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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.
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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
Krajowy OÊrodek Badaƒ i Dokumentacji Zabytków

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
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Wyk∏ady z zakresu ochrony 
i rewaloryzacji zabytków wyg∏osi-
li równie˝ Krzysztof Paw∏owski 
i Janusz Bogdanowski. Pierwszy 
z nich podejmuje temat rewalo-
ryzacji miast historycznych,
przedstawiajàc opracowany przez
Polski Komitet Narodowy ICO-
MOS program „Ochrona i za-
rzàdzanie miast o wyjàtkowej
wartoÊci”. Drugi z badaczy przed-
stawa problemy, jakie napotyka
konserwator zabytkowych par-
ków i ogrodów, przyst´pujàc do
okreÊlania ich walorów material-
nych i historycznych, ustalajàc
wytyczne i projekt ochrony, kon-
serwacji, rewaloryzacji, rekom-
pozycji czy te˝ rekonstrukcji
ogrodu. 

Szerokie spojrzenie na pro-
blematyk´ ochrony dziedzictwa
przedstawia Krzysztof Jakubow-
ski, rozprawiajàcy o potrzebie
ochrony zabytków przyrody nie-
o˝ywionej. Rozpoczynajàc wyk∏ad
od podkreÊlenia powinowactwa
natury i kultury, która wychodzi
niejako z przyrody i z niej czerpie
inspiracje, przechodzi nast´pnie
do omówienia spraw dziedzictwa
geologicznego. Mamy Êwiado-
moÊç potrzeby zachowania dzie-
dzictwa kulturowego. Teraz nad-
szed∏ czas na ochron´ naszego
naturalnego dziedzictwa – Êro-
dowiska. Przesz∏oÊç Ziemi nie
jest mniej wa˝na ni˝ przesz∏oÊç
cz∏owieka. Komentowany przez
autora fragment Deklaracji 
Praw Pami´ci o Ziemi uzmy-
s∏awia koniecznoÊç rozszerzenia
dzia∏aƒ s∏u˝àcych ochronie da-
leko poza pamiàtki przesz∏oÊci
ludzi.

W omawianym tomie zna-
laz∏o si´ kilka artyku∏ów traktujà-
cych o potrzebie ochrony pew-
nych szczególnych dzie∏ sztuki,
na co dzieƒ niezauwa˝anych
bàdê zepchni´tych na margines
zainteresowaƒ. Stefan Kuczyƒski
w wystàpieniu Symbole i herby
jako zabytki postuluje trakto-
wanie znaków jako wa˝nego, pe∏-
noprawnego êród∏a wiedzy. Na
konkretnych przyk∏adach omawia
poszczególne rodzaje znaków,

zatrzymujàc si´ d∏u˝ej na opisie
insygniów w∏adzy Êwieckiej, na
oznaczeniach granicznych i her-
bach. O tradycji piel´gnacji za-
bytków muzycznych pisze Miro-
s∏aw Perz, zwracajàc uwag´ na
potrzeb´ gromadzenia w mu-
zeach i bibliotekach starych nut
oraz na problemy, równie˝ fi-
nansowe, zwiàzane z zabezpie-
czaniem, rekonstrukcjà i przecho-
wywaniem zabytków sztuki in-
strumentologicznej.

Kolejny przyk∏ad zabytków
wymagajàcych szczególnego, in-
dywidualnego podejÊcia to mili-
taria. Artyku∏ poÊwi´ca im Zdzi-
s∏aw ˚ygulski, omawiajàc m.in.
grup´ zabytków militarnych, któ-
re poddane Êwiadomemu zniszcze-
niu, jak fragmenty zbroi, mundu-
rów, kopie czy s∏ynny miecz Zyg-
munta Starego, z∏amany po bez-
potomnej Êmierci Zygmunta Au-
gusta, nie powinny byç naprawia-
ne – zniszczenia sà Êwiadectwem
ich dziejów. O ile zabytki sztuki
p∏atnerskiej sà od dawna cenione
i poszukiwane, o tyle kolekcje
ubiorów wcià˝ jeszcze czekajà na
fachowe omówienia i udost´pnie-
nie szerokiej publicznoÊci. Anna
Sieradzka prowadzi nas przez
histori´ kostiumologii, wskazujàc
najstarsze przyk∏ady przechowy-

wanych „na pamiàtk´” ubiorów
reprezentacyjnych oraz polskich
prekursorów idei uznawania
strojów za zabytki Êwiadczàce 
o historii narodu – Izabel´ Czar-
toryskà i Jana Matejk´.

Âwiadectwem historii, a prze-
de wszystkim mentalnoÊci i po-
ziomu kulturalnego korzystajà-
cych z nich ludzi sà kalendarze –
przez d∏ugi czas podstawowa lek-
tura naszych przodków – pe∏-
niàce, prócz funkcji mierzenia
czasu, rol´ kroniki rodzinnej,
ksià˝ki kucharskiej czy podr´cz-
nika medycznego i astrologicz-
nego. O nich, w wystàpieniu
Kalendarze – krajobrazy ˝ywo-
tów „poççiwych” pisze Tadeusz
Chrzanowski, koƒczàc swà wy-
powiedê omówieniem „Kalen-
darza Mi∏oÊnika Zabytków” wy-
danego przez TOnZ. Nie sposób
przeceniç wartoÊci prawdziwych
pomników piÊmiennictwa – za-
chowanych do naszych czasów
pierwszych polskich ksiàg „Ko-
deksu Matyldy” i „Psa∏terza Eg-
berta”, zabytków sztuki malar-
skiej i kaligraficznej, które pre-
zentuje Edward Potkowski.

Skupiajàc uwag´ na szcze-
gólnych rodzajach zabytków,
warto wspomnieç tak˝e o falsyfi-
katach, wytworach cz´sto ju˝ 
zabytkowych, bo pochodzàcych 
z XVIII i XIX w. Jerzy Mizio∏ek
przypomina histori´ kilku fa∏-
szerstw dzie∏ antycznych, omawia
Êrodowisko dziewi´tnastowiecz-
nej Sieny – centrum fa∏szowania
zabytków w∏oskiego renesansu.
Porusza te˝ spraw´ powojennych
architektonicznych rekonstrukcji
w Warszawie, cz´sto na tyle do-
wolnych, ˝e nieudajàcych orygi-
na∏u a niosàcych nowe, bardziej
aktualne przes∏anie.

O historii architektury pisze
Zygmunt Âwiechowski, przypo-
minajàc jej poczàtki na ziemiach
polskich, mówiàc o najnowszych
odkryciach i przestrzegajàc przed
nadinterpretacjà i szkodliwà fan-
tazjà naukowców odtwarzajàcych
budowle o tysiàcletniej historii.
Andrzej Olszewski zajmuje si´ 
zabytkami architektury XX w.,
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szczególnie godnymi uwagi obiek-
tami modernistycznymi, do tej po-
ry jeszcze cz´sto lekcewa˝onymi.
To dla ich ochrony powsta∏ 
w Holandii mi´dzynarodowy ruch
DOCOMOMO (Documentation
and Conservation of the Modern
Monuments), którego polskim od-
dzia∏em kieruje autor omawiane-
go referatu. W artykule Adama Mi-
∏ob´dzkiego Architektura w War-
szawie – architektura z Warsza-
wy mamy naszkicowanà histori´
rozwoju Warszawy zestawionej 
z jej zacofanym i kulturowo
wyobcowanym zapleczem – Ma-
zowszem. 

Pewnymi aspektami urbani-
stycznego przekszta∏cania si´ sto-
licy zajmuje si´ Juliusz ChroÊ-
cicki w artykule Pola elekcyjne 
i ich znaczenie dla rozwoju War-
szawy. Tekst Henryka Samsono-
wicza Plan miasta jako zabytek
historii pokazuje, na przyk∏adzie
Warszawy, mo˝liwoÊç odczyta-
nia wielu wiadomoÊci historycz-
nych w∏aÊnie z zachowanego
uk∏adu urbanistycznego miasta.
Spojrzeniem na architektur´ War-
szawy sà te˝ dwa inne wystàpie-
nia: Teresy Zar´bskiej o projek-
tach planowania stolicy z lat
1915-1925 i Marii Brykowskiej 
o twórczoÊci Oskara Sosnow-
skiego.

Historià malarstwa w oma-
wianej publikacji zajmuje si´
Mariusz Karpowicz, wy∏awiajàc
zasadnicze ró˝nice dzielàce
malarstwo Êcienne XVII i XVIII w. 
i dzielàc je na poszczególne fazy.
Artyku∏ Jaros∏awa Giemzy Âwià-
tynia i ikona w ukraiƒskim kr´gu
kulturowym jako jedyny w tomie
podejmuje tematyk´ sztuki cer-
kiewnej, opisujàc ikonograficzny
program wystroju cerkwi oraz
przeobra˝enia zachodzàce w ma-
larstwie ikonowym od czasów
gotyku.

Trzy artyku∏y podejmujà te-
matyk´ z dziedziny muzealnictwa.
Lech Kalinowski omawia obiekty
zabytkowe, które stanowià siedzi-
by muzeów, i wskazuje na ich
cz´ste niedostosowanie do pe∏-
nienia funkcji nowoczesnego
zbioru zabytków. Andrzej Rotter-
mund pisze o muzeach i turystyce
pod kàtem ich wzajemnych
zwiàzków, zaÊ Zdzis∏aw ˚ygul-
ski przedstawia histori´ Muzeum
Czartoryskich w Krakowie.

Na koniec wspomnieç nale˝y
o referacie Andrzeja Tomaszew-
skiego podejmujàcego temat ak-
tualny Europa – wspólne dzie-
dzictwo. Jest to próba odpowiedzi
na pytanie o istot´ owego dzie-
dzictwa, jego wspólne, ale i lo-
kalne elementy.

Prezentowana ksià˝ka jest
zbiorem bardzo zró˝nicowanych
tematycznie tekstów, zbiorem
cennym, bo stanowiàcym podsta-
w´ do dyskusji nad problemami
ochrony dziedzictwa, analizowa-
nymi z ró˝nych punktów widze-
nia. Jej niedoskona∏oÊcià jest nie-
wàtpliwie brak ilustracji (wi´k-
szoÊç z wyg∏aszanych w Willi
Struvego referatów ilustrowa-
nych by∏o przezroczami), nie-
zb´dnych przy omawianiu kon-
kretnych dzie∏ architektury czy
malarstwa. Umieszczenie ich 
w ka˝dym artykule podnios∏oby
ogromnie wartoÊç s∏owa, podob-
nie jak opatrzenie tekstów przypi-
sami. Braki te rekompensujà 
w pewnym stopniu noty biogra-
ficzne uczonych, odsy∏ajàce zain-
teresowanego czytelnika do ich
najwa˝niejszych publikacji.

Ogromnà zaletà Spotkaƒ 
w Willi Struvego jest mo˝liwoÊç
poznania samych prelegentów
przez kontakt z ich j´zykiem,
sposobem wys∏awiania si´. Teksty
dajà mo˝noÊç zasmakowania ró˝-
nych stylów i temperamentów
mówców, sà zindywidualizowa-
ne, przekazywane z pasjà, cz´sto
dowcipne. Ten sposób przeka-
zywania fachowej wiedzy jest 
z pewnoÊcià potrzebny, oczeki-
wany i wart kontynuacji.

M eetings in the Struve Villa
1998 - 2001. Lectures on

Cultural Heritage is a collection
of 27 texts presented by noted
Polish professors of the humani-
ties during a series of monthly
meetings held in the Warsaw seat
of the Society for the Protection
of Historical Monuments. The
registered and subsequently auth-
orised lectures pertain primarily
to the protection of historical
monuments in Poland, the reval-

orisation of towns, and the condi-
tion of Polish conservation ser-
vices at the end of the twentieth
century. 

Some of the texts discuss par-
ticular monuments and assorted
problems associated with their
preservation (militaria, historical
costumes, forgeries, geological
monuments), while others deal
with archaeology, the history of
art and the museums (i.a. the
beginnings of architecture in

Polish lands, Polish murals from
the seventeenth and eighteenth
century, the history of the
Czartoryski Museum in Cracow).

The various themes and 
the opportunity for becoming
acquainted with the individual
and colourful style of each of 
the speakers render this book
valuable, interesting and acces-
sible to all lovers of historical
monuments. 

MEETINGS IN THE STRUVE VILLA 1998-2001. LECTURES ON CULTURAL HERITAGE 
ed. by Katarzyna Jagoda Kwieciƒska, Wyd. Towarzystwo Opieki nad Zabytkami, 

Warszawa 2001
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Wdawnej Polsce drewno by∏o
podstawowym budulcem za-

równo budynków mieszkalnych 
i gospodarczych, jak i reprezen-
tacyjnych, w tym tak˝e sakral-
nych. Jednak˝e w miar´ rozwoju

cywilizacji by∏o ono stopniowo
wypierane przez inne materia∏y
budowlane. Ostojà budownictwa
drewnianego sta∏a si´ polska
wieÊ, gdzie szczególnà pozy-
cj´ w architekturze zajmowa∏o

budownictwo sakralne. Zachowa∏a
si´ równie˝ drewniana zabudowa
ma∏ych miasteczek oraz wiejskie
obiekty przemys∏owe – m∏yny
wodne i wiatraki, które oglàdaç
mo˝na niemal ju˝ tylko w skanse-

Katarzyna Sadowska-Mazur
etnolog 
Krajowy OÊrodek Badaƒ i Dokumentacji Zabytków

ZABYTKI ARCHITEKTURY DREWNIANEJ WOJEWÓDZTWA 
PODLASKIEGO 

BUDOWNICTWO DREWNIANE W SZYD¸OWIE
(na p∏ytach CD)

nach. Obok budynków miesz-
kalnych, sakralnych i przemys∏o-
wych mo˝emy te˝ na terenie
naszego kraju spotkaç drewniane
karczmy, dworki, stodo∏y, kuê-
nie, olejarnie czy spichrze. 

Regionem, w którym zacho-
wa∏o si´ najwi´cej architektury
drewnianej, jest Ma∏opolska. Na
4601 obiektów wpisanych do
rejestru zabytków 773 to budo-
wle drewniane. Bogactwo i atrak-
cyjnoÊç budownictwa drewnia-
nego tego regionu, zarówno pod
wzgl´dem kulturowym, jak i tu-
rystycznym, zadecydowa∏y o opra-
cowaniu koncepcji Szlaku Archi-
tektury Drewnianej. Na jego trasie
znalaz∏o si´ blisko 240 najwar-
toÊciowszych obiektów: 118 ko-
Êcio∏ów, 40 cerkwi, 28 zespo∏ów
zabudowy wiejskiej i ma∏omias-
teczkowej, 9 skansenów, 11 dwo-
rów i 31 innych obiektów zabyt-
kowych. Znalaz∏y si´ tam rów-
nie˝ cztery koÊcio∏y wpisane 
w 2003 r. na List´ Âwiatowego
Dziedzictwa UNESCO.

Ale architektura drewniana to
nie tylko Ma∏opolska. Âwiadczà 
o tym wydane niedawno dwie
p∏yty CD: „Zabytki architektury
drewnianej województwa podlas-
kiego” oraz „Budownictwo drew-
niane w Szyd∏owie”. Pierwsza 
z nich jest edycjà Regionalnego
OÊrodka Badaƒ i Dokumentacji
Zabytków w Bia∏ymstoku, we
wspó∏pracy z OÊrodkiem Ochrony

1. Windmill from 1836 transferred from Rz´dziany (voivodeship of Podlasie) to the
Bia∏ystok Village Museum in Osowicze. Photo: K. Kulesza.

1. Wiatrak koêlak z 1836 r. przeniesiony z Rz´dzian (woj. podlaskie) do Bia∏ostockiego
Muzeum Wsi w Osowiczach. Fot. K. Kulesza.
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tekst. Niestety, od strony mery-
torycznej zabrak∏o dwóch rzeczy:
redakcji tekstów pisanych przez
kilka osób, które jako ca∏oÊç sta∏y
si´ niespójne i niejednolite, oraz
wst´pu bàdê podsumowania.
Jednak˝e mimo tych niedociàg-
ni´ç p∏yta warta jest zaintereso-
wania i zapoznania si´ z materia-
∏em na niej zawartym. Z pew-
noÊcià spodoba si´ mi∏oÊnikom
tematu, dla których b´dzie mi∏à
odskocznià od monotonii opra-
cowaƒ ksià˝kowych. 

„Budownictwo drewniane 
w Szyd∏owie” to praca autorstwa
Edwarda Traczyƒskiego, która
ukaza∏a si´ równie˝ w formie
noÊnika CD. Przedmiotem tego
opracowania jest tradycyjne bu-
downictwo Szyd∏owa, a w szcze-
gólnoÊci obiekty mieszkalne
i gospodarcze. Bazà materia∏owà
sà badania terenowe oraz ma-
teria∏y archiwalne z zespo∏u Akt
Dawnych i Ubezpieczeƒ z lat
1847-1864, przechowywane obec-
nie w Archiwum Paƒstwowym 
w Kielcach. Do pracy do∏àczone
sà równie˝ mapy oraz rysunki 

i kilka zdj´ç. Ca∏oÊci dope∏nia
muzyka etniczna. Od strony gra-
ficznej p∏yta skonstruowana jest
bez zarzutu, jedynie czasem mo-
˝e przeszkadzaç „p∏ywajàcy”

Dziedzictwa Archeologicznego
w Warszawie oraz Urz´dem Mar-
sza∏kowskim województwa pod-
laskiego. Druga to wynik pracy
Regionalnego OÊrodka Badaƒ 
i Dokumentacji Zabytków w Kiel-
cach. Obie powsta∏y przy wspó∏-
udziale Krajowego OÊrodka Ba-
daƒ i Dokumentacji Zabytków 
w Warszawie. 

„Zabytki architektury drew-
nianej województwa podlaskie-
go” to przyk∏ad ukazania po-
ruszanej tematyki w sposób
nowoczesny i przyst´pny. Mamy
tu po∏àczenie najnowszych tech-
nik wizualnych z konkretnà
wiedzà merytorycznà, uzupe∏-
nionà zdj´ciami poszczególnych
obiektów. Ca∏oÊç materia∏u zo-
sta∏a podzielona wed∏ug rodza-
jów obiektów na: kapliczki, mo-
lenny, meczety, koÊcio∏y, bo˝-
nice, cerkwie prawos∏awne, cerk-
wie pounickie, dzwonnice, wille,
wiatraki, dzielnica Bojary w Bia-
∏ymstoku, wiejskie budownictwo
mieszkalne, budynki u˝ytecz-
noÊci publicznej, dwory, grodzis-
ka. Po klikni´ciu na wybranà ka-
tegori´ ukazuje si´ nam krótka
informacja historyczna, opis 

2. Dwór ziemiaƒski z 1818 r., konstrukcja zr´bowa, z Bobry Wielkiej (woj. podlaskie), obec-
nie w Bia∏ostockim Muzeum Wsi w Osowiczach. Fot. K. Kulesza.

2. Gentry manor house from 1818, framework construction from Bobra Wielka (voivodeship
of Podlasie), today in the Bia∏ystok Village Museum in Osowicze. Photo: K. Kulesza.

3. Eastern rite church in Zubacze (voivodeship of Podlasie). Photo: G. Dy˝ewski.

3. Cerkiew w Zubaczach (woj. podlaskie). Fot. G. Dy˝ewski.



The CD entitled “Monuments
of Wooden Architecture in

the Voivodeship in Podlasie” is 
a combination of newest visual
techniques and concrete know-
ledge, supplemented with photo-
graphs of architectural objects
and ethnic music. The authors of

the texts and photographs are the
staff members of the Regional
Center for the Study and Docu-
mentation of Historical Monu-
ments in Bia∏ystok. 

The prime topic of “Wooden
Architecture in Szyd∏ów”, a study
by Edward Traczyƒski transferred

onto a CD, is the traditional archi-
tecture of Szyd∏ów and, in partic-
ular, residential and farm buildings.
The supplementary photographs
from the 1970s and contempor-
ary, make it possible to compare
changes in the state of the preser-
vation of local wooden architecture.
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z inwentaryzacji konserwator-
skich. Obecnie w Szyd∏owie do-
minuje zabudowa murowana.
SpoÊród opisywanych przez au-
tora budynków zachowa∏o si´ za-
ledwie kilka XVIII- i XIX-wiecz-
nych cha∏up oraz jedna obora.
Opracowanie dotyczy wi´c za-
budowaƒ w wi´kszoÊci ju˝ nie-
istniejàcych. Byç mo˝e za kilka-
dziesiàt lat zebrany tu materia∏
b´dzie jedynym êród∏em infor-
macji na temat drewnianej za-
budowy w Szyd∏owie. Niestety,

mimo i˝ praca wydana zosta∏a 
w formie elektronicznej, to na
tym koƒczy si´ jej nowatorstwo.
Chocia˝ ca∏oÊç jest bogata treÊ-
ciowo, grafika pozostawia wiele
do ˝yczenia. Jest to klasyczne
opracowanie ksià˝kowe, ze stro-
nà tytu∏owà, spisem treÊci, po-
dzia∏em na strony i zakoƒ-
czeniem. A˝ chce si´ wydruko-
waç, zszyç i dopiero wtedy prze-
czytaç. 

Tak wi´c dostaliÊmy do r´ki
dwie p∏yty CD – wspó∏czesne 

noÊniki wiedzy. Jednà przygoto-
wanà w sposób profesjonalny pod
wzgl´dem graficznym, drugà – pod
kàtem merytorycznym. Jednak
najwa˝niejsze jest to, ˝e obie sà
próbà poszerzenia kr´gu osób
zainteresowanych tematykà bu-
downictwa drewnianego. W dzi-
siejszych czasach, kiedy elektro-
nika jest na ka˝dym kroku, bi-
blioteka zaÊ staje si´ miejscem
odwiedzanym coraz rzadziej,
takie inicjatywy godne sà po-
chwa∏y i polecenia.

MONUMENTS OF WOODEN ARCHITECTURE IN THE VOIVODESHIP IN PODLASIE (CD)
WOODEN ARCHITECTURE IN SZYD¸ÓW (CD)

Ewa Pop∏awska-Buka∏o
konserwator zabytkoznawca
Krajowy OÊrodek Badaƒ i Dokumentacji Zabytków

ZIELONY URSYNÓW, SENTYMENTALNE BIELANY
Aleksander Mann, „Dziedzictwo zielony Êwiat Ursynowa”, Wyd. Archidiecezji Warszawskiej,

Warszawa 2004, 118 s., 23 il. kolor., 2 plany, format 29,5 x 39,3 cm
Jaros∏aw Zieliƒski, „Bielany. Przewodnik historyczno-sentymentalny”, Warszawa 2003, 

Wyd. Urzàd Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy, 212 s., il. kolor., plany, format 15 x 25,5 cm

Wostatnich latach odnotowaç
mo˝na wiele dzia∏aƒ lokal-

nych w∏adz samorzàdowych, paƒst-
wowych czy koÊcielnych, promu-
jàcych bogactwo naszego dzie-
dzictwa kulturowego. Wydobyta
z zapomnienia historia poszcze-
gólnych regionów Polski ∏àczy
wspó∏czesnych mieszkaƒców

miast czy wsi z ich lokalnà
przesz∏oÊcià, pozwala na identy-
fikacj´ ze swojà „ma∏à ojczyznà”.
Prezentowanie dziejów zabytków
czy miejscowej tradycji odbywa
si´ w ró˝noraki sposób, m.in. po-
przez radio, telewizj´, pozycje
wydawnicze (tradycyjne prze-
wodniki, atlasy, albumy) lub przy

wykorzystaniu nowych mediów
(internetowy projekt „Miasta 
w dokumencie archiwalnym”,
dost´pny w portalu Polska.pl). 
W mo˝liwie atrakcyjnej formie,
w sposób zach´cajàcy i zrozumia-
∏y dla ka˝dego, majà one nie tyl-
ko przybli˝yç histori´ danego re-
gionu, ale i reklamowaç go tak,
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aby w niedalekiej przysz∏oÊci sta∏
si´ êród∏em dochodów miasta czy
gminy. OczywiÊcie takiemu spoj-
rzeniu, traktujàcemu krajobraz
kulturowy jak produkt turystycz-
ny nale˝y przeciwstawiç inne, 
o szerszym zakresie. ÂwiadomoÊç
historii, tego co odziedziczyliÊ-
my po naszych przodkach, po-
zwala nie tylko zrozumieç ko-
niecznoÊç ochrony dóbr material-
nych czy wartoÊci niematerial-
nych, ale przyczynia si´ do wzbo-
gacenia naszej wra˝liwoÊci este-
tycznej, budzi szacunek dla pi´k-
na otaczajàcej przyrody, a w koƒcu
jest te˝ inspiracjà twórczà dla
ca∏ych pokoleƒ. Wydaje si´, ˝e
przede wszystkim te w∏aÊnie 
aspekty przyÊwieca∏y autorom 
i wydawcom dwóch pozycji, któ-
re ukaza∏y si´ ostatnio w Warsza-
wie. Sà to: „Dziedzictwo zielony
Êwiat Ursynowa” Aleksandra
Manna oraz „Bielany. Przewod-
nik historyczno-sentymentalny”
Jaros∏awa Zieliƒskiego.

Te dwie pozycje wydaw-
nicze, zupe∏nie ró˝ne w treÊci 
i charakterze, ∏àczy jedno: zbiór
wspomnieƒ rdzennych miesz-
kaƒców omawianych dzielnic.
Rodzinne pamiàtkowe zdj´cia
oraz refleksje mieszkajàcych tam
ludzi, dotyczàce nie tylko prze-
sz∏oÊci, ale i teraêniejszoÊci, na-
dajà tym publikacjom sentymen-
talny charakter. Niejednokrotnie
wywo∏ujà doznania emocjonalne,
wywierajà silne wra˝enie i do-
starczajà wzruszeƒ estetycznych.
Sà te˝ niezwykle cenne z inne-
go powodu: takich zdj´ç czy
wspomnieƒ nie znajdziemy 
gdzie indziej, w innych opraco-
waniach.

„Dziedzictwo zielony Êwiat
Ursynowa” Aleksandra Manna
jest publikacjà, która przyj´∏a
form´ teki rysunków opatrzonych
barwnym komentarzem, utrwala-
jàcym relikty dawnego Ursynowa 
i przyleg∏ych do niego terenów
(si´gajàcych od Potoku S∏u˝e-
wieckiego a˝ po Las Kabacki,
obejmujàcych te˝ dzia∏ki przy 
ul. Pu∏awskiej oraz Grabów,
Krasnowol´ i Pyry). 

Publikacj´ poprzedza krótkie
s∏owo wst´pne pani Liji Skals-
kiej-Miecik z Muzeum Narodo-
wego w Warszawie oraz wst´p
napisany przez samego autora. 
O swoim albumie pisze on tak:
Dziwne jest to wydawnictwo.
[...] Czym nie jest – monografià,
podr´cznikiem do przyrody i [...]
pami´tnikiem. Znajdziesz tu wie-
le ilustracji pokazujàcych zabyt-
ki tej ziemi, które obejrzeç mo˝e
ka˝dy sam. Sà tu ilustracje przy-
wo∏ane z ma∏o dost´pnych êróde∏
ikonograficznych. Ale – sà te˝
ilustracje obiektów, po których
nie pozosta∏ ˝aden materialny
Êlad. Pozosta∏y tylko w pami´ci
mieszkaƒców i to dzi´ki temu
uda∏o si´ je odtworzyç. I tylko tu
pozostaje po nich Êwiadectwo
ich istnienia, ich dziejów...

Publikacja zawiera 22 prze-
znaczone do oprawy rysunki 
(w owalnym lub prostokàtnym
passe-partout), które cechuje 

nostalgiczny nastrój uzyskany za
pomocà mi´kkiego modelunku 
i ∏agodnych przejÊç Êwiat∏ocienia.
Podobnie melancholijne, specy-
ficzne w tonie sà towarzyszàce
rysunkom teksty, wskazujàce na
literackie zdolnoÊci autora, a tak-
˝e na jego zami∏owania przyrod-
nicze. OsobliwoÊciom ursynow-
skiej natury poÊwi´ci∏ bowiem
bardzo du˝o miejsca. Opisuje kil-
ka zupe∏nie dziewiczych miejsc
pod Skarpà Warszawskà i w Le-
sie Kabackim. Osiedlom miesz-
kaniowym z wielkiej p∏yty, a tak-
˝e tym powstajàcym w latach
ostatnich (nie zawsze estetycz-
nym, na ogó∏ bezplanowym)
przeciwstawia naturalny, sielski
krajobraz, tradycyjnie ukszta∏to-
wane i zanikajàce ju˝ budownict-
wo: drewniane cha∏upy, spich-
lerze, ca∏e gospodarstwa (rys. V,
VI, VII, VIII, X, XI). 

W swojej publikacji A. Mann
wielokrotnie powraca do opisów
dawnego podmiejskiego za∏o˝e-
nia Juliana Ursyna Niemcewicza,
od którego przydomka rodowego
dzielnica ta zyska∏a swojà nazw´.
Jak sam pisze, ka˝da z ilustracji
jest pretekstem do opowiadania
o tym, który z pa∏acyków ursy-
nowskich jest Ursyna Juliana
Niemcewicza, a czyj nigdy [jego]
domem nie by∏. 

Publikacja zawiera wspom-
nienia kilkunastu dawnych miesz-
kaƒców Ursynowa, zebrane w od-
r´bnym zeszycie pt. „Pami´ç”.
Dzi´ki nim poznajemy codzienne
˝ycie wielu rodzin, ich prac´,
radoÊci i zmartwienia, tak˝e te
zwiàzane z powojennymi wy-
w∏aszczeniami w latach 70. ostat-
niego stulecia, zwiàzanymi z bu-
dowà nowych osiedli. Autor, zda-
jàc sobie spraw´ z tego, jak wiele
jest jeszcze do zrobienia, do spi-
sania dla przysz∏ych pokoleƒ i za-
chowania przed zapomnieniem,
zapowiada kontynuacj´ pracy.
Pragnie za∏o˝yç archiwum losów
najdawniejszych mieszkaƒców
Ursynowa. Ca∏oÊç zamykajà dwa
za∏àczniki w postaci odr´cznych
planów Ursynowa z legendami,
spis treÊci i bibliografia.

Autor nale˝y do niewielkiego
grona osób zafascynowanych his-
torià i kulturà tej cz´Êci War-
szawy, z pasjà oddajàcych si´ ry-
sowaniu. Jest to ju˝ druga jego
praca o podobnym charakterze.
Pierwsza poÊwi´cona by∏a war-
szawskiej Woli. 
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A. Mann w publikacji – no-
szàcej cechy albumu – nie za-
mieÊci∏ monograficznych opisów
historycznych obiektów. Celowo
nie uporzàdkowa∏ te˝ swoich roz-
wa˝aƒ, które pozbawi∏ zarówno
chronologii, jak i topografii. Ten
zamierzony efekt mo˝e niestety
stanowiç pewien mankament tej
pozycji. Nie zawsze ca∏kowicie
jasne sà np. sformu∏owania i oz-
naczenia na mapie do∏àczonej do
ca∏oÊci dotyczàce dworu de Mai-
sonneuve’a, nale˝àcego potem do
S.K. Potockiego, póêniej prze-
kszta∏conego w pa∏ac dla J. Niem-
cewicza, a nast´pnie przej´tego
przez rodzin´ Krasiƒskich i po-
nownie przebudowanego. W pub-
likacji znajdujemy te˝ wiele po-
wtórzeƒ, gaw´dziarskich opo-
wieÊci, jak ta o pajàkach znad
jeziora Zgorza∏a. Niewàtpliwie
czynià one tekst atrakcyjniej-
szym, barwniejszym, ale majà 
i swoje z∏e strony. Podane w nad-
miernej iloÊci sà m´czàce i mogà
raziç niektórych czytelników. 

„Dziedzictwo zielony Êwiat
Ursynowa” nie jest publikacjà 
o charakterze naukowym. To po-
zycja popularnonaukowa, w której
miejscami miesza si´ fikcja 
z historià i wspó∏czesnoÊcià.

Drobne zastrze˝enia, oprócz
powy˝szych, dotyczà b∏´dów re-
dakcyjnych, wynikajàcych za-
pewne z niewystarczajàcej korek-
ty. W pe∏ni zadowala natomiast
strona graficzna albumu, wyda-
nego starannie na kredowym
papierze.

Druga z omawianych publi-
kacji powsta∏a w nast´pstwie
konkursu na przewodnik zorgani-
zowanego w 1999 r. przez Wy-
dzia∏ Kultury ówczesnej gminy
Warszawa-Bielany. Zawiera nade-
s∏ane prace konkursowe, zweryfi-
kowane i zebrane w jednà ca∏oÊç
oraz odpowiednio uzupe∏nione
brakujàcymi relacjami i opisami
niektórych obszarów dzielnicy.
¸àczy cechy podr´cznika historii
Bielan, klasycznego przewodni-
ka turystycznego, informatora
oraz zbioru wspomnieƒ i esejów
– jak czytamy w przedmowie. 

Autorem tekstu g∏ównego
jest Jaros∏aw Zieliƒski – twórca
wielu opracowaƒ varsaviani-
stycznych, w tym „Atlasu dawnej
architektury Warszawy”. O pre-
historii pisze archeolog Jerzy
G∏osik, a o militariach m.in.
Krystyna Ko∏odziejska i Walde-
mar Mozer. Nie sposób wymieniç
tu wszystkich pozosta∏ych naz-
wisk osób zwiàzanych z tym wy-
dawnictwem. Autor wykorzystu-
je bowiem ustne przekazy i frag-
menty tekstów wielu mieszkaƒ-
ców Bielan oraz cytuje rozmaite
opracowania. W przeciwieƒstwie
do Aleksandra Manna, którego
album omówiono powy˝ej, Jaro-
s∏aw Zieliƒski stara si´ nie
umieszczaç w swojej publikacji
relacji, które dotyczà tych sa-
mych terenów i dublujà si´. 

W przewodniku, zaraz po
krótkim wst´pie burmistrza dziel-
nicy Cezarego Pomaraƒskiego,
przedmowie redakcji i s∏owie 
o autorach, znajdujemy zwi´z∏e
informacje o po∏o˝eniu i Êwiecie
przyrody Bielan oraz histori´
dzielnicy od czasów najdaw-
niejszych a˝ po dzieƒ dzisiejszy.
PodkreÊlona zosta∏a tu rola kom-
pleksów zielonych (Kampinos-
kiego Parku Narodowego czy

Lasku Bielaƒskiego) jako czyn-
ników wa˝nych dla rekreacji i od-
poczynku, a równie˝ atrakcyj-
nych dla turystów. 

Autor szerzej omawia okres
mi´dzywojenny, w tym kolejne
realizacje osiedli mieszkanio-
wych, zainicjowane przez Spó∏-
dzielni´ Zdobycz Robotnicza.
Nast´pnie prezentuje: „Bielany
na dawnych planach i mapach”,
„Historyczne za∏o˝enia prze-
strzenne, wsie, osady i osiedla”
(ten ostatni rozdzia∏ wzbogacony
zosta∏, tak jak cz´Êç historyczna,
cytatami z prac monograficz-
nych, impresjami literackimi i wy-
powiedziami mieszkaƒców) oraz
„Zabytki”. 

Cz´Êç poÊwi´cona architek-
turze dzielnicy zosta∏a zaprezen-
towana w formie katalogu. Autor
uÊwiadamia czytelnikom wartoÊ-
ci urbanistyczne, artystyczne i ar-
chitektoniczne osiedli, zespo∏ów
sakralnych, budynków u˝ytecz-
noÊci publicznej i poszczegól-
nych obiektów mieszkalnych.
Wskazuje na te elementy, które
obok walorów krajobrazowych
winny byç powszechnie cenione.
Dokonuje analizy i wartoÊciowa-
nia zabytków, odpowiednio je
klasyfikujàc. Czterema gwiazd-
kami podkreÊla obiekty znaczàce
w skali kraju, zwykle znajdujàce
si´ w rejestrze zabytków lub pod
ochronà konserwatorskà, trzema
– obiekty wa˝ne dla miasta.
Odpowiednio ni˝szà kategorià
oznacza zabytki znaczàce w skali
lokalnej lub te, które odgrywajà
rol´ przestrzennà, ale pozbawio-
ne sà innych wartoÊci – co oczy-
wiÊcie mo˝e wzbudzaç pewne
kontrowersje. Ocenie poddana
jest równie˝ architektura koƒca
zesz∏ego stulecia, reprezentowa-
na przez nieliczne w tej dzielnicy
biurowce, koÊcio∏y itd.

Na prezentowanà prac´ sk∏a-
dajà si´ ponadto rozdzia∏y pt.
„Pomniki i tablice pamiàtkowe”,
„Patroni bielaƒskich ulic”, „Trasy
wycieczkowe” (trzy trasy dla ro-
werzystów, piechurów, mi∏oÊni-
ków przyrody i zabytków, z ma-
pami i komentarzem), „Âcie˝ki



199

PIÂMIENNICTWO

rowerowe” oraz „Najwa˝niejsze
adresy i telefony dla wyciecz-
kowiczów”. Ca∏oÊç zamykajà:
„Kuferek rozmaitoÊci”, wybrana li-
teratura, spis treÊci. W „Kuferku”
znajdujemy m.in. obszerne frag-
menty dwóch tekstów wyró˝nio-
nych w konkursie „Gazety Wybor-
czej” na magiczne miejsce w War-
szawie, og∏oszonym w 1999 r.
Wypada ˝a∏owaç, ˝e przewodni-
ka nie zaopatrzono jeszcze w in-
deks nazwisk, indeks rzeczowo-
-tematyczny i spis ilustracji.

Publikacja wyró˝nia si´ og-
romnà liczbà planów i fotografii –
pamiàtkowych, dokumentacyj-
nych, tych z rodzinnych albumów
i tych zaczerpni´tych z rozmai-
tych opracowaƒ monograficz-
nych. WÊród nich na uwag´ za-
s∏ugujà prace Adolfa Duszka,
którego autor przewodnika nazy-
wa bielaƒskim Bu∏hakiem (Jan
Bu∏hak by∏ znanym fotografikiem
i pedagogiem, wykona∏ tysiàce
zdj´ç przedwojennej i powojen-
nej stolicy).

Nale˝y stwierdziç, ˝e „Bie-
lany. Przewodnik historyczno-

-sentymentalny” to opracowanie 
o imponujàcym zasobie infor-
macji. Niemniej wydaje si´, ˝e
zebrany w nim materia∏ zosta∏ nie
tylko nierównomiernie roz∏o˝o-
ny, ale tak˝e niewyczerpany.
Czuje si´ niedosyt pewnych wia-
domoÊci, z czego zdaje sobie
spraw´ sam autor. Podobnie jak
Aleksander Mann, jest sk∏onny
do uzupe∏nieƒ, jak te˝ ewentual-
nych sprostowaƒ. Ma nadziej´
wykorzystaç w przysz∏oÊci uwagi
i nowe wiadomoÊci m.in. od tych
przedwojennych mieszkaƒców
Bielan, do których nie uda∏o si´
wczeÊniej dotrzeç.

Podsumowujàc, nale˝y stwier-
dziç, ˝e omówione pozycje wy-
dawnicze stanowià ciekawe i cen-
ne publikacje, przeznaczone prze-
de wszystkim dla mieszkaƒców
prezentowanych regionów War-
szawy. Cieszà si´ wÊród nich
ogromnym zainteresowaniem.
Przyj´te z du˝à ˝yczliwoÊcià,
chocia˝ nie bez zarzutów, Êwiad-
czà równie˝ o potrzebie istnienia
takich w∏aÊnie sentymentalnych
przewodników.

Adresatem zaprezentowanych
prac mogà byç tak˝e wszyscy
warszawiacy oraz turyÊci od-
wiedzajàcy stolic´. Nostalgiczne
refleksje nad Êwiatem odchodzà-
cym w przesz∏oÊç potrzebne sà do
zrozumienia sensu ˝ycia w ogóle.
Sà wyjàtkowà wartoÊcià samà 
w sobie. Spo∏eczna ÊwiadomoÊç
historii, swoich korzeni, identy-
fikowanie si´ ze swojà „ma∏à
ojczyznà” – to tak˝e czynniki
potrzebne do w∏aÊciwej ochrony
naszego dziedzictwa kulturowego. 

Omówione publikacje mia∏y
zach´caç do g∏´bszego poznania
w∏asnych dziejów, do kszta∏towa-
nia lokalnej to˝samoÊci. W moim
przekonaniu cel ten zosta∏ osiàg-
ni´ty. 

Na koniec raz jeszcze warto
podkreÊliç, ˝e wydanie tych po-
zycji by∏o mo˝liwe dzi´ki stara-
niom i Êrodkom finansowym by-
∏ych Urz´dów Gmin oraz w przy-
padku publikacji o Ursynowie
tak˝e Archidiecezji Warszaw-
skiej, proboszcza miejscowej pa-
rafii – ksi´dza Tadeusza Wojdata
i samych mieszkaƒców dzielnicy.

Last year witnessed the appear-
ance of two publications pro-

moting our cultural heritage and
addressed predominantly to the
residents of Warsaw and visitors
to the capital. The books in ques-
tion include “Dziedzictwo zielony
Âwiat Ursynowa” (The Legacy of
the Green World of Ursynów) by
Aleksander Mann and “Bielany.
Przewodnik historyczno-senty-
mentalny” (Bielany. A Historical
-Sentimental Guidebook) by
Jaros∏aw Zieliƒski. The joint fea-
ture shared by the two guides,
representing a totally different
character and content, consists of
a collection of reminiscences by
the residents of the titular districts
of Warsaw. Family souvenir photo-

graphs or reflections pertaining
not only to the past but also to the
present grant the two books a sen-
timental hue. “Dziedzictwo zielo-
ny Âwiat Ursynowa” is a popular
scientific publication which com-
memorates old Ursynów and
adjoining terrains (spanning from
Potok S∏u˝ewiecki to Las Kaback,
and encompassing lots in Pu∏aw-
ska Street as well as Grabów,
Krasnowola and Pyry) by assum-
ing the form of a portfolio of
drawings accompanied by lively
commentaries. “Bielany. Przewod-
nik historyczno-sentymentalny is
the outcome of a competition for
a guidebook organised in 1999 by
the Department of Culture of the
then Warsaw-Bielany commune,

and contains verified and collect-
ed competition entries, suitably
supplemented with missing ac-
counts and descriptions of some
of the regions of the district. This
publication combines the features
of a guidebook to the history of
Bielany, a classical tourist guide,
an information brochure, and 
a collection of recollections and
essays. Both titles were issued
thanks to the efforts and financial
support of former commune
boards; the guidebook dealing
with Ursynów was additionally
endorsed by the Warsaw Arch-
diocese, Rev. Tadeusz Wojdat,
the local parish priest, and the 
residents themselves.
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