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1. Rumunki. Residential building erected in about 1900, preserved in good condition. All
photos: J. Sza∏ygin.

1. Rumunki. Budynek mieszkalny wzniesiony ok. 1900 r., zachowany w dobrym stanie.
Wszystkie fot. J. Sza∏ygin.

Wydawnictwa o charakterze
katalogowym nie od razu

ujawniajà, ile wysi∏ku wymaga∏o
ich opracowanie. Jednak dok∏ad-
niejsze przyjrzenie si´ im pozwa-
la, choçby cz´Êciowo, odkryç ku-
lisy ich powstawania, a tym sa-
mym w pe∏ni je doceniç. Podobnie
jest w przypadku ksià˝ki pt. „Ka-
talog zabytków osadnictwa ho-
lenderskiego na Mazowszu”. Jej
autorem jest Jerzy Sza∏ygin,
wybitny specjalista w dziedzinie
ochrony zabytków architektury
drewnianej. 

Katalog ten prezentuje w uk∏a-
dzie alfabetycznym opisy 191 ma-
zowieckich wsi lokowanych na
prawie holenderskim. Za ka˝dym
syntetycznym opisem pozycji 
katalogowych stoi ogrom pracy.
Opisy zosta∏y uzupe∏nione odpo-
wiadajàcymi poszczególnym miej-
scowoÊciom wycinkami map his-
torycznych: Topograficznej Kar-
ty Królestwa Polskiego, tzw. Ma-
py Kwatermistrzostwa lub ma-
py Wojciecha Chrzanowskiego. 
Materia∏ ten dokumentuje trady-
cyjne nazwy wsi, ich lokalizacj´
lub miejsca, w których zosta∏y za-
∏o˝one ju˝ po powstaniu wspom-
nianych map.

Uwzgl´dniajàc fakt, i˝ pow-
stanie publikacji poprzedzi∏y ba-
dania terenowe, nale˝y doceniç
wysi∏ek dokumentacyjny, który
wykroczy∏ daleko poza spraw-
dzenie archiwaliów i materia∏ów
ju˝ istniejàcych. Wi´kszoÊç foto-
grafii zamieszczonych w katalo-
gu pochodzi ze zbiorów autora, 
co pozwala domniemywaç, ˝e
znaczàca ich cz´Êç zosta∏a wyko-
nana podczas osobistych objaz-
dów. Potwierdzaç to mo˝e szcze-
gó∏owoÊç opisów dotyczàcych
usytuowania, aktualnego stanu
zabytków, konstrukcji, materia∏u,

Osadnictwo holenderskie,
obecne w Polsce od XVII w. do lat
40. XX w. na terenach zalewo-
wych wzd∏u˝ rzek (m.in. Wis∏y,
Bugu, Wkry), by∏o zjawiskiem
szczególnym. Pierwsi koloniÊci 
z Flandrii i Fryzji przybyli na te
ziemie, uciekajàc przed przeÊlado-
waniami religijnymi. Mennoni-
tyzm, jako radykalny od∏am ruchu
reformatorskiego, nie by∏ akcep-
towany w ich rodzimym kraju.
Pewnà rol´ odgrywa∏y równie˝
wzgl´dy ekonomiczne. Osadnicy
holenderscy, dysponujàcy bogatà
wiedzà praktycznà w dziedzinie
uprawy ziem zagro˝onych wyle-
wami oraz reprezentujàcy dobrze
zorganizowany i wydajny typ gos-
podarowania, w znaczàcy sposób
przyczyniali si´ do powi´kszenia
area∏u ziem uprawnych. Zajmowa-
li si´ równie˝ hodowlà i sadow-
nictwem. Za ich poÊrednictwem
do Polski trafia∏y szlachetne od-
miany drzew owocowych. 

z którego zosta∏y wzniesione, roz-
planowania pomieszczeƒ, struktu-
ry przestrzennej i bry∏y. W przy-
padku niektórych obiektów autor
przedstawia ich plan, rzut przy-
ziemia bàdê przekrój w skali
1:100. Katalog obejmuje rów-
nie˝ obiekty nieistniejàce oraz
zbory i cmentarze.

Majàc na uwadze równie˝
rozleg∏oÊç terenu obj´tego opra-
cowaniem (historyczna kraina
Mazowsze), mo˝emy w pe∏ni do-
ceniç wag´ niniejszego katalogu.
Jest to pierwsza tego typu, prze-
krojowa publikacja poruszajàca
problematyk´ osadnictwa holen-
derskiego w Polsce. Tym samym
stanowi ona podstaw´ kolej-
nych badaƒ i poszukiwaƒ.
Zgromadzenie obszernej biblio-
grafii, obejmujàcej pozycje pol-
skie oraz niemieckoj´zyczne,
znaczàco u∏atwi innym bada-
czom poruszanie si´ w tym te-
macie. 
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Kontrakty osiedleƒcze kolo-
niÊci zawierali jako ludzie wolni,
a ich powinnoÊci dworskie spro-
wadza∏y si´ do czynszów pie-
ni´˝nych. Z up∏ywem czasu na
prawie holenderskim osiedlani
byli równie˝ Niemcy i Polacy.
Materialne dziedzictwo osadni-
ków holenderskich, które prze-
trwa∏o do naszych czasów wraz 
z unikalnym, kreowanym przez
stulecia krajobrazem, zas∏uguje
na szczególnà ochron´. B´dzie
ona mo˝liwa, o ile dostrze˝emy 
i docenimy wartoÊç nie tylko za-
bytków architektury, ale i uk∏adu
pól, grobli, stawów, mozaiki
wierzbowych zaroÊli, k´p wy-
nios∏ych topoli i og∏owionych
wierzb.

Powstanie niniejszego kata-
logu jest krokiem w kierunku 
lepszego poznania i zrozumienia
tej cz´Êci naszego dziedzictwa, 
a równoczeÊnie stanowi platfor-
m´ porozumienia z przedstawi-
cielami Holandii, zainteresowa-
nymi wspólnà kartà w dziejach
obu krajów. Omawiana publika-
cja zosta∏a dofinansowana przez
Komitet Badaƒ Naukowych oraz
Ambasad´ Niderlandów.

Autor odda∏ w r´ce czytelni-
ków ksià˝k´ szczególnà pod wie-
loma wzgl´dami. Katalog zosta∏

wzbogacony o cz´Êç wprowadza-
jàcà, która systematycznie i kla-
rownie przedstawia szerokie t∏o
ma∏o znanego, lecz jak˝e intere-
sujàcego i znaczàcego zjawiska,
jakim by∏o osadnictwo holender-
skie. Zabytki architektury z nim
zwiàzanej zosta∏y zanalizowane
pod wzgl´dem formalnym, jak
równie˝ ukazane w kontekÊcie
historycznym, spo∏ecznym i przy-
rodniczym. Zwrócenie uwagi na

ten ostatni aspekt jest szczególnie
wa˝ne. Dzi´ki niemu mamy do
czynienia z opracowaniem, które
w sposób istotny wzbogaca bi-
bliografi´ dotyczàcà ochrony 
krajobrazu kulturowego. Autor,
ze znawstwem przedmiotu i pasjà
osoby prawdziwie zaanga˝owa-
nej, wyjaÊnia wp∏yw uwarunko-
waƒ przyrodniczych na kszta∏to-
wanie si´ jedynych w swoim 
rodzaju uk∏adów osadniczych
oraz typów zagród. Jerzy Sza∏y-
gin podkreÊla, ˝e pozosta∏oÊci bu-
downictwa zwiàzanego z Ol´dra-
mi – jak zwano kolonistów – to
jedne z niewielu historycznych
uk∏adów osadniczych zachowa-
nych na Mazowszu w takiej skali
i w takim stanie. WartoÊci histo-
ryczne i kulturowe nie tylko poje-
dynczych obiektów, ale i ca∏ych
osad, powinny podlegaç ochronie,
aby nie straci∏y tradycyjnego
charakteru, mimo nieuchronnoÊci
przemian. Jest to tym wa˝niejsze,
˝e po 1945 r. zerwana zosta∏a
ciàg∏oÊç kulturowa i historyczna
tych terenów. Dawni osadnicy zo-
stali wysiedleni, a ludnoÊç nap∏y-
wowa przekszta∏ca∏a zastanà rze-
czywistoÊç wedle w∏asnych po-
trzeb, bez zrozumienia zasadnoÊ-
ci przyj´tych wczeÊniej rozwiàzaƒ.

2. Nowosiad∏o. Najd∏u˝szy budynek drewniany z koƒca XIX w., liczàcy ponad 30 m.

2. Nowosiad∏o. The longest wooden building from the end of the nineteenth century – more
than 30 metres-long.

3. Nowy Troszyn. Building from about 1900, former school house.

3. Nowy Troszyn. Budynek z ok. 1900 r., dawna szko∏a.
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o zbli˝onej jakoÊci ziem, zapew-
nia∏y wszystkim gospodarzom
podobne warunki uprawy. 

Dotyczy∏o to przede wszyst-
kim wsi zak∏adanych na terenach
polodowcowych, piaszczystych
sandrach i wydmach. Wsie kolo-
nijne, o zabudowie rozrzuconej,
lokowane by∏y w rejonach okre-
sowo zalewanych lub leÊnych,
przeznaczonych do wykarczowa-
nia. Osadnicy mieli prawo do sa-
modzielnego dokonywania wybo-
ru miejsca karczunku w ramach
wi´kszego wydzielonego obsza-
ru. Zabudowania wznoszone by∏y
zazwyczaj poÊrodku gruntów, skàd

Niestety, zarówno procesy
urbanizacyjne, jak i wyludnianie
si´ niektórych wsi nie sprzyjajà
zachowywaniu Êladów dawnego
osadnictwa w krajobrazie. Zdarza
si´, ˝e nowi w∏aÊciciele gospo-
darstw niszczà istniejàce struktu-
ry bàdê te˝ nie umiejà z nich
korzystaç. Pagórki chroniàce przed
zalaniem przez wysokie wody
wiosenne bywajà niwelowane,
zanieczyszczone stawy i rowy nie
odprowadzajà nadmiaru wody 
z pól. Wycinane sà wierzby, wikli-
nowe zaroÊla i topole. Z trudnych
do zasiedlenia terenów zalewo-
wych znikajà pozosta∏oÊci kultury

wspó∏zale˝noÊci natury i kultury.
Istnienie osad holenderskich do
tej pory stanowi niewàtpliwy fe-
nomen i przyk∏ad udanej wzajem-
nej wspó∏pracy cz∏owieka i natury
w kszta∏towaniu oblicza terenów
zalewanych przez rzeki. Pokazuje,
jak wiele mo˝e nauczyç si´ cz∏o-
wiek, podpatrujàc przyrod´ i z nià
wspó∏pracujàc. Jest to chyba naj-
bli˝szy naturze typ gospodarki, 
z jakà mieli do czynienia miesz-
kaƒcy Mazowsza – uwa˝a autor
publikacji. Wskazuje te˝ na fakt,
i˝ niemo˝liwa jest ochrona za-
bytków bez obj´cia nià ich sze-
roko poj´tego otoczenia.

rolnej przeniesionej tu przez ho-
lenderskich osadników.

Aby postulat ochrony czyn-
nej tego obszaru móg∏ byç reali-
zowany, konieczna jest Êwiado-
moÊç wyjàtkowoÊci tutejszych
zabytków w skali regionu i kraju,
a równie˝ w sensie ponadnarodo-
wym. Osadnictwo holenderskie,
w sposób szczególny uzale˝nione
od warunków naturalnych, by∏o
˝ywym przyk∏adem harmonijnej

bieg∏a droga ∏àczàca je z g∏ównym
traktem. Dla krajobrazu kszta∏to-
wanego przez Ol´drów typowe
by∏y: groble, domy budowane na
naturalnych wzniesieniach i spe-
cjalnie sypanych pagórkach, sta-
wy i rowy melioracyjne oraz wa-
∏y przeciwpowodziowe. W nie-
których wsiach dzia∏a∏y zwiàzki
wa∏owe, których zadaniem by∏a
budowa wa∏ów oraz dbanie o ich
stan.

Spowodowa∏o to nieodwracal-
ne zmiany w wyglàdzie wsi, a tym
samym wp∏yn´∏o na stopniowe
zacieranie wypracowanego przez
pokolenia systemu lokowania za-
gród i osad. Zagrody sytuowane
by∏y wzgl´dem stron Êwiata,
rzeki, drogi g∏ównej, z uwzgl´d-
nieniem ukszta∏towania terenu.
D∏ugie, wàskie dzia∏ki oddziela∏y
od siebie rowy melioracyjne.
Po∏o˝one prostopadle do rzeki, 

4. Nowy Troszyn. Budynek murowany wzniesiony po 1920 r. w otoczeniu charakterystycznej zieleni.

4. Nowy Troszyn. Brick building erected after 1920 and surrounded by characteristic plants.



190

6. Nowe WymyÊle. Cmentarz mennonicki.
6. Nowe WymyÊle. Mennonite cemetery.

5. Wiàczemin Polski. Zbór ewangelicki zbudowany w 1935 r., zachowany w dobrym stanie,
nieu˝ytkowany.

5. Wiàczemin Polski. Protestant church built in 1935, preserved in good condition, not used.

Jest opatrzona czarno-bia∏ymi
ilustracjami. Mo˝na mieç nadzie-
j´, ˝e nie tylko znajdzie wdzi´cz-
nych odbiorców, ale zainspiruje

powstanie kolejnych wydawnictw
poÊwi´conych temu tematowi, 
w tym równie˝ albumów.

Katalog przyczyni si´ do po-
pularyzacji tematyki ochrony 
krajobrazu i bogactwa tradycji
holenderskich tak pod wzgl´dem
form architektury, jak i specyfiki
pejza˝u. Publikacjà tà powinni
zainteresowaç si´ nie tylko etno-
grafowie, regionaliÊci i architekci,
ale równie˝ ekolodzy, architekci
krajobrazu, osoby zainteresowane
historià Mazowsza oraz te, któ-
rym droga jest pami´ç o tradycji
tych ziem. Jest ona wa˝nym argu-
mentem w dyskusji na temat
zabytku, jako aktywnego noÊnika
wiedzy zawsze aktualnej oraz
stanowi Êwiadectwo doÊwiadczeƒ
wielu pokoleƒ, których dorobek
d∏ugo pozostawa∏ niedoceniany.

Publikacj´ zamyka mapa,
która przedstawia lokalizacj´
wszystkich wsi holenderskich na
Mazowszu. Przedstawiona w ca-
∏oÊci jest ona jednak ma∏o czytel-
na. T´ niedogodnoÊç niwelujà 
w pewnym stopniu powi´kszenia
jej fragmentów wyst´pujàce na
kolejnych stronach.

Omawiana ksià˝ka powsta-
wa∏a przy poparciu Instytutu
Etnologii i Antropologii Kultu-
rowej Uniwersytetu Warszaw-
skiego. Wp∏yn´∏o to na decyzj´
Komitetu Badaƒ Naukowych 
o przyznaniu funduszy na jej
wydanie. Ukaza∏a si´ drukiem
dzi´ki warszawskiemu wydaw-
nictwu DiG, które jest znane 
z dostarczania na rynek ksi´gar-
ski interesujàcych pozycji z za-
kresu nauk humanistycznych.
Zosta∏a wydana w wygodnym for-
macie i twardej oprawie, w nak∏a-
dzie zaledwie 500 egzemplarzy.

This is the first publication
which systematically discus-

ses the material heritage associat-
ed with Dutch settlements in 
terrains which historically be-
longed to Mazovia. A presenta-
tion of 191 Mazovian villages,

arranged in alphabetical order and
located upon the basis of Dutch
law. 

The descriptions, enhanced
with fragments of historical
maps, contain information about
the residential and farm build-

ings, and take into account their
localisation, current preservation,
types of construction, the layout
of the interiors and a characteris-
tic of the brick. The catalogue 
contains data pertaining to
churches and cemeteries.

CATALOGUE OF MONUMENTS OF DUTCH SETTLEMENTS IN MAZOVIA 
Jerzy Sza∏ygin, Wyd. DiG, Warszawa 2004
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Barbara Jamska
historyk sztuki
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SPOTKANIA W WILLI STRUVEGO 1998-2001 
WYK¸ADY O DZIEDZICTWIE KULTURY

Red. Katarzyna Jagoda Kwieciƒska 
Wyd. Towarzystwo Opieki nad Zabytkami, Warszawa 2001

Jednym z przejawów dzia∏al-
noÊci Towarzystwa Opieki nad

Zabytkami jest organizacja co-
miesi´cznych wyk∏adów profe-
sorskich z zakresu dziedzictwa
kultury. Spotkania, odbywajàce si´
w Willi Struvego – dawnej war-
szawskiej siedzibie TOnZ-u – za-
owocowa∏y wydaniem w 2001 r.
publikacji zbierajàcej wystàpie-
nia z lat 1998-2001. Tematyka
wyk∏adów wpisuje si´ w szcze-
gólnà misj´ Towarzystwa, jakà
jest popularyzacja ochrony pa-
miàtek przesz∏oÊci i umo˝liwie-
nie mi∏oÊnikom zabytków kon-
taktu z wiedzà wybitnych huma-
nistów – historyków, historyków
sztuki, kultury, urbanistyki, ale
tak˝e archeologów, architektów,
konserwatorów, muzykologów,
geologów i prawników. Dzisiaj,
po trzech latach od wyg∏oszenia
ostatniego z wyk∏adów, cz´Êç
wypowiedzi ma charakter histo-
ryczny, jednak˝e ta dezaktualiza-
cja nie wp∏ywa na ogólnà wartoÊç
merytorycznà ksià˝ki.

Publikacj´, sk∏adajàcà si´ 
z 27 autoryzowanych tekstów
spisanych z nagraƒ, otwiera 
postawione przez Tadeusza

Chrzanowskiego pytanie Czy Po-
lakom potrzebne sà zabytki?
Autor przedstawia krótko histori´
zainteresowania Polaków pamiàt-
kami przesz∏oÊci, po czym prze-
chodzi do analizy problemu 
w czasach nam wspó∏czesnych.
Ganiàc rodaków za opiesza∏oÊç 
w inwentaryzacji i badaniach, za
brak troski o budownictwo za-
stane na zachodnich obszarach,
równoczeÊnie pe∏en jest podziwu
dla zapa∏u i ogromnego wysi∏ku
w∏o˝onych w odbudow´ kraju po
zniszczeniach wojen XX w. 

Podobnà tematykà zajmuje si´
Olgierd Czerner, mówiàc o Dro-
gach i bezdro˝ach konserwacji
zabytków w Polsce w koƒcu 
XX wieku. Autor zauwa˝a wzrost
zainteresowania historià wÊród
lokalnych spo∏ecznoÊci, t´sknot´
za nigdy nieoglàdanà przesz∏o-
Êcià, owocujàcà odbudowà histo-
rycznych centrów miast, np. El-
blàga, Ko∏obrzegu, Lublina czy
Szczecina. Postrzegajàc du˝y pro-
blem w funkcjonowaniu s∏u˝b
konserwatorskich, niebezpieczeƒ-
stwa wynikajàce ze zniesienia mo-
nopolu PKZ, nazbyt kreatywne
podejÊcie cz´Êci konserwatorów

do rekonstruowanej materii, po-
stuluje koniecznoÊç wypracowania
nowej ustawy dotyczàcej ochrony
zabytków. Powy˝szy problem od
strony prawnej przedstawia Sta-
nis∏aw WaltoÊ w artykule Praw-
na ochrona dóbr kultury w Euro-
pie, wskazujàc na konkretne usta-
wy czy regulacje prawne obo-
wiàzujàce w Polsce w porówna-
niu z obowiàzujàcymi w Unii
Europejskiej.

DoÊwiadczeniami z zakresu
ochrony zabytków archeologicz-
nych dzieli si´ Lech Krzy˝aniak,
dyrektor Muzeum Archeologicz-
nego w Poznaniu, który kierowa∏
badaniami wykopaliskowymi 
w Egipcie i Sudanie. Dzia∏alnoÊç
polskich archeologów ratujàcych
od zniszczenia m.in. freski 
w Farras i opiekujàcych si´ do
dziÊ zbiorami Muzeum Narodo-
wego w Chartumie w znacznym
stopniu kszta∏tuje opini´ o Polsce
za granicà. JednoczeÊnie w kraju
daje si´ zauwa˝yç wzrost Êwiado-
moÊci potrzeby prowadzenia ba-
daƒ archeologicznych, widoczny
chocia˝by we wzorowej wprost
wspó∏pracy badaczy z firmà bu-
dujàcà Gazociàg Jamalski.

The Dutch settlement move-
ment developed from the seven-
teenth century to the 1940s, and
was connected with the overflow
land along various rivers, includ-
ing the Vistula, the Bug and 
the Wkra. The specific type of
farming was adapted to the 
natural conditions, which, in turn,

determined given construction
solutions and affected the shaping
of the local landscape. 

The Dutch settlements in
Mazovia comprise an exceptional
phenomenon, whose merits are
enhanced by the fact that they
were one of the few to have sur-
vived in Poland on such a scale

despite the severance of the cul-
tural continuum after the second
world war.   

The catalogue is supplement-
ed by a copious bibliography and
maps presenting the range of the
phenomenon within the former
boundaries of Mazovia.

PIÂMIENNICTWO




