Stolica polskich

MIASTA NASZEGO REGIONU

Litwinów
Blisko
a daleko
PP

owyższy
tytuł stanowi
rostki
(Prostken)
tylko nazagadkę
krótko
łatwą
do rozszyfrowania,
były
zależne
administracyjniechood
dzi oczywiście
Puńskzależał
(PunBiałegostoku,
ich loso jednak
położone
w skas),
znacznejmiasteczko
mierze od zdarzeń
i pro�
malowniczo
wśród
i jezior
Sucesów
zachodzących
nawzgórz
Podlasiu,
w Łom�
walszczyzny.
Z jednego Mierząc
z nich –odle�
z Jużyńskiem,
na Suwalszczyźnie.
dialis
(Meldzine) Prostki
wypływa
rzeczka
Pugłość
w kilometrach,
są nadal
blisko
nia. Puńskznacznie
jest siedzibą
nadgranicznej
Białegostoku,
im bliżej
do nas niż
zamieszkałej
w 80
przez
dogminy,
Olsztyna.
Jednak wydaje
się,proc.
że dawna
ludność
narodowości
litewskiej,
broosada
definitywnie
„odpłynęła”
na północ
niącej
swej
tożsamości,
dbałej
o
i wzmacnia swą mazurską tożsamość. kulturę, dumnej z osiągnięć przodków.
Różnie kształtowały się relacje polsko-litewskie
obutrzech
stronach
granicy.
Zaczęło siępood
braci
Obecnie granicy nie ma, ale niektóre
problemy pozostały.
Tak przynajmniej głoszą kroniki. W 1432
roku osiedlili się tu trzej bracia Prostkowie
Być mniejszością
(Prostki): Jan, Kacper i Mikołaj. Domyślać
się należy, że byli Mazurami, czyli rodem
Ilu Litwinów żyje na Suwalszczyźz Mazowsza,
wiary
nie? Od kilku
latkatolickiej.
powtarza Działo
się, że się
nie
to więcej
już po niż
wiktorii
grunwaldzkiej,
Zakon
10 tysięcy, poza Puńskiem
Krzyżacki
co potwierdziła
wnetSmotzw.
główniesłabł,
w rejonie
Sejn i w parafii
wojna
trzynastoletnia.
Po
sekularyzacji
lany. Jacy są? Uchodzą za upartych,
Prus
Zakonnych
władzę objął
książęoAl�
na pewno
pracowitych,
dbałych
kubert
I
Hohenzollern,
pozostający
od 1525
linaria, skłonnych do śpiewów
chóroku
lennikiem
Polski. Scenę
hołdu na
ralnych,
uzdolnionych
artystycznie,
rynku
krakowskim
odmalował
mistrz
Jan
czego dowodem są chociażby piękne
Matejko.
Tenże
Albert,
porządkując
swe
rzeźby w drewnie.
władztwo,
ustawiłpolecić
słupy graniczne
i jeden
Turystom
należy przejście
z nich
–
z
1545
roku
–
zachował
się do
szlakiem „Zielona Ruta” od Jeglińca,
dziś
w
okolicach
Prostek.
To
tu
schodziły
przez Puńsk, Trakiszki, Przystawańce,
sięWidugiery,
granice: Korony
Polskiej,
Prus iW
Litwy.
Żegary,
do Sejn.
stoCzasy
sprzyjały
rozwojowi
gospo�
licy polskich Litwinów Puńsku trzedarki,
przybywało
więc osadników,
nadal
ba zwiedzić
Muzeum
Etnograficzne
głównie
młodszych
synów
ze
szlacheckich
(skansen), „Starą plebanię”, kościół
rodów
Jednak religią panu�
pod mazowieckich.
wezwaniem Wniebowstąpienia
Najświętszej
Panny
Marii z 1881
jącą
stał się luteranizm.
Powszechnie
uważar.,
kapliczkami.
Jest tu wiele
sięcmentarz
zgodę królaz Zygmunta
I na sekularyzację
miejsc,
z którychich
roztaczają
ładne
Prus
i pozostawienie
w formiesię
lenna
za
widoki,
są zakątki
o niepowtarzalnej
błąd
polityczny.
W 1657
roku doszło do
aurze.
oko dojrzy
symbole
unii
Prus Wprawne
z Brandenburgią,
w 1701
roku
litewskie:
konną Pogoń,
słupy
powstało
niezależne
Królestwo
PrusGiedyi ono
mina,udział
krzyżwWitolda.
Litwini toRze�
kawzięło
trzech rozbiorach
tolicy, często
napotyka
się krzyże,
wiczypospolitej
Obojga
Narodów.
W 1871
zerunki
Bożej Ostrobramskiej,
roku
PrusyMatki
doprowadziły
do powstania
świątków. Cesarstwa Niemieckiego.
zjednoczonego
W rodzimym języku uczy się
młodzież, wydawane są podręczniki

Bitwa

Latem 1655 roku rozpoczął się „potop”
szwedzki. Nad Polską zawisło śmiertelne

Maj 2011

dobrze znanego
z wcześniejszych bitew,
zawiłe
początki

prowadzonych przez dowódców polskich
i litewskich.
Dotoporków
dzisiaj trwa
dyskusja, czy
Pomińmy
opisy
kamiennych
go równieższnurowej
w 1410 roku
zLitwini
okresuzastosowali
kultury ceramiki
i pod
licznych
śladów Chodziło
z epoki o
brązu.
InGrunwaldem.
upozorowa�
tryguje
zaś wspomniany
już Jegliniec,
nie odwrotu,
przechodzącego
w rzekomą
grodzisko
w XIXpodążyli,
wieucieczkę. Auwiecznione
w tym czasie Tatarzy
ku
Aleksandra
Połujańskiego.
co przez
koń wyskoczy,
w stronę
Ełku, by zwią�
Uchodziło
wówczas zaspieszące
litewskie,
kozać siły nieprzyjaciela
naapomoc
jarzono
je z nazwiskiem
ks. Waldeckowi.
Dowódca„fantastyczbrandenburski
nej
Egle”, której
mieszzrozumiał,
że jego właściwym
sytuacja staje się
groźna
kaniem
było
jezioro.
Archeolodzy
i postanowił ponownie zasłonić się rzeką,
odkryli
ale byłona
jużgrodzisku
za późno bruki
na takikamienne,
manewr. Je�
adaM czeSłaW
liczne
przedmioty
po
mieszkańcach,
dynie część jego wojsk zdołała
się wycofać
ADAM
doBrońSkI
wi zająć
tym ipozycje
krzyżyki,
świadczące
o postęobronne.
Oddziały
polsko�
CZESŁAW DOBROŃSKI
pach
chrystianizacji.
Przypuszcza
-litewsko-tatarskie rozbiły również się,
jazdę
że
był to kompleks
osadniczy
wieRadziwiłła,
odcięły drogi
odwrotuznieprzy�
ków
V – VI,
dopiero
pod
jacielowi.
Gen.zniszczony
Waldeck ledwie
uszedł
z ży�
niebezpieczeństwo, bo wrogość okazali
i książki. Szczęśliwie, Litwini w Polkoniec
XIII
wieku.
Jeśli
tak,
to
trzeba
ciem. Zwycięstwo byłoby jeszcze bardziej
również książę pruski i elektor branden�
sce nie stali się zakładnikami sytuacji
go
wiązać przede
wszystkim
bytnoprzekonujące,
gdyby
nie to, żezpenetracja
burski,
Fryderyk Wilhelm, oraz książę ścią
naszych rodaków w Republice Litewwalecznych
Jadźwingów,
którzy
zdobytych taborów brandenburskich
spo�
Siedmiogrodu,
Jerzy
Rakoczy,
a ze jednak
skiej, ale chciałoby
się,IIżeby
obie spoostatecznie ulegli Krzyżakom.
wolniła pościg.
wschodu
ruszyły
wojska
moskiewskie.
łeczności korzystały z identycznych
W następnych dziesięcioleciach tereny
Rok
później
na tyle się popra�
wolności,
dosytuacja
czego zobowiązuje
rówporastała Puszcza Merecka, ta przywiła,
że postanowiono
wysłać do Prus
ciągała nielicznych osadników.
nież uczestnictwo
w zjednoczonej
EuLegendy
i faktyna przeKsiążęcych
wojska polskie
i litewskie,
ropie. Nie słychać,
żeby mieszkańcy
Zmiana
nastąpiła dopiero
dowodzone
przez
hetmana
polnego
li�
Puńska i okolic włączali się aktywłomie wieków XIV/XV, kiedy to, po zaSławomir
w monografii
tewskiego,
Wincentego
Gosiewskiego,
nie w polskie
boje polityczne,
dbają
warciu
unii Augusiewicz
w Krewie, nadciągać
poczęlibi�
twy
pod
Prostkami
napisał:
„Nie
sposób
wsparte
Tatarami
Subchana
Ghazi
agi.
natomiast o samorząd lokalny, mają
dowieść,
że
Samuel
Kmicic,
pierwowzór
Wśród
chorągwi
wyraźnie
przeważała
swego wójta.
cd. na str. 30 
powieściowej postaci, był 8 października
jazda, a całość szacowano na około 12
1656 r. pod Prostkami, choć jest to praw�
tys. sił zbrojnych, w tym 2 tys. Tatarów.
dopodobne. Na pewno jednak nie miał
Wyprawa ruszyła z północno-wschodniej
komendy nad ordą (tatarską)…”. Chodzi
części Mazowsza, Narew sforsowano pod
oczywiście o pana Kmicica z trylogii Hen�
Łomżą lub Wizną i na początku paździer�
ryka Sienkiewicza. Tatarzy początkowo nie
nika 1656 roku wzięto kierunek na Ełk.
zorientowali się, jak ważną personę wzięli
Wiadomość o nadciągających wojskach
do niewoli. Odebranie im ks. Bogusława
skłoniła gen. Jerzego Fryderyka, księcia
Radziwiłła przyczyniło się do rezygnacji
Waldecka (minister brandenburski), do
ordyńców z dalszego udziału w wypra�
pospiesznego ściągnięcia spod Wąsoszy
wie. Natomiast zdradziecki magnat na tyle
nad granicę około 3,5 tys. rajtarów i drago�
był strwożony, że złożył Gosiewskiemu
nów. Obawiano się zwłaszcza Tatarów, jako
„skrypt”, w którym zapewnił, że już nigdy
siły niszczącej, na podobieństwo huraganu.
nie opuści strony polskiej.
Waldeck ponadto wezwał posiłki, między
Tatarzy natychmiast po bitwie zaczęli
innymi ośmiusetosobowy oddział jazdy,
grabież starostwa ełckiego, w dniu następ�
zdrajcy – księcia Bogusława Radziwiłła,
nym także piskiego, a później jeszcze ryń�
który stał w Rajgrodzie.
skiego i oleckiego. Zamieniali wsie w zgorze�
Gosiewski nie mógł zwlekać z roz�
w Puńsku.liska, rabowali dobytek, zaskoczoną ludność
poczęciemDom
bitwy,Kultury
bo miałLitewskiej
wyraźną prze�
brali w jasyr. Dostało się także miejscowej
wagę, a czas pracował przeciwko niemu.
8
października
hetman,
chcąc
wywabić
Medyk Białostocki • nr 93• październik 2010 szlachcie, płonęły świątynie, bardzo ucierpiał
i Ełk. Zachowała się natomiast legenda, że
żołnierzy brandenburskich zza rzeki Ełk
dzielne Mazurki uwolniły na górze, zwa�
i skłonić ich do walki, użył podstępu
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nej później tatarską, wziętych do niewoli
mężczyzn. Wykorzystały ponoć mocny
sen pijanej warty i zdjęły pęta pojmanym.
Tatarzy zabrali ze sobą co najmniej 7 tys.
mieszkańców Prus Książęcych, a na miejscu
pozbawili życia od 800 do 1000 osób.
Cieniem nad zwycięstwem pod
Prostkami położyła się przegrana Gosiew�
skiego pod Filipowem. Wolność odzyskał
wówczas ks. Bogusław Radziwiłł.

Stacja kolejowa
Wieś Prostken przez siedemdziesiąt lat XIX
stulecia zaliczała się do kategorii średnich
miejscowości nadgranicznych. W roku
1867 liczyła niemal pół tysiąca stałych
mieszkańców. Dochody przynosiły przerzu�
ty ludzi i nielegalny handel. Zajęciom tym
sprzyjały powiązania rodzin, mieszkających
w Prusach Wschodnich oraz w Królestwie
Polskim i byłym obwodzie białostockim
z Cesarstwa Rosyjskiego. Rosyjska straż
graniczna przymykała oczy – nie bez korzy�
ści własnych – na taki proceder. W latach
1863 – 1864 przez Prusy napływała broń
dla powstańców styczniowych.
Od 1861 roku trwały rozmowy mię�
dzy rosyjskim Ministerstwem Komunika�
cji i pruskim Towarzystwem Kolei Połu�
dniowej Kőnigsberg (Królewiec, obecnie
Kaliningrad) – Ełk. Umowę zawarto do�
piero w 1869 roku, choć już w 1868 roku,
po stronie pruskiej, tory dociągnięto do
Prostek. To miała być stacja przeładun�
kowa, podobna do Grajewa w Cesarstwie.
Ostatecznie ruch na nowym szlaku, od
Kijowa, przez Brześć nad Bugiem – Bielsk
Podlaski – Starosielce koło Białegosto�
ku – Grajewo – Ełk, do Królewca, roz�
poczęto w sierpniu 1873 roku. Szybko
wzrastała liczba przewozów, aż z Ukrainy
transportowano zboże i mąkę, a z Prus,
między innymi, szmaty wełniane na po�
trzeby przemysłu okręgu białostockiego.
Rosjanie, w celu utrzymania kontroli nad
tą linią kolejową, podjęli decyzję o bu�
dowie twierdzy osowieckiej, natomiast
Niemcy rozbudowali węzeł ełcki, by móc
przerzucać wojska ze wschodu na zachód
i odwrotnie.

Złote dziesięciolecia

30

Zarówno Grajewo, jak i Prostki, w ostatniej
ćwierci XIX stulecia i przez następnych 13
lat, przeżywały niebywały rozwój. Przyby�
wało torów przeładunkowych, urządzeń
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Panorama Prostek.

stacyjnych i magazynów. W kierunku stacji
wyciągnęła się zabudowa miejscowości,
powstały liczne warsztaty rzemieślnicze,
otwierano sklepy i firmy usługowe. W 1880
roku w Prostkach zamieszkiwało 1,3 tys.
osób, w 1900 r. ponad 2 tys., a w 1910 r.
już 2,7 tys., co oznacza podwojenie stanu
mieszkańców w ciągu niespełna 40 lat.
A przecież dodać jeszcze trzeba gości, do�
jeżdżających do pracy. Można było mówić
o przekształceniu się wsi najpierw w osadę,
a później w miasteczko, składające się ze
starych i nowych Prostek. Przy głównej
ulicy powstały gmachy użyteczności pu�
blicznej z bankiem i szkołą, okazałe domy
mieszkalne (kamienice), świątynie. Do dziś
widać różnicę w zabudowaniach między
wsią Bogusze (dominowały domy drew�
niane) z terenu Cesarstwa Rosyjskiego
i Prostkami (obiekty murowane) z Prus
Wschodnich. Przez Prostki (Prostken)
ciągnęły rzesze sezonowych robotników
rolnych z Podlasia i Mazowsza Północno�
-Wschodniego, zatrudnianych w mająt�
kach junkierskich i u bauerów. Nadal kwitł
przemyt, nielegalnie granicę przekraczali
emigranci, udający się do Ameryki i kra�
jów Europy Zachodniej, oraz emisariusze
zakazanych ruchów politycznych. Rozwój
gospodarczy oznaczał jednak osłabienie
tożsamości mazurskiej, zanikała i znajo�
mość mowy polskiej.
W sierpniu i we wrześniu 1914 roku
przez Prostki przetoczył się walec wojny
światowej. Wojska carskie poniosły wpraw�
dzie sromotne klęski pod Tannenbergiem
(okolice Grunwaldu) i nad wielkimi jezio�
rami mazurskimi, ale utrzymały część po�
łudniowego pogranicza Prus Wschodnich.
Ostatecznie sytuacja wyjaśniła się w wyniku
tzw. ofensywy zimowej w lutym 1915 roku,
a w sierpniu tego roku Niemcy zajęli całe
Królestwo Polskie i obszary białostockie.

Koniec rządów niemieckich
Po I wojnie światowej III Rzesza Niemiecka
za punkt honoru postawiła sobie odbudowę
Prus Wschodnich. Skorzystał na tym przede
wszystkim Ełk, a w mniejszej skali posłużyło
to również Prostkom. Stacja tutejsza odzy�
skała częściowo znaczenie, choć nie trzeba
było już zmieniać wózków wagonowych, bo
po obu stronach granicy obowiązywała ta
sama szerokość torów. Ruch był mniejszy,
rzadko docierały tu towary z Rosji sowiec�
kiej, a i wymiana handlowa polsko-nie�
miecka podlegała znacznym wahaniom. To
sprawiło, że Prostki nie odzyskały dawnej
świetności, nadal było to jednak miastecz�
ko z elektrownią, bankiem, teatrem i kina�
mi, dwoma kościołami, rozwiniętą siecią
handlową, drobną wytwórczością (fabryka
konserw, tartaki). Wjeżdżających na teren
województwa białostockiego zadziwiała wie�
lość restauracji i piwiarni, bardzo dobry stan
ulic, porządek zabudowy. Liczbę ludności
Prostek w 1939 roku szacowano się na 2,3
tys. Mieszkańcy Prus Wschodnich popierali
politykę Hitlera, co nie przeszkadzało na
przykład w rozgrywaniu meczów piłkar�
skich przez drużyny z Grajewa i Prostek.
W nocy z 2 na 3 września 1939 roku
1 batalion 135. pułku piechoty WP dokonał
wypadu na Prostki. Zniszczono dworzec,
pocztę, urząd celny i siedzibę Grenzschutzu
(straży granicznej), zabito lub raniono około
20 żołnierzy. W dniu następnym siły nie�
mieckie w akcie odwetu spacyfikowały wieś
Bogusze i dokonały zniszczeń w samym Gra�
jewie. Wkrótce granica na tym odcinku na�
brała charakteru państwowego, oddzielała III
Rzeszę od sowieckiej Zachodniej Białorusi.
Po 22 czerwca 1941 roku nadprezydent Prus
Wschodnich Erick Koch objął władzę rów�
nież nad Bezirkiem Białystok. W pobliżu wsi
Bogusze ulokowano obóz dla jeńców Armii
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To już było

M
Zabytkowy Kościół Ostrykół (1667 r.).

Czerwonej (mówi się nawet o 23 tys. ofiar),
w którym później przetrzymywano również
żołnierzy francuskich i włoskich. W pobliżu
(Grajewo, Kosówka, Prostki) istniały obozy
karne dla Polaków i Żydów, dokonywano
licznych egzekucji. Prostki zostały ciężko
doświadczone w ostatnich dniach stycznia
1945 roku, żołnierze sowieccy potraktowali
miasteczko jako teren zdobyczny, bo znajdu�
jący się w Prusach Wschodnich. Zniszczenia
były tak rozległe (w znacznej mierze nie�
związane bezpośrednio z walką), że w 1946
roku naliczono w opisywanej miejscowości

Zabytkowy słup graniczny (1545 r.).

tylko około 750 mieszkańców. Gehennę
przeżywali także Mazurzy potraktowani in
gremio jako faszyści niemieccy, plagą stali się
szabrownicy z terenów II RP.

Białostockie, suwalskie,
olsztyńskie
Po dłuższych perturbacjach Prostki, wraz
z całym powiatem ełckim, zostały włą�
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czone do województwa białostockiego.
Nowa władza zwlekała z rozpoczęciem
odbudowy, tym bardziej że w okolicy
działały oddziały podziemia niepodległo�
ściowego. Chętniej za to rozbierano zruj�
nowane budowle dla pozyskania cegły.
Nadzieję na poprawę sytuacji wzbudziło
przeniesienie w 1950 roku gminy Prostki
do powiatu grajewskiego. Uruchomiono
tartak, potem także wytwórnię chemiczną
i mleczarnię, zakład metalowy. W 1954
roku wieś Prostki otrzymała status osie�
dla, organizowano imprezy kulturalne
(istniało kino), przybywało stopniowo
mieszkańców. Kolejne reformy admi�
nistracyjne sprawiły, że od 1975 roku
Prostki znalazły się w województwie su�
walskim (Grajewo w łomżyńskim), a od
1999 roku w województwie warmińsko�
-mazurskim. Nie spełniły się nadzieje
związane z elektryfikacją linii kolejowej,
dotkliwie odczuto zmiany strukturalne
w rolnictwie. Trudno było sobie wy�
obrazić, że na stacji Prostken formowa�
no pociągi na około dwudziestu torach.
Obecnie szansę upatruje się w rozwoju
turystyki, bo rzeczywiście okolica tu ład�
na, spokojna.
Czy Prostki staną się miastem?
Zbliżają się do stanu zaludnienia sprzed
wybuchu I wojny światowej, ich związki
z Grajewem i Białymstokiem są o wiele
słabsze niż z Ełkiem i Olsztynem. W 1999
roku zadecydowano, że otworzona zosta�
nie granica sprzed wieków, choć już nie
państwowa, a regionalna.

ówią na niego „dziki Bułgar”,
który zaklina świat w kresce
i biało-czarnej plamie. On
sam nazywa siebie „boskim
wyrobnikiem”. Żoro urodził się w 1936 roku
w Swilengradzie w Bułgarii, od trzydziestu
lat mieszka w Białymstoku. Studia ukończył
u prof. Aleksandra Popliłowa ze specjalizacją
grafika użytkowa. Tworzy realistyczne rysun�
ki portretowe, szkice z natury i pejzaże. Upra�
wia także tzw. plastykę użytkową – wykonu�
je plakaty, ilustracje książkowe, cerkiewne
malowidła ścienne. Posługuje się akwarelą,
tuszem, kredką i temperą. Jest laureatem
Międzynarodowego Festiwalu Młodzieży
w Sofii, zdobył także główną nagrodę w kon�
kursie, organizowanym przez Akademię
Sztuk Pięknych, w kategorii „Akt” .
Prace Georgiego Andreeva wysta�
wione były w Sali Multimedialnej Biblioteki
Głównej UMB w dniach 12 – 31 maja 2011
roku. Jego obrazy można także oglądać na
wielu wystawach w kraju i za granicą.

Zapraszamy

O

twarcie wystawy Jarosława
Głoda nastąpi 2 czerwca 2011
roku o godz. 18.00 w Sali Mul�
timedialnej Biblioteki Głów�
nej UMB. Artysta zajmuje się malarstwem
już od 20 lat, maluje obrazy olejne i akwa�
rele, posługuje się też akrylem, tuszem
i technikami suchymi. Największą popu�
larnością cieszą się jego prace w akwareli,
przedstawiające miasto Białystok. Więcej
informacji można uzyskać na stronie in�
ternetowej: http://www.art.bialystok.pl/.

bj.

Autor jest prof. dr. hab.
– pracuje na Wydziale HistorycznoSocjologicznym
Uniwersytetu w Białymstoku.
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