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WPROWADZENIE

Dziedzictwo kulturowe stanowi nie tylko manifestację tożsa-
mości społecznej, ale również silnie oddziałuje na poczucie 
tożsamo jednostki. Znajduje swoje odbicie w krajobrazie po-
przez materialność otaczających nas obiektów, jak i ich nie-
materialne oddziaływanie na nas jako nośnik wspólnej histo-
rii. Poprzez swoje długie trwanie, dziedzictwo kulturowe jest 
„źródłem” pamięci pokoleń. Jednakże czerpać z niego można 
jedynie wtedy, gdy jest ono dostępne, zrozumiałe i obecne. 
Jeśli zaś zapominamy, porzucamy i pozwalamy mu niszczeć, 
nie tylko ubożeje nasze otoczenie, ale i my sami, a co za tym 
idzie tracimy fundamenty naszej identyfikacji kulturowej, 
społecznej i historycznej. Wszyscy zatem jesteśmy odpo-
wiedzialni za jego trwałość i pozostanie. Rozwój społecznej 
świadomości wartości dziedzictwa, jak i jego pozytywnego 
wpływu na odbiorców, ma kolosalne znaczenie dla zachowa-
nia i przekazania go przyszłym pokoleniom.

Intensywny rozwój społeczeństw, burzliwe zmiany histo-
ryczno-polityczne oraz niekontrolowane czerpanie z natural-
nych zasobów prowadzą do zachwiania symbiozy krajobrazu 
kulturowego, w którym to dzieła człowieka i natury stanowią 
nierozerwalną jedność oryginalnej substancji zabytkowej. 
Na skutek celowej dewastacji lub biernego przyzwolenia na 
wandalizm tracone jest nieodnawialne źródło wiedzy i no-

śnik pamięci, będący nierzadko elementem integrującym 
społeczności. Zachowanie tych obiektów, jak i samej infor-
macji o nich, staje się niezwykle trudne. Przykładem tzw. 
„trudnego dziedzictwa” w odniesieniu do zabytków archi-
tektonicznych są dziś założenia parkowo-dworskie, które nie-
gdyś stanowiły nieodłączny element krajobrazu kulturowego 
ziemi mazowieckiej.

DAWNE ZAŁOŻENIA DWORSKIE

W drugiej połowie XVI wieku rycerskie siedziby obronne za-
częto przebudowywać. W wyniku zmian przeprowadzanych 
w założeniach architektonicznych, następowało również 
przekształcenie otaczającego je krajobrazu. Siedziby rycerskie 
przebudowano lub nierzadko wznoszono nowe budynki w po-
staci drewnianych dworów o konstrukcji szkieletowej (tzw. 
mur pruski)1. W połowie XVII wieku dwory zaczęto wznosić na 
fundamencie kamiennym, w rozplanowaniu osiowym i trój-
traktowym. Fasady parterowych budynków ozdabiano wie-
życzkami. W odnowionej aranżacji wnętrza pojawiła się sień, 
izba – komnata, a także pomniejsze pomieszczenia. Pod ko-
niec XVII wieku i na początku XVIII stylistyka dworska zostaje 
ponownie odmieniona przez wprowadzenie estetyki baroko-
wej. Dwory wznoszono w stylu włoskich willi o dwuosiowym 
układzie. Ganki, niegdyś znajdujące się od frontu budowli, za-

1 Kajzer 2010: 103–104.
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Ryc. 1.  Dworek J. Piłsudskiego w Sulejówku 
wybudowany w 1923 r. w stylu naro-
dowym. Zdjęcie archiwalne z 1928 r. 
(za: Maciej Rydel – dokumentacja 
dworów polskich. Styl dworkowy 
1900–1939. Internet: http://www.
dwory-polskie.pl/x.php/1,52/Styl-
dworkowy-1900-1939.html) 

Fig. 1.  J. Piłsudski‘s manor house at Sulejówek, 
built in 1923 in the so-called national 
style. Archival photo from 1928 
(after: Maciej Rydel – dokumentacja 
dworów polskich. Styl dworkowy 
1900–1939. Internet: http://www.
dwory-polskie.pl/x.php/1,52/Styl-
dworkowy-1900-1939.html)
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częto projektować od strony ogrodu lub sadu. W XIX wieku za-
częto budować dwory na niewielkim wzniesieniu w oddaleniu 
od sąsiadujących wsi. Były to parterowe budynki wzniesione 
na planie prostokąta, murowane i otynkowane, z czteroko-
lumnowym gankiem oraz z mansardowym dachem, który był 
kryty dachówką. Takie dwory w dwudziestoleciu międzywo-
jennym stały się symbolem narodowej architektury – okre-
ślonym jako styl „dworkowy” lub „polski”. Dwór poprzedzały 
założenia zieleni, organizowane w formy parkowe i ozdobne 
ogrody włoskie, w których stawiano altany i werandy (ryc. 1). 
Do głównej części założenia dworskiego prowadziła aleja li-
powa kończąca się na gazonie kwiatowym przed gankiem. 
Należy podkreślić, że dwór nie był autonomicznym obiektem 
wzniesionym w krajobrazie naturalnym. Stanowił on central-
ny element założenia, które w znaczący sposób wpływało na 
całą okolicę, odciskając na niej swoje piętno. Wraz z głównym 
budynkiem i domami dla służby oraz oficynami dworskimi, 
wznoszono również zabudowania gospodarcze i folwarczne, 
różniące się liczebnością w zależności od zamożności nabyw-
ców ziemskich. Wśród zabudowań gospodarczych znajdowa-
ły się stajnie, obory, chlewy i owczarnie. W skład zabudowań 
folwarcznych wchodziły przede wszystkim budynki związane 
z obsługą dworu, takie jak kuchnia – początkowo znajdują-
ca się w oddzielnym budynku, a także piekarnia oraz browar. 
W otoczeniu dworu rozmieszczano spichlerz, serowarnię 

i mleczarnię, jak również kuźnię. W niektórych przypadkach 
także młyn wodny, co uzależnione było od usytuowania wła-
sności ziemskiej. Niektóre spośród założeń dworskich związa-
ne były z osadami folwarcznymi, ulokowanymi poza głównym 
założeniem2. 

Styl narodowy, w którym wznoszono neoklasycystycz-
ne dworki w latach dwudziestych i trzydziestych XX wieku 
planowano tak, aby wykreowana na nowo przestrzeń wią-
zała się również z okolicznymi wsiami i polami. Wzajemne 
współoddziaływanie tych elementów architektonicznych, jak 
i nieodłączna korelacja z przyrodą, sprawiła, że były one ty-
powym elementem charakteryzującym krajobraz Mazowsza. 

Jednakże taki stan rzeczy uległ zmianie na skutek działań 
wojennych. W trakcie wojny polsko-bolszewickiej, jak rów-
nież pierwszej i drugiej wojny światowej, obiekty te były 
niszczone w skutek toczonych walk w ich najbliższym oto-
czeniu. Do dzieła zniszczenia architektury ziemiańskiej oraz 
zaniku ziemiaństwa przyczynił się również wydany w 1944 r. 
dekret o reformie rolnej. Na jego mocy przeprowadzono wy-
właszczenia ziemskie, a następnie majątki rozparcelowano. 
Niektóre spośród nich przekształcono w Państwowe Go-
spodarstwa Rolne, częściowo rozebrano lub zmieniono ich 
funkcję, np. na budynki administracyjne lub oświatowe. Nie-
rzadko założenia parkowo-dworskie celowo dewastowano 
i rozkradano znajdujące się w nich dobra. Po 1989 r. niektóre 
spośród nich zostały odsprzedane prywatnym właścicielom, 
jednakże nie w każdym przypadku byli to potomkowie daw-
nych ziemian. Niestety, liczne spośród tych obiektów nadal 
niszczeją, nawet pomimo wpisania ich do rejestru zabytków 
nieruchomych (ryc. 2). Dwory, stanowiące niegdyś nieod-
łączny element krajobrazu, symbol i styl narodowy, niemal 
odeszły w zapomnienie3.

WSPÓŁCZESNE POZOSTAŁOŚCI ZAŁOŻEŃ 
DWORSKICH

Zadbane założenia parkowo-dworskie lub będące w trakcie 
trwającego remontu stanowią obecnie rzadki widok. Zgodnie 
z danymi zgromadzonymi przez Polskie Towarzystwo Ziemiań-
skie, tylko 30 obiektów znajduje się w rękach pierwotnych 
właścicieli jeszcze sprzed 1945 r., natomiast nieco więcej, bo 
45 takich budynków przeszło na własność członków rodzin, 
które przed drugą wojną światową były z nimi związane. Nie-
zwykle smutną wiadomością jest fakt, że niemal dwa tysiące 
obiektów stoi opustoszałe i systematycznie niszczeje4. 

Informacje o stanie majątkowym ziemiaństwa można 
czerpać ze źródeł archiwalnych, takich jak księgi hipoteczne, 
zgromadzone np. w Archiwum Głównym Akt Dawnych. Na-
leży nadmienić, że od 1588 r. istniały księgi nieruchomości 
dla dóbr ziemskich. Zmiana prawa dotyczącego spisu ma-
jątków ziemiańskich nastąpiła w 1818 r. i dotyczyła hipotek 
wojewódzkich z terytoriów gubernialnych. Wówczas zaczęto 

2 Kajzer 2010: 101–102; Łoś 2014: 78–79; Wojcieszuk 2014: 156–158; Li-
bicki 2014: 166–169; Latour 47; Gujski 2014: 141, 150.

3 Latour 2014: 51; Welik 2014: 15; Purchla 2005: 18–19.
4 Dwory polski. Interenet: http://www.dwory-polskie.pl/x.php/1,3/Polskie

-Dwory.html (wgląd 08.04.2019).

Ryc. 2. Zniszczone wnętrze dworu, powiat makowski (fot. K. Zdeb)
Fig. 2.  Destroyed interior of the manor house, Maków County (photo 

by K. Zdeb)
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wpisywać duże własności ziemskie tworząc akta majątków 
ziemskich. Natomiast już w 1825 r. stworzono hipoteki po-
wiatowe. Na podstawie tych dokumentów można obecnie 
odtworzyć, jak rozlokowane były zabudowania dworskie, 
w tym również parki i ogrody. Ponadto zapisy w aktach 
świadczą o wyposażeniu dworów i rodzaju gromadzonych 
dóbr przez ziemiaństwo5.

Materiały dotyczące dawnych założeń dworskich znajdują 
się również w archiwach Narodowego Instytutu Dziedzictwa 
(dalej: NID). Wśród dostępnych dokumentów znajdują się 
opracowania i ewidencje przygotowane między innymi przez 
Stowarzyszenie Naukowo-Techniczne Inżynierów i Techni-
ków Rolnictwa, czy Okręgowy Ośrodek Rzeczoznawstwa i Do-
radztwa Rolniczego, które powstały na zlecenie Urzędu Wo-
jewódzkiego Wydziału Kultury i Sztuki. Ponadto dostępne są 
również Karty Ewidencji Zabytków Architektury i Budownic-
twa, przygotowane przez Ośrodek Dokumentacji Zabytków 
w Warszawie w latach sześćdziesiątych i osiemdziesiątych 
XX wieku. Niektóre spośród prac inwentaryzacyjnych zostały 
przeprowadzone przez pracowników Krajowego Ośrodka Ba-
dań i Dokumentacji Zabytków. Ich prace miały na celu prze-
prowadzenie inwentaryzacji obiektów architektonicznych 
wraz z opracowaniem opisu historycznego, jak i oceny stanu 
zachowania na podstawie analizy i oceny wartości zabytko-
wych założeń parkowo-dworskich.

W 2018 r. został przeprowadzony projekt przez Instytut 
Archeologii Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego 
w Warszawie, pt. Rozpoznanie nieinwazyjnych założeń par-
kowo-dworskich, miał na celu przeprowadzenie rozpoznania 
pozostałości dawnych założeń parkowo-dworskich i zwe-
ryfikowanie obecnego stanu zachowania dawnej architek-
tury. W ramach projektu część działań zaplanowano wokół 
Makowa Mazowieckiego ze względu na ciekawą historię 
rodzin ziemiańskich, która w tych okolicach sięga końca XVII 
i początku XVIII wieku. Drewniane dwory następnie były 
modernizowane i przebudowywane pod koniec XVIII i na 
początku XIX wieku. W ich miejsce powstawały ceglane, 
tynkowane budynki. Zmianom podlegały również założenia 
parkowe i ogrody. W niemal niezmienionej formie majątki 
ziemiańskie dotrwały do II wojny światowej. Te założenia, 
które przetrwały działania wojenne, zostały poddane parce-
lacji majątkowej. Niektóre spośród nich przeszły ponownie 
do rąk prywatnych właścicieli, jednakże nie wszystkie udało 
się ocalić przed dewastacją. Pod koniec XX wieku zaplano-
wano i przeprowadzono inwentaryzację ocalałych miejsc 
i obiektów architektonicznych. Ze względu na ich zróżnico-
wany stopień zachowania podjęto próbę ponownej oceny 
ich obecnego stanu. 

ZAŁOŻENIA PARKOWO-DWORSKIE WOKÓŁ 
MAKOWA MAZOWIECKIEGO

W granicach współczesnego powiatu makowskiego nadal 
widoczne są pozostałości krajobrazu ziemiańskiego. Na pod-
stawie informacji archiwalnych można zauważyć, że wokół 

5 Welik 2014: 11–15. 

miasta Maków Mazowiecki znajduje się kilka dawnych zało-
żeń ziemiańskich, które przetrwały do XXI wieku. Niestety, 
ich stan zachowania jest zróżnicowany, nierzadko bardzo zły.

Badania terenowe pozwoliły na odkrycie, że w terenie nie 
wszystkie dwory zachowały się w stanie, który został zado-
kumentowany. W niektórych przypadkach pozostały jedynie 
aleje prowadzące niegdyś do dawnych rezydencji ziemiań-
skich lub pozostałości po ruinach ogrodzenia. Dość często 
w przypadku, gdy ostała się kubatura budynku, jego wnętrze 
jest zdewastowane.

Prezentację tych wybranych obiektów należy zacząć od 
tych, które posiadają pełną dokumentację w archiwum Na-
rodowego Instytutu Dziedzictwa. Karty architektury i opraco-
wanie parków zostało przygotowane dla dwóch założeń par-
kowo-dworskich. Jedno z nich znajduje się w miejscowości 
Suche, gm. Krasnosielc6. Pierwszymi właścicielami tych dóbr 
ziemskich był ród Krasińskich, a Suche było włączone w klucz 
suski, którego siedziba znajdowała się w Krasnem. Od XIV 
wieku do niemal końca XIX wieku miejscowość ta stanowiła 
własność jednej rodziny, a pod koniec ich bytowania, około 
1827 r. powstał drewniany dwór i zaczęto formować założe-
nie folwarczne. Następnie dobra ziemskie zostały wcielone 
w ziemski majątek rodu Czartoryskich. Założenie dworsko
-folwarczne w 1890 r. zostało wzbogacone o park i ogród. 
Od 1895 r. całość założenia była dzierżawiona przez rodzinę 
Olszewskich, natomiast już w 1926 r. Zygmunt Olszewski od-
kupił włości ziemskie, które niemal w niezmienionej posta-
ci przetrwały do 1978 r. W 1926 r. rozebrano dawny dwór 
i wzniesiono nowy budynek, a w całym założeniu rozpoczęto 
prace remontowe i budowlane. Rok później zmieniono rów-
nież założenie parkowo-ogrodowe, którego charakter stał się 
parkowo-krajobrazowym – architektem tego założenia był 
Stefan Rogowicz. Założenie architektoniczne w trakcie II woj-
ny światowej zostało zajęte przez armię niemiecką. Od 1940 r. 
we dworze zamieszkał Erich Koch, który nakazał przebudowę 
głównego budynku na dwór myśliwski. Po zakończeniu woj-
ny, do dworu powróciła rodzina Olszewskich. Jednakże mają-
tek został poważnie zmniejszony, co jednocześnie umożliwiło 
uniknięcie parcelacji ze względu na dekret z 1944 r. Zespół 
dworsko-parkowy z folwarkiem przetrwał jako spójna ca-
łość do 1978 r. W jego skład wchodził parterowy drewniany 
dwór obustronnie tynkowany, wzniesiony na planie prosto-
kąta z czterospadowym dachem i kolumnowym gankiem od 
strony frontu. Ponadto w głównym otoczeniu znajdował się 
park krajobrazowy, a w jego zachodniej części owalny staw. 
Zwarta, geometryczna zabudowa gospodarcza składała się 
ze spichlerza, stajni, obory, stodoły, wozowni oraz pojedyn-
czej piwnicy i lamusa oraz dwóch dodatkowych budynków 
gospodarczych. W 1978 r. nastąpił podział majątku, jednakże 
w rękach rodziny Olszewskich pozostał dwór wraz z otacza-
jącym go parkiem7. Obecnie dwór otoczony jest założeniem 
parkowo-krajobrazowym z owalnym stawem. Budynek jest 
zamieszkały, a całość otoczenia zadbana8.

6 Rejestr zabytków nr 158 z dnia 20.12.1982 (dwór), 184 z dnia 27.01.1984 
(park). 

7 Jackiewicz-Garniec 1994.
8 Birkholz 1985a; Jackiewicz-Garniec 1994; Zgliński 1983.
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Kolejne założenie parkowo-dworskie, którego historia 
została opisana na kartach architektury i opracowaniach 
parków, znajduje się w miejscowości Nowy Szelków, gm. 
Szelków9. Wieś Szelków została założona już 1247 r. w die-
cezji płockiej. We wsi pierwszy drewniany kościół parafialny 
wniesiono w 1402 r., a następnie zastąpiono go w 1817 r. bu-
dynkiem murowanym, który przetrwał do początku drugiej 
wojny światowej. Początkowo wieś była własnością szlach-
ty zagrodowej z rodu Ogonów znad Narwi, a już w połowie 
XIX wieku przeszła w posiadanie rodziny Dzwonkowskich. 
Założenie folwarczne zostaje ponownie sprzedane w 1867 r. 
Ludwikowi Ogonowskiemu. W tym czasie wraz z folwarkiem 
do rodziny należały również grunty orne i ogrodowo-parko-
we wraz z okolicznymi lasami. Pod koniec XIX wieku również 
nastąpiła modernizacja dworu. Założenie folwarczne zostało 
podzielone po śmierci Ludwika Ogonowskiego. W 1910 r. 
dwór wraz z parkiem stał się własnością Włodzimierza Ogo-
nowskiego. Po zakończeniu pierwszej wojny światowej bu-
dynek rozebrano i wzniesiono na nowo w dwudziestoleciu 
międzywojennym. Kolejne prace budowlane miały miejsce 
w 1937 r., gdy dobudowano wschodnie skrzydło dworu. 

9 Rejestr zabytków nr 275 z dnia 18.08.1986.

Założenie parkowo-dworskie przetrwało do 1939 r., a po 
zakończeniu drugiej wojny światowej majątek ponownie 
wrócił do rodziny Ogonowskich i pozostał zamieszkały do 
1960 r. W 1979 r. majątek ponownie podzielono i sprzedano 
zachodnią część parku. Z całego założenia dworsko-parkowo
-folwarcznego przetrwał sam dwór – obecnie niezamieszka-
ły, wraz budynkiem gospodarczym i studnią na terenie daw-
nego podwórza (ryc. 3)10.

Drugą grupę dworów z powiatu makowskiego stanowią 
obiekty architektoniczne, dla których stworzono karty ar-
chitektury. Pierwsze założenie parkowo-dworskie mieści się 
we wsi Czarnostów, gm. Karniewo. W XIV wieku wieś stała 
się własnością biskupstwa, do której przeniósł się następnie 
w 1467 r. do drewnianej siedziby. Następnie w tym miej-
scu wybudowano folwark pod koniec XVIII lub na samym 
początku XIX. Nowym właścicielem ziemskim został hrabia 
Gniazdowski, który kazał wybudować w swoich dobrach 
dwór ceglany wraz z m.in. czworakami przeznaczonymi dla 
służby. W tym czasie całość założenia składała się z drewnia-
nego dworu otoczonego parkiem wraz z ulokowanym w nim 
stawem. Oprócz zabudowy mieszkalnej w skład najbliższego 

10 Birkholz 1985b; Zgliński 1987a.

Ryc. 3.  Dwór w miejscowości Nowy Szelków. Zdjęcie archiwalne z 1985 r. (fot. Z. Birkholz)
Fig. 3.  Manor house in the Nowy Szelków village. Archival photo from 1985 (photo by Z. Birkholz)
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otoczenia całego założenia wchodziły również budynki go-
spodarcze. Założenie parkowo-dworskie przetrwało niemal 
niezmienione do wybuchu drugiej wojny światowej. W la-
tach 1939–1945 we dworze zamieszkiwała rodzina niemiec-
ka. Natomiast w roku 1950 majątek został rozparcelowany, 
a sam dwór stał się własnością spółdzielni produkcyjnej. Jed-
nakże kilka lat później dwór spłonął w skutek najprawdopo-
dobniej zaprószenia ognia. Z całego założenia przetrwały je-
dynie dawne budynki mieszkalne dla służby oraz spichlerz11.

Do hrabiego Gniazdowskiego, właściciela folwarku 
w Czarnostowie, należał również folwark położony we wsi 
Dzierżanowo. Wcześniej, w 1783 r., ziemie te były własno-
ścią trzech rodzin: Dzierżanowskich, Chełchowskich i La-
skowskich. Zostały one jednak sprzedane hrabiemu, który 
zagospodarował przejęty obszar, na którym wzniósł budynki 
gospodarcze, między innymi spichlerz oraz zmodernizował 
istniejący już wcześniej dwór i otaczający go park. Kolejna 
modernizacja założenia nastąpiła w XX wieku, kiedy to dwór 
drewniany zastąpiono murowanym i otynkowanym budyn-
kiem mieszkalnym z cegły. W tym stanie dwór przetrwał 
okres drugiej wojny światowej. Jednakże po jej zakończeniu 
ziemie wchodzące w skład majątku podzielono i utworzono 
PGR. Obecnie bryła dworu pozostała nienaruszona, ale stoi 
on nieużytkowany12.

Początki osadnictwa dworskiego w kolejnej miejscowości 
nie są pewne, jednak wiadomo, że założenie parkowo-dwor-
skie istniało pod koniec XVIII wieku. W 1878 roku wydzielono 
część ziem z dóbr Szlasy i sprzedano jako Jaciążek – założenie 
dworsko-folwarczne wraz z przyległymi polami i lasami. Ma-
jątek został kupiony przez Stanisława Domaradzkiego, który 
rozwinął całość założenia poprzez budowę stawów rybnych 
oraz budynków gospodarczych dla zwierząt hodowlanych. 
W 1905 r. modernizacji poddał sam dwór wraz z otaczają-
cym go parkiem. Następnie zorganizował powstanie Zakładu 
Salezjańskiego pod wezwaniem św. Stanisława Kostki, który 
wybudowano w latach 1928–1931. W ramach nowego zało-
żenia powstał kościół i szkoła ślusarsko-kowalska. Do 1939 
roku Domaradzki zamieszkiwał dwór. Następnie majątek 
przejęła armia niemiecka i z czasem zorganizowała tam szko-
łę Hitlerjugend. Po wojnie na nowo swoją działalność wzno-
wili salezjanie, jednakże w postaci Domu Dziecka, a nie szko-
ły zawodowej. W 1951 roku część budynków i znaczny obszar 
ziemi przeszedł na własność państwa. Obecnie dwór ten jest 
budynkiem wolnostojącym, zamieszkałym przez kilka rodzin, 
które niegdyś pracowały w sąsiednim PGR13.

Dwór w Karniewie14 został wzniesiony najprawdopodob-
niej pod koniec XIX wieku, jednak można sądzić, że samo zało-
żenie parkowo-dworskie zostało zaprojektowane i zaaranżo-

11 Jaworski 1970; Powiat Makowski. Internet: http://www.powiat-makow-
ski.pl/asp/pl_start.asp?typ=14&sub=203&subsub=209&menu=218&st-
rona=1 (wgląd 20.04.2019).

12 Gułajski 1999; Katalog polskich zabytków, pałaców i dworów. Internet: 
http://www.polskiezabytki.pl/m/obiekt/3336/Dzierzanowo/ (wgląd 
20.04.2019).

13 Henrykowski 1993; Jaciążek. Internet: http://jaciazek.orlow.pl/ (wgląd 
20.04.2019).

14 Rejestr zabytków nr 354 z dnia 06.12.1993.

wane w przestrzeni nieco wcześniej – być może na początku 
XIX wieku. Wtedy to powstał folwark z licznymi budynkami 
gospodarczymi o nazwie Karniewo Kościelne. Włości kościel-
ne częściowo podzielono i odsprzedano prywatnym właści-
cielom, którzy doprowadzili do modernizacji dworu i parku, 
w którym wykopano kilka stawów rybnych oraz na nowo 
zagospodarowano folwark. Dwór przetrwał do 1940 roku, 
kiedy to poważnie ucierpiał na skutek działań wojennych. Po 
ich zakończeniu majątek ponownie uległ parcelacji, jednakże 
dwór pozostał w rękach właścicieli ziemskich, którzy ponow-
nie poddali go modernizacji i remontowi. Obecnie obiekt ten 
wraz z ogrodem są zachowane w bardzo dobrym stanie15.

Trzecią grupę stanowią dwory, którym założono teczki 
zawierające opracowanie parków. Taki dwór znajduje się 
w Ciepielewie, gdzie niegdyś znajdowało się założenie par-
kowo-dworskie z XIX wieku (ryc. 4). Obszar ten był zagospo-
darowany już w XVIII w. ze względu na dogodne położenie 
w pobliżu rzeki Orzyc. Natomiast na początku XIX wieku zie-
mie zostały kupione przez rodzinę Zieleńskich, którzy wznie-
śli w tym miejscu dwór wraz z założeniem folwarcznym. Po-
nadto do tej rodziny należały również młyn wodny, gorzelnia 
i cegielnia. Całość założenia składała się z dwudziestu budyn-
ków, w tym dwunastu murowanych i ośmiu drewnianych. 
Założenie dworskie pozostało w rodzinie Zieleńskich również 
po powstaniu styczniowym, jednakże pod koniec XIX wieku 
przeszło ono w posiadanie sióstr Morawskich, a następnie 
rozparcelowane. Na początku XX wieku budynki dworskie 
wraz z ich głównym obiektem zostały poddane modernizacji. 
Zabieg ten powtórzono następnie w dwudziestoleciu mię-
dzywojennym. Przed II wojną światową, w 1934 roku, dwór 
wraz z parkiem i sadem kupiła rodzina Sobieszczańskich. 
W tym czasie murowany dwór został ponownie przebudo-
wany. Park dworski także zmodernizowano – nadano mu 
kształt prostokąta i przeniesiono go w północno-zachodnią 
część założenia. W trakcie działań wojennych założenie par-
kowo-dworskie zostało przejęte przez armię niemiecką. Sam 
budynek dworski został w 1944 r. przebudowany na dworek 

15 Małowiecki 1996; Narodowy Instytut Dziedzictwa. Internet: https://za-
bytek.pl/pl/obiekty/karniewo-dwor-262662 (wgląd 20.04.2019).

Ryc. 4. Dwór w Ciepielewie, pow. makowski (fot. K. Zdeb)
Fig. 4. Manor house at Ciepielewo, Maków County (photo K. Zdeb) 
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myśliwski. Należy podkreślić, że pod koniec okupacji nie-
mieckiej dwór wraz z zabudową folwarczną został poważnie 
zniszczony przez działania wojenne. W 1945 r., po zakończe-
niu wojny, ocalałe budynki zajęło wojsko radzieckie. Jednak-
że już w 1948 r. część majątku została sprzedana rodzinie 
Kowalskich, która w 1950 r. odnowiła i nieco przebudowała 
główny budynek – wnętrze zostało podzielone na mniejsze 
mieszkania. Pięć lat później (w 1955 r.) całość ocalałego ma-
jątku przeszła w ręce rodziny Kowalskich, która była właści-
cielem założenia dworskiego do 1986 r.

Drugie założenie parkowo-dworskie ulokowano w Ma-
gnuszewie Małym, gm. Szelków (ryc. 5). Dokumenty histo-
ryczne z 1827 r. potwierdzają lokalizację wsi nad rzeką Orzyc 
wraz z gruntami ornymi i ogrodowymi i wsiami mu podległy-
mi. Całość majątku folwarcznego wchodziła w skład klucza 
magnuszewskiego, będącego częścią guberni łomżyńskiej. 
Jednakże już pod koniec XIX wieku majątek został zakupio-
ny przez Wieniewiczów. W tym czasie nastąpiła przebudowa 
założenia folwarcznego – zmodernizowano drewniany dwór, 
który mieści się w południowo-wschodniej części parku. 
Sam dwór zorientowano w kierunku zachodnim, obok po-
dłużnie rozplanowanego stawu. Dwór wraz z parkiem i przy-
należnymi ziemiami przetrwał do 1920 r. Wraz ze śmiercią 
Józefa Wierniewicza nastąpiła parcelacja majątku w 1935 r. 
Jednakże dwór, budynki gospodarcze wraz z częścią pól i łąk 
pozostały jako majątek rodziny Wierniewiczów do 1945r. Po 
zakończeniu drugiej wojny światowej majątek został odda-
ny w dzierżawę Stanisławowi Michalskiemu, który zajmował 

się nim do 1956 r. W tym roku nastąpiła kolejna parcelacja 
majątku, kiedy to sprzedano grunty orne, a pozostałe jego 
elementy oddano w dzierżawę Stanisławowi Gregorkowi 
– który następnie przejął włości na mocy testamentu po-
przedniej właścicielki. Dziś dwór stanowi własność prywatną 
– z dawnego założenia dworsko-parkowo-folwarcznego oca-
lał budynek dworu wraz z murowaną oborą i stodołą oraz 
z kilkoma budynkami gospodarczymi wzniesionymi w okre-
sie powojennym16.

Ostatnią grupą prezentowanych w tym artykule zabytków 
stanowią dwory, które nie znajdują się w archiwum Narodo-
wego Instytutu Dziedzictwa. Oba wybrane obiekty stanowią 
ciekawy przykład skrajności, w jakich obecnie znajdują się 
założenia parkowo-dworskie, a także obraz zniszczenia waż-
nego elementu krajobrazu historycznego Mazowsza.

Do rodziny Krasińskich należał zespół parkowo-dworski 
położony w miejscowości Krasne. Wieś stała się częścią zie-
mi ciechanowskiej i w 1421 r. otrzymała prawa chełmińskie. 
Pod koniec XIII wieku stała się rodową siedzibą Krasińskich. 
Pierwszy drewniany kościół w tym miejscu został wzniesiony 
w 1477 r. i przetrwał do pożaru w 1570 r. W przeciągu pięciu 
lat wybudowano nowy, murowany jednonawowy kościół. 
W XVII wieku wzniesiono drewniany dwór pośrodku parku 
wraz z oficyną mieszkalną dla służby. Natomiast pod koniec 
XVIII w. wybudowano w stylu klasycystycznym zajazd. Ko-

16 Zgliński 1984. 

Ryc. 5.  Dwór w Magnuszewie Małym. Zdjęcie archiwalne z 1984 r. (fot. J. Zgliński)
Fig. 5.  Manor house at Magnuszew Mały. Archival photo from 1984 (photo by J. Zgliński)
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lejne budowle wzniesiono w pierwszej połowie XIX wieku, 
gdy August Krasiński ufundował koszary, który przetrwały 
do lat sześćdziesiątych XX wieku. W tym samym czasie mo-
dernizacji poddano również zabudowę gospodarczą – wy-
budowano spichlerz (ryc. 6). Kolejne zmiany w krajobrazie 
nastąpiły w drugiej połowie XIX wieku, kiedy to wzniesiono 
nowy dwór wraz z organizacją parku. Był to czas największej 
prosperity folwarku wraz ze stajniami, gdyż właśnie w tym 
czasie zapoczątkowano hodowlę koni w Krasnym (ryc. 7). 
Po śmierci hrabiego Ludwika majątek przeszedł w posiada-
nie rodu Czartoryskich. W trakcie drugiej wojny światowej 
dwór został przejęty przez Ericha Kocha – sprawującego pie-
czę nad kilkoma posiadłościami. W czasie trwania okupacji 
niemieckiej dwór został rozebrany, a w jego miejsce wznie-
siono betonową willę, która została wysadzona w trakcie 
działań wojennych (ryc. 8). Po 1945 r. majątek Krasińskich 
został rozparcelowany i przekształcony w Państwowe Gospo-
darstwo Rolne. Natomiast 1987 r. przywrócono działalność 
Stadniny Koni Pełnej Krwi Angielskiej, która nadal funkcjonu-
je, jednak z całego założenia folwarczno-dworskiego ocalał 
jedynie park wraz z dawnym spichlerzem i częścią zabudo-
wań związanych z hodowlą koni17.

17 Gmina Krasne. Internet http://krasne.pl/135-4bc5c0ee90a0b.htm (wgląd 
20.04.2019).

W miejscowości Szczuki, gm. Płoniawy-Bramura, znajduje 
się kolejny dawny dwór, dla którego nie udało się znaleźć kart 
architektury ani pozostałości po ewidencji parkowej. Wieś 
położona jest przy dopływie Orzyca – Węgierce. Obecnie 
istniejący murowany dwór został wzniesiony w drugiej po-
łowie XIX wieku (ok. 1870 r.), po modernizacji wcześniejszej, 
drewnianej budowli. Dobra ziemiańskie należały wówczas do 
Ludwika Krasińskiego, również właściciela dóbr położonych 
w Krasnem. Jednakże ziemie wraz z dworem od 1864 r. dzier-
żawiła rodzina Żórawskich. Rządcą majątku był Juliusz Żóraw-
ski, będący udziałowcem w cukrowni „Krasiniec”. Rozbudowa 
budynków gospodarczych w folwarku zakończyła się w 1880 r. 
Warto zaznaczyć, że w 1886 r. do dworu przybyła Maria Skło-
dowska, która przyjęła stanowisko guwernantki dla dzieci Żó-
rawskich. Ponadto prowadziła również lekcje dla młodzieży 
z sąsiednich wsi. W 1889 r. Maria Skłodowska opuściła Szczu-
ki i w 1891 r. wyjechała na studia do Paryża. Kazimierz Żó-
rawski przejął włości po swoim ojcu, jednocześnie pełniąc 
funkcję rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego. Informacje 
o obojgu znanych osobach związanych z dworem znajdują 
się obecnie na dwóch tablicach pamiątkowych (ryc. 9). Dwór 
popadł w ruinę po drugiej wojnie światowej, chociaż bryła 
budynku przetrwała działania wojenne. Po rozparcelowaniu, 
dobra ziemskie przekształcono w PGR, a dwór pozostawio-
no bez zagospodarowania. Dookoła budynku mieszkalnego, 
wraz z pozostałą częścią dawnego parku, wybudowano bu-

Ryc. 6. Spichlerz z folwarku w Krasnem (fot. K. Zdeb)
Fig. 6. Garner from grange at Krasne (photo by K. Zdeb)

Ryc. 7. Jedna ze stajni w stadninie jeździeckiej w Krasnem (fot. K. Zdeb)
Fig. 7. One of the stables at the stud farm at Krasne (photo by K. Zdeb)

Ryc. 8.  Zniszczona willa znajdująca się w miejscu dawnego dworu 
w Krasnem (fot. K. Zdeb)

Fig. 8.  Destroyed villa located in the place of the former manor house 
at Krasne (photo by K. Zdeb)



180 ARCHAEOLOGICA HEREDITAS • 16

Katarzyna Zdeb

dynki gospodarcze, między innymi obory i stodoły. Z czasem 
dwór popadł w ruinę. Pomimo przeprowadzonego w 2007 r. 
remontu, polegającego na wzmocnieniu dachu, obiekt nadal 
niszczeje, pozostając niezaadoptowany18. 

REWITALIZACJA DAWNYCH DWORÓW

Po przeprowadzeniu analizy stanu zachowania wybranych 
dworów z obszaru powiatu makowskiego można zaobser-
wować, że założenia architektoniczne można podzielić pod 
względem ich obecnego wyglądu na kilka grup. W pierw-
szej kolejności należy zauważyć, że w żadnym przypadku nie 
przetrwało kompletne założenie parkowo-dworskie wraz 
budynkami folwarcznym. W nielicznych przypadkach prze-
trwały dwory, które następnie zostały poddane rewitalizacji, 
jednakże najczęściej budynki te, pozostawione same sobie, 
popadły w ruinę lub zostały w znacznej części rozebrane.

Należy zastanowić się, czy istnieje możliwość przywróce-
nia tym obiektom architektonicznym ich pierwotnej świet-
ności. W tym przypadku można rozważyć trzy możliwości, 
jednakże w każdej z nich konieczna jest ścisła współpraca 
pomiędzy konserwatorami zabytków a właścicielami obiek-
tów. Podstawą wszystkich działań powinno stać się prze-
prowadzenie rzetelnej kwerendy w celu pozyskania przede 
wszystkim danych ikonograficznych na temat obiektów. Po-

18 Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków; Internet: https://www.
mwkz.pl/archiwum-aktualnosci-przeglad/42-wazne/468-dwor-w-szczu-
kach-miejsce-pobytu-marii-skodowskiej-curie (wgląd 20.04.2019).

nadto, przy braku innych materiałów źródłowych, niezbędne 
wydaje się zaplanowanie i przeprowadzenie badań arche-
ologiczno-architektonicznych. Takie zgromadzenie wszelkich 
dostępnych informacji konieczne jest, gdy niezbędne jest 
całkowite zrekonstruowanie dawnej architektury. Ważne 
jest również zadbanie, o opracowanie starannej inwentary-
zacji istniejących budynków lub ruin dla zachowania wiedzy 
o pozostałości oryginalnej substancji zabytkowej. W przy-
padku, gdy istnieje możliwość jedynie częściowego odtwo-
rzenia budowli, należy pamiętać o konieczności utrzymania 
struktury pierwotnej, substancji zabytkowej oraz o zapew-
nieniu w rekonstruowanych miejscach substancji identycz-
nej do oryginalnej, jak i nieco odmiennego koloru – w celu 
odróżnienia elementów zabytkowych od nowych. Ostatnią 
z możliwości jest zakonserwowanie ruin w obecnym stanie 
ich zachowania. Jednakże trwałe ruiny w przypadku rezyden-
cji dworskich – niegdyś mieszkalnych, mogą wzbudzać nie-
pokój wśród odwiedzających.

Warta rozważenia jest także kwestia czemu ma „służyć” 
dwór przywrócony do pierwotnej formy architektonicznej. 
Czy może on stanowić element turystyki historycznej regio-
nu? Jeśli tak to należy się zastanowić, w jaki sposób można go 
zagospodarować i zaprezentować oraz jak skutecznie połączyć 
kilka takich obiektów w spójną całość, aby funkcjonowały np. 
jako szlak kulturowy. Inną możliwością jest oczywiście prze-
znaczenie odtworzonej rezydencji dworskiej do celów miesz-
kalnych, a jeszcze inną wykorzystanie tych obiektów w celach 
inwestorskich/marketingowych (centra konferencyjne, itp.). 
Niekiedy, w przypadku dworów, które mają być użytkowane 
na stałe (mają wrócić do swojej podstawowej funkcji), utrud-

Ryc. 9.  Dwór w Szczukach, pow. makowski z pamiątkowymi tablicami (fot. K. Zdeb)
Fig. 9.  Manor house at Szczuki, Maków County with two commemorative plaques (photo by K. Zdeb)
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nienia pojawiają się ze strony konserwatora, który nie zezwa-
la na np. ocieplenie pomieszczeń czy modernizację wnętrza, 
gdy taki obiekt przetrwał z zachowanym rozplanowaniem 
pomieszczeń. Przystosowanie dawnych pałaców i dworów 
do współczesnych warunków mieszkalnych możne okazać się 
trudne, a wymagania konserwatorskie niekiedy stają się na-
zbyt wygórowane, co niestety może prowadzić do porzucenia 
przez nowych właścicieli idei odrestaurowania tych budyn-
ków. W tym miejscu należy również stwierdzić, że sam zakup 
rezydencji w celu jej odnowienia i wtórnego wykorzystania 
może pozostać jedynie w strefie życzeń ze względu na rosną-
cy koszt inwestycji, gdy pojawia się konieczność przeprowa-
dzenia powyżej opisanych działań, aby obiekt został dokład-
nie zadokumentowany, a następnie we właściwy sposób 
odnowiony. Choć oczywiście należy zgodzić się, że planowane 
prace i ‒ w dalszym etapie ‒ ich wykonanie, powinny opierać 
się w jak największym stopniu na źródłach historycznych, to 
należy pamiętać także o aspekcie praktycznym wykorzystania 
tych miejsc we współczesnym świecie. Poszukiwanie kom-
promisu pomiędzy konserwatorem zabytków (w domyśle: 
rzetelną rekonstrukcją) a właścicielem/inwestorem (nowym 
właścicielem, użytkownikiem i opiekunem obiektu) powinno 
bazować na zasadach rozsądnej współpracy, aby nie docho-
dziło do tzw. „dzikich rekonstrukcji”19. Niestety nie brakuje 
przykładów niewłaściwie przeprowadzonych renowacji, dla-
tego też istotne jest, aby we wszelkich podjętych działaniach 
kierować się przede wszystkim dobrem obiektów tak ściśle 
związanych z historią i kulturą kraju.

PODSUMOWANIE

Przytoczone powyżej przykłady tego, co pozostało po zie-
miańskim charakterze powiatu makowskiego można od-
nieść do całego województwa mazowieckiego. Styl na-

19 Lasek 2015: 112–114.

rodowy dworków polskich przez długi czas był ważnym 
elementem nie tylko rozwoju tożsamości, historii i kultury, 
ale również krajobrazu kulturowego całego Mazowsza. Jed-
nakże zmiany, jakie nastąpiły pod zakończeniu drugiej wojny 
światowej doprowadziły niemal do całkowitego zaniku tej 
architektury. Następstwa te dotyczą niemal całkowitej de-
wastacji założeń dworsko-folwarcznych, z których ocalały 
jedynie pojedyncze elementy. Należy zauważyć, że w ten 
sposób utracie podlegają nie tylko budynki i całe założe-
nia architektoniczne, ale przede wszystkim zanikowi ulega 
istotna część tożsamości kulturowej i społecznej. Jednakże 
do jej przywrócenia nie wystarczy ponowne wzniesienie 
czy odrestaurowanie dworów. Niezbędne wydaje się także 
ponowne przypisanie im ważnych społecznie ról, poprzez 
wskrzeszenie ich wartości nie tylko symboliczno-emocjo-
nalnych, ale także naukowo-historycznych. Czy możliwe jest 
przywrócenie im roli edukacyjnej? Jest to prawdopodobne, 
jeżeli pozwolimy w należyty sposób na rozwinięcie tury-
styki kulturowej – edukacyjnej. Czy zatem na przeszkodzie 
inwestowaniu w „drugie życie” tych obiektów stoją jedynie 
pieniądze? Wydaje się, że również ważnym czynnikiem jest 
element ludzki, gdy zanika pamięć o kulturze i społeczności 
ziemiańskiej, a w świadomości społecznej pozostaje 
jedyne obraz pańszczyźnianego ucisku. Przywrócenie tej 
części dziedzictwa kulturowego powinno być związane 
z odnowieniem pamięci, albowiem społeczna niechęć do 
rewitalizacji dawnych założeń parkowo-dworskich może 
uniemożliwić te działania, jak i prowadzić do dewastacji już 
odnowionych obiektów. Z pozoru prosta kwestia rewitaliza-
cji architektury ściśle związanej z historią odradzającej się 
niepodległej Polski, nastręcza problemów na płaszczyźnie 
utożsamiania się z dziedzictwem kulturowym – narodowym, 
gdyż elementem spajania tych rzeczywistości jest edukacja 
w zakresie ochrony zabytków.
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The park-manors complexes in Poland became popular in 
the 16th century. At that time, existing knights‘ residences 
were rebuilt and noblemen‘s courts were built in their place. 
These buildings were developed and changed until the 20th 

century. Due to the landed gentry who lived there, the man-
or houses were the places of maintaining the Polish nation-
al identity. The architectural style („manorial“ or „Polish“ 

style) that appeared in the interwar period became a sym-
bol. These places were strongly associated with culture and 
national history, but now these buildings are in ruin. Manor 
residences deteriorate and are forgotten, thus the elements 
of common identity (history and culture) are lost.

Translated by Katarzyna Zdeb
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The disappearance of the suburban settlement – impoverishment of the cultural landscape
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