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Wstęp 

Niniejsze opracowanie – o charakterze roboczym i jeszcze niedokończonym (charakter brud-

nopisu) – powstało w czasie sześciomiesięcznego stażu w ramach projektu „Staże dla absolwentów 

szkół wyższych i pracowników sektora badawczo-rozwojowego” - Działanie 2.6 ZPORR.  

Celem stażu  było rozpoznanie sytuacji lokalnej, inwentaryzacja zasobów przyrodniczych i 

potencjału ludzkiego, wstępne przygotowanie oferty turystycznej uwzględniającej przyrodę i kultu-

rę regionu. W przypadku Łajsu motywem przewodnim może być kultura i przyroda pogranicza. 

W opracowaniu wykorzystano materiały z Wikipedii (http://pl.wikipedia.org/wiki) oraz porta-

lu Dom Warmiński (www.domwarminski.pl). Zebrane informacje na bieżąco umieszczano w Wiki-

pedii, poszerzając istniejące hasła oraz tworząc nowe. 

dr hab. Stanisław Czachorowski prof. UWM 
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UWM w Olsztynie 

www.uwm.edu.pl/czachor 

 

 
 
 
 
 

Fundacja „Wspieranie i Promocja Przedsiębiorczości na Warmii i Mazurach” 

 
Foundation “Support and Promotion of Enterprise in Warmia and Mazury” 

 

Al. Marszałka Józefa Piłsudskiego 32, 10-578 Olsztyn 
NIP: 739-25-77-688, Regon: 510588731 www.fp.olsztyn.pl tel. +48(89)535-17-80, fax. +48(89)535-17-84 

e-mail: sekretariat@fp.olsztyn.pl 

 
 
 

 

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach 
Europejskiego Funduszu Społecznego oraz z budżetu państwa 

 

 

 
Unia Europejska 

 



 4

 

Łajs 
Łajs – wieś położona w województwie warmińsko-mazurskim, w powiecie olsztyńskim, w 

gminie Purda. Współrzędne: 53°38' N 20°40' E 

Wieś znajdująca się na obszarze dawnej Galindii przy granicy z Ziemią Sasinów. Nazwa wsi 

wywodzi się od pruskiego słowa lauk, lauks, oznaczającego osadę, pole (litewskie laukas). Tuż 

przy wsi przebiegała historyczna granica między Warmią a Mazurami. Typowym elementem war-

mińskim są przydrożne kapliczki. Najbliższe można zobaczyć w Kopankach i Butrynach. Na prote-

stanckich Mazurach stawiano jedynie krzyże. 

Obecnie Łajs to osada turystyczna z pensjonatem (Orzeł/Adler) i gospodarstwami agrotury-

stycznymi. W dawnym budynku szkoły wcześniej mieściło się schronisko turystyczne, obecnie 

pensjonat. Na skraju wsi dawny cmentarz ewangelicki, a tuż za wsią grób dwóch bezimennych żoł-

nierzy rosyjskich z pierwszej wojny światowej. 

W 2004 roku, w momencie rozszerzenia Unii Europejskiej o nowe kraje członkowskie, w Łaj-

sie odtworzono historyczną granicę między Warmią a Mazurami. W ramach projektu "Granica 

jedności" w 2004 i 2005 roku w weekendy majowe zorganizowano imprezy kulturalne ( z udziałem 

władz samorządowych i kościelnych), ustawiono pamiątkowe tablice, stworzono symboliczne 

przejście graniczne a także ustawiono pamiątkowy krzyż (w okresie wakacyjnym odbywają się pod 

krzyżem uroczystości religijne). 

   
 

Przez Łajs przebiega rowerowa trasa (czerwona): Olsztyn, Szczęsne, Klewki, Kaborno, Nowa 

Wieś, Łajs, Małszewo oraz trasa piesza (szlak niebieski) wokół jeziora Kośno. Ciekawy szlak spa-

cerowy prowadzi wokół zabagnienia utworzonego przez bobry oraz trasa spacerowo-rowerowa 

Łajs-Tylkowo-Małszewo-Łajs. W Łajsie rozpoczyna się także szlak kajakowy do Olsztyna przez 

jezioro Kośno. 
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W pobliżu Łajsu zobaczyć można zabytkowe warmińskie kapliczki, zabytkowe kościoły, 

cmentarze z okresu I i II wojny światowej, bunkry z okresu II wojny światowej, zabytkowe urzą-

dzenia hydrotechniczne, zabytki z okresu PRL. 

Nieopodal wsi upolowany został ostatni ryś na Warmii i Mazurach. Obecnie liczne są jelenie a 

na początku XXI wieku osiedliły się bobry, zimą w okolicach widoczne ślady obecności wilków. W 

najbliższych okolicach spotkać można wiele ciekawych gatunków bezkręgowców (w szczególności 

owadów) oraz roślin. Interesujące są różnorodne typy krajobrazów i ekosystemów w mniejszym lub 

większym stopniu przekształconych przez działalność ludzką. 

Wieś graniczy z Rezerwatem Jezioro Kośno. W sąsiedztwie znajdują się: Jezioro Łajskie, je-

zioro Kośno, jezioro Kosienko, Jezioro Czerwonka Mała, kilka strumieni i zdegradowanych torfo-

wisk wysokich. 

 
Do Łajsu na odpoczynek lub twórczą pracę z ciszy i urokliwym, kulturowym klimacie przyjeżdżają 
naukowcy, pisarze, artyści, np. muzycy z zespołu Pro Musica Antiqua (na zdjęciu prof. Leszek Sza-

rzyński). 
 

 

  
Fragment starego bruku oraz koło młyńskie (Łajs) 
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Łajs zimą też jest piękny! 

 
Ślady dawnej przeszłości – tablica miejscowości jeszcze z czasów „wczesnego Gierka”. 

Trasy spacerowe z Pensjonatu Orzeł/Adler 
1. Trasa wokół rozlewiska bobrów (zielona, piesza - zobacz mapy na końcu opracowania) 

2. Carskie mogiły (fioletowa, piesza) 

3. Ostatni ryś (pomarańczowa) 

4. Jez. Czerwonka Mała (żółta) 

5. Aleja Biskupów (czerwona, piesza i rowerowa) 
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6. Wokół jeziora Kośno (znakowany szlak niebieski) wycieczka piesza na cały dzień lub rowe-

rem 3-4 h. 

7. Łajs Tylkowo-Małszewo-Łajs (rowerowa, 3-4 h). 

 

Historyczne ciekawostki okolicy Łajsu 
 

Okolice Łajsu na przestrzeni wielu wieków znajdowały się na pograniczu. Pograniczu róż-

nych kultur, różnych plemion, różnych religii, różnych państwowości. Zmieniała się przyroda i 

klimat, zmieniały się kultury i etnosy. Ślady tych różnorodnych wyludnień, migracji i napływu, 

wojen i integracji odnaleźć możemy w zmianach krajobrazu oraz  śladach  ukrytych  w  ziemi. 

Wyobraźnia oraz  wprawne oko pozwolą dostrzec wszystkie te procesy. Wielokulturowość 

pogranicza jest kwintesencją bogatej kultury Europy. Granica, która dzieliła staje się granicą która 

łączy. 

Epoka Kamienia 

Paleolit (14000-9000 r. p.n.e.)  pierwsze ślady pobytu człowieka, krajobraz tundrowy, w ślad 

za wycofującym się lądolodem pojawili się łowcy reniferów, przywędrowali z dorzecza Wisły, za-

kładali krótkotrwałe obozowiska. 

Mezolit (8000-5000 r. p.n.e.), ocieplenie klimatu, w miejsce tundry pojawił  się las brzozowy, 

potem brzozowo-sosnowy.  Ludność żyła z myślistwa, rybołówstwa i zbieractwa. Zakładano sezo-

nowe obozowiska w pobliżu jezior i rzek. Ślady takiego obozowiska znaleziono nad jez. Kośno w 

pobliżu leśniczówki Mendrzyny (Landryny, Mendryny) (nóż kościany z ok. 7000 r. p.n.e.). W Kie-

larach odnaleziono ślady pracowni krzemieniarskiej z narzędziami mikrolitycznymi. Około 7000 

roku p.n.e. wyemigrowali łowcy reniferów, pojawili się nowi przybysze z Europy. Używali narzę-

dzi mikrolitycznych (tzw. zbrojniki), osiedlali się nad brzegami jezior i rzek, zajmowali się myśli-

stwem. 

Neolit (5000-2000 r. p.n.e.), klimat atlantycki  cieplejszy i wilgotniejszy od obecnego, w kra-

jobrazie pojawiły się rozległe puszcze liściaste. Osady lokowano nad brzegami jezior i rzek, a lud-

ność żyła z rybactwa, łowiectwa, zbierała owoce lasu. Pojawiły się pierwsze naczynia gliniane oraz 

początki uprawy ziemi (w dolinach rzek, bez karczunku lasu) i hodowle zwierząt (pierwsze zboża i 

udomowione zwierzęta hodowlane). Udoskonalono rybołówstwo: obok harpunów i wędek pojawiły 

się bardziej wydajne sieci łowne. Domostwa budowano bardziej solidnie. Obrabiano drewno, poro-

ża, kości  skóry zwierząt, włókna roślinne, produkowano siekierki i toporki z kamienia gładzonego. 

Około 3000 r. p.n.e. upowszechniła się ceramika (naczynia gliniane), uprawy zbóż i hodowla zwie-
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rząt. Karczowano i wypalano lasy, uprawiano jęczmień, pszenicę żyto.  Po wyjałowieniu gleby wy-

pasano bydło, owce, kozy. Po kilkunastu latach przenoszono siedziby w inne miejsce. Porzucone 

polany (pola i pastwiska) ponownie zarastały lasem. 

Na ziemiach Pojezierza Mazurskiego ścierały się wpływu dwu kultur: fińsko-bałtyjskiej (ce-

ramika z ornamentem grzebykowym) i środkoworosyjskiej (ceramika z ornamentem dołkowym). 

Kultury te przemieszały się. 

Nowe plemiona pojawiły się ok. 3000 r. p.n.e. Z  dorzecza Wisły zaczęła napływać ludność 

rolniczo-hodowlana kultury pucharów lejkowatych . Po nich z terenów współczesnych Kujaw 

przybyła ludność kultury amfor kulistych, zajmowali się rolnictwem i handlem (m.in. bursztynem). 

Ślady ich pobytu odnaleziono w Bartągu, Kielarach, Butrynach, Chaberkowie, Jełguniu, Rusi.  

Pod koniec III tysiąclecia p.n.e (ok. roku 2000) p.n.e.) pojawiły się plemiona kultury ceramiki 

sznurowej - Praindoeuropejczycy. Zaczęły powstawać większe osady. Ludność żyła z rybołówstwa 

i myślistwa a  także  hodowli  i rolnictwa. Z pewnością zbierano w lesie jagody i grzyby. Relikty tej 

kultury (ceramiki sznurowej) znajdujemy w okolicach Jełgunia (cmentarzysko z kurhanami), Zą-

bie (cmentarzysko). U schyłku epoki kamienia nastąpił regres demograficzny i wyludnienie. 

Epoka brązu 

Epoka brązu (1600-600 r. p.n.e). Około roku 1600 r. p.n.e. zaczęły napływać pierwsze wyroby 

z brązu, najprawdopodobniej jako wynik wymiany handlowej za bursztyn. Ślady znaleziono w 

Kurkach. Około 1100 r. p.n.e. zaczęły powstawać nowe osady, prawdopodobnie w oparciu o lud-

ność miejscową oraz przybyszów z dorzecza Wisły (kultura  łużycka). Trwałe i ludne osiedla bu-

dowane były w zakolach rzek, na półwyspach jezior lub na pagórkach. Ślady takich osad odkryto w 

Olsztynie, Worytach, Klewkach, Bartągu, Kielarach, Pluskach.  

Około roku 1000 p.n.e. nastąpiła zmiana obrzędu pogrzebowego,  upowszechniła się kremacja 

(ciałopalenie). Resztki ze stosu pogrzebowego zbierano do naczyń glinianych (popielnic) lub wsy-

pywano wprost do ziemi. Cmentarzyska takie odkryto w Bałdach i Pluskach. Czasem usypywano 

ziemno-kamienne kurhany (Jełguń, Pluski) pokryte kamiennym brukiem. Cmentarzysko w Jełgu-

niu było używane w latach 800-600 p.n.e. W pobliżu znajdowało się osiedle.  

W epoce brązu ludność żyła z rolnictwa i hodowli, pola powiększano poprzez wrąb i wypale-

nia pierwotnej puszczy. Ślady metalurgii brązu odkryto w Cerkiewniku i Worytach. 

Epoka żelaza 

Epoka żelaza. Około roku 500 zaczęto wytwarzać wyroby z żelaza (narzędzia, broń). Pojawiła 

się kultura kurhanów zachodniobałtyjskich (utożsamia się za zachodnimi Bałtami, pochodzącymi z 

dorzecza górnego Dniepru, Dźwiny i Oki). Odnotowano znaczny wzrost zaludnienia, pojawiły się 

osiedla obronne, usytuowane na jeziornych wyspach (Pluski, Ząbie) oraz na morenowych wznie-
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sieniach, dodatkowo umocnionych kamienno-ziemnymi wałami, palisadami drewnianymi lub su-

chymi fosami (np. Sząbruk). W ceramice pojawiły się naczynia o kulistych dnach oraz zwyczaj 

chowania zmarłych w grobowcach kurhanowych. Ludność (Bałtowie, Prusowie)  zajmowali się 

hodowlą bydła, owiec, kóz a przede wszystkim koni tarpanów. Uprawiano także zboża (pszenica, 

jęczmień, owiec, proso, żyto), groch, bobik. Zajmowano się łowiectwem, rybołówstwem i bartnic-

twem. 

Germanie 

W okresie rzymski (200 r. p.n.e - 400 r. n.e.) pojawiło się osadnictwo germańskich Wanda-

lów, Gotów, Gepidów, najprawdopodobniej nastąpiło przemieszanie z Galinami. Później napłynęli 

Herulowie powracający z terenów Morza Czarnego. 

Germańscy Wandalowie  - kultura przeworska (200 r. p.n.e -200 r. n.e.). W okolicach Łajsu 

stanowili zwartą enklawę (północna granica zwartego obszaru występowania między Odrą a Wisłą). 

Ślady ich osad znaleziono w Bartągu, Bartążku, Gągławkach, Przykopie, Rusi, Rybakach, To-

maszkowie, Ząbiu. 

Germańscy Goci  - kultura wielbarska (200-400 r. n.e.). Przybyli ze Skandynawii, osiedlili się 

na Pomorzu, później dotarli na tereny okolic górnej Łyny, a dalej przez Lubelszczyznę i Podole nad 

Morze Czarne. Ślady Gotów odnaleziono w Bartągu, Gągławkach, Tomaszkowie a ich cmenta-

rzyska w Bartągu, Gryźlinach, Tomaszkowie.  

Herulowie. W latach 400-600 r. n.e. uwidaczniły się wpływy z obszarów naddunajskich i ste-

pów czarnomorskich. Po rozbiciu państwa Gotów przez Hunów, część ludności powróciła na swe 

wcześniejsze tereny, w tym Galindowie, którzy wyprawili się z Gotami nad Morze Czarne. Ukształ-

towała się specyficzna kultura mazursko-germańska, której ślady znajdujemy w Kielarach i Pasy-

miu (łączyła zapewne element germański jak i bałtyjski). Ludność uprawiała zboża (jęczmień, 

pszenicę, proso), hodowała bydło, owce, konie i świnie. Domostwa miały konstrukcję drewniana i 

były częściowo zagłębione w ziemi. Osady oddzielone były obszarami pustek (typowe dla Europy 

Środkowej tego okresu). 

Prusowie 

Relikty osadnictwa pruskiego odnajdujemy w nazwach: Lauks - pole, (łac. campus), - jed-

nostka osadnicza najniższego rzędu (pojedyncze gospodarstwo lub grupa kilku-kilkunastu rodzin); 

wchodziła w skład tak zwanej "małej ziemi" - jednostki plemiennej Prusów. 

Lauks nie miał określonego obszaru. Była to ziemia uprawna w wykarczowanej puszczy, na 

polanie. Grunty lauksu nie stanowiły zwartego układu, składały się z drobnych kawałków ziemi. 

Poszczególne lauksy oddzielała puszcza lub jeziora, bagna i rzeki. Najbardziej prymitywną formą 

lauksu było pojedyncze gospodarstwo. Większe lauksy składały się z kilku lub kilkunastu rodzin. Z 
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lauksów odchodziły rodziny, aby założyć w niewielkiej odległości następne osady (lauksy) o takiej 

samej nazwie lub nieco zmienionej. Lauks nie był wsią w rozumieniu wsi polskiej czy niemieckiej. 

Prusowie nie osiedlali się w jednym miejscu, a ich gospodarstwa były rozrzucone z dala jedno od 

drugiego. W sąsiedztwie osady znajdowało się miejsce składania ofiar, święty gaj itp. W razie za-

grożenia ludność chroniła się w gródkach obronnych. W pobliżu znajdowało się także miejsce 

grzebania zmarłych.  

Nazwa lauks zachowała się w kilku nazwach wsi: Łajs, Łajsy. Reliktem są nazwy „Łajs”, 

„Łajsy”, oraz końcówki lauken, -lack (w języku niemieckim) lub -ławki (spolszczenia), np. Gą-

gławki/Ganglauken, Wopławki/Woplauken, Pasławski/Passlack. 

Prusowie chowali zmarłych w lasach. Pobliskie Kopanki i Przykop nazwę mogą brać od pru-

skiego słowa kopy  - groby. Kopanki to miejsce grobów, a Przykop, miejsce przy grobach. 

Butryny nazwę swą biorą zapewne od pruskiego osadnika-zasadźcy Butryma, ewentualnie od 

rdzenia but  - dom. 

Nazwa Bałdy wywodzi się prawdopodobnie od pruskiego słowa bala - oznaczającego bagno, 

błoto. 

Prusowie. Z początkiem 600 r. zaprzestano użytkowania większości osad i cmentarzysk. 

Ukształtowały się znane nam plemiona Prusów. Do Europy Środkowej napłynęli Słowianie (spo-

krewnieni z Bałtami,  z udziałem plemion sarmackich i wpływem Germanów). W Europie nastąpiła 

epoka wędrówek ludów i ekspansji Słowian. W okolicach Łajsu coraz wyraźniej uwidaczniały się 

wpływy słowiańskie. O związkach Prusów ze Słowianami przybyłymi z dorzecza Dniestru świad-

czy pojawienie się w Galindii kamiennych posągów zwanych „babami”. 

W latach 800-1200 r. n.e. miały miejsce okresy wyludnienia. W wyniku wędrówek ludów i 

załamania się szlaków handlowych, w tym najważniejszego szlaku bursztynowego, doszło się do 

wyludnienia Galindii (osadnictwo przeniosło się w dorzecze Gubra i górnej Drwęcy, wyodrębniły 

się plemiona Bartów i Sasinów.  

Galidnia to nic innego jak „Ukraina”, kraj na granicy, obrzeże. Osadnictwo było rzadsze, na 

dawne polany i pola powracał las, a osady i cmentarzyska znikały w dzikiej przyrodzie. Osadnictwo 

jednak całkowicie nie zniknęło. 

Średniowiecze 

Wały obronne z XIV lub XV wieku k. leśniczówki Zazdrość to fragment systemu obronnego 

między Barczewem, Pasymiem i Purdą. W strażnica obronnej w Bartążku z XIV kapituła war-

mińska w 1348 r. zdecydowała o lokacji Olsztyna.  

Wyniszczone w XII wieku najazdami książąt polskich ziemie Sasinów i Galindów zostały 

znacznie wyludnione. 
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Osadnictwo niemieckie prowadzone przez Zakon Krzyżacki, polegało na zakładaniu wsi na 

dawnych terenach rolnych, lub na surowym korzeniu, tj. poprzez karczunek puszczy. W drugim 

przypadku powstawały miejscowości, których nazwa zawierała końcówkę niemiecką walde - ozna-

czająca las, puszczę (-wałd po spolszczeniu): Grunwald, Bruchwałd,  Gietrzwałd,  Ługwałd,  Brą-

swałd. 

Zakon i Kapituła Warmińska lokując nowe wsie, osadzała osadników z Niemiec, bądź Prusów 

lub Polaków a nawet Rusinów. Na przykład w XIV wieku w Rusi, Kapituła Warmińska osadziła 

pięciu pruskich bartników. Dlatego pruskie nazwy miejscowości nie muszą pochodzić z czasów 

dawniejszych,  a wynikać ze średniowiecznego osadnictwa. 

W średniowieczu uprawiano tzw. trójpolówkę, co na gruntach piaszczystych przynosiło słabe 

plony. 

Historycy niemieccy wskazują, że nawy Ruś czy Ruszajny (Reuschahagen) pochodzą od ru-

sińskich osadników z Rusi Białej. Inni wiążą nazwę z więcierzem do połowu ryb  Fischreuse. Jesz-

cze inni wskazują na pruskie słowo rusite czyli ciec, a więc określenia dotyczącego wody, w tym 

przypadku rzeki Łyny Rusele, Russe. 

Osadnictwo kapitulne: na polu Bertynga - Bartążek (1335) (pruski Bartąg) i Bartąg (1345) 

(niemiecki Bartąg  - wskazywałoby na różny etnos osadników), Jaroty (1342, osadnik Prus Jomen), 

Dorotowo (1348, zasadźca Prus Dorot), Szczęsne (1353), Klewki (1353), Klebark Wielki (1357), 

Tomaszkowo (1363), Ruś (1374), Butryny (1412). 

Oprócz wsi powstały majątki szlacheckie: Gągławki (1348), Kielary (1361), Maudy (obecnie 

Majdy? 1534). Wszystkie wsie zostały zniszczone w czasie wojen polsko-krzyżackich w XV i XVI 

wieku. Ponownie zasiedlane były w latach 1516-1521 przez samego Mikołaja Kopernika. 
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Kopanki 
 

 

   

 

 

Przykop  
Przykop – wieś położona w gminie Purda. 
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Nowa Wieś 
Nowa Wieś (powiat olsztyński) (nazwa niemiecka - Neu Bartelsdorf), wieś położona 19 km 

na południowy wschód od Olsztyna, założona w 1820 r. przez niemieckich ewangelików. W pół-

nocnej jej części znajduje się neogotycki kościół, usytuowany na wzgórzu, zbudowany w 1888 r. 

pierwotnie ewangelicki, od 1978 r. katolicki (filialny z parafii Butryny). Jest to budowla w stylu  

neogotyckim z lat 1883–1888 r., murowana z cegły, na planie prostokąta z kaplicami i zakrystią. 

Dach dwuspadowy kryty dachówką, szczyt zakończony prostokątną terczynką, wieża przykryta 

dachem namiotowym. Wcześniej planowano kościół zbudować w pobliskim Jełguniu nad jez. Je-

łguń (obecnie Rezerwat Przyrody Las Warmiński). Nowa Wieś, położona między lasami, rozwinęła 

się dzięki przeróbce drewna. Obecnie w dużym stopniu to miejscowość turystyczna. We wsi znaj-

duje się szkoła podstawowa, przedszkole, dwa sklepy, klub, zabytkowy budynek dawnej karczmy z 

końca XIX wieku, zabytkowe drewniane chałupy z XVIII i XIX stulecia oraz kapliczka przydrożna 

z XIX wieku. Kuźnia rozebrana została w 2006 roku. 

4 km na południowy-wschód znajduje się urocza letniskowa osada Łajs, położona na histo-

rycznej granicy Warmii i Mazur. 

Przez Nową Wieś przebiega: 

• niebieski szlak rowerowy gminy Purda (Olsztyn-Butryny),  

• czerwony szlak rowerowy gminy Purda (Olsztyn-Łajs) 

  
Pozostałości po kolejce wąskotorowej przy tartaku i zabytkowa brukowana droga. 
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Kościół na wzgórzu i kuźnia rozebrana w połowie 2006 r. 

  

Bałdzki Piec 
Bałdzki Piec – wieś położona w województwie warmińsko-mazurskim, w powiecie olsztyń-

skim, w gminie Purda. W roku 2006 liczyła 80 mieszkańców. W latach 1975-1998 miejscowość 

administracyjnie należała do województwa olsztyńskiego. 

                              
Współczesna kapliczka w Bardzkim Piecu (z lewej) 
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Bałdy 
Bałdy – wieś położona w województwie warmińsko-mazurskim, w gminie Purda. W roku 

2006 liczyła 100 mieszkańców. 

Dawny majątek, później PGR, od 1975 wchodziły w skład RZD Pozorty,. Obecnie mieści się 

tu stacja badawcza Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie (między innymi „inteli-

gentny kurnik”). Na granic wsi znajduje się zniszczony, stary cmentarz rodzinny (nazwiska: 

Gwiasda, Kendziorra).  

     

 
Współczesna kapliczka w Bałdach. 

 

Uwagę zwraca także piękna aleja starych lip. W roku 2006 została odnowiona i nadano jej na-

zwę "aleja biskupów". 
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Dziuplasta lita z „alei biskupów” (czy w tej dziupli mieszka Kłobuk?) oraz tablica edukacyjna nad-

leśnictwa Jedwabno. 
 

 

Aleja biskupów1 

Od czasów Hozjusza, aż do czasów ostatniego polskiego biskupa Warmii przed zaborami – 

Ignacego Krasickiego, powitanie nowego biskupa wjeżdżającego uroczyście do swej diecezji od-

bywało się w Bałdach, leżących jeszcze po stronie mazurskiej, o kilkaset zaledwie metrów od gra-

nic Warmii. Na spotkanie nowego pasterza i jego orszaku udawała się delegacja kapituły warmiń-

skiej. 

W Bałdach składano biskupom pierwszy hołd i witano ich uroczyście w imieniu kapituły. Na-

stępnie dostojny gośc witany był przez kapłana z Butryn wraz ze swymi parafianami. Powitaniom 

towarzyszyły śpiewy, muzyka, niesiono chorągwie. Następnie uroczysty orszak kierował się wprost 

do kościoła w Butrynach. W tej wsi ustawiano ozdobną, specjalnie na ten cel wybudowaną drew-

nianą bramę, mającą symbolizować „wrota Warmii” przez które pasterz wkraczał do swego domi-

nium. Na bramie umieszczano herby: Warmii, kapituły warmińskiej i biskupa. Oddawano salwy ze 

specjalnie sprowadzonych na tę uroczystość armat. Nowego biskupa witali tam przedstawiciele 

stanów dominium warmińskiego – mieszczanie ze wszystkich trzynastu miast Warmii, szlachta 

odświętnie ubrana, konno i z obnażonymi szablami, wreszcie wolna ludność pruska i chłopstwo, 

następnie przedstawiciel kapituły, zwykle biskup – sufragan. I. Krasickiego witał Karol von Ze-

hmen, któremu towarzyszył kanonik Józef Benedykt Mathy. Sufragan wygłaszał po łacinie uroczy-

                                                 
1 Na podstawie danych ze strony www.domwarminski.pl 
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stą mowę powitalną, zgodnie ze wszystkimi prawidłami antycznej sztuki retorycznej. Nowy biskup 

również odwzajemniał się łacińską mową dziękując za uroczyste powitanie. Kolejnym punktem 

uroczystości ingresu biskupa była celebrowana przezeń msza w butryńskim kościele. Po nabożeń-

stwie cały orszak i zaproszeni goście udawali się na Przykopskie Pole, gdzie stały przygotowane, 

wygodne i obszerne namioty. Tu odbywała się już mniej oficjalna część uroczystości – uczta powi-

talna. Następnego dnia orszak biskupi kierował się w stronę Lidzbarka Warmińskiego przez Purdę i 

dwa biskupie miasta – Barczewo i Jeziorany. 

Podobna uroczystość odbywała się również przed samym Lidzbarkiem Warmińskim – rycerze 

na koniach wyjeżdżali na powitanie biskupa do wsi Medyny. Towarzyszył im także zastęp pieszy, a 

naprzeciw medyńskiego cmentarza oczekiwali biskupa rajcy miejscy i duchowieństwo. Nowy bi-

skup także odwiedzał kościół, gdzie po mszy jechał już bezpośrednio do swej nowej stolicy. 

Uroczystości ingresu biskupa musiały być niezwykle huczne, skoro Walenty Barczewski, pi-

sząc swe „Kiermasy na Warmii” w latach 80-tych XIX wieku podał, że mieszkańcy Butryn, Przy-

kopu, czy Bałd „wiele tu sobie jeszcze opowiadają o hojności i dobroci tych panów, jako też o 

wspaniałości i grzeczności ich orszaków”. Tym samym traktem – „warszawskim”, którym przyjeż-

dżali biskupi odbywał się także szmugiel broni dla powstańców walczących w Powstaniu Stycz-

niowym. 

W roku 2006 powstał projekt stworzenia z dawnego historycznego traktu atrakcji turystycz-

nej. Na zachowanym odcinku traktu, o długości ok. 1200 metrów, obsadzonym przez stare lipy, 

wykonano prace porządkowe. Nadleśnictwo Jedwabno wykonało w ścieżkę edukacyjną z kilkoma 

tablicami o tematyce przyrodniczej. Przed wjazdem na trakt stanie brama – symboliczne „wrota na 

Warmię”. Obok bramy umieszczone zostaną tablice informacyjne z historią Warmii oraz traktu. 

Przy każdym drzewie stanie tablica poświęcona innemu biskupowi Warmii. Uroczystość otwarcia z 

udziałem arcybiskupa Wojciecha Ziemby planowana jest na 16 września 2006 r. 
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Butryny 
Butryny – wieś położona w województwie warmińsko-mazurskim, w powiecie olsztyńskim, 

w gminie Purda. Niemiecka nazwa to - Wuttrienen. 

Wieś leży na terenie historycznej Warmii. Nazwa pochodzi najprawdopodobniej od imienia 

pruskiego osadnika Butrym lub od domu (but - dom). Wieś założona na śródleśnej polanie w 1412 

r. przez Kapitułę Warmińską, lokowana na prawie chełmińskim na polanie leśnej. 

We wsi kościół murowany pod wezwaniem św. Jakuba Apostoła, wybudowany w 1689 r, 

konsekrowany w 1724. Uległ zniszczeniu w czasie pożaru w 1886 r. a odbudowany został w latach 

1887-1888 w stylu neogotyckim, z wykorzystaniem starych murów. wieża ukończona w 1934 r. 

Barokowy ołtarz pochodzi z 1681 r. W bocznym ołtarzu obraz św. Antoniego z Dzieciątkiem z 

XVII w. Monstrancja z XVII w. z herbem i sygnaturą Z. I. S. C. V. Relikwiarz rokokowy św. An-

toniego z Korca na Wołyniu. Obok kościoła warmińska, murowana kapliczka klasycystyczna z dru-

giej połowy XVIII wieku. Nieco dalej druga kapliczka z XIX w., neoklasycystyczna. 

We wsi zabytkowy cmentarz z licznymi, zabytkowymi nagrobkami. Obok, przy drodze na 

Przykop, aleja starych drzew (głównie jesiony). Szczególne znaczenie w krajobrazie mają obiekty 

takie jak: chałupy drewniane, domy murowane z budynkami gospodarczymi, dawna szkoła, remiza 

strażacka.  

 

   
 

W czasie wojny polsko-krzyżackiej w latach 1519-1521 wieś była częściowo zniszczona. W 

1863 roku schronili się tu polscy powstańcy. Jeszcze na początku XIX wieku nabożeństwa w miej-

scowym kościele odbywały się wyłącznie w języku polskim. Z tego okresu na pobliskim cmentarzu 

liczne nagrobki w języku polskim. W roku 1883 pracował tu znany działacz warmiński ks. Walenty 

Barczewski (1856-1928). W latach 1904-1933 proboszczem był ks. Wacław Osiński (1868-1945), 

polski działacz narodowy (Związek Polaków w Prusach Wschodnich) i oświatowy, szykanowany 
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przez władze niemieckie. W czasie II wojny światowej w Butrynach umiejscowiono podobóz jeń-

ców francuskich stalagu 1-B Hohenstein (Olsztynek). 

  
 

We wsi przystanek autobusowy, dwa sklepy, ośrodek zdrowia i restauracja w zabytkowym 

budynku (Borowik).  

Przez Butryny przebiegają trzy szlaki rowerowe, m.in.: 

• żółty szlak rowerowy gminy Purda (Olsztyn-Zgniłocha 25 km)  

• zielony szlak gminy Purda dookoła Butryn (15 km)  
 

Walory przyrodnicze. Ważnymi obszarami są: użytek ekologiczny mający znaczenie krajo-

brazowe „Wzgórza Bartołckie”, rozległe kompleksy leśne, bliskie malownicze jezior (jŁańskie, 

Kośno, Gim). 

Typy zagród. We wsi występują trzy typy zagród. W pierwszym typie działki stanowi kwa-

drat o powierzchni powyżej 2000 m². Budynek mieszkalny jest równolegle ustawiony w stosunku 

do drogi głównej. Wjazd na działkę jest z prawej strony od drogi głównej. Występuje jeden lub dwa 

budynki gospodarcze. Najczęstszy jest jeden typ zagrody w dwóch układach: otwarty i zamknięty. 

Wjazd na działkę jest prawie zawsze po lewej stronie domu. Przykładowe warianty różnią się ukła-

dem budynków gospodarczych, natomiast budynek mieszkalny stoi zawsze równolegle do drogi 

głównej. W typie drugim (kształt trójkąta prostokątnego o pow. ok. 900 m²) wszystkie budynki 

ustawione są równolegle do drogi głównej włącznie z budynkiem mieszkalnym. Wyróżnić można 

jeden podstawowy typ z dwoma wariantami. Budynek mieszkalny położony jest po prawej stronie 

drogi wjazdowej, bądź nie występuje. W wariantach występuje budynek gospodarczy, dominuje 

centralne rozmieszczenie budynków na działce. W trzecim wariancie zagroda ma kształt prostokąt-

ny (pow. w przybliżeniu 1800 m²). W wariantach układ zagród jest swobodny, otwarty, w którym 
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dom mieszkalny stoi równolegle do ulicy, od której jest wejście na podwórze. Występuje jeden 

bądź więcej budynków gospodarczych lub dom stoi prostopadle do drogi z wejściem z lewej strony.  

Układ funkcjonalny Jest zróżnicowany we wszystkich typach zagród. Przed domem i po 

prawej jego stronie mieści się ogródek warzywny, za nim zaś bądź w tylnej części zagrody znajduje 

się mały sad. W zagrodzie wyraźnie zaznaczone jest podwórze gospodarcze. 

Budynki mieszkalne W Butrynach przeważają budynki jednokondygnacyjne z użytkowym 

poddaszem. Są to domy o prostej budowie w większości bez dobudówek. Wejścia znajdują się po-

środku frontowej elewacji. Czasem towarzyszą im wyjścia z drugiej strony budynku. Pokryte są 

dachówką. 

Budynek gospodarczy Towarzyszy prawie każdemu budynkowi mieszkalnemu. Przeważnie 

zbudowane są z otynkowanej cegły. Nieliczne z czerwonej cegły bądź drewniane objęte ochroną. 

Większość w bardzo dobrym stanie technicznym. Pokryte są dachówką. 

Najciekawsze obiekty: Kościół parafialny, cmentarz, 3 kapliczki przydrożne, szkoła (obiekt 

nr 15), domy (nr1, 2,  3, 6, 9, 11, 17, 18, 20, 21, 22, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 36, 37, 39, 41, 42, 43, 46, 

49, 50), chałupy drewniane (nr 23,27,38,40,44), remiza strażacka.  

Ze względu na szczególne walory przyrodnicze i kulturowe duże znaczenie dla wsi miałby 

rozwój turystyki (w tym turystyki wiejskiej). Dużą atrakcją zarówno dla mieszkańców, jak i tury-

stów jest kultywowanie tradycji i zwyczajów wsi i otoczenia poprzez organizowanie świąt, zabaw i 

festynów tj. dożynki, zapusty i post, Święta Bożego Narodzenia, Nowy Rok, kolędowanie i „rózgi”, 

festyn św. Jakuba (istnieją nawet miejscowe legendy i podania przekazywane zwłaszcza najmłod-

szym). Dużą wpływ na podniesienie świadomości miejscowej ludności, szczególnie dzieci mają 

zajęcia szkolne oraz dodatkowe dla młodzieży i dorosłych. Istnieje tu baza turystyczna oraz zaple-

cze towarzyszące, szlaki rowerowe (Żółty Szlak Rowerowy gminy Purda, Zielony Szlak Gminny 

dookoła Butryn). 

 

Tylkowo 
Tylkowo – wieś w powiecie szczycieńskim, w gminie Pasym. Dawna nazwa niemiecka 

Scheufelsdorf. Tylkowo znajduje się na trasie Olsztyn-Szczytno, nad rzeczką Tylkówką, ok. 3km na 

zachód od Pasymia. Wieś lokowana w 1384 roku przez wielkiego mistrza krzyżackiego Konrada 

Zöllnera von Rotenstein. W dokumentach podatkowych jest zapis opłat z młyna wodnego z 1542 

roku, w których wieś wymieniona jest jako własność ziemska. 

Budownictwo murowane głównie XIX-wieczne. Szkoła murowana z czerwonej cegły na fun-

damencie z kamieni polnych, z przełomu XIX i XX wieku. Przy drodze do Tylkówka dawny zespół 
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młyński (obecnie elektrownia wodna): młyn, spichlerz, urządzenia hydrotechniczne oraz młyna-

rzówka z początku XX wieku. W kierunku na Łajs i Małszewo zabytkowa brukowana droga. We 

wsi dwa sklepy, przystanek autobusowy. 

W Tylkowie urodził się Marcin Nikuta (1741-1812) doktor filozofii Uniwersytetu Królewiec-

kiego, profesor Szkoły Rycerskiej w Warszawie, pedagog i filantrop zajmujący się opieką i wy-

chowaniem młodzieży. 

W pobliżu dwa stanowiska archeologiczne (kurhany).  

Przez Tylkowo przebiega:  

• pomarańczowy szlak rowerowy Pasym-Narajty-Tylkówek-Pasym. 

  
Brukowana droga do Tylkowa oraz zabudowania młyńskie z widocznym kamieniem młyńskim. 

 

Bartąg 
Bartąg – wieś w powiecie olsztyńskim, w gminie Stawiguda. 

Bartąg - wieś pod Olsztynem, położona nad jeziorem Bartąg oraz w pobliżu meandrującej 

rzeki Łyny. Niemiecka nazwa Gross Bertung, a pierwotna nazwa Deutche Bertung lub Bertingshu-

sen, Bering. Wieś lokowana w 1345 r., przez Henryka Lutra jako wójta, a następnie kapitułę war-

mińską. Bartąg powstał w miejscu wczesnego osadnictwa. W pobliżu odnaleziono ślady ludzkiej 

bytności z neolitu oraz "skarb" pochodzący z VI-VII w. 

W 1718 r. znajdował się tutaj folwark kapituły z 60 łanami, częściowo zniszczony w 1807 r. 

przez wojska napoleońskie. Pierwotnie ludność wsi stanowili głownie Prusowie, w wiekach póź-

niejszych nastąpił napływ ludności polskiej z Mazowsza. W 1861 r. na 447 mieszkańców, 385 mó-

wiło po polsku. W plebiscycie (1920 r.) zdecydowaną większością głosów wygrały Niemcy. Po 

wojnie była to wieś sołecka ze szkołą, biblioteką i pocztą. We wsi funkcjonowała karczma. W środ-

ku zachowany barokowy ołtarz główny, barokowa ambona. Ołtarze boczne pochodzą z 1724 r., zaś 

konfesjonał z drugiej poł. XVIII w. 
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Przy kościele funkcjonował szpital i szkoła. Od 1776 związany zarówno z kościołem jak i 

szkołą był ks. Tomasz Grem, który próbował odbudować zaniedbane szkolnictwo parafialne na 

Warmii. We wsi zabytkowe kapliczki oraz współcześnie postawione krzyże. Przed kościołem pa-

miątkowe tablice upamiętniające żołnierzy z I wojny światowej (skradzione w 2006 r.). 

  

  
 

Wieś utraciła pierwotny charakter rolniczy, a większość mieszkańców dojeżdża do pracy do 

miasta. Część natomiast to emeryci i renciści. 

Szczególne walory stwarza rzeka Łyna meandrująca w pobliżu wsi Bartąg. Ciekawe ukształ-

towanie terenu, bliskość lasu, układ pól i zadrzewień śródpolnych, a także zieleń wysoka we wsi 

decydują o jej wyjątkowości.  
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Typy zagród. Zagrody we wsi są ustawione głównie wzdłuż drogi po jej obu stronach,. Naj-

częściej budynek mieszkalny usytuowany jest we wszystkich typach równolegle do drogi, bądź w 

wariantach prostopadle, z budynkami gospodarczymi ustawionymi w podkowę (w wypadku trzech 

lub więcej budynków), lub też usytuowane są równolegle ewentualnie prostopadle w stosunku do 

drogi i budynku mieszkalnego. Wjazd na posesję jest z prawej lub lewej strony, a wejście do bu-

dynku mieszkalnego od strony ulicy lub podwórza, przeważnie pośrodku działki. 

Układ funkcjonalny. Występują zagrody z podwórzem gospodarczym, wokół którego zloka-

lizowane są budynki gospodarcze. Występuje sad i warzywniak, z przodu zaś typowy przedogródek 

Budynki mieszkalne. Występuje zabudowa wielorodzinna i jednorodzinna. Budynki ze starą 

tkanką zbudowane są z czerwonej cegły na planie prostokąta, ze spadzistym dachem pokrytym da-

chówką ceramiczną.  

Budynki gospodarcze. Budynki gospodarcze sąsiadują z zabudową mieszkalną, również z 

czerwonej cegły, najczęściej są to: chlew, stodoła, obora, składziki. 

Wieś straciła swoją główną funkcję, jaką do tej pory było rolnictwo. Większość mieszkańców 

dojeżdża do pracy do miasta, część to emeryci i renciści. Młodzi ludzie narzekają na brak miejsca 

do spotkań, zabaw, choć funkcjonuje Wiejski Dom Kultury. Tutaj odbywają się imprezy kulturalne, 

warsztaty, spotkania społeczności wiejskiej. Dzieci dowożone są do szkół. Malownicze położenie w 

pobliżu rzeki Łyny stwarza możliwość wykorzystania terenu na cele rekreacyjne, miejsca spotkań i 

zabaw. Problemem staje się natomiast złe zagospodarowanie wsi i brak rozwiązań w zakresie infra-

struktury. Nie działa żaden punkt usługowy, brakuje sklepu. Słaby jest dojazd do większych ośrod-

ków miejskich, w tym Olsztyna.  

 

Ruś 
Ruś – wieś położona w powiecie olsztyńskim, w gminie Stawiguda, w parafii Bartąg, w so-

łectwie Ruś. Położona jest 7 km na południe od Olsztyna nad rzeką Łyną. W roku 2006 liczyła oko-

ło 350 mieszkańców. Lokacja wsi nastąpiła w 1331 roku na prawie chełmińskim. W czasie wojny 

polsko-krzyżackiej w roku 1414 została spustoszona i ponownie w czasie wojny w latach 1519-

1521. W 1530 roku były tu tylko 3 gospodarstwa pruskie. W końcu XVI wieku Ruś stanowiła wieś 

bartników.  

Wieś ulokowana jest na stromych stokach i krawędziach górnej Łyny. Pierwsza wzmianka o 

wsi pochodzi z 1374 roku – z aktu lokacyjnego. Wtedy to Kapituła Warmińska osadziła na tych 

terenach pięciu pruskich bartników i nadała im po trzy włóki ziemi. Nazwa wsi pochodzi z nie-

mieckiego Raussen (więcierz) i jest związana z tym, że okoliczni mieszkańcy trudnili się głównie 
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połowem ryb. Ale istniały tu również młyny, tartaki, olejarnie i wytwórnie żelaza oraz miedzi. W 

XIX wieku wieś zamieszkiwali Polacy i Niemcy, wywodzący się z dawnych Prusów. Dopiero ple-

biscyt w 1920 roku wywołał antagonizmy polsko-niemieckie. Ruś przyłączono do Niemiec. Lata 

międzywojenne to znaczny postęp cywilizacyjny. Zakładano tu niemieckie towarzystwa i instytu-

cje, powstała Ochotnicza Straż Pożarna, filia urzędu leśnego. Po drugiej wojnie światowej wielu 

Warmiaków opuściło wieś.  

  
Zachowała się częściowo drewniana zabudowa wsi z przełomu XIX i XX wieku, gdzie chału-

py są malowniczo rozrzucone po pagórkach w kulminacyjnym miejscu sięgającym 152 m 

n.p.m.(rzeka 110 m n.p.m.) 

Wieś położona jest nad Łyną, na skraju Lasów Ramuckich gdzie zaczyna się rezerwat leśny 

Las Warmiński. Okolica przypomina krajobraz podgórski z przewyższeniami do 40 metrów, dlate-

go czasem można się spotkać z nazwą "Szwajcaria Północy". W pobliżu malownicze jezioro Kie-

larskie. We wsi znane gospodarstwo rybackie. Przy moście zapora i mała elektrownia wodna. Nad 

rzeką przed wsią na skraju lasu plaża - miejsce na ognisko, rozbicie namiotów, boisko do siatkówki, 

parking. Tu Łyna kończy swój przełom rozpoczynający się od jeziora Ustrych. Przełom ten ma cha-

rakter podgórski i jest znany w środowisku kajakarzy. 

W Rusi znajduje się sklep rybny i spożywczo-przemysłowy. We wsi stoi odrestaurowana ka-

pliczka z XIX wieku, którą poświęcił w 2004 roku biskup Jacek Jezierski, a także pomnik z I wojny 

światowej. Ruś posiada nowy budynek Szkoły Podstawowej (z nowoczesną salą gimnastyczną), do 
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której uczęszczają uczniowie z okolicznych miejscowości (Bartąg, Bartążek, Gągławki), a także z 

osiedla Zacisze w Olsztynie. O Rusi napisano książka "Ruś nad Łyną". 

Jest to jedna z najpiękniejszych wsi warmińskich. Położona na stromych stokach na krawędzi 

Łyny, może być porównywana z najbardziej urokliwymi miejscowościami Górnego Tyrolu lub 

Szwajcarii. Lokalny krajobraz to teren silnie pagórkowaty, a stojące obok siebie domy są jakby 

przyklejone do stromej skarpy, przez co zwykło się nazywać tę okolicę Szwajcarią Warmińską. 

Wieś leży na terenie objętym ekologicznym systemem obszarów chronionych, który tworzą zlewnia 

Pasłęki z jeziorem Wulpińskim, Wymój i Plusznym, zlewnia Łyny z jeziorami Bartąg, Kielarskim, 

Ustrychem i Łańskim oraz kompleksy lasów o charakterze puszczańskim. Ruś położona jest na 

skraju rezerwatu przyrody "Las Warmiński", w górnym brzegu Łyny, ustanowionym w 1982 roku, 

dla zachowania charakterystycznych dla Warmii zespołów leśnych i wodnych z całą obfitością ro-

ślinności, zwierząt i ptactwa. 

Niezaprzeczalnym walorem wsi, jest charakterystyczna zabudowa mieszkalna. Pozostało tu 

wiele domostw, pochodzących z początku XX wieku i objętych ochroną konserwatorską. Na uwagą 

zasługuje również stary młyn zbożowy, konstrukcji drewnianej, obecnie niestety w bardzo złym 

stanie technicznym.  

Typy zagród. We wsi występują dwa typy zagród. W pierwszym typie, który charakteryzuje 

się prostokątną działką zorientowaną w stosunku do drogi dłuższym bokiem, budynek mieszkalny 

zlokalizowany jest z przodu działki, równolegle do drogi. Znajdują się tu jeden lub dwa budynki 

gospodarcze, które w poszczególnych wariantach zmieniają swoje położenie względem budynku 

mieszkalnego. W drugim typie działka o kształcie prostokąta, dłuższym ramieniem przylega do 

drogi. Budynek mieszkalny zlokalizowany z przodu działki, prostopadle do drogi. Występują tu, 

podobnie jak w typie pierwszym, jeden lub dwa budynki gospodarcze, które w poszczególnych wa-

riantach zmieniają swoje położenie względem budynku mieszkalnego. Budynki mieszkalne są jed-

nokondygnacyjne, z użytkowym poddaszem, drewniane. Dach dwuspadowy, kryty dachówką ce-

ramiczną, o spadku połaci 40-45 st. Fundamenty z kamienia naturalnego. Budynek w układzie sy-

metrycznym, którego oś przebiega przez komin. Budynki gospodarcze zbudowane z czerwonej ce-

gły, z drewnianym szczytem wykonanym z desek. Fundament kamienny. Dach dwuspadowy, kryty 

dachówką ceramiczną, o spadku połaci 40-45 st. Występują tu charakterystyczne małe okna zakoń-

czone delikatnym łukiem.  

Wieś charakteryzuje się dynamicznym rozwojem. Stanowi atrakcję turystyczną nie tylko dla 

mieszkańców Warmii, ale również całego kraju. Ponadto, niezwykle dynamiczny rozwój budownic-

twa jednorodzinnego, ma olbrzymi i korzystny wpływ na charakter wsi. Znajduje się tu szkoła i 
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gimnazjum, kilka sklepów, poczta. Jest tez gospodarstwo rybackie. Wieś jest dobrze skomunikowa-

na z pobliskim Olsztynem. 

 

ciekawostki: 

Chałupy drewniane z przełomu XIX i XX wieku malowniczo rozrzucone po pagórkach. 

Na wschód od wsi malownicze jezioro Kielarskie dookoła którego przebiega znakowany szlak ro-

werowy, który zaczyna się i kończy przy szkole. 

Przy moście zapora i mała elektrownia wodna. 

Nad rzeką, na skraju lasu plaża. 

Na południe od wsi zaczyna się rezerwat leśny Las Warmiński i przełom Łyny. 

Zielony szlak pieszy Olsztyn-Nidzica. 

Niedaleko wsi znajduje się Rządowy Ośrodek Wypoczynkowy 'Łańsk' . 

 

Klebark Wielki 

   
Kościół p. w. Znalezienia Krzyża Świętego i Nawiedzenia NMP 

 
Kościół z 1891 – 1892 r. Zbudowany na miejscu poprzedniego, późnogotyckiego z 1581 r. 

Murowany z cegły, nie tynkowany z wydzielonym prezbiterium. Po obu stronach prezbiterium 

niewielkie zakrystie na planie kwadratu. Od strony północnej niewielka dobudówka (wejście) za-

kończona z trzech stron schodkowymi szczytami. Dach kościoła dwuspadowy kryty dachówką, 

przybudówka blachą, a zakrystia papą. Wieża na planie kwadratu zakończona namiotowym da-

chem. U nasady wieży cztery niewielkie szczyty. Wyposażenie wnętrza głównie neogotyckie. W 

ołtarzu zabytkowy portal z relikwiami świętych męczenników, konsekrowany w 1674 r. Ława 

gdańska z XVII w., kielich z 1751 r., puszka późnobarokowa z 1756 r. wykonana w warsztacie 

złotniczym Jana Giese w Olsztynie.  
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Kapliczka w pobliżu kościoła, neogotycka z początku XX w., murowana z cegły, nie tynkowana, ze 
skarpami po bokach. W części środkowej duża wnęka ostrołukowa z Pietą, w części górnej mała 
wnęka z krucyfiksem. Pokrycie daszków z blachy, częściowo zniszczone.  
 
Plebania klasycystyczna z początku XX w., murowana z cegły, otynkowana, na podmurówce z 

kamieni polnych, parterowa z mieszkalnym poddaszem. Od frontu dwukondygnacyjny ryzalit z 

lekko wklęsłym szczytem. Dach mansardowy czterospadowy kryty dachówką. Na osi centralnej 

budynku schody z metalową balustradą prowadzące do wejścia.  

Klewki 
 

  
 

Kościół p. w. św. Walentego i św. Rocha, gotycki z XV w., przebudowany w latach 1718 – 1720 

(po pożarze). Gruntowny remont z częściową przebudową w 1829 r. murowany z cegły, część dol-

na częściowo z kamieni polnych. Drewniana wieża wzniesiona w 1829 r. Dach dwuspadowy, kryty 

dachówką. Od strony północnej zakrystia i boczne wejście. W ścianie szczytowej tynkowane blen-

dy z oknami po bokach. Polichromia stropu barokowo-ludowa z XVIII w. Z XVIII w. pochodzi też 

wyposażenie wnętrza. W mensie ołtarza portatyl z 1684 r. W bocznej wnęce ludowa Pieta z XVI 

w., w zakrystii kielich z 1603 r  

.  

Purda 

 

   
 

 
Kościół p. w. św. Michała Archanioła gotycki z XIV/XV w., wieża z 1817 r., rozbudowany i prze-

budowany w latach 1930 – 1933 (1929) – dobudowa naw bocznych. Murowany z cegły na planie 
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prostokąta, część stara oskarpowana. Szczyty zakończone terczynami – wschodnia z dzwonniczką 

(sygnaturką). Wieża w dolnej części z kamienia polnego i cegły, w części górnej szalowana deska-

mi, kryta gontem. Po obu stronach prezbiterium zakrystie. Ołtarz główny oraz ołtarze boczne z 

XVIII w. (boczny lewy restaurowany w 1886 r.). Drewniane ławki z datą 1586 r., sygnowane. W 

kruchcie rzeźbiarska grupa pasyjna z XVII w. z nowym krucyfiksem, w prezbiterium duży obraz 

Madonny z Dzieciątkiem z 1611 r., kielich z 1633 r., rokokowa monstrancja z 1775 r.  

   
 

Plebania z XIX w., murowana z cegły, otynkowana, na podmurówce z kamieni polnych. Bu-

dynek parterowy z piętrowym ryzalitem w części środkowej i mieszkalnym poddaszem, usytuowa-

ny kalenicowo do ulicy. Dach dwuspadowy kryty dachówką. Szczyt ryzalitu zakończony schodko-

wą attyką. Dwie kapliczki w obrębie cmentarza przykościelnego, murowane z cegły z początku XX 

w.  

 
 

Rutki  
Rutki – wieś w powiecie szczycieńskim, w gminie Pasym. 
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Małszewo 
Małszewo – wieś w powiecie szczycieńskim, w gminie Jedwabno. 

  

Burdąg 
Burdąg – wieś w gminie Jedwabno. W latach 1975-1998 miejscowość administracyjnie należała do 
województwa olsztyńskiego. 
 

Narajty 
Narajty – wieś położona w powiecie szczycieńskim, w gminie Pasym. 
 

Pasym  
Pasym (do 1945 niem. Passenheim) to miasto w woj. warmińsko-mazurskim, 

w powiecie szczycieńskim, położone na Pojezierzu Olsztyńskim. Siedziba 

gminy miejsko-wiejskiej Pasym. W latach 1975-1998 miasto administracyjnie 

należało do woj. olsztyńskiego. 

Według danych z 31 grudnia 2004, miasto miało 2522 mieszkańców. 

Ośrodek turystyczno - wypoczynkowy (stanica wodna, obiekty wczasowe i 

kolonijne, kempingi) i usługowy dla rolnictwa; drobny przemysł (spożywczy, drzewny). Prawa 

miejskie 1386 - 1946 i ponownie w 1997 roku. 

Zabytki: 

• kościół z XIX w.  

• ratusz z XIX w.  

• pozostałości murów miejskich z XIV w.  
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Jełguń 
Jełguń - nie istniejąca już miejscowość, natywna: 53°39'N 20°32'E, dawniej z karczmą i hutą 

szkła, zbudowaną w drugiej połowie XVIII wieku . Wieś położona nad jez. Jełguń. Planowany ko-

ściół ostatecznie zbudowano w sąsiedniej Nowej Wsi - założonej w 1820 r. przez niemieckich 

ewangelików. Obecnie po wsi nie ma śladu (fragment łąki oraz niedawno odsłonięty pamiątkowy 

krzyż z tablicą). Tereny uległy prawie całkowitemu zalesieniu. Wcześniej należały do rządowego 

obszaru okolic Łańska. W pobliżu stanowisko archeologiczne z kurhanami oraz domek myśliwski 

E. Gierka. 

   
Ruiny dawnego domku myśliwskiego E. Gierka (z lewej) i kurhany (z prawej 

 

W pobliżu Jezioro Oczko, Jezioro Galik (Gałek) oraz rzeka Łyna, wieś Ruś. 

 
Drogowskaz k. Nowych Ramuk do nieistniejącej już wsi Jełguń (2006 r.) 
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Warmińskie kapliczki2  

Człowiekowi przybywającemu na Warmię może być trudno zorientować się, że oto znalazł się 

w granicach dawnego biskupiego księstwa. Wszak i budowle i okolica podobne są chociażby do 

otaczających Warmię od wschodu i południa, sąsiednich Mazur. Mniej jest, co prawda, jezior, niżeli 

na Mazurach, ale i tych nie brak. Co zatem jest najbardziej charakterystycznym elementem warmiń-

skiego krajobrazu, elementem niejako kształtującym „warmińskość”, będącym widomym „znakiem 

rozpoznawczym” regionu? Są to niewątpliwie przydrożne kapliczki, tak typowe dla Warmii zabytki 

sakralne, na trwałe wpisane i kojarzone z krajobrazem wiejskim dawnego biskupiego dominium. 

Oczywiście, podobne obiekty znaleźć można w całej Polsce, jak i poza jej granicami, ale nigdzie 

chyba nie ma ich w takiej ilości, nigdzie też nie są one otaczane przez ludność wiejską takim sza-

cunkiem i opieką. Elementem wyróżniającym kapliczki Warmii spośród innych tego typu obiektów 

jest również ich charakterystyczna i niepowtarzalna architektura, wyrastająca z różnorodnego dzie-

dzictwa kulturowego i zaszłości historycznych Warmii. Architektura warmińskich kapliczek, sta-

nowiąca o ich wyjątkowości, jest wypadkową kilku nakładających się na siebie tradycji  budowla-

nych. Jest to w pierwszej kolejności dziedzictwo architektury i sztuki ludowej, wypracowanej auto-

nomicznie przez lokalnych, anonimowych twórców. Drugą tradycją jest czerpanie z historycznych 

stylów architektonicznych. Wreszcie trzecią – z rozwiązań technicznych i dorobku kultury starożyt-

nej, której nośnikiem i przekazicielem było chrześcijaństwo. 

Nie wiadomo dokładnie, kiedy Warmiacy zaczęli 

budować kapliczki. Być może działo się to równolegle 

z kolonizacją ziem warmińskich przez pierwszych 

chrześcijańskich osadników. Geneza takich obiektów 

kultu jest bowiem bardzo stara i niezbyt dla nas jasna – 

ma przynajmniej kilka źródeł. Według jednej wersji, 

nazwa „kapliczka” wywodzi się od łacińskiego wyrazu 

cappa – płaszcz. Chodzi tu o płaszcz św. Marcina, bi-

skupa z Tours, który wdziewany przez królów 

francuskich miał ich ochronić na polu bitwy. Ów 

płaszcz przechowywany był w celi, czyli 

pomieszczeniu wewnątrz specjalnego, niewielkiego 

kultowego budynku o charakterystycznych kształtach. 

                                                 
2Na podstawie opracowania Szymon T. Dreja (www.domwarminsi.pl) 
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Budowlę tę zwano „kaplicą”, a opiekunów płaszcza – „kapelanami”. Zgodnie z odmienną tradycją, 

już św. Ambroży, biskup Mediolanu z II poł. IV wieku wspominał o kapliczkach jako o miejscu 

kultu. Zgodę na odprawianie nabożeństw przy kapliczkach zatwierdził oficjalnie sobór w Agda z 

początków VI wieku. Nie należy tu też pomijać niezwykle ciekawych hipotez niektórych badaczy, 

dopatrujących się w kapliczkach treści zupełnie niechrześcijańskich. Ich zdaniem, zwłaszcza rzadko 

spotykany na Warmii typ kapliczek słupowych, tj. kapliczek umieszczonych na wysokich, drewnia-

nych lub murowanych słupach, jest niezwykle podobny do pogańskich słupów kultowych. O „po-

gańskich kapliczkach” pisał w IX w. Nestor: (…) jeśli kto umierał, to czynili nad nim tryznę, a po-

tem czynili stos wielki i wkładali na ten stos umarłego i spalali, a potem, zebrawszy kości, wkładali 

je w małe naczynie i stawiali na słupie przy drogach, jak czynią Wiatycze i dziś. Takie praktyki po-

grzebowe powszechne były u ruskich plemion Radymiczan, Wiatyczan, Siewierzan i Kryniczan. 

Wpływ tych pogańskich obiektów kultowych na chrześcijańskie kapliczki był, jak się wydaje, dość 

istotny. 

  
 

Jak powstawały kapliczki warmińskie? 

Najstarszą istniejącą po dziś dzień kapliczką na Warmii jest barokowa kapliczka z Dobrąga. 

Data jej powstania to 1601 rok. Od ponad czterystu zatem lat okoliczna ludność modliła się prze-

chodząc mimo niej. Niewiele od niej młodsza jest kapliczka barczewska, stojąca przy ulicy War-

mińskiej, pochodząca z roku 1607. Kapliczki budowano zapewne i przed tym okresem – nie prze-

trwały one jednak do naszych czasów. W budownictwie kapliczek na Warmii można wyróżnić kilka 

okresów. Z danych zebranych przez Janusza Jasińskiego wynika, że kapliczek XVII-wiecznych do 

dzisiaj zachowało się ledwie 15, z wieku XVIII (do czasów zaboru Warmii przez Prusy w roku 
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1772) - 50. Ta liczba kapliczek nie odbiegała wówczas, jak się wydaje, od przeciętnej liczby tych 

obiektów w innych regionach Polski. Niewiele też kapliczek powstało w pierwszej poł. XIX w. 

Ograniczano się wówczas raczej do konserwacji ewentualnie odbudowy kapliczek już istniejących. 

Natomiast okres od początków II poł. XIXw., aż po wybuch II wojny światowej to na Warmii 

prawdziwy "boom" budownictwa kapliczkowego. Złożył się na to zarówno wzrost pobożności 

wśród warmińskiego ludu, wynikający po części z oporu wobec polityki Kulturkampfu, objawienia 

maryjne w Lourdes, objawienia gietrzwałdzkie, jak i ogólny wzrost zamożności Warmiaków. Na 

przełomie stuleci bardzo często zdarzało się, że na południowej Warmii stawiano kapliczki z osten-

tacyjnie umieszczanym napisem po polsku, chcąc w ten sposób zamanifestować swoje przywiąza-

nie do religii, oraz do języka polskiego. Przykładem takich kapliczek mogą być ufundowana przez 

Jana Samulowskiego kapliczka z Woryt z napisem: "Przechodzących proszę o Zdrowaś Maria", czy 

kapliczka z Tomaszkowa z napisem: "Matka Boska, Matka nasza, módl się za nami" i in. Według 

Janusza Jasińskiego w roku 1918 na Warmii było ok. 1350 kapliczek. Dodać do tego należy 

kapliczki powstałe w XX-leciu międzywojennym, a odjąć te, które uległy zupełnemu zniszczeniu 

po II wojnie światowej (ok. 100). Te bardzo szacunkowe dane pozwalają nam ocenić ich dzi-

siejszą liczbę na ok. 1600. 

  
Przeważająca większość warmińskich kapliczek pochodzi z przełomu XIX/XX wieku, jak świadczą 

o tym nie tylko umieszczone na wielu wieńczących je metalowych chorągiewkach daty, ale i typo-

wy dla ówczesnego budownictwa sakralnego, neogotycki styl. Są one wspaniałym, milczącym 
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świadectwem bogactwa kultury ludowej Warmii. Czasem znamy fundatorów kapliczek, natomiast 

przeważnie nie znamy ich twórców – możemy jedynie niekiedy rozpoznać, że niektóre musiały 

stworzyć te same ręce. Tak jak i niemal cała sztuka ludowa, tak i budowniczy tych miniaturowych 

obiektów sakralnych pozostali anonimowi.  

Kapliczki stawiano zwykle z inicjatywy ludzi prywatnych, lub też całych społeczności wiej-

skich. Kościół, aczkolwiek zachęcał do zbożnego dzieła, nie miał zwykle bezpośredniego wpływu 

na ich powstawanie. Mimo to w niektórych wsiach panował zwyczaj uzyskiwania zgody od miej-

scowego proboszcza na postawienie kapliczki. Była to forma, którą nazwać możemy „honorowym 

patronatem”. Księża mieli ponadto swój udział w dopełnieniu dzieła budowy. Kapłan dokonywał 

symbolicznego przemienienia kapliczki – budowli, w kapliczkę – obiekt sakralny. Dzięki uroczy-

stemu poświęceniu następowało bowiem jej przejście ze sfery profanum do sacrum. Ceremonia 

poświęcenia była niezwykle doniosłym wydarzeniem w życiu mieszkańców całej osady wiejskiej. 

Stanowiła ogromne, emocjonalne przeżycie religijne. Nierzadko "odsłonięciu" kapliczki towarzy-

szyła nawet lokalna prasa. Podczas jednej z takich uroczystości, we wsi Stękiny, korespondent pra-

sowy zanotował: "Rzadką i bardzo wzniosłą uroczystość mieliśmy tu w drugi dzień Zielonych Świą-

tek. Odbyło się bowiem poświęcenie nowej i pięknej kapliczki (…). Kapliczka ta stanęła staraniem 

mieszkańców wioski, a głównie pani Ziemeckiej, która najwięcej do tego zbożnego dzieła zachęcała. 

Uroczystego poświęcenia dokonał po południu o 4-tej ks. Proboszcz Kensbork z Sząbarga w oto-

czeniu licznie zgromadzonych wiernych. Poprzednio odśpiewano pieśń „Serdeczna Matko”, a po 

odmówieniu modlitwy do Ducha Św. Wygłosił ks. Proboszcz bardzo pouczające kazanie (…). Na 

zakończenie odmówiono różaniec i odśpiewano „Witaj Królowo”, poczem pokrzepiony na duchu 

wrócił każdy do swego domu." 

Kapliczki przydrożne, tak charakterystyczne dla krajobrazu kulturowego Warmii fundowano 

zarówno z potrzeby serca, z pobożności, czy jako pokutę za grzechy. Wiele z nich powstało rów-

nież jako wota – w intencji ocalenia wsi od wojny, zarazy, klęski głodu, lub też w podzięce za wy-

słuchane modlitwy. Stąd bierze się wyraźnie zauważalny wzrost ilości budowanych kapliczek w 

latach klęsk żywiołowych i epidemii. Wiadomo także, że niektóre słynne sanktuaria i kościoły po-

wstały na miejscu istniejących tam wcześniej kapliczek, jak chociażby jedna z najpiękniejszych 

barokowych świątyń w Świętej Lipce, tuż za granicami właściwej Warmii. Kapliczki spełniały 

ważną funkcję kultową, nie tylko w tych wsiach, w których brakło kościołów. Przy kapliczkach 

gromadzono się na nabożeństwa majowe, śpiewano pieśni religijne i odprawiano msze. Stąd wyru-

szały procesje święcenia pól, czy pokarmów w Wielką Sobotę. Zwłaszcza nabożeństwa majowe na 

Warmii szczególnie związane były z kapliczkami. Zwykle więcej wiernych gromadziło się właśnie 

przy nich, aniżeli w kościołach. Pośród pieśni śpiewanych wówczas z tej okazji, jak „Cześć Maryi”, 
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„Chwalcie łąki umajone”, czy „Po górach i dolinach”, znalazło się nawet miejsce na zwrotkę, w 

której wprost śpiewano o gromadzeniu się przy warmińskich kapliczkach: 

„Do Twej dążymy kaplicy, 
Co z brzegu czeka nas, 

Wśród wichru, nawałnicy, 
W pochmurny, słotny czas.” 

Również modlitwa różańcowa gromadziła Warmiaków przede wszystkim przed kapliczkami, 

dużo rzadziej zaś w kościołach. Innym powodem wznoszenia tych tak charakterystycznych obiek-

tów sakralnych, daleko bardziej pasjonującym badaczy kultury, bywał wywodzący się z czasów 

pogańskich, a wrosły w chrześcijańską kulturę Warmii – zabobon. W każdej wsi lokalizowano 

miejsca w których tradycyjnie, jak wierzono, straszyło – pojawiały się złe duchy, zjawy, upiory. 

Były to zwykle rozstaje dróg, ruiny domów. „Duchy” pojawiały się również w pobliżu niezwykłych 

tworów przyrody, jak olbrzymie narzutowe głazy, a także w miejscach zabójstw. Już dawno zauwa-

żono, że w takich właśnie okolicach często wyrastały kapliczki, mające niejako chronić lud boży 

przed „złymi mocami”. Wiązać „siły piekielne” nie pozwalając im szkodzić pobożnym mieszkań-

com. Wierzono, że w pobliżu kapliczek pojawiają się demony, a w samych kapliczkach mieszkają 

upiory zwane latawcami – będące wylatującymi nocami i zaglądającymi na cmentarze i do wsi, 

duszami nie chrzczonych dzieci. Obok tradycyjnych kapliczek ze „świątkiem” – figurą świętego, na 

Warmii spotkać można również niezwykle charakterystyczne kapliczki z dzwonniczkami. Różnią 

się one od innych tym, że w swej najwyższej kondygnacji posiadają prześwit, w którym zamonto-

wany jest niewielki dzwon. Bywa i tak, że choć same kapliczki dzwonu nie posiadają, to jednak 

obok nich znajdują się wolno stojące, niewielkie dzwonniczki. Pełniły one istotną rolę w życiu 

warmińskiego społeczeństwa wiejskiego, zwłaszcza tam, gdzie nie było kościołów. Kapliczki z 

dzwonkami były swoistą „miniaturą kościoła”. Dźwięk dzwonków zapraszał wiernych do modli-

twy, lub dawał sygnał do wyruszenia na mszę odbywającą się w oddalonym o kilka kilometrów 

zborze. Zwykle bowiem w takich razach do kościoła wyruszała uformowana procesja złożona z 

ogółu mieszkańców wsi. I tak np. kapliczka z dzwonniczką z podolsztyńskich Dajtek (dziś jest to 

już dzielnica Olsztyna), wzywała wiernych na tradycyjną pieszą pielgrzymkę „z łosierą” (czyli z 

ofiarą) do sanktuarium w Gietrzwałdzie. Ciekawostką przy kapliczkach z dzwonkami jest niewąt-

pliwie fakt, iż obsługą dzwonniczek zajmowały się zazwyczaj kobiety. Musiały one przejść wcze-

śniej odpowiednie przeszkolenie, albowiem każde wydarzenie we wsi sygnalizował inny dźwięk 

dzwonka. Zaszczytne zadanie dzwonienia dzwonkiem przekazywano często z matki na córkę. Ka-

pliczki z dzwonniczkami pełniły funkcję nie tylko sakralną, ale też i świecką. Zwoływały miesz-

kańców na zebrania, alarmowały np. o pożarach, czy informowały o śmierci któregoś z członków 

wiejskiej wspólnoty, dając tym samym sygnał do modlitwy za zmarłych. Kapliczki z dzwonkami 
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wyznaczały zatem rytm życia mieszkańców warmińskiej wsi. Dzisiaj obyczaj dzwonienia w przy-

drożnych kapliczkach niemal zupełnie zanikł. Jednakże, choć niektórzy badacze utrzymują, iż 

ostatnie warmińskie dzwoneczki kapliczne umilkły na początku lat osiemdziesiątych XX wieku, nie 

jest to do końca prawdą. Gdzieniegdzie bowiem wciąż usłyszeć można charakterystyczny dźwięk 

dzwonków kaplicznych. Tak jest np. w podolsztyńskiej Rusi. Stojąca tam obok kapliczki sygnatur-

ka, tak jak i przed wiekami odzywa się wesoło wzywając mieszkańców na majowe nabożeństwa, 

lub pełnym powagi dźwiękiem ogłasza o śmierci któregoś z mieszkańców wsi. Sami mieszkańcy 

Rusi zgadzają się jednak z żalem, iż jest to warmiński obyczaj, który dziś niestety już zanika. 

 
Jaki los czeka przydrożne kapliczki? 

Mimo zanikania obyczaju fundowania i opieki nad kapliczkami, mimo, iż wiele z tych wspa-

niałych świadectw przeszłości obróciło się w niebyt, pojawiła się niedawno nadzieja, iż ludowa 

tradycja, tak silnie związana z warmińskimi kapliczkami, nie tylko przetrwa, ale też na nowo roz-

kwitnie. Wspomniana wyżej kapliczka w Rusi jest bowiem jedną z wielu, które zostały ostatnio 

wspaniale wyremontowane w ramach programu Starostwa Olsztyńskiego „Ratujmy warmińskie 

kapliczki”. Program ten jest częścią większego projektu, nazwanego, adekwatnie do zadań, jakie 

przed nim stoją – „Domem Warmińskim”. Opracowany przez olsztyńskie starostwo powiatowe 

pomysł ma na celu, obok zapewnienia pracy dla miejscowej ludności przy renowacji kapliczek, 

obudzenie wśród Warmiaków – tych dawnych, jak i tych nowych, przywiązania do tak niegdyś 

ważnych w życiu biskupiej prowincji, miniaturowych obiektów sakralnych. Kapliczki, z których 

wiele wpisanych jest na listę zabytków stanowią bowiem wspólne dziedzictwo kulturowe wszyst-

kich mieszkańców Warmii - tych dawnych i tych współczesnych. Opieka nad nimi dowodzi nasze-

go szacunku dla historii, oraz wzrastającej świadomości naszego miejsca w tym wyjątkowym re-

gionie współczesnej Polski. 

 

Rezerwat przyrody Jezioro Kośno 
Rezerwat przyrody Jezioro Kośno - rezerwat o powierzchni 1247,84 ha powstał w roku 

1982. Obejmuje duże jezioro eutroficzne jezioro Kośno, otoczone lasami użytkowymi, głównie 

sosnowymi i świerkowymi. Rezerwat jest ostoją ptactwa wodnego i drapieżnego. Położony w gmi-

nie Purda, woj. warmińsko-mazurskim. Okoliczne miejscowości: Łajs, Tylkowo. 
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Rezerwat przyrody Las Warmiński 
Rezerwat przyrody Las Warmiński powstał w 1982 r. na terenie Nadleśnictwa Nowe Ra-

muki. Położony jest między Jeziorem Łańskim a wsią Ruś. Powierzchnia jego wynosi 1656 ha, a 

wraz z jeziorami 1803 ha. Rezerwat powstał, by chronić: 1) obszary leśne, które charakteryzują się 

sporym stopniem naturalności - lasy liściaste, bory mieszane, lasy jesionowe i olchowe, bory wil-

gotne i bagienne; 2) odcinek Łyny - przełom o długości 6,5 km, od wypływu z jeziora Łańsk przez 

jezioro Ustrych do wsi Ruś; 3) jeziora: Ustrych, Galik, Jełguń, Oczko; Powierzchnia rezerwatu jest 

pofalowanym terenem morenowym z licznymi, podmokłymi zagłębieniami. W lesie warmińskim 

znajduje się bogata roślinność, liczne starodrzewy, wśród których przeważa sosna. Szereg drzew 

jest pomnikami przyrody. Do najciekawszych należą: „Dąb Napoleona” oraz wiekowy cis o formie 

krzaczastej i wysokości ok. 3 m. Oba wymienione egzemplarze uznano za pomniki w roku 1952. 

Las posiada bogate podszycie, z wieloma gatunkami mchów, paproci, traw i turzyc. Mieszkańcami 

lasu są najróżniejsze gatunki zwierząt. Oprócz tych pospolitych możemy tu spotkać takie gatunki 

jak wydra, łasica, borsuk czy nietoperze. Okazałym mieszkańcem lasu jest jeleń europejski o cha-

rakterystycznej smukłej budowie ciała. Głowę samca (byka) zdobi poroże nazywane przez myśli-

wych wieńcem. Jelenie z terenu Warmii odznaczają się szczególnie pięknym porożem i ustępują 

jedynie jeleniom karpackim. Las Warmiński jest krainą ptaków, z których wiele należy do gatun-

ków chronionych. Szczególnej ochronie podlegają tu stanowiska ptaków, takich jak: orzeł bielik, 

rybołów, kania czarna, orlik krzykliwy oraz bocian czarny. Wokół ich gniazd wytyczono strefy 

ochronne, gdzie prowadzi się gospodarkę leśną w ograniczonym zakresie. Poza wymienionymi, w 

Lesie Warmińskim możemy spotkać inne ciekawe gatunki ptaków m in. myszołów zwyczajny, żu-

raw, czajka, dudek, zimorodek i cały szereg innych. Atrakcją rezerwatu jest dolina rzeki Łyny. Na 

odcinku między jeziorem Ustrych a wsią Ruś rzeka ma charakter górski; jest pod szczególną opieką 

Wojewódzkiego Konserwatora Przyrody. W Lesie Warmińskim znajdują się jeziora śródleśne oraz 

kurhany sprzed 2000 lat. 
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Kłobuk czyli mitologiczne klimaty Łajsu 

Kłobuk – to bajkowy stwór z mazurskich i warmińskich bajań wzięty. Ale w diable zwanym 

Kłobukiem odnaleźć można bardzo stare ślady mitologii Słowian i Bałtów. Kłobuk wywodzi się z 

pierwotnego mitu demona domowego (może mieć człowiekowaty kształt) albo z demona leśnego. 

Zatem Kłobuka należałoby szukać w drzewach dziuplastych. Samo słowo „kłobuk” najprawdopo-

dobniej pierwotnie oznaczało koguta. Nic więc dziwnego, że najczęściej przedstawiany był jako 

czarny kogut lub zmokła czarna kura. Wedle niektórych podać ludowych Kłobuk lubi spać w becz-

ce z pierzem. Skoro lubi miękkie posłanie, tym bardziej należałoby go szukać w dziuplach z mięk-

kim próchnem.  

W czasie spacerów po okolicznych lasach i przydrożnych zadrzewieniach warto rozejrzeć się 

za warmińsko-mazurskim Kłobukiem. Tak jak mazowiecki Kusy, możliwe że chroni się w przy-

drożnych, dziuplastych drzewach, czyniąc psoty przeróżne. Obecnie drzewa dziuplaste spotkać 

można prawie wyłącznie przy drogach. A przy drodze i o człowieka łatwiej, aby go nastraszyć, 

oszukać, wywieść na manowce. 

Kłobuk - demon domowy, pochodzący z przyrody (wtedy najpewniej z lasu, choć „kołpak” 

jako czapka wskazywałby step i najazdy koczowników) albo jako zmarły przodek. 

Kłobuk to także prasłowiańskie imię własne. Pozostałością jest mazowiecka wieś Kłobu-

kowoi, która nazwę wzięła od osadnika o imieniu Kłobuk. Imię „Kłobuk” nie jest niczym  nadzwy-

czajnym, jako że i występowały imiona „Boruta”. Kłobuk przybył z Mazowsza, wtopił się w mito-

logię Bałtów (Prusów), ze względu na duże podobieństwa mitomologczne i przenikanie się kultur 

(czarny kolor, zwierzęta-demony przynależne Welesowi. 

 „Członkowie kultur tradycyjnych żyją w ścisłej więzi z otoczeniem przyrodniczym, które ich 

karmi, odziewa, umożliwia przetrwanie i pomaga. Relacje te mają charakter zwrotny, bez odpo-

wiedniej troski ze strony człowieka symbioza ze środowiskiem leśnym czy polnym zakończyłaby 

się klęską – taką sytuację jakże często możemy obserwować dzisiaj wokół nas”3. Ale nie oznacza 

to, że społeczności tradycyjne nie wpływają na środowisko. Nawet najbardziej prymitywne kultury 

przekształcają środowisko, także w sensie negatywnym. To raczej podkreślenie silnego związku 

kultury z przyrodą i wzajemnego się mieszania: wpływu przyrody na człowieka, pomieszanie zja-

wisk kulturowych, religijnych i przyrodniczych. 

„Pozwolili natomiast mówić przyrodzie pełnym głosem, przypisując jej świadomość i usta-

nawiają szereg personifikujących pierwiastków otoczenia, które określa się jako demony. Ich zada-

                                                 
3 Szyjewski A. 2003. Religia Słowian. Wyd. WAM, Kraków, 268 str 
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niem jest pośredniczenie, mediacja między naturą a światem kultury. Wyobrażenia, mity i obrzędy 

związane z tą sferą codziennego kontaktu rozpowszechniane były w kręgu rodzinno-rodowym”4 

Dlatego tak zwana mitologia niższa dłużej przetrwała w kulturze ludowej, zwłaszcza na obrzeżach 

centrów kulturowych, w miejscach „zacofanych” i zapomnianych. 

Badając krajobraz pogańskiej Słowiańszczyzny,  religioznawcy mówią tu o kilku sferach ak-

tywności demonicznej: powietrze (wiry, chmury, burze, grad, deszcz), las (zagadkowy i straszny, 

darzący zwierzyną i jagodami, drewnem, bądź zazdrośnie strzegący swoich skarbów), zbiorniki 

wodne (zdradziecko można utonąć), pole (pełne nieznanych ruchów, fal przesuwających się pota-

jemnie, mszczących się na żeńcach za zaniedbania, wsysające pozostawione bez opieki dzieci, zsy-

łające koszmary), gospodarstwo domowe (przynoszące pomyślność, szczęście i bogactwo do-

mownikom bez współdziałania sił demonicznych i sakralnych byłoby niemożliwe – duchy zmar-

łych przodków – zwłaszcza w sposób lub czasie niezwykłym -  oraz wolne duchy przyrody). 

„Zwykle opisy demonologii słowiańskiej opierają się więc na wydzieleniu sfer działania, co 

wyróżnia: duchy losu i przeznaczenia (opiekuńcze), demony wodne i przybrzeżne, demony górskie, 

strachy bagienne, demony leśne i zwierzęce, duchy powietrzne, duchy opiekuńcze domu, zagrody, 

duchy polne, roli i prac polowych, duchy zmarłych i zmory, oraz demony zarazy i chorób, śmier-

ci.”5 

Nazwa demona nie koniecznie zawsze na trwałe związane jest z funkcją w mitologii. Ta sama 

funkcja może być przypisywana innym nazwom, i na odwrót. 

Kłobuk wymieniany wśród: 

• Demonów domowych, zoomorficznych, latających, pomnażających dostatek, wywołu-

jących pożary (kłobuk oraz kurzajki, smoki, smoki ogniste, węże domowe, wurmy, 

żmije, gady, atwory, diabły domowe) 

• Demonów domowych, antropomorficznych, niewielkiego wzrostu o dużej głowie lub 

stopach; mieszkających pod ogniskiem, za piecem, pod progiem, w spiżarni itp.; ży-

wiących się resztkami, pomnażających dostatek, darzących i odbierających szczęście, 

pilnujących moralności gospodarzy, czeszące nocami konie i sprowadzających kosz-

mary (kłobuk oraz kautki, koboldy, kołbuki, krasnale, niziołki, piecuchy, skrzaty, spo-

rysze, ubożęta, chochliki, diabły domowe, didka) 

 

                                                 
4 ibidem 
5 ibidem 
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Duchy domowe: wolne duchy przyrody i/lub duchy przodków. „uniwersalną formą przecho-

dzenia ze stanu zmarłego do stanu przodka była miniaturyzacja i zwielokrotnienie, utrata związanej 

z imieniem tożsamości i przejście do kategorii ogólnej”. Wpływy germańskie to „krasnoludek”. 

W określeniu „kłobuk” kryją się dwa rodzaje demonów. Jeden jest pochodzenia przyrodni-

czego - pochodzi z lasu lub ze stepu; choć zważywszy na leśno-rolniczą kulturę Słowian i praindo-

europejczyków – bardziej z lasu, bowiem kury pochodzą z lasu Indii, gdzie żyją w stanie dzikim. W 

naszych lasach spotykane sa także inne kuraki leśne: głuszec, cietrzew. A więc bardziej pasuje ob-

raz zoomorficzny (znamy pod postacią koguta – być może kogut i kłobuk to synonimy słowne). 

Drugim rodzajem jest demon antropomorficzny pochodzący z duchów przodków: 

• Dla Rzymian duchy domowe nie były duszami zmarłych przodków, ale duchami 

przyrody związanymi z danym miejscem. „Część badaczy zwraca uwagę na związek 

między domowym a „założnym zmarłym”, czyli w tym przypadku pierwszego zmar-

łego w danym obejściu gospodarza. W wierzeniach ludowych można też kłobuka 

zdobyć, zastawiając pułapkę bądź kusząc jedzeniem i zamknąć w beczce czy innym 

naczyniu (czyli złowić jak zwierzę dzikie w przyrodzie). Można też go sobie wyho-

dować. Wskazuje to z kolei na funkcję ducha opiekuńczego, którego dobrzy czarow-

nicy czy szamanami skłaniają do stałej współpracy” (Twardowski na kogucie, Twar-

dowski jako czarownik).  

• „Jednym ze sposobów zyskania sobie domowego kłobuka było pochowanie pod pro-

giem porońca jako tzw. ofiarę założną (zakładzinową).” Porońce (stradcze) i dzieci 

zmarłe w czasie porodu w folklorze słowiańskim przypisuje się potężna, magiczna 

moc – jako skumulowanie potencjału niezrealizowanego życia. 

 

„Warto też zwrócić uwagę na pewien rodzaj duchów zapewniających powodzenie, zwłaszcza 

w postaci zoomorficznej, jak żmije ogniste, kłobuki, atwory i raraszki, stanowić bowiem mogą one 

odpowiedniki szamańskich duchów opiekuńczych nabywanych podczas inicjacji.”6 

KŁOBUK 
Mazurski Kłobuk to skrzat kosmaty, 
więc podziwiany przez inne skrzaty! 

 
Duże ma uszy, choć sam jest mały, 

ujrzeć go dzieci nieraz chciały! 
 

Pośród mazurskich jezior i bobrów 
Kłobuk wędruje, zajęć ma sporo. 

 
                                                 
6 ibidem 
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Choć żyje w lesie, ciekaw jest świata 
i lubi figle przeróżne płatać! 

 
Od wydry czasem pożycza futro 

i tak przyrzeka: „Oddam je jutro!” 
 

Zgadza się wydra, mówi: „No, dobrze!” 
A on jej futro oddaje bobrze! 

 
Wiewiórce pusty podsuwa orzech 
i aż ze śmiechu iść już nie można ! 

 
Rybakom żaby podrzuca w więcierz 
i znów się śmieje, śmieje zawzięcie ! 

 
Wycina dziurki trójkątne w serze, 
strachowi czasem kaftan zabierze 

 
I w tym kaftanie postraszy kury, 
z czego na całe słynie Mazury. 

 
Kotu nasypie pieprzu na ogon, 
a potem swoją odchodzi drogą. 

 
Smętek go pyta: „Co dziś robiłeś ? ” 

A Kłobuk miny przybiera miłe: 
 

„ Co dziś robiłem ? Zrobiłem dużo; 
dzieciom pomogłem umknąć przed burzą, 

 
zniszczyłem sidła, złamałem procę, 
pisklę pomogłem odszukać sroce ! 

 
Zdołałem w moście załatać dziurę, 
wiersz napisałem gołębim piórem 

 
i psu do budy przyniosłem siana, 
aby się więcej nie gniewał na nas. 

 
I kwiat paproci znalazłem w lesie, 

może nam wszystkim szczęście przyniesie ? 
 

Ogrodnikowi zerwałem jabłka, 
utkałem ciepły szalik dla dziadka, 

 
a w Śniardwach smaczne złowiłem leszcze 

i wiele rzeczy zrobiłem jeszcze ! ” 
 

Długo ze Smętkiem Kłobuk rozmawiał 
o swych przygodach i różnych sprawach. 

 
Mazurski Kłobuk to skrzat nad skrzaty, 
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zjawił się tutaj przed wielu laty. 
 

Czasem figluje, czasem pomaga, 
lecz nigdy nie wie co to powaga. 

 
Czasem pracuje, ale na psoty 

Kłobuk nie traci nigdy ochoty. 
 

Czy na Mazurach ktoś z was odszuka 
skrzata miłego, skrzata Kłobuka ? 

 
 

Wierzenia Słowian zakładały, że człowiek jest składnikiem przyrody i zawiera w sobie jedno-

cześnie welę, siły twórcze i destrukcyjne. Dla Słowian nie istniała pozagrobowa kara za grzechy 

(szczególnie dziedziczone po kimś) i nagroda za dobre uczynki w sensie w jakim jest to przyjęte np. 

w chrześcijaństwie. Znaczenie miał natomiast bilans uczynków dobrych i złych. Wierzono, że to 

jakie życie człowiek wiódł na ziemi, takie też czeka go po śmierci - jeśli żył godnie i prawie, czeka 

go chwała i wieczna pamięć w Nawii, jeśli był nikczemny i podły - w zaświatach będzie pełzał ni-

czym robak. Za pewne czyny (niekoniecznie własne) można było natomiast zostać ponownie zesła-

nym na ziemie: pod postaciami zjaw, istot półdemonicznych lub zwierząt - w celu odkupienia win 

lub w celu ujawnienia prawdy odnośnie jakiegoś tragicznego zdarzenia (np. zabójstwa, którego pa-

dło się ofiarą). Wierzenia te znalazły swoje odbicie w tzw. święcie Dziadów. 

Bagiennik - w mitologii Słowian demon wodny. Nie opuszcza nigdy swej topieli, a zobaczyć 

go można (przy sporym szczęściu) na bagnach, gdyż tam jest najpłycej. Bóstwem bagienników jest 

Wada - Pani Jezior i Płytkowodzi, zwana też Królową Podwodnych Łąk. 

Bagiennik nad powierzchnię bagna wystawia tylko głowę, aby zaczerpnąć od czasu do czasu 

powietrza (robi to raczej z przyjemności, niż z przymusu) i popatrzeć, co wokół się dzieje. Nozdrza 

ma umieszczone między oczami, a czasem nawet na czole. Z nich bagienniki często strzelają błotni-

stą mazią, która jest tak gorąca, że potrafi nawet oparzyć. Ma ona jednak fantastyczne właściwości 

uzdrawiające wszelkie choroby cielesne. Reumatyzm, bóle krzyża, ciężkie rany, niestrawności, cho-

roby serca a nawet bezpłodność. 

Obecność bagiennika widać najczęściej tylko po bąblach obficie występujących na lustrze 

wody, albo po tym, że woda niespodzianie robi się mętna, kotłuje się, bulgocze, a potem nagle 

uspokaja. Nikt nie obawia się tych demonów, gdyż kontakt z bagiennikiem prawie nigdy nie koń-

czy się śmiercią. 

Bies – w mitologii słowiańskiej opętańcza siła nieczysta, demon, zły duch. Po przyjęciu 

chrześcijaństwa zidentyfikowany z diabłem, tłumaczy gr. daimōn, daimónion, pneūma. Dość praw-

dopodobna jest hipoteza (świetnie tłumacząca różnice semantyczne), wiążąca biesa wprost z sub-
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stancją (= duchem) wywołującą szał, ekstazę profetyczną wraz z towarzyszącym jej słowotokiem, 

Na podstawie nowego odczytania słowa biesiada (*bhes-ēd-a „jadło rozjaśniające umysł”), to także 

„uczta rytualna” i „rozmowa” – słowo bies pochodzi od wspólnych, rytualnych recytacji lub roz-

mów z zaświatami: grec. „dialektyka” w najbardziej pierwotnym znaczeniu tego słowa - rozmowa z 

bóstwem w trakcie apollińskiego szału profetycznego; sanskr. bhāsa „jasność”, bhāsayati „oświeca, 

rozjaśnia”, ssł.*bĕsiti (sę) „doprowadzać do szału, gniewu” (srb-chrw. bĳes „wściekłość”, pol. 

(z)biesić się – „wściec się” np. o wilku, który pożarł biesa !), *bĕsьnъ „szalony”, *bĕsьnikъ „szale-

niec” (ident. semantycznie ze spol. wiła „szaleniec”< wić się – być może o ruchach wykonywanych 

podczas obrzędowego wprowadzania się w stan ekstazy, błazen „t.s., głupiec” – por. scs. blazniti 

„łudzić, zwodzić” – może, pierwotnie, nazwa pogańskiego kapłana). 

Boruta, zwany Leśnym - demon z wierzeń prasłowiańskich, władca lasu. Słowo "Boruta" w 

terminologii starosłowiańskiej oznacza po prostu sosnę, w której rzekomo ten demon miał zamiesz-

kiwać. Od jego imienia wzięła się również nazwa gęstych, niebezpiecznych, starych lasów- Bory. 

Boruta wyglądał jak wysoki mężczyzna z brodą aż po przyrodzenie, które też często miał du-

żych rozmiarów. Na głowie miał rogi jelenia, albo innego zwierzęcia oraz świtę ze zwierzyny le-

śnej: wilków, niedźwiedzi i innych. Składali mu ofiary myśliwi i wszyscy ludzie żyjący z lasu. W 

wyniku chrystianizacji zaczęto go utożsamiać z diabłem, ale nawet wtedy w legendach był zawsze 

życzliwy dla Polaków. 

Lesij, Leszy, Borowy - w mitologii słowiańskiej lesij to również lesavik (białoruski), leszy i 

lesovik (rosyjskie), borowy, boryta, laskowiec, leśny duch (polscy)oraz vúčji pastir - "wilczy pa-

sterz" (serbsko-chorwacki), utożsamiany jest też czasem z nieco łagodniejszym i mniej porywczym 

od niego Dobrohoczym. Wg. tej mitologii jest to duch lasów, szczególnie tajg - gdy las ma swojego 

ducha (obrońcę) wygląda i "czuje się" lepiej; po tym między innymi można poznać obecność Lesze-

go. Lesije najczęściej opisywane są jako antropomorficzne stworzenia o skórze przypominającej 

korę, włosach wyglądających jak liście i dziwnych, przenikliwych oczach. Inne wersje opowieści o 

Lesijach sugerują, że są podobne do ludzi. 

Wg legend Leszy potrafi naśladować świst wiatru, szum liści, pohukiwanie sowy i wiele in-

nych naturalnych odgłosów tajgi. Psotne Lesije zwodzą ludzi na manowce uwodzicielskimi szep-

tami bądź naigrywają się ze zrozpaczonych matek udając płacz zagubionego w lesie dziecka. Lesije 

można też czasem usłyszeć, gdy na wiosnę toczą walki między sobą po śmierci dotychczasowego 

przywódcy. Używają do tego albo rogów, albo (wedle innej wersji tego mitu) miotanych głazów, 

maczug, włóczni i mocy żywiołów. 

Pod wpływem zuchwalstwa ludzi (wycinanie świętych drzew, nie składanie ofiar ze zwierząt 

domowych lub plonów przy wejściu do tajgi) Lesije stają się szczególnie niebezpieczne. Do wypę-
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dzenia śmiałków z lasu używają najczęściej złowieszczych szeptów. Jeśli to nie pomoże, rozwście-

czony Leszy przybiera formę niebezpiecznego zwierzęcia (potrafi zmieniać się we wszystkie zwie-

rzęta, które znalazły schronienie w jego tajdze) bądź w formę pośrednią ( Wilkołak , Niedźwiedzio-

łak, Tygrysiołak etc patrz Zwierzołaki). Jeżeli sam wygląd jeszcze nie odstraszy śmiałka, Leszy 

gotów jest zaatakować nieroztropnego człowieka. 

Lesije nie mają imion, dlatego śmierć ma problemy z ich odnalezieniem, są jednak śmiertelne. 

Leszy żyje tak długo, jak długo w drzewie jego życia płyną soki. Wraz z narodzinami nowego Lesi-

ja w lesie wyrasta nowe drzewo, które jest domem jego duszy; jeżeli Lesij, wygnany ze swego lasu, 

ruszy w świat - więź między nim a drzewem zacznie słabnąć. Każdy Lesij musi jak najszybciej zna-

leźć nowe drzewo i zawrzeć z nim braterskie przymierze, bo jeśli tego nie uczyni, zamieni się w 

zwykłe zwierzę. 

Myśliwy i pasterz może uchronić się przed Lesijem, składając mu odpowiednie ofiary w lesie 

i odprawiając zabiegi magiczne. 

Wodnik (cz. Vodník; Utoplec, Utopek w folklorze śląskim) – mityczny władca jeziora, stawu, 

strumienia, rzeki, a nawet kałuży. Wodnik siedział w wodzie i albo puszczał bąbelki, albo topił lu-

dzi. Każdy, kto chciał się wykąpać musiał mu złożyć jakąś daninę, np. czarną kurę albo garść gro-

chu. 

Demon opiekuńczy dużych i małych śródlądowych akwenów wodnych. Zamieszkiwał we 

wszelkiego rodzaju rzeczkach, jeziorach, stawach a nawet studniach i przydrożnych rowach. Choć 

jako demon potrafił przybierać rozmaite postacie (najczęściej zwierząt związanych z ciekami wod-

nymi - ryby, jaszczurki, raki) zazwyczaj widywany jest jako człowieczek wysokości nieco ponad 

pół metra z rybimi, zabarwionymi na zielono oczami, pomarszczoną twarzą i długimi, rozczochra-

nymi włosami oraz błona pławną między palcami. Ubiera się zazwyczaj na czerwono i w taki spo-

sób, że czasem trudno go odróżnić od zwykłej, niskiej osoby ludzkiej. Gdziekolwiek zaś stanął zo-

staje po nim kałuża wody.  

Wodnik w opowieściach ludowych jawi się jako postać raczej mało sympatyczna, którą łatwo 

zirytować i rozgniewać lub też czyniącą różne (zazwyczaj złośliwe) psoty. Wiązano go także z uto-

nięciami ludzi - śmiercią, która wynikała z lekkomyślności. Głównie bowiem tylko prowokuje nie-

ostrożnych ludzi (rozwieszając po trzcinach kolorowe wstążki lub zaczepiając na wodorostach 

świecidełka), a tylko w skrajnych przypadkach (w sytuacji szczególnego naruszenia spokoju i natu-

ralnego porządku akwenu wodnego) czyni to osobiście odznaczając się przy tym znaczną, nie-

współmierną do swego wzrostu siłą. Jako, że ową siłę czerpie z żywiołu wody, im bardziej oddala 

się od zamieszkiwanego przez siebie akwenu (szczególnie gdy nie pada deszcz) tym bardziej jego 

moc słabnie. Wodniki lubią wygrzewać się na brzegu albo przesiadywać na wszelkiego rodzaju 
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kładkach i mostkach. Rzadko kiedy oddalają się jednak dalej od swych akwenów wodnych - susza 

jest dla nich szczególnym zagrożeniem, które doprowadzić może nawet do unicestwienia Wodnika 

na dłuższy czas w postrzeganym przez ludzi świecie. Większość z nich w opowieściach szkodzi 

ludziom, lecz niektóre mogą pomagać a wręcz nagrodzić za prawe i szlachetne uczynki. Zadawanie 

się z tymi demonami zawsze jednak wiąże się z ryzykiem. Bez wyraźnej przyczyny lepiej więc nie 

zakłócać im spokoju i omijać z daleka, a już w żadnym razie nie próbować wchodzić do wody w 

ich obecności. 

Wiara w Wodniki była tak silnie zakorzeniona, iż wpisała się nawet w folklor chrześcijański. 

Według jednej z przypowieści Pan Bóg, pozrzucał nieposłuszne anioły z nieba - te, które wpadły do 

piekła zostały „diobłami”, jeśli spadły do lasu - złymi duchami, anioły zrzucone do morza związały 

się z wodą, popłynęły do stawów i rzek, zostając Utoplcami. 

Nie należy Wodnika mylić z Utopcem - duchami wodnymi lęgnącymi się z dusz niektórych 

topielców. Współcześnie terminy te często stosowane są błędnie jako zamiennie. 

Rusałki - zwane też boginkami, to w mitologii słowiańskiej pomniejsze boginie wody. Po-

równywalne do wodnych nimf greckich. Mieszkały w rzekach i jeziorach. Miały długie włosy, no-

siły wieńce z kwiatów i powłóczyste białe szaty, ale też często preferowały absolutną nagość. Naj-

częściej milczały, ale potrafiły pięknie śpiewać. Wychodziły z wody w nocy, aby tańczyć w świetle 

księżyca. 

Ich świętym drzewem był jawor, zaś święto przypadało na początku maja - tak zwany Tydzień 

Rusałek. Wychodziły wtedy z wody w dzień i siadywały na jaworowych gałęziach. Ludzie święto-

wali wtedy odpoczynkiem od pracy i pływaniem. Był to pierwszy czas w roku, kiedy można i wol-

no było się kąpać. Rusałki potrafiły ukarać za nieposłuszeństwo kobiety, które pracowały w tym 

czasie. 

Rusałką mogła stać się kobieta, która jeszcze się w nikim nie zdążyła zakochać. Jeśli w nocy 

natknęła się na korowód rusałek, zostawała jedną z nich. Nie mogła wrócić potem do domu, tylko 

przyglądała się z daleka swemu obejściu. Następnego ranka jej rodzina znajdowała porzucony wia-

nek koło domu. 

Rusałki bywały niebezpieczne dla mężczyzn, których wabiły pięknym śpiewem. Mężczyzna 

zwabiony przez rusałki tonął w wodzie albo zostawał zatańczony na śmierć. 

Licho - postać z wierzeń starożytnych Słowian, zły demon lasu. Demon lasu zazwyczaj wy-

stępował jako pospolite małe licho. Cechą jego było to, że nigdzie nie mógł długo zagrzać miejsca i 

całymi dniami wędrował razem z wiatrem po lesie. Przejawem działania Licha było otrząsanie z 

drzew liści i mącenie kałuż. Licho mąciło również w głowach ludzi wędrujących po lesie, powodu-

jąc gubienie przez nich drogi. Licho często też chowało potrzebne rzeczy przed wzrokiem ludzi. 
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W mowie potocznej do dnia dzisiejszego istnieją powiedzenia związane z duchem lasu. Przy-

kłady to: licho nie śpi, licho zakryło, licho wzięło i gdzieś poniosło, gdzieś go licho niesie. 
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Mapy 


