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Jerzy Sza∏ygin
etnograf
Stowarzyszenie Konserwatorów Zabytków

Fenomen osadnictwa holender-
skiego w Polsce nie doczeka∏

si´ niestety do tej pory pe∏nego
opracowania. Choç przyznaç trze-
ba, ˝e zainteresowanie badaczy
tym zagadnieniem w ostatnim
okresie wzrasta, niemniej dalecy
jesteÊmy od tego, aby stwierdziç,
˝e dysponujemy pe∏nà wiedzà na 
ten temat.

Nieznane sà przede wszys-
tkim ca∏kowite zasoby zabytków
ze zjawiskiem tym zwiàzanych
(wsie, zagrody, budynki). Na do-
brà spraw´ nie wiadomo dok∏a-
dnie, jaki zasi´g mia∏a koloniza-
cja, ile wsi i osad za∏o˝yli kolo-
niÊci, jak licznie przybyli na na-
sze ziemie. Brak rozeznania do-
tyczy wielu szczegó∏ów, choçby
tak zasadniczego, jak autentycz-
ne wyposa˝enie holenderskich
domów. Na szcz´Êcie pewne zbio-
ry obiektów ruchomych istniejà 
w kilku muzeach w Polsce, dajà
nam one jednak jedynie nik∏y
fragment wiedzy na interesujàcy

nas temat. Jeszcze mniej informa-
cji mamy o codziennym ˝yciu
osadników, ich zwyczajach i oby-
czajach, ubiorach itp.

Zarówno te materialne, jak 
i niematerialne pozosta∏oÊci po
osadnictwie stanowià wielkà war-
toÊç nie tylko dla kultury pol-
skiej, ale i dla holenderskiej oraz
niemieckiej. Niestety, jest ona
niedostrzegana, nara˝ona na
zniszczenie, a co gorsza – na za-
pomnienie. 

Aby chroniç konkretne obiek-
ty, ich zespo∏y czy te˝ krajobraz
kulturowy, konieczne jest roz-
poznanie skali osadnictwa holen-
derskiego w Polsce i jego pozo-
sta∏oÊci, jak równie˝ wartoÊci za-
chowanych obiektów zabytko-
wych. Wa˝ne jest zapoznanie 
z wagà tego zjawiska oraz wy-
nikami badaƒ decydentów i s∏u˝by

powo∏ane do ochrony zabytków,
a tak˝e zwrócenie uwagi spo∏e-
czeƒstwa na jego znaczenie dla
wspólnego dziedzictwa europej-
skiego.

KoloniÊci holenderscy – men-
nonici – pojawili si´ w Polsce 
w 1. po∏. XVI w. Kim byli i jakà
dysponowali wiedzà, która poz-
woli∏a im w stosunkowo krótkim
czasie zagospodarowaç nieu˝ytki
wzd∏u˝ Wis∏y, Warty czy Bugu,
obszary wcià˝ zachwycajàce swà
surowoÊcià? 

Przybyli z terenów dzisiejszej
Holandii (Flandrii i Fryzji). Ich
nap∏yw spowodowany by∏ prze-
Êladowaniami religijnymi i licz-
nymi pogromami nowochrzczeƒ-
ców i mennonitów. By∏y to sekty
wywodzàce si´ z czasów refor-
macji religijnej. Zasadà naczel-
nà mennonitów by∏a powszechna 

2. Marynowy, gm. Nowy Dwór Gdaƒski, podcieniowy dom ˝u∏awski.
2. Marynowy, commune of Nowy Dwór Gdaƒski, an arcade house in the ˚u∏awy region.

1. Zwarte obszary zasiedlone przez osad-
ników „ol´derskich” (kolor czerwony).
Wszystkie rys. i fot. J. Sza∏ygin.
1. Complex regions settled by “Dutchmen”
(Ol´derzy) (marked in red). All drawings
and photos: J. Sza∏ygin.
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równoÊç, przede wszystkim wobec
Boga. Mennonici praktykowali
prawdziwe braterstwo i mi∏oÊç
pomi´dzy cz∏onkami swego KoÊ-
cio∏a. Wyznawali koniecznoÊç
dzielenia si´ posiadanymi dobra-
mi w duchu wzajemnej pomocy,
dla zaspokojenia potrzeb innych.
Nie chrzcili niemowlàt, co wyni-
ka∏o z przyj´tej przez nich biblij-
nej koncepcji KoÊcio∏a. Chrzest
przyjmowali w wieku dojrza∏ym.
Nie wolno im by∏o sprawowaç
˝adnych urz´dów ani te˝ s∏u˝yç
w wojsku.

Przybysze reprezentowali wy-
soki poziom gospodarki i kultury
osadniczej, przez co stali si´

osadnikami wysoce po˝àdanymi.
Polska uwa˝ana by∏a wówczas za
kraj pe∏en swobód, w którym 
panowa∏a tolerancja religijna. Do
sprowadzenia mennonitów przy-
czyni∏ si´ prawdopodobnie naj-
wybitniejszy przedstawiciel pol-
skiej reformacji, Jan ¸aski.
Podczas swoich podró˝y do Fry-
zji zetknà∏ si´ on z Menno
Simonsem, duchowym przywód-
cà sekty, z którym toczy∏ pole-
miki na tematy doktrynalne.

Mennonici osiedlali si´ na 
˚u∏awach WiÊlanych i w okoli-
cach Gdaƒska. Za pierwszà osa-
d´ mennonickà uwa˝a si´ wieÊ 
Tujce (Trigenhof), za∏o˝onà przez

burmistrza gdaƒskiego, Fabera1. 
Fakt ten potwierdza przybycie do
Gdaƒska w 1549 r. Menno Si-
monsa, co mo˝e Êwiadczyç na 
korzyÊç teorii, ˝e osadzenie men-
nonitów na tych terenach mu-
sia∏o byç akcjà zorganizowanà.
Przedstawiciele Rady Miasta za-
gwarantowali mennonitom m.in.
swobody religijne, jak równie˝
inne przywileje, np. ulgi zwiàza-
ne z p∏aceniem czynszu i podat-
ku na rzecz w∏aÊciciela ziemi 
i paƒstwa, w zamian za co osad-
nicy zobowiàzali si´ do ró˝nora-
kich prac majàcych na celu inten-
syfikacj´ gospodarki rolnej oraz
zagospodarowanie podmok∏ych
terenów i nieu˝ytków2. Koloni-
zacji sprzyja∏y tak˝e czynniki po-
lityczne. Wprowadzona w 1573 r.
Konfederacja Warszawska zapew-
ni∏a innowiercom osiedlajàcym
si´ na terenach Rzeczypospolitej
wolnoÊç wyznania. Jednak naj-
wi´ksze znaczenie dla rozwoju
kolonizacji w jej poczàtkowym
okresie mia∏y kontakty gospodar-
cze Gdaƒska z Amsterdamem.
Najwi´cej kolonistów pochodzi-
∏o z Fryzji, ale sporo by∏o te˝
kolonistów dolnoniemieckich3. 
W 1568 r. przybysze holenderscy
zostali osadzeni przez starost´
rogoênickiego Jana Dulskiego na
Nizinie Sartawicko-Nowskiej:
„daje on 50 w∏ók Tomaszowi 
i Piotrowi Jansen, Leonardowi

3. Sady, gm. S∏ubice, nr posesji 15, rzut przyziemia dawnego zboru mennonickiego z 1806 r.
3. Sady, commune of S∏ubice, lot no. 15, ground plan of the ground floor of a former
Mennonite church from 1806.

4. Wilków nad Wis∏à, gm. Leoncin, nr posesji 21, rzut przyziemia cha∏upy typu niemieckiego (Langhof), najpowszechniej wyst´pujàcej m.in.
na Mazowszu. 
4. Wilków on the Vistula, commune of Leoncin, lot no. 21, ground plan of the ground floor of a German-type cottage (Langhof), the most
widespread in, i. a. Mazovia.
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von Pho, Bernardowi von Bayer,
Andrzejowi Unruh razem z ich
domownikami i krewniakami”4.
W 1577 r. w okolicach Malborka
istnia∏o ju˝ 12 miejscowoÊci za-
mieszkanych przez osadników.
Kolejne osady powstajà w latach
1600-1650 w okolicach Che∏ma 
i Âwiecia oraz w pocz. XVII w. 
w okolicach Torunia i W∏oc∏aw-
ka5. KoloniÊci docierajà równie˝
do Warszawy, gdzie w 1628 r.
osiedlajà si´ na Saskiej K´pie.

Obszar osadnictwa holender-
skiego w pierwszym okresie ko-
lonizacji nie ogranicza∏ si´ jedy-
nie do dolnej Wis∏y. W 1599 r. 
z inicjatywy starosty puckiego 
Jana Wejchera koloniÊci zostajà
osadzeni nad Regà, w dwóch
wsiach: Karwieƒskie i Kniewskie
B∏ota. Kolonizowane sà równie˝
tereny nad Bugiem (wsie Neu-
dorf i Neubrau)6, okolice S∏awa-
tycz7, a tak˝e obszary po∏o˝one 
z dala od wi´kszych rzek, jak np.
wsie na Ziemi Sochaczewskiej za-
siedlone przez Hieronima Radzie-
jowskiego w 1645 r. – Baranów,
Jaktorów, Kaski oraz Szczawinek8.

Pierwszymi kolonistami, jak
powiedziano wczeÊniej, byli

Holendrzy, w póêniejszym nato-
miast okresie (XVIII w.) g∏ównie
rolnicy niemieccy z Dolnych 
Niemiec oraz w∏oÊcianie polscy.
Stàd w∏aÊnie na okreÊlenie osad-
ników wzi´∏a si´ spolszczona
nazwa „ol´der”, oznaczajàca ju˝
nie tylko ich narodowoÊç, ale
równie˝ system gospodarowania
przyniesiony z Holandii, oparty
na du˝ej wolnoÊci i (w poêniej-
szym okresie) wieczystej dzier-
˝awie, obcià˝ony jedynie czyn-
szami pieni´˝nymi p∏aconymi na
rzecz w∏aÊciciela gruntów. 

Kolonistów osadzano zawsze
bàdê nad brzegami rzek, bàdê na
nieu˝ytkach i mokrad∏ach. Dzi´ki
wyniesionemu z ojczyzny wielo-
wiekowemu doÊwiadczeniu w wal-
ce z wodà potrafili oni drogà zak-
∏adania ca∏ego systemu rowów,
tam i grobli wspaniale zagospo-
darowaç nawet ca∏kiem nieu˝y-
teczne, z pozoru nienadajàce si´
do prowadzenia dzia∏alnoÊci gos-
podarczej obszary. Gospodarka
ich, w której dominujàcà rol´
odgrywa∏y hodowla byd∏a oraz sa-
downictwo, cechowa∏a si´ znacz-
nie wi´kszà wydajnoÊcià, nowo-
czesnoÊcià i lepszà organizacjà

pracy ni˝ gospodarka ch∏opów
paƒszczyênianych. Stàd te˝ kolo-
nizacja terenów le˝àcych dotàd
od∏ogiem przynios∏a ich w∏aÊci-
cielom wielkie korzyÊci, dopro-
wadzi∏a bowiem do rozszerzenia
area∏u ziem uprawnych, zasiedle-
nia pustek, osuszenia mokrade∏,
trzebienia lasów oraz intensyw-
niejszego wykorzystania past-
wisk i ∏àk. 

Kolonizacja holenderska by-
∏a w ca∏oÊci kolonizacjà rolnà9.
OdmiennoÊç gospodarki Holen-
drów by∏a tak oczywista i pow-
szechnie znana, ˝e w umowach
przewa˝nie tym si´ nie zajmo-
wano. Ukszta∏towanie zasiedla-
nego terenu oraz charakter i wy-
dajnoÊç gleby mia∏y wp∏yw nie
tylko na ˝ycie gospodarcze „ol´-
drów”, ale równie˝ na formy
osadnictwa i charakteryzujàce si´
oryginalnoÊcià wyglàdu budow-
nictwo. Niemal wszystkie osady
powstawa∏y na pe∏nych polodow-
cowych wód sandrach i wydmach
moreny czo∏owej. Uprawiana
przez kolonistów ziemia by∏a ró˝-
nej klasy, np. naj˝yêniejsze gleby
wyst´powa∏y na ˚u∏awach WiÊla-
nych, zaÊ w miar´ posuwania si´
w gór´ Wis∏y by∏y one coraz
s∏absze. Osadnicy mieszkali 
w rz´dówkach lub wsiach kolonij-
nych10. Rz´dówka, starsza z form
osadniczych, budowana by∏a nad 
rzekami czy zbiornikami wód.
Ka˝dy z osadników otrzymywa∏

5. Pomocnia, gm. Pomiechówek, nr posesji 16, zagroda holenderska z domem usytuowanym
od strony wschodniej, mieszczàcym pod wspólnym dachem cz´Êç mieszkalnà i obor´.
5. Pomocnia, commune of Pomiechówek, lot no. 16, Dutch farmstead with a house located
to the east with a residential part and a barn under a single roof.

6. Wilków nad Wis∏à, gm. Leoncin, nr po-
sesji 20, drewniane zwieƒczenie wy-
wietrznika z obory.
6. Wilków on the Vistula, commune of
Leoncin, lot no. 20, wooden crowning of 
a barn window vent.
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7. Drzwi wejÊciowe do cz´Êci mieszkalnej i gospodarczej w domach holenderskich z okolic
Warszawy.
7. Entrance door to the residential and farm part of Dutch houses in the region of Warsaw.

wàski pas gruntu, biegnàcy pro-
stopadle do cieku wodnego (rze-
ki). Gospodarstwo lokowano na
jednym koƒcu takiego pasa, 
w pobli˝u wody. Poszczególne
gospodarstwa ∏àczone by∏y drogà
biegnàcà wzd∏u˝ rzeki poprzecz-

nie do owych pasów. Droga ta
cz´sto znajdowa∏a si´ na wale
przeciwpowodziowym. Inaczej
wyglàda∏a wieÊ rozrzucona, loko-
wana najcz´Êciej w celu wykar-
czowania lasu oraz zagospodaro-
wania nieu˝ytków zalewanych

okresowo przez rzek´. Zazwyczaj
w∏aÊciciel gruntu zezwala∏ osad-
nikom na wykarczowanie pew-
nego fragmentu lasu, a ka˝dy ko-
lonista przewa˝nie sam wybiera∏
sobie miejsce dogodne na kar-
czunek. Uzyskane w ten sposób 
i przeznaczone pod upraw´ 
grunty zbli˝one by∏y do kwadra-
tu lub wieloboku. Budynki sta-
wiano najcz´Êciej poÊrodku owych
gruntów. Gospodarz prowadzi∏
od nich drog´ do traktu g∏ówne-
go, biegnàcego przez osad´ lub 
w jej pobli˝u. 

Mo˝na wyró˝niç dwa typy
gospodarstw holenderskich. Pier-
wszy to du˝e, bogate gospodar-
stwa, które powstawa∏y w po-
czàtkowym okresie kolonizacji 
w Prusach Królewskich i Ksià-
˝´cych, na dobrych glebach. Do
drugiego typu nale˝à osady za-
k∏adane w póêniejszym czasie 
w górze Wis∏y, ma∏e, mniej wy-
dajne, biedniejsze.

Najwa˝niejszym zadaniem
kolonistów by∏o osuszenie za-
siedlanych gruntów. Pierwsze
prace melioracyjne dokonywane
by∏y równolegle z budowà domu,
a w∏aÊciwie z przygotowywa-
niem miejsca pod jego budow´.
Podmok∏y, niegoÊcinny teren prze-
cinano odwadniajàcymi rowami 
i kana∏ami, wykopywano g∏´bo-
kie stawy, w których w czasie
opadów mia∏ si´ gromadziç nad-
miar wody, zaÊ wydobytà ziemi´
przewo˝ono na miejsce siedliska 
i usypywano wzgórek, na którym
stawiano dom, a cz´sto i ca∏à za-
grod´. Wszystkie dzie∏a meliora-
cyjne – kana∏y, stawy, zastawki,
Êluzy itp. wymaga∏y póêniej nie-
rzadko rozbudowy, a na pewno
konserwacji, naprawy i pog∏´bia-
nia, zw∏aszcza po powodziach,
kiedy to ulega∏y zamuleniu.

Charakterystyczne dla krajo-
brazu wsi holenderskiej by∏y,
obok rowów i stawów meliora-
cyjnych, wa∏y przeciwpowodzio-
we i wy˝ej wspomniane sztucz-
nie usypane wzgórki. Wa∏y chro-
niàce ziemie i gospodarstwa
osadników przed zalaniem by∏y
pierwotnie stosunkowo niewiel-
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seniorom rodziny za mieszkanie.
Za nià znajdowa∏ si´ w∏aÊciwy
budynek mieszkalny, dalej obora
i stajnia, za nimi stodo∏a. Mi´dzy
stodo∏à a stajnià dobudowywano
prostopadle do nich pomieszcze-
nie przeznaczone na pasz´. Tego
typu zabudowanie, majàce form´
zagrody kàtowej, charakterysty-
czne by∏o dla pierwszych kolo-
nistów, zasiedlajàcych tereny ˚u-
∏aw WiÊlanych. 

Drugi typ zagrody, niemiec-
ki, dominujàcy m.in. na Mazow-
szu, wià˝e si´ z póêniejszà fa-
là osadnictwa holenderskiego.
Zagroda ma kszta∏t rz´dówki, tj.
wszystkie budynki znajdujà si´
pod jednym dachem i stojà w jed-
nej linii (dom typu Langhof13).
Cz´Êç mieszkalna sk∏ada∏a si´
zwykle z czterech pomieszczeƒ
rozlokowanych wokó∏ centralnie
umieszczonego systemu ognio-
wego, dwie komory usytuowane
na granicy z oborà pe∏ni∏y rol´
Êluzy dla nieczystoÊci, dalej zaÊ
by∏a obora, a nast´pnie stodo∏a
(sporadycznie, gdy˝ najcz´Êciej
stawiano jà oddzielnie). Funkcje
gospodarcze pe∏ni∏ bardzo cz´sto
strych, przechowywano tam bo-
wiem p∏ody rolne, a nierzadko 
na wypadek powodzi wydzielano
pomieszczenia mieszkalne. Ten

typ zagrody sprawdzi∏ si´ w gos-
podarstwach ma∏orolnych ch∏o-
pów, gdzie nie trzeba by∏o budo-
waç osobnej stodo∏y.

Trzeci typ stanowi zagroda
polska, charakterystyczna dla ko-
lonistów pochodzenia polskiego,
osadzanych na prawie holender-
skim od XVIII w. W zagrodzie 
tej wszystkie budynki (dom, sto-
do∏a, obora) sytuowane by∏y od-
dzielnie, w rozproszeniu, naj-
cz´Êciej na planie czworoboku. 

kie i wiosenne wody cz´sto moc-
no je narusza∏y. Dlatego te˝ sa-
dzono wierzby i topole, które
mia∏y zabezpieczyç okolic´ przed
krà i czynionymi przez nià szko-
dami. Dopiero póêniej zacz´to
sypaç wi´ksze wa∏y, skuteczniej
opierajàce si´ naporowi wód
rzecznych. Powstawa∏y nawet
Zwiàzki Wa∏owe11, które za zada-
nie obra∏y sobie budow´ i kon-
serwacj´ wa∏ów przeciwpowo-
dziowych. Domy, aby zapobiec
ich ca∏kowitemu zalaniu, sta-
wiano na wy˝szych miejscach.
Temu w∏aÊnie s∏u˝y∏y sztuczne
pagórki, tworzone z braku natu-
ralnych wzniesieƒ. Holendrzy nie
bali si´ wody, a wylew nie by∏
uwa˝any przez nich za kl´sk´,
jeÊli tylko zalewa∏ dolne pi´tro
czy piwniczk´. Inwentarz ˝ywy,
zapasy i pasze przenoszono na
strych, pozostawiajàc na pastw´
wody puste pomieszczenia.
Czyni∏a ona wiele szkód, lecz
równie˝ i du˝o dobrego. Przede
wszystkim nanosi∏a ˝yzny namu∏,
zatrzymywany przez plecione
p∏oty, drzewa i krzewy, który
pozwala∏ osiàgnàç wysokie plo-
ny, a jednoczeÊnie wymywa∏a 
z obór na pola bydl´cy nawóz. T´
ostatnià czynnoÊç umo˝liwia∏o
odpowiednie ulokowanie domu.
By∏ on zawsze stawiany cz´Êcià
mieszkalnà w gór´ nurtu rzeki lub
prostopadle do jej biegu. Dlatego
powodziowa woda najpierw wp∏y-
wa∏a do cz´Êci mieszkalnej, a do-
piero potem do cz´Êci gospodar-
czej. Tym samym wszelkie nie-
czystoÊci by∏y z domu wymywa-
ne i zatrzymywa∏y si´ na stawia-
nych na polach plecionych wierz-
bowych p∏otach, rozciàgni´tych
pomi´dzy wierzbami i topolami.

We wsiach holenderskich
wyst´pujà trzy typy zabudowaƒ:
fryzyjski, niemiecki i polski.

Zagroda fryzyjska ∏àczy∏a
pod wspólnym dachem wszyst-
kie budynki, stykajàce si´ ze so-
bà pod ró˝nymi kàtami (domy 
typu Winkelhof i Kreuzhof12). 
Z przodu stawiana by∏a zwykle
ma∏a przybudówka mieszkalna,
nieraz pi´trowa, która s∏u˝y∏a

8. Sady, gm. S∏ubice, nr posesji 15, zbór mennonicki z 1806 r.
8. Sady, commune of S∏ubice, lot no. 15, Mennonite church from 1806.

9. Wilków nad Wis∏à, gm. Leoncin, nr
posesji 3, detal szczytu dachu w nieist-
niejàcym ju˝ domu.
9. Wilków on the Vistula, commune of
Leoncin, lot no. 3, detail of a roof gable in
a non-extant house. 
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Wyró˝nione typy zagród, 
z wyjàtkiem zagrody fryzyjskiej
w∏aÊciwej dla ˚u∏aw, nie by∏y
charakterystyczne dla konkret-
nego terenu, najcz´Êciej wyst´-
powa∏y obok siebie, a o ich ró˝-
norodnoÊci decydowa∏a przede
wszystkim narodowoÊç i zamo˝-
noÊç kolonisty.

Cz´Êç domów holenderskich
wyposa˝ano w naro˝ne lub fron-
towe podcienia. By∏y one zna-
kiem zamo˝noÊci gospodarza,
dlatego te˝ spotyka si´ je najcz´Ê-
ciej na nizinach nadwiÊlaƒskich,
szczególnie na ˚u∏awach, gdzie
wyst´powa∏y najwi´ksze i najbo-
gatsze gospodarstwa. Podcienia
owe stanowià nierzadko specjal-
nà pi´trowà przybudówk´, wysu-
ni´tà przed chat´ i wspartà na 
5-6 s∏upach. Jest ona tak wysoka
jak chata i tak szeroka, ˝e tworzy
podjazd dla wozów. Ca∏a górna
cz´Êç, s∏u˝àca za spichlerz lub
mieszkanie, jest z frontu i z bo-
ków obita deskami lub wykona-
na z litych bali i przykryta dwu-
spadowym daszkiem. S∏upy majà
wysokoÊç zr´bu chaty, w prze-
kroju sà koliste lub czworo-
boczne, po∏àczone zastrza∏ami 
z poziomà belkà dêwigajàcà
podcienie.

Budownictwo holenderskie
jest przede wszystkim budownic-
twem drewnianym. Podstawo-
wymi materia∏emi sà sosna, to-
pola (Êciany) i dàb (podwalina, 
s∏upy). Budynki stawiane by∏y 
w konstrukcji zr´bowej lub zr´-
bowo-sumikowo-∏àtkowej oraz
s∏upowo-ryglowej. Zràb budyn-
ku uk∏adano bezpoÊrednio na 
ziemi lub na fundamencie wyko-
nanym ze s∏upów d´bowych wbi-
tych w ziemi´, umieszczonych
pod wiàzaniami konstrukcyjny-
mi albo na polnych kamieniach
po∏o˝onych pod ca∏à d∏ugoÊcià
podwaliny. Bale zr´bu by∏y cio-
sane lub tarte, na w´g∏ach ∏àczo-
ne na „rybi ogon” lub „na za-
mek”, bale podwaliny natomiast
∏àczono „na zamek”, a na d∏ugo-
Êci na „piorunowy znak”. Âciany,
najcz´Êciej w oborze, stabilizo-
wano lisicami – pionowymi s∏up-
kami przymocowanymi z dwóch
stron bali lub podciàgiem (sos-
r´bem) – belkà biegnàcà wzd∏u˝
budynku pod belkami stropo-
wymi. Uszczelniano je glinà,
mchem, sporadycznie listwami.
Dom nakryty by∏ krokwiowo-
j´tkowym dachem opartym na
belkach stropowych lub ostatniej
belce zr´bu. Ze wzgl´du na du˝à

wysokoÊç dachu wzmacniano go
najcz´Êciej stolcem i krzepicami.
Mia∏ form´ dwuspadowà, rzadziej
naczó∏kowà, pokryty by∏ s∏omà,
dachówkà, gontem lub blachà.

Domy „ol´derskie” do dnia
dzisiejszego sprawiajà, w poró-
wnaniu z zabudowaniami wsi
polskiej, imponujàce wra˝enie.
Dzi´ki odmiennemu systemowi
gospodarowania, znacznej nieza-
le˝noÊci i samorzàdnoÊci, a prze-
de wszystkim zamo˝noÊci kolo-
nistów, staç ich by∏o na stawianie
du˝ych budynków, ozdobionych
bogatà stolarkà okiennà i drzwio-
wà, która do dziÊ potrafi zadziwiç
swoim pi´knem i profesjonaliz-
mem wykonania. 

Zasoby osadnictwa i archite-
ktury holenderskiej ulegajà po-
wolnym przeobra˝eniom. Na sku-
tek przerwania w 1945 r. ciàg-
∏oÊci kulturowej i historycznej 
terenów obj´tych kolonizacjà (wy-
siedlenie osadników), poszcze-
gólne zabudowania, zagrody 
i wsie „ol´derskie” przekszta∏ca-
ne sà wed∏ug nowych wzorców.
Obecni w∏aÊciciele nie czujà
przywiàzania do terenu, na któ-
rym ˝yjà, nie rozumiejà sensu 
i celowoÊci konkretnych rozwià-
zaƒ – czy to formy i rozplanowa-
nia cha∏up i zagród, czy te˝ ich
usytuowania na specjalnie usy-
panych wzgórkach, w oddaleniu
od g∏ównych dróg, poÊród sztucz-
nych nasadzeƒ.

W∏aÊnie ten brak zrozumie-
nia prowadzi do niedocenienia
dokonaƒ poprzednich w∏aÊcicieli.
Niekonserwowanie zabudowaƒ,
przebudowywanie ich, sytuowa-
nie nowych budynków na ni˝-
szych miejscach doprowadzi∏o do
zmiany krajobrazu kulturowego
wsi i powolnej destrukcji zacho-
wanych obiektów. Niewiedza,
jakim gospodarczym celom mia∏o
s∏u˝yç osadnictwo, niezrozumie-
nie jego naturalnego powiàzania
z otaczajàcà przyrodà, a zw∏asz-
cza jego Êcis∏ego zwiàzku z rze-
kà spowodowa∏y wiele niepo˝à-
danych przekszta∏ceƒ. MàdroÊç 
i doÊwiadczenie „ol´drów” po-
twierdzane jest co roku, kiedy to

10. Nowy Kazuƒ, gm. Czosnów, nr posesji 22, zbór mennonicki z 1892 r.
10. Nowy Kazuƒ, commune of Czosnów, lot no. 22,  Mennonite church from 1892.
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˝onych przez kolonistów osad
zachowa∏o swój tradycyjny his-
toryczny charakter. Dotyczy to
zw∏aszcza uk∏adów wiejskich.
Wsie sytuowane w pobli˝u rzek –

rz´dówki, ale równie˝ wsie ko-
lonijne, praktycznie nie uleg∏y
wi´kszym zmianom. Wszystkie
elementy je tworzàce (system
dróg, lokalizacja dzia∏ek, sztucz-

ne nasadzenia, melioracje itp.) sà
w dobrym stanie. Jest to spowo-
dowane znacznym oddaleniem 
od centrów administracyjnych –
lokalne drogi i d∏ugie dojazdy 
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zwi´kszajàcy si´ poziom wód
gruntowych zagra˝a podmaka-
niem nisko postawionych domów
lub, w wypadku Ênie˝nych zim,
wr´cz zalewaniem dolnych kon-
dygnacji budynków.

Nie wykorzystuje si´ starych
doÊwiadczeƒ kolonistów – wzgór-
ki sà niwelowane, wierzby, to-
pole, wikliny wycinane, rowy, 
a zw∏aszcza stawy gromadzàce
nadmiar wód niekonserwowa-
ne, przez co ulegajà zamuleniu.
Wszystko to prowadzi do nieko-
rzystnych zmian w krajobrazie
kulturowym obszarów nadrzecz-
nych. Zmienia si´ równie˝ przez-
naczenie wielu siedlisk, które 
w wyniku wyludniania si´ i sta-
rzenia wsi zaczynajà pe∏niç funk-
cje rekreacyjne. Powstajà nowe
domy, niemajàce zupe∏nie nic
wspólnego z zabudowà wiejskà,
teren ulega powolnej urbanizacji.

Pomimo to jednak wiele za∏o-

nie podlegajà szybkim zmianom.
Dzi´ki temu przeobra˝enia, jakie
mo˝emy obserwowaç, nie zak∏ó-
cajà zachowanych tradycyjnych
rozwiàzaƒ. Zabytkowa zabudowa
jest w takim stanie, ˝e w dalszym
ciàgu mo˝emy mówiç o istnieniu
jednego z ostatnich autentycz-
nych zespo∏ów historycznego 
budownictwa w Polsce.

Stanowi ono niewàtpliwy fe-
nomen i przyk∏ad udanego zwiàz-
ku cz∏owieka i natury (rzeki).
Ukazuje, jak wiele mo˝e nauczyç
si´ cz∏owiek, podpatrujàc przy-
rod´ i z nià wspó∏pracujàc. Jest 
to chyba najbli˝szy naturze typ
gospodarki, z jakà mieli do czy-
nienia mieszkaƒcy terenów zale-
wowych, przeniesiony bezpoÊred-
nio z ojczyzny pierwszych osad-
ników – Niderlandów. Dlatego
te˝ nale˝y chroniç i propagowaç
pozosta∏oÊci tej kultury, która 
w tak niewàtpliwy, niepowta-
rzalny i charakterystyczny sposób

12. Sady, gm. S∏ubice, nr posesji 17, dom typu holenderskiego z cz´Êcià mieszkalnà dla
seniorów rodziny dostawionà we wschodnim szczycie.
12. Sady, commune of S∏ubice, lot no. 17, Dutch-type house with a residential part intend-
ed for the elders of the family added to the eastern gable.

11. Pomocnia, gm. Pomiechówek, nr posesji 16, glinobitka holenderska.
11. Pomocnia, commune of Pomiechówek, lot no. 16, Dutch glinobitka (wall constructed out
of a mixture of wet clay and straw).
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wp∏yn´∏a na ukszta∏towanie
oblicza terenów nadrzecznych.
Widoczne jest to nawet tam,
gdzie dzisiaj nie pozosta∏y ju˝
materialne Êlady po osadnikach 
w postaci wsi czy zagród, lecz
jedynie nasadzenia drzew i krze-
wów oraz rowy osuszajàce teren.

W tym celu w ramach Sto-
warzyszenia Konserwatorów Za-
bytków opracowany zosta∏ ze
Êrodków Ministerstwa Kultury 
i Dziedzictwa Narodowego pro-
jekt Internetowego katalogu za-
bytków osadnictwa holender-
skiego w Polsce, który funkcjo-
nuje pod adresem: holland.org.pl.

Ze wzgl´du na ogromny
zakres planowanych prac (przy-
gotowanie serwisu internetowego
oraz prace dokumentacyjne w te-
renie), jak równie˝ koniecznoÊç
zgromadzenia odpowiednich do
zrealizowania zadania funduszy
na wykonanie projektu przewi-
dziano co najmniej dwa lata.

W roku 2005 opracowana 
i uruchomiona zosta∏a w interne-
cie strona poÊwi´cona kolonizacji
holenderskiej w Polsce, ukazujà-
ca jej histori´, zasi´g, sieç osad-
niczà, wsie i budynki oraz cmen-
tarze na terenie Mazowsza – jed-
nej z najwi´kszych naszych krain

terenów: Pomorza, Wielkopolski,
Kujaw i innych.

Tworzona obecnie strona pod-
legaç b´dzie w przysz∏oÊci roz-
budowie. Przewiduje si´, ˝e zgro-
madzony materia∏ b´dzie sukce-
sywnie uzupe∏niany relacjami 
i wspomnieniami osadników oraz
licznymi informacjami dotyczàcy-
mi archiwaliów i kartografii. Ma
on byç prezentowany w taki spo-
sób, aby mo˝na go by∏o wyko-
rzystaç np. w programach eduka-
cyjnych czy popularyzatorskich
przeznaczonych dla szkó∏ i uczelni.

Promocja projektu przepro-
wadzona zostanie przede wszyst-
kim w Internecie, ale równie˝ na
∏amach pism i wydawnictw po-
Êwi´conych ochronie zabytków. 

Mamy nadziej´, ˝e program
pozwoli nie tylko okreÊliç rodzaj
zabytków zwiàzanych z osad-
nictwem i wielkoÊç ich zasobów,
ale równie˝ przyczyni si´ do
opracowania polityki ochrony
oraz zabezpieczenia tych obiek-
tów przed zniszczeniem.

Tworzony portal spe∏niç ma
równie˝ inne, niezwykle wa˝ne
zadanie – upowszechniç wiedz´ 
o kolonizacji „ol´derskiej” w na-
szym kraju. Wi´kszoÊç Êwiato-
wych obcoj´zycznych stron in-
ternetowych poÊwi´conych osad-
nictwu holenderskiemu i menno-
nitom nie kojarzy faktu wyst´po-
wania tej kolonizacji w Europie
Ârodkowej i Wschodniej z Polskà
– pisze si´ o Holendrach w Pru-
sach i Rosji, a obrazuje mapami
Polski znajdujàcej si´ od koƒca
XVIII do pocz. XX w. pod zabo-
rami. Tymczasem Holendrzy po-
jawili si´ u nas w XVI w., spro-
wadzeni przez Polaków – w∏aÊ-
cicieli terenów zalewowych, za-
równo królewszczyzn, jak i koÊ-
cielnych oraz prywatnych. 

Wa˝nym celem projektu b´-
dzie gromadzenie wszelkich in-
formacji zwiàzanych z osadnict-
wem, dotyczàcych obiektów rucho-
mych i nieruchomych, zwyczajów
i obyczajów, kultury osadników,
przedstawienie jak najszerszego
obrazu tego zjawiska, a jednocze-
Ênie okreÊlenie najcenniejszych,

historycznych. To w∏aÊnie na
Mazowszu, choç zasiedlonym
stosunkowo póêno, bo dopiero 
w XVII w., koloniÊci za∏o˝yli
oko∏o 200 wsi.

Rok 2006, przy dzia∏ajàcej
ju˝ w Internecie bazie, dzi´ki 
pozyskanym nowym Êrodkom,
poÊwi´cony zostanie na dokoƒ-
czenie opracowania merytorycz-
nego serwisu, w którym umiesz-
czona ma byç dokumentacja
z pozosta∏ych kolonizowanych

W pierwszym etapie zak∏ada
si´ udokumentowanie material-
nego dziedzictwa kulturowego
zwiàzanego z osadnictwem ho-
lenderskim w Polsce, tj. wiejs-
kich osad, zagród, budynków, za-
równo mieszkalnych, jak i gospo-
darczych, a tak˝e zborów i cmen-
tarzy, oraz popularyzacj´ roli,
jakà spe∏niali osadnicy w naszej
historii – w formie dwuj´zycz-
nego, polsko-angielskiego porta-
lu internetowego.

13. Fragment obrazu namalowanego bezpoÊrednio na jednej ze Êcian w izbie s∏u˝àcej do
odprawiania modlitw.
13. Fragment of a painting executed directly on one of the walls of a prayer room.
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Mgr Jerzy Sza∏ygin, etnograf, kon-
serwator zabytków, absolwent Ka-
tedry Etnografii Instytutu Historycz-
nego Uniwersytetu Warszawskiego
(1987). Rzeczoznawca Stowarzyszenia
Konserwatorów Zabytków w dzie-
dzinie ochrony zabytków nierucho-
mych i oceny ochrony dóbr kultury.
Stypendysta Ministra Kultury i Dzie-
dzictwa Narodowego (1999, 2005).
Dwukrotnie nagrodzony Z∏otà Od-
znakà za Opiek´ nad Zabytkami.
Autor ponad stu prac z dziedziny
etnografii i ochrony zabytków.
Propagator ochrony drewnianej ar-
chitektury w Polsce, zw∏aszcza sa-
kralnej, ma∏omiasteczkowej i ludo-
wej. G∏ówny specjalista do spraw
ewidencji obiektów zabytkowych 
w OÊrodku Ochrony Zbiorów Pu-
blicznych w Warszawie.

ale i najbardziej reprezentatyw-
nych obiektów architektury, któ-
rych ochrona stanowiç b´dzie pod-
staw´ zachowania Êwiadectw ko-
lonizacji holenderskiej w Polsce.

W dalszej przysz∏oÊci zak∏a-
da si´, ˝e portal stanowiç b´dzie
forum wymiany informacji i po-
glàdów, miejscem gromadzenia
opracowaƒ i artyku∏ów poÊwi´-
conych „ol´drom”. Bezp∏atnie
umieszczaç b´dzie mo˝na w nim
informacje o wystawach, plene-
rach, konferencjach, prezento-
waç dokumentacje, projekty ar-
chitektoniczne obiektów nawià-
zujàce do tradycyjnych domów
kolonistów, publikowaç artyku∏y,
e-ksià˝ki, foldery itp. (oczywiÊ-
cie z zachowaniem praw autor-
skich do tych dzie∏). Na jego stro-
nach znajdà si´ równie˝ zawia-
domienia o kursach, szkoleniach,
spotkaniach, wycieczkach i wszel-
kich innych dzia∏aniach zwiàza-
nych z popularyzacjà i ochronà
zabytków. W przysz∏oÊci portal,
w miar´ rozbudowy i funkcjono-
wania, powinien zarabiaç na sie-
bie np. sprzeda˝à e-ksià˝ek czy
te˝ organizacjà objazdów-wy-
cieczek po terenach zwiàzanych 
z osadnictwem holenderskim. 

Nale˝y jednak ca∏y czas mieç
na uwadze fakt, i˝ podstawà dal-
szych rozbudowanych dzia∏aƒ 
b´dzie pe∏na ewidencja i opisa-
nie wszelkich przejawów koloni-
zacji holenderskiej – zarówno ist-
niejàcych, jak i niezachowanych
do dnia dzisiejszego. W chwili
obecnej jest to rzecz najwa˝niej-
sza. Wszyscy zajmujàcy si´ tà te-
matykà majà ÊwiadomoÊç, ˝e ko-
nieczne jest pilne opisanie tego
zjawiska i czynna ochrona jego

materialnych przejawów, póki
jeszcze post´p cywilizacyjny nie
zatar∏ ca∏kowicie jego Êladów.

Mamy nadziej´, ˝e idea stwo-
rzenia portalu spotka si´ z du˝ym
zainteresowaniem wielu osób,
które w∏àczà si´ czynnie w jego
rozbudowywanie i funkcjonowa-
nie. Opisanie i propagowanie
wiedzy o zabytkach zwiàzanych 
z kolonizacjà holenderskà w na-
szym kraju jest jedynà drogà do
faktycznej ich ochrony i zacho-
wania dla przysz∏ych pokoleƒ.
Nie mo˝emy dopuÊciç do tego,
by kolejny element tradycyjnej
kultury wiejskiej, tym bardziej
cenny, ˝e zwiàzany z trzema na-
rodami, odszed∏ w niepami´ç. 
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The Dutch settlement move-
ment in Poland in unused

floodlands located along the
Vistula, the Bug, the Wkra and
other rivers, originated in the
Commonwealth during the six-
teenth century. The influx of the
colonists who came from Flanders
and Friesland, was caused, on 
the one hand, by the religious
repressions suffered by the Men-
nonites in The Netherlands and,
on the other hand, by practical
reasons: the newcomers repre-
sented a high economic level and
thus were regarded as highly
desirable settlers. They were
always offered land either along
river banks or marshes and waste-
lands. Thanks to centuries-long
experiences in combating water,
won in their homeland, they were
capable of developing  terrains
which at first glance appeared to
be totally useless, by establishing
a whole system of ditches, dams.
and dikes. The farms of the first
settlers, with a dominant part
played by animal husbandry and
orchards, were characterised by
much larger productivity, the
application of modern solutions,
and a better organisation of
labour than those of the corvée
peasants. The economic basis

consisted of a cash rent payable to
the landowners in return for leas-
ing and cultivating the land. 

Due to the different system of
management, considerable inde-
pendence, self-governance, and
predominantly, prosperity, the
settlers could afford to erect
impressive buildings, decorated
with lavish window and door
joinery, and admired up to this
very day  for their  beauty and
professional execution. 

Both individual Dutch build-
ings and entire villages are suc-
cumbing to gradual transforma-
tion and destruction. Settlements
colonised according to Dutch law
have, in contrast to the surround-
ing villages, preserved their tradi-
tional and historical character;
furthermore, they include a multi-
tude of historical buildings repre-
senting various architectural styles.
Unfortunately, we possess only
fragmentary information about the
total resources as well as the size
of the settlement network. This lack
of data has led to the absence of
suitable protection for the remnants
of Dutch settlements in Poland
which, after all, are of value not
only for Polish culture, but also
for Dutch and German tradition;
unfortunately, all three remain

ignored and threatened with dev-
astation and, worse, oblivion. 

This is the reason why the
Association of Conservators of
Historical Monuments has propos-
ed an Internet catalogue of Dutch
settlement monuments in Poland,
available at: holland.org.pl.

The program in question
assumes a material documenta-
tion of the cultural heritage as-
sociated with the Dutch settle-
ments, i.e .villages, farmsteads,
residential and farm buildings, as
well as churches and cemeteries;
other tasks entail a popularisation
of the part played by the settlers
in our history in the form of 
a Polish-English Internet portal. 

We sincerely hope that the
idea of creating the such a portal
will interest numerous active par-
ticipants in its expansion and
functioning. The description and
propagation of knowledge about
historical monuments connected
with Dutch colonisation is the only
solutions enabling their actual
protection and preservation for
future generations. We cannot per-
mit yet another element of tradi-
tional rural culture to be doomed
to oblivion, especially consider-
ing that it is so closely connect-
ed with three worthy traditions.

THE HERITAGE OF THE POLISH DUTCH
holland.org.pl




