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WSTÊP

Ogromne zainteresowanie naszym wczeœniejszym wydawnictwem dotycz¹cym 

kultury materialnej Welskiego Parku Krajobrazowego zachêci³o nas do kontynuowania 

tematu. W 10 rocznicê istnienia oddajemy do r¹k Pañstwa ,,Przewodnik kulturowy po 

Welskim Parku Krajobrazowym". Obszary chronione w Polsce s¹ terenami o wybitnych 

walorach œrodowiska przyrodniczego oraz szczególnych wartoœciach kulturowych, 

estetyczno-krajobrazowych i turystyczno-wypoczynkowych. W niniejszym 

opracowaniu chcemy zaprezentowaæ walory  historyczne i kulturowe jednego ze 120 

parków krajobrazowych w Polsce. Zebrane materia³y s¹ wynikiem kilkuletnich badañ 

przeprowadzonych na terenie Welskiego Parku Krajobrazowego przez pracowników i 

sympatyków tego regionu na styku Mazowsza, Warmii i Mazur, tudzie¿ Pomorza. 

Welski Park Krajobrazowy utworzony zosta³ w latach 1995/96 na terenie 

o powierzchni ponad 24 tys. ha, w tym otulina 3,8 tys. ha w postaci obszaru chronionego 

krajobrazu. Osi¹ hydrograficzn¹ Parku jest rzeka Wel stanowi¹ca g³ówny dop³yw Drwêcy. 

Wel przep³ywa przez szereg jezior i ma w wielu miejscach charakter rzeki górskiej, 

stanowi¹c atrakcyjny szlak kajakowy. Teren Parku odznacza siê urozmaicon¹ rzeŸb¹, co 

zwi¹zane jest z po³o¿eniem w strefie moreny czo³owej. Cennym walorem przyrodniczym 

Parku s¹ du¿e powierzchnie torfowiskowo-bagienne. Na terenie Parku znajduje siê 10 

istniej¹cych i projektowanych rezerwatów przyrody oraz szereg pomników przyrody. 

G³ównym oœrodkiem obs³ugi ruchu turystycznego jest Lidzbark Welski.

Welski Park Krajobrazowy znajduje siê w województwie warmiñsko-mazurskim. 

Po³o¿ony jest na obszarze czterech gmin: Lidzbark, Rybno, P³oœnica w powiecie 

Dzia³dowo oraz Grodziczno w powiecie Nowe Miasto Lubawskie.

Charakterystyczn¹ cech¹ WPK jest ró¿norodnoœæ cech œrodowiska przyrodniczego, co 

uwidocznia siê m. in. w bogactwie flory i fauny oraz w zró¿nicowaniu krajobrazu

Wartoœci krajobrazowe Parku wzbogacaj¹ tak¿e liczne obiekty dziedzictwa kulturowego, 

sk³adaj¹ siê na nie:

– obiekty architektury (zabytkowe  budowle sakralne, budynki mieszkalne  

i gospodarcze z XIX w., budowle przemys³owe oraz u¿ytecznoœci publicznej)

– za³o¿enia i uk³ady przestrzenne; ( zespo³y dworsko-pa³acowe, zabytkowe za³o¿enia 

zieleni)

– obiekty historyczne; (stanowiska archeologiczne g³ównie z okresu póŸnego 

œredniowiecza)

– miejsca pamiêci narodowej.

Atrakcyjnoœæ kulturowa parku wi¹¿e siê zarówno z przesz³oœci¹ historyczn¹ tego 

obszaru, jak i po³¹czenia reliktów architektury z interesuj¹cym krajobrazem 

rozpatrywanym w kategoriach przemian kultury i gospodarki na tych cennych 

przyrodniczo terenach. We wspó³czesnej turystyce w³aœnie zlepek cech, ró¿norodnoœæ 

rodzajowa walorów turystycznych i mo¿liwoœæ ich wielostronnego wykorzystania 

turystycznego, stanowi¹ wa¿ne kryteria atrakcyjnoœci turystycznej regionu i miejscowoœci.  

Powodem takiej tendencji w ocenie uwarunkowañ rozwojowych turystyki s¹ coraz silniej 
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wystêpuj¹ce w œwiatowej turystyce zrównowa¿onej trendy  ³¹czenia celów 

wypoczynkowych z poznawczymi i aktywny stosunek do odwiedzanego œrodowiska.

Prowadzone na terenie Welskiego Parku Krajobrazowego badania naukowe 

czêœciowo pokazane w niniejszej publikacji, daj¹ mo¿liwoœæ wzbogacenia i podnoszenia 

jakoœci walorów kulturowych i powinny polegaæ na :

– potraktowaniu substancji zabytkowej jako wyj¹tkowo pozytywnego t³a dla 

organizacji ró¿norodnych imprez kulturalnych, gastronomicznych, rozrywkowych 

itp., z d¹¿eniem do kszta³towania ich stylowego charakteru powi¹zanego zarówno 

z epokami reprezentowanymi przez obiekty zabytkowe, jak te¿ cechami lokalnymi 

i regionalnymi (turnieje, zjazdy mi³oœników historii, przyrody, imprezy zwi¹zane 

z pojezierzami),

– o¿ywieniu kultury wspó³czesnej - dla kultywowania i sta³ego wzbogacania tradycji, 

bez wykluczenia elementów nowych, lecz odpowiadaj¹cych spo³ecznoœci miejscowej;

– kreowaniu w³asnej „to¿samoœci", która wynika z pamiêci i  zapisów zwi¹zanych 

z kultur¹ spo³eczn¹, zwyczajami, kuchni¹ regionaln¹, wybitnymi postaciami 

pochodz¹cymi z tych terenów, a ponadto z u¿yciem lokalnych materia³ów 

budowlanych, dba³oœci¹ o wystrój architektoniczny, zazielenianie i ukwiecanie 

odwiedzanych miejsc i obiektów, stworzenie warunków do utrzymywania czystoœci itp.

Nasze wydawnictwo u³atwia to zadanie pokazuj¹c jako przyk³ad fragment zbioru 

miejscowej mowy zamieszczonej w rozdziale pod nazw¹ „S³ownik gwary lubawskiej”. 

Wraz z up³ywem czasu coraz rzadziej u¿ywane s¹ zwroty i wyrazy dawniej powszechne 

w gwarze miejscowej ludnoœci. Dlatego tak wa¿ne jest, aby w dobie komercjalizacji 

i coraz szybszego tempa ¿ycia d¹¿yæ do zachowania wartoœci  kulturowych, które 

zanikaj¹ bezpowrotnie. Przewodnik niniejszy jest prób¹ przeciwdzia³ania temu 

nieodwracalnemu procesowi - utrwalenia i popularyzacji tych wartoœci. Jest to zgodne 

z celami, jakie wytyczaj¹ przed sob¹ parki krajobrazowe w Polsce.

Równie¿ doœwiadczenia z przeprowadzonych Jarmarków Archeologicznych 

w Tarczynach wspólnie z Parkiem daj¹ posmak umiejêtnego wykorzystania walorów 

kulturowych i przyrodniczych a opisane „ Okolice Lidzbarka" przybli¿aj¹ problemy 

pogranicza kulturowego. 

Pragniemy z³o¿yæ najszczersze wyrazy wdziêcznoœci na rêce wszystkich, którzy 

przyczynili siê do zebrania informacji zawartych w Przewodniku i udostêpnili swoje 

materia³y nieodp³atnie.

¯ycz¹c przyjemnej lektury zachêcam do odwiedzania naszych Muzeów

DYREKTOR 

Welskiego Parku Krajobrazowego

mgr in¿. Krzysztof G³ówczyñski
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Robert Kostecki

(Pas³êk)

Szlacheckie „gniazda rodowe” zlokalizowane na terenie 

Welskiego Parku Krajobrazowego i jego okolic

Welski Park Krajobrazowy po³o¿ony jest na terenie historycznej ziemi sasiñskiej, stanowi¹cej 

niegdyœ pas pograniczny miêdzy Prusami i Mazowszem. Pogranicze polsko-pruskie by³o od wieków 

terenem ci¹g³ych walk, wskutek których dotychczasowi jego mieszkañcy czêœciowo wyginêli lub 

rozproszyli siê. W pocz¹tkach XIII wieku, gdy Polska by³a os³abiona rozbiciem dzielnicowym, Prusowie 

przeszli do akcji zaczepnej. W okresie tym Prusowie posunêli swe gródki w najbli¿sze okolice Torunia, 

a ich zagony siêgnê³y nawet P³ocka.

Konrad Mazowiecki nie mog¹c powstrzymaæ nasilaj¹cych siê napadów ze strony Prusów, poprosi³ 

w 1226 roku o pomoc rycerzy zakonnych pod wezwaniem Najœwiêtszej Marii Panny. Zakon Krzy¿acki 

ju¿ w 1228 roku rozpocz¹³ dzia³ania wojenne przeciw Prusom w okolicy Torunia i Nieszawy. Wkrótce 

Krzy¿acy zajêli ca³¹ Ziemiê Che³miñsk¹. W 1233 roku przekroczyli rzekê Osê i rozpoczêli podbój ziem 

pruskich. Podbój Prus trwa³ 50 lat i zakoñczy³ siê ca³kowit¹ przegran¹ pogañskich plemion. Rozpoczê³a 

siê kolonizacja wschodnich terenów Prus, zmienionych podczas walk w bezludn¹ puszczê. Tutaj 

osadnictwo rozwija³o siê w trudnych warunkach wskutek ci¹g³ych najazdów litewskich, które dociera³y 

a¿ do Ziemi Lubawskiej. Jednak pod ochron¹ warownych zamków, powstawa³y na tych obszarach 

polskie, pruskie i niemieckie maj¹tki rycerskie.

W chwili sprowadzenia Krzy¿aków, dawna, plemienna ziemia sasiñska by³a bardzo s³abo 

zaludniona. Krzy¿acy zajêli j¹ w 1254 roku. W 1321 roku na tym obszarze nadali Krzy¿acy 1440 w³ók 

ziemi rycerzom pochodz¹cym z Ziemi Che³miñskiej. By³o to pierwsze nadanie na ziemi sasiñskiej,

za którym sz³y kolejne. Osadnicy nap³ywali te¿ z przyleg³ego Mazowsza. Dopóki jednak ziemie te by³y 

terenami ci¹g³ych wojen i najazdów, o kolonizacji na szersz¹ skalê nie mo¿na by³o myœleæ. Dopiero, 

kiedy po pokoju nad  jeziorem Melno w 1422 roku napady litewskie usta³y, pograniczne puszcze 

zaczê³y siê ¿ywio³owo zaludniaæ osadnikami z Mazowsza. Nêci³y ich lasy z mnóstwem dzikiej 

zwierzyny oraz liczne wody pe³ne ryb. Wracali do swych rodzinnych stron dawni uchodŸcy pruscy lub 

ich spolszczeni potomkowie, czêsto ze statusem szlachcica. Tak¿e nieliczne rodziny szlacheckie 

pochodzenia pruskiego, wierne od pocz¹tku Zakonowi tzw. wityngowie, otrzymywa³y dobra na prawie 

che³miñskim. Do pocz¹tku wojny trzynastoletniej za³o¿ono na ziemi sasiñskiej 88 wsi rycerskich.

O wiele bardziej ruch osadniczy wzmóg³ siê po pokoju toruñskim w 1466 roku. Nowa fala 

osadników polskich nap³ynê³a do Prus Zakonnych. Wtedy to sieci¹ wsi mazurskich pokry³y siê tereny 

komornictw krzy¿ackich. Wœród osadników by³o du¿o drobnej szlachty z województw: mazowieckiego 

i p³ockiego. W tym czasie ziemia na Mazowszu by³a ju¿ wyja³owiona, a maj¹tki bardzo rozdrobnione w 

wyniku podzia³ów rodzinnych. Dlatego te¿, tamtejsza szlachta tak chêtnie porzuca³a rodzinne piaski 

i sz³a na pó³noc.

Nap³ywaj¹cy rycerze tworzyli swoje nazwiska od nazw w³oœci, których stali siê posiadaczami, tzw. 

pierwotnych gniazd rodowych, albo te¿ swym dobrom ziemskim nadawali, jak to siê wówczas 

zdarza³o, nazwy pochodz¹ce ze stron ojczystych, czêsto identyczne lub zbli¿one do nazw swoich wsi 

rodzinnych. By³y to tzw. nabyte gniazda rodowe. Zdarza³y siê te¿ przypadki, ¿e celowo osiadali 

w miejscowoœci, której nazwa wspó³brzmia³a z ich nazwiskiem.

W niniejszym opracowaniu ujêto te miejscowoœci zlokalizowane na obszarze Welskiego Parku 

Krajobrazowego i jego najbli¿szej okolicy, które wspó³brzmi¹ z nazwiskami ich dawnych w³aœcicieli.

Wizerunki herbów zaczerpniêto z nastêpuj¹cych wydawnictw: Leszczyc Z., Herby szlachty polskiej; 

Kochanowski J., Rycerskie herby Polaków; Magazyn Heraldyczny; Herbarz Siebmachera.
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Che³sty
Za³o¿one zosta³y prawdopodobnie na pocz¹tku XV wieku. Stanowi³y wówczas maj¹tek lenny nale¿¹cy 

do wójtostwa krzy¿ackiego w Lidzbarku. Od 1490 roku Che³sty podlega³y parafii katolickiej 

w Lidzbarku. Od pocz¹tku XV wieku do 1788 r. nale¿a³y do Che³stowskich herbu Jastrzêbiec, 

wywodz¹cych siê z Che³stowa, w powiecie p³ockim. W czasie wojen szwedzkich koœció³ w Lidzbarku 

zosta³ powa¿nie zniszczony. W latach 1712-1725 odbudowany za pieni¹dze Marcina Che³stowskiego 

(† przed 1722), podkomorzego che³miñskiego i podwojewodziego pomorskiego, syna Paw³a († przed 

1696). Marcin z ma³¿eñstwa z Konstancj¹ Zawadzk¹ mia³ syna. W 1719 r. Marcinowi Che³stowskiemu 

przekaza³a Konstancja, córka Stanis³awa Straszewskiego, dobra Straszewy. Po wojnach szwedzkich 

Che³stowscy zostali te¿ w³aœcicielami Wlewska (do koñca XVII w.). W 1690 r. Pawe³ Che³stowski 

wystawi³ we Wlewsku koœció³. W pierwszej po³owie XVIII wieku w³aœcicielami w Che³stach byli Cyprian i 

Franciszek Che³stowscy. W 1742 r. Marceli Che³stowski, syn Cypriana, a brat Agnieszki, kupi³ czêœæ 

Che³st od Konstancji Che³stowskiej. Marceli Che³stowski z Katarzyn¹ B¹kowsk¹ mia³ dzieci: Marcelego, 

Jana, Nepomucena i Katarzynê. Z nich Jan (ur. ok. 1753 r.) i Nepomucen Che³stowscy byli w latach 

1787-1789 w³aœcicielami czêœci Rynku i Trzcina, a od 1795 dziedzicem w Trzcinie by³ Franciszek 

Che³stowski. 

M. Bär, Der Adel und der adlige Grundbesitz in polnisch-prussen zur Zeit der preussischen 

Besitzergreifung, Mitteilungen der K. Preussischen Archivverwaltung, H. 19, Leipzig 1911, s. 38, 206, 

219, 223; A. Boniecki, Herbarz Polski, t. II, Warszawa 1900, s. 370; J. Kapiñski, W. Grodzka, 

Przewodnik po zabytkach kultury materialnej Welskiego Parku Krajobrazowego, Dzia³dowo 2001,

s. 5; J. Krzepela, Rody ziem pruskich, Kraków 1927, s. 12, 109; J. £empicki, Herbarz Mazowiecki. 

Powiat P³ocki, t. II, s. 119; G. A. v. Mülverstedt, Ausgestorbener preußischer Adel, Provinz Preußen,

[w:] Siebmachers grosse und allgemeine Wappenbuch, Band VI, Abt. 4, s. 24, tab. 18, Nürnberg 1874; 

K. Niesiecki, Herbarz Polski, wyd. J. Nep. Bobrowicz, t. III, Lipsk 1839, s. 26; Dzia³dowo, z dziejów 

miasta i powiatu, Praca zbiorowa pod red. W. Koryckiej, Olsztyn 1966, s. 136, 167. 
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Cibórz
W okresie pañstwa krzy¿ackiego nale¿a³ do wójtostwa krzy¿ackiego w Lidzbarku. Na mocy drugiego 

pokoju toruñskiego w 1466 r., Cibórz wraz z ca³¹ Ziemi¹ Micha³owsk¹ wszed³ w sk³ad Polski. W XVI 

wieku prawdopodobnie by³ siedzib¹ Ciborskich h. Lubicz. W 1672 r. w³aœcicielem czêœci pobliskiego 

Ma³ego £êcka by³ Pawe³ Ciborski. Ciborskich notowano w Ma³ym £êcku jeszcze w XVIII wieku. Ciborscy 

byli te¿ dzier¿awcami i w³aœcicielami ziemskimi:  w Œwieciu (1682), w powiecie brodnickim oraz 

w Przesznie (1744), Lipniczkach (1746), Bartoszewicach (1753), G³aziejewie (1758) i Cholewicach 

(1778), w województwie che³miñskim.

M. Bär, Der Adel und der adlige Grundbesitz in polnisch-prussen zur Zeit der preussischen 

Besitzergreifung, Mitteilungen der K. Preussischen Archivverwaltung, H. 19, Leipzig 1911, s. 177, 180, 

182, 187, 194; A. Boniecki, Herbarz Polski, t. III, Warszawa 1900, s. 145; J. Kapiñski, W. Grodzka, 

Przewodnik po zabytkach kultury materialnej Welskiego Parku Krajobrazowego, Dzia³dowo 2001, s. 7; 

J. Krzepela, Rody ziem pruskich, Kraków 1927, s. 2, 13, 54, 95; Dzia³dowo, z dziejów miasta i powiatu, 

Praca zbiorowa pod red. W. Koryckiej, Olsztyn 1966, s. 151.  
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Ciechanówko
Osada powsta³a we wczesnym œredniowieczu. Oko³o 1400 r. by³a maj¹tkiem lennym nale¿¹cym do 

biskupa che³miñskiego. W 1420 r. przy³¹czono j¹ do parafii w Lidzbarku. Na mocy drugiego pokoju 

toruñskiego w 1466 r. Ciechanówko wesz³o w sk³ad Polski, staj¹c siê w³asnoœci¹ królewsk¹. Wieœ by³a 

siedzib¹ Ciechanowskich. Zapewne byli ga³êzi¹ Ciechanowieckich vel Ciechanowskich h. D¹browa.

A. Boniecki, Herbarz Polski, t. III, Warszawa 1900, s. 151; J. Kapiñski, W. Grodzka, Przewodnik

po zabytkach kultury materialnej Welskiego Parku Krajobrazowego, Dzia³dowo 2001, s. 7, 8.

Dêbieñ
Wieœ powsta³a w 1335 r. na gruntach nale¿¹cych do dóbr sto³owych biskupa che³miñskiego, jako 

maj¹tek lenny. Nazwisko Dembieñski vel Dêbieñski wystêpowa³o w Dêbieniu ju¿ w 1537 r. W pocz¹tku 

XVII wieku £ukasz Dêbieñski z Dêbienia zapisa³ koœcio³owi w Rumianie darowiznê w wysokoœci 700 

z³otych. £ukasz Dêbieñski naby³ po³o¿one nieopodal Dêbienia dobra Truszczyny. W latach 1670-1682 

r. Dêbieñscy byli te¿ w³aœcicielami we Wlewsku.

A. Boniecki, Herbarz Polski, t. IV, Warszawa 1901, s. 235; J. Kapiñski, W. Grodzka, Przewodnik

po zabytkach kultury materialnej Welskiego Parku Krajobrazowego, Dzia³dowo 2001, s. 8;

W. Kêtrzyñski, O ludnoœci polskiej w Prusiech, niegdyœ krzy¿ackich, Lwów 1882, s.133; J. Krzepela, 

Rody ziem pruskich, Kraków 1927, s. 19, 109; Dzia³dowo, z dziejów miasta i powiatu, Praca zbiorowa 

pod red. W. Koryckiej, Olsztyn 1966, s. 141, 164.
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Grzybiny
Grzybiny powsta³y na ziemiach nadanych w 1321 r. przez mistrza krajowego Zakonu Krzy¿ackiego 

rycerzowi che³miñskiemu, Konradowi von Wansen, pochodz¹cemu  z Grzybna pod Brodnic¹, bratu 

Heinemana z W¹dzyna. Jurga z Grzybin (de Grebin) nale¿a³ do Towarzystwa Jaszczurczego

i do Zwi¹zku Pruskiego. Przedstawiciele rodziny u¿ywali herbu w³asnego.

G. A. v. Mülverstedt, Ausgestorbener preußischer Adel, Provinz Preußen, [w:] Siebmachers grosse und 

allgemeine Wappenbuch, Band VI, Abt. 4, s. 24, tab. 18, Nürnberg 1874; T. Karczewska, Przegl¹d 

pieczêci pruskich z dokumentów traktatu toruñskiego z 1466 roku, Komunikaty Mazursko-Warmiñskie, 

Nr 4, 1962, s. 769, 770.
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Koszelewy
Koszelewy by³y gniazdem rodziny Koszelewskich. Prawdopodobnie chodzi tu o Koszlawskich vel 

Kuszelewskich herbu Prawdzic odm. W latach 1601-1602 Grzegorz Kuszelewski kwituje podskarbiego 

ziem pruskich z odbioru nale¿nego mu jurgieltu.

A. Boniecki, Herbarz Polski, t. XIII, Warszawa 1909, s. 278; W. Kêtrzyñski, O ludnoœci polskiej 

w Prusiech, niegdyœ krzy¿ackich, Lwów 1882, s. 327; J. Kapiñski, W. Grodzka, Przewodnik po 

zabytkach kultury materialnej Welskiego Parku Krajobrazowego, Dzia³dowo 2001, s. 16-20; 

J. Krzepela, Rody ziem pruskich, Kraków 1927, s. 44; W. Wittyg, Nieznana szlachta polska i jej herby, 

Kraków 1908, s. 170. 
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Kowaliki 
W drugiej po³owie XVI wieku Kowaliki wchodzi³y w sk³ad parafii w Mrocznie nale¿¹cej do dóbr 

biskupstwa che³miñskiego. W drugiej po³owie XVII wieku w³aœcicielami Kowalik byli  Jan i Maciej 

Kowalkowscy. Prawdopodobnie nale¿eli do rodziny Kowalkowskich herbu Przegonia z Kowalek, 

w Ziemi Dobrzyñskiej.

A. Boniecki, Herbarz Polski, t. XII, Warszawa 1908, s. 14, 15; J. Kapiñski, W. Grodzka, Przewodnik po 

zabytkach kultury materialnej Welskiego Parku Krajobrazowego, Dzia³dowo 2001,s. 20; J. Krzepela, 

Rody ziem pruskich, Kraków 1927, s. 44.
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£êck Ma³y
Wieœ czynszowa nale¿¹ca niegdyœ do dóbr krzy¿ackich. W 1335 r. Wapl, Nadron, Skawota, otrzymali 

100 w³ók ziemi, na której powsta³y wsie  Wielki i Ma³y ³êck. £êck Ma³y by³ gniazdem £êckich herbu 

Ostoja. W 1483 mieszka³ tu Bartosz £êcki. W 1635 r. w³aœcicielem czêœci Ma³ego £êcka by³ Jan £êcki. 

W 1672 r. dziedzicem czêœci tej wsi by³, byæ mo¿e ten sam, Jan £êcki.

Boniecki, Herbarz Polski, t. XV, Warszawa 1912, s. 315; W. Kêtrzyñski, O ludnoœci polskiej w Prusiech, 

niegdyœ krzy¿ackich, Lwów 1882, s. 236; J. Krzepela, Rody ziem pruskich, Kraków 1927, s. 54; 

Dzia³dowo, z dziejów miasta i powiatu, Praca zbiorowa pod red. W. Koryckiej, Olsztyn 1966, s. 151. 
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Ruszkowo
Zosta³o za³o¿one na terenie dóbr lennych nadanych w 1321 r. Pierwotnie, Ruszkowo by³o siedzib¹ 

rodziny von Rauschke herbu Prawdzic. Prawdopodobnie, póŸniej sta³o siê gniazdem rodziny 

Ruszkowskich herbu Ogoñczyk. W 1566 r. starost¹ ksi¹¿êcym w Dzia³dowie by³ Andrzej Ruszkowski 

z Ruszkowa. 

O. T. v. Hefner, A. Grenser, G. A. v. Mülverstedt, Der blühende Adel des Königreichs Preußen. Edelleute, 

[w:] Siebmachers grosse und allgemeine Wappenbuch, Band III, Abt. 2, s. 340, tab. 394, Nürnberg 

1874; W. Kêtrzyñski, O ludnoœci polskiej w Prusiech, niegdyœ krzy¿ackich, Lwów 1882, s. 308, 384  

wymienia Ruszkowskich (von Rauschke) z Ruszkowa, w pow. dzia³dowskim,  h. Prawdzic, notowanych 

w Nadrowie i Lipówce oraz Ruskowskich z Ruska Ma³ego, pow. szczytnieñski, h. Lubicz;

G. A. v. Mülverstedt, Ausgestorbener preußischer Adel, Provinz Preußen, [w:] Siebmachers grosse

und allgemeine Wappenbuch, Band VI, Abt. 4, s. 66, 74, tab. 49, 55, Nürnberg 1874; Dzia³dowo, 

z dziejów miasta i powiatu, Praca zbiorowa pod red. W. Koryckiej, Olsztyn 1966, s. 77, 160.
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Rynek
Rynek by³ gniazdem Rynkowskich herbu Pilawa. W 1714 r. w³aœcicielem czêœci Rynku by³ Jan 

Rynkowski. Jego dzieæmi byli: Marcin, Grzegorz, Magdalena Ma³gorzata, Apolonia i Anna. W 1743 

roku istnia³y tu dwie wsie: Rynek Szlachecki i Rynek W³oœciañski, podlegaj¹ce parafii w Kie³pinach.

M. Bär, Der Adel und der adlige Grundbesitz in polnisch-prussen zur Zeit der preussischen 

Besitzergreifung, Mitteilungen der K. Preussischen Archivverwaltung, H. 19, Leipzig 1911, s. 219;

O. T. v. Hefner, A. Grenser, G. A. v. Mülverstedt, Der blühende Adel des Königreichs Preußen. Edelleute, 

[w:] Siebmacher's Wappenbücher, Band III, Abt. 2, Nürnberg 1878, s. 341, tab.395; J. Kapiñski, 

W. Grodzka, Przewodnik po zabytkach kultury materialnej Welskiego Parku Krajobrazowego, 

Dzia³dowo 2001, s. 35; G. A. v. Mülverstedt, Der abgestorbene preußische Adel, Provinz Preußen

(Ost  und Westpreußen), [w:] Siebmacher's Wappenbücher, Band VII, Abt. 3, a,  Nürnberg 1900, s. 36, 

tab. 25.
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Straszewy
Od XVI wieku Straszewy nale¿a³y do parafii katolickiej w Mrocznie. By³y gniazdem tzw. „nabytym" 

Straszewskich herbu Radwan i przydomku Strassen, wywodz¹cych siê ze Straszewa, w pow. m³awskim. 

W 1537 biskup che³miñski nada³ niedaleki Dêbieñ na prawie magdeburskim Jakubowi Straszewskiemu. 

Stanis³aw Straszewski (1654), syn Walentego, dziedzic Straszewa, mia³ czterech synów. W 1719 r. 

Konstancja, córka Stanis³awa Straszewskiego, przekaza³a Marcinowi Che³stowskiemu dobra 

Straszewy.

J. Kapiñski, W. Grodzka, Przewodnik po zabytkach kultury materialnej Welskiego Parku 

Krajobrazowego, Dzia³dowo 2001, s. 36; J. Krzepela, Rody ziem pruskich, Kraków 1927, s. 93;

J. £empicki, Herbarz Mazowiecki. Powiat P³ocki, t. II, s. 119; K. Niesiecki, Herbarz Polski, wyd. J. Nep. 

Bobrowicz, t. III, Lipsk 1841, s. 533.
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Szczupliny
W pierwszej po³owie XIV wieku komtur dzierzgoñski nada³ ziemiê Janowi ze Szczuplinek herbu Panna 

Zhañbiona (³ac. Virgo Violata), cz³onkowi Towarzystwa Jaszczurczego. Na tym obszarze powsta³ 

folwark rycerski  w Szczuplinach.

K. Górski, Studia i szkice z dziejów pañstwa krzy¿ackiego, Olsztyn 1986, s. 11, 15; J. Kapiñski, 

W. Grodzka, Przewodnik po zabytkach kultury materialnej Welskiego Parku Krajobrazowego, 

Dzia³dowo 2001, s. 36-38;G. A. v. Mülverstedt, Ausgestorbener preußischer Adel, Provinz Preußen, 

[w:}Siebmachers grosse und allgemeine Wappenbuch, Band VI, Abt. 4, s. 12, tab.7, Nürnberg 1874; 

Dzia³dowo, z dziejów miasta i powiatu, Praca zbiorowa pod red. W. Koryckiej, Olsztyn 1966, s. 77, 

164.
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J. Kapiñski, W. Grodzka, Przewodnik po zabytkach kultury materialnej Welskiego Parku 

Krajobrazowego, Dzia³dowo 2001, s. 39; J. Krzepela, Rody ziem pruskich, Kraków 1927, s. 100;

Z. Leszczyc, Herby szlachty polskiej, Poznañ 1908, s. 118; Dzia³dowo  z dziejów miasta i powiatu, 

Praca zbiorowa pod red. W. Koryckiej, Olsztyn 1966, s. 141, 164.

Truszczyny
Wieœ za³o¿ona na terenie dóbr nadanych w 1336 r. przez biskupa che³miñskiego. Nale¿y do parafii 

w Zwiniarzu. Z Truszczyn  wywodzi siê rodzina Truszczyñskich h. Grzyma³a, notowana w 1570 r. 

W 1740 r. w³aœcicielami czêœci w Dêbieniu byli Truszczyñscy: Jakub (2 w³óki), Jan (7 w³ók), Pawe³ 

(5 w³ók) i Pawe³ II (4 w³óki).
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Trzcin
W drugiej po³owie XVI wieku Trzcin (niem. Rohrfeld) nale¿a³ do parafii katolickiej w Mrocznie i wchodzi³ 

w sk³ad dóbr biskupstwa che³miñskiego. W drugiej po³owie XVII wieku we wsi znajdowa³y siê dwa 

folwarki szlacheckie. Trzcin by³ siedzib¹ rodziny Rohr-Trzciñskich herbu Rawicz. W latach 1608-1670  

w³aœcicielami jednego z dzia³ów w po³o¿onym nieopodal Wlewsku byli Trzciñscy. Jeszcze w XVIII wieku 

Trzciñscy dziedziczyli czêœæ Trzcina.

M. Bär, Der Adel und der adlige Grundbesitz in polnisch-prussen zur Zeit der preussischen 

Besitzergreifung, Mitteilungen der K. Preussischen Archivverwaltung, H. 19, Leipzig 1911, s. 223;

O.T. v. Hefner, A. Grenser, G. A. v. Mülverstedt, Der blühende Adel des Königreichs Preußen. Edelleute,

[w:] Siebmacher's Wappenbücher, Band III, Abt. 2, Nürnberg 1878, s. 419, tab. 463; J. Kapiñski,

W. Grodzka, Przewodnik po zabytkach kultury materialnej Welskiego Parku Krajobrazowego, 

Dzia³dowo 2001, s. 39, 49; J. Krzepela, Rody ziem pruskich, Kraków 1927, s. 100, 101, 109;

K. Niesiecki, Herbarz Polski, wyd. J. Nep. Bobrowicz, t. IX, Lipsk 1842, s. 127, 128; Dzia³dowo,

z dziejów miasta i powiatu, Praca zbiorowa pod red. W. Koryckiej, Olsztyn 1966, s. 167. 
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Uzdowo
Uzdowo powsta³o w 1321 r. na ziemiach nadanych przez mistrza krajowego Zakonu Krzy¿ackiego 

Piotrowi z Leszcza i jego towarzyszom, rycerzom z ziemi che³miñskiej. Heineman z Uzdowa (niem. von 

Usdau) by³ sêdzi¹ ziemskim ostródzkim (1382). W 1442 r. urz¹d ten sprawowa³ Jan z Uzdowa. 

Przedstawiciele tej rodziny nale¿eli do Towarzystwa Jaszczurczego i pieczêtowali siê herbem w³asnym. 

Uwa¿ani s¹ za rodzinê wymar³¹. Z Uzdowa wywodz¹ siê te¿ Uzdowscy herbu Boñcza i przydomku 

Ostasz. W 1672 r. w³aœcicielem czêœci w pobliskim Ma³ym £êcku by³ Andrzej Uzdowski. W 1697 r. 

w³aœcicielem Uzdowa by³ Wojciech z Ostaszew Uzdowski, pochodz¹cy z rodziny Ostaszewskich herbu 

Ostoja, w³aœcicieli Uzdowa. 

W Kêtrzyñski, O ludnoœci polskiej w Prusiech, niegdyœ krzy¿ackich, Lwów 1882, s. 295, 308;

J. Krzepela, Spis miejscowoœci i rodów ziemiañskich województwa pomorskiego, Kraków 1925, s. 123; 

J. Krzepela, Rody ziem pruskich, Kraków 1927, s. 103; G. A. v. Mülverstedt, Ausgestorbener 

preußischer Adel, Provinz Preußen, [w:] Siebmachers grosse und allgemeine Wappenbuch, Band VI, 

Abt. 4, s. 102, tab. 74, Nürnberg 1874; Z. Leszczyc, Herby szlachty polskiej, Poznañ 1908, s. 40; 

Dzia³dowo, z dziejów miasta i powiatu, Praca zbiorowa pod red. W. Koryckiej, Olsztyn 1966, s. 151, 
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G. A. v. Mülverstedt, Ausgestorbener preußischer Adel, Provinz Preußen, [w:] Siebmachers grosse und 

allgemeine Wappenbuch, Band VI, Abt. 4, s. 24, tab. 18, Nürnberg 1874; Dzia³dowo, z dziejów miasta 

i powiatu, Praca zbiorowa pod red. W. Koryckiej, Olsztyn 1966, s. 56, 57.

W¹dzyn
Zapewne to Heineman von Wansen (z W¹dzyna pod Brodnic¹), brat Konrada z Grzybna, za³o¿y³ 

folwark rycerski, któremu nada³, jak to siê wówczas czêsto zdarza³o, nazwê swej wsi rodzinnej   

W¹dzyn. 

W¹piersk
Wieœ za³o¿ona przez Krzy¿aków, wchodz¹ca w sk³ad wójtostwa i parafii w Lidzbarku. W 1410 r. 

Krzy¿acy za³o¿yli tu folwark szlachecki. Na mocy drugiego pokoju toruñskiego w 1466 r. W¹piersk 

(tak¿e: W¹pierz) wszed³ w sk³ad starostwa brodnickiego. St¹d wywodzi³a siê rodzinaW¹pierskich.

W 1570 r. W¹pierscy byli w³aœcicielami Samina i Szabdy, w powiecie brodnickim.

J. Kapiñski, W. Grodzka, Przewodnik po zabytkach kultury materialnej Welskiego Parku 

Krajobrazowego, Dzia³dowo 2001, s. 45; J. Krzepela, Rody ziem pruskich, Kraków 1927, s. 85, 96, 

105.
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J. Kapiñski, W. Grodzka, Przewodnik po zabytkach kultury materialnej Welskiego Parku 

Krajobrazowego, Dzia³dowo 2001, s. 49; W. Kêtrzyñski, O ludnoœci polskiej w Prusiech, niegdyœ 

krzy¿ackich, Lwów 1882, s. 139; J. Krzepela, Rody ziem pruskich, Kraków 1927, s. 85, 109;

K. Niesiecki, Herbarz Polski, wyd. J. Nep. Bobrowicz, t. IX, Lipsk 1842, s. 373; Dzia³dowo, z dziejów 

miasta i powiatu, Praca zbiorowa pod red. W. Koryckiej, Olsztyn 1966, s. 167. 

Wlewsk
We Wlewsku ju¿ w 1379 r. istnia³ koœció³. Pocz¹tkowo by³y tu dobra krzy¿ackie, które w 1408 r. drog¹ 

zamiany przesz³y w rêce szlacheckie. Wlewsk by³ gniazdem rodziny Wlewskich herbu Ogoñczyk, 

notowanych ju¿ w XVI wieku. W 1543 r. Wlewski by³ w³aœcicielem Samina, w powiecie brodnickim. 

W 1608 r. Wlewsk by³ podzielony na 9 dzia³ów. W XVII wieku miejscowym proboszczem by³ Wlewski.
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E. Breza, Pochodzenie przydomków szlachty pomorskiej, Zeszyty Naukowe UG, Nr 64, Gdañsk 1986, 

s. 346; O. T. v. Hefner, A. Grenser, G. A. v. Mülverstedt, Der blühende Adel des Königreichs Preußen. 

Edelleute, [w:] Siebmacher's Wappenbücher, Band III, Abt. 2, Nürnberg 1878, s. 462, tab. 501;

W. Kêtrzyñski, O ludnoœci polskiej w Prusiech, niegdyœ krzy¿ackich, Lwów 1882, s. 309; J. Krzepela, 

Spis miejscowoœci i rodów ziemiañskich województwa pomorskiego, Kraków 1925, s.138; J. Krzepela, 

Rody ziem pruskich, Kraków 1927, s. 36, 117.

¯abiny
W XVII wieku ¯abiny by³y gniazdem ¯abiñskich u¿ywaj¹cych przydomek Schewen vel Schäben.

Mieli byæ wspólnego pochodzenia z Katlewskimi h. £odzia, z Katlewa, przydomku Kraffczyk.
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Têsknoœæ za ojczyst¹ mow¹

 O, ojczysta nasza mowo, 

 Coœ kwitnê³a nam przed laty, 

 Zakwitnij¿e nam na nowo, 

 Jako kwitn¹ w lecie kwiaty.

Zalœnij nam jako zorze,

Przywróæ¿e nam skarb nasz istny,

Aby w domu i we zborze

Istnia³ jêzyk nasz ojczysty.

Micha³ Kajka

 Dziedzictwo kulturowe naszej ma³ej ojczyzny.

Zanikaj¹ca gwara lubawska na terenie Welskiego Parku 

Krajobrazowego

Gwara - 1. mowa ludnoœci wiejskiej zamieszkuj¹cej pewien obszar kraju, ró¿ni¹ca siê pewnymi 

cechami od mowy mieszkañców s¹siednich okolic i od jêzyka ogólnego. Mo¿emy wyró¿niæ nastêpuj¹ce 

typy gwar np: gwarê ³owick¹, cieszyñsk¹ czy te¿ podhalañsk¹, której charakterystyczn¹ cech¹ jest 

akctent padaj¹cy na pierwsz¹ sylabê i wymowa typu: cisty (zamiast: czysty).

2. mowa ludnoœci charakterysyczna dla jakiegoœ œrodowiska spo³ecznego lub zawodowego np: 

gwara murarska, studencka i miejska. Gwary s¹ bardzo ciekawym zabytkiem. W Polsce mamy piêæ 

podstawowych dialektów jêzykowych, w sk³ad których wchodz¹ mniejsze regiony poszczególnych 

gwar:

1) Dialekt kaszubski (dawni Pomorzanie) - uwa¿a siê, i¿ dialekt ten (zw³aszcza gwara s³owiñska) jest 

osobnym jêzykiem (tzw. jêzyk kaszubski) pochodz¹cym od dawnych plemion pomorskich.

Ta etymologia wydaje siê byæ prawdziwa, wiêc kaszubski jest JEDYNYM ocala³ym jêzykiem po³abskim. 

Dzisiaj widaæ w nim wiele nalecia³oœci germañskich, a Kaszuba trudniej jest zrozumieæ ni¿ S³owaka!

2) Dialekt wielkopolski - sk³adaj¹ siê nañ m.in. gwary: Mazurów wieleñskich (czyli dawny jêzyk Polan), 

krajniackie, tucholskie, kociewskie, che³miñsko-dobrzyñskie, kujawskie, chazackie.

3) Dialekt mazowiecki (dawni Mazowszanie) - gwary: podlasko-suwalskie, warmiñskie, kurpiowskie, 

mazurskie, malborsko-lubawskie, ostródzkie.

4) Dialekt ma³opolski (dawni Wiœlanie) - jest to najliczniejsza grupa w Polsce. Gwary: ³owickie, 

sieradzko-³êczyckie, œwiêtokrzyskie (dawny jêzyk wojowniczych Lêdzian), lasowskie, orawskie, spiskie, 

podhalañskie (cyli górolskie godonie).

5) Dialekt œl¹ski (dawni Œlê¿anie) - Charakterysyczna mowa ludnoœci Górnego Œl¹ska, Opolszczyzny 

i Œl¹ska Cieszyñskiego (tak¿e po czeskiej stronie). Natomiast dawni mieszkañcy Dolnego Œl¹ska 

zgermanizowali siê, wiêc pozosta³a tylko do rozró¿nienia jedna gwara- œl¹ska.

Spoœród przedstawionych powy¿ej dialektów nasz region obejmuje dialekt mazowiecki. Jak wiemy 

dzieli siê on na szereg innych gwar, nas jednak obchodziæ bêdzie jedynie gwara warmiñsko-mazurska, 

która niegdyœ przez d³ugi okres czasu, bo a¿ ponad sto lat nara¿ona by³a na ci¹g³y i nieustaj¹cy nacisk 
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otaczaj¹cej niemczyzny.Wynikiem tego gwary Warmii i Mazur zosta³y zupe³nie odciête od rozwoju 

jêzyka ogólnopolskiego, co spowodowa³o, ¿e jêzyk sta³ siê skostnia³y i zachowa³o siê w nim wiele 

archaizmów, u¿ywanych przed wiekami w ca³ej Polsce. Warmiacy i Mazurzy zdawali sobie sprawê

z tego, ¿e jêzyk ich zaczyna byæ wypierany przez jêzyk niemiecki. Dlatego œwiadomi zagro¿enia 

postawili sobie za g³ówny cel zachowanie w³asnego jêzyka. Polega³o to na tym, ¿e dzieci uczy³y siê 

jêzyka polskiego w domu.  Czyta³y i pisa³y po polsku korzystaj¹c z katechizmu i innych wydawnictw 

religijnych oraz z polskich kalendarzy i gazet. Jednak si³¹ rzeczy dialekt Warmii i Mazur przej¹³ 

niemieckie nazwy i okreœlenia, zw³aszcza w dziedzinie szkolnictwa, administracji i w ¿yciu politycznym. 

Za pocz¹tek wp³ywu jêzyka niemieckiego na jêzyk ogólnopolski datuje siê wiek XIII i XIV zaœ najwiêksze 

nasilenie przypad³o na XIX i XX wiek.

Najistotniejsze cechy gwary warmiñskiej to:

- Miêkkie spó³g³oski wargowe pi, bi, fi, wi, mi przechodz¹ w: pœ, bŸ, fœ, wŸ, mñ i tak np. mówiono: 

psies, bzieda, figiel – sigiel, wiara – ziara, (przy wymowie tych wyrazów element wargowy  f  lub 

w ca³kowicie zanika), mniasto. Powy¿szy proces to proces palatalizacji.

- Samog³oski wargowe mog¹ równie¿ ulegaæ procesowi depalatalizacji, czyli: 

a) samog³oski o, u ulegaj¹ procesowi labializacji, a wiêc dodatkowo przed ich wymówieniem 

dodaje siê g³oskê ³. 

b) samog³oska i ulega procesowi prejotacji co oznacza, ¿e samog³oska i poprzedzona jest jot¹ 

(czyli g³osk¹ j ).

- Samog³oski œrodkowojêzykowe œ, Ÿ ulegaj¹ depalatalizacji tzn. przechodz¹ w sz, ¿ lub szi,

¿  i a samog³oska ñ ulega stwardnieniu tzn. wymawiana jest jako n.

- Spó³g³oski tylnojêzykowe k, g by³y wymawiane twardo czyli mówiono np: lakerki.

- Bardzo chrakterystycznym zjawiskiem jest przejœcie ja- w je- oraz ra- w re- 

- Samog³oski nosowe ê, ¹ charakteryzuj¹ siê na terenie Warmii du¿¹ ró¿norodnoœci¹ wymowy 

tzn. ¿e mog³y byæ wymówione na wiele ró¿nych sposobów. 

- Samog³oski ustne:

a) samog³oska ustna a mo¿e byæ wymawiana jako a lub o

b) samog³oska o mo¿e byæ wymawiana jako o lub u 

c) samog³oska e mo¿e byæ wymawiane jako e, y lub i

Gwara mazurska ( mazurzenie ):

- Na terenie Mazur g³oski sz, ¿, cz, d¿ wymawiane by³y nastêpuj¹co: (zjawisko poni¿sze nazywa 

siê mazurzeniem)

a) spó³g³oska sz wymawiana by³a jako s 

b) spó³g³oska ¿ wymawiana by³a jako z 

c) spó³g³oska cz wymawiana by³a jako c 

d) spó³g³oska d¿ wymawiana by³a jako dz 

- G³oska r by³a wymawiana wraz z samog³osk¹ rz tzn. wygl¹da³o to nastêpuj¹co r + rz

- Spó³g³oski miekkie wargowe pi, bi, fi, wi, mi wymawiane by³y jako pœ, bŸ, fœ, wŸ, a g³oska mi jako 

ñ lub n

- Samog³oski nosowê, ¹ znajduj¹c siê na koñcu wyrazu ulega³y odnosowieniu np: z tob¹- z tobo.

- Grupy g³oskowe takie jak: ja- przechodzi³y w je-, a ra- przechodzi³o w re-  

- Przy wymawianiu niektórych zaimków mazurzy zamieniali g³oskê k na ch.

- Czasowniki w 3 os. l.p., r.mêskiego, czasu przesz³ego w gwarze mazurskiej zakoñczone s¹ na -u³. 

- W przymiotnikach, liczebnikach, zaimkach rodzju ¿eñskiego charakterystyczna jest  koñcówka -i, -y. 

Musimy pamiêtaæ, ¿e w naszym regionie, a w szczególnoœci na obszarze naszego miasta i jego okolic 
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bardzo du¿y wp³yw na ukszta³towanie jêzyka (oprócz gwary warmiñsko-mazurskiej) mia³ jêzyk 

niemiecki. Wiele s³ówek zawartych w tym s³owniku pochodzi w³aœnie z jêzyka niemieckiego. Czêsto s¹ 

to wyrazy ca³kowicie lub w pewnym stopniu zapo¿yczone. Przyczyna tak silnego wp³ywu na nasz jêzyk 

jêzyka niemieckiego jest bardzo prosta. Otó¿, na naszych ziemiach ju¿ od najdawniejszych lat osiadali 

Niemcy. Powo³uj¹c siê na ksi¹¿kê pana Edwarda Klemensa pt: „Z dziejów miasta i okolic” wiemy, ¿e ju¿ 

od 1306 roku ziemia micha³owska (obecny Lidzbark i jego okolice) sta³a siê w³asnoœci¹ Krzy¿aków.

Od tego momentu przez te wszystkie lata a¿ do okupacji hitlerowskiej Lidzbark by³ pod wp³ywem 

rz¹dów niemieckojêzycznych. Okres okupacji hitlerowskiej 1939-1945 odcisn¹³ silne piêtno

na mieszkañcach Lidzbarka, gdy¿ w³adze niemieckie zabroni³y ludnoœci pos³ugiwania siê jêzykiem 

polskim, usi³uj¹c zgermanizowaæ ca³y naród. Wynikiem tego s¹ liczne nalecia³oœci jêzyka niemieckiego 

na jêzyk polski, które spisaliœmy w poni¿szym s³owniku. 

Po krótkim przybli¿eniu Pañstwu znaczenia pojêcia „gwara” i zapoznaniu z histori¹ naszego 

regionu, chcielibyœmy wyjaœniæ dlaczego tak powsta³ ten¿e s³ownik. Ustawa o ochronie przyrody mówi, 

¿e celem utworzenia parku krajobrazowego jest zachowanie, popularyzacja i upowszechnianie 

wartoœci przyrodniczych i kulturowych w warunkach zrównowa¿onego rozwoju. Nie znamy lepszej 

metody popularyzacji czy zachowania dla nastêpnych pokoleñ tego co dziœ jeszcze wydaje siê 

oczywiste, jak w formie publikacji. Mo¿liwoœæ bezp³atnego udostêpniania tej publikacji umo¿liwi 

szerokie rozpowszechnianie zasygnalizowanego jedynie przez nas problemu. Zdajemy sobie 

sprawê,¿e opracowanie niniejsze jest jedynie wstêpem do podjêcia profesjonalnych badañ i dalszych 

poszukiwañ tego co bezpowrotnie mo¿e zagin¹æ. ̄ ycie w ci¹g³ym biegu, ci¹g³e d¹¿enie do osi¹gniêcia 

sukcesu powoduje, ¿e coraz czêœciej zapominamy o tym co tak naprawdê jest dla nas wa¿ne. 

Zaniedbaniom czêsto ulegaj¹ najró¿niejsze sprawy codzienne nie mówi¹c ju¿ o tych odleg³ych, które 

z dnia na dzieñ odchodz¹ w niepamiêæ. Dlatego te¿ powinniœmy mieæ œwiadomoœæ, ¿e taki brak 

zainteresowania przesz³oœci¹ mo¿e spowodowaæ, ¿e ju¿ wkrótce nie bêdziemy mieli z ni¹ 

bezpoœredniej stycznoœci. Dzieliæ nas bêd¹ wówczas bariery nie do prze³amania, poniewa¿ Ÿród³a jej 

czerpania czyli ludzie, którzy posiadaj¹ ogromn¹ wiedzê na jej temat, odchodz¹ szybko w niepamiêæ.

Z tego te¿ wzglêdu œwiadomi przemijaj¹cych nieuchronnie chwil postanowiliœmy stworzyæ dla 

Pañstwa ten oto s³ownik, który powsta³ w wyniku d³ugomiesiêcznej pracy wszystkich pracowników 

Welskiego Parku Krajobrazowego i ludzi z nami wspó³pracuj¹cych. Korzystaj¹c z okazji pragniemy 

z³o¿yæ podziêkowania wszystkim, którzy przyczynili siê do powstania tego s³ownika.

¯yczymy przyjemnej lektury. Bêdziemy wdziêczni za wszelkie uwagi dotycz¹ce naszego opracowania.

S£OWNIK ba³ek belka, dr¹¿ek
bana dworzec kolejowy

absznyt oflis, oblina banoza stacja kolejowa
absztyfikant kawaler bant¿aga pi³a taœmowa
aceni waæpani baraka remiza stra¿acka
alasz denaturat barchan flanela
ancug ubranie bazwierz fryzjer
antaba klamka benderka snopowi¹za³ka
antlager pomocnik bigiel wieszak
apem otwarte biksa puszka
aprychtówka wyrówniarka biljet bilet kolejowy
arbajt praca bindfode sznurek (dratwa)
arendarz dzier¿awca biszung stromy nasyp przy torach 
baczyæ pilnowaæ kolejowych
badejki k¹pielówki blat p³yta wierzchnia sto³u
badowaæ k¹paæ siê blutka salceson
badownia k¹pielisko bogaæ tam zw¹tpienie (a bogaæ tam pójdê)
badówki k¹pielówki bolec œruba
badziewie pata³ajstwo bombony cukierki
bajtle dzieci brantmur fundament
balia wanna brechsztanga ³om
ba³da fa³da brejtka prymitywna m³ocarnia
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bró³ttasza chlebak fanga cios
bryftryger listonosz faryna  cukier
bryle okulary fatko  szybko
brymza hamulec fefernuski cukierki
bubu zimno fejn ³adnie 
bugaj placek ziemniaczany feksowaæ cwaniakowaæ wym¹drzaæ siê
burka kurtka ferkarta bilet kolejowy
bylem byliœmy fertig gotowe
cacka sitko do mleka fertyku³ szafka
carga element drewniany do okna ferzinkiel poszerzenie otworu na zewn¹trz
cejtung  gazeta fierana firana
centerfuga urz¹dzenie do oddzielania flama p³omieñ 

œmietany z mleka flaszka butelka
cha³at d³ugi p³aszcz noszony przez ¯ydów fliza p³yta chodnikowa
cha³y ciuchy fojerkasa ubezpieczalnia od ognia
chech³aæ praæ folgowaæ zwalniaæ, opóŸniaæ
chiba nie sposób, niemo¿liwe folguma ko³o z opon¹
chichu³ wiatr forcier szpikulec
chochla nalewka frisztyk œniadanie
choæta chodŸcie fucht dojœcie powietrza (przewiew)
chofnal gwóŸd¿ kowalski do podkowy fuchtel wialnia do zbo¿a
chowaæ hodowaæ fuciek b³¹d
chrêpel krêgos³up funt 0,5 kg
chryja awantura funtsztyk odwa¿nik
chrystek okr¹g³y piecyk furmanka powóz konny
ciêgiem ci¹gle (bez przerwy) furziœæ z drogi (zrobiæ przejœcie)
cigêæ cieñ fusbank niski sto³eczek (krzes³o)
citon kot futer jedzenie (pasza)
cug poci¹g futrowaæ karmiæ, ¿ywiæ (zwierzêta)
cyferblat tarcza zegara fyjderkasta piórnik
cyngiel jêzyk spustowy fyrtel wyznaczony (ograniczony) rejon
cypek dziobek od czajnika gacie kalesony
æmuchaæ jeœæ gafle wid³y do ziemniaków
data dacie galant du¿y
daufmaszyna maszyna parowa do prac galañcie du¿o 

polowych np. do m³ócenia ga³gan  rozrabiaka, urwis
dawa damy gancegal obojêtnie
deka koc gancpomada obojêtnie
dekel przykrywka ganek weranda
deleja plotkara gardina firana
deska kurtka gater trak do ciêcia drewna
dinks pokrêt³o gazlampa lampa gazowa
do dom do domu gazmaska maska gazowa
dom damy gipsdeka sufit
donder  osoba wiecznie niezadowolona gira noga
durch stale, wci¹¿, ci¹gle giskan konewka
drabka drabina glanc po³ysk, np. wyczyœciæ buty na glanc
drapaka miot³a do zmiatania glanc polewa, lukier np.na p¹czku
draszowaæ jeœæ glaska szklanka (fili¿anka)
drauba korba do wierte³ glaspapier papier œcierny
drejfus potrójne metalowe kopyto do gleszyæ wró¿yæ, przewidywaæ

naprawy butów glónek kromka chleba
drejowaæ toczyæ góra strych (poddasze)
drekslarka tokarka do drewna graca motyka
dreszmaszyna maszyna do m³ócenia zbo¿a (m³ockarnia) graczka haczka
drewutnia pomieszczenie do drzewa grapa du¿y garnek
drwionki drzwi grapka ma³y garnek
drybus drewniany pojemnik na wodê gryf uchwyt
dubelt   podwójny gryfel  rysik (s³u¿y³ do pisania na tabliczkach)
durszlak sito (cedzak) grymka czapka
dycht do koñca gryz kasza manna
dychtownie szykownie, elegancko gutalina pasta do butów
dzie gdzie haferfloki p³atki owsiane, zacierki 
dziewki dziewczyny hantlager pomocnik murarski
dŸwierze drzwi haœtyœ gwa³townie
ejwoj tutaj hyklowanie szyde³kowanie
eno tylko ino tylko
fach zawód iœæ na szaber iœæ coœ ukraœæ
facjatka balkon (wnêka ) izba pokój
fajerki  krêgi od pieca je jest
fajftabak tabaka do fajki jenaczy inaczej
falatry  placki sma¿one na piecu jermark jarmark
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ji jej kubaba          ziele angielskie
jizusgrejter lizus, ob³udny cz³owiek kube³ wiadro
jo tak kuch ciasto dro¿d¿owe
kabel  przewód elektryczny kucher kucharka
kacenjamer kocia muzyka kuchnia piec do gotowania
kachle elementy pieca kaflowego (kafle) kuczer      woŸnica
kajet zeszyt kufajka gruba kurtka
kalk wapno kugle      bombki na choinkê
kamasze buty kulaska laska
kanka (kana) pojemnik (bañka) na mleko kupid³o pieni¹dze
kant krawêd¿ kupiliœta kupikiœcie
kapkê odrobinê (troszeczkê) kupujewa kupujemy
kapkie trochê kupywaæ kupowaæ
kara taczka kwarta      litrowy garnek
kartke kartkê laæki  (laczki)  kapcie
kartong karton ladung bicie (lanie)
kastka skrzynka latosz     latem, tego roku
kastrolka garnek lauba    altana
katana burka, wdzianko,(kurtka) leberka w¹trobianka (pasztetowa)
kerat p³ug z jedn¹ skib¹ lejba luŸny p³aszcz
kereja sutanna, d³uga suknia lelija lilia
kesel kocio³ leszka  grz¹dka
keta ³añcuch le¿anka tapczan
ketenszpaner naci¹g ³añcucha przy rowerze leŸæ iœæ
kfampa gêsta zupa liœæ bobkowy liœæ laurowy
kiecka suknia litkup  miara alkoholu
kiele obok, przy lomsz ok³adzina do p³uga
kierówka halka lorbas du¿y huligan
kietowaæ zamykaæ drzwi na klucz lotny byæ w czymœ bieg³ym
kindersztuba pokój dziecinny lycki lejce (do powo¿enia koni)
kipka taca do pieniêdzy ³obzowaæ przepalowaæ, przeprowadziæ w inne miejsce 
kisaæ rosn¹æ (np. ciasto) np. krowê
kisiok Ÿrebak ³o³ówek o³ówek
ki¿enka maselnica (przyrz¹d do robienia mas³a) ³oñskiego roku zesz³ego roku 
klaftry  miara objêtoœci torfu ³yskn¹æ spoj¿eæ
kli gor¹co machórka tabaka
klumpy buty z drewnianymi spodami majgyfer chrab¹szcz
k³aki w³osy majstersztyk coœ wykonane idealnie
knap w sam raz, akurat makierowaæ symulowaæ, udawaæ
knowie pêk k³osów,(mniej ni¿ snopek) makutra misa do wyrabiania ciasta do chleba
knybel kij maltich obiad
knyf zdolnoœæ do czegoœ mankolije zmyœlenia
koder œcierka mantel    p³aszcz
koderbal potañcówka (bal) mata  macie 
ko³o rower mawa  mamy
komora spi¿arnia mejsel  przecinak
konzulka nocny stolik mieæ dryg mieæ do czegoœ predyspozycje, uzdolnienie
kopal pas wojskowy m³odzie dro¿d¿e
kopoñka misa do wyrabiania ciasta na chleb mniech           worek
kormony ubrania momka m¹ka
korzystom korzystam monszuster sztruks
kosior   przyrz¹d do mieszania wêgla w piecu motocykel motocykl
kosztur hak do mieszania w palenisku motur   silnik spalinowy lub elektryczny
koza piecyk na wêgiel okr¹g³y (1 otwór) móm  mam
kragel sprê¿ynarka do spulchniania gleby musztryk musztarda
kranc ko³o zêbate mutra   nakrêtka
krapa motyka muzykanci orkiestra
kreje¿aga pi³a tarczowa mycka      czapka
krêfy padaczka myter    metr 
krojcchaka kilof na bork na kredyt (np. na zeszyt w sklepie)
kropaki buty z cholewami na zad   do ty³u
kropaki d³ugie buty namkn¹æ siê przesun¹æ siê
kru¿ doniczka naro³      nasuñ siê
krypa koryto dla krów narychtowaæ
krypel chory cz³owiek zegarek   nakrêciæ zegarek
krystek piecyk ¿eliwny na wêgiel (prostok¹tny) 2 naszykowaæ przygotowaæ

otwory natron  soda
krysztrymfe podkolanówki nejmaszyna maszyna do szycia
kryzel   b¹k nie gilta nie mo¿na 
kryzowaty cz£owiek z krêconymi w³osami nie lonta nie mo¿na 
kse na prawo nima           nie ma
ksiunc  ksi¹dz nudle   makaron
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nyjkasta ozdobne pude³ko z przyborami do szycia r¹kiel brukiew
oberlufcik okienko do wietrzenia reizen fiber zdenerwowanie przed podró¿¹
obleka  ubranie reizen tasza torba podrózna
oblyc ubraæ rejba tarka do prania 
obora podwórko rejbeska tarka
obtokn¹æ op³ukaæ rejza jazda
obuæ ubraæ rejza ga³¹Ÿ, konar
oburdaæ siê ciep³o siê ubraæ remiza  sala taneczna
ochyndorzyæ okryæ rentowne miêso wo³owe
odci¹g mleko odt³uszczone rozwerk kierat mane¿
odkietowaæ otworzyæ ruchaæ ruszaæ
odszancowaæ odgarn¹æ np.œnieg rudle  sanki z desek
ogaciæ ociepliæ przed mrozem rychtowaæ zrobiæ
Ójropa Europa rychtyk tak
okrasa s³onina ry¿yd³o m¹ka ziemniaczana
olopa du¿a wielka baba sagan garnek
ontercho³zy kalesony siemel  blondyn
ontoruzy kalesony siemel ³awka bez oparcia 2 osobowa
ó³renklapy nauszniki sieñ korytarz
padó³ dó³ (dziura) si³a ile
pajda kanapka (z³o¿ona kromka chleba) siurgaæ    fruwaæ, lataæ
papla topola skaska  wskazówka zegara
parsk ziemianka sklep  piwnica
patefon adapter, gramofon sk³ad sklep
pertykiel zegar (wahad³o) sk³ad kolonialny sklep spo¿ywczy
pika ostry ³om do przebijania lodu skopowina miêso baranie
pikulus kolêdnik (przebieraniec) skweres upa³
pitrólka nafta som sam
plata piec kuchenny sprzedajewa sprzedajemy
platy drzwi od stodo³y sprzedajta sprzedajcie
pl¹sy tañce srywek ma³y garneczek
plejster plaster np. opatrunkowy statki naczynia
plucha pierzyna statory naczynia
po wiela po ile steczka    dró¿ka
po wiela stoji   ile kosztuje stelmach ko³odziej
poczkaj poczekaj sto³ek krzes³o
podŸ     chodŸ strzykowanie robienie na drutach
policyja policja stuf garnuszek z jednym uchem
polterabend t³uczenie szk³a przed domem weselnym szabel fasola

(w przeddzieñ œlubu) szalki odwa¿niki
pomaska mas³o sza³erek budynek gospodarczy do przechowywania 
popla   topola drewna
popyskaæ Ÿle skopaæ ogródek szciukuta czkawka
porsk   piwnica do przechowywania ziemniaków szczyl brzd¹c
portki spodnie szejbka podk³adka pod œrubê
pospó³ka zupa ziemniaczana szfejsaparat spawarka
pozbaœæ poznaæ i wykorzystaæ czyjeœ s³abe strony szfejsowaæ spawaæ
póæ ejwoj choæ tutaj szfung sprawnoœæ
póæta pójdzcie szif statek
pracharyja ba³agan szko³owany wykszta³cony
prasa ¿elasko szlaban 2 osobowe ³o¿ko rozk³adane
propek korek szlafmyca czapka do spania
prowozek sznurek szlofy sanie
przednówek wiosna szlory kapcie
przetrejbowaæ zemleæ, przemleæ szlouch w¹¿ ogrodniczy
przyboœæ chodziæ w butach bez skarpet szluk ³yk
przyboœæ na boso szmelc z³om
przycheftowaæ przymocowaæ, lekko przybiæ szmergiel kamieñ œcierny
pucchebel strug g³adzik szmida kuŸnia
pucmachewka kapelusznik(ca) osoba nosz¹ca kapelusze szneka            s³odka bu³ka
puæ ajf          chodŸ tu sznelcug poci¹g poœpieszny
pudding budyñ sznopel m³odzian
pue tynk sznoptuch chusteczka
pukiel  plecy, garb na plecach sznytka kromka chleba
puliwer sweter bez rêkawów szondy   drewniane nosid³o do wody
pulman wagon szopa budynek gospodarczy( stajnia, obora, 
puta indyczka chlewnia)
rachowaæ liczyæ szpada ³opata
rajber rozrabiaka szpantel ty³ mebli
raps gwa³towne zderzenie szparkasa kasa oszczêdnoœci
raptus porywczy szpek          s³onina
raszpel pilnik szpera  kontrola (na granicy)
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szpetny brzydki uzorgowaæ postaraæ siê
szplynt prêt krótki bolec walonki filcowe buty
szranczek szafka warowaæ pilnowaæ
szrank szafka warstat ³awa stolarska
szrejbmaszyna maszyna do pisania warzêchwia nalewka
szrejcuchy ³y¿wy waserwaga poziomica
szrejengi ³y¿wy w¹dó³ jar
szróba  œruba wejnatszmen miko³aj
szró³bank strug spust welowaæ g³osowaæ
szrubsztag imad³o weno go patrzcie go
szryft charakter pisma weno wejta go widzicie go
sztachn¹æ siê zaci¹gn¹æ siê papierosem westka kamizelka
sztamajza d³uto wiater wiatr
sztankn¹æ pogrubiæ ¿elazo wichajster bli¿ej nieokreœlona rzecz
sztapel listwa, kij wiela du¿o
sztender kwietnik wiksa pasta do butów
sztepdeka ko³dra winkiel (za winklem) za rogiem
szterka tory kolejowe (linia kolejowa) wleœæ wejœæ
szterka tor kolejowy wolant bryczka
sztory zas³ony wom wam
sztrafa kara pieniê¿na worszta kie³basa
sztramny wyprostowany wurzupa woda po gotowaniu kie³basy
sztrejdralce zapa³ki wychodek ubikacja
sztrejfa wst¹¿ka wyleœæ wyjœæ
sztrejfmas znacznik wyndo³ wykop, dó³
sztychowaæ ostrzyæ kosê wypekrowaæ wymieszaæ
sztyfle  buty oficerskie wyro ³ó¿ko
sztyfle  buty z cholewami wyrychtowaæ wyszykowaæ
sztyper drzazga, ko³ek, wiór wyskaæ szukaæ
szucher ba³agan, oszustwo wy¿ki na wysokoœci
szuldyner klasa (sala lekcyjna) ylkanka oliwiarka
szyber urz¹dzenie do zamykania przewodu miêdzy yno tylko

piecem, a kominem za pazuch¹ pod ubraniem
szynk gospoda za wczorem przedwczoraj
szypa ³opata zabaczyæ zapomnieæ
szyszchel sierœæ zaczkaj zaczekaj
œlomban drewniane ³ó¿ko zakietowaæ zamkn¹æ
targaæ nosiæ, podnosiæ zamonowszy przy okazji
taska fili¿anka zawdy   zawsze
tasza teczka zbierata zbieracie
taszenlampa latarka zborgowaæ skredytowaæ
taszlampa lampa kieszonkowa (latarka) zebuæ rozebraæ, zdj¹æ (ubranie)
tepich dywan zejty boki
tombank lada sklepowa zicher wichura
topek nocnik zieje wieje
trepki sanda³y zilk wilk
trepy schody zino wino
tretowaæ deptaæ zlegowaæ daæ, przekazaæ
tretuar chodnik zlejdowaæ wytrzymaæ, daæ radê
trodel p¹pon na bucie (kapciu) zompa  torfowisko
tryckn¹æ dotkn¹æ zorgobliwy zaradny
tryfta wjazd na podwórze miêdzy budynkami zorgowaæ robiæ zapasy
trygielek garnek zosa sos
tryksn¹æ dotkn¹æ zrobilem zrobiliœmy
tryt stopieñ schodowy zyger zegar
tumlowaæ siê biæ siê zylc „zimne nogi”, „galareta”
tutka papierowa torebka ¿aga pi³a rêczna 
tygiel garnek ¿aki studenci
tyjger dŸwig ¿andarm policjant
tytenfas ka³ama¿ ¿iwo szybko
udziurgaæ umazaæ, wysmarowaæ ¿onkiel     brukiew
ugliglaæ coœ Ÿle zrobiæ ¿ydek  nó¿ do obierania ziemniaków
unterjaka ubranie noszone pod ubraniem wierzchnim ¿ydelek ma³e krzes³o
urychtowaæ uporz¹dkowaæ
ustêp ubikacja

Wykaz wa¿niejszej literatury:

Praca zbiorowa pod redakcj¹ Bogumi³a KuŸniewskiego. Warmiacy i Mazurzy. ¯ycie codzienne 

ludnoœci wiejskiej w I po³owie XIX wieku, Olsztynek 2002r.
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Ryszard Ma³owiecki, luty 2003 r. 

Wy¿sza Szko³a Humanistyczna

Wydzia³ Ochrony Œrodowiska w Ciechanowie

Perspektywy badañ nad krajobrazem kulturowym okolic 

Lidzbarka Welskiego

WSTÊP

Nale¿y zaznaczyæ, ¿e interesowaæ nas tu bêd¹ historyczne aspekty krajobrazu kulturowego a nie jego 

ca³okszta³t. Doœæ enigmatyczne okreœlenie „okolice Lidzbarka Welskiego" jest niejako manifestacj¹ 

subiektywnej niechêci do wyznaczania liniowych granic przy omawianiu zjawisk kulturowych. Dla 

pewnego przybli¿enia zaznaczmy, ¿e owe „okolice" to nie tylko gmina Lidzbark, ale i czêœci gmin 

Rybno, P³oœnica, Lubowidz, Górzno, Gr¹¿awy, Brzozie i Grodziczno; w sumie wiêc w³aœciwie obszary 

obu s¹siaduj¹cych parków krajobrazowych.

Dok³adnie 10 lat temu mia³em mo¿noœæ wspó³pracy przy tworzeniu dokumentacji dla Górzneñsko-

Lidzbarskiego Parku Krajobrazowego, a zadaniem moim by³o opracowanie walorów historyczno-

kulturowych jego czêœci znajduj¹cej siê na terenie ówczesnego woj. ciechanowskiego. Z pracy tej 

wywi¹za³em siê zaledwie dostatecznie, a to z uwagi na doœæ ograniczony czas przewidziany na owe 

dzia³ania; dok³adniej rzecz bior¹c czasu by³o za ma³o w kontekœcie zaskakuj¹co du¿ej iloœci zjawisk 

wymagaj¹cych odpowiedniego zbadania. Krótko mówi¹c - opracowywany obszar okaza³ siê byæ 

niespodziewanie skomplikowanym, ale i interesuj¹cym. Dodatkow¹ trudnoœæ sprawia³o rozproszenie 

literatury gdy¿ okolicami Lidzbarka Welskiego zajmowa³y siê œrodowiska naukowe Torunia (te bodaj 

najbardziej), Olsztyna, Warszawy i Ciechanowa. Oddzielnie trzeba odnotowaæ prace, szczególnie 

zas³u¿onego dla tego terenu. Pana Edwarda Klemensa.

W sumie moje wyrywkowe badania nie da³y satysfakcji i g³ównym ich wynikiem sta³o siê 

zarysowanie potencjalnie szerokich pól badawczych. Niestety, nie by³o mi dane rozwijanie badañ

i pozosta³ pewien rejestr problemów, który poni¿ej prezentujê Oczywiœcie, minione dziesiêciolecie 

przynios³o pewien postêp wiedzy i niechybnie niektóre z poruszonych tu zagadnieñ zosta³y ju¿ 

rozwi¹zane, lecz zajmuj¹c siê innymi pracami nie by³em w stanie œledziæ wszystkich publikacji 

tycz¹cych omawianych „okolic" i wyeliminowaæ zbêdnych ju¿ postulatów.

HISTORIA OGÓLNA

Zestawiaj¹c œwiadomoœæ skomplikowanej historii okolic Lidzbarka z publikowan¹ wiedz¹ dochodzi siê 

do wniosku, ¿e brak nam - pog³êbionego o analizy - jednolitego opracowania. Kluczem do syntezy 

lokalnej historii winien byæ fakt wielowiekowego pogranicza kulturowego, utrzymuj¹cego siê bodaj od 

neolitu. Dodajmy, ¿e czêsto wystêpowa³ tu styk trzech (a mo¿e i wiêcej?) krêgów kulturowych - frapuj¹ce 

by³oby rozpoznanie wszystkich elementów, okreœlanie wzajemnych wp³ywów i stwierdzenie do jakiego 

stopnia owa mieszanka zindywidualizowa³a lokalne œrodowisko kulturowe. Œrodowisko wyraŸnie ró¿ne 

od „œredniej" mazowieckiej, mazurskiej czy pomorskiej. Zaznaczmy, ¿e poza polskimi publikacjami czy 

innymi opracowaniami niezbêdne jest mo¿liwie pe³ne przyswojenie materia³ów niemieckich

i szwedzkich (to odnoœnie XVII i pocz. XVIII w.). Trudno tu wymieniaæ wszystkie tematy, które 

wymaga³yby uszczegó³owienia, ale przyk³adowo - frapuj¹cy trójpodzia³ w³asnoœciowy czêœci ziemi 

lubawskiej maj¹cy genezê XIII-sto, a mo¿e nawet XII-stowieczn¹. Nastêpnie - problem wielowiekowego 

osadnictwa mazowieckiego (w tym drobnej szlachty), zmiany kulturowe wskutek germanizacji i wp³ywu 
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protestantyzmu, migracje z Ma³opolski po 1922 r. itd.

Tak ciekawy obszar jakim s¹ okolice Lidzbarka Welskiego godny jest oddzielnego, stale 

uzupe³nianego zbioru informacji, a wyniki bêd¹ i interesuj¹ce, i s³u¿¹ce zachowaniu indywidualnego, 

jednostkowego charakteru tej ziemi.

WIELKOPRZESTRZENNE ELEMENTY KRAJOBRAZU KULTUROWEGO

Jednym z podstawowych sk³adników lokalnego krajobrazu s¹ lasy, a ma³o kto zdaje sobie sprawê z tego 

i¿ wcale nie jest to „odwieczna puszcza" lecz swego rodzaju plantacja zorganizowana przez cz³owieka. 

Tutejsze lasy trafi³y pod kontrolê pruskiej administracji pod koniec XVIII w., a od 1874 r. zaprowadzono 

(na terenie niemieckim) kompleksow¹, nowoczesn¹ gospodarkê. Interesuj¹ce by³oby zbadanie jak siê to 

odbywa³o, jak i dlaczego dobierano gatunki drzew, jak dzia³ania owe rzutowa³y na ca³y miejscowy 

ekosystem. Mo¿e te¿ uda³oby siê dok³adnie okreœliæ wygl¹d tutejszych lasów sprzed XIX w.

Drugim wa¿nym sk³adnikiem krajobrazu s¹ wody. Tu warto by³oby zbadaæ ewolucjê jezior, które 

niegdyœ by³y wiêksze, i w ogóle by³o ich wiêcej. Z sieci rzecznej wyró¿nia siê Wel i tu dwa problemy. 

Pierwszy, wrêcz spektakularny, to œredniowieczna zmiana biegu tej rzeki - ciekawostka na miarê Europy. 

Nie wiem czy sprawa ta zosta³a dok³adnie zbadana, ale zdecydowanie zbyt ma³o upowszechniona. 

Drugi problem to niegdysiejsza kaskada spiêtrzeñ m³yñskich wykorzystuj¹cych doœæ bystry nurt Welu - tu 

nale¿a³oby dok³adnie zbadaæ ca³okszta³t zwi¹zanych z tym spraw, tak¿e pod k¹tem ewentualnoœci 

odtworzeñ. Nawiasem mówi¹c m³yny wodne istnia³y i na mniejszych strumieniach, swymi zalewani 

zdecydowanie wzbogacaj¹c lokalny krajobraz.

Wa¿na jest sieæ osadnicza, formy wsi. I tu omawiany obszar jest interesuj¹cy i ma³o znany. 

Najbardziej bodaj wyró¿niaj¹ siê wsie kolonizacji œródleœnej prezentuj¹ce niejako katalog etapów 

rozwojowych. Najwybitniejszy, w pe³ni wykszta³cony przestrzennie i funkcjonalnie, jest Bryñsk. Z kolei 

Nowy Zieluñ, Nowe Konopaty i Glinki jawi¹ siê jako „zatrzymane w pó³ drogi" do pe³nej formy 

regularnej wsi œródleœnej. Warto zaznaczyæ, ¿e znacznie wczeœniej regularnoœæ osi¹gnê³y Jeleñ

i W¹piersk. Spoœród innych wsi w s¹siedztwie Lidzbarka Welskiego zdecydowanie wyró¿nia siê S³up, 

bêd¹cy obecnie owalnic¹. Brak dok³adniejszych badañ nie pozwala nam na rozstrzygniêcie czy jest to 

wynik regulacji przestrzennych XIX w. czy, co by³oby znacznie ciekawsze, pozosta³oœci¹ formy 

œredniowiecznej lokacji. Z uk³adami przestrzennymi wsi œciœle wi¹¿e siê problem oœrodków dworskich, 

folwarków. Tak¿e w tym zakresie wiedza nasza jest bardzo uboga, a co gorsze do dziœ zachowa³y siê 

tylko resztki owych zespo³ów - np. Che³sty, Koszelewki czy (nieco dalej) Szczupliny, Tuczki, Cibórz. 

Prawie nic nie zosta³o z zespo³ów we Wlewsku i Ciechanówku, a z powierzchni ziemi znik³y folwarki

w Wasio³ach, Grabaczu, Jeleniu, Zalesiu, Pólku czy Bryñsku Szlacheckim. Zanik ten trwa nadal,

a dobitnym przyk³adem - ilustruj¹cym sukcesy polityki „niewidzialnej rêki rynku" -jest ca³kowite 

zniszczenie bardzo ciekawego (architektonicznie i historycznie) dworu w Che³stach. Na tym tle 

oczywistym staje siê postulat dog³êbniej szych badañ nad histori¹ tutejszych zespo³ów dworskich, nie 

tylko pod k¹tem kultury materialnej.

W zakresie osadnictwa oddzielnie nale¿y wspomnieæ o Zieluniu, miejscowoœci 

samoistniewytwarzaj¹cej w ci¹gu XIX w. przestrzeñ i funkcje o charakterze miejskim;nale¿y on do 

nielicznej na p³n. Mazowszu grupy analogicznych osad - nigdy nie badanej. Z kolei D³utowo otrzyma³o 

prawa miejskie lecz chyba nigdy nie wytworzy³o charakterystycznej przestrzeni, a o samym Lidzbarku 

bêdzie mowa oddzielnie.

Na zakoñczenie wypada te¿ wspomnieæ o historycznym elemencie lokalnego krajobrazu, o którego 

walorach zabytkowych ma³o kto jeszcze jest przekonany; chodzi o liniê kolejow¹ Dzia³dowo-Brodnica. 

Powsta³a ona, w 1887 r. i czêœciowo zachowa³a siê jeszcze jej dawna zabudowa, a mo¿e i urz¹dzenia - 

wdziêczny to temat badañ. A gdzieniegdzie zachowane w lasach brukowe drogi tak¿e maj¹ swój urok. 
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Dodajmy jeszcze, ¿e ponoæ zachowa³y siê resztki niegdysiejszych konnych kolejek leœnych.

POJEDYNCZE ELEMENTY KRAJOBRAZU KULTUROWEGO

Tu najwiêkszym problemem jest brak dok³adnego ich rozpoznania - tzw. spis adresowy zabytków 

nieruchomych (wykonany ok.15 lat temu) oceniaæ mo¿na na ok.80% faktycznej rejestracji; np. w ogóle 

pominiêto leœniczówki. O wiele, wiele gorzej jest z nieco dok³adniejszym rozpoznaniem, a wiêc 

ewidencj¹. Nie lepiej z rozpoznaniem cmentarzy -g³ównie ewangelickich, które s¹ rozproszone
7i zaniedbane. Powa¿ne trudnoœci wyst¹pi³y przy  lokalizacji miejsca po cmentarzu ¿ydowskim

w Zieluniu.

W bliskoœci Lidzbarka mo¿na zauwa¿yæ wiêkszy, ni¿ na terenie s¹siaduj¹cego obszaru by³ych Prus 

Wschodnich, udzia³ budownictwa drewnianego. Tu wyró¿nia siê Bryñsk, którego cha³upy bliskie s¹ 

analogicznym obiektom mazowieckim - problem w tym, ¿e nie rozstrzygniêto który region by³ w tych 

formach pierwszy. Doœæ typowym, ale ró¿nym od Mazowsza, zjawiskiem by³o poziome szalowanie 

drewnianych budynków gospodarczych. Warto te¿ odnotowaæ stosunkowo znaczn¹ ozdobnoœæ 

drewnianych elementów w budynkach - dowodzi to wiêkszego ni¿ na Mazowszu poziomu stolarstwa, 

ciesielstwa czy snycerstwa. Nale¿y, nawiasem mówi¹c, wspomnieæ o widocznym wp³ywie tych form na 

mazowieckie budownictwo nieco dalszego s¹siedztwa, tj. gmin Lutocin, ̄ uromin, Kuczbork - mo¿e by³y 

to importy? Oddzielnym zjawiskiem w zakresie budownictwa drewnianego, bodaj unikalnym na terenie 

dzisiejszej Polski, s¹ miêdzywojenne domy w Ciechanówku. Chodzi tu o tzw. Poniatówki, w zasadzie 

stosowane w pañstwowym osadnictwie wojskowym - g³ównie na Wo³yniu. Tu powsta³y nowe 

gospodarstwa na ziemiach rozparcelowanego maj¹tku, ale czy dla by³ych wojskowych? Zupe³nym 

„rodzynkiem" jest drewniany koœció³ w Rumianie, z wyj¹tkowo cennymi oraz interesuj¹cymi kulturowo 

elementami wyposa¿enia.

W zakresie wiejskiego budownictwa murowanego prze³omu XIX i XX w. dostrzega siê pewn¹ 

odmiennoœæ od podobnego z okolic nieodleg³ego Dzia³dowa. Nie wiemy z czego to wynika³o (ró¿ne 

postawy w Prusach Wschodnich i Zachodnich?), ale te¿ w tym przypadku widoczny jest wp³yw

na przyleg³e ziemie mazowieckie. Dodaæ nale¿y, ¿e postêpuje, fatalny w skutkach, proces 

„unowoczeœniania" domów wzniesionych ok.1900 r. prowadz¹cy do zacierania charakterystycznej 

architektury.

Oddzielnej wzmianki wymagaj¹, doœæ liczne tu, murowane wiejskie szko³y - te¿ (niestety) 

niew³aœciwie przerabiane. O nielicznych schronach bojowych z wrzeœnia 1939 r. nawet miejscowa 

ludnoœæ ju¿ zapomnia³a.

Spoœród pojedynczych, a nieznanych, obiektów wymieniæ nale¿y enigmatyczn¹ papierniê z XVIII w. 

w Nosku (regionalny unikat) oraz niewielkie konstrukcje nad jez. Wlecz -hipotetycznie rozpoznane jako 

smolarnie. W tych drugich intryguj¹ce by³o u¿ycie cegie³ palcówek o wymiarach œredniowiecznych.

MIASTO LIDZBARK

Wyró¿nienie tego miasta, jako oddzielnego problemu w lokalnym krajobrazie kulturowym, nie wynika 

ze swoistej kurtuazji lecz jest zaznaczeniem indywidualnych jego walorów. Lidzbark ma interesuj¹ce 

po³o¿enie i zawiera sporo obiektów zabytkowych rozmieszczonych w nieŸle zachowanym 

œredniowiecznym (s¹ elementy wczeœniejsze?) uk³adzie przestrzennym. Historiê miasta stosunkowo 

dobrze opisano, ale gorzej z publikowan¹ wiedz¹ o miejscowych dobrach kultury, choæ w swoim czasie 

powsta³o specjalistyczne studium historyczno-urbanistyczne. Najogólniej rzecz bior¹c szczególna 

wartoœæ Lidzbarka wynika z jego malowniczoœci; ma³ej skali skutkuj¹cej zaistnieniem szeregu 

przytulnych mikrownêtrz, czêsto niespodziewanie otwieraj¹cych siê na szerokie panoramy. Bior¹c pod 

uwagê swoist¹ delikatnoœæ, atomizacjê tutejszej przestrzeni miejskiej nale¿y uznaæ, ¿e nasza wiedza

o poszczególnych obiektach, a te¿ wymogi architektoniczno-plastyczne wzglêdem nowych dzia³añ
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s¹ niewystarczaj¹ce. Wskazane by³oby pe³ne zebranie informacji o historii miasta i jego 

poszczególnych obiektach, a g³ównie pozyskanie jak najpe³niejszej ikonografii i wiarygodnych 

przekazów staj¹cych siê baz¹ konkretnych dzia³añ. W sumie wiêc nale¿a³oby zaktualizowaæ i znacznie 

uszczegó³owiæ w/w studium konserwatorskie - w Lidzbarku bowiem konieczne jest przywi¹zywanie 

szczególnej wagi tak do najdrobniejszych detali budynków czy ma³ej architektury jak i do panoram lub 

dominant. Miasto to ma (jeszcze) wszelkie dane by staæ siê „bombonierk¹", malutkim klejnocikiem 

stwarzaj¹cym wrêcz luksusowe warunki dla spokojnego ¿ycia tak jego mieszkañców jak i dla czasowo 

tu przybywaj¹cych.

Przy okazji nale¿y wspomnieæ o skromnym koœciele ewangelickim. Ma³o kto wie, ¿e jest to jedna

z rewelacyjnie wczesnych -jeœli faktycznie powsta³ w 1828 r. – realizacji nowatorskiej koncepcji 

architektonicznej, najpewniej wg. typowego projektu s³ynnego Karola Schinkla. Takich pojedynczych,

a interesuj¹cych i ma³o znanych, elementów przestrzeni miejskiej Lidzbarka jest wiêcej. Na tym tle 

wypada ¿a³owaæ, ¿e stosunkowo niedawno zlikwidowano (jedn¹ z ostatnich w Polsce) miejskich 

gazowni, która mog³a byæ unikalnym funkcjonuj¹cym zabytkiem techniki.

INNE ELEMENTY ŒRODOWISKA KULTUROWEGO

Tu mamy na myœli historiê kultury niematerialnej, a zw³aszcza to co z niej do dziœ funkcjonuje lub choæ 

da siê jeszcze zarejestrowaæ. Z w³asnych kontaktów wiem, ¿e napotkaæ mo¿na jeszcze na potomków 

ludnoœci ¿yj¹cej tu od XIX wieku, a mo¿e i dawniej. To co zachowali oni w swej œwiadomoœci z tradycji 

rodzinnej pozostaje znakiem zapytania, a przynajmniej nie wydaje siê by wiedza to zosta³a 

upowszechniona. Specyficzne mog³o byæ ¿ycie wsi „puszczañskich", rodzin ¿yj¹cych z rybo³ówstwa 

czy innego wykorzystania wód, zmiany obyczajowe ludnoœci migruj¹cej z Mazowsza, problem styku 

katolicyzmu z ewangelikami itd. W sumie ca³y splot problemów pogranicza kulturowego. Z tym te¿ 

wi¹¿e siê, zbyt ma³o rozpoznany i publikowany nurt polonijny tj.dzia³añ na rzecz utrzymania (a nawet 

odtwarzania) polskoœci tej ziemi - myœlê tu, m.in., o rodzinach w³aœcicieli ziemskich w Koszelewach

czy Ciborzu.

Z innych zjawisk swego rodzaju ciekawostk¹ by³o w latach miêdzywojennych zaszczepianie we wsiach 

artystycznych rzemios³ ludowych; st¹d w Lubowidzu i Zieluniu pojawili siê instruktorzy tkactwa

z... Huculszczyzny. Byæ mo¿e wiêc natrafi siê tu na kilimy czy chodniki o formach, których „nie powinno 

tu byæ". Zupe³nie enigamtyczne by³o lotnisko istniej¹ce ok.1935 r. w rejonie Nowego Dworu - czy i jak 

zaznaczy³o siê ono w lokalnej œwiadomoœci?

ARCHEOLOGIA

Ten zakres wiedzy nale¿y potraktowaæ oddzielnie, a jest to tyle k³opotliwe, ¿e nie bêd¹c profesjonalist¹ 

trudno mi o bardziej konkretne sformu³owania. Podstawow¹ tu uwag¹ (wspóln¹ zreszt¹ dla niemal ca³ej 

Polski) jest brak metodycznego, bie¿¹cego gromadzenia wiedzy o wynikach postêpuj¹cych badañ na 

danym terenie. Chyba co roku coœ przybywa (choæby efekty nadzorów inwestycyjnych), ale 

opracowania gin¹ w ró¿nych instytucjach nie s³u¿¹c praktycznie uzupe³nianiu wiedzy lokalnych 

spo³ecznoœci.

W³aœnie archeologia ma jedn¹ z kluczowych pozycji w okreœlaniu tutejszego pogranicza 

kulturowego, i to nie tylko w odniesieniu do pradziejów. Wiele zjawisk œredniowiecznych, 

nowo¿ytnych, a pewnie nawet i zaistnia³ych w ostatnich dwóch stuleciach nie da siê odpowiednio 

zbadaæ bez pomocy archeologii. Przyk³adowo - mo¿e uda siê wreszcie umiejscowiæ mury obronne 

Lidzbarka, bez archeologii nie da siê zlokalizowaæ (i zbadaæ resztek) liczniejszych tu niegdyœ koœcio³ów 

czy niegdysiejszych zespo³ów dworskich.

W trakcie swych prac bardzo odczuwa³em brak, choæby w formie dok³adniejszego rozpoznania, 

wiedzy o grodzisku le¿¹cym dziœ na polach wsi Nowy Dwór. Mniemam tylko, ¿e by³ to gród (który 
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chyba winien siê zwaæ Nick) o znaczeniu wrêcz strategicznym, we wczesnym œredniowieczu istniej¹cy 

w jednej z dwóch „bram" prowadz¹cych z pó³nocnego Mazowsza na ziemie plemion pruskich.

W kontekœcie stosunkowo bogatej literatury o analogicznym obszarze komunikacyjnym na linii M³awa-

Nidzica, problem okolic Lidzbarka wydaje siê byæ zdecydowanie niedocenianym.

WNIOSKI  

 Powy¿ej wymienione perspektywy, czy wrêcz postulaty badañ nie wyczerpuj¹ zbioru znaków 

zapytania tycz¹cych historii i stanu obecnego okolic Lidzbarka Welskiego. Wyliczanka ta wyraŸnie 

zachêca do podjêcia metodycznych prac w ró¿nych zakresach, ale wydaje siê i¿ w pierwszym rzêdzie 

winno siê stworzyæ tu, na miejscu, stale dzia³aj¹cy oœrodek kumuluj¹cy wiedzê. Podkreœlê jeszcze raz 

wyj¹tkowy charakter lokalnego krajobrazu kulturowego, miejscowej historii. Niewielka iloœciowo 

spo³ecznoœæ Lidzbarka i pobliskich gmin nie powinna siê baæ takiej placówki, to nie musi byæ instytut 

naukowy z liczn¹ (i drog¹) kadr¹ - wskaza³bym tu interesuj¹cy przyk³ad P³oñsk, który zafundowa³ sobie 

znakomicie funkcjonuj¹ca pracowniê historii miasta. Po zbieraniu wiedzy drugim, nadzwyczaj 

wa¿nym, zakresem jest upowszechnianie wyników prac i to zaczynaj¹c od tutejszych mieszkañców. 

Wyniki owe winny byæ tak¿e wykorzystane w dzia³aniach oœwiatowych dla przybywaj¹cych turystów. 

Tak jak tworzone s¹ tzw. œcie¿ki edukacyjne w zakresie przyrodniczym tak tutaj ³atwo zorganizowaæ 

trasy w³¹czaj¹ce poznawanie miejscowej historii. W dodatku trasy takie niechybnie by³yby dostêpne dla 

ró¿norodnej turystyki kwalifikowanej, równie¿ w zimie, i proszê mi wierzyæ, ¿e bêdzie to jeden

z bardziej pouczaj¹cych fragmentów naszego kraju. Mamy zreszt¹ tego pocz¹tki - myœlê tu

o dzia³aniach przy grodzisku w Tarczynach; warto to rozwin¹æ i na inne lokalne zjawiska. Konieczna 

jednak jest uwaga - nie wolno nastawiaæ siê na bardzo masowy ruch turystyczny gdy¿ 

przeinwestowanie stanie siê katastrof¹. Tutejszy obszar jest najodpowiedniejszy dla turystyki 

indywidualnej, rodzinnej, rzec mo¿na „intymnej" i nastawianie siê tworzenie wielkiego oœrodka 

pobytowo-rozrywkowego by³oby b³êdem.

Na zakoñczenie smêtna refleksja - problem pograniczy kulturowych jest jednym z bardziej 

interesuj¹cych w skali Europy, a z tym mamy do czynienia w centrum naszego kraju, miêdzy 

Mazowszem a niegdysiejszymi Prusami. Ma³o kto pamiêta, ¿e liniowe tutejsze rozgraniczenie by³o 

najtrwalsz¹ granic¹ w historii Polski. Kontekst ten a¿ prosi³ siê by centrum badañ nad pograniczami 

kulturowymi zlokalizowaæ w, niepotrzebnym kilka lat temu nikomu, zamku w Dzia³dowie. Niestety, 

pomys³ zgas³ a przecie¿ na ten cel mo¿na by³o pozyskaæ œrodki poœwiêcane na integracjê europejsk¹

i wspó³pracê regionów. Banalnym by³oby powstanie oœrodka badañ pograniczy kultur europejskich na 

Odrze czy Renie, ale w centrum jakiegoœ kraju, i to z pe³n¹ historyczn¹ motywacj¹? To musia³o siê udaæ 

lecz ..trzeba tylko chcieæ". Mo¿e, w mniejszej skali, zacz¹æ prace w tym kierunku od ..Lidzbarka

i okolic"?
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Rafa³ Maciszewski

Dziedzictwo archeologiczne jako czynnik rozwoju spo³ecznoœci 

lokalnych
Ochrona dziedzictwa kulturowego obok charakteru doktrynalnego ma równie¿ oblicze spo³eczne, 

a co za tym idzie stanowi mniej lub bardziej akcentowany  i realizowany element polityki Pañstwa.

W okresie 1945 -1989 proces utrzymania polskiego spadku po wiekach minionych koncentrowa³ siê 

g³ównie na odbudowie tego, co mo¿na by³o ocaliæ ze zniszczeñ wojennych aby zachowaæ dla 

potomnoœci. By³ on jednak ograniczony (zw³aszcza w latach 1949 1956) uwarunkowaniami ustrojowo - 

politycznymi. Jednoczeœnie tzw. „dobro kultury" pojmowane by³o jako przedmiot lub te¿ obiekt 

architektoniczny posiadaj¹cy znaczenie dla kultury narodowej. W efekcie sta³o siê „dobrem 

spo³ecznym", którego w³aœcicielem by³o pañstwo. Fakt ten mia³ przede wszystkim swoje oblicze 

doktrynalne, gdzie sztandarowe zabytki wykorzystane zosta³y w procesie integracji ziem polskich

w granicach powojennych, by w okresie póŸniejszym staæ siê wizytówk¹ dokonañ systemu. Negatywn¹ 

stron¹ takiego stanu rzeczy by³ nieformalny podzia³ na zabytki „gorsze" i „lepsze", jak równie¿ 

oderwanie wielu z nich  od swoistego kontekstu spo³eczno - historycznego. W efekcie doprowadzi³o 

o w ramach  ogólnonarodowego (ogólnospo³ecznego) - propagandowego pojmowania dziedzictwa 

kulturowego, do stopniowego zanikania lokalnej wiêzi z w³asnym pod³o¿em historyczno - kulturowym.

Zmiany ustrojowe pañstwa, zwi¹zane z tym przejœcie na wolnorynkowy system gospodarki i coraz 

wiêksza komercjalizacja kultury, spowodowa³y pog³êbienie tego procesu. Szczególnie zaznaczy³a siê

w tym przypadku totalna negacja dokonañ minionej epoki. W jej wyniku, na bazie ogólnego, 

programowego trendu dokonywania zmian we wszystkich sferach ¿ycia spo³ecznego (w tym 

kulturowego) pominiêta zosta³a jakakolwiek myœl przewodnia w procesie adaptacji prawa i struktur 

pañstwowych w odniesieniu do zachodz¹cych zmian, równie¿ w sferze ogólnie pojmowanej kultury 

narodowej. Jak dowiod³o ostatnie dziesiêciolecie, ograniczenie dzia³añ programowych odnoœnie 

ochrony dziedzictwa do przesuniêæ kompetencyjnych w istniej¹cych strukturach administracji 

pañstwowej i podporz¹dkowanie tych dzia³añ wy³¹cznie koniunkturze politycznej spowodowa³o zanik 

akceptacji dla samej idei ochrony i zachowania dziedzictwa kulturowego. W obliczu wstrz¹sów 

ekonomicznych i narastaj¹cego bezrobocia w odbiorze ogólnym sta³y siê one niepotrzebne, czy wrêcz 

szkodliwe, rozumiane jako zbêdne obci¹¿enie bud¿etu, bezpoœrednio wp³ywaj¹ce na ograniczenie puli 

œrodków przeznaczanych przez pañstwo 

na cele spo³eczne. St¹d te¿ konieczne 

staje siê opracowanie programu, którego 

realizacja doprowadzi³aby w efekcie do 

wypracowania formy ochrony polskiego 

dziedzictwa kulturowego eksponuj¹cej 

zarówno jego elementy na zewn¹trz, jak i 

wytwarzaj¹cej spo³eczn¹ akceptacjê czy 

wrêcz potrzebê tej¿e ochrony. Oczywisty 

jest bowiem fakt, i¿ ¿aden przepis prawny 

nie mo¿e funkcjonowaæ prawid³owo bez 

uznania jago zasadnoœci przez ogó³ 

spo³eczeñstwa. Problem ten nabiera 
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szczególnego wymiaru w kontekœcie przyst¹pienia Polski do Unii Europejskiej. Polskie bardzo bogate, 

lecz ma³o znane za granic¹ kulturowe dziedzictwo mo¿e staæ siê naszym cennym wk³adem w 

kszta³towanie siê kulturowego oblicza zjednoczonej Europy. Tym bardziej nie wolno dopuœciæ siê 

zaniechañ, które doprowadziæ mog¹ do ograniczenia tego bogactwa, os³abienia w³asnej to¿samoœci 

kulturowej i tym samym narodowej.

Ka¿dy kraj ma w³asny, niepowtarzalny krajobraz kulturowy. Jego elementy stanowi¹ dobro 

ogólnoludzkie, jak równie¿ wartoœæ narodow¹ sprzyjaj¹c¹ rozwojowi ekonomicznemu przy 

odpowiednim wykorzystaniu. W³aœciwe ich wyeksponowanie i zagospodarowanie powoduje, ¿e kraje 

takie zyskuj¹ na atrakcyjnoœci, co z kolei, przy odpowiedniej reklamie, tworzy warunki do rozwoju 

turystyki  a co za tym idzie wp³ywa na rozwój gospodarczy. Polska nie nale¿y w tym przypadku do 

wyj¹tków. Mimo zniszczeñ wojennych i zaniedbañ wynikaj¹cych ze wspomnianych wy¿ej 

uwarunkowañ politycznych nadal dysponujemy du¿ym potencja³em umo¿liwiaj¹cym intensyfikacjê tzw. 

turystyki kwalifikowanej. Sprzyja temu silne zró¿nicowanie regionalne naszego kraju. Obok 

niepowtarzalnego elementu krajobrazu, jakim jest dwór polski, turysta spotka tu pozosta³oœci siedzib 

magnackich, tradycyjn¹ zabudow¹ wsi kurpiowskiej i podhalañskiej, folwarki pruskie, mazowieckie 

wiatraki, m³yny podlaskie, uzupe³nione panoram¹ grodzisk i zamczysk œredniowiecznych. 

Odpowiednio zagospodarowane i upublicznione, zyskuj¹c inwestora strategicznego i opiekuna mog¹ 

tym samym uzyskaæ szansê powrotu do dawnej œwietnoœci i staæ siê Ÿród³em utrzymania dla 

spo³ecznoœci lokalnej, nie trac¹c przy tym w³asnej wartoœci ogólnonarodowej.  Dla takiego w³aœnie 

rozwoju turystycznego znakomitym t³em mo¿e byæ pozorne „zacofanie" naszego kraju, w szczególnoœci 

polskiej wsi. Jesteœmy jednym z niewielu rejonów Europy, gdzie mo¿na spotkaæ siê ze sprzê¿ajn¹ ork¹

i swobodnym wypasem byd³a w warunkach naturalnych. Krajem, w którym obok wielkich zak³adów 

przemys³owych funkcjonuj¹ nadal wiejskie kuŸnie, warsztaty garncarskie i rymarskie, gdzie lokalny 

transport odbywa siê nierzadko w oparciu o trakcje konn¹. Jednym s³owem dysponujemy tym,

co Zachód Europy, czêsto nak³adem du¿ych si³ i œrodków stara siê odzyskaæ, a co zagubi³ w dobie 

szaleñstwa industrializacyjnego lat 50 -80. W³aœciwe wykorzystanie tego potencja³u stanowi szansê dla 

polskiej wsi poprzez tworzenie nowych, lokalnych rynków zbytu stymulowanych rozwojem turystyki 

opartej o rodzime atrakcje. Czym bowiem jest masowo wystêpuj¹ca w oœrodkach turystycznych krajów 

zachodnich tandeta pami¹tkarska wobec autentycznych wyrobów rzemios³a tradycyjnego. Czym 

innym, ni¿ ekologiczn¹ ¿ywnoœæ, która jest u nas wytwarzana w sposób naturalny i tradycyjny.

Jednym z podstawowych dzia³añ w procesie ochrony dziedzictwa archeologicznego, obok 

bezpoœrednich typu administracyjnego, jest szeroka popularyzacja tej idei oraz inicjowanie ich 

spo³ecznego odbioru. O ile w przypadku zabytków architektonicznych, czy etnograficznych 

koniecznoœæ ich ochrony jest dla wiêkszoœci spo³eczeñstwa spraw¹ oczywist¹, to znaleziska 

archeologiczne i ich znaczenie postrzegane jest z przymru¿eniem oka. Bardzo czêsto archeolodzy 

widziani s¹ jako grupka hobbystów trwoni¹cych spo³eczne pieni¹dze na nikomu niepotrzebne,

a kosztowne badania. Takiemu obrazowi sprzyja dzia³alnoœæ massmediów ukazuj¹cych tematykê 

wycinkowo w formie pozornie sensacyjnej. Z drugiej strony postêpuj¹ca hermetyzacja publikacji 

archeologicznych przy zaniechaniu szerokiej popularyzacji, powoduje ¿e spo³eczne znaczenie 

wyników prac archeologicznych jest ogólnie postrzegane w sposób negatywny.

Doœwiadczenia wynikaj¹ce z wieloletniej tradycji polskiego konserwatorstwa wskaza³y, ¿e sam 

proces ochrony oparty wy³¹cznie na przepisie prawnym i egzekwowany za jego pomoc¹ budzi niechêæ 

jak te¿ i opór spo³eczny, co w rezultacie sprowadza dzia³ania konserwatorskie do czynnoœci 

egzekucyjnych oraz zwi¹zanych z pozyskiwaniem i dystrybucj¹ œrodków finansowych. W efekcie 

powoduje to, ¿e szeroko rozumiana ochrona dóbr kultury pozostaje sfer¹ wyizolowan¹ w procesie 
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rozwoju ekonomicznego i spo³ecznego kraju. St¹d te¿ tak istotne jest budowanie mo¿liwoœci rozwoju 

spo³ecznoœci lokalnych w oparciu o wykorzystanie w³asnych zasobów dziedzictwa kulturowego. Wi¹¿e 

siê to z tworzeniem tzw. „produktu turystycznego" stanowi¹cego efekt po³¹czonych dzia³añ 

infrastrukturalnych, programowych i ekonomicznych. Szczególn¹ rolê mog¹ odegraæ w tym przypadku 

samorz¹dy terytorialne szczebla podstawowego. Bezpoœredni „interes" gminy spoczywa bowiem na 

w³asnym rozwoju determinowanym mo¿liwie pe³nym wykorzystaniem w³asnych zasobów i mo¿liwoœci, 

przy czym koncentracja uwagi nie mo¿e ogniskowaæ siê na samej siedzibie w³adz gminnych (miasta) ale 

przede wszystkim na ich zapleczu (wsie). Ukierunkowanie dzia³añ samorz¹du terytorialnego

na wykorzystanie walorów œrodowiska wiejskiego w celu budowania produktu turystycznego powinno 

zmierzaæ do ich eksponowania w ramach tworz¹cej siê infrastruktury turystycznej oraz do tworzenia 

lokalnych rynków zbytu. Takim elementem podnosz¹cym atrakcyjnoœæ danego obszaru mog¹ staæ siê 

wszelkiego rodzaju rekonstrukcje ca³oœci lub te¿ fragmentu stanowisk archeologicznych, ³¹cz¹ce

w sobie cechy ekspozycji muzealnych in situ i zaplecza turystycznego, stanowi¹ce g³ówn¹ b¹dŸ jedn¹

z g³ównych atrakcji turystycznych danego regionu. Opiera³a by siê ona na mo¿liwoœæ bezpoœredniego 

kontaktu z przesz³oœci¹ poprzez zachowanie realiów zarówno w formie obs³ugi, jak i oferty 

programowej. Warunkiem koniecznym by³oby przy tym oddzia³ywanie bezpoœrednie oraz poœrednie 

na œrodowisko lokalne. Co w efekcie przynios³o by tworzenie rynków zbytu dla wytwórczoœci (np. 

pami¹tkarstwo), przedsiêbiorczoœci i produkcji rolnej, a co za tym idzie tworzenie dodatkowych miejsc 

pracy.

Przyk³adem potencjalnych mo¿liwoœci mo¿e byæ zespó³ archeologiczny (osada przygrodowa

i grodzisko wczesnoœredniowieczne) znajduj¹cy w odleg³oœci 11 km od Lidzbarka, pow. dzia³dowski

na terenie wsi Tarczyny.  Zespó³ po³o¿ony jest na terenie gminy posiadaj¹cej naturalne mo¿liwoœci 

rozwoju turystycznego. System jezior ³¹czonych rzek¹ Wel i du¿e kompleksy leœne skupione w ramach 

Welskiego Parku Krajobrazowego stanowi¹ t³o dla barwnej kompozycji kulturowej o starych, 

siêgaj¹cych jeszcze œredniowiecza korzeniach. Potencjalnemu rozwojowi ruchu turystyczne sprzyja 

równie¿ dogodne po³o¿enie na trasie w kierunku Ostródy i Pojezierza Mazurskiego. Niebagatelne 

znaczenia ma równie¿ konstruktywne podejœcie do przedmiotowych zagadnieñ Dyrekcji WPK. Ponadto 

miejsce to poza znaczeniem archeologicznym posiada szczególne walory krajobrazowe. Oba 

stanowiska archeologiczne po³o¿one s¹ bowiem na szerokim cyplu wchodz¹cym w Jezioro Gr¹dy, 

otoczonym kompleksami leœnymi. Samo jezioro oddzielone jest w¹skim przesmykiem od Jeziora 

Tarczyñskiego i po³¹czone rzek¹ Wel z systemem jezior polodowcowych Welskiego Parku 

Krajobrazowego. Umo¿liwia uprawianie turystyki kajakowej i znacznie podnosi atrakcyjnoœæ samego 

skansenu. Wa¿nym atutem przemawiaj¹cym na korzyœæ opisywanego miejsca jest fakt 

przeprowadzenia tam archeologicznych badañ wykopaliskowych. W ich toku odkryto fragment (0.5 

ha) rozleg³ej, 3 fazowej osady wczesnoœredniowiecznej trwaj¹cej w okresie od VIII/IX w.  XII/XIII w.

Podejmuj¹c ocenê archeologicznego zespo³u w Tarczynach pod wzglêdem jego potencjalnych 

walorów poznawczych i naukowych nale¿y wyraŸnie powiedzieæ, ¿e zarówno w œwietle obecnego 

ustawodawstwa europejskiego, jak i doœwiadczeñ praktyki badawczej ostatnich dziesiêcioleci rozwoju 

archeologicznej myœli naukowej i konserwatorstwa archeologicznego, nie istniej¹ stanowiska pod tym 

wzglêdem lepsze lub gorsze. Lepsze lub gorsze mog¹ byæ tylko nasze metody badawcze i indywidualne 

mo¿liwoœci interpretacyjne. Ka¿de bowiem stanowisko archeologiczne z natury swojej stanowi 

kompleksowy zespó³ cech powsta³ych i utrwalonych w procesie osadniczym, jaki zachodzi³

w konkretnym obszarze. Tylko od archeologa zale¿y, w jakim stopniu bêdzie on móg³ rozpoznaæ

te cechy, zadokumentowaæ w efekcie koñcowym zinterpretowaæ.

Historycznie, zespó³ tarczyñski po³o¿ony jest w niezwykle interesuj¹cym pod wzglêdem 
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poznawczym rejonie pogranicza prusko-mazowieckiego, strefie przenikania siê dwóch istotnych dla 

obrazu ziem polskich we wczesnym œredniowieczu formacji kulturowych  ba³tyjskiej i s³owiañskiej.

Efekt ten potwierdzi³o ju¿ wstêpne rozpoznanie przeprowadzone przez prof. dr hab. J, G¹ssowskiego

i jest on czytelny np. w materiale ceramicznym wykazuj¹cym stylistycznie cechy mazowieckie przy 

zastosowaniu mniej zaawansowanej, charakterystycznej dla Ba³tów w tym okresie technologii produkcji 

naczyñ. Warto równie¿ zauwa¿yæ, i¿ wzajemne oddzia³ywanie wspomnianych krêgów kulturowych 

widoczne jest jeszcze po dzieñ dzisiejszy w tradycyjnych formach budownictwa regionalnego.

Obok wartoœci czysto naukowych, zarówno umiejscowienie kompleksu osadniczego  Tarczynach

w centrum rozwijaj¹cego siê regionu turystycznego, jak równie¿ stosunkowo nieŸle jeszcze zachowane 

trwa³e elementy krajobrazowe z nim zwi¹zane (wa³ grodu, fosa, wa³ osady) pozwalaj¹ na powstanie 

tzw. ekspozycji in situ i dalsze dzia³ania konserwatorskie zmierzaj¹ce do rekonstrukcji ca³ego obiektu

w formie umo¿liwiaj¹cej wykorzystanie jej jako OŒRODKA ARCHEOLOGII DOŒWIADCZALNEJ

i jednoczeœnie bazy, zaplecza turystycznego.

Jak ju¿ wspomniano rekonstrukcja winna ³¹czyæ elementy typu muzealnego eksponowane in situ 

(zrekonstruowane wnêtrza chart wraz z oryginalnym wyposa¿eniem  naczynia, przedmioty drewniane 

itp.) z infrastruktur¹ typu turystycznego, formami archeologii doœwiadczalnej (lepienie i wypalanie 

naczyñ, pieczenie chleba, wyrób dziegciu itp.) uzupe³nionymi formami imprez turystycznych (festyny, 

jarmarki, pokazy etnograficzne i historyczne  np. tzw. turnieje rycerskie).

Podsumowuj¹c nale¿y stwierdziæ, i¿ u podstaw prezentowanego pogl¹du autora le¿y wiara,

¿e mo¿liwe jest takie gospodarowanie dobrami kultury, które z jednej strony umo¿liwi ich rekapitalizacjê 

i pe³niejsz¹ ochronê, z drugiej jednak strony pozwoli na ich adaptacjê do obecnego systemu gospodarki 

wolnorynkowej z po¿ytkiem dla kulturalnego i ekonomicznego rozwoju spo³eczeñstwa. 






	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6
	Page 7
	Page 8
	Page 9
	Page 10
	Page 11
	Page 12
	Page 13
	Page 14
	Page 15
	Page 16
	Page 17
	Page 18
	Page 19
	Page 20
	Page 21
	Page 22
	Page 23
	Page 24
	Page 25
	Page 26
	Page 27
	Page 28
	Page 29
	Page 30
	Page 31
	Page 32
	Page 33
	Page 34
	Page 35
	Page 36
	Page 37
	Page 38
	Page 39
	Page 40

