciu.

W Rynie byty w onych czasach dwa zamki. Jeden spomi^dzy nich byt zamkiem ca-
lego powiatu i istnieje jeszcze po dzis dzien. A drugi zamek byl zbrojowni^ (Zeughaus),
w ktorym bron i wszystkie rzeczy do wojny i low chowano i byl zamkiem mysliwskim — to
jest jachtowym'^^, stoj^^cym tarn, gdzie dopiero mieszkaj^Fleysier i Kotowski. Bo hetman
glownego powiatu rynskiego byl razem najwyzszym mistrzem mysliwskim i najwyzszym
mistrzem nad puszczami (Oberjagermeister).

Najprzod nawiedzili Polacy parafi? orzeskq, okartowsk^ a osobliwie symonskq^.
Caly Ryn poszedl wzgorq dymem z zamkiem jegierskim'"' i zbrojowni^ a najwi^k-

sza cz^sc mieszkancow jego poszla w niewol?. Ale glownego zamku na gorze stoj£j.cego
i mocno obwarowanego, nie dostali Polacy.

Czasu onego byl plebanem w Rynie Adam Langiusz'^", ktory od roku 1643 ksiqdzo-
wal, bywszy przedtem kaplanem tamze od roku 1628 do roku 1643. O nim wcale nic nie stoi
w kronikach, czy zwyczajn^umarl smierci^ czy go Polacy zabili. Ale az do czasu wtargnie-
nia ich roku 1657 ̂ 1 jeszcze. Ale zamieszanie musialo w Rynie bye bardzo wielkie, gdyz od
9 lutego az do roku 1662 rodne i chrzestne'^' ksi^i koscielne wcale nic w sobie nie zawiera-
j^. Kaplanem byl az do Nowego Roku 1657 Jakob Pentekowiusz'^^, zi^c plebana Langiusza
i poszedl do Rastemborka. Gdyz ksi^gi rodne od lutego 1657 roku niezupelne, to nie mozna
wiedziec, czy byl i kto byl kaplanem czasu wtargnienia Polakow w Rynie.

O pokrakach w powiecie leckim

Nastqpuj^cego dnia, to jest 10 lutego wtargn^li Polacy do Leca. Ktokolwiek z mie-
szczandw zdqzyl umknq.c do zamku, zostal zdr6w, bo zamek byl czasu onego na wszystkie
cztery strony wysokim otoczony murem, maj^c gamizon lub zalogq w sobie. A tak nie
mogl go nieprzyjaciel dobyc, choc go oblegl. Zolnierze i obywatele, co siq do niego byli
schronili, dali mu odp6r tqgi, ale popalili, gdyz byla zima i mroz byl tqgi, wiele stolow,
stolkbw i wiele innych statkbw, a nawet i kilka drzwi i okien na zamku, aby si^ zagrzeli
i pic sobie uwarzyli. Drew nie stalo, gdyz tak wiele bylo ludu na zamku i na dziedzihcu.
Dziedzincem nazywaj^^ podworze zamkowe.

Gala inna cz^sc mieszkancow miasta i wioski Leca, ktora do zamku uciec nie byla
mogla, padla ostrzem miecza albo jest w niewolq zabrana. Takim sposobem utracil Lec
tak na 800 mieszkahc6w. Gale miasto, Wieska'^^ i caly Freyt'^'* poszly wzgor? dymem.
Tylko koscibl i ratusz pozostaly, gdyz byly murowane.

Parafia w Szymoncc.

Jachta - polowanic.

Jegierski - mysliwski.

Adam Langius.

Ksiqgi chrzcstne - kosciclnc ksic^i-chrztow.

Jacob Pcntccovius.

Obok miasta znajdowal siQ nicwiclki tcrcn nic objQty przywilcjcm micjskim, zwany Wiosk^.
Tcrcn obok miasta, z ktorcgo daniny szty na utrzymanic zamku (a wiQC do kasy panstwowcj).
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Stary Dwor (Althoff), folwarek lecki, niedaleko od zaniku stoj^cy, ze wszystkimi bu-
dynkami i folwark Pierkunowo, onego czasu Nowymdworem zwany, spalili nieprzyjaciele.

I w Upaltach Wielkich byt takze folwark krajowy z owczami^ do ktorego 12 wiok
nalezalo, ale i ten jest w popiol obrocony. Przy tej okazji zgorzalo 650 owiec.

W CO siq miasto Leo tq^ napasci^ obrdcilo, mozna z supliki jego do elektora Frydryka
Wilhelma roku 1679, a tak 22 lat po wtargnieniu Tatarow i Polakdw, podanej, siq prze-
swiadczyc. Podajemy z tej supliki tylko krociuchny wyci^. „Wtr^ceni jestesmy wtargnie-
niem dnia 10 lutego roku 1657 w ubostwo straszne, osobliwie z tej przyczyny, ze Polacy
miasto nasze spalili i w popiol obrocili. Do tego przyczynilo si? czqste przeci^anie wojsk
przez miasto, placenie kontrybucji i wkwaterunki rbzne. Z tej przyczyny opuscilo wielu
obywateldw ze Izami posiadlosci swoje, a chwyciwszy si? kija zebrackiego poszlo we
swiat z narzekaniem i z wzdychaniem. A tak zgola nic nie zostalo w miescie naszym. W
dwudziesciu i pi?ciu domach ledwie jedyny korzec'^' zyta do chleba znalezc mozna. Lec
jest podobniejszy wsi niz miastu, a ubostwo w nim tak wielkie, ze najwi?ksza cz?sc jarzy-
ny'^^ nie obsiana i pusta". Na t? suplik? wydal elektor dnia 17 stycznia roku 1680 rozkaz,
aby miastu Lecowi na rok 1680 polow? podatkow odpuszczono.

Wojciech Kolumbus'", pleban w Lecu, umarl by! 7 grudnia 1656 roku. Przedtem
byt plebanem w Symonce'^®*. W Lecu wkazano go na urz^d plebanski w niedziel? czwar-
tego adwentu roku 1648. A tak ksi?dzowal w Lecu 12 lat. Na miejsce jego powolala
zwierzchnosc dotychczasowego kaplana w Lecu Andrzeja Wedekiego'^®. Wkazanie w
nowy urz^d jego mialo si? wykonac dnia jedenastego lutego, w dzien po wtargnieniu nie-
przyjacielskim do Leca. Ale gdyz Polacy tak wiele szkody i biedy w Lecu i okolicy naro-
bili i gdyz kwarcianie, katolikami b?d^c, osobliwie luterskich duchownych szukali i w nie-
wol? ich zabierali, to musial Wedekie, zostawiwszy wszystk^maj?tnosc i famili? swoj^ w
Lecu, do Krblewca uciekac. I zostal tam przez kilka tygodni, az si? wszystko uspokoilo.
Familia jego znalazla zapewnie przytulek na zamku, bo bylaby inaczej wpadla w r?ce nie-
przyjacielskie.

Powracajctc potem do domu, natrafil na wojsko pruskie. I przymusil go naczelny
dowodca wojsk pruskich, jeneral graf Waldek, do przyj?cia urz?du kaznodzieja woj-
skowego. I musial Wedekie z armi^dalej maszerowac. Pierwsze kazanie swoje powia-
dal na polu pod Juchami. Po niektorych tygodniach, zapewnie na uskarzanie si? jego u
wyzszej zwierzchnosci, puszczono go do doma, a tam obj^l urz^d plebanski i bez oso-
bliwego wwi^zania'''".

Andrzej Wedekie byl najprzod rektorem w Szczytnie, przyszedl za kaplana do
Leca 1655 roku, stal si? plebanem roku 1657, a umarl roku 1693. Bj'l bardzo uczonym
m?zem. Przetlumaczyl 60 piesni z polskiego j?zyka na niemiecki, a osobliwie t? piesn:
„Sluchaj, CO zywo, st^du straszliwego!" Podal takze do druku dwa pisma po lacinie i jed-
no pismo po niemiecku.

I korzcc (szcfcl) - 54,9 litra.

Jarzyna - pole pod zasicwy jarc.

Albert Columbus.

Szymonka.

Andreas Wedeke.

'''® Wwi^zac - wprowadzic.
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Dalsze powiesci o pokrakach w powiecie leckim

Ale nie tyiko miasto, ale i wszystkie wsie w parafii leckiej, mitkowskiej, rydzewskiej
i sterfawskiej poczuly ciqzk^rqkQ nieprzyjacielsk^.

Tegoz 10 lutego uderzyl nieprzyjaciel na Wielkie Stertawki (GroB Sturlak), a spaliw-
szy cal^ wies i kosciol, pozabijal wiele ludzi, a innych powlokl ze sobc^. Mniejsza czqsc
zd^zyta si? wyratowac. Plebanowi Janowi Wannowiuszowi'"", co byl z Elku rodem, od
roku 1621 do 1640 rektorem i kaplanem w Rydzewie, a od roku 1640 plebanem we Wiel-
kich Sterfawkach, poszczqscilo siqujsc niebezpieczenstwu. Az za 19 lat roku 1676 doko-
nal zywota swego, bywszy na urzqdzie 55 lat. Kosciol nowy jest az po uplynieniu dziewi?-
ciu lat roku 1665 zbudowany i stojal az do najnowszych czasbw''*-.

Baron Sienk (v. Schenk)"'^ posiadal czasu onego we Wielkich Sterlawkach majEitek, 12 wlok
w sobie zawieraj^cy. Razem by! i dziedzicem majcttkow Daubia'*", Deygunia'"'^, Kinorta'""' i Szty-
nowa'"*^ i pradziadem terazniejszego barona Sienka na Parczu. A natrafiwszy go Polacy siedzjtcego
przed domem swoim na kamieniu, por^bali go na kawalki. I syna'""* jego, 12 lat majctcego, powlekli
Polacy z sob^ Jednak powrbcil si?, po uplynieniu niektorego czasu, do swojej ojczyzny.

I Male Sterlawki"", Kronowo, Grzybowo i Martyany'-'^" nie uszly nieszcz?sciu. I we
wszystkich parafiach powiatu leckiego nie bylo ani wsi, ani maj^tku, w ktorych by nie byli
bonowali Polacy.

Wiadomosci z onych czasbw powiadaj^ nam, ze tylko trzecia cz?sc ludzi w calym
zostala powiecie, ze maio bydla zostalo i ze ledwie trzecia cz?sc p61 mogla byl zasiana. Rzc^d
uwolnil najwi?ksz^ cz?sc wsiow powiatu leckiego od platy podatku na szesc lat, a tylko nie-
ktbre wsie, w ktorych mniej szkody bylo, na trzy lata.

W calym powiecie leckim zostalo po gburskich wsiach'^' — kielmerskich wsiow' nie
rachuj^c — na dwustu osmdziesiqt i trzech wlbkach cokolwiek ludzi, ale na siedmiustach
szescdziesi?ciu i pi?ciu wlokach nie zostalo ani duszy. I bylo wsz?dzie wiele lamenta, pla-
czu i narzekania, albowiem bylo czego plakac.

Uwagi

Bardzo waznq^jest rzecz^ wiedziec, co przed laty w naszych si? dziejalo stronach. Ku
temu kohcowi powiadalismy czytelnikom naszym pami?ci godne i dosyc oplakane dzieje

Johann Wannowius.

Do 1832 r.

Gcorg Fricdrich Schcnk von Tautcnburg.

Nazwy tcj nic udato mi siq ustalic.

Dcjguny.

Dziwiszcwo.

Skrzypy.

Michael Schcnk zu Tautcnburg.

Stcrlawki Male.

Martiany.

Gburska wics - wic4 pahszczyzniana.

Kiclmcrska wies - wies na prawic chclmihskim.

34



o wtargnieniu Tatarow i Polakow do Prus roku 1656 i wojska polskiego roku 1657 i o po-
krakach, ktorych siq dopuscili w naszych stronach mazurskich. Latos konczymy o tym
opowiadanie nasze.

Jak Polacy w powiecie rastemborskim, bartenskim'®^ i wfgoborskim bonowali

Potem uderzyl nieprzyjaciel na SzwarcBtyn'^"' i Rastembork. Obrabowawszy kosciol
w SzwarcBtynie i wszystkich mieszkanc6w, spalil cal^wies i niemalo maj^tkbw w okolicy.
Bardzo wielu ludzi wpadlo vv onych stronach w niewolq, a ci, co pozostali, wcale'^' zubozeli.

Nieprzyjaciel obrocil caly Dryfort'^'' w popidt, a wiqkszq. czqsc mieszkahcdw miasta
tego wycirit ostrzem miecza. Ksitidz Jan Krysztof Rehfeld'^', urodzony w Lipsku roku
1623, ktory od roku 1653 w Dryforcie (Drengfurt) ksiqdzowal, zd^zyl wprawdzie przed
nieprzyjacielem umkn^c, ale musiat w Kxdlewcu przez dwa lata bez stuzby siedziec, gdyz
cala parafia dryfortska spustoszona byla. Az roku 1659 dostal zas stuzbq ksiqdzowskq^.

Do Wqgoborka, ktory juz roku przeszlego tak wiele by! ucierpiat, wpadla zgraja Pola
kow w niedzielq dnia 11 lutego, a narabowawszy tyle, ile znalezc mogla i zamordowawszy
wiele obywateldw i ludzi wieskich, co do kosciola byli poprzychodzili, spalila ostatek do-
mow w miescie, ile z przeszlego roku bylo pozostalo. Okolo dwustu ludzi zabitych walalo
siq we krwi po ulicach, a gdyz nikogo nie bylo, ktory by je by! pochowal, to pozarly psy i
swinie niejednego. Drudzy znalezli, razem z bydtem, straszn^. smierc w plomieniach. Ko
sciol jest i tym razem ocalony. Obraz panny Maryi byl i tutaj obrontijego. Albowiem Polacy,
ktorzy go spalic chcieli, odewstali od tego zamiam swojego ujrzawszy obraz jej, mniemaj^c,
ze to koscidl katolicki. Jednak zabrali z niego wszystkie srebme naczynia koscielne i tysi^c
grzywien z kasy. Grzyvvna (Mark) miala czasu onego 20 groszy pruskich albo 40 groszy
polskich w sobie.

Tegoz samego dnia po poludniu obrdcil nieprzyjaciel Wqgielsztyn (Engelstein), Ba-
nie'^^ (Benkeim), Popioly, Wrobel i 12 innych wsidw w popiol.

1 majtitki sztynorckie ucierpialy wiele. Polacy spalili wiele folwarkow grafom Lehn-
dorfom nalezcicych, z bydlem i ze sprzqtami, a i sam Sztynort poszedl wzgorq dymem. I
Blausztyn'^' spalono.

Pokraki w Goldapi i w okolicy jej powiatu wystruckiego

Najgorzej i najstraszniej post^ily zgrajew Goldapi iw jej okolicy. Juz przeszlego
roku ucierpialo bylo to miasto bardzo wiele, gdyz w nim oddzial wojska polskiego stojal

Barciany.

Czcmiki.

Wcalc - tu: calkowicic. zupcinic.

Srokowo.

Johann Christoph Rchfcld.

35



i mieszkancom jego bardzo dokuczaJ. Dopiero dnia 13 lutego, uderzywszy na to miasto Polacy
i spaliwszy je, pozabijali wszystkich starych, slabych ludzi i niedolqznych, a mlodych zabrali w
niewolq. A burmistrza goldapskiego, juz mocno s^dziwego pana imieniem Dullo, pojmawszy,
wetkn^li na rozen, a nanieciwszy ogien na rynku, smazyli go zywcem na ogniu, az w strasznej
m^ce ducha oddal.

Koscielne wsie Gome, Grabowo i inne wsie dokola Gotdapi poszly wzgorq dymem.
I w strony Wystmci i Ragnety wtargnqli nieprzyjaciele.
Az serce siq kraje, slysz^c takowe dzieje okropne.

O glodzie wielkim w Prusiech

Skutki wtargnienia Polakow i Tatarow do prowincji pruskiej by}y straszne. Nigdy
nie przychodzi bieda sama jedna, zwyczajnie idzie za ni^, daleko wiqcej uciskow.

Gdyz Tatarzy i Polacy wszystko byli popustoszyli i poniweczyli, i poplf^drowali;
gdyzwojska wlasne inieprzyjacielskie, od pazdziemika roku 1656 azpod Wielkanoc roku
nastqpuj^cego, tam i sam przeci^aj^c i maszemj^c, kraj cale byli wyszcznili"'''; gdyz
oprdcz tego roku 1657 il 658 wielki byl nieurodzaj, to powstal gl6d wielki mi^dzy ludzmi
i bydlem. Wielu ludzi zylo tylko z korzonkow, roslin i z brzycu — to jest z pt^kdw oso-
wych'®' i leszczowych'®^, a niektorzy jedli scierwo od bydla, ps6w i kotow. I powiadaj^
ze niejeden siq chwycil cial umarlych ludzi.

0 roznych chorobach zarazliwych, o morze w Prusiech i o rozbojnikach

1 powstaly rozmaite choroby zarazliwe. I m6r przyszedl na ludzi i na bydlo. Lud
padal jak muchy, a konie i bydlo wymarly tak, ze w niektbrych miejscach i parafiach, jak
na przyklad w jansborskiej parafii, zadnego nie zostalo konia. W Tylzy zdechlo w czte-
rych dniach 8 set sztuk zywiny i 400 koni. A miqdzy ludzmi by! m6r straszny. W nie-
ktbrych miejscach wymarli zgola wszyscy ludzie. Niemalo zas z tych, co przy zyciu
zostalo, chwycilo si^ kija zebrackiego, gdyz w domu zadnego nie mieli wyzywienia.
Wielka summa calych familij, od glodu wyciehczonych i zbladlych, powqdrowala do
Krblewca, tam siq wspomogi i pomocy spodziewaj^c. Ale niemalo spomiqdzy nich po-
umieralo w drodze od glodu.

Tak na dwa tysi^ce ludzi przyci^nqlo do Krolewca i mialo tam na rynkach i ulicach
sw6j nocleg i stanowisko swoje. A gdyz i w Krolewcu wielka byla bieda, to znalezli tam
nieboracy bardzo malo pomocy, a niemala czqsc z nich poumierala pod golym niebem na
ulicach i na rynkach od zimna i z glodu. Inni zas jqli siq rozbbjstwa i rozbijali na drogach
i po lasach. I byl wcale dzieh s^dny w naszych stronach.

'60 Wyszcznic - spustoszyc.
P^ki osowc - p£iki osikowc.

P^ki leszczowc - p^ki Icszczynowc.
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O szkodzie, ktor^ Tatarzy i Polacy w Prusiech zrobili

Tatarzy i Polacy spalili byli roku 1656 i 1657 13 miast, 249 wsiow i 39 kosciolow
i tylez szkot przy kosciolach; zabili 23 tysi^cy ludu, a 34 tysiqcy wziqli w niewol?. Mo-
rem i z glodu umarlo 80 tysiqcy narodu. W parafii kalinowskiej zabito i wziqto w niewo-
Iq 800 ludu, a m6r potracil 365 osob. Caly kraj obrocil siq w pustyni?. W glownym po-
wiecie jansborskim bylo tysi^c wlok pustych, w ieckim 156 wlok, a w powiecie leckim, do
ktorego tylko cztery parafie nalezaiy, 765 wlok gburskich, kielmerskich nie rachuj^c.

CzQsto widzimy po dzis dzien po lasach znaki zagonow dopiero drzewem zaroslych.
Z tego mozna poznac, ze tarn kiedys orano i bronowano. Wszystko to pochodzi z czasow
tatarskich i polskich, i czasow powietrza morowego'^^.

Uwagi i dokonczenie

O jakiez to byly czasy smutne i okropne! Wszqdzie, dok^dkolwiek tylko oko si^galo,
widac bylo obrzydliwosc spustoszenia. Wszqdzie wygl^dalo jak na sm^tarzu. A ci, co po-
zostali, nie mieli co w gqbq wlozyc. I zostali rodzice bez dziatek, dziatki bez rodzicow,
zony bez mqzow, a mqzowie bez zon. I byl wszqdzie krzyk, lament i narzekanie.

Na koniec, dnia 3 maja 1660 roku, jest pokoj miqdzy Szwedami, Polakami i Prusami
zawarty. 1 mial kraj odt^d cokolwiek ulgi, a lud mogl aby cokolwiek odetchn^c.

Ale my, przyjaciele mill, czytaj^c to, modlmy siq, jak najgorliwiej, tak do Pana
Boga:

Od moru, glodu, rozterkow, wojny,
Uchowaj Panie! Daj czas spokojny.

163 Epidcmia dzumy z 1. 1709-1710.
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