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Z przyjemnoœci¹ oddajemy do r¹k Pañstwa zwiêz³y opis dziedzictwa
kulturowego Welskiego Parku Krajobrazowego. Mamy nadziejê, ¿e spe³ni rolê
przewodnika. Stanowi on efekt pierwszego etapu pracy, który swoim zasiê-
giem obj¹³ zgromadzenie materia³ów Ÿród³owych oraz ich wstêpn¹ analizê.
W opracowaniu tym szczególn¹ uwagê zwróciliœmy na przedstawienie rysu
historycznego oraz przegl¹du architektoniczno-urbanistycznego miejscowoœci
w ich powi¹zaniu ze œrodowiskiem przyrodniczym. Dla u³atwienia wszystkie te
miejscowoœci zosta³y opisane w kolejnoœci alfabetycznej. Natomiast ciekaw-
sze obiekty o charakterze zabytkowym zilustrowaliœmy na zdjêciach. Mamy
nadziejê, ¿e opis ten przyczyni siê do lepszego poznania tak piêknego i cenne-
go zarówno pod wzglêdem przyrodniczym, jak i architektonicznym terenu ja-
kim jest Welski Park Krajobrazowy.

Skromne œrodki przeznaczone na ten cel pozwoli³y nam jedynie na przed-
stawienie wa¿niejszych faktów z przesz³oœci i teraŸniejszoœci ka¿dej miejsco-
woœci. Ponadto zmuszeni byliœmy do pominiêcia opisu burzliwych dziejów, które
ukszta³towa³y obecne oblicze obszaru Parku Krajobrazowego.

Poniewa¿ jest to pierwsze opracowanie tego typu dotycz¹ce Welskiego
Parku Krajobrazowego, zapewne jest ono obarczone pewnymi niedoskona³o-
œciami. Œwiadomi tego, bêdziemy wdziêczni za wszelkie uwagi, które nale¿y
kierowaæ na adres: kapinski@ibwpan.gda.pl lub grodzka@priv1.onet.pl lub te¿
bezpoœrednio do Dyrekcji Welskiego Parku Krajobrazowego w Jeleniu.

Na zakoñczenie chcielibyœmy podziêkowaæ Dyrekcji Welskiego Parku
Krajobrazowego oraz Wojewódzkiemu Funduszowi Ochrony Œrodowiska i Go-
spodarki Wodnej w Olsztynie za pokrycie kosztów druku niniejszego opra-
cowania.





5Przewodnik po zabytkach kultury materialnej Welskiego Parku Krajobrazowego

BLADOWO
Niewielka osada, licz¹ca zaledwie kilka budynków, po³o¿ona nad rzek¹

Wel nieopodal wsi Koty. Pierwsza wzmianka o jej istnieniu pochodzi z po-
cz¹tku XV wieku (oko³o 1410 r.). Nale¿a³a ona wtedy do wójtostwa krzy¿ac-
kiego w Lidzbarku figuruj¹c pod nazw¹ Bladau. W drugiej po³owie XVIII wieku
istnia³a tu osada rybacka. Na wschód od Bladowa znajduje siê torfowiskowy
u¿ytek ekologiczny o tej samej nazwie. Zosta³ on utworzony w 1998 roku,
obejmuj¹c swoim zasiêgiem podzielone gêst¹ sieci¹ rowów melioracyjnych
³¹ki i torfowiska. W okolicach Bladowa znaleziono krzemienie œwiadcz¹ce o ist-
nieniu tu osadnictwa w okresie neolitu.

CHE£STY
Malowniczo po³o¿ona wieœ w parowach poœród lasów i ³¹k doliny rzeki Wel.

Rozpoœciera siê st¹d piêkny widok na meandruj¹c¹ rzekê z naturalnie zadrze-
wionymi brzegami. T³o zaœ stanowi gêsty, po³o¿ony na pagórkach las. Dogod-
ny jest jedynie dojazd do wsi  od strony drogi ³¹cz¹cej Lidzbark z Ciechanów-
kiem.

Che³sty zosta³y za³o¿one najprawdopodobniej na pocz¹tku XV wieku. Sta-
nowi³y one wówczas maj¹tek lenny nale¿¹cy do wójtostwa krzy¿ackiego w Lidz-
barku. Na kilka dni przed historyczn¹ bitw¹ pod Grunwaldem, bo 9 lipca 1410
roku, w Trzcinie i Che³stach obozowa³y wojska dowodzone przez króla W³ady-
s³awa Jagie³³ê. Od pocz¹tku XV wieku Che³sty nale¿a³y do Che³stowskich. Z tych
czasów zachowa³y siê nazwy: Selzte, Selste (oko³o 1410 r.), Chelsti (1490 r.).
Warto tu wspomnieæ, ¿e s³owem che³sty okreœlano kiedyœ p³ótniarzy. Od 1490
roku maj¹tek lenny w Che³stach podlega³ parafii katolickiej w Lidzbarku. W 1770
roku we wsi znajdowa³y siê trzy gospodarstwa czynszowe. Sta³ tu równie¿
m³yn. Oko³o 1880 roku Che³sty zajmowa³y powierzchniê 1715 mórg (oko³o
960 hektarów). Sta³o tu 9 budynków mieszkalnych, m³yn i gorzelnia. We wsi
mieszka³o 97 osób, z czego 83 stanowili katolicy, a 14 – ewangelicy.

W 1897 roku powierzchnia wsi wynosi³a 497 hektarów. W 1914 roku znaj-
duj¹cy siê tu budynek dworski i zabudowania gospodarcze zosta³y znacznie
zniszczone przez wojska rosyjskie. W okresie miêdzywojennym powsta³a tu
gorzelnia. Zbudowano tak¿e oran¿eriê oraz za³o¿ono ogród owocowo-warzywny
z rzadkimi gatunkami roœlin. Za³o¿enie dworsko-parkowe nale¿a³o wówczas
do wyj¹tkowo zadbanych. W 1932 roku maj¹tek ziemski zosta³ rozparcelowa-
ny. Z 331 hektarów przymusowo odebrano 140. W 1935 roku zlikwidowano
ca³y obszar dworski, pozostawiaj¹c przy dworze jedynie niewielki skrawek zie-
mi.

Maj¹tek ziemski czêsto zmienia³ w³aœcicieli, szczególnie w XIX i XX wieku.
Byli nimi kolejno: Che³stowscy (od pocz¹tku XV w. do 1788 r.), von Müller
(1788-1816), Mieczkowscy herbu Zag³oba (1816-1836), Józef Janczewski herbu
Lubicz (1836-1858), Norbert Kawêczyñski (1858-1897), Ludwig Probst (1897-
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-1914), Kazimierz Brunner (1914-1915), Bartel Samuel Ebel z Fischbau (1915-
-1917), Henryk Wütbrich i Pawe³ Dück (1917-1918), Edward Cegielski z Po-
znania (1918-1920) i Kazimierz ¯ycki z Warszawy (1920-1939).

Po II wojnie œwiatowej w Che³stach za³o¿ono Pañstwowe Gospodar-
stwo Rolne, które stanowi³o filiê PGR-u w Lidzbarku. Za³o¿enie parkowo-
dworskie zaczê³o natomiast ulegaæ stopniowemu zniszczeniu. Do czasów
dzisiejszych z za³o¿enia dworskiego zachowa³y siê murowane budynki: go-
rzelni, dwóch obór i trzech czworaków. Zniszczeniu natomiast uleg³a stodo-
³a, dwa czworaki i budynek, w którym mieœci³a siê kuŸnia, wozownia, stolar-
nia i magazyn na zbo¿e. Jeszcze niedawno sta³ tu dwór pochodz¹cy z dru-
giej po³owy XVIII lub pocz¹tku XIX wieku. By³ to piêtrowy budynek, wyko-
nany w konstrukcji drewnianej, otynkowany na kamiennej podmurówce.
Dach mia³ mansardowy z naczó³kami, pokryty dachówk¹. Budynek usytu-
owany by³ prostopadle do koryta rzeki. Od strony frontowej znajdowa³ siê
dwukondygnacyjny portyk z czterema kolumnami. Elewacjê zachodni¹ wspie-
ra³y skarpy. W czêœci zachodniej znajdowa³y siê piwnice ze sklepieniem ko-
lebkowym. W okresie miêdzywojennym w elewacji frontowej nadbudowa-
no wystawkê. W 1967 roku dwór zosta³ wpisany do rejestru zabytków. Pod
koniec lat osiemdziesi¹tych znajdowa³ siê on w tak fatalnym stanie, ¿e czêœæ
pomieszczeñ musia³a byæ wy³¹czona z u¿ytkowania. Ostatecznie dwór zawa-
li³ siê na prze³omie 1992 i 1993 roku.

Z za³o¿enia parkowego pozosta³y jedynie: tarasy dawnego sadu (z okresu
dwudziestolecia miêdzywojennego) oraz mocno zaniedbany fragment parku
podworskiego z po³owy XIX wieku z ma³ym stawem. Wœród licznych starych
okazów drzew na szczególn¹ uwagê zas³uguje olbrzymia, prawie dwustupiê-
cioletnia purpurowa odmiana buka pospolitego (rosn¹ca przed fasad¹ by³ego
dworu). Po starej alei lipowej, prowadz¹cej do parku leœnego, pozosta³o kilka
ponad stupiêædziesiêcioletnich okazów. Inne okazy starych drzew to: trzystu-
letnie œwierki pospolite, 4 graby pospolite, kasztanowiec bia³y (stan z 1988 r.).
W przedwojennym parku leœnym, na skarpie tu¿ obok dawnego folwarku,
znajduj¹ siê rozkopane groby by³ych w³aœcicieli maj¹tku.

Nad rzek¹ Wel stoi nieczynny dziœ, ale w dobrym stanie technicznym
m³yn wodny wraz z betonowym progiem piêtrz¹cym (2 po³owa XIX w.).

Niedaleko st¹d znajduje siê rezerwat krajobrazowy o nazwie Piekie³ko.
Jego zadaniem jest ochrona odcinka rw¹cego nurtu rzeki maj¹cego tu wy-
raŸny charakter rzeki górskiej. Strome zbocza z licznymi wysiêkami, krête
i kamieniste koryto op³ywaj¹ce kilka ma³ych wysepek oraz rw¹cy nurt spra-
wiaj¹, ¿e jest to zdecydowanie jedno z najpiêkniejszych miejsc Welskiego
Parku Krajobrazowego.

Na pó³noc od wsi Che³sty po³o¿ony jest u¿ytek ekologiczny o tej samej
nazwie. Zosta³ on utworzony w 1997 roku w celu ochrony 14 hektarów
torfowisk doliny rzeki Wel.



7Przewodnik po zabytkach kultury materialnej Welskiego Parku Krajobrazowego

CIBÓRZ
Wieœ po³o¿ona nad rzek¹ Wel 2 km na wschód od Lidzbarka Welskiego.

Nazwa osady pochodzi od jej za³o¿yciela Œcibora. W okresie pañstwa krzy¿ac-
kiego nale¿a³a do wójtostwa lidzbarskiego, figuruj¹c pod nazw¹ Stibor. Tu¿ za
wsi¹ rzeka Wel, p³yn¹ca dot¹d z pó³nocy na po³udnie, zmienia kierunek na
pó³nocny. Na zakolu dochodzi do niej kana³ o nazwie Martwica ³¹cz¹cy wody
rzeki Wel z wodami rzeki Wkry. Jego d³ugoœæ wynosi oko³o 4 km a kierunek
przep³ywu zale¿y od ró¿nicy poziomów wody obydwu rzek. Istnieje hipoteza,
¿e kana³ ten jest dawnym korytem rzeki Wel, a w konsekwencji rzeka Wel do
tego miejsca jest pierwotnym, górnym odcinkiem rzeki Wkry. Zród³a histo-
ryczne z pocz¹tku XIX wieku podaj¹, ¿e Krzy¿acy wykonali przekop z Ciborza
do Jeziora Lidzbarskiego nadaj¹c rzece Wel nowy kierunek. Natomiast czêœæ
starego koryta (obecny przekop), czêœciowo zasypana, uleg³a stopniowemu
zamuleniu. Skutkiem tego by³o zwiêkszenie iloœci wody w Drwêcy, do której
rzeka Wel wpada. Mia³o to na celu poprawê ¿eglownoœci, u³atwienie sp³awu
drewna i pota¿u oraz zwiêkszenie charakteru obronnego Drwêcy bêd¹cej wów-
czas rzek¹ graniczn¹ pañstwa krzy¿ackiego.

Na mocy drugiego pokoju toruñskiego w 1466 roku Cibórz wraz z ca³¹
Ziemi¹ Micha³owsk¹ wróci³ do pañstwa polskiego.

A¿ do 1939 roku maj¹tek by³ wy³¹cznie w posiadaniu w³aœcicieli polskich.
Groby tych ostatnich, rodziny Mieczkowskich – znajduj¹ siê na cmentarzu rzym-
sko-katolickim w Lidzbarku Welskim. W okresie miêdzywojennym, na skutek
zad³u¿enia, czêœæ maj¹tku przesz³a na w³asnoœæ skarbu pañstwa. Na wydzie-
lonych terenach osiedlili siê koloniœci z Ma³opolski, a na pozosta³ych w 1930 r.
oddano do u¿ytku lotnisko cywilne. L¹dowa³y tu samoloty kursuj¹ce na trasie
Warszawa-Gdañsk. W czasie II wojny œwiatowej lotnisko przekszta³cono na
wojskowe. Zosta³o one powiêkszone, a na jego terenie zbudowano fabrykê
amunicji i czêœci zamiennych do samolotów. W okresie powojennym w Cibo-
rzu za³o¿ono Pañstwowe Gospodarstwo Rolne.

Do dziœ z dawnego za³o¿enia dworskiego pozosta³y ruiny dworu, murowa-
na oficyna z 1803 roku, ponad stuletnia gorzelnia oraz park z okaza³ym staro-
drzewem. Zachowa³ siê równie¿ murowany budynek szkolny z pocz¹tku XX
wieku i nieczynny dziœ m³yn wodny na rzece Wel zwracaj¹cy uwagê zachowa-
nymi ceglanymi ³ukami odci¹¿aj¹cymi i ozdobnymi gzymsami miêdzy kondy-
gnacjami.

Warto dodaæ, ¿e wieœ posiada dogodne po³¹czenia autobusowe z Lidzbar-
kiem i Dzia³dowem.

CIECHANÓWKO
Wieœ le¿¹ca 4 km na pó³noc od Lidzbarka Welskiego na trasie do Lubawy.

Osada powsta³a we wczesnym œredniowieczu. Z zachowanych dokumen-
tów wynika, ¿e oko³o 1400 roku by³a ona maj¹tkiem lennym nale¿¹cym do
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biskupa che³miñskiego. W 1420 roku przy³¹czono j¹ do parafii œw. Wojcie-
cha w Lidzbarku. Oko³o 1423 roku figuruje jako Schacken, a od XVI wieku
jako Czekanowo i Czekanówko. Dobra te zosta³y bardzo zniszczone w czasie
wojny trzynastoletniej miêdzy Królestwem Polskim i Zakonem krzy¿ackim
(1454-1466). Na mocy drugiego pokoju toruñskiego w 1466 roku Ciecha-
nówko powróci³o do pañstwa polskiego staj¹c siê w³asnoœci¹ królewsk¹ (klucz
lidzbarski). W 1570 roku znajdowa³o siê tu 19 gospodarstw oraz zagrodnicy.
Oko³o 1880 roku wieœ by³a siedzib¹ gminy. Mieszka³o tu 119 osób. W maj¹t-
ku ziemskim znajdowa³a siê gorzelnia parowa i piec wapienniczy. W okresie
miêdzywojennym zad³u¿ony folwark rozparcelowano. Z oko³o 800 hektarów
dóbr ziemskich pozosta³o  jedynie 575 hektarów. Na pozyskanych gruntach
za³o¿ono wtedy 17 gospodarstw rolnych, w których pobudowano drewnia-
ne budynki mieszkalne wraz z zabudowaniami gospodarczymi wed³ug ujed-
noliconego stylu zwane poniatówkami. Kilka z nich w niezmienionym stanie
zachowa³o siê do dziœ. Przyk³adem jest niedawno odrestaurowany budynek
leœniczówki nale¿¹cy do Nadleœnictwa Lidzbark (Ciechanówko 8). Zachowa³a
siê na nim przedwojenna tabliczka z napisem: „Powszechny Zak³ad Ubezpie-
czeñ Wzajemnych Ubezpieczono”. Gospodarstwa te zasiedlono kolonistami
z Ma³opolski.

Z za³o¿enia dworskiego do czasów obecnych zachowa³ siê jedynie muro-
wany czworak i resztki fundamentów dworu, a z za³o¿enia parkowego – poje-
dyncze drzewa. Maj¹tek ziemski w Ciechanówku nale¿a³ kolejno do: Ciecha-
nowskich, Dworskich, Niesiorowskich, Suchorskich i Zdzitowieckich.

DÊBIEÑ
Du¿a wieœ po³o¿ona w otulinie Welskiego Parku Krajobrazowego na trasie

Rybno-Hartowiec. Ze wzglêdu na uk³ad zabudowy zalicza siê j¹ do wsi typu
przydro¿nica.

Osada zosta³a za³o¿ona w 1335 roku jako maj¹tek lenny o powierzchni 30
w³ók che³miñskich (tj. oko³o 540 hektarów). Nadano jej wtedy nazwê Eichen-
walde, zapewne ze wzglêdu na du¿¹ iloœæ rosn¹cych tu dêbów (w jêzyku nie-
mieckim Eiche oznacza d¹b a Wald – las). PóŸniej spotykane nazwy wsi to
równie¿: Dembyonyc, Debie, Dembien i Dembieñ. Zachowa³ siê dokument z po-
cz¹tku XVII wieku mówi¹cy o tym, ¿e niejaki £ukasz Dêbieñski z Dêbienia
zapisa³ koœcio³owi w Rumianie darowiznê w wysokoœci 700 ówczesnych z³o-
tych. Do czasów dzisiejszych zachowa³ siê tu budynek szkolny z 1915 roku.
W Dêbieniu znajduje siê równie¿ du¿y g³az narzutowy zaliczony do pomników
przyrody nieo¿ywionej.

GRABACZ
Niewielka wieœ po³o¿ona nad rzek¹ Wel na pó³nocny zachód od wsi Ko-

szelewy. Dogodny dojazd jest ze wsi Tuczki. W 1724 roku dzier¿awi³ j¹ od
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biskupa che³miñskiego pewien szlachcic. Sta³ tu wtedy ma³y dwór. W 1867
roku jedno katolickie dziecko uczêszcza³o do szko³y w Rybnie Pomorskim.
Dokumenty z oko³o 1800 roku odnotowuj¹, ¿e by³a to ma³a wieœ. W 1881
roku w Grabaczu znajdowa³y siê 4 domy mieszkalne, a wieœ liczy³a 25 miesz-
kañców. Oko³o 1930 roku by³o tu 8 gospodarstw.

Do obiektów zabytkowych we wsi nale¿¹ murowane budynki mieszkalne
i gospodarcze z pocz¹tku XX wieku (np. Grabacz 11). Na rzece Wel zbudo-
wano jaz doprowadzaj¹cy wodê do stawów rybnych i ³¹k we wsi Murawki.

GR¥DY
Wieœ malowniczo po³o¿ona nad jeziorem o tej samej nazwie. Zlokalizowa-

na jest na wschód od wsi Kie³piny; st¹d te¿ jest najdogodniejszy dojazd.
Pierwsza wzmianka o wsi Gr¹dy pochodzi z oko³o 1410 roku, z której wy-

nika, ¿e wchodzi³a ona w sk³ad wójtostwa lidzbarskiego zarz¹dzanego wów-
czas przez Zakon krzy¿acki. W 1574 roku by³o tu 6 zagród, karczma i leœni-
czówka. W XVI i XVII wieku Gr¹dy, wraz z okolicznymi wsiami, nale¿a³y do
dóbr biskupów che³miñskich rezyduj¹cych w Lubawie. W po³owie XVIII wieku
ponownie za³o¿ono tu wieœ na miejscu poprzedniej osady.

Obecnie we wsi znajduje siê kilka drewnianych zabudowañ, w tym stodo³a
kryta strzech¹. Zachowa³ siê tak¿e budynek poszkolny z czerwonej ceg³y, w któ-
rym mieœci siê punkt biblioteczny. Ze wzglêdu na uk³ad zabudowy wieœ zali-
czana jest do typu przydro¿nica. Droga, wokó³ której skupione s¹ domostwa,
wiedzie wzd³u¿ stromego urwiska, w dole którego znajduje siê jezioro Gr¹dy.
Roztacza siê st¹d piêkny widok na taflê jeziora i jego urozmaicon¹ liniê brze-
gow¹. Na przylegaj¹cym do wsi brzegu zbudowanych jest kilka k³adek dla
wêdkarzy, natomiast na zalesionym wzniesieniu znajduj¹cym siê po przeciw-
nej stronie odkryto grodzisko wczesnoœredniowieczne (stanowisko archeolo-
giczne w Tarczynach).

Ze wzglêdu na powstaj¹ce tu coraz liczniej domki letniskowe wieœ o siel-
skim dot¹d charakterze przekszta³ca siê powoli w oœrodek turystyczny.

GRONOWO
Wieœ po³o¿ona nad niewielkim jeziorem Gronówko na pó³nocnym skraju

Welskiego Parku Krajobrazowego. Zosta³a za³o¿ona w drugiej po³owie XV wie-
ku. W XVI i XVII wieku by³a w³asnoœci¹ biskupa che³miñskiego, wchodz¹c
w sk³ad klucza lubawskiego. W 1754 roku istnia³o tu 5, a w 1881 roku 13
gospodarstw (129 mieszkañców). Jak wynika z zachowanego dokumentu na
pocz¹tku XVIII wieku uleg³ tu zniszczeniu koœció³ lub kaplica. Natomiast we-
d³ug relacji jednego z mieszkañców wsi sta³ tu kiedyœ koœció³ a przy nim znaj-
dowa³ siê cmentarz. Obecnie na terenie po dawnym cmentarzu stoi budynek
poszkolny z czerwonej ceg³y z prze³omu XIX i XX wieku. W okresie miêdzywo-
jennym by³a tu szko³a jednoklasowa, do której w 1928 roku uczêszcza³o 20
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dzieci. W tym te¿ czasie Gronowo nale¿a³o do parafii katolickiej w Kie³pinach
(85 wiernych w 1928 roku).

JEGLIA
Wieœ po³o¿ona w otulinie Welskiego Parku Krajobrazowego na pó³nocnym

jego skraju, 4 km od Rybna Pomorskiego. Znajduje siê tu przystanek kolejowy
na trasie Dzia³dowo-I³awa. We wsi zachowa³o siê kilka zespo³ów budynków
z czerwonej ceg³y o k¹cie nachylenia dachu 45 stopni. Dwa z nich pe³ni¹ dziœ
funkcjê szko³y podstawowej. W centrum wsi znajduje siê figura, a przy niej
stoi rêczna pompa wodna wykonana z ¿eliwa.

JELEÑ
Wieœ po³o¿ona nad Jeziorem Jeleñskim 4 km na pó³nocny wschód od

Lidzbarka. Charakter zabudowy wskazuje, ¿e jest to wieœ typu przydro¿nica,
a jej obecny uk³ad ukszta³towa³ siê ju¿ oko³o 1800 roku. Osada charaktery-
zuje siê zharmonizowaniem zabudowy drewnianej i murowanej.

Pierwsza wzmianka o istnieniu wsi pochodzi z oko³o 1410 roku, z której to
wynika, ¿e Jeleñ nale¿a³ do wójtostwa lidzbarskiego wchodz¹cego w sk³ad
pañstwa krzy¿ackiego. W 1414 roku wieœ figuruje pod nazw¹ Gelen. W 1437
roku zajmowa³a powierzchniê 60 ³anów, z czego tylko 10 by³o uprawianych.
Znajdowa³a siê tu te¿ nieczynna karczma. W 1442 roku 12 ³anów ziemi sta³o
siê w³asnoœci¹ rycersk¹. Po 1466 roku 6 ³anów nale¿a³o do so³tysa, oprócz
tego by³y tu wczeœniej wymienione dobra rycerskie. W 1570 roku znajdowa³a
siê tu karczma i zak³ad krawiecki. W 1882 roku we wsi sta³y 284 budynki
z czego 75 by³o mieszkalnych. We wsi mieszka³o 538 osób. W okresie miêdzy-
wojennym przy wsi nad Jeziorem Jeleñskim istnia³ folwark, którego w³aœcicie-
lem by³ Kozian. Folwark ten powsta³ ju¿ w œredniowieczu (prawdopodobnie
w 1442 roku). Obecnie po zabudowaniach pozosta³y jedynie œlady fundamen-
tów, resztki kamiennego ogrodzenia i szcz¹tkowo zachowany uk³ad parku.

Na jesieni 1946 roku w Jeleniu mia³a miejsce jedna z wiêkszych na tym
terenie potyczek miêdzy si³ami Urzêdu Bezpieczeñstwa a oddzia³ami ruchu
oporu Armii Krajowej. Do walk dosz³o podczas festynu stra¿ackiego odbywa-
j¹cego siê w miejscowej remizie. W ich efekcie kilka osób zginê³o, a kilka zo-
sta³o rannych. W celu upamiêtnienia tego wydarzenia ufundowano tablicê pa-
mi¹tkow¹ na murze remizy stra¿ackiej.

We wsi zachowa³y siê liczne obiekty tradycyjnego budownictwa wiej-
skiego. Miêdzy innymi mo¿na tu znaleŸæ kilkanaœcie drewnianych domów
zbudowanych na pocz¹tku XX wieku (numery: 15, 27, 30, 35, 37, 40, 46,
47, 59, 70, 83). Wœród nich niektóre maj¹ œciany o konstrukcji zrêbowej,
w innych zaœ zachowa³a siê oryginalna stolarka drzwi i okien. Jest tu równie¿
kilkanaœcie budynków mieszkalnych z czerwonej ceg³y w wiêkszoœci powsta-
³ych na prze³omie XIX i XX wieku (numery: 2, 10, 26, 28, 38, 62, 77, 80).
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Niektóre z nich ozdobione s¹ fryzem na bocznych elewacjach lub gzymsem
koronuj¹cym na ceglanych kroksztynach. Na uwagê zas³uguje tu równie¿
kuŸnia z koñca XIX wieku wykonana z budulca kamiennego i drewnianego.
Na skraju wsi stoi okaza³y budynek szkolny z czerwonej ceg³y z pocz¹tku XX
wieku z dachem naczó³kowym i charakterystycznymi ceglanymi opaskami
okiennymi. Obecnie jest to siedziba WPK.

Na przeciwleg³ym brzegu Jeziora Jeleñskiego rozci¹ga siê torfowisko zwane
Bagno Koziana. Jest ono efektem stopniowego zarastania tego¿ jeziora.
W 1991 roku utworzono tu rezerwat ornitologiczny w celu ochrony miejsc lê-
gowych ptaków wodno-b³otnych. Istniej¹ równie¿ plany za³o¿enia rezerwatu,
o nazwie Bagna Jeleñskie, który obj¹³by ochron¹ torfowisko usytuowane po
przeciwnej tj. wschodniej stronie wsi. Bagna Jeleñskie s¹ najwiêkszym torfo-
wiskiem wysokim w regionie.

KIE£PINY
Du¿a wieœ, licz¹ca obecnie oko³o 500 mieszkañców, po³o¿ona na trasie

z Lidzbarka do Lubawy.
Wieœ i parafia zosta³y za³o¿one przez Zakon krzy¿acki ju¿ w XIV wieku.

W 1387 roku osada nazywa³a siê Kolpiner. Kie³piny by³y wówczas wsi¹ czyn-
szow¹ nale¿¹c¹ do kapitu³y che³miñskiej. Ju¿ pod koniec XIV wieku istnia³ tu
drewniany koœció³. W dokumencie z 1410 roku znajduje siê informacja, ¿e
biskup che³miñski Arnold Stapil, sprawuj¹cy swój urz¹d w latach 1402-1416,
stan¹³ w obronie ówczesnego proboszcza Kie³pin wezwanego przed s¹d przez
wójta Miko³aja w Bratianie.

W zachowanym przekazie wieœ figuruje tu pod nazw¹ Kulpink. W 1414
roku w Kie³pinach znajdowa³y siê 33 zniszczone gospodarstwa. By³o to za-
pewne spowodowane prowadzon¹ przez W³adys³awa Jagie³³ê wojn¹ przeciw-
ko Zakonowi krzy¿ackiemu (tzw. wojny g³odowej). W 1437 roku we wsi znaj-
dowa³a siê nieczynna karczma. Powierzchnia wsi wynosi³a wówczas 49 ³anów,
z czego tylko 9 by³o uprawianych. W XVI i XVII wieku Kie³piny nale¿a³y do
klucza lubawskiego wchodz¹cego w sk³ad dóbr biskupstwa che³miñskiego. Na
pocz¹tku XVI wieku koœció³, ze wzglêdu na bardzo z³y stan techniczny, zosta³
rozebrany. Na tym samym miejscu mieszkañcy wsi, w³asnym nak³adem pracy
i œrodków, budowali nowy, równie¿ drewniany koœció³. Jego konsekracji w 1543
roku dokona³ biskup che³miñski Tiedeman Giese (1480-1550). W tym czasie
przy wsi istnia³ opuszczony maj¹tek szlachecki, który w 1543 roku zosta³ nadany
przez tego¿ biskupa szlachcicowi Miko³ajowi P³otowskiemu. W zachowanym
dokumencie wieœ figuruje pod nazw¹ Kielpin. W 1570 roku wieœ zajmowa³a
powierzchniê 30 ³anów. Znajdowa³a siê tu karczma. Na pocz¹tku XVII wieku
po¿ar doszczêtnie strawi³ drewniany koœció³. Sta³o siê to przyczyn¹ likwidacji
parafii w 1630 roku i przy³¹czenia w 1670 roku wsi Kie³piny do parafii Lidz-
bark. Dopiero w 1745 roku oddano tu do u¿ytku nowy koœció³ pod wezwaniem
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œw. Wawrzyñca. Pobudowano go w tym samym miejscu, gdzie sta³y dwie
poprzednie œwi¹tynie. Jego konsekracji dokona³ biskup che³miñski Andrzej
Stanis³aw Za³uski (1695-1758). Fundamenty i mury koœcio³a wykonano z ka-
mieni polnych. W 1772 roku wieœ, wraz z ca³¹ ziemi¹ micha³owsk¹, przy³¹-
czono do pañstwa pruskiego. Nadano jej wtedy urzêdow¹ nazwê Kelpin.
W 1823 roku koœció³ poddano generalnemu remontowi oraz dobudowano
drewnian¹ wie¿ê. W 1865 roku zbudowano przed koœcio³em drewnian¹
dzwonnicê i przeniesiono tam dzwony z wie¿y koœcielnej. Prawdopodobnie
w tym samym czasie zosta³ przebudowany portal g³ówny i chór muzyczny.
W drugiej po³owie XIX wieku wieœ nawiedzi³a epidemia cholery. Pozosta³o-
œci¹ po tej tragedii jest zaniedbany dziœ cmentarz choleryczny. W 1883 roku
w Kie³pinach, na obszarze 2382 mórg (oko³o 600 hektarów), mieszka³o 290
osób, w tym 18 ewangelików. We wsi znajdowa³o siê wtedy 36 budynków
mieszkalnych i 38 gospodarczych. W 1908 roku Kie³piny sta³y siê znowu sie-
dzib¹ parafii. W 1920 roku wieœ zosta³a przy³¹czona do powiatu lubawskie-
go, a w 1921 roku zosta³a równie¿ siedzib¹ gminy. W 1928 roku w Kie³pi-
nach mieszka³o oko³o 470 osób, a wieœ zajmowa³a powierzchniê 610 hekta-
rów. Warto odnotowaæ, ¿e w okresie miêdzywojennym w Kie³pinach istnia-
³o kó³ko rolnicze skupiaj¹ce 35 osób. Prowadzi³o ono aktywn¹ dzia³alnoœæ
edukacyjn¹ o charakterze rolnym i historycznym. W 1932 roku wieœ przy³¹-
czono do powiatu dzia³dowskiego. W okresie miêdzywojennym istnia³a tu
ober¿a i dwuklasowa szko³a, do której w 1928 roku uczêszcza³o 99 uczniów.
W czasie okupacji hitlerowskiej konfiskacie uleg³y obydwa dzwony koœcielne
(zosta³y one odzyskane po wojnie, a w 1993 roku zakupiono jeszcze jeden
dzwon). W latach 1959-1960 rozbudowano koœció³ parafialny przed³u¿aj¹c
go w kierunku pó³nocnym a¿ o 11 metrów.

We wsi Kie³piny niew¹tpliwie najcenniejszym zabytkiem jest koœció³ kato-
licki pod wezwaniem œw. Wawrzyñca z 1745 roku. Obiekty te s¹ wpisane
do rejestru zabytków. Wewn¹trz koœcio³a znajduj¹ siê miêdzy innymi: grani-
towa kropielnica z XVI wieku, srebrne cyborium z drugiej po³owy XVII wie-
ku, z³ocona monstrancja z 1818 roku, organy z neoklasycystyczn¹ opraw¹
z 1888 roku i obraz olejny œw. Wawrzyñca z 1909 roku wykonany na p³ót-
nie w pracowni Józefa Mullera z München. Do budynku koœcio³a przylega
nieczynny ju¿ dziœ cmentarz pochodz¹cy z XV wieku. Na uwagê zas³uguje tu
zapomniany cmentarz choleryczny z drugiej po³owy XIX wieku. We wsi za-
chowa³y siê równie¿ liczne zabytki budownictwa wiejskiego z drugiej po³owy
XIX wieku i z pierwszej po³owy XX wieku. Mo¿na tu znaleŸæ drewniane zabu-
dowania kryte strzech¹ oraz takie, w których œciany z litych bali zwieñczone
s¹ na tzw. rybi ogon. W domu numer 59 z pocz¹tku XX wieku zachowa³a siê
bardzo ozdobna stolarka. We wsi znajduje siê te¿ kilka przedwojennych bu-
dynków z czerwonej ceg³y, np. budynek szkolny z 1909 roku (z oknami
typu wole oczka na dachu), budynek z 1923 roku (z ozdobnym gzymsem
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ceglanym) czy te¿ budynek gospodarczy numer 4 z prze³omu XIX i XX wieku
a tak¿e murowany budynek z pocz¹tku XX wieku o charakterze dworku. Na
tynku pó³nocnej elewacji przedwojennego zajazdu widnieje jeszcze napis:
„Ober¿a i zajazd. Sk³ad towarów kolonjalnych i wódek”. Dziœ budynek ten
nadaje siê do rozbiórki.

Kie³piny s¹ du¿¹ wsi¹ rolnicz¹. Oprócz koœcio³a parafialnego znajduj¹ siê
tu: szko³a podstawowa, kilka sklepów spo¿ywczych, posterunek meteorolo-
giczny, placówka Ochotniczej Stra¿y Po¿arnej i szkó³ka jazdy konnej. Uk³ad
zabudowy gospodarstw skupiony wzd³u¿ g³ównej drogi wskazuje na to, ¿e
jest to wieœ typu przydro¿nica.

KOPANIARZE
Kopaniarze to niedu¿a wieœ le¿¹ca w po³owie linii prostej ³¹cz¹cej wsie

Tarczyny i Tuczki. Brak wyraŸnego oznakowania sprawia, ¿e ³atwo zgubiæ
drogê.

Wieœ zosta³a za³o¿ona w 1737 roku jako osada leœna. W 1757 roku we wsi
znajdowa³o siê 7 gospodarstw i karczma. W 1883 roku by³o ju¿ 21 domów
i 144 mieszkañców. Zabudowa tworzy³a uk³ad trójramiennej gwiazdy. W 1867
roku jedenaœcioro katolickich dzieci uczêszcza³o do szko³y w Rybnie Pomor-
skim. W okresie miêdzywojennym istnia³a tu powszechna szko³a jednoklaso-
wa. W 1928 roku uczêszcza³o do niej 35, a w 1937 roku – 47 uczniów. W 1928
roku wieœ przy³¹czono do kuracji w Rybnie Pomorskim. Mieszka³o tu wówczas
127 katolików. W 1930 roku we wsi by³o 19 domów. W 1938 roku wybudowa-
no tu now¹ szko³ê.

Do obiektów zabytkowych nale¿¹: drewniany budynek dawnej szko³y
(1895 r.), murowany budynek poszkolny (1938 r.) oraz przydro¿na figura. Po-
nadto we wsi znajduje siê drewniany dom z oko³o 1930 roku (numer 15) oraz
murowane domy z pocz¹tku XX wieku (numery: 1, 5, 6, 7, 10, 11, 17).

Po³o¿enie wsi z dala od szlaków komunikacyjnych sprawi³o, ¿e zachowa³y
siê tu znaczne po³acie nieska¿onej cywilizacj¹ przyrody. Planuje siê tu za³o¿e-
nie dwóch rezerwatów. Pierwszy z nich o nazwie Kopaniarze ma znajdowaæ
siê po wschodniej stronie wsi i zajmowaæ obszar oko³o 157 hektarów. Ma on
s³u¿yæ ochronie kompleksu borów mieszanych z enklawami ³êgów i olsów. Drugi
natomiast – zwany Torfowisko Kopaniarze, o powierzchni oko³o 100 hektarów,
ma mieæ na celu ochronê najlepiej zachowanego w obrêbie Welskiego Parku
Krajobrazowego kompleksu torfowisk niskich. Warto dodaæ, ¿e we wsi znale-
ziono œlady osadnictwa staro¿ytnego oraz osadnictwa z XIII wieku.

KOSTKOWO
Niewielka œródleœna osada po³o¿ona 4 km na po³udnie od Rybna Pomor-

skiego. Od po³owy XV wieku tereny te, poroœniête puszcz¹, nale¿a³y do dóbr
biskupstwa che³miñskiego. Zachowane dokumenty wskazuj¹, ¿e zamieszki-
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wali je bartnicy. W 1676 roku w okolicznych lasach odnotowano 60, a w
1759 roku – 42 barcie. Zmniejszenie iloœci barci najprawdopodobniej by³o
wynikiem za³o¿enia tu oko³o 1737 roku osady Kostkowo, co wi¹za³o siê z roz-
poczêciem zorganizowanej gospodarki leœnej dotycz¹cej przede wszystkim
wyrêbu lasów. W 1757 roku miêdzy innymi mieszka³o tu trzech smolarzy,
którzy trudnili siê wytwarzaniem smo³y drzewnej i dziegciu na potrzeby bi-
skupstwa. Po pierwszym rozbiorze Polski dobra biskupie przesz³y na w³a-
snoœæ pañstwa pruskiego. Konsekwencj¹ tego sta³o siê utworzenie w 1773
roku siedziby leœnictwa królewskiego. Pod koniec XIX wieku za³o¿ono tu
leœnictwo Kostkowo i leœnictwo Olszewo. Od roku 1928 Kostkowo podlega-
³o kuracji w Rybnie Pomorskim. Mieszka³o tu wtedy 18 katolików. Do roku
1972 wieœ by³a siedzib¹ Nadleœnictwa Kostkowo, które nastêpnie zosta³o
wcielone do Nadleœnictwa Lidzbark. Zachowa³y siê tu zabudowania leœni-
czówki i gajówki. Znajduje siê tu równie¿ terenowy posterunek meteorolo-
giczny. W zwartym kompleksie leœnym, wœród starodrzewu, zachowa³y siê
liczne okazy uznane za pomniki przyrody. Prawn¹ ochron¹ objêtych jest 7
dêbów szypu³kowych (najwiêkszy z nich o obwodzie 471 cm i wysokoœci
oko³o 30 m), jeden d¹b bezszypu³kowy o obwodzie 305 cm. oraz dwie
sosny pospolite, z których jedna roœnie przy drodze do Rybna. Niedaleko
st¹d znajduj¹ siê dwa istniej¹ce rezerwaty przyrody: Czapliniec Werski i Ostrów
Tarczyñski – oraz trzy projektowane: Jezioro Neliwa, Kopaniarze, Torfowisko
Kopaniarze.

KOSZELEWKI
Niewielka wieœ po³o¿ona 0,5 kilometra od drogi ³¹cz¹cej Lidzbark Welski

z Koszelewami.
W 1328 roku zosta³a za³o¿ona wieœ Koszelewy. Nadanie 120 w³ók ziemi od

komtura z Dzierzgonia otrzyma³o dwóch polskich rycerzy: Wiêces³aw i jego
brat Dobies³aw. To w³aœnie na czêœci tych dóbr ziemskich za³o¿ono now¹ osa-
dê i folwark.

Po podziale, dla odró¿nienia, Koszelewy zaczêto nazywaæ Groß Koschlau
a Koszelewki – Klein Koschlau. Tê nazwê wieœ posiada³a równie¿ w okresie
zaborów i podczas okupacji hitlerowskiej. Dok³adna data powstania Koszele-
wek nie jest znana, ale przypuszcza siê, ¿e nast¹pi³o to jeszcze w XIV wieku.
Byæ mo¿e bracia postanowili zacz¹æ niezale¿nie gospodarowaæ, ale jest to tyl-
ko niczym nie potwierdzona hipoteza. Z zachowanego dokumentu wynika, ¿e
w 1578 roku wieœ podlega³a parafii ewangelicko-augsburskiej w Koszelewach,
a jej powierzchnia wynosi³a wówczas 30 w³ók (oko³o 540 hektarów). Nie wy-
kluczone, ¿e istnia³ tu koœció³. Je¿eli tak, to uleg³ on zniszczeniu na pocz¹tku
XVIII wieku. Podczas pierwszego rozbioru Polski wieœ znalaz³a siê w obrêbie
Prus Wschodnich, administracyjnie przynale¿¹c do powiatu nidzickiego. Mniej
wiêcej w tym okresie, bo pod koniec XVIII lub na pocz¹tku XIX wieku, po-
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wsta³o tu obecne za³o¿enie parkowo-dworskie o powierzchni 4,1 hektara.
Ca³oœæ by³a po³o¿ona na lewym brzegu rzeki Wel, w miejscu gdzie wyp³ywa
ona z jeziora Gr¹dy. Rozpoœciera³ siê tu malowniczy widok na znajduj¹ce siê
w nieznacznym obni¿eniu terenu jezioro i otaczaj¹ce je ³¹ki i lasy.

Z zachowanej mapy z 1863 roku wynika, ¿e naturaln¹ granic¹ parku po
zachodniej stronie by³a rzeka Wel. Po wschodniej zaœ stronie do parku przy-
lega³a czêœæ gospodarcza folwarku z podwórzem i zabudowaniami gospodar-
czymi. Dwór mieœci³ siê w parku niedaleko, bo oko³o 30 metrów, od brzegu
rzeki i obsadzony by³ drzewami. Dojazd do niego prowadzi³ piaszczyst¹ drog¹
najpierw przez wieœ Koszelewki, oddalon¹ oko³o 1 km od dworu, a nastêpnie
przechodzi³ przez podwórze gospodarcze i koñczy³ siê okr¹g³ym podjazdem.
Do dworu mo¿na by³o dojechaæ równie¿ z przeciwnej strony piaszczyst¹ drog¹
wiod¹c¹ przez mostek na rzece Wel.

W okresie miêdzywojennym Koszelewki znalaz³y siê w granicach pañstwa
polskiego. W 1928 roku we wsi mieszka³o 155 katolików. W³aœcicielem maj¹t-
ku by³ Dzier¿ykraj-Morawski. Mimo, ¿e w owym czasie dwór by³ bardzo znisz-
czony, a maj¹tek zad³u¿ony rozpocz¹³ on budowê murowanej willi na terenie
parku pomiêdzy dworem a czêœci¹ gospodarcz¹. By zdobyæ fundusze potrzeb-
ne na p³atnoœæ d³ugów, a tak¿e na pokrycie bie¿¹cych wydatków, wyci¹³ on
z parku du¿o starych dêbów. Po jego œmierci nowym w³aœcicielem zosta³a pani
Korewina. Stary dwór by³ ju¿ wówczas tak zniszczony, ¿e nie nadawa³ siê do
zamieszkania. Nie maj¹c pieniêdzy na dokoñczenie willi, zamieszka³a ona w piê-
trowym murowanym budynku przylegaj¹cym od strony parku do budynku
mieszcz¹cego stajniê, oborê i chlewniê. W owym czasie, oprócz parku, znaj-
dowa³ siê tu ogród warzywny i sad.

W sk³ad murowanych zabudowañ folwarcznych wchodzi³y: kuŸnia, gorzel-
nia (z drugiej po³owy XIX w.), stolarnia, budynek mieszcz¹cy wozowniê, oborê
i magazyn zbo¿a, budynek mieszcz¹cy stajniê, oborê i chlewniê, 2 szeœcioro-
dzinne budynki mieszkalne dla pracowników dworskich oraz kilka czworaków
we wsi. Przy placu od strony jeziora sta³a te¿ drewniana stodo³a. W czasie
okupacji hitlerowskiej maj¹tkiem zarz¹dza³o kolejno kilku niemieckich admini-
stratorów. Po dokoñczeniu budowy willi oraz restauracji parku dworskiego
budynek ten pe³ni³ funkcjê mieszkaln¹. W 1945 roku, w czasie dzia³añ wojen-
nych, willa zosta³a czêœciowo zniszczona.

Znana jest tylko czêœæ w³aœcicieli folwarku w Koszelewkach. Byli nimi w ko-
lejnoœci chronologicznej: Dóbrscy (XVII w.), Gliñscy (XVII w.), Borowscy (XVII
w.), Kiko³owie (XVII w.), Rejtanowie (XVII w.), Szarzewscy (XVII w.), Dzier¿y-
kraj - Morawski (do 1931 r.), pani Korewina (1931-1939), administratorzy nie-
mieccy (1939-1945).

Po wojnie folwark wraz z dobrami ziemskimi przeszed³ na w³asnoœæ skar-
bu pañstwa, a w 1947 roku za³o¿ono tu Pañstwowe Gospodarstwo Rolne.
Uszkodzona w 1945 roku i nieremontowana okaza³a willa uleg³a zniszczeniu.
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W 1987 roku istnia³y jeszcze fragmenty werandy. Dziœ widoczne s¹ jedynie
betonowe fundamenty i schody. Natomiast miejsce dawnego dworu wyty-
czaj¹ jedynie okalaj¹ce go niegdyœ drzewa. Równie¿ park jest bardzo zanie-
dbany. Liczne stare drzewa zaroœniête s¹ gêstwin¹ samosiewów. W parku
znajduje siê oko³o 200 drzew, g³ównie liœciastych, z czego 40% to olcha
czarna, 20% – klon pospolity, 15% – grab pospolity, 10% – lipa drobnolist-
na. Najliczniejszy jest tu drzewostan stuletni. Zachowa³o siê te¿ sporo dwu-
stuletnich drzew, posadzonych tu zapewne przy zak³adaniu parku. S¹ to:
dêby, graby, jesiony, lipy i wi¹zy. Roœnie tu równie¿ pomnikowy okaz dêbu
szypu³kowego o obwodzie 400 centymetrów i wysokoœci 28 metrów. W par-
ku szcz¹tkowo zachowa³y siê œlady dróg i alejek oraz zabagniony staw. Z za-
budowañ folwarku zniszczeniu uleg³a drewniana stodo³a, na miejscu której
pobudowano murowany budynek o tym samym przeznaczeniu. Nie ma te¿
kuŸni i dwóch budynków szeœcio-rodzinnych dla pracowników folwarku. We
wsi natomiast na uwagê zas³uguje murowana figura z prze³omu XIX i XX
wieku oraz budynek poszkolny z czerwonej ceg³y z oko³o 1900 roku. Warto
dodaæ, ¿e w okolicy znajduje siê cmentarzysko pochodz¹ce z okresu wp³y-
wów rzymskich datowane na I w. p.n.e. – II w. n.e. Odkrycia piêtnastu
kamiennych krêgów z urnami dokonano w XIX wieku gdzieœ w obszarze le-
œnym. Dziœ jednak nie znana jest ich lokalizacja. Byæ mo¿e przyczyn¹ by³o
splantowanie stanowiska po zakoñczeniu prac wykopaliskowych.

Niedaleko, bo 1,5 km od wsi, znajduje siê rezerwat leœno-krajobrazowy
Ostrów Tarczyñski. Prowadz¹ca ze wsi droga jest jedynym „suchym” po³¹cze-
niem z tym chronionym obszarem. Z pozosta³ych trzech stron posiada on na-
turalne granice jakimi s¹ jeziora Tarczyñskie i Gr¹dy oraz rzeka Wel przez nie
przep³ywaj¹ca. Przedmiotem ochrony jest bór mieszany urozmaicony lasem
gr¹dowym. Kompleks ten jest ostoj¹ wielu gatunków gnie¿d¿¹cych siê i zala-
tuj¹cych tu ptaków.

Z przeciwnej zaœ strony znajduje siê projektowany rezerwat torfowiskowo-
-leœny Ostoje Koszelewskie, bêd¹cy schronieniem licznego ptactwa i ssaków
kopytnych. Prowadzi do niego brukowany trakt.

KOSZELEWY
Du¿a wieœ po³o¿ona przy wschodniej granicy Welskiego Parku Krajobra-

zowego. Posiada dogodne po³¹czenie drogowe z s¹siednimi wsiami (Tuczki
– 4 km, P³oœnica – 6,5 km, Koszelewki – 6 km) jak i z Lidzbarkiem (9 km).
Powstanie wsi zwi¹zane jest z nadaniem w 1328 roku przez komtura krzy-
¿ackiego Luthera von Braunschweiga z Dzierzgonia 120 w³ók che³miñskich
(oko³o 2150 hektarów) polskim rycerzom Wiêces³awowi i jego bratu Dobie-
s³awowi. Wieœ zosta³a zbudowana na prawie che³miñskim przez polskich osad-
ników i nazywa³a siê wówczas Kosel. PóŸniej spotykane nazwy wsi to rów-
nie¿ Coslaw i Koschlau. W 1341 roku Koszelewy, nale¿¹ce dot¹d do komtur-
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stwa w Dzierzgoniu, przejête zosta³y przez komturstwo ostródzkie. W po³o-
wie XIV wieku zbudowano tu drewniany koœció³ i za³o¿ono parafiê katolick¹.
Koœció³ uleg³ jednak zniszczeniu w 1410 roku podczas tzw. wielkiej  wojny
polsko--krzy¿ackiej (1409-1411), a wieœ przy³¹czono do parafii w P³oœnicy.
Poniewa¿ za³o¿yciele wsi nie pozostawili po sobie nastêpców, przesz³a ona
z powrotem na w³asnoœæ Zakonu krzy¿ackiego. W 1481 roku mistrz krzy¿ac-
ki Marcin Truchses nada³ wieœ Koszelewy o powierzchni 40 w³ók che³miñ-
skich (oko³o 720 hektarów) Bernatowi Babiszewskiemu. Nowy w³aœciciel
ufundowa³ nowy drewniany koœció³ przywracaj¹c Koszelewom siedzibê para-
fii. W 1544 roku Koszelewy sta³y siê w³asnoœci¹ Fryderyka Oleœnickiego (von
Oelsnitz), starosty w Olsztynku i D¹brównie. Oko³o 1550 roku zbudowa³ on
murowany koœció³ posadowiony na fundamentach wykonanych z kamieni
polnych na glinianej zaprawie. Na d³ugo przed 1579 rokiem z czêœci maj¹tku
w Koszelewach za³o¿ono now¹ wieœ o nazwie Koszelewki. Od tego czasu
Koszelewy, zwane dot¹d Koschlau, by³y okreœlane jako Groß Koschlau. W cza-
sach pruskich oraz podczas okupacji hitlerowskiej by³a to oficjalna nazwa
wsi. Natomiast swoj¹ obecn¹ nazwê wieœ posiada od 1920 roku.

Po sekularyzacji Prus w 1525 roku koœció³, dotychczas katolicki, zosta³
w 1531 roku przejêty przez protestantów. We wsi za³o¿ono tak¿e parafialn¹
szko³ê ewangelick¹, o której pierwsza wzmianka pochodzi z 1579 roku. Na
pocz¹tku XVII wieku istnia³ tu prawdopodobnie dwór myœliwski zaprojektowa-
ny w stylu gotyku angielskiego. Pod koniec XVIII wieku ówczesny w³aœciciel
wsi Samuel Zygmunt von Haubnitz rozpocz¹³ budowê pa³acu. Ukoñczono j¹
przed 20 kwietnia 1795 roku. W 1774 roku koœció³ by³ w tak z³ym stanie, ¿e
poddano go generalnemu remontowi. Czêœæ budowli rozebrano, a pozosta³¹
znacznie rozbudowano. W efekcie powsta³ nowy koœció³ na rzucie prostok¹ta
z dwuspadowym, drewnianym dachem siod³owym pokrytym dachówk¹ ho-
lendersk¹. W murach, wykonanych z kamieni polnych i domieszki cegie³, znaj-
dowa³y siê drewniane okna z otworami zamkniêtymi sp³aszczonym ³ukiem. Do
elewacji pó³nocnej przylega³a czworoboczna wie¿a o wysokoœci 20 metrów.
W jej wnêtrzu znajdowa³y siê dzwony. Wie¿a posiada³a nadbudowê o kon-
strukcji ryglowej (tzw. mur pruski). Jej najwy¿sza kondygnacja wykonana zo-
sta³a z drewna o przekroju oœmiobocznym i zakoñczona by³a barokowym (ko-
pulastym) he³mem obitym blach¹. G³ówne wejœcie do koœcio³a znajdowa³o siê
od strony pó³nocnej i przechodzi³o przez wie¿ê. Wnêtrze wzmocnione drew-
nian¹ belk¹ profilowan¹ nakryte by³o sklepieniem drewnianym, malowanym
w szachownicê o profilu kolebkowym. Natomiast pod³oga wykonana by³a z p³y-
tek ceramicznych. Wewn¹trz koœcio³a miêdzy innymi znajdowa³ siê barokowy
o³tarz z dwoma obrazami i czterema rzeŸbami przedstawiaj¹cymi ewangeli-
stów. Obok o³tarza sta³a barokowa ambona z a¿urowym baldachimem. W przed-
niej czêœci nawy, po obu stronach o³tarza, znajdowa³y siê dwa piece ¿eliwne
z przewodami kominowymi wyprowadzonymi na zewn¹trz przez dach koœcio³a.
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Oko³o 1830 roku pa³ac zosta³ przebudowany w stylu neogotyckim w ma-
nierze znanego niemieckiego architekta i malarza Karla Friedricha Schinkla
(1781-1841). Pozostawiono jednak pierwotny wystrój wnêtrz: dekoracjê
sal, kominki, oddrzewia. W 1838 roku maj¹tek zosta³ rozparcelowany, a 36
w³ók ziemi sprzedano. 21 w³ók zakupi³ Kraatz, w³aœciciel maj¹tku w Gralewie,
resztê natomiast - osiemnastu gospodarzy. W drugiej po³owie XIX wieku
wykonano generalny remont pa³acu oraz dobudowano do fasady dwie ofi-
cyny w stylu neogotyckim. W 1880 roku folwark posiada³ w³asn¹ gorzelniê
i dwa tartaki. W Koszelewach istnia³a równie¿ stacja pocztowa i telegraficz-
na. Pod koniec XIX wieku czêœæ maj¹tku w Koszelewach rozparcelowano.
Uzyskane grunty rolne zosta³y zasiedlone przez kolonistów sprowadzonych
tu z Niemiec. W 1910 roku we wsi mieszka³o 1860 osób, a w 1912 roku –
oko³o 2400. W latach 1926-1927 wybudowano tu koœció³ katolicki w stylu
pseudobarokowym pod wezwaniem Podwy¿szenia Krzy¿a Pañskiego. Mury
koœcio³a postawione s¹ na kamiennej podmurówce o konstrukcji ryglowej.
Konstrukcja ta jest niewidoczna, poniewa¿ od zewn¹trz koœció³ jest odesko-
wany, a od wewn¹trz – otynkowany. Dwuspadowy dach posiada konstruk-
cjê drewnian¹, wieszarow¹. Kryty jest p³ytami z blachy ocynkowanej. W czêœci
zachodniej wznosi siê kwadratowa w rzucie, trójkondygnacyjna wie¿a za-
koñczona cebulastym he³mem z pokryciem blaszanym repusowanym w ry-
bi¹ ³uskê. Na kalenicy znajduje siê ocynkowana sygnaturka. Wnêtrze koœcio³a
jest trójnawowe z o³tarzem g³ównym i dwoma bocznymi stylizowanymi na
barok. Na chórze znajduj¹ siê organy o zewnêtrznej oprawie opartej na
wzorach klasycystycznych pochodz¹ce prawdopodobnie z po³owy XIX wie-
ku. Organy te zosta³y przeniesione tu z nieistniej¹cego ju¿ ewangelickiego
koœcio³a w Szczuplinach. Na uwagê zas³uguje tu równie¿ kamienna kropielni-
ca z XVI wieku oraz blaszana skarbonka z 1909 roku. Obok koœcio³a stoi
drewniana wie¿a zbudowana w 1997 roku. W jej wnêtrzu znajduj¹ siê dwa
stare dzwony przeniesione ze wspomnianego ju¿ koœcio³a w Szczuplinach.
Na jednym z nich widnieje data 1768 rok.

W 1935 roku zaniedbany i zad³u¿ony maj¹tek ze zniszczonym pa³acem
i budynkami gospodarczymi zakupi³ Jan Rutkowski. Przyst¹pi³ on niezw³ocznie
do remontu zabudowañ gospodarczych i odtworzenia za³o¿enia pa³acowo-par-
kowego. Prace te przerwa³a druga wojna œwiatowa. Ówczesne za³o¿enie znaj-
dowa³o siê w centralnej czêœci folwarku. Piêtrowy, murowany pa³ac zbudowa-
ny by³ na planie prostok¹ta z dwiema parterowymi oficynami po bokach ele-
wacji pó³nocnej i dobudówki po stronie zachodniej. Po³o¿ony by³ na lekkim
wyniesieniu terenu. Do pa³acu prowadzi³a brukowana droga zakoñczona pod-
jazdem z ozdobnym owalnym gazonem, w którego œrodku usytuowana by³a
stara rzeŸba. W pa³acu znajdowa³y siê 24 pokoje.

W przybudówce natomiast mieœci³ siê magazyn i kurnik. Do ogrodu pro-
wadzi³y dwa wyjœcia. Pierwsze z nich znajdowa³o siê w dobudówce. Drugie
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natomiast  zosta³o  wybudowane w 1909 roku przez ówczesnego  w³aœci-
ciela J. Wojnowskiego. Bezpoœrednio przed elewacj¹ ogrodow¹ (po³udniow¹)
znajdowa³ siê trawnik w kszta³cie prostok¹ta (dawniejszy sad). Dopiero dalej
po³o¿ony by³ prostok¹tny park o powierzchni oko³o 3,5 hektara. Przez park
przebiega³y dwie aleje – klonowo-grabowa i grabowa. W parku by³o oczko
wodne i niewielki staw. Ponadto sta³ tu obelisk nagrobny poœwiêcony bu-
downiczemu i dawnemu w³aœcicielowi Samuelowi Zygmuntowi von Haub-
nitz i jego ¿onie Barbarze z domu von Hohendorf. Byli oni tu pochowani
jeszcze przed za³o¿eniem parku w tym miejscu. Zabudowania gospodarcze
mieœci³y siê po wschodniej i zachodniej czêœci za³o¿enia pa³acowo-parkowe-
go. W czêœci zachodniej znajdowa³o siê podwórze gospodarcze i murowane
budynki gorzelni, obory i prawdopodobnie drewnianej owczarni z chlewni¹.
W czêœci wschodniej równie¿ znajdowa³o siê podwórze, wokó³ którego sta³y
murowane budynki: kuŸni, obory, stodo³y i stajni z wozowni¹ – oraz znajdo-
wa³ siê du¿y staw hodowlany. We wsi sta³o kilka czworaków dworskich.

Po II wojnie œwiatowej na obszarze by³ego maj¹tku powsta³o Pañstwo-
we Gospodarstwo Rolne. Osiemnastowieczny pa³ac i zabudowania dworskie
zaczê³y ulegaæ stopniowemu niszczeniu. Ostatni remont przeprowadzono tu
w 1957 roku.

Wed³ug inwentaryzacji architektoniczno-konserwatorskiej, przeprowadzo-
nej w 1975 roku, w pa³acu zachowa³y siê jeszcze stylowe dekoracje sal, ko-
minki i stolarka. Z ewidencji za³o¿enia pa³acowo-parkowego z 1988 roku wy-
nika, ¿e pa³ac znajdowa³ siê ju¿ wtedy w bardzo z³ym stanie; tylko niektóre
pomieszczenia nadawa³y siê do u¿ytku.

W 1945 roku po¿ar strawi³ czêœæ gorzelni, pozostawiaj¹c jedynie jej frag-
menty. Nie zachowa³ siê równie¿ budynek owczarni i chlewni. Natomiast ist-
niej¹ jeszcze: budynki zabytkowej kuŸni, stodo³y, stajni z wozowni¹ (obecnie
przebudowany), dwa czworaki dworskie i dwie obory.

XIX-wieczne za³o¿enie parkowe, mimo ¿e znajduje siê tu cenny stary drze-
wostan, jest bardzo zaniedbane. Dawne aleje i oczko wodne zachowa³y siê
jedynie szcz¹tkowo. W parku roœnie obecnie ponad 250 drzew, przewa¿nie
liœciastych i w wiêkszoœci stuletnich. Wed³ug ewidencji parku z 1988 roku naj-
wiêcej jest grabów pospolitych (98 sztuk), klonów pospolitych (93 sztuki),
kasztanowców bia³ych (28 sztuk), topól bia³ych (19 sztuk). Najstarsze okazy
to ponad stuletnie kasztanowce, stupiêædziesiêcioletnie lipy i oko³o stuletnie
topole bia³e.

Zniszczeniu uleg³ równie¿ gotycki koœció³ ewangelicki z 1774 roku. W 1959
roku jego stan uszkodzenia oszacowano na 23%. W 1966 roku by³ ju¿ w tak
z³ym stanie, ¿e postanowiono go rozebraæ pozostawiaj¹c jedynie wie¿ê. W 1967
roku obiekt ten zosta³ wpisany do rejestru zabytków. Dewastacji uleg³y rów-
nie¿ dwa cmentarze ewangelickie przykoœcielny z XVIII wieku i nowszy z dru-
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giej po³owy XIX wieku. Zachowa³ siê jedynie poewangielicki dom parafialny
zbudowany z czerwonej ceg³y w 1912 roku.

Folwark w Koszelewach czêsto zmienia³ w³aœcicieli. Miêdzy innymi byli to:
Wiêces³aw i Dobies³aw (od 1328 r.), Bernat Babiszewski (od 1481 r.), Ole-
œniccy (1544-1738), Ostaszewscy, Zamiêccy, Franciszek baron von Gollas de
Bergerac (o¿eniony z Ann¹ Barbar¹ von Knoblauch), Samuel Zygmunt von
Haubnitz (od 1752 r.), Moritz (1897-1904), Wojnowscy (1904-1935), Jan
Rutkowski (1935-1939), administrator niemiecki (1939-1945).

Obecnie we wsi znajduj¹ siê: szko³a podstawowa, koœció³ parafialny z 1926
roku i przystanek autobusowy.

KOTY
Malowniczo po³o¿ona wieœ wzd³u¿ spokojnie meandruj¹cej rzeki Wel. W jej

obrêbie znajduj¹ siê a¿ cztery mosty z czego trzy s¹ drewniane. Prowadz¹ one
na rozleg³e, przeplatane licznymi torfowiskami ³¹ki, na których przy odrobinie
szczêœcia mo¿na spotkaæ ³osia, jelenia czy dzika. Schronienie tu znalaz³o tak¿e
liczne ptactwo. Na podmok³ych ³¹kach ¿eruj¹ miêdzy innymi ¿urawie, ³abê-
dzie, bociany i czaple. Zim¹ mo¿na spotkaæ równie¿ ³abêdzia krzykliwego.
O brzasku lub przed zmrokiem czêsto dochodzi st¹d klangor ¿urawi.

Pierwsza wzmianka o istnieniu wsi pochodzi z pocz¹tków XV wieku (oko³o
1410 r.). Wynika z niej, ¿e we wsi by³ folwark nale¿¹cy do wójtostwa krzy¿ac-
kiego z Lidzbarka. W XV wieku Koty podlega³y parafii w W¹piersku. Do pro-
boszcza nale¿a³y wtedy 4 w³óki ziemi znajduj¹ce siê w W¹piersku i w Kotach.
Oko³o 1800 roku wieœ nazywa³a siê Kotten. W 1883 roku we wsi by³o 57 miesz-
kañców i 9 budynków mieszkalnych, a przez rzekê Wel prowadzi³ most.

We wsi zachowa³y siê liczne zabytki budownictwa wiejskiego. Wœród nich
znajduj¹ siê zabudowania drewniane i murowane z kamieni polnych na zapra-
wie glinianej. Kilka z nich jest krytych strzech¹. W centrum wsi zachowa³y siê
równie¿ betonowe fundamenty po nieistniej¹cym ju¿ dziœ m³ynie wodnym oraz
figura pamiêtaj¹ca zapewne czasy przedwojenne. Warto wspomnieæ, ¿e na
skraju wsi roœnie olbrzymi ja³owiec pospolity zaliczony do pomników przyrody.
W okolicy wsi znaleziono krzemienie pochodz¹ce z neolitu, a tak¿e œrednio-
wieczne œlady osadnictwa. Najdogodniejszy dojazd do wsi Koty stanowi droga
asfaltowa z Lidzbarka (7 km).

KOWALIKI
Niedu¿a wieœ le¿¹ca na zachodniej granicy Welskiego Parku Krajobrazo-

wego, 3 km od Boleszyna. W drugiej po³owie XVI wieku Kowaliki wchodzi³y
w sk³ad parafii w Mrocznie nale¿¹cej do dóbr biskupstwa che³miñskiego. Z dru-
giej po³owy XVII wieku zachowa³a siê informacja, ¿e na 20 w³ókach ziemi
(oko³o 360 hektarów), podzielonych na cztery czêœci, gospodarowali: Stani-
s³aw Zawadzki oraz Albrecht, Jan i Maciej Kowalkowscy. Mieli oni obowi¹zek
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p³aciæ biskupowi podatek zwany meszne w wielkoœci pó³ korca ¿yta i pó³
korca owsa lubawskiej miary. Kroniki koœcielne podaj¹, ¿e w 1867 roku miesz-
ka³o tu 200, a w 1928 – 186 katolików. W okresie miêdzywojennym wieœ
Kowaliki wchodzi³a w sk³ad gminy Lidzbark. Warto wspomnieæ, ¿e w linii pro-
stej jest st¹d nieca³e 1,5 km do projektowanego rezerwatu Piekie³ko, obej-
muj¹cego pó³torakilometrowy, rw¹cy odcinek nurtu rzeki Wel maj¹cej tu
charakter rzeki górskiej.

KUROJADY
Osada za³o¿ona w po³owie XVIII wieku nad rzek¹ Wel w obrêbie dóbr

ziemskich Ciechanówka. Istnia³ tu wówczas m³yn wodny. Oko³o 1800 roku
we wsi oprócz m³yna by³ tartak wodny, a w 1883 roku tak¿e kuŸnia. Na
pocz¹tku XX wieku zbudowano tu nowy okaza³y m³yn wodny z czerwonej
ceg³y. W 1979 roku przeprowadzono inwentaryzacjê architektoniczno-kon-
struktorsk¹ tego obiektu. Nastêpnie m³yn zosta³ przebudowany i od 1988
roku pe³ni funkcjê ma³ej elektrowni wodnej o mocy 90kW, a od 1985 roku –
równie¿ oœrodka wczasowego zmodernizowanego w 2005 roku. Przy m³y-
nie sta³ kiedyœ dom m³ynarza. Zosta³ on jednak ca³kowicie rozebrany zaraz po
II wojnie œwiatowej. Uwagê zwraca tu bardzo dobry stan techniczny m³yna
oraz towarzysz¹cych mu obiektów hydrotechnicznych jazu i obwa³owañ zbior-
nika retencyjnego i dolnego. Przed m³ynem roœnie okaza³y d¹b, objêty, jako
pomnik przyrody, ochron¹ prawn¹. Przez rzekê Wel prowadzi drewniany
most. Ze wzglêdu jednak na stopieñ jego uszkodzenia jest on zamkniêty dla
ruchu ko³owego. Dziœ po dawnej osadzie m³yñskiej pozosta³ jedynie m³yn
wodny i prowadz¹ca do niego brukowana droga wzd³u¿ grzbietu jaru rzeki
Wel. W 1997 roku za³o¿ono w Kurojadach torfowiskowy u¿ytek ekologicz-
ny o tej samej nazwie w celu ochrony odcinka rzeki i jej brzegów bêd¹cych
ostoj¹ ptactwa wodnego. Kurojady le¿¹ z dala od zgie³ku cywilizacyjnego,
tylko wczesnym rankiem mo¿na tu spotkaæ krz¹taj¹cych siê wêdkarzy. Do
Kurojad mo¿na dojechaæ wspomnianym ju¿ traktem, skrêcaj¹c w lewo z drogi
asfaltowej ³¹cz¹cej Lidzbark z Ciechanówkiem. Bardziej wytrwali piechurzy
mog¹ tu dojœæ oznakowanym szlakiem z Lidzbarka prowadz¹cym wzd³u¿ pra-
wego brzegu rzeki Wel, podziwiaj¹c jej prze³omowe odcinki. D³ugoœæ trasy
w obydwie strony wynosi oko³o 10 km.

LESIAK
Najbardziej na pó³noc wysuniêta miejscowoœæ Welskiego Parku Krajobra-

zowego, po³o¿ona nad niewielkim jeziorem o tej samej nazwie. Znajduje siê
tu drewniany m³yn wodny z 1800 roku a przy nim kamienno-betonowy jaz
piêtrz¹cy.

W ostatnich latach m³yn zosta³ przebudowany na ma³¹ elektrowniê wodn¹
(maksymalna wysokoœæ piêtrzenia wody – 2 m). W dawnym domu m³ynarza,
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otynkowanym z czerwonej ceg³y, znajduje siê gospodarstwo agroturystycz-
ne oferuj¹ce miêdzy innymi przeja¿d¿ki konne. Mo¿na tu równie¿ obejrzeæ
kolekcjê dawnych maszyn i urz¹dzeñ rolniczych. W kilku zbudowanych tu
stawach rybnych hodowane s¹ g³ównie karpie. Miejscowoœæ ta zaliczana
jest do najpiêkniejszych miejsc widokowych Welskiego Parku Krajobrazowe-
go. Najlepszy dojazd do Lesiaka jest drog¹ odchodz¹c¹ w lewo od drogi
³¹cz¹cej Rumian z Naguszewem.

LIDZBARK WELSKI
Lidzbark jest jedynym miastem w obrêbie Welskiego Parku Krajobrazowe-

go. Po³o¿ony jest nad Jeziorem Lidzbarskim i przep³ywaj¹c¹ przez miasto rzek¹
Wel. Posiada bezpoœrednie po³¹czenie kolejowe z Dzia³dowem, Brodnic¹ i Ja-
b³onowem Pomorskim, a tak¿e autobusowe miêdzy innymi z Brodnic¹, Cie-
chanowem, Dzia³dowem, Gdañskiem, I³aw¹, Lubaw¹, M³aw¹, Nidzic¹, Nowym
Miastem, Olsztynem, Ostród¹, P³ockiem, Toruniem i Warszaw¹. Miasto po³o-
¿one jest na prawie 1500 hektarach i liczy sobie oko³o 8500 mieszkañców.

Lidzbark posiada d³ug¹ i bogat¹ historiê. Z zachowanych dokumentów
wynika, ¿e pierwotna osada znajdowa³a siê na wzgórzu, zwanym dziœ Górk¹,
nad Jeziorem Lidzbarskim. By³o to grodzisko s³owiañskie otoczone palisad¹.
Prawa miejskie Lidzbark uzyska³ prawdopodobnie w 1301 roku. W tym te¿
czasie sta³ siê siedzib¹ parafii. W 1303 roku ca³a ziemia micha³owska, a wiêc
i Lidzbark, zosta³y oddane przez ksiêcia kujawskiego Leszka Zakonowi krzy-
¿ackiemu jako porêczenie zaci¹gniêtej przez niego po¿yczki. Krzy¿acy natych-
miast przyst¹pili do rozbudowy i modernizacji osady. Na wzgórzu oko³o 1306
roku rozpoczêto budowê zamku warownego oraz koœcio³a pod wezwaniem
Wniebowziêcia Najœwiêtszej Marii Panny. Sama osada zaœ zosta³a przeniesio-
na na teren wschodniego podnó¿a. Niemo¿noœæ terminowego wywi¹zania siê
ze sp³aty d³ugów spowodowa³a, ¿e ca³y zastawiony obszar w 1317 roku sta³
siê formaln¹ w³asnoœci¹ Krzy¿aków. W 1350 roku zbudowano tu, w miejscu
obecnie stoj¹cego, nowy drewniany koœció³ pod wezwaniem œw. Wojciecha.
W latach 1405-1407 miasto otoczono murami, znacznie solidniejszymi od po-
przednich bo kamienno-ceglanymi. Lidzbark stanowi³ w³asnoœæ Zakonu a¿ do
1466 roku, kiedy to na mocy drugiego pokoju toruñskiego zosta³ przy³¹czony
do Królestwa Polskiego. Wyj¹tek stanowi³y okresy wojen polsko - krzy¿ackich
w latach 1410-1411, 1414, 1422, 1454-1466, kiedy to zamek by³ obsadzony
przez polsk¹ za³ogê. Miasto Lidzbark jak i okolice znacznie ucierpia³y w czasie
najazdów szwedzkich na Polskê w roku: 1629, 1655 i 1702. Zniszczono wtedy
te¿ wiele cennych dokumentów. W wyniku pierwszego rozbioru Polski Lidz-
bark znalaz³ siê w obrêbie prowincji Prus Zachodnich. Z wyj¹tkiem okresu
1807-1815, gdy wchodzi³ w sk³ad Ksiêstwa Warszawskiego, a¿ do 1920 roku
znajdowa³ siê pod panowaniem pruskim. W 1746 roku w mieœcie wybuch³ groŸ-
ny po¿ar w wyniku którego sp³onê³o prawie ca³e miasto. Zniszczeniu uleg³
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równie¿ koœció³ pod wezwaniem œw. Wojciecha. Na ocala³ych fundamen-
tach w 1752 roku zbudowano nowy murowany koœció³, nadaj¹c mu imiê
tego samego patrona. Pod³oga œwi¹tyni by³a ceglana, sufit zaœ malowany
w kolorze modrym, a w jego centrum znajdowa³ siê obraz Trójcy Œwiêtej.
Wewn¹trz koœcio³a by³o a¿ 5 o³tarzy. O³tarz g³ówny œw. Wojciecha w wiêk-
szoœci by³ posrebrzany, a czêœciowo te¿ poz³acany. W jego czêœci œrodkowej
znajdowa³a siê drewniana figurka œw. Wojciecha. Po jego bokach sta³y o³ta-
rze œw. Anny i œw. Mêki Pañskiej. Pozosta³e dwa o³tarze Matki Boskiej £¹ko-
wej i Trójcy Œwiêtej znajdowa³y siê w kaplicy szewskiej i krawieckiej. Na wy-
strój wnêtrza, z cenniejszych przedmiotów, sk³ada³y siê: obraz Najœwiêtszej
Marii Panny z Dzieci¹tkiem Jezus autorstwa Wojciecha Borzymowskiego, ob-
raz œw. Piotra, srebrna monstrancja, 12 srebrnych kielichów i wykonany ze
srebra krzy¿ z relikwi¹. W póŸniejszych latach koœció³ ten by³ kilkakrotnie nisz-
czony i okradany, a mianowicie podczas wojen napoleoñskich (1807-1815),
pierwszej wojny œwiatowej (1914-1915) i wojny polsko-bolszewickiej
(1920 r.).

W po³owie XVIII wieku rozebrano zniszczony zamek warowny i mury obron-
ne miasta. W okresie wojen napoleoñskich sp³on¹³ koœció³ p.w. Najœwiêtszej
Marii Panny (murowany o konstrukcji ryglowej, kryty dachówk¹). Rozebrano
go w 1858 roku. W 1829 pobudowano koœció³ ewangelicki. Natomiast w 1887
roku zbudowano liniê kolejow¹ ³¹cz¹c¹ Lidzbark z Dzia³dowem i Brodnic¹.
W drugiej po³owie XIX wieku i na pocz¹tku XX wieku w Lidzbarku uruchomio-
no wiele zak³adów przemys³owych. Powsta³o wtedy du¿o murowanych budyn-
ków zarówno przemys³owych jak i mieszkalnych. W dwudziestoleciu miêdzy-
wojennym Lidzbark nale¿a³ do pañstwa polskiego. W styczniu i lutym 1945
roku, podczas pobytu wojsk II frontu bia³oruskiego, miasto zosta³o ograbione
i spalone a¿ w 75%. Po wojnie wiêkszoœæ budynków zosta³a jednak odbudo-
wana w pierwotnych gabarytach, ale ju¿ nie odtworzono kamienic przy rynku.

W Lidzbarku przebywa³o b¹dŸ przeje¿d¿a³o przez niego wiele wa¿nych oso-
bistoœci. Byli nimi: król W³adys³aw Jagie³³o (1410 r.), król Stefan Batory (1576 r.),
król szwedzki Gustaw Adolf (1628 r.), car Aleksander I (1813 r.), niemiecki
feldmarsza³ek Paul von Beneckendorff Hindenburg (1914 r.), genera³ Józef
Haller (1920 r.), marsza³ek Józef Pi³usudski (1921 r.), prezydent Stanis³aw Woj-
ciechowski (1924 r.), prezydent Ignacy Moœcicki (1935 r.), genera³ W³adys³aw
Anders (1939 r.), marsza³ek ZSRR i marsza³ek Polski Konstanty Rokossowski
(1945 r.),

Do czasów dzisiejszych zachowa³o siê wiele wczeœniej obowi¹zuj¹cych
nazw miasta. By³y nimi: Luterberg, Lautenburgensis, Lutenberg (miêdzy 1335
a 1341 r.), Lautenburg (1410, 1772-1920, 1939-1945 r.), Luthbork (1 po³owa
XV w.), Lutinberg (oko³o 1420 r.), Lautembergk (oko³o 1420 r.), Ludbarc
(1454 r.), Ludzbark, Ludbark (1466 r.), Liczbarc (1466 r.), Liczburg, Lautem-
burg, Lautenberg, Ludbarz, Liantenberg (1571 r.), Lidzbark (od XVII w.), Lud-
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barz, Lutembergk, Litteberg, Ludbork, Lautemberg (1828 r.), Luterberg,
Ludberg, Luterburg, Lutteberg, Lutterberg, Lidzbark Pomorski (2 po³owa
XX w.), Lidzbark Dzia³dowski (2 po³owa XX w.), Lidzbark Welski (obecnie).

W Lidzbarku, mimo ¿e nie ominê³y go liczne burzliwe wydarzenia, zacho-
wa³o siê sporo obiektów zabytkowych. Ciekawa jest zabudowa miasta po³o¿o-
nego na pagórkowatym terenie z trzema rynkami i krêtymi uliczkami. Za³o¿e-
nie urbanistyczne Starego Miasta z lat 1320-1331 zosta³o w 1960 roku wpisa-
ne do rejestru zabytków. Do najstarszych ulic w mieœcie zalicza siê: Dzia³dowsk¹,
Garbuzy, Koœcieln¹, M³yñsk¹, Piaski, Podzamcze, S¹dow¹, S³omiany Rynek,
Stare Miasto i Zamkow¹. Najstarszym zaœ zachowanym obiektem zabytko-
wym jest gotycka baszta zamkowa i resztki miejskich murów obronnych z XIV
wieku. Jej obecny kszta³t i funkcja ró¿ni¹ siê od pierwotnej. Wie¿a zosta³a
zbudowana w 1405 roku wraz z murami obronnymi okalaj¹cymi miasto. Pe³ni-
³a ona wówczas funkcjê baszty lub mieszkalnej wie¿y obronnej. Wzniesiono j¹
na planie zbli¿onym do kwadratu z muru kamienno-ceglanego typu opus em-
plectum. Posadowiona zosta³a na kamiennych fundamentach. W póŸniejszych
latach wie¿a uleg³a powa¿nemu zniszczeniu. Po roku 1766, na bazie ocala³ych
fundamentów, piwnicy i muru pó³nocnego i wschodniego, obiekt odbudo-
wano przeznaczaj¹c go na cele mieszkalne. Do tego celu u¿yto ceg³y baroko-
wej. Dokonano wtedy znacznych zmian w istniej¹cej ju¿ konstrukcji. Miêdzy
innymi zamurowano pierwotne otwory w murach, op³aszczowano jedn¹ ze
œcian oraz wstawiono œciany dzia³owe. Ca³oœæ natomiast pokryto dachem man-
sardowym i otynkowano. W XIX wieku przeprowadzono kolejny remont bu-
dynku. Zamurowano wtedy kilka otworów okiennych, uzupe³niono tynki na
œcianach zewnêtrznych, wykonano boniowanie a tak¿e otynkowano wewnêtrz-
ne œciany. Z pierwotnej wie¿y do dziœ zachowa³y siê jedynie kamienne funda-
menty, piwnice oraz œciana pó³nocna i wschodnia. W murach znajduj¹ siê za-
murowane otwory z pocz¹tku XV wieku. Prawdopodobnie pierwotna bu-
dowla by³a znacznie wy¿sza od obecnego budynku. Dziœ w dawnej wie¿y
mieœci siê biblioteka miejska.

Drugim z najstarszych obiektów jest koœció³ katolicki pod wezwaniem
œw. Wojciecha z 1752 roku. Pierwotnie na tym terenie znajdowa³ siê ratusz.
PóŸniej zbudowano tu koœció³. Ten z kolei, w wyniku po¿aru miasta, sp³on¹³.
Na jego fundamentach zbudowano now¹ œwi¹tyniê, która przetrwa³a do
czasów dzisiejszych. Jest ona orientowana, salowa. Œciany s¹ murowane
z ceg³y, otynkowane z otworami okiennymi zamkniêtymi ³ukowo. Dach jest
dwuspadowy, kryty dachówk¹ holederk¹. Z jego zachodniej strony wznosi
siê kwadratowa, trójkondygnacyjna wie¿a. Jest ona zwieñczona baniastym
he³mem krytym blach¹ z latarni¹. Wnêtrze sk³ada siê z zakoñczonego trój-
bocznie prezbiterium, prostok¹tnej nawy z dwiema kaplicami, starej zakrystii
od pó³nocy i drewnianego chóru muzycznego z XIX wieku. Ca³oœæ pokryta
jest drewnianym sklepieniem kolebkowym. Wystrój wnêtrza jest w wiêk-
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szoœci barokowy. Naj-
cenniejszym elementem
wyposa¿enia jest o³tarz
g³ówny z rzeŸbami œw.
Paw³a, Piotra i Wojciecha,
p³askorzeŸb¹ Chrystusa ze
œw. Tomaszem i obrazem
Matki Boskiej Niepokalanie
Poczêtej – pochodz¹cy
prawdopodobnie z nieist-
niej¹cego ju¿ od pocz¹-
tek XIX w. koœcio³a p.w.
Marii Panny.

Inne cenne elemen-
ty wystroju to: o³tarz boczny z obrazami œw. Anny Samotrzeæ i œw. Waw-
rzyñca, o³tarz boczny z obrazem œw. Stanis³awa, o³tarze w obydwu kapli-
cach, ambona, organy o zewnêtrznej oprawie neobarokowej z 1904 roku,
póŸnobarokowy konfesjona³ z XVIII wieku, barokowa rzeŸba Chrystusa Zmar-
twychwsta³ego z XVIII wieku, monstrancja z XVII wieku, monstrancja pro-
mienista z koñca XVII wieku, rokokowy kielich z drugiej po³owy XVIII wieku,
barokowe œwieczniki wykonane z cyny z XVIII wieku i elektryczne œwieczni-
ki z drugiej po³owy XIX wieku. W 1960 roku koœció³ zosta³ wpisany do reje-
stru zabytków.

Na wzgórzu, zwanym Górk¹, gdzie we wczesnym œredniowieczu znajdo-
wa³o siê grodzisko s³owiañskie, stoi dziœ koœció³ ewangelicki. Zosta³ on zbudo-
wany w latach 1928-1929. Œwi¹tynia ta jest zbudowana z ceg³y i otynkowana.
Jest to budynek salowy, na rzucie prostok¹ta z dachem dwuspadowym, kry-
tym dachówk¹. Z jego
po³udniowej strony
wznosi siê dwukondy-
gnacyjna, czworobocz-
na wie¿a zakoñczona
ostros³upowym dachem
krytym blach¹. W ele-
wacji wschodniej i za-
chodniej znajduj¹ siê pó³-
koliœcie zamkniête otwo-
ry okienne. Elewacja
po³udniowa zamkniêta
jest trójk¹tnym szczy-
tem z trzema pó³koliœcie
zakoñczonymi oknami.

Baszta

Dom przy ulicy M³yñskiej
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Nad wejœciem znajduje
siê napis: „Dom Bo¿y”.
Obok koœcio³a stoi muro-
wany z czerwonej ceg³y
dom parafialny z pierw-
szej po³owy XX wieku.
Istniej¹ pewne przes³anki
œwiadcz¹ce o tym, ¿e
projektantem koœcio³a
jest niemiecki architekt
i malarz Karl Friedrich
Schinkel (1781-1841),
autor projektu pa³acu
we wsi Koszelewy
z oko³o 1830 roku. Wymagaj¹ one jednak wiarygodnej weryfikacji. W 1967
roku koœció³ zosta³ wpisany do rejestrów zabytków.

Innym zabytkowym obiektem sakralnym jest figura œw. Jana Nepomuce-
na z 1802 roku, patrona rzek i Ÿróde³, chroni¹cego miasto przed powodzi¹.
Znajduje siê ona na moœcie nad rzek¹ Wel.

W mieœcie zachowa³o siê du¿o obiektów przemys³owych z drugiej po³o-
wy XIX wieku i pocz¹tku XX wieku. S¹ to 3 spichlerze z koñca XIX wieku (ul.
Piaski (obecny budynek szkolny), ul. Stra¿acka 2 (obecnie siedziba Miejsko-
Gminnego Domu Kultury), ul. Stare Miasto 12, dwie wie¿e wodoci¹gowe
z 1909 roku, budynek garbarni z 1880 roku, budynek rzeŸni z 1901 roku, bu-
dynek gazowni z 1903 roku (ul. Dworcowa 1), budynek cegielni z 1905 roku,
budynek mleczarni z 1906 roku (ul. Chopina), budynek rozlewni mleka z oko-
³o 1900 roku (ul. Chopina), 2 m³yny wodne z koñca XIX wieku (ul. M³yñska

16, ul. Poœwiêtna), ma-
gazyn z oko³o 1900 roku
(ul. Ogrodowa 1), budy-
nek gospodarczy z po-
cz¹tku XX wieku (ul.
Przemys³owa 2).

Po wojnie odbudo-
wano wiêkszoœæ domów
mieszkalnych. Pochodz¹
one w zdecydowanej
wiêkszoœci z drugiej po-
³owy XIX wieku i pierw-
szych lat XX wieku. Za-
chowa³o siê te¿ kilka
drewnianych domów,

Ulica Nowy Rynek

Koœció³ p.w. œw. Wojciecha
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np. przy ul. Chopina 1 (oko³o 1900 r.), ul. M³yñska 4 (koniec XIX w.), ul.
Podzamcze 14 (koniec XIX w.), ul. Nowy Rynek 11 (koniec XIX w.), ul.
S¹dowa 3 (pocz¹tek XIX w.), ul. S³omiany Rynek 8 (koniec XIX w.), ul.
Garbuzy 2 (XIX w.), ul. Stare Miasto 13, 17 i 19 (koniec XIX w.). Na uwagê
zas³uguje zachowany ci¹g kilku secesyjnych kamienic na placu gen. J. Hallera
z prze³omu XIX i XX wieku (numery: 5, 6, 7, 8, 10). Kilka obiektów zosta³o
wpisanych do rejestru zabytków. S¹ to nastêpuj¹ce budynki: ul. Ogrodowa
15, ul. S³omiany Rynek
7, ul Stare Miasto 1, 11,
12 i 31, ul. Podzamcze
14 (koniec XIX w.), ul.
S¹dowa 3 (pocz¹tek XIX
w.), ul. S³omiany Rynek
8 (koniec XIX w.), ul.
Stare Miasto 1, 2, 6, 7,
10, 13, 15, 19, 31, 35
(wszystkie koniec XIX
w.). Inne cenne zabytki
budownictwa mieszkal-
nego to: ul. Dworcowa
7 i 11 (oko³o 1900 r.), ul.
Dzia³dowska 4 (1848 r.), Dom przy ulicy Chopina

Urz¹d miejski Figura œw. Jana Nepomucena
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5 (1906 r.), 6 (oko³o 1900 r.), 7 (koniec XIX w.), 20 (koniec XIX w.), ul.
Górka 2, 6, 10, 16, 17 (wszystkie z koñca XIX w.), ul. Kopernika 1, 8, 10
(wszystkie koniec XIX w.) ul. Mickiewicza 2 (1848 r.), 3 (kon. XIX w.), 4
(kon. XIX w.), ul. M³yñska 14 (koniec XIX w.), ul. Nowa 27 (koniec 1900 r),
ul. Nowy Rynek 5 (1913 r.), 16 (oko³o 1900 r.), ul. Ogrodowa 9, 17, 19
(wszystkie z koñca XIX w.), ul. Podgórna 2 (koniec XIX w.), 3 (1901 r.), 4
(oko³o 1900 r.), ul. Podzamcze 10 (oko³o. 1900 r.), ul. S¹dowa 2 (oko³o
1900 r.), ul. S³omiany Ry-
nek 1, 2, 4, 7 (wszyst-
kie koniec XIX w.), ul.
Stare Miasto 1, 2, 3, 6,
7, 8, 10, 15, 18, 31, 33,
35, 41 (wszystkie z koñ-
ca XIX w.), 21, 25 (po-
cz¹tek XX w.), ul. Zie-
luñska 14 (pocz¹tek XX
wieku). Do innych, nie
wymienionych wcze-
œniej, obiektów zabytko-
wych zaliczyæ mo¿na:
budynek Szko³y Podsta-
wowej nr 1 z 1875 roku

Plac Hallera Koœció³ ewangielicki

Dawny spichlerz
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(ul. Dzia³dowska 13), budynek obecnego Urzêdu Miasta i Gminy z 1879 roku,
budynek dworca kolejowego z 1889 roku, budynek siedziby nadleœnictwa
z 1874 roku, budynek dawnego ekskluzywnego hotelu i restauracji Pod Trze-
ma Koronami na rogu ulic Dzia³dowskiej i Piaski z 1905 roku.

Miasto posiada od XIV wieku swój herb Jednoro¿ca. Na niebieskiej tarczy
znajduje siê ¿ó³ta g³owa konia z rogiem na czole. Od 1975 roku Lidzbark
posiada równie¿ status miasta turystycznego.

Baszta - widok od strony pó³nocnej Wie¿a koœcio³a œw. Wojciecha

Ulica Górka, w g³êbi wie¿a koœcio³a ewangelickiego
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Dziœ miasto pe³ni wa¿ne w regionie funkcje administracyjne, gospodar-
cze, kulturalne i turystyczne. Stanowi oœrodek produkcyjny przemys³u drzew-
nego, skórzanego, materia³ów budowlanych i mleczarskiego. S¹ tu dwie
szko³y podstawowe, szko³a zawodowa, liceum, biblioteka miejska, muzeum
po¿arnictwa i muzeum przyrodnicze. W mieœcie istnieje orkiestra Ochotni-
czej Stra¿y Po¿arnej i reaktywowane Bractwo Kurkowe. W Lidzbarku rozwi-
niêta jest infrastruktura turystyczna. Znajduj¹ siê tu dwa hotele, kilka oœrod-
ków wczasowych, pla¿a i k¹pielisko, pole namiotowe oraz baza gastrono-
miczna. Ponadto w Lidzbarku znajduj¹ siê poczta, oœrodek zdrowia, apteki,
komisariat policji, stacje benzynowe i naprawcze. Lidzbark jest doskona³ym
miejscem do wypoczynku oraz punktem wypadowym do zwiedzania zabyt-
ków kultury materialnej oraz walorów przyrodniczych Welskiego Parku Kra-
jobrazowego i s¹siaduj¹cego z nim Górznieñsko – Lidzbarskiego Parku Krajo-
brazowego.

LORKI
Lorki po³o¿one s¹ w pó³nocno-zachodnim naro¿niku Welskiego Parku Kra-

jobrazowego na po³udnie od Grodziczna.
W rozwidleniu rzeki Wel stoj¹ dwa m³yny wodne. Pierwszy z nich znajduje

siê przy prawej odnodze bêd¹cej niegdyœ pierwotnym korytem rzeki. Drugi
zaœ, czynny do dziœ, wykorzystuje wody lewego koryta rzeki zwanego Ba³-
wank¹, bêd¹cego sztucznym przekopem prowadz¹cym do jeziora Fabryczne-
go. Wieœ Lorki zaliczana jest do najpiêkniejszych miejsc Welskiego Parku Kra-
jobrazowego. Swoje walory krajobrazowe zawdziêcza bardzo urozmaiconej
rzeŸbie terenu bêd¹cej wynikiem intensywnej dzia³alnoœci l¹dolodu sprzed
17 tysiêcy lat.

MURAWKI
Wieœ po³o¿ona na wschodniej granicy Welskiego Parku Krajobrazowego.

Jej nazwa wywodzi siê zapewne od murawy tj. ³¹ki rosn¹cej na pod³o¿u su-
chym (piaszczystym) i silnie nas³onecznionym. Najbardziej dogodny dojazd
do wsi jest drogami asfaltowymi z Turzy Ma³ej (3 km) lub z Koszelew (4 km).

W archiwach koœcielnych zachowa³a siê informacja, ¿e w 1928 roku miesz-
ka³o tu 193 katolików podlegaj¹cych parafii w Koszelewach. W owym czasie
we wsi mieszkali równie¿ wierni wyznania ewangelicko-unijnego. Siedzib¹ ich
gminy by³y równie¿ Kie³piny. We wsi znajduj¹ siê liczne zabytki budownictwa
wiejskiego, w tym drewniane zabudowania kryte strzech¹. Poza tym na prze-
ciwleg³ych krañcach wsi usytuowane s¹ dwa murowane budynki – leœniczówki
Leœnictwa P³oœnica i poszkolny.

Na zachód od Murawek, w obni¿eniu terenu, znajduje siê du¿y kompleks
³¹k w wiêkszoœci podmok³ych urozmaicony zakrzewionymi torfowiskami niski-
mi i otoczony zwartym lasem iglastym. Istnieje projekt utworzenia tu rezer-
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watu torfowiskowo-leœnego o powierzchni oko³o 140 hektarów i nazwie
Ostoje Koszelewskie. Pomiêdzy wsi¹ Murawki a wsi¹ Turza Ma³a, w komplek-
sie leœnym, znajduje siê lokalne wyniesienie Garbu Lubawskiego zwane £ys¹
Gór¹ (174,3 m n.p.m.). Wed³ug legendy maj¹ tu zlatywaæ czarownice na
nocne obrady.

NOWA WIEŒ OSTRÓDZKA
Nowa Wieœ posiada typowe cechy osady o charakterze turystyczno-re-

kreacyjnym. Po³o¿ona jest nad jeziorem Rumian – najwiêkszym zbiornikiem
wodnym Welskiego Parku Krajobrazowego, zajmuj¹cym prawie 300 hekta-
rów. Znajduje siê tu kilka oœrodków wypoczynkowych, camping, pla¿a i k¹pie-
lisko. W okresie wakacyjnym czynna jest tu równie¿ wypo¿yczalnia sprzêtu
wodnego i sklep spo¿ywczy. Od po³owy XVI wieku Nowa Wieœ nale¿a³a do
parafii ewangelicko-augsburskiej w Szczuplinach. £¹czna powierzchnia oby-
dwu wsi wynosi³a wtedy 40 w³ók (oko³o 720 hektarów). W okresie dwudzie-
stolecia miêdzywojennego by³a to wieœ przygraniczna, znajduj¹ca siê w obrê-
bie pañstwa polskiego. We wsi mieszkali wyznawcy religii katolickiej (121 wier-
nych w 1928 roku) i ewangelicko-unijnej. Siedzib¹ obydwu parafii by³a wieœ
Koszelewy. W tym czasie istnia³a tu szko³a jednoklasowa, do której uczêszcza-
³y równie¿ dzieci z s¹siednich Szczuplin. W okolicy Nowej Wsi znajduje siê naj-
wy¿ej po³o¿ony punkt Welskiego Parku Krajobrazowego o wysokoœci 210 m
n.p.m. Nale¿y on do wzniesieñ Garbu Lubawskiego, którego najwy¿szym szczy-
tem jest Góra Dylewska po³o¿ona 312 m. n.p.m. Znaczne wynios³oœci Garbu
Lubawskiego, oraz malowniczo po³o¿one w ich obni¿eniu jezioro Rumian spra-
wi³y, ¿e widoki rozpoœcieraj¹ce siê ze stromego brzegu jeziora nale¿¹ do naj-
bardziej interesuj¹cych w obrêbie Welskiego Parku Krajobrazowego.

PODCIBÓRZ
Wieœ granicz¹ca od wschodniej strony z Lidzbarkiem Welskim. Droga wio-

d¹ca przez Podcibórz prowadzi wzd³u¿ spokojnie meandruj¹cej rzeki Wel. W cza-
sach krzy¿ackich by³ tu folwark miejski nale¿¹cy do Lidzbarka. Dopiero póŸniej
Podcibórz wyodrêbni³ siê jako samodzielna wieœ. Do obiektów zabytkowych
nale¿y tu kilka murowanych domów z pocz¹tku XX wieku. Nad rzek¹ Wel znaj-
duje siê zniszczony budynek przepompowni z czerwonej ceg³y, który dostar-
cza³ wodê do wie¿y wodoci¹gowej (1909 r.) znajduj¹cej siê przy pobliskiej
stacji kolejowej Lidzbark G³ówny.

PRUSY
Niedu¿a wieœ po³o¿ona w pó³nocnej czêœci Welskiego Parku Krajobrazo-

wego, na pó³nocny wschód od wsi Tuczki. W XVI wieku Prusy nale¿a³y do
parafii ewangelicko-augsburskiej w Szczuplinach. Powierzchnia wsi wynosi³a
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wówczas 40 w³ók (oko³o 720 hektarów). W okresie zaborów wieœ znajdo-
wa³a siê w powiecie nidzickim wchodz¹cym w sk³ad pañstwa pruskiego.
W dwudziestoleciu miêdzywojennym we wsi mieszkali zarówno katolicy (119
wyznawców w 1928 roku) jak i ewangelicy. Siedzib¹ obydwu parafii by³a
wieœ Koszelewy. Z zabytkowych obiektów we wsi zachowa³ siê budynek
poszkolny z czerwonej ceg³y, natomiast znajduj¹cy siê tu cmentarz ewange-
licki zosta³ zlikwidowany. Nad przep³ywaj¹c¹ obok rzek¹ Wel wydobywano
kiedyœ kredê jeziorn¹. Dziœ w powsta³ych wyrobiskach za³o¿ono stawy ryb-
ne. Mo¿na je zobaczyæ po prawej stronie jad¹c asfaltow¹ drog¹ do Tuczek.

RUMIAN
Du¿a wieœ o powierzchni ponad 1000 hektarów po³o¿ona na pó³nocnym skraju

Welskiego Parku Krajobrazowego. Niedaleko, bo 2 km od jej centrum, znajduje
siê najwiêksze jezioro w obrêbie Parku Krajobrazowego o tej samej nazwie.

Pierwsza wzmianka o istnieniu wsi pochodzi z 1303 roku. Nazywa³a siê
ona wówczas Romna, natomiast w 1341 roku figuruje ju¿ pod nazw¹ Roman.
W XVI wieku zbudowano tu pierwsz¹ ma³¹ kapliczkê z polnych kamieni. W tym
te¿ stuleciu musiano tu zbudowaæ koœció³, gdy¿ Rumian sta³ siê siedzib¹ para-
fii. Do parafii tej nale¿a³y nastêpuj¹ce wsie: Dêbieñ, Gronowo, Jeglia, Kostko-
wo, Lesiak, Nowa Wieœ, Rybno oraz spoza obecnego obszaru Welskiego Parku
Krajobrazowego – Gutowo, Naguszewo i Rudnik.

Od 1566 roku wieœ nosi swoj¹ obecn¹ nazwê. W 1614 roku Rumian by³
spor¹ wsi¹ po³o¿on¹ na 60 w³ókach ziemi (prawie 1100 hektarów). Istnia³ tu
wtedy m³yn wodny i karczma. W latach 1664-1667 proboszczem parafii by³
Mateusz Kañgowski, a w 1706 roku – Baltazar Turowski. W 1667 roku parafiê
wizytowa³ kanonik J. L. Strzesz.

Dotychczasowy koœció³ zapewne uleg³ zniszczeniu, gdy¿ w 1714 roku zbu-
dowano now¹, równie¿ drewnian¹ œwi¹tyniê opieraj¹c siê na stylu baroko-
wym. Obiekt wykonano o konstrukcji zrêbowej, odeskowanej z zewn¹trz, kry-
tej gontem i osadzonej na kamiennym cokole. W 1967 roku wpisano go do
rejestru zabytków. Uwagê zwraca tu równie¿ zabytkowy wystrój wnêtrza ko-
œcio³a. Miêdzy innymi znajduj¹ siê tu trzy o³tarze: póŸnorenesansowy œw. Krzy¿a,
barokowy i g³ówny z XVIII wieku. Organy, o zewnêtrznej neobarokowej opra-
wie, zosta³y zbudowane przez Paula B. Voelknera i pochodz¹ z 1909 roku.
W koœciele znajduje siê wiele przedmiotów reprezentuj¹cych sztukê z³otnicz¹:
póŸnogotycki krzy¿ relikwiarzowy i pacyfikat z pierwszej po³owy XVI wieku,
monstrancja retabulowa z XVII wieku, relikwiarz z koñca XVIII wieku oraz ro-
kokowe ostensorium wykonane przez Karola Magierskiego z Torunia.

Obok zabytkowego koœcio³a pod wezwaniem œw. Barbary z 1714 roku
stoi budynek plebanii z czerwonej ceg³y z pocz¹tku XX wieku, zabytkowa
kostnica i nowy budynek toalety przykoœcielnej. Koœció³ otoczony jest stary-
mi lipami drobnolistnymi, zaliczanymi do pomników przyrody. Najbardziej oka-
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za³a z nich ma 423 cm obwodu. Do obiektów zabytkowych we wsi zaliczone
s¹ tak¿e budynek szko³y pochodz¹cy z XIX wieku oraz nieczynny dziœ m³yn
wodny z 1940 roku. M³yn stoi przy ma³ej rzeczce, wpadaj¹cej do jeziora
Rumian, zwanej Strug¹ Rumiañsk¹ (dawna nazwa Ramunite). Obiekt ten
zapewne zosta³ zbudowany na miejscu poprzedniego m³yna. Przed m³ynem
znajduje siê staw m³yñski, na którym piêtrzono wodê by uzyskaæ wiêksz¹
moc poruszanego ko³a m³yñskiego. Koñcowy odcinek Strugi Rumiañskiej
przechodzi przez zatorfion¹ dolinê jeziora Rumian. Ze wzglêdu na bogat¹
faunê i florê przewiduje siê tu za³o¿enie rezerwatu krajobrazowego o po-
wierzchni prawie 60 hektarów.

Warto odnotowaæ, ¿e 2 km na pó³noc od wsi, przy drodze w kierunku
Gutowa znajduje siê dobrze zachowane wczesnoœredniowieczne grodzisko
zwane Szwedzkim Szañcem lub Korzonk¹. Zosta³o ono zbudowane przez Sasi-
nów nale¿¹cych do jednego z plemion pruskich. Sasinowie zamieszkiwali po-
roœniête wówczas puszcz¹ tereny obecnego Welskiego Parku Krajobrazowe-
go. Na skutek podboju przez rycerzy Zakonu krzy¿ackiego przeszli oni na wia-
rê chrzeœcijañsk¹, a nastêpnie zostali ca³kowicie zgermanizowani.

We wsi znajduje siê przystanek autobusowy i sklep spo¿ywczy.

RYBNO POMORSKIE
Du¿a wieœ gminna, o cechach ma³ego miasteczka, po³o¿ona nad ma³ym

jeziorkiem (9 hektarów) o tej samej nazwie. Pierwsza wzmianka o istnieniu
wsi pochodzi z 1335 roku. Nazywa³a siê ona wówczas Rybyn. Wieœ zosta³a
za³o¿ona na ziemiach wchodz¹cych w sk³ad klucza lubawskiego, nale¿¹cych
do dóbr biskupstwa che³miñskiego. Zanim ukszta³towa³a siê wspó³czesna na-
zwa wsi, okreœlano j¹ jako: Rybin (XIV w.), Rybieñ (XIV w.), Rieben (1400r.),
Ribyn (XV w.), Reyben (XV w.), Rübnau (XV w.), Reybenn (1570 r.), Ribno
(XVII w.), Rybno (od XVII w.), Ruebenau i Ruebnau.

Na mocy drugiego pokoju toruñskiego z 1466 roku wieœ znalaz³a siê w ob-
rêbie Królestwa Polskiego. W czasie najazdu Szwedów na Polskê w skutek
wyniszczaj¹cej wojny (1655-1660) –  potopu szwedzkiego osada znacznie
ucierpia³a. W 1667 roku Rybno wizytowa³ kanonik J. L. Strzesz. Z jego zapisek
wynika, ¿e mieszka³o tu 2 so³tysów (ka¿dy na 2 w³ókach ziemi), 12 szlachci-
ców, 5 w³oœcian, karczmarz (na 12 w³ókach) i leman (na 2 w³ókach). W 1706
roku wieœ wizytowa³ biskup che³miñski Teodor Andrzej Potocki, sprawuj¹cy
swój urz¹d w latach 1699-1712. Rybno nale¿a³o wówczas do parafii w Rumia-
nie, a jego powierzchnia wynosi³a 34 w³óki. W 1886 roku we wsi, po³o¿onej
na 752 hektarach, by³o 60 domów mieszkalnych i 63 budynki gospodarcze.
Mieszka³y tu 523 osoby (513 katolików i 10 ewangelików). Natomiast w 1885
roku w Rybnie sta³o 85 budynków mieszkalnych i 59 gospodarczych. Wieœ li-
czy³a wtedy 692 osoby. Oko³o 1785 roku za³o¿ono tu pierwsz¹ szko³ê. W roku
1867 naukê pobiera³o w niej 92 uczniów z rodzin katolickich pochodz¹cych
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zarówno z Rybna jak i z okolicznych wsi: Grabacza, Kopaniarzy, Wer i Zary-
binka. W 1905 roku zbudowano tu now¹ szko³ê. W okresie II Rzeczypospo-
litej Rybno by³o wsi¹ gminn¹ i nale¿a³o najpierw do powiatu lubawskiego
a od 1932 roku do powiatu dzia³dowskiego. W 1929 roku oddano do u¿yt-
ku pierwszy koœció³ parafialny o konstrukcji drewniano-murowanej oraz za³o-
¿ono cmentarz na dwóch morgach ziemi (1,12 ha). Zabudowa wsi ju¿ wte-
dy by³a przewa¿nie murowana. Funkcjonowa³y tu miêdzy innymi: powszech-
na szko³a czteroklasowa (159 dzieci w 1928 roku i 219 w 1937 roku), tar-
tak, stacja benzynowa oraz du¿e targowisko. W 1931 roku we wsi mieszka-
³o 1123 mieszkañców, a 3 lata póŸniej ju¿ 1202.

W 1988 roku oddano do u¿ytku drugi koœció³ pod wezwaniem Najœwiêtszego
Serca Pana Jezusa. Przej¹³ on funkcjê koœcio³a parafialnego. Œwi¹tynia zbudowana
jest z ceg³y ceramicznej z dwuspadowym dachem i czterokondygnacyjn¹ wie¿¹.
W salowym wnêtrzu do zabytkowych przedmiotów nale¿¹ organy o wspó³cze-
snej oprawie zewnêtrznej i wyposa¿eniu przebudowanym w 1941 roku.

Do czasów dzisiejszych zachowa³ siê przedwojenny koœció³ z g³ównym
o³tarzem zestawionym z elementów marienistycznych oraz eklektyczn¹ am-
bon¹ z pocz¹tku XX wieku, budynek szko³y a tak¿e  liczne budowle muro-
wane. Na skraju wsi znajdowa³o siê grodzisko wczesnoœredniowieczne (XII-
XIII wiek) zwane Groszkowsk¹ Gór¹. Zosta³o ono zbudowane przez s³owiañ-
skie plemiê Mazowszan i nale¿y do jednych z najbardziej wysuniêtych na
pó³noc. Zlokalizowane by³o przy strudze ³¹cz¹cej po³o¿one obok siebie jezio-
ra Rybno i Zarybinek. W tamtych czasach zapewne by³y to tereny podmo-
k³e, a wiêc trudno dostêpne. O jego charakterze obronnym œwiadczy³ sied-
miometrowej wysokoœci wa³, rozebrany pod koniec XIX wieku, oraz fosa
okalaj¹ca dawny gród. W 1890 roku przeprowadzono tu badania archeolo-
giczne. W ich efekcie znaleziono fragmenty naczyñ ceramicznych oraz ka-
b³¹czek skroniowy wykonany ze srebra.

Wieœ posiada rozwiniêt¹ strukturê handlowo-us³ugow¹. Ponadto znaj-
duj¹ siê tu miêdzy innymi: wspomniane 2 koœcio³y katolickie, szko³a podsta-
wowa, gimnazjum, stacja kolejowa (na trasie Dzia³dowo-I³awa), przystanek
autobusowy, stacja paliwowa, oœrodek zdrowia, apteka, punkt weteryna-
ryjny, dwie restauracje, dwa bary, komisariat policji oraz urz¹d pocztowy.

Rozwiniêta jest równie¿ baza noclegowa: kwatery prywatne, gospodar-
stwa agroturystyczne, pole namiotowe nad jeziorem Zarybinek oraz schro-
nisko m³odzie¿owe w budynku szko³y (czynne w sezonie letnim). W ostat-
nich latach, bo w 1998 roku, wieœ skanalizowano i oddano do u¿ytku nowo-
czesn¹ oczyszczalniê œcieków.

We wsi roœnie kilka okaza³ych drzew objêtych ochron¹ prawn¹, miêdzy
innymi najwiêkszy na obszarze Welskiego Parku Krajobrazowego okaz lipy
drobnolistnej o obwodzie 530 cm. Na po³udnie od wsi, tu¿ za torami kolejo-
wymi, znajduje siê projektowany rezerwat limnologiczny Jezioro Neliwa. Przed-



35Przewodnik po zabytkach kultury materialnej Welskiego Parku Krajobrazowego

miotem ochrony ma byæ zarastaj¹ce jezioro z silnie rozwiniêt¹ roœlinnoœci¹
wodn¹. Jest ono wzorcowym przyk³adem ostatniej fazy zarastania (zanikania)
naturalnego zbiornika wodnego.

RYNEK
Niedu¿a wieœ w pó³nocnej czêœci Welskiego Parku Krajobrazowego po³o-

¿ona nad malowniczym jeziorem Kie³piñskim (3 km na pó³nocny zachód od
wsi Kie³piny).

Na d³ugo przed pierwszym rozbiorem Polski na dobrach ziemskich, nale¿¹-
cych wówczas do króla i zwanych królewszczyznami, za³o¿ono tu folwark. Z za-
chowanych dokumentów wynika, ¿e w 1743 roku istnia³y tu dwie wsie: Rynek
Szlachecki i Rynek W³oœciañski. Podlega³y one parafii w Kie³pinach. W 1928
roku w Rynku mieszka³o 226 katolików, a do jednoklasowej szko³y uczêszcza-
³o 41 uczniów.

Dziœ nad piêknym jeziorem po³o¿onych jest kilka oœrodków wypoczynko-
wych. Znajduje siê pla¿a i k¹pielisko z pomostem oraz pole namiotowe. Przy
niedu¿ej rzeczce zwanej Rynkówk¹ wyp³ywaj¹cej z jeziora Kie³piñskiego i wp³y-
waj¹cej ostatecznie do rzeki Wel stoi murowany, czynny do dziœ m³yn wodny.
We wsi znajduj¹ siê równie¿ drewniane zabudowania zwane poniatówkami
pochodz¹ce z okresu miêdzywojennego. Miêdzy innymi w dobrym stanie za-
chowa³ siê budynek mieszkalny i stodo³a (Rynek 38) stoj¹cy przy piaszczystej
drodze prowadz¹cej do wsi Kie³piny. W lesie przy asfaltowej drodze prowa-
dz¹cej do Mroczna znajduje siê tablica upamiêtniaj¹ca pomordowanych tu
w czasie II wojny œwiatowej. W koœciele parafialnym w Kie³pinach zachowa³a
siê drewniana pasyjka pochodz¹ca z przydro¿nego krzy¿a stoj¹cego we wsi
Rynek do wybuchu wojny œwiatowej.

S£UP
Wieœ po³o¿ona w otulinie Welskiego Parku Krajobrazowego na pó³nocny

zachód od Lidzbarka Welskiego. Zachowa³a siê wzmianka, z której wynika,
¿e w S³upie istnia³ bardzo zniszczony maj¹tek lenny nadany przez kapitu³ê
che³miñsk¹ na pocz¹tku XV wieku Stefanowi Dworakowskiemu.

We wsi przetrwa³ w dobrym stanie przestrzenny uk³ad zabudowy wraz
z du¿¹ iloœci¹ obiektów tradycyjnego budownictwa wiejskiego. Pod wzglê-
dem zabudowy jest to wieœ typu owalnica. Znajduj¹ siê tu liczne zabudowa-
nia drewniane, w tym kryte gontem lub z zachowan¹ oryginaln¹ stolark¹
okienn¹ i ozdobnymi deskami nadokiennymi. Na uwagê zas³uguje równie¿
po³o¿ony na skraju wsi zdewastowany dworek z czerwonej ceg³y bêd¹cy
pozosta³oœcia po przedwojennym maj¹tku. Budynki drewniane, obite de-
skami o œciance kolankowej i dachu o spadku 20 stopni.  We wsi znajduje
siê dawny cmentarz ewangelicki oraz zaniedbany cmentarz choleryczny. We
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wczesnym œredniowieczu by³o tu miejsce kultu pogañskiego. Œwiadczyæ o tym
ma znaleziona wyrzeŸbiona w s³upie g³owa.

STRASZEWY
Nie istniej¹ca dziœ wieœ, po³o¿ona nad rzek¹ Wel w pó³nocno-zachodniej

czêœci Welskiego Parku Krajobrazowego. Najstarszym zachowanym tu œladem
obecnoœci cz³owieka jest grodzisko usytuowane nad lewym brzegiem rzeki.
Zosta³o ono zbudowane we wczesnym œredniowieczu. Co najmniej od po³owy
XVI wieku Straszewy nale¿a³y do parafii w Mrocznie (6 km). W drugiej po³o-
wie XVII wieku wieœ zajmowa³a powierzchniê 48 w³ók (oko³o 860 hektarów).
W 1867 roku we wsi by³o 140 katolików, a w 1928 roku 138. Istnia³ tu kiedyœ
folwark i m³yn wodny usytuowany nad brzegiem rzeki Wel i prawdowpo-
dobnie papiernia. Z zabytkowych obiektów zachowa³a siê tu dawna leœni-
czówka Leœnictwa Ostaszewo.

W 2001 utworzono rezerwat krajobrazowy o nazwie Piekie³ko na pó³to-
rakilometrowym odcinku rzeki Wel. Jego zadaniem ma byæ ochrona odcinka
rw¹cego nurtu rzeki maj¹cej tu wyraŸny charakter rzeki górskiej. Strome
zbocza z licznymi wysiêkami, krête i kamieniste koryto rzeki op³ywaj¹ce kilka
ma³ych wysepek oraz jej rw¹cy nurt sprawiaj¹, ¿e jest to zdecydowanie
jedno z najpiêkniejszych miejsc Welskiego Parku Krajobrazowego.

SZCZUPLINY
Niedu¿a wieœ le¿¹ca na pó³nocno-wschodnim skraju Welskiego Parku Kra-

jobrazowego nad jeziorem Rumian. Za³o¿enie wsi zwi¹zane jest z nadaniem
80 w³ók ziemi (oko³o 1450 hektarów) Janowi ze Szczuplin przez zarz¹dcê dzierz-
goñskiej komturii Lutera z Brunszwiku (1320-1326 r.). Otrzymane dobra ziem-
skie obejmowa³y obszar miêdzy jeziorem Rumian i jeziorem Panzer. Wkrótce
wyodrêbni³y siê tu dwa folwarki rycerskie – w Szczuplinach i w W¹dzyniu.
Oko³o 1400 roku w Szczuplinach, na wzniesieniu nad brzegiem jeziora Ru-
mian, zbudowany zosta³ murowany koœció³ pod wezwaniem œw. Barbary. W XVI
wieku wieœ figurowa³a pod nazw¹ Scipel (mapa Kacpra Henneberga). W pierw-
szej po³owie XVI wieku koœció³ przeszed³ w rêce luteran, a Szczupliny zosta³y
siedzib¹ parafii ewangelicko-augsburskiej. W tym czasie jej powierzchnia,
³¹cznie z obszarem s¹siaduj¹cej Nowej Wsi, wynosi³a 40 w³ók (oko³o 720 hek-
tarów). W drugiej po³owie XVI wieku i w XVII wieku wieœ nale¿a³a do rodziny
Oleœnickich (von Oelsnitz). Byli oni hojnymi fundatorami koœcio³a ewangelic-
kiego. Miêdzy innymi sfinansowali zakup odlanego w Malborku dzwonu ko-
œcielnego (1568 r.), srebrnego kielicha ze znakiem probierczym w kszta³cie
polskiego or³a (1636 r.), o³tarza (1646 r.), obrazu przedstawiaj¹cego adoracjê
Barbary i Karola Oleœnickich z dzieæmi. W owym czasie w koœciele znajdowa³
siê równie¿ tryptyk (pozosta³oœæ po dawnym o³tarzu) ofiarowany przez pro-
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boszcza Andrzeja Falcoviusa oraz ³awka kolatorska z herbem. Oko³o 1742
roku we wsi powsta³a pierwsza szko³a.

W okresie zaborów Szczupliny znalaz³y siê w granicach pañstwa pruskie-
go. Nale¿a³y wówczas do powiatu nidzickiego i nazywa³y siê Szczuplienen.
W 1830 roku koœció³ poddano generalnemu remontowi. Odnowiono ca³y
obiekt, nadbudowano wie¿ê, a ca³oœæ otoczono kamiennym murem. W 1884
roku do miejscowej szko³y uczêszcza³o 83 uczniów. Z zachowanych doku-
mentów wynika, ¿e w 1900 roku wieœ zamieszkana by³a wy³¹cznie przez
ludnoœæ polsk¹. W 1920 roku Szczupliny znalaz³y siê w obrêbie II Rzeczypo-
spolitej. Od tej pory nazwa wsi wystêpuje w obecnym jej brzmieniu. W tym
samym roku, na skutek zamiany, w³aœcicielem maj¹tku ziemskiego zosta³
W³odzimierz Pañkowski. Powierzchnia maj¹tku wynosi³a wówczas 747 hek-
tarów. Oprócz dworu istnia³a tu gorzelnia, kilka budynków mieszkalnych (6
w 1921 roku i 8 w 1931 roku). W parku dworskim, za³o¿onym w XIX wie-
ku, ros³a trzystuletnia lipa. W tym czasie do koœcio³a ewangelickiego nale¿a³o
12 hektarów ziemi, z czego 10 zajmowa³y grunty orne, pozosta³e zaœ 2
hektary stanowi³y ³¹ki i pastwiska. W³asnoœci¹ koœcio³a by³y równie¿ dwa bu-
dynki gospodarcze i jeden mieszkalny. W okresie miêdzywojennym zlikwido-
wano szko³ê, a dzieci uczêszcza³y do jednoklasowej szko³y w pobliskiej No-
wej Wsi. Natomiast w budynku by³ej szko³y, pochodz¹cym z drugiej po³owy
XIX wieku, zorganizowano kaplicê katolick¹ pod wezwaniem œw. Maksymilia-
na Kolbego. Po wojnie we wsi za³o¿ono Pañstwowe Gospodarstwo Rolne.

Do chwili obecnej z dawnego maj¹tku ziemskiego zachowa³y siê: za³o¿e-
nie parkowe otoczone murem wraz z licznym okazami drzewostanu (brzoza,
d¹b, klon, lipa, olcha i œwierk), gorzelnia, zabudowania gospodarcze i czêœcio-
wo zamieszkany czworak. Natomiast gotycki koœció³ z pocz¹tku XV wieku po-
pad³ w ruinê. W 1954 roku jego stopieñ zniszczenia oszacowano a¿ na 70%.
W 1967 roku wpisano go do rejestru zabytków, a oko³o 1970 roku rozebrano.
Do chwili obecnej zachowa³y siê jedynie ruiny murowanej wie¿y (fragment
muru o znacznej gruboœci z przypor¹) oraz resztki betonowych wykoñczeñ
grobów przykoœcielnego cmentarza z drugiej po³owy XIX wieku. Z uwagi na to
warto przypomnieæ stan tej gotyckiej œwi¹tyni z okresu dwudziestolecia lecia
miêdzywojennego. Koœció³ by³ murowany z kamienia, trójbocznie zakoñczony
od wschodu. W pó³nocnej czêœci znajdowa³a siê szachulcowa zakrystia, a w
po³udniowej  kruchta. Dach siod³owy, pokryty by³ gontem (a przed 1916 ro-
kiem dachówkami). Otwory okienne by³y zamkniête sp³aszczonym ³ukiem. Od
strony jeziora znajdowa³a siê kwadratowa wie¿a. Jej dolna czêœæ by³a muro-
wana z kamienia, natomiast górna szachulcowa – by³a pokryta dachem na-
miotowym. We wnêtrze orientowanym, salowym znajdowa³y siê: ³awka kola-
torska z herbem z pocz¹tku XVII wieku, tryptyk na desce z 1646 roku, p³yta
nagrobna rodziny Oleœnickich z 1654 roku, epitafium Oleœnickich na desce
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z po³owy XVII wieku, o³tarz ambonowy z XVIII wieku. Z wyposa¿enia ko-
œcio³a do dziœ zachowa³y siê jedynie elementy o³tarza g³ównego oraz znajdu-
j¹ce siê w koœciele parafialnym w Koszelewach – organy i dwa dzwony. Do
obiektów zabytkowych w Szczuplinach nale¿y równie¿ dom mieszkalny z bali
drewnianych drogomistrza z koñca lat trzydziestych XX wieku oraz czynna
kaplica katolicka w budynku poszkolnym z drugiej po³owy XIX wieku.

We wsi na uwagê zas³uguj¹ zachowane œlady wczesnoœredniowiecznego
grodziska. By³o ono wzniesione na lewym, wysokim brzegu rzeki Wel w miej-
scu, gdzie wpada ona do jeziora Rumian. Gród ten stanowi³ najbardziej na
pó³noc wysuniêty przyczó³ek Mazowszan. Zosta³ on zdobyty i zniszczony w XIII
wieku w czasie najazdu pruskiego plemienia Jawingów dowodzonego przez
Skomanda.

TARCZYNY
Niedu¿a wieœ malowniczo po³o¿ona nad sporym, rynnowym jeziorem Gr¹-

dy. Najdogodniejszy dojazd do Tarczyn jest od strony wsi Kie³piny (3 km).
Niegdyœ by³a to osada szlachecka nale¿¹ca do dóbr biskupstwa w Che³m-

nie. W 1731 roku zajmowa³a powierzchniê 15 w³ók (oko³o 260 hektarów).
W 1892 roku wieœ liczy³a 51 mieszkañców i 10 budynków mieszkalnych. W okre-
sie II Rzeczypospolitej istnia³a tu jednoklasowa szko³a. W 1928 roku uczêsz-
cza³o do niej 22 uczniów. Tarczyny podlega³y wtedy parafii katolickiej w Kie³pi-
nach. W 1928 roku we wsi mieszka³o 143 katolików.

Zachowa³ siê tu przestrzenny uk³ad zabudowy osady pochodz¹cy z XVIII
i XIX wieku. Lokalizacja zabudowañ wskazuje, ¿e jest to wieœ typu przydro¿ni-
ca. Na skraju wsi, przy polnej drodze wiod¹cej do W¹pierska, stoi ciosany g³az
o jajowatym profilu lica, zapewne pe³ni¹cy kiedyœ funkcjê drogowskazu. We
wsi zachowa³o siê kilka obiektów zaliczanych do zabytków budownictwa wiej-
skiego. Najcenniejszy z nich to ceglany budynek mieszkalny (Tarczyny nr 16)
z pocz¹tku XX wieku. Warto tu zwróciæ uwagê na ozdobny fryz wykonany
z czerwonej ceg³y. We wsi znajduje siê równie¿ budynek poszkolny z koñca
XIX lub pocz¹tku XX wieku. Obecnie mieœci siê w nim oœrodek wypoczynkowy.
Dziœ osada posiada nadal sielski charakter, aczkolwiek w ostatnich latach za-
czê³y tu powstawaæ pierwsze domki letniskowe.

We wsi roœnie du¿ych rozmiarów ja³owiec pospolity o obwodzie pnia 76
cm. Objêty jest on ochron¹ prawn¹. Wzd³u¿ przeciwleg³ego brzegu jeziora
Gr¹dy stoi œciana zwartego, prawie stuletniego lasu sosnowego. W rzeczy-
wistoœci roœnie on na pó³wyspie ograniczonym z przeciwnej strony Jeziorem
Tarczyñskim a od pó³nocy – przep³ywaj¹c¹ przez obydwa jeziora rzek¹ Wel.
W 1993 roku za³o¿ono tu na powierzchni 108 hektarów rezerwat Ostrów
Tarczyñski o charakterze leœno-krajobrazowym. Przedmiotem ochrony zo-
sta³ objêty bór mieszany urozmaicony lasem gr¹dowym. Kompleks ten jest
ostoj¹ wielu gatunków gnie¿d¿¹cych siê zalatuj¹cych tu ptaków.
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Warto wspomnieæ, ¿e w okresie wczesnego œredniowiecza na skraju obec-
nej wsi istnia³ gród obronny oraz osada przygrodowa. Gród zbudowany by³ na
cyplu nad stromym brzegiem jeziora Gr¹dy. Osada natomiast znajdowa³a siê
po jego po³udniowej stronie. By³y one zamieszkane przez plemiona s³owiañ-
skie przyby³e tu z s¹siedniego Mazowsza. Badania archeologiczne przepro-
wadzone w latach 1975-1980 wykaza³y, ¿e gród mia³ kszta³t pierœcieniowy,
a otoczony by³ wa³em i fos¹. W stoj¹cej obok niego osadzie zachowa³ siê
w stosunkowo dobrym stanie uk³ad zabudowy chat. Osada by³a równie¿
otoczona wa³em. W 1972 roku stanowisko archeologiczne zosta³o wpisane
do rejestru zabytków. Dziœ gród porasta gêsty las sosnowy, a teren osady
znajduje siê na gruncie ornym. W ostatnich latach powsta³ tu skansen ar-
cheologiczny, bêd¹cy rekonstrukcj¹ obiektów œredniowiecznych. Warto do-
daæ, ¿e we wsi znajduje siê jeszcze cmentarzysko wczesnoœredniowieczne
i dwie inne osady pochodz¹ce równie¿ z okresu wczesnego œredniowiecza.

TRUSZCZYNY
Spora wieœ po³o¿ona w otulinie Welskiego Parku Krajobrazowego na pó³-

nocnym jego skraju. Zachowa³o siê tu du¿o murowanych obiektów z czer-
wonej ceg³y. Ich elementami dekoracyjnymi s¹ przede wszystkim: erkle,
ozdobne gzymsy i œciany kolankowe. Na uwagê zas³uguje te¿ okaza³y budy-
nek poszkolny, pe³ni¹cy dziœ funkcjê biblioteki. We wsi znajduje siê równia¿
du¿y g³az narzutowy uznany za pomnik przyrody nieo¿ywionej.

TRZCIN
Wieœ po³o¿ona w pó³nocno-zachodniej czêœci Parku Krajobrazowego, 4 km

na wschód od Mroczna.
Na kilka dni przed historyczn¹ bitw¹ pod Grunwaldem, bo 7 lipca 1410

roku, zatrzyma³y siê tu wojska dowodzone przez króla W³adys³awa Jagie³³ê.
W tym czasie obozowisko samego króla, wed³ug kroniki Jana D³ugosza, znaj-
dowa³o siê nad piêknym jeziorem. Prawdopodobnie by³o to le¿¹ce nieopodal
Jezioro Kie³piñskie.

Z zachowanych dokumentów koœcielnych wynika, ¿e w drugiej po³owie
XVI wieku Trzcin nale¿a³ do parafii katolickiej w Mrocznie. W drugiej po³owie
XVII wieku we wsi znajdowa³y siê dwa folwarki szlacheckie o ³¹cznej powierzchni
60 w³ók (prawie 1100 hektarów). Wizytacja parafii w Mrocznie przeprowadzo-
na przez biskupa Piotra II Tylickiego (1595-1600) w 1597 roku wykaza³a, ¿e
powierzchnia wsi wynosi³a wówczas ju¿ tylko 52 w³óki che³miñskie. W 1867
roku do parafii w Mrocznie nale¿a³o 196 katolików, a w 1928 roku – 414. W okre-
sie miêdzywojennym we wsi funkcjonowa³a szko³a. W 1928 roku uczêszcza³o
do niej 82 uczniów. Nad rzek¹ Wel istnia³ kiedyœ m³yn wodny. Dziœ nie ma ju¿
po nim œladu. We wsi zachowa³o siê natomiast kilka murowanych budyn-
ków, w tym – szkolny. Nad rzek¹ Wel, w kierunku nie istniej¹cej dziœ wsi
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Straszewy, znajduj¹ siê œlady s³owiañskiego grodziska pochodz¹cego z okre-
su wczesnego œredniowiecza.

Przy okazji warto wspomnieæ, ¿e okolice Trzcina i Lorek posiadaj¹ silnie
zró¿nicowan¹ pod wzglêdem wysokoœci powierzchniê terenu. Rozpoœcieraj¹ce
siê tu widoki zaliczane s¹ do najpiêkniejszych w obrêbie Welskiego Parku Kra-
jobrazowego.

TUCZKI
Du¿a wieœ po³o¿ona w pó³nocno-wschodniej czêœci Welskiego Parku Kra-

jobrazowego, na skraju du¿ego kompleksu leœnego. Le¿y nad rzek¹ Wel przy
drodze ³¹cz¹cej Dzia³dowo z Lubaw¹ i Nowym Miastem Lubawskim. Znajduje
siê tu przystanek autobusowy i stacja kolejowa na linii Dzia³dowo-I³awa.

Osada zosta³a za³o¿ona w XV wieku. Nale¿a³a wówczas do krzy¿ackiego
wójtostwa w Dzia³dowie. Nazwa wsi pochodzi najprawdopodobniej od toków
g³uszca, ptaka leœnego, którego samiec w porze godów wydaje charaktery-
styczne dŸwiêki. W XV wieku wieœ nale¿a³a do Stanis³awa Czarnawskiego.
Kolejnymi jej w³aœcicielami byli: Grzegorz G³uchowski, Waœniewscy, Oleœniccy
(von Oelsnitz). W 1578 roku Tuczki zajmowa³y powierzchniê 40 w³ók ziemi
(oko³o 720 hektarów).

W okresie zaborów urzêdowa nazwa wsi brzmia³a: Tautschken. W 1856
roku zbudowano tu murowany, dwukondygnacyjny dwór oraz za³o¿ono park
i ogród. Prawdopodobnie z tego samego okresu pochodz¹ zabudowania go-
spodarcze. Ca³y folwark, wkomponowany w dolinê rzeki Wel, otoczony jest
³¹kami i polami uprawnymi. Z jednej strony jest on ograniczony brzegiem rze-
ki Wel, z drugiej zaœ – niewysokim, kamiennym murem. Droga dojazdowa
prowadzi³a pod elewacjê pó³nocn¹, otaczaj¹c ozdobny klomb. Natomiast do
elewacji po³udniowej przylega³ niewielki sad, a za nim rós³ park (ca³oœæ oko³o
1,5 hektara). Park po³o¿ony by³ w zakolu rzeki Wel na jego tarasie zajmowa³
on nieregularny obszar dostosowany do topografii terenu. G³ównym elemen-
tem kompozycyjnym parku by³y dwie aleje drzew – grabowa i prostopad³a do
niej, lipowa.

W okresie miêdzywojennym wieœ znalaz³a siê w obrêbie pañstwa polskie-
go. W 1928 roku we wsi, oprócz ewangelików, mieszka³o 352 katolików. W 1939
roku maj¹tek zosta³ przejêty przez Niemców, a w 1945 roku przeszed³ na w³a-
snoœæ skarbu pañstwa. Nastêpnie w 1950 roku za³o¿ono tu Pañstwowe Go-
spodarstwo Rolne.

Do czasów obecnych zachowa³o siê za³o¿enie dworsko-parkowe oraz wiêk-
szoœæ budynków gospodarczych. Ich stan szacuje siê na zadowalaj¹cy. Muro-
wany, dwukondygnacyjny budynek dworu posiada dwa ryzality w elewacji
pó³nocnej i arkadow¹ loggiê w elewacji ogrodowej (tj. po³udniowej). Zacho-
wa³ siê tu stary, nieprzebudowany wystrój wnêtrz. Przetrwa³a oryginalna
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stolarka, w tym p³ycinowy uk³ad drzwi frontowych. Obok stoi murowany,
parterowy budynek rz¹dcy (tzw. zarz¹dcówka) bêd¹cy wczeœniejsz¹ sie-
dzib¹ dworu. W zaniedbanym dziœ parku roœnie ponad 200 drzew w wiêk-
szoœci licz¹cych sobie oko³o 100 lat. Natomiast najstarsze egzemplarze lipy
drobnolistnej maj¹ prawie 200 lat. W parku przewa¿aj¹ drzewa liœciaste.
Najwiêcej jest tu klonów pospolitych, grabów pospolitych i lip drobnolist-
nych. Trzy drzewa otoczono ochron¹ prawn¹. S¹ nimi dwie lipy drobnolistne
i jod³a kalifornijska.

Z zabudowañ gospodarczych stoj¹ murowane budynki: gorzelni, stodo-
³y, kuŸni, dwóch obór i czynnej jeszcze dziœ gorzelni.

Zachowa³a siê te¿ wiêkszoœæ czworaków. Ponadto we wsi znajduje siê m³yn
wodny z 1880 roku usytuowany nad rzek¹ Wel. Obecnie, po przebudowaniu
spe³nia on funkcjê ma³ej elektrowni wodnej. Obiekt ten znajduje siê w obrêbie
gospodarstwa œwiadcz¹cego us³ugi agroturystyczne. We wsi, niedaleko dwo-
ru, istnia³ kiedyœ cmentarz ewangelicki otoczony kamiennym murem. Dziœ jego
teren porasta skupisko drzew. Warto dodaæ, ¿e w okolicy wsi znaleziono liczne
œlady œwiadcz¹ce o tym, ¿e trudniono siê tu kiedyœ przetapianiem rudy ¿elaza.
Stanowiska te pochodz¹ z epoki ¿elaza.

TURZA MA£A
Œredniej wielkoœci miejscowoœæ po³o¿ona przy wschodniej granicy Welskiego

Parku Krajobrazowego. Wieœ posiada asfaltowe po³¹czenie z P³oœnic¹ (4 km)
i Koszelewami (6,5 km) oraz czêœciowo piaszczyste po³¹czenie z Lidzbarkiem
Welskim (9 km).

Pochodzenie nazwy wsi kojarzone jest z turem, przodkiem byd³a domowe-
go, lub z turzyc¹ – roœlin¹ podobn¹ do trawy, rosn¹c¹ na podmok³ych i ba-
giennych terenach. Nie mo¿na wykluczyæ, ¿e nazwa wsi ma zwi¹zek z odda-
lon¹ od niej o kilkanaœcie kilometrów Turz¹ Wielk¹.

Powstanie osady datuje siê na XIV wiek. Pierwsza wzmianka o jej istnie-
niu zachowa³a siê w aktach Rady Miasta w Dzia³dowie z 1415 roku. W 1418
roku za³o¿ono tu wieœ czynszow¹ opart¹ na prawie magdeburskim. W 1578
roku osada zajmowa³a powierzchniê 40 w³ók (oko³o 720 hektarów). Podle-
ga³a wtedy nowopowsta³ej parafii ewangelickiej w P³oœnicy. W okresie roz-
biorów Polski, wieœ nale¿a³a do powiatu nidzickiego wchodz¹cego w sk³ad
prowincji Prus Wschodnich. Jej urzêdowa nazwa brzmia³a Klein Tauersee (z
jêzyka niemieckiego: klein – ma³y, tauen – Tajam, See – jezioro). W pierw-
szej po³owie XIX wieku z 17 gospodarstw pozosta³y tylko 3. By³o to efek-
tem uw³aszczenia ch³opów przeprowadzonego w zaborze pruskim w 1811
roku. Zbyt wysokie podatki na³o¿one w zamian za uzyskanie ziemi na w³a-
snoœæ nierzadko zmusza³y ich do sprzedawania gospodarstw w³aœcicielom
folwarków. W po³owie XIX wieku maj¹tek w Turzy Ma³ej nale¿a³ do Friedri-
cha von Kownatzkiego. Posiada³ on wtedy znaczne dobra ziemskie. W fol-
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warku zbudowa³ miêdzy innymi murowany, dwukondygnacyjny dwór. Oko³o
1870 roku powsta³o tu równie¿ kilka zabudowañ gospodarczych, jak np.
murowany z czerwonej ceg³y budynek gorzelni (1873 r). W latach osiem-
dziesi¹tych XIX wieku Kownatzki zbudowa³ tak¿e okaza³y pa³ac. Zosta³ on
zaprojektowany w stylu renesansu pó³nocnego (zwanego te¿ niemieckim)
charakteryzuj¹cego siê przede wszystkim bogato zdobionymi wykuszami,
lukarnami i wysokimi frontonami oraz stosowaniem ornamentyki cekinowej,
okuciowej i rolwerkowej. Zauwa¿alny jest tu tak¿e wp³yw innych stylów,
jak np. architektury angielskiej i francuskiej, zmodernizowanego neogotyku
czy tzw. stylu ceglanego prostego. Autor projektu nie jest znany. Z pewn¹
jednak doz¹ ostro¿noœci, autorstwo mo¿na przypisaæ znanemu niemieckie-
mu architektowi Ottonowi March. Ku tej hipotezie miêdzy innymi sk³ania
bardzo du¿e podobieñstwo tej okaza³ej budowli do zaprojektowanego przez
niego pa³acu w Morawicy ko³o Koœciana (obecne woj. wielkopolskie).

Pa³ac w Turzy zosta³ wybudowany nad niewielk¹ rzeczk¹ P³oœniczank¹.
Jego dwukondygnacyjna bry³a murowana jest z ceg³y na wysokiej kamien-
nej podmurówce. Pa³ac zosta³ wzniesiony na planie wyd³u¿onego prostok¹-
ta z parterowym aneksem od zachodu i p³ytkimi ryzalitami od pó³nocy i po³u-
dnia. Elewacja g³ówna znajduje siê od strony pó³nocnej. Dach kryty jest
dachówk¹ ceramiczn¹ tzw. essówk¹. W jego po³aci znajduj¹ siê ozdobne
lukarny i powieki, a ponad wystaj¹ ozdobne ceglane kominy. W czêœci po³u-
dniowo-wschodniej posadowiona jest wie¿a zakoñczona a¿urow¹ sygnaturk¹.
Wokó³ pa³acu znajdowa³ siê niedu¿y park oraz sadzawki. Do pa³acu prowadzi-
³a aleja dojazdowa zakoñczona kolistym podjazdem, w œrodku którego rós³
okaza³y trawnik (gazon). Obiekt by³ zelektryfikowany i skanalizowany. Uk³ad
wnêtrz pa³acu jest dwutraktowy. Cech¹ charakterystyczn¹ organizacji wnêtrz
jest to, ¿e pomieszczenia reprezentacyjne ulokowane s¹ w bocznych par-
tiach parteru. Szczególnie reprezentacyjny by³ tu tzw. wielki salon.

Pa³ac w Turzy Ma³ej stanowi bardzo interesuj¹cy zabytek koñca XIX wieku.
Warto wiêc bardziej szczegó³owo przyjrzeæ siê jego elewacjom i wystrojowi wnêtrz.

Elementami dekoracyjnymi elewacji s¹ przede wszystkim ceglane gzym-
sy kordonowe i ceglane obramienia. Dekoracja ta przecina pola pokryte ja-
snym tynkiem. Uwagê zwraca równie¿ stolarka drzwi i okien oparta na wp³y-
wach manieryzmu niderlandzkiego. Fasada znajduje siê od strony pó³nocnej.
Przed wejœciem g³ównym do budynku stoi arkadowy portyk. W jej czêœci
zachodniej znajduje siê taras. Na piêtrze natomiast uwagê zwraca wielkie
okno balkonowe. W szczycie, nad œrodkowym oknem znajduje siê ¿elazny
gryf trzymaj¹cy tarczê herbow¹ oraz maszt. Nie mniej okaza³a jest elewacja
pó³nocna. Na parterze znajduje siê okaza³y taras z balustrad¹. Na piêtrze
uwagê przykuwa trójarkadowe okno balkonowe. Nad nim widnieje dekora-
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cyjna pó³rozeta. Rozci¹ga³ siê st¹d piêkny widok na p³yn¹c¹ obok rzeczkê
oraz sadzawki.

Na parterze znajdowa³y siê pomieszczenia reprezentacyjne. G³ówny hol,
do którego prowadzi³o g³ówne wejœcie, by³ bogato dekorowany. Uwagê
zwraca³a klatka schodowa ze wspieraj¹cymi filarami, zdobiona gzymsami, opa-
skami oraz dekoracj¹ ornamentaln¹ i malarsk¹ stropu. Najbardziej okaza³ym
pomieszczeniem by³ wielki salon. U¿ywany by³ on wy³¹cznie na specjalne
okazje, a spe³nia³ funkcje sali balowej i bankietowej. Cech¹ charakterystyczn¹
by³o to, ¿e g³ówne wejœcie do niego prowadzi³o z tarasu od zewn¹trz bu-
dynku. Wnêtrze by³o bardzo bogato dekorowane, a zw³aszcza bogata by³a
dekoracja sztukatorska i malarska pokrywaj¹ca trójdzielny strop. Zdobione
by³y równie¿ ukszta³towane w formie trzech arkad œciany. Na wystrój wnê-
trza sk³ada³a siê tak¿e rzeŸbiona stolarka. Na œrodku wisia³ okaza³y, kryszta³o-
wy ¿yrandol. Inne reprezentacyjne pomieszczenia znajdowa³y siê tak¿e na
parterze. By³ to salon œrodkowy (z wielobocznym wykuszem, zdobiony bo-
azeri¹) i reprezentacyjna jadalnia (z du¿ym kredensem, zdobiona boazeri¹
oraz skromn¹ sztukateri¹ i dekoracj¹ malarsk¹ na stropie). Ponadto na par-
terze mieœci³y siê: biuro, ³azienka, garderoba, salon muzyczny, sypialnia i po-
kój dziedzica. Na piêtrze z kolei znajdowa³y siê: sypialnie, pokój dzieciêcy,
pokój do nauki oraz strych. Wysokie piwnice zajmowa³y nastêpuj¹ce po-
mieszczenia: kuchnia, pralnia, kot³ownia, spi¿arnie i pokoje dla s³u¿by. Jako
ciekawostkê warto podaæ, ¿e na desce przy wejœciu na strych zachowa³ siê
napis „Tauersee bei Kosel”, co oznacza „Turza Ma³a ko³o Koszelew”.

W 1905 roku maj¹tek zosta³ sprzedany Alfredowi Oehlrichowi pochodz¹-
cemu z Prus Zachodnich. G³ówny nacisk po³o¿y³ on na uprawê zbo¿a i hodow-
lê byd³a. Sposób prowadzenia przez niego gospodarki rolnej nale¿a³, jak na
ówczesne czasy, do nowoczesnych. W 1919 roku maj¹tek odziedziczy³ syn
Herbert, który zalesi³ znaczn¹ powierzchniê maj¹tku. W latach 1927-1938, po
przymusowej parcelacji dóbr ziemskich, jego powierzchnia obni¿y³a siê do
oko³o 1075 hektarów, z czego po³owê stanowi³y lasy. Na pozyskanych z par-
celacji gruntach za³o¿ono gospodarstwa role, na których pobudowano drew-
niane zabudowania zwane popularnie poniatówkami. W czasie II wojny œwia-
towej uniewa¿niono zarz¹dzenie, a poniatówki rozebrano. W okresie miêdzy-
wojennym w sk³ad maj¹tku w Turzy wchodzi³ maj¹tek we wsi Prêtki. We wsi
istnia³a jednoklasowa szko³a, do której w 1928 roku uczêszcza³o 38 uczniów.
W 1928 roku we wsi mieszka³o 150 katolików. W 1945 roku maj¹tek przeszed³
na rzecz skarbu pañstwa; póŸniej za³o¿ono tu Pañstwowe Gospodarstwo Rol-
ne. W jego sk³ad wchodzi³y równie¿ dawne dobra ziemskie we wsi Prêtki.
Obecnie maj¹tek ziemski wraz z budynkami gospodarczymi i pa³acem znajdu-
je siê w rêkach prywatnych.
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Najbardziej okaza³ym zabytkiem architektury we wsi, a tak¿e jednym z naj-
cenniejszych w Welskim Parku Krajobrazowym, jest XIX-wieczny pa³ac. Ta
reprezentacyjna, okaza³a budowla stanowi jedno z wczeœniejszych dzie³ sztuki
renesansu pó³nocnoniemieckiego na ziemiach polskich. Niew³aœciwe u¿ytko-
wanie oraz nieprzeprowadzanie odpowiednich remontów sprawi³o jednak, ¿e
obiekt ten jest znacznie zdewastowany, zw³aszcza jego wnêtrza. Miêdzy inny-
mi w latach szeœædziesi¹tych zniszczone zosta³o zwieñczenie wie¿y oraz zawali³
siê strop nad jadalni¹. Z wniosków zawartych w dokumentacji historyczno- -
architektonicznej z roku 1978 wynika, ¿e mimo nieŸle zachowanej bry³y, obiekt
znajduje siê w stanie wewnêtrznej ruiny. Wnêtrza zosta³y zdewastowane pra-
wie doszczêtnie. Œciany s¹ silnie zawilgocone i zagrzybione. Widoczne s¹ pêk-
niêcia muru w naro¿nikach. Zniszczeniu uleg³o równie¿ za³o¿enie parkowe, które
zachowa³o siê szcz¹tkowo w czêœci zachodniej i po³udniowej.

Do czasów obecnych we wsi zachowa³o siê kilka budynków folwarcz-
nych o wartoœciach zabytkowych: dwór (z XIX w.), budynek gorzelni (1873
r.), kilka czworaków murowanych z czerwonej ceg³y, budynek mleczarni (znacz-
nie ju¿ przebudowany po po¿arze z lat siedemdziesi¹tych). Na skraju wsi stoi
budynek szkolny murowany z du¿ych kamieni polnych na zaprawie glinia-
stej. Pierwotnie by³ on na rzucie kwadratu, po wojnie zosta³ rozbudowany
do prostok¹tnego. Gruboœæ murów pierwotnej budowli wynosi oko³o 80
cm. W okresie miêdzywojennym od wschodniej strony sta³ tu budynek go-
spodarczy, równie¿ wykonany z materia³u kamienno-gliniastego. We wcze-
snych latach powojennych zosta³ on jednak rozebrany, a do dziœ zachowa³
siê tylko rzut fundamentów. We wsi znajduje siê równie¿ cmentarzysko
lateñsko-rzymskie oraz cmentarz choleryczny z drugiej po³owy XIX wieku,
w œrodku którego stoi ceglana figura. Po olbrzymiej drewnianej stodole po-
zosta³y jedynie 3 pagórki (na przeciw budynku szko³y). Natomiast stoj¹ca
niedaleko pa³acu na znacznym wyniesieniu altana, zosta³a ca³kowicie roze-
brana po wojnie w celu pozyskania budulca.

We wsi sta³ kiedyœ m³yn wodny. Zachowa³ siê jeszcze rzut jego fundamen-
tów przy moœcie na ma³ej rzeczce P³oœniczance. W celu zwiêkszenia przep³y-
wu po sianokosach piêtrzono tu wodê, która zalewa³a znaczne obszary ³¹k
w kierunku wsi P³oœnica, a nastêpnie nagromadzon¹ wodê u¿ytkowano do po-
ruszania ko³a m³yñskiego. M³yn ten pracowa³ sezonowo, g³ównie na potrzeby
folwarku. Zosta³ on rozebrany lub sp³on¹³ prawdopodobnie w XIX wieku.

W kompleksie leœnym, na pó³noc w kierunku wsi Murawki, znajduje siê
lokalne wyniesienie Garbu Lubawskiego zwane £ys¹ Gór¹ (174,3 m n.p.m.).
Wed³ug legendy maj¹ siê tu zlatywaæ czarownice na nocne obrady. W czêœci
zachodniej, równie¿ lesistej, wœród ³¹k znajduj¹ siê liczne, zabagnione dziœ
wyrobiska pozosta³e po eksploatacji torfu. Torf wydobywano tu jeszcze w la-
tach siedemdziesi¹tych naszego stulecia.
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W¥PIERSK
Wieœ po³o¿ona jest w centralnej czêœci Welskiego Parku Krajobrazowe-

go. Zosta³a za³o¿ona przez Krzy¿aków i wchodzi³a w sk³ad wójtostwa w Lidz-
barku. Z tych czasów zachowa³y siê nastêpuj¹ce jej nazwy: Wampertsch,
Wamperschke (1410, 1411 r.), Wampersch (1414 r.), Wampersk. W dru-
giej po³owie XIV wieku zbudowano tu murowany koœció³ pod wezwaniem
dwóch patronów – œw. Micha³a Archanio³a i œw. Marii Magdaleny. Musia³a tu
wiêc istnieæ tak¿e osada. W 1410 roku Krzy¿acy za³o¿yli tu folwark szlachec-
ki. W XV wieku wieœ obejmowa³a 61 w³ók ziemi (oko³o 1100 hektarów)
wartych 26 ówczesnych groszy. We wsi mieszka³o 42 osadników. Wieœ po-
siada³a karczmê. W czasie wojny w 1414 roku, prowadzonej przez króla W³a-
dys³awa Jagie³³ê z Zakonem krzy¿ackim, wieœ ponios³a dotkliwe straty oce-
nione na 200 grzywien. W 1437 roku na 61 ³anów ziemi tylko 17 by³o zago-
spodarowanych. Istniej¹ca tu karczma by³a zamkniêta. Oko³o 1450 roku wieœ
zajmowa³a powierzchniê 81 ³anów. Po wojnie trzynastoletniej i koñcz¹cym
j¹ pokoju toruñskim w 1466 roku W¹piersk wszed³ w sk³ad pañstwa polskie-
go. Nale¿a³ wówczas do tzw. klucza lidzbarskiego. W 1570 roku wieœ zajmo-
wa³a 55 ³anów pól. We wsi by³y 3 karczmy i prawdopodobnie 2 so³tysów.
Od koñca XV wieku w³aœcicielami maj¹tku ziemskiego byli kolejno: W¹pier-
scy, Santopscy, Suchorscy, Karwowieccy, Miecznikowscy (od oko³o 1870
roku). Oko³o 1520 roku wskutek po¿aru koœció³ uleg³ ca³kowitemu zniszcze-
niu. W 1671 roku oddano do u¿ytku nowy koœció³, równie¿ murowany. Jego
fundatorem by³ ówczesny w³aœciciel maj¹tku Wawrzyniec W¹pierski. W 1733
roku w zabudowaniach so³tysa Rzymowicza wybuch³ po¿ar. Sp³onê³a wów-
czas prawie ca³a wieœ. Spali³ siê równie¿ koœció³ i plebania. Z konstrukcji ko-
œcio³a pozosta³y jedynie okopcone dymem mury. W 1762 roku œwi¹tyniê
odbudowano. By³a ona murowana, kryta dachówk¹. G³ówne wejœcie znaj-
dowa³o siê po stronie zachodniej, a strony pó³nocnej przylega³a dobudowa-
na zakrystia. Wewn¹trz, na g³ównym o³tarzu, wisia³y obrazy ilustruj¹ce pa-
tronów – œw. Micha³a Archanio³a i œw. Mariê Magdalenê. W okresie wojen
napoleoñskich (1807-1815) koœció³ uleg³ powa¿nym zniszczeniom. Próby jego
odbudowy nie powiod³y siê poniewa¿ w³adze pruskie nie wyda³y na to zgody
(1820 r.).

Oko³o 1870 roku w³aœcicielami maj¹tku ziemskiego w W¹piersku zostali
Mieczkowscy z Ciborza. W 1885 roku wieœ zajmowa³a powierzchniê 1267 hek-
tarów, z czego 932 hektary stanowi³y grunty orne, 69 – ³¹ki, a na 16 hekta-
rach rós³ las. Sta³o tu 80 budynków mieszkalnych i 117 gospodarczych. Znaj-
dowa³a siê równie¿ szko³a elementarna, a wieœ liczy³a wówczas 608 miesz-
kañców. W dwudziestoleciu miêdzywojennym powierzchnia wsi W¹piersk
wynosi³a 1270 hektarów. We wsi znajdowa³y siê 92 budynki mieszkalne. W 1931
roku wieœ liczy³a 660 mieszkañców. Natomiast w 1934 roku by³o tu 662
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mieszkañców w tym 642 Polaków i 20 - Niemców. W tym czasie widnia³y tu
jeszcze ruiny murowanego koœcio³a zniszczonego na pocz¹tku XIX wieku.
W latach 1933-1935 zbudowano nowy koœció³ pod wezwaniem Opatrzno-
œci Bo¿ej, a W¹piersk zosta³ siedzib¹ parafii. Jego mury postawiono z czer-
wonej ceg³y na kamiennej podmurówce. Strop wykonano z desek od we-
wn¹trz otynkowanych. Drewniany dach zosta³ pokryty dachówk¹ holen-
derk¹. Wie¿ê wykonano o przekroju kwadratowym z otworami okiennymi
zas³oniêtymi drewnianymi ¿aluzjami.

Do czasów obecnych we wsi zachowa³y siê liczne zabytki budownictwa
pochodz¹cego z drugiej po³owy XIX i pocz¹tku XX wieku. Na szczególn¹ uwagê
zas³uguje budynek szkolny z czerwonej ceg³y z 1894 roku (zdobiony ceglanym
fryzem) i budynek biblioteki z 1905 roku. Poza tym istnieje tu wiele innych
budynków mieszkalnych z czerwonej ceg³y zbudowanych na pocz¹tku XX wie-
ku, np. domy numer 4, 7, 8, 14, 21 (z dachem naczó³kowym i gzymsem na
ceglanych kroksztynach), 29 (z gzymsem na ceglanych kroksztynach), 24 (z
dachem naczó³kowym), 25 (zdobiony opaskami okiennymi i ozdobnymi naro¿ni-
kami). Zachowa³o siê tu tak¿e kilka drewnianych domów mieszkalnych, np.
numer 2 (z oko³o 1900 r.) i 37 (z koñca XIX w.), nr 38 (z pocz¹tku XX w.),
a tak¿e dom o konstrukcji ceglano-drewnianej nr 36 z prze³omu XIX i XX wieku.

Przy koœciele katolickim z 1935 roku po³o¿ony jest nieczynny dziœ cmen-
tarz z tego samego roku, na którym stoi drewniany krzy¿ z drugiej po³owy XIX
wieku. Z kolei w kierunku wsi Jeleñ znajduje siê cmentarz parafialny z pocz¹t-
ku XX wieku.

Na uwagê zas³uguje równie¿ rosn¹ca we wsi grusza pospolita maj¹ca wy-
miary pomnikowe. Jej obwód wynosi a¿ 410 cm.

Z po³udniowego skraju wsi rozpoœciera siê piêkny widok na le¿¹ce w dole
jezioro Jeleñskie i przylegaj¹cy do niego rezerwat Bagno Koziana. Widok ten
nale¿y do najciekawszych na terenie Welskiego Parku Krajobrazowego. Z kolei
na pó³noc od wsi, na obszarze 6,5 hektara, znajduje siê u¿ytek ekologiczny
Torfowisko W¹pierskie. Zosta³ on za³o¿ony w 1997 roku w celu ochrony znaj-
duj¹cych siê tu rzadkich gatunków roœlin.

W okolicy W¹pierska znaleziono liczne œlady wczesnego osadnictwa, sta-
nowi¹ce wa¿ny materia³ badawczy dla archeologów. Miêdzy innymi pochodz¹
one z okresu halsztackiego i lateñskiego, a tak¿e œredniowiecza. Znajduj¹
siê tu równie¿ œlady wczesnoœredniowiecznej osady z XIII wieku. Na uwagê
zas³uguje równie¿ polna droga wiod¹ca równolegle do osi wsi po jej wschod-
niej stronie. By³a ona zapewne wa¿nym szlakiem komunikacyjnym w okresie
wczesnego œredniowiecza. Obecnie we wsi mieœci siê: szko³a, koœció³, przy-
stanek autobusowy i kilka sklepów spo¿ywczych.
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WERY
Malowniczo po³o¿ona wieœ nad Jeziorem Tarczyñskim. Jedyny dogodny do-

jazd do Wer jest od strony drogi ³¹cz¹cej wsie Gr¹dy i Kostkowo. Wieœ istnia³a
ju¿ w 1762 roku, nale¿¹c do dóbr biskupich z Che³mna. W 1789 roku by³y tu 2
gospodarstwa. Z zachowanych dokumentów wynika, ¿e w 1867 roku czworo
katolickich dzieci z Wer uczêszcza³o do oddalonej o 5,5 km szko³y w Rybne Po-
morskim. W 1885 roku we wsi by³o 8 domów mieszkalnych i 54 mieszkañców.

W 1928 roku wieœ zosta³a przy³¹czona do nowopowsta³ej kuracji w Ryb-
nie. Mieszka³o tu wówczas 58 katolików. W latach trzydziestych ubieg³ego
stulecia Okrêgowy Urz¹d Ziemski w Grudzi¹dzu dokona³ parcelacji czêœci ma-
j¹tku ziemskiego. Na wydzielonym obszarze za³o¿ono nowe gospodarstwa
rolne.

We wsi zachowa³y siê liczne zabudowania drewniane (numer: 6 z oko³o
1910 r. i 5 z oko³o 1920 r.) oraz dwa murowane budynki mieszkalne z XIX/XX
wieku (numer 1 i 4). Obecnie dawny charakter rolniczy wsi zanika, a osada
intensywnie przekszta³ca siê w oœrodek wypoczynkowy. Wykupywane s¹ daw-
ne zabudowania gospodarstw rolnych, nastêpnie remontowane i dostosowy-
wane do celów rekreacyjnych. Nad jeziorem znajduje siê k¹pielisko oraz kilka
drewnianych pomostów dla wêdkarzy. Kilometr od centrum wsi po³o¿ony jest
rezerwat ornitologiczny o nazwie Czapliniec Werski. Zosta³ on utworzony w 1982
roku w celu ochrony kolonii gniazd czapli siwej. Obejmuje on obszar oko³o 15
hektarów poroœniêtych borem mieszanym i lasem gr¹dowym. Gniazda czapli
siwej, wykonane z chrustu, za³o¿one s¹ wysoko w koronach sosen.

WLEWSK
Du¿a wieœ le¿¹ca w otulinie Welskiego Parku Krajobrazowego, pierwsza na

trasie z Lidzbarka do Brodnicy.
Ju¿ w 1379 roku istnia³ tu drewniany koœció³ pod wezwaniem œw. Bart³o-

mieja. Fundatorem koœcio³a, i zapewne za³o¿ycielem wsi, by³ Zakon krzy¿acki.
Zanim ukszta³towa³a siê wspó³czesna nazwa osady, obowi¹zuj¹ca od XIX wie-
ku, okreœlano j¹ jako: Lebiske (1408 rok), Loffsk, Lowisk (oko³o 1415 roku),
Wleskau, Vlesko, Vlewsk.

Do 1408 roku stanowi³a ona w³asnoœæ wielkiego mistrza zakonnego Ulri-
cha von Jungingen (?-1410). Zamieni³ siê on jednak na wsie z w³aœcicielem
maj¹tku w Gzinie Szlacheckim ko³o Unis³awia (obecnie powiat che³miñski).
Wieœ po³o¿ona by³a wówczas na 80 w³ókach ziemi (oko³o 1440 hektarów).
Do proboszcza nale¿a³y wtedy 4 w³óki. Pobiera³ on dodatkowo dziesiêcinê
z nale¿¹cych do parafii wsi: Wlewska (30 korców ¿yta), Klonowa i M³ynik.
W czasie wielkiej wojny polsko-krzy¿ackiej (1409-1411) podleg³e wsie po-
nios³y tak dotkliwe straty, ¿e nie by³y w stanie utrzymaæ koœcio³a w nale¿y-
tym stanie. Dlatego te¿ biskup che³miñski Arnold Stapil (1402-1416) podj¹³



48 Przewodnik po zabytkach kultury materialnej Welskiego Parku Krajobrazowego

decyzjê o przy³¹czeniu wlewskiej parafii do parafii w Boleszynie. W XVI i XVII
wieku wieœ podzielono na mniejsze czêœci. W 1670 roku we wsi znajdowa³o
siê 9 posiad³oœci zamieszka³ych przez drobn¹ szlachtê, miêdzy innymi przez:
Arctowskich, Bojanowskich, Dêbiñskich, Trzciñskich i Zaleskich. Wszystkie
posiad³oœci Wlewska, wyniszczone w czasie najazdu szwedzkiego (1655-
1660), zosta³y wykupione przez Che³stowskich, ówczesnych w³aœcicieli ma-
j¹tku w Che³stach. W 1690 roku ówczesny w³aœciciel maj¹tku Pawe³ Che³-
stowski, po rozebraniu nadszarpniêtego dzia³aniami wojennymi koœcio³a, zbu-
dowa³ nowy. Posiada³ on konstrukcjê szachulcow¹.

Na bocznych œcianach znajdowa³y siê po dwa okna. Dach pokryty by³
dachówk¹, a na wie¿y wisia³y dwa dzwony. Do wnêtrza prowadzi³y dwa wejœcia
– g³ówne i mniejsze boczne. Pod³oga wykonana by³a z p³yt drewnianych styli-
zowanych na fliz.

Na wystrój wnêtrza sk³ada³y siê miêdzy innymi trzy o³tarze. O³tarz g³ówny
przedstawia³ Koronacjê Najœwiêtszej Marii Panny, boczne zaœ – œw. Antoniego
z Padwy oraz Nawrócenie œw. Paw³a. Nad g³ównym o³tarzem wisia³ obraz pa-
trona – œw. Bart³omieja. Do najbardziej wartoœciowych przedmiotów nale¿a³y
tu: trzy poz³acane kielichy, srebrny krzy¿, puszka do przechowywania Naj-
œwiêtszego Sakramentu. Pod koniec XVIII wieku maj¹tek nale¿a³ do kasztela-
na ze S³oñska – Kajetana Sierakowskiego. W 1789 roku we wsi mieszka³o 338
osób. W 1804 roku w wyniku po¿aru, jaki wybuch we wsi, koœció³ uleg³ ca³ko-
witemu spaleniu. Wieœ przy³¹czono wtedy do parafii w Lidzbarku. W 1863 roku
ówczesny w³aœciciel maj¹tku W³adys³aw Ró¿ycki ufundowa³, na miejscu spalo-
nego koœcio³a, murowan¹ z czerwonej ceg³y kaplicê, stylizowan¹ na gotyk.
W 1885 roku maj¹tek ziemski obejmowa³ 1608 hektarów, z czego 913 hekta-
ry stanowi³y grunty orne, 18 hektarów – ³¹ki, a na 455 hektarach rós³ las.
Mieszka³o tu wtedy 338 osób (312 katolików i 26 ewangelików). We wsi sta³o
29 budynków mieszkalnych i 59 gospodarczych. Pod koniec XIX i na pocz¹tku
XX wieku w maj¹tku powsta³y: cegielnia, gorzelnia parowa i m³yn parowy.
Istnia³a tu wtedy szko³a, do której uczêszcza³o oko³o 50 uczniów. W dwudzie-
stoleciu miêdzywojennym Wlewsk znalaz³ siê w granicach pañstwa polskiego.
Jego powierzchnia wynosi³a wówczas 1584 hektary, z czego u¿ytki rolne wy-
nosi³y 947 hektarów. W 1921 roku we wsi znajdowa³o siê 19 budynków miesz-
kalnych. By³a tu czynna jednoklasowa szko³a powszechna, do której w 1928
roku z rodzin katolickich uczêszcza³o 32 uczniów. W 1934 roku wieœ liczy³a
241 mieszkañców. W okresie II wojny œwiatowej dotychczasowych w³aœci-
cieli maj¹tku wysiedlono, a maj¹tek przeszed³ w rêce niemieckie.

Po wojnie na obszarze maj¹tku we Wlewsku za³o¿ono Pañstwowe Gospo-
darstwo Rolne.

Do czasów obecnych we wsi zachowa³o siê kilka murowanych obiektów
zabytkowych: budynek szkolny z 1875 roku, budynek gorzelni z 1876 roku
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i magazyn z pocz¹tku XX wieku. Z za³o¿enia parkowo-dworskiego pozosta³ za-
niedbany park z koñca XIX wieku.

Na uwagê zas³uguje, czynna do dziœ, kaplica grobowa z 1863 roku. Zbudo-
wano j¹ w stylu neogotyckim. Mury wzniesione zosta³y z czerwonej ceg³y. Uwagê
zwracaj¹ tu: ostro t³uczone otwory ramowane ceglanymi opaskami, romboidal-
ny fryz ceglany oraz koronuj¹cy gzyms na kroksztynach. Po okalaj¹cym j¹ kiedyœ
przykoœcielnym cmentarzu nie pozosta³o œladu. Na jego miejscu roœnie kilka oka-
za³ych starych lip. Zachowa³ siê natomiast, okalaj¹cy ca³oœæ, kamienny mur z 1823
roku. Wewn¹trz kaplicy znajduje siê drewniana figura z 1823 roku ufundowana
przez w³aœciciela maj¹tku W³adys³awa Suchorskiego. W podziemiach spoczywaj¹
groby w³aœcicieli i fundatorów kaplicy – rodziny Ró¿yckich.

Maj¹tek we Wlewsku czêsto zmienia³ w³aœcicieli. Byli nimi kolejno: Ulrich von
Jungingen (do 1408 roku), Wlewscy, Paw³owscy, Bojanowscy, Zalescy, Trzciñ-
scy, Liberaccy, Che³stowscy (od drugiej po³owy XVII w.), Sierakowscy (co naj-
mniej od koñca XVIII w. do 1780 r.), Sucharscy, Brzozowscy, Ró¿yccy herbu
Doliwa (od 1855 do 1939 roku).

2,5 kilometra od Wlewska w kierunku Brodnicy znajduje siê otoczone lasami
jezioro Piaseczno po³o¿one przy niewielkiej osadzie o tej samej nazwie. Jest ono
stosunkowo czyste, co zawdziêcza temu, ¿e jak jezioro bezdop³ywowe nie jest
zanieczyszczane wodami powierzchniowymi. Jego powierzchnia wynosi 25,6
hektara, a maksymalna g³êbokoœæ dochodzi do 12,5 m. Znajduje siê tu pla¿a
i k¹pielisko. W sezonie letnim czynne jest tu pole namiotowe, parking strze¿o-
ny, punkt gastronomiczny i wypo¿yczalnia sprzêtu wodnego. W jego bezpo-
œrednim s¹siedztwie projektowane s¹ dwa rezerwaty o nazwach Torfowisko
Piaseczeñskie i Obrazik. Pierwszy z nich, le¿¹cy na zachód od jeziora Piaseczno,
ma obejmowaæ ma³e œródleœne jezioro dystroficzne zwane Piaseczenko i ota-
czaj¹cy je kompleks torfowiska mszarnego. Natomiast drugi, po³o¿ony po stro-
nie pó³nocnej – ma³e jeziorko Zdrêczno i otaczaj¹ce je torfowisko przejœciowe
oraz stary las gr¹dowy. Wspomniane jezioro Piaseczno i obszary projektowa-
nych rezerwatów znajduj¹ siê ju¿ w obrêbie innego – bo Górznieñsko-Lidzbar-
skiego Parku Krajobrazowego.

ZARYBINEK
Niewielka osada po³o¿ona przy po³udniowym brzegu jeziora o tej samej

nazwie. W XVIII wieku Zarybinek funkcjonowa³ jako osada rybacka. W 1867
roku dziesiêcioro katolickich dzieci uczêszcza³o do szko³y w Rybnie Pomor-
skim. W 1928 roku we wsi mieszka³o 63 katolików. Nale¿eli oni do utworzo-
nej wówczas kuracji w Rybnie Pomorskim. W latach trzydziestych XX wieku
Okrêgowy Urz¹d Ziemski w Grudzi¹dzu dokona³ parcelacji czêœci gruntów
zak³adaj¹c tu nowe gospodarstwa rolne.

Nad jeziorem Zarybinek, po przeciwnej stronie wsi, znajduje siê pla¿a
z k¹pieliskiem, wypo¿yczalnia sprzêtu wodnego i punkt gastronomiczny. Wokó³
jeziora stoj¹ liczne domki letniskowe.



Kie³piny – ³¹czenie konstrukcji zrêbowej na
rybi ogon

Che³sty – m³yn wodny

Szczupliny – ruiny koœcio³a ewangielickiego
i dawny cmentarz



Ciechanówko – poniatówka

Kie³piny – koœció³

Koszelewy – koœció³



Kurojady – m³yn wodny

Koszelewy – pa³ac

Rumian – koœció³ p.w. œw. Barbary



Rybno Pomorskie – koœció³

Tuczki – dwór

S³up – drewniany budynek mieszkalny



Turza Ma³a – pa³ac

Turza Ma³a – pa³ac i budynek dawnego dworu

Wlewsk – kaplica
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