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Gwarantujemy mi∏à obs∏ug´ i wysokà jakoÊç us∏ug

Zdj´cia wykonane w naszym laboratorium pozostanà zawsze mi∏à pamiàtkà.

fotografia cyfrowa
zdj´cia tradycyjne i z noÊników cyfrowych
wykonywanie zdj´ç do dowodów, legitymacji itp.
wywo∏ywanie filmów bezp∏atnie
wykonywanie zdj´ç w jednà godzin´
sprzeda˝ filmów i sprz´tu fotograficznego
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SPOTKANIA KULTUR ÂWIATASPOTKANIA KULTUR ÂWIATA

VI Spotkania Kultur Âwiata w Ciechocinku poÊwi´-
cono kulturze holenderskiej i jej Êladom jakie do dziÊ
mo˝emy podziwiaç w okolicach Ciechocinka. „Holen-
drzy na Pomorzu NadwiÊlaƒskim i w Ciechocinku”  -
wystaw´, nad którà honorowy patronat objà∏ Marsza-
∏ek Sejmu W∏odzimierz Cimoszewicz, mo˝na oglàdaç
w Galerii „Pod Dachem Nieba”.

Data otwarcia wystawy niespodziewanie zbieg∏a
si´ z tragicznymi wydarzeniami w Londynie. Witam
wszystkich bardzo serdecznie, w dzieƒ  bardzo upal-
ny, a jednoczeÊnie bardzo smutny - rozpoczyna∏a swo-
je krótkie wystàpienie - El˝bieta Pietrzykowska. W ta-
kich chwilach zdaj´ sobie spraw´ jak wa˝ne sà nasze
spotkania. To ma∏y krok, ale czynimy go w kierunku
jednoczenia  kultur Êwiata. Od nas samych zale˝y czy
dla wszystkich starczy miejsca pod wielkim dachem
nieba - przypomina∏a kurator wystawy.

Pierwsi osadnicy holenderscy, zwani tak˝e olen-
drami przybyli do S∏oƒska 400 lat temu. Uciekajàc
przed przeÊladowaniami religijnymi przybywali z Ni-
derlandów, Fryzji i Nadrenii. Przybywajàc na polskie
ziemie zyskiwali swobody religijne oraz wolnoÊç oso-
bistà. Okazali si´ nadzwyczaj dobrymi melioratorami,
doskonale radzili sobie z osuszaniem ˝yznych, pod-
mok∏ych gruntów w dolinach rzek. Regulowali rzeki,
budowali rowy melioracyjne i kana∏y. Do dziÊ na
S∏oƒsku Górnym zachowa∏a si´ rz´dowa zagroda. O
kulturze holenderskiej i jej Êladach, na terenach Kujaw
i Pomorza,  opowiadali zebranym - Marian Gawinecki
oraz Anna Walczak - Kustosz Muzeum Etnograficzne-
go w Toruniu.

Zdj´cia i eksponaty zaprezentowane na wystawie
w wi´kszoÊci pochodzi∏y ze zbiorów prywatnych. W∏as-
ne pamiàtki u˝yczyli Paƒstwo Pajewscy i Brzozowscy
z Ciechocinka oraz Paƒstwo Wroc∏awscy z Siarzewa,
cz´Êç eksponatów udost´pni∏o Muzeum Etnograficzne
w Toruniu. Licznie zebrani goÊcie mogli z bliska
podziwiaç zachowane w bardzo dobrym stanie: szafy,

skrzynie wianowe, krzes∏a, oraz drzwi pochodzàce z
olenderskich domów. Ca∏oÊç ekspozycji dope∏ni∏y
fotografie autorstwa: m. in. Tomasza Szmagiera, Anny
Walczak i  Macieja Warlocha. Na fotografiach zawie-
szonych na deskach przypominajàcych te z holenders-
kich domostw, mo˝na by∏o zobaczyç jak wyglàda∏y,
wn´trza mieszkalne, domy modlitw, a nawet cmentarze.

fot. Jakub Giza



HOLENDRZY W CIECHOCINKU I OKOLICY
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Fotografia z wystawy

     Na prze∏omie XVI i XVII pojawili si´ w dolinie Wi-
s∏y przybysze z dalekich stron. Powodem ich emigracji
z Niderlandów, Fryzji i Nadrenii by∏y przeÊladowania
na tle religijnym. Nowi osadnicy byli mennonitami.
Nazwa ta pochodzi od Menno Simmonsa, autora pod-
stawowej dla mennonitów pracy „Fundamentbook”
(1539), przywódcy grupy stanowiàcej od∏am anaba-
ptystów. (Mennonici odrzucajà ca∏kowicie chrzest
dzieci, które po urodzeniu otrzymujà jedynie imi´,
wprowadzajà natomiast chrzest doros∏ych w formie
pokropienia lub zanurzenia, uznajà równie˝ Eucha-
rysti´. Wzbraniajà si´ przed obejmowaniem urz´dów,
s∏u˝bà wojskowà i przysi´gà.) Mennonici zapoczàtko-
wali jednà z form osadnictwa na ziemiach polskich,
zwanego „olenderskim”. Byli bardzo sumienni, uczciwi
i pracowici. Nie sprzeciwiali si´ post´powi, ale odrzucali
zb´dne uciechy ˝ycia. Przyj´li rygorystycznà etyk´. Nie
wolno im by∏o nawet taƒczyç! Ascetyczny tryb ˝ycia
ujawnia∏ si´ równie˝ w bardzo skromnych strojach
czarnego koloru. Stanowili grup´ spo∏ecznà, którà
cechowa∏a du˝a solidarnoÊç. Szczególnà wartoÊç sta-
nowi∏a dla nich rodzina. Jej g∏owà by∏ ojciec, któremu
pos∏uszeƒstwo okazywa∏y nawet doros∏e dzieci. Izo-
lowali si´ od otoczenia, zachowujàc w∏asnà to˝samoÊç
kulturowà i tradycj´. ˚ycie koncentrowa∏o si´ wokó∏
szko∏y, która nierzadko spe∏nia∏a te˝ funkcj´ domu
modlitwy.

W XIX w. zacz´li przenosiç si´ do Rosji i Ameryki.
Kresem istnienia wspólnot mennonickich w Polsce
by∏a druga wojna Êwiatowa.

Nowe osadnictwo nie by∏o jednolite pod wzgl´dem
wyznaniowym, oprócz mennonitów byli te˝ luteranie,
kalwini  oraz wyznawcy innych od∏amów
protestantyzmu.
     Chocia˝ pierwotnie termin „holender” czy „ol´der”
oznacza∏ narodowoÊç, w okresie póêniejszym (XVII-
XVIII w.) zmieni∏ swój zakres, oznaczajàc przede
wszystkim cz∏owieka wolnego, dzier˝awiàcego na
prawie emfiteutycznym podmok∏e, nizinne grunty i
karczowiska. WÊród kolonistów na prawie holenders-
kim spotykamy póêniej tak˝e Niemców i Polaków.
Cz´Êç etnicznych Holendrów uleg∏a germanizacji.
     Przybysze z Zachodu prowadzili wzorcowe gospo-
darstwa. Dzi´ki umiej´tnoÊciom przywiezionym z ro-
dzinnych strony Êwietnie radzili sobie z osuszaniem
podmok∏ych gruntów, budowà systemu kana∏ów od-
wadniajàcych bagna, regulacjà rzek. Ich pojawienie
si´ w Polsce przypada na okres dà˝enia szlachty do
zwi´kszenia zysków przez poszerzenie ziem uprawnych
drogà wykorzystania nieu˝ytków, osuszania podmo-
k∏ych terenów i zasiedlania pustek.

Pierwsze  osady olenderskie w naszej okolicy po-

wsta∏y w 1598 r. w Ot∏oczynie, w 1605 r. w S∏oƒsku
i ok. 1626 r. w Wo∏uszewie. Lokacje kolonistów w
S∏oƒsku przypad∏y w okresie dzier˝awy Macieja
Smoguleckiego i Adama Wiele˝yƒskiego. Kolejne gru-
py osadników, wÊród których przewa˝ali Niemcy, po-
jawi∏y si´  w XVIII w. i zamieszka∏y Nowy S∏oƒsk, Sia-
rzewo, Wo∏uszewo i Nowy Ciechocinek. Dzi´ki swojej
pracowitoÊci i wieloletniemu doÊwiadczeniu koloniÊ-
ci meliorowali podmok∏e  obszary i przekszta∏cili
obszar dolinny w system pól uprawnych i pastwisk.
Krajobraz ten przetrwa∏ do dzisiaj wraz z pozosta-
∏oÊciami specyficznej olenderskiej drewnianej zabu-
dowy. (Na S∏oƒsku Górnym zachowa∏a si´, niestety,
tylko jedna drewniana zagroda rz´dowa.) Charakte-
rystyczny by∏ uk∏ad przestrzenny wsi: zabudowa roz-
proszona, kolonijna, z charakterystycznymi uk∏adami
osadniczymi w typie szeregówek. Domy by∏y budowane
na nasypach, co mia∏o uchroniç je przed powodzià.
Pola podzielone na pasy prostopad∏e do drogi, akcen-
towanej przez drzewa liÊciaste o wysokim pokroju,
przecina∏a g´sta sieç kana∏ów i rowów melioracyjnych,
wzd∏u˝ których ros∏y wierzby. Âlady tego zagospoda-
rowania przestrzennego widoczne sà do dzisiaj w Cie-
chocinku i okolicy. Pozosta∏y te˝ kana∏y, np. „Berawa”
oraz system rowów odwadniajàcych. WÊród mieszkaƒ-
ców Ciechocinka ˝yjà równie˝ potomkowie dawnych
osadników, noszàcy obco brzmiàce nazwiska. Zacho-
wa∏y si´ w dokumentach i mapach. Wspomina je m.
in. Marian Raczyƒski w ksià˝ce „Materia∏y do historii
Ciechocinka od zapoczàtkowania budowy
warzelniów soli do wybuchu Wielkiej Wojny”,
Warszawa 1935 oraz Emil Mielke w swojej pracy
„Schlonsk, Chronik eines deutschen Dorfes an Weichsel
in Mittelpolen”, Dortmund 1972.

Aldona Nocna

Zaprezentowano te˝ portrety rodzin holenderskich
(Epp, Klaasen, Janzen), a w temat ekspozycji
wprowadza∏y zwiedzajàcych mapy osadnictwa
holenderskiego na Pomorzu NadwiÊlaƒskim.

Wystaw´ mo˝na oglàdaç do 19 sierpnia, warto wi´c

korzystajàc z wakacji poÊwi´ciç nawet kilkanaÊcie mi-
nut i wstàpiç do Galerii „Pod Dachem Nieba”, miesz-
czàcej si´ w 22. Wojskowym Szpitalu Uzdrowiskowo
- Rehabilitacyjnym przy ulicy Wojska Polskiego 5.

       Jakub Giza


