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SŁOWO WSTĘPNE
Fundacja Polska Rodzina pozyskała dotację na

dowiedzieć się więcej warto przemierzać te szlaki

realizację projektu ze środków Fundacji PZU.

z wykwalifikowanym przewodnikiem, który jeszcze

Inicjatywa pt. „Warmia nieznana czyli szlakiem

dokładniej opowie o walorach historycznych, kultu-

Dziewiczego Lasu - projekt historyczno- kulturalny”

rowych i przyrodniczych tej ziemi. Publikacja zaczy-

realizowany jest w Gminie Gietrzwałd i kierowany

na się od krótkiego historycznego wprowadzenia,

jest do turystów oraz lokalnych mieszkańców. Jego

przeznaczonego przede wszystkim dla osób niezbyt

celem jest pokazanie prawdziwych perełek miej-

znających przeszłość naszego regionu. W dalszej

scowej architektury, wyjątkowych miejsc przyrod-

części zaproponowano pięć tras po Gietrzwałdzie

niczych, bogactwa warmińskiej wsi przepełnionej

i Gminie Gietrzwałd, które poprowadzą turystów

ludowymi obrzędami, gusłami oraz tradycją. Dzia-

przez skomplikowane dzieje tej krainy, legendarne

łania obejmują wizyty z przewodnikiem w miej-

jej wątki, interesującą architekturę, zarówno sa-

scach regionu, opracowanie audio przewodnika

kralną, jak i świecką, a także walory przyrodnicze.

oraz atrakcyjnej i bogatej w informacje broszury.

Do każdej z tras podano informacje, czy szlak da

Na rynku księgarskim oraz w zasobach sieci Inter-

się przemierzyć samochodem, rowerem, czy jedy-

net znaleźć można wiele informacji o Gietrzwał-

nie pieszo. W opisach zwrócono uwagę nie tyle na

dzie i jego okolicach. W żadnym jednak dostępnym

daty, fakty i wydarzenia, co na specyfikę kulturową,

materiale nie zaproponowano konkretnych tras

którą warto poznać i ją zrozumieć. Ponieważ Gmi-

spacerowych czy wycieczkowych, które każdy tury-

na Gietrzwałd leży częściowo na historycznej War-

sta mógłby zwiedzić z rodziną, w grupie przyjaciół

mii, a częściowo na Mazurach, zapraszamy zatem

lub samodzielnie. W tym celu został opracowany

na wędrówki po pograniczu kulturowym. Czy uda

ten miniprzewodnik historyczno-kulturowy. Aby

się państwu odróżnić Warmię od Mazur?

WPROWADZENIE
Najstarsze ślady ludzkiej działalności na tym terenie
sięgają 14 tysięcy lat p.n.e. Znane są wykopaliska
archeologiczne m.in. we wsi Woryty. Prowadzono
tam kilkukrotnie badania archeologiczne wskazujące, że Woryty były obszarem występowania kultury
łużyckiej. Jednym ze stanowisk jest cmentarzysko
płaskie, w którym odkryto 854 groby; prochy spalonych ciał składano w popielnicach i na nich układano bruk kamienny. Drugim stanowiskiem archeologicznym jest osiedle położone na wzniesieniu na
wschód od wsi. Odkryto tam 376 obiektów, w tym
jamy, paleniska oraz ślady po wkopanych słupach.
Z zabytków ruchomych znaleziono m.in. naczynia
z baniastymi brzuścami i cylindrycznymi szyjkami,
płaskie talerze, misy, naczynia sitowate, przęśliki.
Ze schyłku epoki brązu odkryto kilka fragmentów
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ceramiki z punktu osadniczego położonego w dolinie Pasłęki, około 1,1 km na południowy zachód
od północnego skraju wsi. Innym jest osiedle położone 300 metrów na południowy wschód od wsi,
gdzie odkryto 15 jam, zniszczone palenisko i ślady
po wkopanym słupie. Z zabytków ruchomych znaleziono tam m.in. małą, kulistodenną misę oraz
fragmenty jajowatych naczyń o pogrubionych krawędziach. Wreszcie osiedle położone na północ od
szosy do Gietrzwałdu, na miejscu którego odkryto
7 jam i ślad po wkopanym słupie.
Jednak najlepiej zbadanym okresem z czasów niepisanych, wspólnym dla dzisiejszego terytorium Warmii i Mazur, są czasy Prusów. Na obszarze gminy zamieszkiwało
plemię Galindów, które wraz z innymi plemionami przez
kilkadziesiąt lat opierało się najazdom krzyżackim. Skąd

się oni tu wzięli? Otóż książę mazowiecki Konrad nie
mogąc poradzić sobie z pruskimi atakami na swoje ziemie, w 1226 r. złożył zakonowi krzyżackiemu propozycję
podboju Prus. Krzyżacy uzyskali od papieża i cesarza zatwierdzenie nadania im zdobytej pogańskiej ziemi i rozpoczęli ich systematyczny podbój. Wielokrotne powstania Prusów (ostatnie stłumione w 1283 r.) zakończyły się
przegraną. Na zdobytych terenach Krzyżacy prowadzili
szeroką akcję osadniczą. Zaczęły powstawać nowe zamki, grody i miasta. Tworzyła się też administracja kościelna. W 1243 r. papież Innocenty IV ustanowił w Prusach
cztery diecezje: chełmińską, pomezańską, warmińską
i sambijską. Każda z nich została podzielona na część
krzyżacką, biskupią, a w jej obszarze także na kapitulną.
Dopiero w roku 1375 doszło do ostatecznego ukształtowania granic Warmii, która w tym kształcie przetrwała
aż do 1772 r. O ziemie pruskie trwała nieustanna rywalizacja między Krzyżakami a Polakami, nasilona szczególnie po 1308 r., kiedy Krzyżacy zajęli Pomorze Gdańskie.
Najbardziej znanym faktem z dziejów polsko-krzyżackich
jest wielka wojna i bitwa pod Grunwaldem (15 VII 1410
r.). Niewiele jednak osób uświadamia sobie, że ówczesny
biskup warmiński Henryk IV Vogelsang wystawił swoje
wojsko na bitwę grunwaldzką walcząc po stronie Zakonu. Władysław Jagiełło, król polski, był zaś najeźdźcą na
ziemie pruskie. Zmiany terytorialne miały miejsce dopiero po kolejnej wieloletniej wojnie z zakonem krzyżackim (1454-1466). Na mocy pokoju kończącego ten spór
Polska odzyskała Pomorze Gdańskie, ziemię chełmińską i michałowską, a także zajęła Powiśle z Malborkiem
i Elblągiem oraz Warmię. Obszary przyłączone do Polski
przyjęły nazwę Prus Królewskich i Warmii, zaś tereny pozostałe w granicach państwa zakonnego – Prus Krzyżackich (Zakonnych).
Od tego czasu datuje się polski okres w dziejach Warmii, który trwał do 1772 r., czyli przez 306 lat. Był to
czas rozkwitu kultury i sztuki warmińskiej, utrwalenia
się staropolszczyzny, kuchni i tradycji polskiej królującej na dworze biskupim w Lidzbarku Warmińskim,
a także swoistej autonomii księstwa biskupiego.
Tymczasem w wyniku traktatu krakowskiego podpisanego w 1525 r. przez księcia Albrechta Hohenzollerna
i króla Zygmunta Starego, zakon krzyżacki w Prusach
uległ sekularyzacji, a jego terytorium przyjęło nazwę
Prus Książęcych. Dotychczasowy wielki mistrz – Albrecht, stał się dziedzicznym księciem Prus i lennikiem
Polski. Wprowadził też nowe wyznanie – luteranizm
– jako religię panującą, w myśl zasady: „czyj kraj tego
religia”. Od tego czasu datuje się rozdział Warmii od pozostałych ziem pruskich, które później przybrały nazwę
Mazur. Nazwa ta wywodzi się z Mazowsza północnego
i nie odnosi się do krainy administracyjnej, tylko kulturo-

wej, a po raz pierwszy została użyta w latach 40. XIX w.
Prusy Książęce jako lenno Polski trwały przez 132
lata, aż do 1657 r., kiedy to na mocy traktatów welawsko-bydgoskich polski król Jan Kazimierz uznał
suwerenność Prus Książęcych zapoczątkowując tym
samym wzrost ich potęgi. Pierwszy rozbiór Polski
zlikwidował odrębność polityczną i administracyjną
Warmii, wcielając ją do państwa pruskiego. Jednak
świadomość dawnej świetności, zwyczajów i języka,
pozostała na długie lata.
Zjednoczenie Niemiec w 1871 r. było kolejnym
wzmocnieniem Królestwa Pruskiego, które przyjęły
nazwę Cesarstwo Niemieckie. Od tego czasu nasiliły
się działania germanizacyjne, a wraz z nimi – szczególnie u Warmiaków – wzrosło zainteresowanie polską
historią, językiem i kulturą. Pamięć o Polsce ożywała wraz z kolejnymi powstaniami narodowymi, które
odbijały się szerokim echem na południowej Warmii.
Podczas powstania styczniowego ludność warmińska
udzielała zbiegłym powstańcom pomocy. Powstańcy
zostali rozmieszczeni w 19 miejscowościach powiatu
olsztyńskiego, m.in. w Gietrzwałdzie.
W drugiej połowie XIX w. rozwinął się ruch Towarzystwa Czytelni Ludowych i bibliotek, zapoczątkowany
w Wielkopolsce. Bardziej światli chłopi warmińscy
urządzali w swoich domach biblioteczki sprowadzając książki polskie i organizując czytelnictwo. Do najbardziej znanych należała m.in. biblioteka w Sząbruku. W Gietrzwałdzie powstała księgarnia polska,
założono „Gazetę Olsztyńską”, a w okresie po I wojnie
światowej tworzono polskie szkoły i przedszkola.
Po 1945 r. dawne Prusy Wschodnie zostały podzielone między Polskę i Związek Radziecki (dziś Rosja
– Obwód Kaliningradzki i Litwa – Okręg Kłajpedy).
Południowa Warmia pozostała w granicach woj.
olsztyńskiego, jednak Warmiaków pozostało już niewielu. W wyniku powojennych wysiedleń, a szczególnie masowych wyjazdów umożliwionych na
mocy polsko-niemieckiego (PRL-RFN) układu o granicy z 1970 r. i kolejnych dwustronnych porozumień
z 1976 r. ludność rodzima opuściła ziemię zasiedlaną
od pokoleń. Mówiono wówczas „Polska ma Warmię
i Mazury, ale Niemcy mają Warmiaków i Mazurów”.
Nowi osadnicy z centralnej i wschodniej Polski przez
długie lata czuli się tu obco i nie mogli zaakceptować
niemieckiego dziedzictwa tych ziem. W wyniku kolejnej reformy administracyjnej w 1999 r. ustalono
nowe granice województwa nadając mu nazwę warmińsko-mazurskie, odwołującą się do historycznych
nazw regionu. Dzisiaj lokalne społeczności powracają
pamięcią do dawnych dziejów, szukając w nich swojej
tożsamości i akceptując zastane dziedzictwo.
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Trasa 1
Warmińska wieś Gietrzwałd
(wycieczka piesza)
Założenie wsi

Wieś lokowała kapituła warmińska w 1352 r. na 70 łanach na prawie chełmińskim. Jedna
z wersji podaje, że zasadźcą był sołtys Diettrich lub Ditter, od którego nazwiska utworzona
została niemiecka nazwa wsi Dietrichswalde (pol. Dziewiczy Las), spolszczona następnie
na Dzietrzwałd, Jetrzwałd i w końcu na Gietrzwałd. Polska nazwa pojawiła się w dokumentach w XVII w. Osadnikami w Gietrzwałdzie byli ochrzczeni Prusowie, Słowianie i Niemcy.
Na początku XVI w. akcję osadniczą prowadził tu także kanonik Mikołaj Kopernik, który
w latach 1519-1521 był administratorem dóbr kapitulnych na zamku olsztyńskim. W swoich zapiskach pod nazwą Lokacje łanów opuszczonych napisał odnośnie Gietrzwałdu, że 6
kwietnia 1519 r. Urban Gunter objął 4 łany, z których zbiegł Jakub Rape. Otrzymał 4 konie,
4 wieprze, 2 krowy, 10 korcy owsa, 2 korce jęczmienia, 1,5 korca siemia lnianego, 1 kocioł,
wóz, pług. Poręczył zań wieczyście Paweł Gunter. Dzisiaj to wieś gminna, z siedzibą Centrum Kulturalno-Bibliotecznego i Wspaniałego Teatru Bez Nazwy.
Genezę lokacji wsi opisuje Maria Zientara-Malewska w legendzie O chodzących górach
w Gietrzwałdzie: W zamierzchłych czasach Gietrzwałd był małą lecz zamożną wioską leżącą
na wzgórzu, a nie jak dziś w dolinie. Zamożni mieszkańcy im więcej bogactw posiadali tym
bardziej stawali się twardzi i nieczuli na ludzką nędzę i niedolę. Panowały tu pijaństwo, zabawy
i rozpusta. Pewnego razu trafił do wioski utrudzony wędrowiec. Chodził od domu do domu prosząc o jałmużnę. Takim tułaczom nigdy na warmińskich wsiach nie odmawiano ciepłej strawy
czy kąta na nocleg. Przynosili oni zawsze nowinki ze świata i umieli pięknie opowiadać. Tu jednak nie dostał ani kromki chleba, ani propozycji noclegu. Wyśmiewano się z niego, wyszydzano
i wygoniono ze wsi. Zmęczony i głodny poszedł dalej kierunku Woryt. Przysiadł na przydrożnym
kamieniu, westchnął żałośnie, lecz nie mógł zapanować nad narastającym gniewem. Wstał,
wzniósł ręce ku niebu robiąc jakieś tajemnicze znaki i mamrocząc pod nosem tajemnicze zaklęcia. Nagle pośród pogodnego dnia zapanowała nieprzenikniona złowroga ciemność. Nad wioskę nadleciały dziwne czarne ptaki i obsiadły dachy domów i stodół skrzecząc i kracząc przeraźliwie. Zerwał się okropny wicher przewracając domy i łamiąc drzewa. Ludzi ogarnęła trwoga
i paniczny strach. Jakby tego było mało okoliczne wzgórza zaczęły w szybkim tempie przybliżać
się do wioski. Jednocześnie wzgórze, na którym stała wieś zaczęło się zapadać. Wyglądało na to,
że wioska zniknie pod ziemią. Byłoby może i tak się stało gdyby nie mały chłopiec, który widząc
niesprawiedliwość mieszkańców wsi pobiegł za owym wędrowcem i podzielił się z nim własnym
kawałkiem chleba. Starzec wzruszony dobrym serduszkiem chłopca poradził mu, aby wrócił do
wsi i przekazał mieszkańcom jego polecenia. Gietrzwałdzianie mają wdziać szaty pokutne i na
kolanach okrążyć wieś trzy razy śpiewając pokutne psalmy. Przerażeni mieszkańcy uczynili to
co przekazał im chłopiec i wichry ustały, a okoliczne wzgórza zatrzymały się w tym miejscu,
w którym stoją do dziś. Gietrzwałdzianie od tej pory stali się bardzo pobożni i miłosierni, nikomu już nie odmówili wsparcia i pociechy. Na zapadniętym wzgórzu, gdzie ongiś była wioska,
wybudowali pierwszy drewniany kościółek, a chłopczyk, który uratował Gietrzwałd został później pierwszym proboszczem gietrzwałdzkiej świątyni.
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Wokół świątyni, „źródełka”,
krajobrazowej drogi krzyżowej
złożonej z 15 nowo wybudowanych
kapliczek, można spędzić kilka
godzin wędrując wśród drzew i polan,
podziwiając ze wzniesienia powoli
wyłaniający się przepiękny widok na
Gietrzwałd i okolice.

“

Sanktuarium Matki Bożej Gietrzwałdzkiej

W skład sanktuarium wchodzi Bazylika Narodzenia Najświętszej Panny, kapliczka objawień, źródełko
i kaplica wotywna świętego Józefa. Kościół zbudowany z cegły i kamienia powstał przed rokiem 1500.
Z tego okresu częściowo zachowana jest do dziś prosta budowla salowa w stylu gotyckim. Kościół
był wielokrotnie przebudowany w późniejszym okresie. Położony jest na wzniesieniu w centrum wsi
i ogrodzony kamiennym murem. Dzisiaj nosi miano Bazyliki Narodzenia Najświętszej Maryi Panny.
W części północno-wschodniej znajduje się aleja prowadząca do „źródełka” z cudowną uzdrawiającą
wodą, w zachodniej Dom Pielgrzyma oraz plebania wraz z kaplicą św. Józefa. Kaplica ta została zbudowana w 1877 r., wkrótce po objawieniach Matki Boskiej, w czasie rzekomych objawień św. Józefa.
Została ona wzniesiona z czerwonej cegły, a w jej wnętrzu ustawiono jedną z dwóch figurek tego świętego. W późniejszych latach prostopadle do ściany wschodniej i zachodniej kaplicy dobudowano drewniane krużganki. We wnętrzu znajduje się neogotycki ołtarz. Obecnie pełni rolę kaplicy pogrzebowej.
W drugiej połowie XIX w. Gietrzwałd stał się duchową stolicą południowej Warmii. Nastąpiło to z powodu
Objawień Matki Boskiej w 1877 r., kiedy między 27 czerwca, a 16 września przemawiała ona do dwóch
warmińskich dziewcząt po polsku i w gwarze warmińskiej. Głównymi wizjonerkami były: 13 letnia Justyna Szafryńska i 12 letnia Barbara Samulowska. Obie pochodziły z ubogich polskich rodzin. Przez kilka
miesięcy Matka Boska objawiła się dziewczynkom aż 160 razy! Na zatwierdzenie kultu Objawień Matki
Bożej trzeba było jednak czekać równo sto lat. W 1970 r. papież Paweł VI nadał temu kościołowi tytuł
bazyliki mniejszej, a siedem lat później biskup warmiński Józef Drzazga wydał dekret potwierdzający autentyczność objawień. Kościół katolicki potwierdził autentyczność objawień oraz cudownych uzdrowień
za wstawiennictwem Matki Boskiej. Odtąd można mówić o Gietrzwałdzie jak o polskim Lourdes. Jeszcze
na początku lat 70. XX w. na metalowym ogrodzeniu wokół figury Gietrzwałdzkiej Pani nieopodal źródełka wisiały laski i kule pozostawione tu przez cudownie uzdrowionych.
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Polski
Gietrzwałd
XIX i XX
-wieczny

W samej wsi zobaczyć można dom Andrzeja Samulowskiego, jednego z trzech znanych działaczy
z Warmii (oprócz Jana Liszewskiego i Seweryna Pieniężnego), którzy założyli „Gazetę Olsztyńską”. Jej
pierwszy numer ukazał się 16 kwietnia 1886 r. Był to organ prasowy mniejszości polskiej na Warmii,
który informował o sprawach politycznych w Polsce, Prusach Wschodnich, w najbliższych okolicach,
a przede wszystkim podtrzymywał ducha polskości. W korespondencjach do gazet Pomorza i Wielkopolski Samulowski zachęcał rodaków do pomocy w pracy narodowej na południowej Warmii. Gazeta
funkcjonuje do dnia dzisiejszego, choć pod innym szyldem.
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Jednym z najbardziej znanych Warmiaków
tamtego okresu jest właśnie Andrzej Samulowski – księgarz, ludowy poeta warmiński,
organizator wieców politycznych, mówca,
publicysta, niestrudzony obrońca polskiego języka. W celu popularyzacji polskości
w 1878 r. otworzył prywatną księgarnię,
w której sprzedawał polskie książki i gazety,
a także broszury związane z Objawieniami
Maryjnymi. Więzi polskie między Warmiakami z Prus Wschodnich a Polakami z innych
części ziem pod zaborami mogły się zacieśniać m.in. przez pielgrzymki do Gietrzwałdu. Spotykali się tu mieszkańcy Warmii i Polacy z Królewca, Księstwa Poznańskiego,
a nawet Galicji, którzy przybywali do jedynego uznanego przez Kościół katolicki miejsca
objawień w Polsce. To wszystko jednoczyło
społeczność katolicką i polską. Pod koniec
XIX w. ruch polski na Warmii przybrał wymiar polityczny, jednak nie na tyle silny, by
zmienić sytuację Warmiaków.
Ciekawe dzieje tej wioski łączą się z polskim
szkolnictwem mniejszościowym w Prusach
Wschodnich. Do otwarcia polskiej szkoły
w Gietrzwałdzie doszło w maju 1920 roku,
przed pamiętnym plebiscytem. Doszło też
do ożywienia działalności kulturalnej miejscowych Polaków: odbywały się wiece,
urządzano wieczornicę z okazji kolejnej
rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja,
sędziwego Andrzeja Samulowskiego, który
wywiesił flagę polską, odwiedził Jan Kasprowicz, wznowiło działalność Towarzystwo
Ludowe, istniało gniazdo Towarzystwa
Gimnastycznego „Sokół”. W czerwcu 1920 r.
w Gietrzwałdzie odbył się wielki zjazd chórów polskich z południowej Warmii z udziałem blisko 5000 śpiewaków.
Mimo tak dużej liczby Polaków w plebiscycie
z 11 lipca 1920 r. za Polską oddano 170, a za
Prusami Wschodnimi 412 głosów. Gietrzwałd
pozostał w państwie niemieckim. Utworzoną w maju 1920 r. polską szkołę wraz z 17
innymi na Warmii, zamknięto. Nie zatrzymał
się jednak ruch pielgrzymkowy. Co roku 8
września do Gietrzwałdu przybywały łosiery z całej południowej Warmii. Najbardziej
uroczysty przebieg miało święto Narodzenia
Najświętszej Panny Marii w 1927 r. Na półwiecze Objawień Matki Bożej zgromadziło
się ponad 50 tysięcy pątników, wśród nich

pielgrzymi z niepodległej od kilku lat Polski.
Po II wojnie światowej w 1957 r. umieszczono tablicę na budynku Antoniego Fiutaka,
gdzie przed plebiscytem znajdowała się polska szkoła i potem przedszkole. Obecnie budynek, gdzie istniała pierwsza polska szkoła
został rozebrany, ale w tym miejscu znajduje
się głaz pamiątkowy, na którym umieszczono tablicę z napisem: „W tym miejscu w roku
1920 / mieściła się polska szkoła w Gietrzwałdzie / uczyli w niej ugruntowując polskość /
Maria Bem / Augustyn Klimek”.
Ponownie szkołę polską w Gietrzwałdzie
otwarto 10 kwietnia 1929 r. w tym samym
co w 1920 r. budynku Antoniego Fiutaka.
Potem przeniesiono ją do domu Antoniego Sikorskiego, znajdującego się niemal
naprzeciw wejścia do kościoła. Wcześniej,
w końcu października 1927 r. Otylia Tesznerówna (po mężu Grothowa) przystąpiła do
tworzenia w Gietrzwałdzie polskiego przedszkola, które umieszczono w nowo wybudowanym domu Jakuba Bema. Spośród dzieci
przedszkolnych ukształtował się trzon przyszłej polskiej szkoły. Już w 1921 r. powstało
Polsko-Katolickie Towarzystwo Szkolne na
Warmię, dzięki któremu udało się ponownie otworzyć polskie szkoły na południowej
Warmii. Było to możliwe prawnie, kiedy 31
grudnia 1928 r. Sejm Pruski wydał ordynację dotyczącą uregulowania szkolnictwa dla
mniejszości polskiej. Ostatecznie w latach
1929-1939 funkcjonowały szkoły polskie
w 15 miejscowościach, m. in. w Gietrzwałdzie, Worytach i Unieszewie.
Od początku szkoła polska w Gietrzwałdzie
napotkała na silne przeciwdziałanie władz
niemieckich. Na początku 1933 r. uczęszczało do niej dziesięcioro dzieci, ale funkcjonariusze NSDAP zaczęli wywierać naciski
na rodziców, tak że z każdym miesiącem
pomniejszała się liczba uczniów. W końcu
pozostała wyłącznie jedna uczennica – Maria Groeber, córka robotnicy, zatrudnionej
u niemieckiego gospodarza w Gietrzwałdzie.
Po zlikwidowaniu szkoły we wrześniu 1933
r., podjęła naukę w polskiej szkole w Worytach. Tam przeniesiono też majątek po
gietrzwałdzkiej szkole polskiej.
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TOŻSAMOŚĆ GIETRZWAŁDU DZISIAJ

Innym miejscem, w którym poczuć można „ducha” dawO tożsamości warmińskiej wsi
nych mieszkańców jest cmentarz. Pośród wielu zabyti jej mieszkańców, oprócz sanktukowych grobów znaleźć można kilka znanych nazwisk.
arium, świadczą też warmińskie
Pochowani tam zostali m.in. rodzice wizjonerki Barbakapliczki. Są one znakiem rozpory Samulowskiej, która sama jako misjonarka zmarła
znawczym katolickiej Warmii, odw Gwatemali, także ks. proboszcz Augustyn Weichsel, czy
różniającej ją od protestanckich
ks. infułat Wojciech (Adalbert) Zink. Można pospacerować
niegdyś Mazur, gdzie przeważała
alejkami cmentarnymi i odnaleźć wśród pochowanych
mała architektura sakralna w fornazwiska niemieckie, polskie i warmińskie. Taka była himie przydrożnych krzyży. Kapliczstoria tej ziemi i takie jest jej wielokulturowe oblicze.
ki stawiano na Warmii od XVIII
We wsi działa też znana w całym regionie Karczma Warw. w podziękowaniu najczęściej
mińska powstała w drugiej połowie XIX w. i należąca
Matce Boskiej za doznane łaski
wówczas do Waleschkowskiego. Wraz z objawieniami
lub w jakiejś konkretnej intencji.
gietrzwałdzkimi i wzrostem ruchu pielgrzymkowego,
Budowano na prywatnych posedrewniany obiekt musiał zostać rozbudowany i zamiesjach, na skrzyżowaniach traktów
niony na murowany z czerwonej cegły. Gospoda zmielub w centrum wsi, w której nie
niła wówczas swój charakter na zajazd (niem. gasthaus)
było kościoła. Zawsze budowano
w której funkcje gastronomiczne zostały połączone
je z potrzeby serca. Nigdy z czyjez noclegowymi. Przez dziesięciolecia pełniła rolę miejgoś nakazu. I choć prawdziwych,
sca spotkań samorządu wiejskiego, zabaw ludowych,
rdzennych Warmiaków dziś już
styp, wesel, mieściło się tu centrum informacji, wiejski
prawie nie ma, cieszy to, że zwydom kultury, przedszkole, biblioteka, gminna spółdzielczaj dbania o kapliczki praktykunia i inne. Od 1998 r. w budynku z bogatą historią poją ich następcy. Na całej Warmii
wstała Karczma Warmińska, która swoim wystrojem
kapliczek jest przeszło trzy tysiąnawiązuje do dawnej wsi warmińskiej, jej tradycji i kulce, przy czym zabytkowych jest
tury. Odbywają się tu liczne imprezy, w tym cykliczne
1333, ale nie ma dwóch identyczwieczory: warmińskie, żydowskie, kozackie, cygańskie,
nych. Każda z nich to swoista pez muzyką biesiadną. Także występy grup folklorystyczrełka tej mikroarchitektury. Wiele
nych podczas Międzynarodowych Dni Folkloru. Karczz nich dopomina się o remont.
ma posiada znak firmowy: Dziedzictwo kulinarne WarW Gietrzwałdzie kapliczki wzniesiomii, Mazur i Powiśla, co stawia ją w szeregu najlepszych
ne są z cegły na planie kwadratu,
restauracji regionu. Dla gości oferuje się salę kupiecką,
dwukondygnacyjne.
Najstarsza
włościańską i ziemiańską. Latem na dziedzińcu restauz nich, kapliczka przydrożna połoracji odbywają się atrakcje kulinarne takie jak grilloważona na terenie posesji nr 74, pochodzi z 2 poł. XVIII w. Inna
nie, lepienie pierogów, pieczenie paluchów, wypiekanie
usytuowana jest przy skrzyżowaniu dróg do Woryt, jeszcze
chleba, a także lepienie garnków, malowanie witraży,
inna przy drodze Olsztyn – Ostróda. Większość z nich pochowykonywanie świec z wosku pszczelego i inne.
dzi z XIX w. Do zabytków zaliczyć też można organistówkę
Naprzeciwko karczmy kilka lat temu powstały Ogrody
z 1884 r., budynek plebanii z 1915 r. oraz kilka drewniaGietrzwałdzkie, a w nich amfiteatr, ogród nad rzeką,
nych domów z połowy wieku XIX i początku XX. Jest to dom
ogród na wzgórzu, bulwar targowy, bulwar nad rzeką,
nr 13, nr 16, nr 31 oraz nr 33.
czy dom pracy twórczej. Jest tu także pomost dla kajaOd kilku lat funkcjonuje we wsi Izba Muzealna, zwana Warków, fontanna z wodopojem, unikalne rzeźby, plac zamińskim Domem, która mieści się w odremontowanej kuźni.
Można tam obejrzeć dawne przed- wieś Gietrzwałd można też poznać baw dla małych dzieci oraz
mioty użytkowe opisane w gwarze
poprzez grę terenową, tzw. quest miejsce na rodzinny grill. Z elementów funkcjonalnych nalewarmińskiej, jak: slómbank, bziołopt. Kopernik tu był… a Ty?
deka, śćklonka, bacherek, gafle, cej- Jest on dostępny bezpłatnie w infor- ży wymienić ciąg komunikatunek i inne. Wystrój izby i podpisy macji turystycznej w Gietrzwałdzie cyjny dla niepełnosprawnych,
platformy i tarasy widokowe, nowe sanitariaty, schody,
w gwarze nawiązują do dawnych tradycji i tożsamości polsłupy na afisze, stylowe lampy i ławki parkowe oraz doskich Warmiaków. Gietrzwałd leżał bowiem na południodatkowe kosze na śmieci. Ogólnie inwestycja obejmuje
wej, polskiej Warmii różniącej się od Warmii północnej
obszar 16 tys. m².
niemieckiej – przede wszystkim wyznaniem, dialektem,
przynależnością narodową, tradycjami i strojem.

“

10

Trasa 2

Gietrzwałd – Łajsy – Unieszewo –
Sząbruk – Naterki – Kudypy - Gietrzwałd
(wycieczka samochodowa lub rowerowa 28 km)
Dwór w Łajsach

Znajdujący się tu dawny majątek szlachecki należał w XVIII w. do rodziny Jankowskich, a w XIX w. do
von Zabiensky. Ostatnim właścicielem przed 1945 r.
był Benno Orlowski. Dwór został wzniesiony w latach
1881-1882 w stylu neorenesansowym. Pod koniec II
wojny światowej gmach uległ częściowemu spaleniu.
W późniejszym okresie zrekonstruowano go i przebudowano – jego bryła została zmieniona przez dodanie
piętra w części środkowej. Obecnie jest to własność
prywatna. Dwór jest cennym obiektem architektonicznym, jest budowlą piętrową, murowaną i otynkowaną. Do niższej i węższej części środkowej dostawiono
większe, kwadratowe ryzality. Od frontu usytuowano

wysoką wieżę widokową, natomiast od strony jeziora
duży taras. Otwory okienne są prostokątne i półkoliste
w ozdobnych obwódkach gzymsowych. Dachy skrzydeł
bocznych są płaskie, natomiast dach w części środkowej jest niski, dwuspadowy. W otoczeniu dworu zachował się park, a także dawne zabudowania folwarczne,
w tym spichlerz murowany z czerwonej cegły. Jednym
z zanikłych już elementów krajobrazu jest jezioro Marung, przy którym dwór w Łajsach został zbudowany.
O istnieniu jeziora dowiadujemy się z dawnych kronik
gietrzwałdzkich oraz z historycznych map i innych źródeł pisanych. Można też czytać z pamięci krajobrazu.
To dzisiaj coraz modniejszy trend w dziedzinie geografii osadnictwa czy dziedzictwie krajobrazu. Otóż na osuszonym jeziorze powstały łąki, a obecnie są tam stawy.
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Unieszewo, czyli Sząfałd

WAŻNYM
OBIEKTEM
HISTORYCZNYM
w Unieszewie jest
budynek polskiej
szkoły. Pierwsza
szkoła z polskim
językiem nauczania
powstała w 1920 r.
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Wieś została założona 15 lutego 1347 r. przez kapitułę katedralną we Fromborku.
W przeszłości nosiła nazwę Schönfelde, co w języku niemieckim oznaczało Ładne
Pole, a polscy Warmiacy nazywali ją Sząfałdem. Do dzisiaj, mimo zabiegów dawnych mieszkańców, nie udało się przywrócić nazwy Sząfałd. Skąd wzięła się nazwa
Unieszewo? Z oficjalnych dokumentów wiemy, że po II wojnie światowej Komisja
Ustalania Nazw Miejscowości na posiedzeniu w dniach 8-10 marca 1947 r. przyjęła
dla wsi nazwę Unieszewo. Dlaczego nie pozostawiono tej pięknej wywodzącej się
z pruskich czasów, Sząfałd? W polskiej pisowni istniały takie nazwy rodzime jak:
Bukwałd, Gietrzwałd, Brąswałd czy choćby pobliski Sząbruk. W lokalnych tekstach
i ustnych przekazach krążą takie opowieści:
Wiosną 1945 r. zdjęto z dworcowego budynku szyld z niemiecką nazwą miejscowości i zawieszono nowy: Krasne Pole. W kilka miesięcy później na dworcowym peronie rozmawiali
dwaj oficerowie. Jeden był na pewno w rosyjskim mundurze, a drugi to komendant z Olsztyna, być może płk. Jakub Prawin, Pełnomocnik Rządu Polskiego na Okręg Mazurski. Po
chwili na peron wszedł ksiądz Jan Hanowski z Olsztyna wracający z odwiedzin u proboszcza w Sząbruku. Na jego widok oficer rosyjski bardzo się zdenerwował i wyjął z kabury pistolet celując do księdza. Komendant zareagował błyskawicznie i nie dopuścił do zastrzelenia księdza żądając wyjaśnień. Rosyjski oficer Jurij Unieszew powiedział komendantowi,
że ten oto wasz pop prosił go, żeby oszczędził olsztyńskie kościoły przed spaleniem obiecując mu w zamian, że przejdzie do historii tej ziemi. On
słowa dotrzymał, kościoły
stoją nie naruszone, a ksiądz
go oszukał. Niezbyt długo po
tym zdarzeniu na stacji kolejowej wisiał już szyld Unieszewo i tak pozostało do dziś.
Druga wersja głosi, że:
w 1944 r. po okolicy krążył mały sowiecki samolot
i strzelał do wszystkiego co
się na dole ruszało, zrzucał także małe bomby burzące. Niemcy poderwali
z lotniska w Gryźlinach dwa
swoje samoloty i zestrzelili samolot, który wpadł
do jeziora w pobliżu dzisiejszego Unieszewa. Żeby
uszanować „bohaterską”
śmierć pilota sowieckiego postanowiono nazwać
wioskę od jego nazwiska.
Ciekawe czy kiedykolwiek
się wyjaśni jak to ze zmianą
nazwy wsi było naprawdę?

Ważnym obiektem historycznym w Unieszewie jest
budynek polskiej szkoły.
Pierwsza szkoła z polskim
językiem nauczania powstała w 1920 r. W plebiscycie
11 lipca 1920 r. za Prusami
Wschodnimi we wsi głosowało 282 osoby, a za Polską
– 161 osób. Wobec tego po
plebiscycie szkoła polska została zamknięta. Niebawem
rodzice polskich Warmiaków
z Unieszewa znów zaczęli
się upominać o nauczanie
języka polskiego. W 1927 r.
utworzone zostało w Unieszewie pierwsze w tym okresie
polskie przedszkole na południowej Warmii. Bardzo
prężnie działał miejscowy
Oddział Związku Polaków w Niemczech, który należał do
największych w tej części Prus Wschodnich i obejmował
58 członków. To oni doprowadzili do ponownego otwarcia szkoły polskiej 10 kwietnia 1929 r. Mieściła się w izbie
wynajętej u Karoliny i Franciszka Bauerów. Tam też zamieszkał nauczyciel Bolesław Jeziołowicz. Warunki do
pracy w wynajętej izbie nie były najlepsze, stąd w 1931 r.
przystąpiono do budowy własnego budynku szkolnego
na gruncie odkupionym od Augusta Hohmanna. W ciągu
kilku miesięcy stanął dom, w którym zlokalizowano szkołę, przedszkole i mieszkanie nauczyciela. Nowo otwarta
szkoła stała się w krótkim czasie ostoją polskości. Wokół
niej skupiała się nie tylko dziatwa szkolna, ale również
młodzież i starsi. Dorośli urządzali w niej zebrania i wieczorki towarzyskie młodzieży, działał także amatorski zespół teatralny. Jednak częstym, a nieproszonym gościem
w szkole był wizytator niemiecki dr Franz Pasternack. Jedna z byłych uczennic wspominała incydent z 1936 r., kiedy
niespodziewanie zjawił się Pasternack i prosił o zaśpiewanie ostatnio wyuczonej pieśni. Ówczesny kierownik szkoły
i jednocześnie nauczyciel Jan Maza zaproponował ludową
piosenkę śląską, której pierwsza zwrotka brzmi: „Tańcowała ryba z rakiem / A pietruszka z pasternakiem / Cebula
się dziwowała / Jak pietruszka tańcowała”. Wtenczas wizytator się strasznie obraził i opuścił szkołę. Zajęcia lekcyjne

odbywały się do ostatniego sierpnia 1939 r. Następnego
dnia gestapo opieczętowało budynek szkolny. Jan Maza
udał się do Olsztyna, gdzie został aresztowany 1 września.
Wraz z innymi nauczycielami z Warmii został uwięziony
w obozie hitlerowskim w Hohenbruch pod Królewcem
i tam rozstrzelany 24 lutego 1940 r. Podobny los spotkał
Seweryna Pieniężnego i Leona Włodarczaka.
Po II wojnie światowej budynek szkoły przejęło na własność państwo polskie i zorganizowało tam ochronkę,
a później przedszkole. Latem 1957 r. uroczyście obchodzono w Unieszewie odsłonięcie tablicy pamiątkowej na
gmachu dawnej szkoły. Na ścianie zawieszono tablicę:
„Tu w latach od 1929 do 1939 / mieściła się polska szkoła
/ świadectwo polskości / Ziemi Warmińskiej”. Obok szkoły w 1985 r. działacze spod znaku Rodła postawili kamień
pamiątkowy z następującym napisem: „Cześć i chwała
bojownikom z Unieszewa / którzy walczyli, uczyli i wychowali w duchu polskości / stawiali opór germanizacji
i faszyzmowi /zginęli dla tych szczytnych ideałów / JAN
BAUER / BOLESŁAW JEZIOŁOWICZ / ALBERT KWIATKOWSKI / JAN MAZA / ALOJZY SKRZYPSKI / Społeczeństwo
Gminy Gietrzwałd / W czterdziestolecie powrotu / Warmii i Mazur do Macierzy”. W 1997 r. dawna szkoła została
sprzedana, od tamtego czasu jest w rękach prywatnych.
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Sząbruk – zabytkowy kościół i „piękny most”
Na mapie Warmii Sząbruk znajduje się od 1363 r. jak potwierdza powtórnie
nadany przez kapitułę akt lokacyjny. Nadał go Mikołaj Kopernik przebywając
w Sząbruku w 1517 r. oraz ponownie w roku 1519. Początek parafii datowany
jest na pierwszą połowę XIV w., chociaż pierwszy kościół pod wezwaniem św.
Mikołaja i św. Jana Ewangelisty konsekrowany był w 1500 r. Przebudowywano
go w XVII i XVIII w. Z tego okresu pochodzi oryginalna kościelna wieża. W latach
1911-1913 dobudowano nowy kościół w taki sposób, że stary tworzy przedsionek całej świątyni i od tamtej pory jest pod wezwaniem św. Mikołaja i św. Anny.
Stąd też ewenementem jest posiadanie przez kościół dwóch ambon – ze starego i nowego obiektu. Ten najstarszy zabytkowy obiekt Sząbruka urokliwy jest
również w środku. Swoim pięknem zachwyca malowidło przedstawiające Sąd
Ostateczny i sceny pasyjne. Odkryte na ścianach freski pochodzą z XVI w. Kolorowe witraże wykonano w roku 1911 w niemieckim Trewirze. O wyposażeniu
kościoła można by pisać dużo i długo jednak żaden opis nie odda wrażeń, jakie
dadzą osobiste odwiedziny tego miejsca. Jak w wielu warmińskich kościołach
także i tu upamiętniono (w postaci zewnętrznego pomnika) nazwiska mieszkańców parafii, którzy stracili życie w I wojnie światowej. W XIX w. Sząbruk znany był
w najbliższej okolicy z fabryki organów.
Zwiedzając piękny zabytkowy sząbrucki kościół nie sposób nie zauważyć na jednej ze ścian pamiątkowej tablicy informującej, że tę świątynię odwiedziła i mszy
świętej tu wysłuchała para królewska z Belgii w dniu 13 października 1977 r. Jak
to się stało, że akurat Sząbruk dostąpił tego zaszczytu? Królowa Belgów Fabiola
wraz z mężem Boduenem byli wówczas z oficjalną wizytą w Polsce. W programie
wizyty, życzeniem monarszej pary było wysłuchanie mszy świętej w zabytkowym
wiejskim kościele. Poinformowana o tym zamiarze Diecezja Warmińska przygotowywała na tę wizytę gietrzwałdzką świątynię. Z polecenia władz wojewódzkich
porządkowano trasę z Olsztyna do Gietrzwałdu. Przycinano przydrożne drzewa
i łatano dziury w asfalcie. Władze centralne zmieniły jednak zdanie w ostatniej
chwili obawiając się, że wizyta pary królewskiej w tak sławnym miejscu może
doprowadzić do jakiegoś wiecu, nad którym trudno byłoby zapanować. I tak wybór padł na Sząbruk. Msza odbyła się rano. Uczestniczyli w niej prawie wszyscy
uczniowie miejscowej szkoły wraz z nauczycielami, a ówczesny dyrektor szkoły
Władysław Umbras robił pamiątkowe zdjęcia. Co było dla wszystkich dużym zaskoczeniem, nie poniósł za to żadnych służbowych czy dyscyplinarnych konsekwencji. A monarchowie byli zdziwieni, że w komunistycznym kraju uczniowie
tak licznie biorą udział w porannym nabożeństwie przed rozpoczęciem lekcji.
Wielu uczniów przyszło do kościoła z tornistrami. Było to niecodzienne wydarzenie, o którym jeszcze dzisiaj tu się wspomina.
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W 2007 r. z inicjatywy miejscowych kobiet powołano stowarzyszenie „Piękny Most”. Po niemiecku nazwa wsi brzmi Schönbrück, co w gwarze
znaczy Psianky Most. Skąd się ona wzięła skoro
w najbliższej okolicy nie ma i nigdy nie było żadnego mostu, pod którym płynęłaby jakaś rzeka.
Jeśli piękny most, to nad czym? Brzegi czego
miałby spinać? A może to most do nieba? Z nazwą wsi łączy się ciekawa historia. Otóż w pierwszych miesiącach po II wojnie światowej matka
znanego w regionie pisarza Edwarda Cyfusa –
Helena Porbadnik, która wróciła z zesłania do
ZSRR i przebywała w Katowicach, postanowiła
wysłać list do swojej koleżanki z Sząbruka. Nie
wiedziała, jak się ta miejscowość nazywa po
wojnie. Przecież zabierana była przez Sowietów z Prus Wschdonich, a wróciła, kiedy była już
tu Polska. Sądziła zatem, że i nazwa wsi uległa
zmianie. I nie myliła się. Zaadresowała kopertę
podając imię i nazwisko koleżanki oraz adres:
Psiankny Most kele Szófalda – i list doszedł. Widać listonosz był Warmiakiem!
Stowarzyszenie w swojej nazwie odwołuje się do
tej starej warmińskiej nazwy, ale nie tylko. Jego
głównym celem jest rozwój Sząbruka i okolicznych miejscowości, uaktywnianie i integracja
lokalnej społeczności. Po kilku latach od założe-

nia widać jak było ono potrzebne i że zapał założycieli nie ostygł. Bardzo wiele udało się członkom osiągnąć. W 2009 r. Sząbruk zajął pierwsze
miejsce w konkursie „Czysta i piękna zagroda
– estetyczna wieś”, rok później powstała ciekawa „Ścieżka historyczna” miejscowości. Ciągle
nowe pomysły realizuje się w miejscowym Wiejskim Domu Kultury we współpracy z sząbrucką
Ochotniczą Strażą Pożarną i podobnymi sąsiedzkimi stowarzyszeniami z Naterek i Unieszewa.
Od wielu lat organizowany jest cykliczny turniej
wsi pomiędzy mieszkańcami Sząbruka, Unieszewa, Gronit i Naterek. Z roku na rok coraz więcej
mieszkańców tych wiosek angażuje się w ten turniej. W 2011 r. Sząbruk znalazł się na trasie powiatowego „Szlaku Kopernikowskiego”. W związku z tym wzbogacił się o kolejną piękną tablicę
informacyjną. W 2013 r. uroczyście obchodzono
jubileusz 650-lecia wsi.
Świetnym pomysłem jest nadanie miejscowej
szkole imienia „Rodzin Warmińskich”. Pomysłodawcy mają świadomość, że na przywieszeniu
na budynku tablicy się nie skończy, że trzeba
będzie młodzież uświadamiać co to znaczy być
Warmiakiem, jakimi zasadami się kierować, by
móc siebie nazywać Warmiakiem.
W Sząbruku przyszło na świat kilku bardzo zasłużonych dla Warmii zacnych ludzi. Tu urodził
się Andrzej Samulowski, poeta, księgarz, współorganizator „Gazety Olsztyńskiej”; Sylwester Antoni Sznarbach, poeta, malarz i działacz warmiński; Wiktor Steffen, filolog, hellenista, profesor
uniwersytetów poznańskiego i wrocławskiego,
autor Słownika warmińskiego. Często na msze
do sząbruckiego kościoła przyjeżdżała znana
w całym regionie poetka i pisarka, Maria Zientara-Malewska i Anna Andrusikiewicz, nestorka
przewodników po Warmii.

w Sząbruku przyszło na świat
kilku bardzo zasłużonych
dla Warmii zacnych ludzi
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Innym zapamiętanym przez wielu mieszkańców
wydarzeniem była realizacja filmu dokumentalnego realizowanego przez telewizję fińską o wyjeździe rodziny Thamm do Niemiec. W latach
PRLu wyjechało wiele warmińskich rodzin, nie
tylko z Sząbruka. Warmińską ziemię opuściło
wielu zacnych ludzi, dobrych gospodarzy i solidnych fachowców. Mile się do dziś w Sząbruku
wspomina rodziny Klein, Konegen, Spork, Steffen, Lorkowski i innych.

Muzeum
Maszyn
Rolniczych:
Naterki,
Sząbruk

Muzeum zostało stworzone w 1987 r. przez Alicję
i Janusza Dramińskich za głosem serca i z szacunku
dla ciężkiej pracy rolników z poprzednich pokoleń.
Przy tworzeniu kolekcji kierowano się zasadą szyldów, czyli nazwami: miast, fabryk i nazwiskami właścicieli, za którymi kryje się ciekawa historia. Jest to
zbiór kilkuset starych konnych maszyn rolniczych
oraz wielu innych maszyn, urządzeń , narzędzi rolniczych i sprzętów używanych w wiejskich domach.
Wiele z nich ma więcej niż sto lat.
Sercem tego zbioru są cztery kolekcje:
1. kolekcja ponad trzystu żeliwnych kieratów, z czego każdy wazy trzysta, a nawet więcej kilogramów;
2. kolekcja ponad stu maszyn wyprodukowanych na
terenie przedwojennych Prus Wschodnich. Są to
oznakowane przez producentów lub dystrybutorów
(o czym świadczą odlane lub namalowane oryginalne napisy): kieraty, młockarnie, sieczkarnie, pługi,
grabiarki do siana, przewracałki do siana i inne rodzaje maszyn oraz narzędzi. Zbiór stanowi ogromne
rolnicze dziedzictwo kulturowe Warmii i Mazur.
3. kolekcja ponad stu maszyn rolniczych wyprodukowanych w dawnych polskich fabrykach, w tym
w fabryce Hipolita Cegielskiego;
4. k
 olekcja ponad trzydziestu traktorków tzw. SAM-ów budowanych samodzielnie przez polskich
rolników w trudnych czasach, gdy nie mogli kupować maszyn w fabrykach.
Na czym polega unikatowość tych kolekcji wchodzących w skład muzeum w Sząbruku? Są to jedyne tego
typu kolekcje na świecie, w dodatku tak liczne, przytłaczające swoim bogactwem historycznym i różnorodnością. Wiele z tego typu maszyn w ubiegłych dziesięcioleciach została bezpowrotnie stracona, gdyż
rolnicy masowo oddawali je na złom. Żeliwne i stalowe części maszyn zostały przetopione w hutach,
a drewniane zostały spalone. Fakt ten podkreśla unikatowość zbioru. Do tego Państwo Dramińscy posiadają bogaty zbiór biblioteczny: stare zdjęcia , katalogi,
książki, czy poradniki rolnicze z dawnych czasów.
Co prawda w niektórych skansenach, jak np. w Muzeum Budownictwa Ludowego – skansenie w Olsztynku czy też w Muzeum Narodowym Rolnictwa
i Przemysłu Rolnego w Szreniawie są zbiory rolnicze, jednak nie są one tak duże jak w Naterkach
i Sząbruku. Ze względu na największą na świecie
kolekcję konnych żeliwnych kieratów (277 sztuk)
w 2018 r. zostały one wpisane do Księgi Rekordów
Guinnessa. Od kilku lat muzeum działa pod opieką
fundacji: DRAMIŃSKI Fundacja Ochrony Dziedzictwa Techniki Rolniczej Warmii i Mazur.
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Nadleśnictwo Kudypy
Nadleśnictwo Kudypy jest jednym z najstarszych na Warmii i Mazurach. Zostało założone w pierwszej połowie XIX w., w związku z reorganizacją lasów prywatnych.
Uwłaszczenie chłopów pozbawiło właścicieli ziemskich darmowej robocizny, a ustawa
łowiecka z 1848 r. pozbawiła szlachtę prawa polowania na gruntach chłopskich. To
spowodowało wprowadzanie reform w zarządzie lasami prywatnymi. Kolejna reforma leśna miała miejsce po dojściu Adolfa Hitlera do władzy w Niemczech. Urzędy
leśne miały podział trójstopniowy: na czele nadleśnictwa stał nadleśniczy. Podlegało
mu kilka leśnictw rewirowych. Nadzór nad nadleśnictwami pełniły Krajowe Urzędy
Leśne. Siedziba Krajowego Pruskiego Urzędu Leśnego znajdowała się w Królewcu.
W Olsztynie znajdowała się ekspozytura tego urzędu, podlegały jej nadleśnictwa tej
rejencji. W rejencji olsztyńskiej, w Nadleśnictwie Kudypy zatrudnionych było w 1938
r. 81 robotników stałych, do tego dochodzili w różnych okresach robotnicy sezonowi.
Tego samego roku przy pracach zalesieniowych uczestniczyły dodatkowo 123 kobiety
i czterech mężczyzn. Okres II wojny światowej wymagał większego niż zwykle wykorzystania drewna. W latach 1939–1941 dokonywano wyrębu lasów w wymiarze około
200% etatu rocznego, a do roku 1945 nawet w wyższym.

Nadleśnictwo
Kudypy jest
jednym
z najstarszych
na Warmii
i Mazurach.
Zostało założone
w pierwszej
połowie XIX w.
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Funkcję Nadleśniczego Nadleśnictwa Kudypy pełnił w okresie przedwojennym i wojennym Otto Krieger. W 1926 r. w skład Nadleśnictwa Kudypy wchodziły następujące
leśnictwa: Kudypy (Kudippen), Stary Dwór (Althof), Wrzesina (Alt Schöneberg), Szelągowo (Schillings) i Gamerki Małe (Klein Gemmern). Do 1944 r. włączono leśnictwa:
Skwary (Klein Eissings), Gronity (Gronitten), Pelnik (Pulfinick) i Tątławki (Tomlack). Nadleśniczy starał się, by wypełniać narzucone mu normy dostarczania drewna, do czego potrzebne były siły robocze i odpowiedni sprzęt. Już od początku wojny na tereny
Prus Wschodnich sprowadzano jeńców wojennych, którzy zastępowali mężczyzn powołanych do niemieckiego wojska. Najwięcej przydzielano ich do pracy w rolnictwie,
ale pracowali też w lasach. Na terenie Nadleśnictwa Kudypy utworzono kilka podobozów. W listopadzie 1940 r. w Nadleśnictwie Kudypy pracowało przy wyrębie i robotach zalesieniowych 25 jeńców francuskich. Ale w marcu 1942 r. nadleśniczy w piśmie
do urzędu pracy w Olsztynie skarżył się, że z powodu chorób i odsyłania jeńców do
rolnictwa pozostało już tylko pięciu Francuzów do wykorzystania w całym nadleśnictwie. Stan zatrudnienia robotników leśnych na dzień 20 lutego 1943 r. przedstawiał
się w Nadleśnictwie Kudypy następująco: robotników niemieckich – 41, Polaków –
14, jeńców wojennych z Francji – 5. Razem w całej rejencji olsztyńskiej (Nadleśnictwa
Kudypy, Łański Piec, Purda, Ramuki, Wipsowo, lasy starostwa Olsztyn, lasy miejskie
Olsztyna, lasy miejskie Barczewa) było 180 robotników niemieckich, 42 Polaków, 17
robotników wschodnich, 5 Francuzów i 126 Rosjan. W listopadzie 1944 r. do pracy
w lasach Nadleśnictwa Kudypy trafiła grupa 37 jeńców włoskich, którzy zostali przekazani przez Nadleśnictwo Tabórz. Zostali oni rozmieszczeni w leśnictwie Stary Dwór
(17 jeńców) i Skwary (20 jeńców). Coraz bardziej odczuwana była zmniejszająca się liczba
miejscowych robotników niemieckich, którzy byli bardzo ważni, bo posiadali kilkuletnie
doświadczenie, a nowych i jeńców trzeba było wszystkiego uczyć. W październiku 1944
r. na terenie nadleśnictwa pracowało tyko 28 robotników miejscowych (dla porównania
zimą 1939 r. było ich 105). Aby wykonać narzucone normy Nadleśniczy Krieger ubiegał
się o przydział 90 robotników przymusowych. Do połowy listopada 1944 r. dotarło za-

ledwie 51. Warunki pracy były bardzo ciężkie, a zima przełomu 1944 i 1945 r. upływała pod ostrzałem artyleryjskim
wojsk Armii Czerwonej.
Na wiosnę 1945 r. do Nadleśnictwa Kudypy przybył z centralnej Polski Nadleśniczy Otokar Rudke. Zaczął się nowy
okres w dziejach leśnictwa i łowiectwa na Warmii. Rok 1945
był bardzo trudny. Odczuwano brak podkładów mapowych,
jakichkolwiek planów urządzenia gospodarstwa leśnego,
liczne tereny były zaminowane, grasowały bandy i niedobitki żołnierzy z oddziałów Wehrmachtu. Wczorajsi żołnierze,
nie zmieniając koloru munduru stawali się leśnikami. Rzeczywiście stan zalesienia południowych części byłych Prus
Wschodnich w 1945 r. wynosił zaledwie 17,5%. Był to punkt
krytyczny w historii lasów Pojezierza Mazurskiego. Od tego
czasu notuje się powolny wzrost powierzchni leśnej na tym
obszarze. Ponadto wskutek działań wojennych ucierpiała
zwierzyna łowna. Otokar Rudke miał na celu uporządkowanie gospodarki leśnej i łowieckiej w regionie, należał do
jednych z pierwszych organizatorów Polskiego Związku
Łowieckiego w Olsztynie, zorganizował też koło łowieckie

w Kudypach, które dbało o zwierzynę, dokarmiało ją i prowadziło planową (a nie rabunkową) gospodarkę łowną.
Nadleśniczy Rudke zapisał się w historii Nadleśnictwa Kudypy przede wszystkim jako ten, który przeprowadził pełną
inwentaryzację lasu na terenie Nadleśnictwa. Rozpoczął na
niespotykaną skalę zalesianie gruntów porolnych. W 1956
r. zrezygnował ze stanowiska Nadleśniczego w Kudypach.
Po nim funkcję tę przejął Witold Rutkowski. Na emeryturze
Rutke zamieszkał w Biesalu, obecnie w jego domu mieszka
wnuk Kazimierz Sługocki, który także interesuje się łowiectwem i ma pokaźne zbiory trofeów.
Dla uczczenia wszystkich nieżyjących pracowników Nadleśnictwa Kudypy, obok Leśnego Arboretum Warmii
i Mazur, 22 grudnia 2014 r. odsłonięto pamiątkowe głazy oraz drewniany krzyż poświęcony dwóm pierwszym
Nadleśniczym – Otokarowi Rudke oraz jego następcy
Witoldowi Rutkowskiemu. W uroczystości wzięły udział
rodziny, a także pracownicy Nadleśnictwa z byłym Nadleśniczym Leonardem Kostką i obecnym – Alfredem Szlaskim, inicjatorem tej uroczystości.

Arboretum w Kudypach
Leśne Arboretum Warmii i Mazur w Kudypach im. Polskiego Towarzystwa Leśnego to jeden z najmłodszych ogrodów
botanicznych w kraju, określany także jako ogród dendrologiczny. Powstałe na początku lat dziewięćdziesiątych
ubiegłego wieku arboretum zajmuje obecnie powierzchnię
15,69 ha. Od 1999 r. działa jako jednostka organizacyjna
Nadleśnictwa Kudypy, należy do Rady Ogrodów Botanicznych w Polsce, a od 2005 r. posiada status ogrodu botanicznego nadany przez Ministerstwo Środowiska. Jest to
wyjątkowe miejsce w skali Polski północno-wschodniej,
w którym kolekcjonuje się rośliny drzewiaste w celu ukazania ich piękna i różnorodności, zajmuje się także prowadzeniem badań naukowych i edukacją przyrodniczą. Historia
Arboretum sięga roku 1983 r. kiedy huragany wyłamały
i wywróciły część drzew znajdujących się w drzewostanie
nasiennym. Spadek poziomu wód gruntowych, powstanie naturalnych luk i szkodniki wtórne dodatkowo osłabiły
drzewa, przez co las przestał pełnić funkcje drzewostanu
wyłączonego. Atrakcyjna lokalizacja, rosnące potrzeby społeczne i chęć ochrony zainspirowały leśników z Polskiego Towarzystwa Leśnego do utworzenia w tym miejscu
niewielkiego Arboretum. 65 sadzonek różnych gatunków
przekazane zostały przez Arboretum SGGW w Rogowie.
W następnych latach szybko przybywało kolejnych okazów.

Arboretum podzielone jest na działy:
1. Dział flory polskiej – kolekcja drzew i krzewów licząca
około 300 gatunków i odmian. Jest to jedna z najpiękniejszych i najliczniejszych kolekcji drzew i krzewów gatunków rodzimych występujących w Polsce.
2. Część kolekcyjna – kolekcja drzew i krzewów licząca
ponad 700 gatunków i odmian. Najbardziej licznie reprezentowane są: klony (ponad 30 gat.), irgi (29 gat.) oraz
suchodrzew y i róże dziko rosnące. Bogate są kolekcje
jałowców, świerków, jodeł, i innych gatunków iglastych.
3. Las naturalny – jest to najciekawszy przyrodniczo fragment
wiekowego lasu naturalnego z drzewami pomnikowymi.
W roku 2011 powstała kolejna atrakcja edukacyjna – Lapidarium geologiczne, czyli kolekcja kamieni i głazów narzutowych
z terenu Warmii i Mazur. Najnowszą inwestycją Nadleśnictwa
Kudypy jest Izba Edukacyjna. W nowym budynku Arboretum
możemy znaleźć kącik przyrodniczy ukazujący piękno przyrody kudypskich lasów, jego roślinność i żyjące tu zwierzęta.
W pozostałej części znajdują się eksponaty historyczne związane z pracą leśników oraz wystawa geologiczna. Nowo otwarty
obiekt ma być miejscem, gdzie dzieci i młodzież w przyjazny
i ciekawy sposób będą poszerzać swoją wiedzę o przyrodzie.
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Pałac w Grazymach

Majątek rycerski istniał w tym miejscu już w czasach krzyżackich. W 1352 r. wielki mistrz Winrich von Kniprode nadał okoliczne ziemie braciom Jakubowi i Piotrowi z prawem dziedziczenia. W XV w. Grazymy były własnością rodziny von Grasniss, od połowy XVI w. do 1725 r. –
rodu von Borcke, a następnie von der Groeben. Do tego ostatniego rodu dobra należały aż
do lat 20. XIX w. Wówczas w wyniku ślubu Luisy von der Groeben z Augustem von Stein-Kamieński, pałac przeszedł w ręce jego rodziny. Obecna rezydencja powstała w 1924 r., po tym
jak dwa lata wcześniej poprzednia została zniszczona w wyniku pożaru, spowodowanego
uderzeniem pioruna. W założeniu folwarcznym prowadzono hodowlę koni, bydła, trzody,
specjalistyczne uprawy, pracował młyn, dwa tartaki i gorzelnia. Po II wojnie światowej pałac
przeznaczono na dom dziecka dla sierot wojennych, a od 1956 r. na Dom Opieki Społecznej
dla osób z upośledzeniem umysłowym, który funkcjonuje do dzisiaj.
Neobarokowy pałac został wzniesiony w pierwszej połowie XX w. przez ówczesnego właściciela majątku Albrechta von Stein. Rezydencja została posadowiona na miejscu budowli wcześniejszych (pierwsze wzniesiono już w XIV w., miały one charakter obronny),
dlatego też posiada XVIII-wieczne mury oraz kamienne, sklepione piwnice i fundamenty
z czasów średniowiecznych. Główna bryła jest dwukondygnacyjna, z użytkowym poddaszem, nakryta mansardowym dachem dwuspadowym. W elewacji frontowej i ogrodowej
rozbudowują ją skrajne ryzality o dachach równych wysokości części głównej. Rzut budowli przypomina literę H, ale niezbyt regularną, ryzality od strony ogrodu nie są bowiem
równej długości. W poszczególnych elewacjach umieszczono także tarasy. We wnętrzach
pałacu zachowały się niektóre elementy dawnego wyposażenia, m.in. piece wykonane
przez mistrza z Malborka, Walthera Wendla. Kiedyś wnętrza były bogato wyposażone –
znajdowało się tam aż 12 toalet i 8 łazienek, a także centralne ogrzewanie.
Obiekt otoczony jest zadbanym parkiem krajobrazowym, w którym zachowało się całe założenie folwarczne z pierwszej połowy XIX w. Za główną bryłą rozciąga się zabytkowa aleja
lipowa o długości około 70 metrów, która została wpisana do rejestru pomników przyrody.
Na porośniętym rzadkim lasem wzgórzu, noszącym wszelkie cechy usypanego kurhanu, znajduje się mały cmentarzyk rodziny von Steinów. W Grazymach znajduje się także głaz uznany
w 1964 r. za pomnik przyrody nieożywionej. Związane są z nim dwie legendy. Pierwsza z nich
głosi, iż pod głazem znajduje się studnia skarbów. Druga opowiada o zaginionym zamku pruskim, który zapadł się pod ziemię, a klucz do niego znajduje się właśnie pod tym kamieniem.

Łęguty – kościół i cmentarz

Wieś średniowieczna, wymieniana w źródłach od 1352 r. W czasie wojny polsko-krzyżackiej
w 1414 została zniszczona, spalono wówczas 20 gospodarstw. W 1539 r. Łęguty należały do
Anthoniusa Borcka radcy i starosty z Brandenburgii. W 1578 r. we wsi wzniesiono kościół,
przy nim funkcjonowała szkoła. W XVI w. we wsi osiedliła się ludność polska, w związku z tym
od kapłana w Łęgutach wymagano znajomości języka polskiego. W 1619 r. wieś należała do
wdowy po Achatiusie Borcku. W latach 1737-1738 wybudowano nowy kościół, ewangelicki.
Jest to skromna budowla na planie prostokąta, murowana z czerwonej cegły i przykryta
dwuspadowym dachem. Mimo grabieży wyposażenia, której dokonano w 1945 r. zachowała się m.in. tablica nagrobna Johanna Dietricha von Borca z 1701 r. Ewenementem, bardzo
rzadko spotykanym w innych obiektach sakralnych, jest ołtarz główny ambonowy (ambona
wystaje ze ściany ołtarza i jest usytuowana nad stołem ołtarzowym) oraz ławy kościelne
w układzie teatralnym (im dalej tym wyżej).
We wsi jest także dwór z XIX w., a w zespole dworskim kuźnia, pawilon oktagonalny (ruiny
dawnej piekarni) oraz obora z końca XIX w.
Niezmiernie ciekawy jest również stary cmentarz wokół kościoła, a na nim charakterystyczne masywne żeliwne krzyże i pięknie kute ogrodzenia. Na szczególną uwagę zasługuje stare kwatery rodzinne von der Groebenów oraz von Steinów. Na cmentarzu
umiejscowiona jest także dzwonniczka. Obecnie kościół w Łęgutach jest filią parafii ewangelicko-augsburskiej w Ostródzie.
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Trasa 3
Gietrzwałd – Grazymy – Łęguty
– Łęgucki Młyn – Rezerwat Ostoja Bobrów
na rzece Pasłęce – Gietrzwałd
(wycieczka samochodowa lub rowerowa 48 km)
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Łęgucki Młyn
To kolonia wsi Łęguty położona nad Pasłęką oraz nad jeziorami Łęguckim i Isąg. Wspaniałe
położenie na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Lasów Taborskich, w obszarze ptasim
oraz siedliskowym Natura 2000, doliny i rzeki Pasłęki, czyni ją bardzo atrakcyjną. Częściowo
jest położona na terenie rezerwatu przyrody – ostoja bobrów na rzece Pasłęce. Ośrodek stanowi kompleks budynków o dużym potencjale turystyczno-wypoczynkowym – trzy wille, letni domek mieszkalny, dwa drewniane domki gospodarcze oraz wartownia z barem i biurem.
Cała posiadłość jest wyposażona w infrastrukturę techniczną. Przy brzegu jeziora stoją dwa
pomosty spacerowe, a na terenie znajduje się także kort tenisowy oraz wiaty z kominkiem
i miejscem na ognisko.
Przez lata ośrodek w Łęguckim Młynie dla wielu osób był ostoją relaksu i regeneracji sił witalnych. Wśród nich byli m.in. dygnitarze PRL-u z Władysławem Gomułką na czele. Ponoć w okolice przyjeżdżał też na polowania premier Piotr Jaroszewicz, a jeden z domków z sosny syberyjskiej podarował Władysławowi Gomułce Nikita Chruszczow.
Ośrodek przez lata należał do Powiatu Olsztyńskiego. Mieściło się tam Powiatowe Centrum
Edukacyjne, siedziba Lokalnej Grupy Działania „Południowa Warmia”, mała elektrownia wodna, odbywały się cykliczne zloty fanów motoryzacji, w tym Warmiński Zlot VW Garbus oraz zlot
samochodów FSO. Obecnie Powiat Olsztyński planuje sprzedaż obiektu z przeznaczeniem na
cele turystyczne i rekreacyjne.
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Rezerwat Ostoja Bobrów na rzece Pasłęce
W Polsce, pomimo iż bobry były otaczane opieką władców od X w., zostały praktycznie wytępione do
początku XX w. Po II wojnie światowej w obecnych granicach naszego kraju zachowały się jedynie nieliczne stanowiska bobrów w północno–wschodniej Polsce. Do końca lat 60. XX w. liczebność bobrów
była niska, rzędu kilkuset osobników. W wyniku licznych reintrodukcji bobrów rozpoczętych w latach
70. XX w. populacja tych zwierząt zaczęła dość szybko wzrastać. Obecnie bobry występują praktycznie
w całym kraju, a najliczniej zasiedlają północno–wschodnią część Polski. W 2000 r. liczebność bobrów
w naszym kraju szacowano na ok. 18 000 osobników.
Do wzrostu populacji bobrów w północno–wschodniej Polsce walnie przyczynił się Otokar Rudke, czyniąc wszystkie możliwe wysiłki w celu ochrony tego największego gryzonia Eurazji (jego waga dochodzi
nawet do 30 kg). To jemu zawdzięczamy utworzenie w roku 1947 rezerwatu tych zwierząt na rzece
Pasłęce. Plan z granicami projektowanego rezerwatu obejmował leśnictwa Bobry i Żelazowice wraz
z jeziorem Żelaznym i enklawą Nowy Młyn. Natomiast zgodnie z zarządzeniem nr 17 Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 23 stycznia 1958 roku za rezerwat przyrody pod nazwą „Ostoja
Bobrów Kudypy” uznano obszar wzdłuż rzeki Pasłęki położony w gromadach Łukta i Biesal w powiecie
ostródzkim i w gromadach Wołowno i Gietrzwałd w powiecie olsztyńskim.
Otokar Rudke z zachwytem obserwował codzienne życie bobrzych rodzin. W swoim sprawozdaniu
z 19 marca 1946 r. pisał: Piękny ten i dawny mieszkaniec naszego kraju żyjący tu w naturalnych warunkach jest chlubą Nadleśnictwa i otaczany pieczołowitą opieką na jaką tylko stać tutejszy personel.
W prywatnych notatkach Ottona Rudke widnieje następujący wpis świadczący o usilnych staraniach
Nadleśniczego w sprawie ochrony bobrów: Z najcenniejszych zwierząt futerkowych posiadamy na terenie Nadleśnictwa Państwowego Kudypy legendarnego bobra. Nie są to bobry chowane w klatkach lub
ogrodzeniach, ale zamieszkałe swobodnie w dzikim i naturalnym stanie na bagnach, rzekach i jeziorach.
W roku 1927 para bobrów chowana w pewnym majątku uciekła i wędrując rzekami, obrała sobie na stałe
osiedle przepiękną, dziką okolicę nad brzegami rzeki Pasłęki. Bagna i brzegi rzek porośnięte kępami krzewów i drzew liściastych oraz różnorodną florą, dały doskonałe pożywienie tym dużym gryzoniom i możność
rozmnażania się. Dzisiaj stan bobrów oblicza się w danej okolicy na około 40 sztuk. Życie swoje zastosowały
do miejscowych warunków i nielicznie tylko budują domki na powierzchni wód, zasadnicze domki swoje
zakładają w ziemi pod wysokimi brzegami rzeki. Można przypuszczać, że w niedługim czasie bobry rozprowadzą się na wszystkie dogodne dla nich tereny, ponieważ już obecnie jest znanych kilka rodzin w dalszych
okolicach. W dawniejszych czasach bobry na Mazurach nie były rzadkością, lecz zachłanność ludzka wytępiła je zupełnie, ostatni bowiem bóbr został zabity w roku 1844. Obecnie po 100 latach mamy znów bobry
i zawdzięczając ścisłej ochronie i utworzeniu rezerwatu, będą mogły się w spokoju rozmnażać, a jak dojdą
do takiego stanu jak zające, to i myśliwi doczekają się prawa polowania.
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Park Kulturowy Warmińskiej
Drogi Krajobrazowej

Krajobraz Warmii kształtowany przez wieki przez człowieka, to nie tylko pięknie położone wsie i miasteczka, nie tylko domy ze spadzistymi, czerwonymi dachami, kościoły
ze strzelistymi wieżami, przydrożne kapliczki, ale też lokalne drogi, przy których rosną
piękne, ponad stuletnie drzewa – najczęściej lipy, kasztany, klony. Aleje przydrożne
na Warmii i Mazurach są szczególnie cenne ze względu na swoje walory przyrodnicze,
krajobrazowe i historyczne. Drogi były wytyczane już w średniowieczu i są dziedzictwem
pozostawionym przez zakon krzyżacki. Na początku wieku XIX zaczęły być obsadzane
drzewami długowiecznymi. Zimą miały one wytyczać szlak komunikacyjny podczas gdy
śnieg zasypał pola i niemożliwym było ją odnaleźć pośród wielometrowych zasp. Latem
dawały cień wędrującym na wojnę żołnierzom, zaś w czasie pokoju pielgrzymom.
W czerwcu 2016 r. Starostwo Powiatowe w Olsztynie na wniosek Stowarzyszenia „Woryty” razem z Gminą Gietrzwałd stworzyli Park Kulturowy Warmińskiej Drogi Krajobrazowej Gietrzwałd – Woryty. Celem była ochrona dwukilometrowej alei przydrożnej
biegnącej między dwiema wsiami. To pierwsze tego rodzaju działanie w kraju, zaś Warmińska Droga Krajobrazowa jest pierwszym i jedynym parkiem kulturowym na terenie
województwa warmińsko-mazurskiego podlegającym ochronie na mocy ustawy z 2003
r. Między drzewami zobaczyć możan kilka zabytkowych warmińskich kapliczek. Tak właśnie dziedzictwo przyrodnicze łączy się z dziedzictwem kulturowym, czyli obiektami zbudowanymi przez człowieka. Alei przydrożnych w województwie jest bardzo dużo, jednak
potrzeba nie tylko udowodnienia walorów przyrodniczych i kulturowych, ale też silnej
woli mieszkańców, by objąć taką aleję państwową ochroną.

Woryty

Skąd się wywodzi nazwa wioski? Jak opisuje w swoim zbiorze baśni i legend warmińskich
znana pisarka Maria Zientara-Malewska, było to tak: Dawno temu kiedy wioski jeszcze
nikt nie ochrzcił, bo mieszkał tu ledwie z tuzin ludzi, przyszedł utrudzony wędrowiec. Na
warmińskich wsiach chętnie przyjmowano dziadów, jak ich tu nazywano, na nocleg i częstowano gorącą strawą. Można się było od nich dowiedzieć nowości z dalekiego świata.
Przyjęto go z radością i uraczono sutą wieczerzą. W podziękowaniu do późnej nocy opowiadał gospodarzom ciekawostki i nowinki. A kiedy im dość już naopowiadał uszykowali
mu legowisko przy piecu, żeby miał wygodnie i ciepło. W nocy gospodarza obudziły jęki
i stękania dziada. Wstał, podszedł do niego i spytał co mu jest. Dziad odpowiedział, że
okropniście boli go brzuch. Gospodarz przyniósł kilka gęsich piór, podpalił je i dał dziadowi do wąchania, ale mu to nie pomogło. Rano zauważył na rękach dziada sine, ciemne
plamy. „O laboga” – krzyknął gospodarz – „toć to czarna śmierć w naszej chałupie!” Zaczął
dziada prosić, żeby zabrał swój wór i czym prędzej umykał ze wsi, bo ludzi cholerą zarazi.
Ale dziad zwlekał, jęczał i wyrzekał nie ruszając się ze swojego posłania. Zbiegli się ludzie
i zaczęli krzyczeć: „Wynoś się stąd, twój wór i ty”. W końcu dziadzisko podniosło się ze swoich pieleszy i powlokło z trudem w stronę Gietrzwałdu. Długo jeszcze słyszał za sobą krzyki
rozzłoszczonych wieśniaków, ale z wora zdążyła się już wylegnąć zaraza. Odtąd wioskę
nazwano Woryty i tak zostało do dziś. Powiadali, że wszyscy ludzie we wsi od tej zarazy
pomarli, ostał się tylko mały chłopiec. Kiedy dorósł wybudował Panu Bogu w podzięce za
uratowanie kapliczkę co stoi przy drodze. W każdej legendzie jak wiemy jest zawsze ziarnko prawdy. Ale czy w tym przypadku też tak było?
Chociaż Woryty zostały lokowane pięć lat wcześniej, niż Gietrzwałd, tj. 15 lutego 1347
r. przez tę samą kapitułę katedralną we Fromborku, to jednak zawsze były w cieniu położonego przy trakcie Gietrzwałdu. Wieś osiadła na pruskim polu Gudikus na skraju
Warmii. Tutaj powoli wciskała się cywilizacja. Pracowici Warmiacy żyli zgodnie. Wzajemnie pomagając w odbudowie swoich zagród po przemarszach wojsk i zarazach. Na początku XIX w. wzniesiono tu pierwszą szkołę. W 1825 r. uczył w niej 43 dzieci wyłącznie
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Trasa 4
Gietrzwałd – Park Kulturowy Warmińskiej
Drogi Krajobrazowej – Woryty – Jezioro
Giłwa – Rentyny - Gietrzwałd
(wycieczka rowerowa lub piesza 11 km)
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po polsku stosunkowo młody absolwent szkoły
w Barczewie Andrzej Hermanowski.
W głosowaniu plebiscytowym 11 lipca 1920 r. 237
osób oddało głosy za Prusami Wschodnimi, a za
Polską 101 osób.
Polsko-Katolicką Szkołę Prywatną z polskim językiem wykładowym – jak brzmiała pełna nazwa
– utworzono 24 lutego 1930 r. Szkoła powstała
w domu mieszkalnym Jana Samulowskiego, który
1 stycznia 1935 r. odsprzedał Związkowi Polskich
Towarzystw Szkolnych budynek wraz z przylegającym placem. Po odnowieniu pomieszczeń, największą izbę przeznaczono na klasę, a w dwóch
mniejszych na parterze zamieszkała polska rodzina
Gusdayów. Pokój na strychu zajęła biedna wyrobnica Anna Groeber z córką Marią. Była ona jedyną uczennicą, która po zamknięciu szkoły polskiej
w Gietrzwałdzie przeniosła się do Woryt, aby kontynuować naukę. Pierwszym nauczycielem polskiej
szkoły w Worytach został przybyły z Wielkopolski
Wiktor Bina. Po zlikwidowaniu szkoły w Gietrzwałdzie w 1933 r., Niemcy próbowali to samo uczynić
ze szkołą w Worytach. Podżegał do tego kierownik
rejonowej podgrupy Bund Deutscher Osten Petrikowski i sam inspektor szkolny dr Franz Pasternack. Pasternack zdołał podczas jednej z licznych
wizytacji znaleźć w tornistrze ucznia na lekcji poszerzony modlitewnik, zatytułowany Bóg i Ojczyzna, z wypisami z historii Polski, który akurat otrzymał jako upominek gwiazdkowy Związku Polskich
Towarzystw Szkolnych w Niemczech. Ten incydent
spowodował oskarżenie nauczyciela o kolportaż
zakazanej w Niemczech książki. Nie pomogły jakiekolwiek tłumaczenia. Pismem z 20 lipca 1933
r. prezydent rejencji olsztyńskiej pozbawił Wiktora
Binę prawa nauczania i nakazał opuszczenie Prus
Wschodnich.
Szkoła w Worytach nie była zagrożona likwidacją.
Prowadzona systematyczna praca kulturalno-oświatowa sprzyjała dopływowi nowych uczniów.
Tak jak w innych szkołach polskich jedni uczniowie
przybywali, a inni odchodzili często z powodów
materialnych, po odebraniu rodzinom wielodzietnym pomocy zimowej (Kinderhilfe) bądź też zagrożeniu utraty pracy, a trzeba pamiętać o tym, że
były to rodziny ubogie.
Szkoła była często wizytowana przez Franza Pasternaka, który był bardzo nieprzychylny w stosunku do nauczycieli i uczniów szkół polskich. Wynaj-
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dował różne drobne nieścisłości i był rygorystyczny
w przestrzeganiu prawa niemieckiego. Nauczyciel
Franciszek Piotrowski w swoich wspomnieniach
opisał jedno zdarzenie: Zjawił się znowu na wizytację dr Pasternack. Tym razem interesowały go już
w mojej szkole inne sprawy – personalia i stosunki
rodzinne niektórych uczniów, prowadzona przeze
mnie dokumentacja pedagogiczna i… stojący przy
drzwiach wejściowych radioaparat „Telefunken”.
Spojrzał na niego i nic nie mówiąc, przekręcił gałkę.
Po jego wyjściu stwierdziliśmy, że przestawił falę z
Warszawy na Deutschlandsender. Odtąd siedzący przy aparacie w ostatniej ławce Bronek Meller,
codziennie po wysłuchaniu wiadomości z kraju,
nastawiał go na Berlin. Podziwialiśmy tę konspiratorską inteligencję u chłopca. Pasternak nigdy
go też nie mógł zaskoczyć, bo Bronek miał przed
sobą okno, a przez nie widział jedną drogę, którą
wróg mógł nadejść nawet w pozycji schylonej, co
jak było wiadomo, niekiedy czynił.
Po wojnie w budynku szkoły mieszkała dawna
uczennica Maria Groeber z rodzicami. Obecnie
w tym domu mieszkają jej potomkowie. W 1957 r.
na fasadzie budynku w Worytach, w którym znajdowała się polska szkoła umieszczono pamiątkową tablicę z napisem: „Tu w latach 1930-1939 /
mieściła się szkoła polska / świadectwo polskości
/ Warmii i Mazur”.
Spacerując w letni słoneczny dzień po tej zadbanej, czystej wiosce zadziwia jej stara, przedwojenna zabudowa. Budynki mieszkalne i gospodarcze
są w takim stanie jak je kiedyś zbudowano. Układ
wsi to typowa ulicówka, czyli wzdłuż drogi i po
obu jej stronach znajdują się domostwa, z budynkami gospodarczymi usytuowanymi wewnątrz
obejścia. Ten typ zabudowy charakterystyczny był
dla układów ruralistycznych już w średniowieczu.
Dopiero od połowy XIX w. rozpoczęła się zabudowa na koloniach wsi, po warmińsku – na plonach. Typowa zabudowa warmińskiej wsi, do której zaliczyć trzeba Woryty, to: budynki założone
na planie prostokąta, drewniane lub murowane
z czerwonej cegły, jednokondygnacyjne, posiadające użytkowe poddasze, poprzedzone gankiem,
dachy dwuspadowe, do połowy XIX w. kryte słomą, potem czerwoną dachówką. W drewnianym
budownictwie, którego w regionie pozostało już
niewiele, szczyty dachów kończono ozdobnym
pazdurem, często dodawano ganki, czasami pod-

cienie; otwory okienne ozdabiano niebieskimi, po kilku latach wracali i za zarobione tam pieniądze kupowali tu ziemię i urządzali swoje gospobrązowymi lub zielonymi okiennicami.
Z Worytami, w porównaniu z innymi warmiński- darstwa. Niektórzy wracali na Warmię tylko po
mi osadami, los obszedł się wyjątkowo łagodnie. to, żeby się tu ożenić i razem z żoną wrócić do
Wieś ze względu na swoje położenie na uboczu, Niemiec. Tam żyło się łatwiej. Do Woryt zaczęły
nie ucierpiała podczas ofensywy zimowej Armii przychodzić listy od rodzin z Westfalii, w których
Czerwonej. Nie było tu żadnej pożogi, nie ucier- namawiano swoich krewnych do przesiedlenia
piała także miejscowa ludność poza mężczy- do Niemiec. Opisywano nieporównywalnie lepznami, którzy nie wrócili z wojny. Wieś ominęła sze warunki życia i pomoc w początkowym zagoteż plaga szabrowników. Nie było w zasadzie spodarowaniu. Nie było specjalnych problemów
opuszczonych gospodarstw, które w pierwszych z załatwianiem formalności związanych z wyjazdem. Niemcy chętnie
powojennych miesiącach
z kapliczką ulokowaną
przyjmowały takie rozasiedlano wypędzonymi
w centrum wsi, na placu dziny. Warunkiem było
z dawnych polskich terenów na wschodzie. Cała św. Rocha (patrona Woryt) miejsce urodzenia na
miejscowa ludność przy- związane są stare zwyczaje terenach byłych Prus
Wschodnich, a Polska
jęła obywatelstwo polskie
poza pięcioma czy sześcioma rodzinami, które wtedy nie stawiała przeszkód zdecydowanym
uważały się za Niemców. Te rodziny już w 1945 na wyjazd. Z Woryt wyjechało w tych pierwszych
powojennych latach około dwudziestu rodzin.
r. wyemigrowały na zachód.
Wyjazdy do Niemiec zaczęły się tu kilka lat po woj- Były wśród nich osoby, które uczęszczały w lanie. Powodem nie była świadomość przynależ- tach trzydziestych do miejscowej polskiej szkoności do narodu niemieckiego. Powojenna per- ły, a także małżeństwa mieszane. Wyjeżdżający
spektywa dla rdzennej warmińskiej ludności nie sprzedawali swoje posiadłości miejscowym lub
wyglądała zachęcająco. Władze dawały odczuć, przekazywały na skarb państwa. Na tych gospoże nieprzychylnym wzrokiem patrzą na właści- darstwach zasiedlano przesiedleńców z byłych
cieli dużych gospodarstw. W okresie międzywo- polskich Kresów Wschodnich. Miejscowi szybko
jennym wielu Warmiaków wyjeżdżało do pracy integrowali się z przybyłymi. Nie było specjalprzeważnie w kopalniach w Westfalii. Niektórzy nych problemów z porozumiewaniem się, prze-

“
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“

Z kapliczką ulokowaną w centrum wsi, na placu św.
Rocha (patrona Woryt) związane są stare zwyczaje.
Otóż na św. Rocha (16 sierpnia) o świcie zbierali się
na placu chłopi, którzy
przyprowadzali swoje krowy i trzykrotnie obchodzili z nimi
krzyż, modląc się do
patrona o zdrowie dla
zwierząt. Następnie
szli z pielgrzymką (po
warmińsku
łosierą)

sześć
kapliczek
wpisanych jest
do rejestru
zabytków

28

do kościołów w Gietrzwałdzie i Jonkowie (ten drugi pod wezwaniem św. Rocha), gdzie składali dary
w intencji zdrowia zwierząt. W ostatnich latach
mieszkańcy, odwołując się do tradycji, reaktywowali zwyczaj święcenia zwierząt. Odbywa się on
w czasie mszy świętej w pierwszą sobotę po dniu
św. Rocha, przy krzyżu. Następnie rozpoczyna się
doroczne „Święto Woryt”.

Jezioro Giłwa

Na terenie gminy Gietrzwałd leżą cztery jeziora:
Świętajno Naterskie, Giłwa, Sarąg i Łęguty. Jednym
z najładniejszych i najczęściej uczęszczanych jest
jezioro Giłwa zwane jest też Rentyńskim. Pierwsza nazwa pochodzi od przepływającej przez niego rzeki Giłwy, druga od pobliskiej miejscowości
Rentyny. Jezioro ma słabo rozwiniętą linię brzegową, południowe i wschodnie brzegi otoczone
są lasami, zachodnie porastają łąki, zajmują pola
uprawne. Spotkać tu można roślinność o liściach
pływających, jak grążel żółty i grzybień biały, rosną
też trzciny i pałka wąskolistna. Roślinność zanurzona to przeważnie: ramienice, jaskier i rogatek.
W jeziorze nie brakuje różnorodnych ryb, licznie
występują: leszcz, wzdręga, szczupak, okoń i płoć.
Stąd popularnością
u wędkarzy cieszą
się pobliskie miejsca
noclegowe, pensjonaty i agroturystyka.
Wiele
elementów
obyczajowości warmińskiej
opiera
się na wierzeniach
z czasów przedchrześcijańskich, opartych na wodzie. Jedną z najpopularniejszych postaci demonologii ludowej jest kłobuk, zwany także latańcem,
chobołdem, złym. Z jednej strony był na usługach
diabła, z drugiej zaś opiekował się gospodarstwem,
jeśli jego właściciele dbali o niego (np. wystawili
mu na próg jajecznicę na boczku). Kłobuk przybierał postać zmokłej czarnej kury, czasami kaczki,
gęsi, wrony czy kota. Demon ten, wywodzący się
z wierzeń religijnych dawnych Słowian, na terenie
Polski przeszedł pewne przeobrażenia, uległ pomieszaniu z innymi pokrewnymi postaciami, jak
duch opiekujący się domem czy krasnoludki. Religia chrześcijańska, dążąc do wyrugowania wierzeń
pogańskich, istoty demonologiczne utożsamiała

“

nikały nawzajem obyczaje i kulinarne upodobania.
Nowo przybyli chętnie uczyli się od ludności rodzimej warmińskiej gwary, tak że w stosunkowo niedługim czasie w Worytach znowu prawie wszyscy
godali ponaszemu.
W samej wsi i jej najbliższych okolicach jest aż
10 kapliczek: sześć umiejscowionych wzdłuż
głównej drogi, pozostałe cztery znajdują się poza
Worytami przy drogach do Rentyn oraz Tomaryn i Gietrzwałdu. Kapliczki zostały wybudowane
przeważnie w formie smukłej bryły na rzucie kwadratu jako budowle jedno, dwu i trzykondygnacyjne. Jedna z nich jest otynkowana, reszta jest
murowana z czerwonej cegły licowej. Z tej sporej
liczby warto wspomnieć o tej położonej w centrum wsi na skrzyżowaniu dróg, otoczonej przez
trzy wiekowe lipy. Kapliczka typu dzwonniczkowego posiada bardzo rozbudowany zarys, wysoka i wieloczęściowa z dużą ilością wnęk z figurami
wotywnymi. Najwyższa kondygnacja to prześwit,
umieszczono w nim krzyż i małą sygnaturkę.
Całość nakrywa daszek namiotowy. Jako dobry
przykład kapliczki na kolonii można wskazać tę,
którą umiejscowiono na północny-wschód od
Gietrzwałdu przy drodze do Rentyn. Posiada ona
odwrócone proporcje, to znaczy korpus osadzony jest na węższym cokole. Klimat tej budowli
tworzy jej otoczenie w asyście również starych
lip, w okresie letnim jest niemalże niewidoczna
chowając się jakby za zieloną ścianą. Sadzenie
drzew wokół budowanych kapliczek należy również do dawnych tradycji, których efekty podziwiamy właśnie współcześnie. Wszystkie kapliczki
niezależnie od miejsca ustawienia są w bardzo
dobrym stanie zachowania, sześć kapliczek wpisanych jest do rejestru zabytków.

na terenie
gminy
Gietrzwałd
leżą cztery
jeziora

“

ważną w rejonie
jezior i rzek
postacią
demonologiczną
jest topnik

i zamknęły, wpuszczając kogoś niewidzialnego.
Ktoś z mieszkańców widział w oknie kota czarnego z łapą nad świeczką. Wokoło domu snuły
się jakieś potwory. Dziewka jedna (…) niosła dla
prosiaka żegawki (pokrzywy) i spotkała chłopa
bez głowy. Sprzykrzył sobie Grus to za pan brat
diabelskie i sprowadził czarojta, żeby go od tego
uwolnił. Czarojt począł swoje czynić, a ciekawy
parobek pod okno wlazł podlądać. To go wzięło,
w bagno pod oknem położonej sadzawki ciapnęło i wytarzało. Pokazywała mi ten dom miejscowa gospodyni Wojciechowska. Ona też w m…
lodości widziała Kłobuka. W stajni koniom mara
splatała grzywy. Wojciechowska brała te warkoczyki końskie między kamienie i utłukiwała marę,
która w nich siedzi. Pomagało.
Tak o duchach i diabłach pisał Melchior Wańkowicz, który odwiedził Woryty w 1935 r. na zaproszenie Franciszka Piotrowskiego, kierownika
polskiej szkoły. Zdarzenia w Worytach, które
opowiadali mu mieszkańcy, uwiecznił w swojej
książce Na tropach Smętka.

Rentyny

Dzisiaj to wieś letniskowa, a według Słownika
geograficznego Królestwa Polskiego i innych
krajów słowiańskich została założona przed
1383 r. W tym bowiem roku kapituła warmińska
potwierdziła nadanie dawnych 8 włók Rentynom na prawie chełmińskim. We wsi stała pierwotnie karczma, przeniesiona następnie w inne
miejsce. Kolejny raz Rentyny wymienione zostały w dokumencie z 1656 r. Posiadały wówczas
12 włók ziemi. Nazwa wsi nawiązuje do osadnictwa pruskiego, podobnie jak Rapaty czy Woryty.
Wieś jest położona całkowicie w lesie, tak więc
dojazd samochodem jest dość
utrudniony, ale
możliwy. Duże
przewyższenia
i piękne krajobrazowe widoki są niewątpliwym atutem tej wioski. O warmińskości świadczy stara drewniana
chałupa i kilka kapliczek.

“

z siłami nieczystymi, stąd też często spotykana
identyfikacja kłobuka z diabłem.
Inną ważną w rejonie jezior i rzek postacią demonologiczną jest topnik, zwany też topichem.
Według wierzeń Warmiaków i Mazurów duch
ten zamieszkuje jeziora i wciąga do nich ludzi,
którzy nieostrożnie się tam zbliżają. Często rodzice ostrzegali dzieci, aby nie zbliżały się same
do wody, bo ich wciągnie topich. Przybierał on
postać wychudzonego chłopca w za długiej mokrej koszuli i opadających na ramiona włosach,
który pojawiał się nad taflą wody i wyglądał jak
topielec.
Zmora, zwana też marą, to półdemon, czyli źle
ochrzczone dziecko, które dusiło ludzi śpiących.
Mara wywodzi się z dawnych wierzeń w dusze
zmarłych kobiet nękających ludzi. W wiekach
XVII-XVIII prawdopodobnie przypisywano marze właściwości czarownicy – duszenie ludzi
lub wysysanie z nich krwi. Ówcześni mieszkańcy regionu wierzyli też w czarownice rzucające
na dorosłego lub niemowlę zły urok, a także
w krasnoludki, zwane niekiedy kautkami. Były
to dobre duszki, porównywalne do elfów, które
zamieszkiwały pod krzakami w ogrodach przydomowych lub w chacie za piecem i pomagały
ludziom w różnych pracach domowych. Oskar
Kolberg powołując się na Maxa Toeppena wymienia wierzenia mazurskie o krasnoludkach,
czyli podziomkach sprowadzających choroby,
i kautkach pomagających ludziom w różnych
pracach domowych.
Ale najdziwniejsze dziwy dziwne wyprawiał Smętek tuż pod Gietrzwałdem we wsi Woryty. Rzekłbyś – założył tu konkurencyjną stolicę. Wszyscy
mieszkańcy Woryt opowiadają mi o tych tak jeszcze stosunkowo
niedawnych zdarzeniach. Diabelstwo uwzięło się
na dom gospodarza Grusa [wciąż
stojące we wsi]. Że
rzucało i straszyło
w tym domu, to
jeszcze fraszko. Ale raz zajechała kareta czwórką czarnych koni, drzwi do domu otworzyły się

nazwa wsi
nawiązuje
do osadnictwa
pruskiego
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Fortyfikacje w Tomarynach

Największą atrakcją Tomaryn są zachowane przy torach kolejowych dwie bliźniacze
wieże obronne. Zostały wybudowane w latach 1897–1902 i miały strzec pruskiej linii
kolejowej oraz przeprawy nad rzeką Pasłęką przed ewentualnym napadem wojsk rosyjskich. Linia kolejowa przebiegająca przez Biesal i Tomaryny prowadziła z Poznania
do miejscowości Żeleznodorożnyj (dzisiaj w Obwodzie Kaliningradzkim). Są to dwa połączone ze sobą czterokondygnacyjne blokhauzy. Zostały wzniesione w celu zapewnienia schronienia dwóm plutonom piechoty, która miała bronić wiaduktu, jak również
strzec przeprawy przez znajdującą się w tym miejscu rzekę Pasłękę. Bunkry zachowały
się w bardzo dobrym stanie. Zbudowano je z czerwonej cegły i granitobetonu. Wieże połączone były ze sobą podziemnym tunelem. Jednak nigdy nie doszło do wykorzystania fortyfikacji w zaciętym boju. Umocnienia przetrwały pierwszą wojnę światową,
a podczas drugiej nadzorowane były jedynie nocą. Czas obszedł się z nimi wyjątkowo
łaskawie. Wieże obronne dawały schronienie dla dwóch plutonów piechoty i uzbrojone
były w trzy ciężkie karabiny maszynowe oraz armatę szybkostrzelną zamontowaną na
kopułach pancernych. Niestety kopuły zostały zdemontowane w 1997 r. i wywiezione
do Niemiec. Obecnie można je oglądać w muzeum w Dreźnie. Miłośnik militariów, który
wywiózł kopuły do Niemiec nie miał zezwolenia na wywóz ich z kraju, za co stanął przed
sądem w Olsztynie.
Pomimo śladów licznych imprez oraz aktów wandalizmu, wewnątrz zachowały się stare
niemieckie napisy, jak również elementy wyposażenia, szczególnie interesujące mogą
być dawne toalety. Obronne wieże kolejowe są dzisiaj mało znaną atrakcją turystyczną,
mimo że są niezaprzeczalnym materialnym świadectwem przeszłości. O restaurowanie
i odnowienie umocnień od lat zabiega stowarzyszenie „Łączą nas wieże”.

Stacja kolejowa i kaplica
ewangelicka w Biesalu

Zaraz za Gietrzwałdem wjeżdżamy na teren Mazur, tak więc Biesal ma już obiekty
charakterystyczne dla obszaru protestanckiego. Jednym z nich jest była kaplica ewangelicka zbudowana na ziemi podarowanej przez Hugona Striewskiego, właściciela
ziemskiego w 1924 r. To budynek na wielobocznym rzucie, z absydowymi trójbocznymi szczytami. Przykryty jest stromym dachem sześciospadowym zwieńczonym metalowym krzyżem. Elewacje są tynkowane z pilastrami, dużymi oknami zwieńczonymi
spłaszczonymi łukami w ścianach bocznych oraz owalnymi oknami w ścianach skośnych. Ponieważ po II wojnie światowej kaplica została przejęta na własność Kościoła
katolickiego, wystrój wnętrza to mieszanina stylu pseudobarokowego i współczesnego. Obiekt zlokalizowany jest na niewielkim wzniesieniu i zgodnie z tradycją ewangelicką przylega do terenu cmentarza. Obecnie trudno znaleźć tam ślady pochówku dawnych mieszkańców, jedyne miejsce nawiązujące do przeszłości to żołnierski
skromny nagrobek z 1945 r.
Druga połowa XIX w. to dla Prus okres przyspieszonego rozwoju. Dodatkowy zastrzyk
pieniężny, które państwo pruskie otrzymało od Francji było wynikiem wygranej w wojnie francusko-pruskiej w 1870 r. Fundusze zostały przeznaczane m.in. na meliorację
pól uprawnych, rozwój budownictwa publicznego a także na transport kolejowy. Kolej
do Biesala dotarła w 1871 r., kiedy zbudowano tu kolej łączącą Królewiec z Berlinem.
Budowie towarzyszyły duże prace ziemne. Oprócz budynku stacji z dwoma peronami
w Biesalu, wybudowano wieżę ciśnień zasilającą w wodę budynki kolejowe oraz żuraw,
warsztat kolejowy z torem doprowadzającym, rampy i zagrody do przetrzymywania
i załadunku zwierząt. Na stacji zbudowano piętrowy budynek mieszkalny dla kolejarzy,
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Trasa 5

Gietrzwałd – Tomaryny – Biesal
– Guzowy Młyn – Gietrzwałd

(wycieczka samochodowa lub rowerowa 23 km)
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a w pobliżu przejazdu budynek z mieszkaniem
zawiadowcy stacji i biurem odcinka drogowego.
Ponadto wybrukowano plac przed stacją oraz
drogę wzdłuż torów do przejazdu. Budowę zakończono w 1873 r. W 1904 r. przyłączono Biesal
do linii telefonicznej, a w 1927 r. doprowadzono
prąd elektryczny. Stacja kolejowa wciąż działa,
ale nie można wejść do środka budynku, ani tym
bardziej kupić tam biletów w kasie.
Ciekawym, a słabo rozpoznawalnym w krajobrazie, jest osiedle domków jednorodzinnych
zwanych kochówkami lub zydlungiem. Kilka takich domków zachowało się właśnie w Biesalu.
Powstawały one w okresie międzywojennym,
kiedy to gaulaiterem (nadprezydentem) Prus
Wschodnich był Erich Koch. Bardziej zainteresowanych tą postacią zapraszam do Barczewa, gdzie w tutejszym więzieniu przesiedział
po II wojnie światowej przez kilkadziesiąt lat.
Koch postanowił wybudować na obszarze
Prus Wschodnich liczne osiedla jednorodzinne
z małymi domkami i częścią gospodarczą, jako
tanie mieszkalnictwo dla robotników leśnych
bądź rolnych. Po wojnie wiele z nich zostało
rozbudowanych lub całkowicie przebudowanych, tak więc niełatwo już dzisiaj znaleźć cały
szereg tych domków. Można je jeszcze zobaczyć w Olsztynie, na ul. I Dywizji Wojska Polskiego czy też we wsi Onufryjewo niedaleko
Rucianego-Nidy.

“

Do końca XIX w.
okoliczni rolnicy byli
przypisani
do mielenia zboża
w konkretnych
młynach
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Guzowy Młyn

Młyn został wpisany do rejestru zabytków w 1907
r. Leży w małej miejscowości, która była niegdyś
najmniejszym sołectwem w Polsce. Obecnie
znajduje się tu zaledwie jedno gospodarstwo –
stary młyn, od którego miejscowość wzięła swoją
nazwę. W gospodarstwie mieszka dwoje mieszkańców, tylko tyle w całej wsi. Guzowy Młyn jest
malowniczo położony nad rzeką Jemiołówką,
do której w odległości około 800 m w górę rzeki wpada rzeka Młynówka. Rzeka Jemiołówka
wpada natomiast do jeziora Sarąg. Obiekt jest
przykładem doskonale zachowanych zabudowań młyńskich sprzed stulecia. Młyny wodne
na rzekach powstawały już w czasach państwa
krzyżackiego. Odgrywały one wielką rolę w gospodarce, o czym świadczy fakt planowania obszarów wiejskich z uwzględnieniem sieci takich
młynów. W następnych stuleciach ich znaczenie
nie zmalało. Do końca XIX w. okoliczni rolnicy
byli przypisani do mielenia zboża w konkretnych
młynach. Było to związane z pobieraniem podatku za udostępnienie możliwości mielenia.
Obecnie w siedlisku prowadzony jest kameralny
pensjonat agroturystyczny. Młyn jeszcze kilka lat
temu działał jako elektrownia wodna – obecnie nie
jest jednak eksploatowany. Zabytkowy młyn stał
się domem mieszkalnym, budynek młyna (zachowany w dobrym stanie, choć nie używany) oraz
urządzenia hydrotechniczne, a także zabudowania
gospodarskie i obora. Młyn należał kiedyś do rodziny Turnitz. Młynarz nie miał potomków, więc po
wojnie obiekt przejęli polscy właściciele. Przestał
działać w 1982 r., urządzenia zostały wyprzedane
lub wyrzucone na śmietnik. Jazy regulujące dopływ wody spróchniały. Stanęła też turbina, która
niegdyś zastąpiła młyńskie koło poruszane wodą.
Obecni właściciele wszytko to odrestaurowali, zebrali też wiele oryginalnych eksponatów, z których
zamierzają utworzyć muzeum młynarstwa.
Dr hab. prof. UWM Izabela Lewandowska
Instytut Historii
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
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encyklopedia.warmia.mazury.pl
facebook.com/DraminskiMuzeumMaszynRolniczych
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leksykonkultury.ceik.eu
naterki.pl
polak.warmiak.ceik.eu
sankturaiummaryjne.pl
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Tekst opracowała i fotografiami
opatrzyła

Izabela

Lewandowska

– historyk, dydaktyk, regionalista,
oralista;

profesor

w

Instytucie

Historii Uniwersytetu WarmińskoMazurskiego w Olsztynie; kierownik
Pracowni

Badań

nad

Historią

Mówioną

i

Dydaktyką

Historii.

Autorka i redaktorka wielu prac, m.in.
Trudne dziedzictwo ziemi. Warmia
i Mazury 1945-1989; Dziedzictwo
ziem pruskich. Dzieje i kultura Warmii
i Mazur; Magiczne wsie południowej
Warmii,

Elementarz

warmiński.

Przewodnicząca Komisji Badań nad
Kulturą Warmii i Mazur Towarzystwa
Naukowego

im.

Wojciecha

Kętrzyńskiego i członek wielu innych
stowarzyszeń. Interesuje się historią
i tradycją Warmii i Mazur, turystyką
kulturową, historią mówioną (oral
history), edukacją i świadomością
regionalną,
a

także

folklorem

i

kulturą,

popularyzacją

dziejów

regionu w czasach powojennych.
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