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Dzięki kilkuletnim i wciąż trwającym badaniom historycznym, 
etnograficznym i genetycznym1 regionu wiadomo, że Urzecze 
(ryc. 1)2 związane było przede wszystkim z trzema kulturowy-
mi tradycjami – mazowiecką (średniowieczną), flisacką (oryl-
ską) i olęderską, charakterystyczną dla nadwiślańskich osad-
ników z Fryzji, Pomorza i Kujaw. Niewielki wpływ na strukturę 
społeczną mogli mieć ponadto Turcy, Tatarzy i Żydzi.

Ludność mazowiecka (czy też mazurska, jak dawniej 
powszechnie mówiono), żyjąca od czasów średniowiecza 
w cieniu czerskiego zamku, stanowiła niejako „podglebie” 
wszystkich mieszkańców Urzecza. To właśnie ona była wciąż 
infiltrowana przez napływających z południa i północy fli-
saków (oryli) i olędrów, co w rezultacie doprowadziło do 
wykształcenia się specyficznych, wielokulturowych cech re-
gionalnych i ukształtowania szczególnego krajobrazu kulturo-
wego. Nie bez znaczenia jest wreszcie zapominany często fakt, 
że do 1526 roku Księstwo Mazowieckie było bytem odrębnym 
od reszty Polski, toteż tradycje, mowa czy obyczaje w tej czę-
ści dzisiejszej Polski uformowały się odmiennie, będąc same 
w sobie nieco „egzotyczne” (mowa, stroje, obyczaje).

Na ukształtowanie się odrębnej tożsamości Urzeczan 
wpływała przede wszystkim obecność Wisły, swoistego 
„okna na świat” dla żyjących nad jej brzegami ludzi, którzy 
nawzajem nazywali siebie Zawiślakami. Ogromne znaczenie 
miały wielopokoleniowe kontakty Urzeczan z „ludźmi Wisły”, 
a więc z flisakami, zwanymi tu orylami, ale też ze żwirnikami, 
przewoźnikami czy rybakami. Znaczna część z nich stała się 
z czasem integralną częścią urzeckiej społeczności (ryc. 2). 
Nie do przecenienia dla tożsamości Urzeczan jest wreszcie 
osadnictwo olęderskie, w szczególności to, które pojawiło 

1 Por. Stanaszek 2012, 2014a, 2014b; Piskorz-Branekova i Stanaszek 2015, 
a także projekt genetyczno-genealogiczny Ł.M. Stanaszka Pochodzenie 
ludności nadwiślańskiego Urzecza: Internet: https://urzecze.pl/genealogia 
– projekt/ (wgląd 02.04.2019).

2 Urzecze (gwar. Urzyce, Łurzyce) to podwarszawski mikroregion 
etnograficzny, rozciągający się po obydwu brzegach Wisły, pomiędzy 
dawnymi ujściami Pilicy i Wilgi, a mokotowskimi Siekierkami i prawobrzeżną 
Saską Kępą. Region leży na zalewowym i częściowo nadzalewowym tarasie 
północnej części Doliny Środkowej Wisły, będącej południowo-centralnym 
fragmentem Niziny Środkowomazowieckiej. W całości znajduje się 
w województwie mazowieckim, w nadwiślańskich częściach powiatów: 
otwockiego, garwolińskiego, piaseczyńskiego oraz miasta stołecznego 
Warszawy: w dzielnicach Mokotów, Wilanów, Praga Południe i Wawer.

się tu już w początkach XVII stulecia. Ludzie ci niepostrze-
żenie wniknęli w strukturę społeczną Urzeczan, modyfikując 
ich charaktery, zachowania, stroje czy gospodarkę. Moż-
na by zaryzykować tezę, że to właśnie owi pierwsi olędrzy, 
a w mniejszym stopniu także i flisacy, kolonizujący nadwi-
ślańskie nieużytki, byli przyczyną uformowania się wszelkich 
odrębności, tak czytelnych dla penetrujących Urzecze w XIX 
stuleciu Oskara Kolberga, Kornela Kozłowskiego czy Stefanii 
Ulanowskiej, która pisała: „Tamtych zaś olbrzymów nadwi-
ślańskich nazywają Urzycanami, to jest mieszkającymi u rzyki 
[rzeki], lub też Powiślakami, to jest mieszkającymi po Wiśle. 

Łukasz Maurycy Stanaszek

Wielokulturowość nadwiślańskiego Urzecza

147–156

Ryc. 1.  Schematyczny zasięg nadwiślańskiego Urzecza (za: Ciećwierz 
i Bednarski 2016: 13)

Fig. 1.  Schematic range of the Vistulan Riverside “Urzecze” (after: 
Ciećwierz and Bednarski 2016: 13)
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Mówią więc Urzycanin i Urzycanka, lub Powiślak i Powiślan-
ka. Nadto jeszcze, jak mężczyźni, tak kobiety odznaczają się 
wzrostem bardzo wysokim: szczególniej ci, którzy mieszkają 
nad Wisłą koło samego Czerska, to wszystko chłop w chło-
pa silne i ogromne jak dęby. I oni sami nie uważają siebie za 
Mazurów”3.

Względna izolacja geograficzna wiślanej doliny (staro-
rzecza, wysoka skarpa warszawska), określony typ osadnic-

3 Ulanowska 1881: 1.

twa (olędrzy, flisacy, Mazurzy), a także dogodna odległość 
targowa oraz szybka dostępność do niezwykle chłonnego 
rynku warszawskiego (maksymalnie 40 km z biegiem rzeki) 
przyczyniły się do wytworzenia unikatowej wspólnoty, mani-
festującej się w specyficznej nadrzecznej gospodarce (zwią-
zanej z melioracją i osuszaniem terenu, wyspecjalizowanym 
rybołówstwem i szerokim wykorzystaniem wikliny), oryginal-
nej kuchni, a także w strojach, zwanych dotychczas wilanow-
skimi4. Jednocześnie zrodziło się poczucie odrębności wobec 
ludzi żyjących „tuż za miedzą”, czyli na prawobrzeżnym Pole-
siu (Kołbielszczyźnie) i lewobrzeżnych terenach położonych 
ponad wiślaną skarpą („Górniacy”).

Specyfika życia na terenach zalewowych, jak również 
wielokulturowość Urzecza sprawiły, że tutejszy krajobraz 
kulturowy wyróżniał się całym szeregiem odrębnych cech, 
niespotykanych lub bardzo rzadkich na sąsiednich „górnych 
polach”. Do najważniejszych elementów owego nadwiślań-
skiego krajobrazu bez wątpienia należały chruściane płoty, 
groble i wały ochronne, poldery, nasady wierzbowe i topo-

4 Rozlokowanie nad oboma brzegami licznych karczem, komór solnych 
i celnych, a także przystani flisackich (bindug) powodowało, iż mieszkańcy 
Urzecza uczestniczyli w dalekosiężnej wymianie towarowej, w tym także 
tej dotyczącej ubiorów. Można powiedzieć, iż Wisła była znakomitym 
przekaźnikiem mód i prądów kulturowych, które znacznie szybciej 
docierały do jej brzegów, niż bardziej w głąb lądu. Urzecze to zatem tygiel 
rozlicznych tradycji i wpływów, dalekich od pełnej jednorodności; zob. 
Piskorz-Branekova i Stanaszek 2015.

Ryc. 3.  Zagroda olęderska na Saskiej Kępie, 1910 r. (zbiory IS PAN 
R4773; R4776; Stanaszek 2014a: 311)

Fig. 3.  Dutch settler farm at Saska Kępa, 1910 (collection: IS PAN 
R4773; R4776; Stanaszek 2014a: 311)

Ryc. 2.  Czersk-Kolonia. Wyrób sieci do połowu ryb na Wiśle (zbiory K. i Z. Szynkiewiczów; Stanaszek 2014a: 121)
Fig. 2.  Czersk-Kolonia. Making of a net for fishing on the Vistula river (collection of K. and Z. Szynkiewicz; Stanaszek 2014a: 121)
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lowe, terpy5, trytwy6, bindugi7, charakterystyczne budownic-
two (np. wznoszenie wysokich dachów czy też domów kryją-
cych pod jednym dachem część mieszkalną i gospodarczą), 
a także liczne wiatraki i młyny wodne (ryc. 3)8.

MAZURZY (MAZOWSZANIE)

Wydaje się, że atrakcyjność osadnicza Urzecza, tak skrupu-
latnie wykorzystana przez olędrów, wynikała nie tylko z do-
brych gleb i wiślanego handlu, ale także ze strategiczności 
jego położenia w dawnym Księstwie Mazowieckim (ryc. 4). 
Warto sobie uzmysłowić, że Czersk był obok Płocka jed-
nym z najważniejszych miast na Mazowszu, siedzibą mazo-
wieckich Piastów, głównym ośrodkiem administracyjnym 

5 Terpy to sztucznie usypane pagórki pod siedliska, budowane na terenach 
zalewowych. Miały one na celu zabezpieczenie przed podtopieniem 
podczas mniejszych powodzi, jak również zmniejszenie poziomu wilgoci 
w domach. Zwyczaj ich sypania pojawił się na Urzeczu wraz z pierwszą 
falą kolonizacji olęderskiej, a sama nazwa wywodzi się z Fryzji (Terpen).

6 Trytwy to wyniesione ponad lustro wody drogi na umocnionej grobli, 
budowane w miejscach trudno przejezdnych, zwykle w pobliżu jezior 
i na mokradłach. Tego typu drogi układano z kiszek faszyny (wikliny), 
topolowych dranic, dodatkowo moszczonych ziemią i kamieniami. Sama 
nazwa „trytwa” wywodzi się z języka niemieckiego (Trift) i niewątpliwie 
„przyszła” na Urzecze wraz z kolonistami olęderskimi.

7 Binduga to miejsce nad rzeką, służące do przygotowania drewna 
do spławu. Była to zwykle przystań flisacka (nierzadko z karczmą 
i przewozem), do której dowożono drzewo z okolicznych lasów, wiązano 
je w tratwy, a następnie spławiano do Torunia i Gdańska. Nazwa bindugi 
pochodzi z języka niemieckiego (binden – wiązać).

8 Krajobraz kulturowy Urzecza opisano szerzej w trzecim tomie serii 
Archaeologia Hereditas poświęconym właśnie temu zagadnieniu, por. 
Stanaszek 2014b: 139–145.

Księstwa Czerskiego (1247–1526) i rozległej Ziemi Czerskiej 
(dawne powiaty: czerski, warecki, grójecki i garwoliński). 

Od XV stulecia, tj. po przeniesieniu przez księcia Janusza 
I jego głównej siedziby z Czerska do Warszawy, nadwiślań-
ski pas – którym de facto było Urzecze – łączący oba ośrodki 
miejskie oraz dawną ziemię czerską i warszawską nadal był 
bardzo istotny. Wiadomo bowiem, że wzajemne zależności 
kulturalne, polityczne, sądowe i gospodarcze pomiędzy Czer-
skiem i Warszawą były silne aż po wiek XIX. Należy również 
pamiętać o całej sieci osadnictwa średniowiecznego w in-
teresującej nas części Nadwiśla, z rozbudowaną szlachecką 
własnością ziemską (m.in. Powsin, Karczew, Cieciszew, Góra, 
Żelawin, Radwanków, Sobiekursk, Brzumin czy Sobienie), 
silnie związaną administracyjnie i kulturowo z czerskim gro-
dem. Współuczestniczący w dalekosiężnym handlu wiśla-
nym szlachta i kmiecie byli niewątpliwie ważnym substratem 
etnicznym późniejszych Urzeczan9 oraz nośnikiem lokalnych 
tradycji, z których część zapewne przeszła nie tylko na ich po-
tomków, ale także na pierwszą falę osadników olęderskich 
i osiadłych tu flisaków10.

9 Pokazały to m.in. badania genetyczne i genealogiczne najstarszych rodzin 
z Urzecza, w których wykazano znaczny odsetek ludności miejscowej – 
mazowieckiej; Pochodzenie ludności nadwiślańskiego Urzecza, Internet: 
https://urzecze.pl/genealogia – projekt/ (wgląd 02.04.2019).

10 Niewykluczone na przykład, że granatowe sukmany Urzeczan 
z czerwonymi wyłogami mają korzenie w dawnych barwach Mazowszan. 
Wiadomo bowiem, iż na sejmie w 1776 roku uchwalono dla posłów 
mundury wojewódzkie, czyli barwę ich kontuszów i żupanów, którą 
pozostawiono do uznania i wyboru województwom. Już w dwa 
lata później posłowie przybyli na sejm w swoich barwach. Szlachta 
z Mazowsza wybrała wówczas kontusz ciemnoszafirowy z wyłogami 
i żupanem słomiastym oraz guzami z literami X. M. na pamiątkę dawnej 

Ryc. 4.  Widok na Urzecze z czerskiego zamku, 1916 r. (zbiory L. Liszewskiego; Stanaszek 2014a: 122)
Fig. 4.  View to Urzecze from the Czersk castle, 1916 (collection of L. Liszewski; Stanaszek 2014a: 122)
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OLĘDRZY

Wpływ osadnictwa olęderskiego11 na całokształt spuścizny 
kulturowej Urzecza jest nie do przecenienia. Niewątpliwie 
odegrało ono wiodącą rolę w uformowaniu się charakteru 
miejscowej ludności i określonego typu gospodarki. Osad-
nictwo olęderskie (holenderskie, niemieckie i pomorskie) 
było ruchem kolonizacyjnym, sięgającym na ziemiach pol-
skich pierwszej połowy XVI wieku. Rozwinęło się ono szcze-
gólnie wzdłuż Wisły i jej dopływów – na Pomorzu, Kujawach, 
Mazowszu, Lubelszczyźnie oraz w Wielkopolsce. Geneza tej 
kolonizacji związana jest dużej mierze z protestanckimi ru-
chami reformacyjnymi i emigracją prześladowanych men-
nonitów (należących do jednego z nurtów anabaptyzmu) 

udzielności Księstwa Mazowieckiego, por. Gloger 1900: 125–126.
11 Nazwa interesujących nas osadników przyjmowała i nadal przyjmuje 

w publikacjach rozmaite formy: Olęder, olęder, Olender, olender, 
Holender, Hollender, Olander. Zgodnie z wykładnią Zespołu 
Ortograficzno-Onomastycznego Rady Języka Polskiego przy Prezydium 
PAN i przewodniczącego prof. Jerzego Podrackiego, powinno stosować 
się określenie „olęder”, jako zgodne z polską tradycją leksykograficzną 
oraz z faktem, że wyróżnikiem osadnictwa olęderskiego były kwestie 
gospodarczo-prawne, a nie etniczne, por. Szałygin 2004; Dąbrowska 
1980: 14–15.

z Fryzji i Niderlandów, jak również z licznymi wojnami pol-
sko-szwedzkimi pustoszącymi Pomorze i ziemię kujawską12.

Zalewowy obszar Urzecza był bardzo trudny do zagospo-
darowania, co powodowało, że chętnie osadzano na nim 
olędrów, obeznanych z tego typu przeciwnościami przyro-
dy w swych macierzystych stronach13. Nadrzeczne warunki 
środowiskowe wymagały opanowania specjalnych technik 
gospodarczych, a podejmowane dotychczas próby osadze-
nia tam pańszczyźnianych chłopów z „górnych pól” kończyły 
się niepowodzeniem14. Olędrzy okazali się mistrzami w za-
gospodarowywaniu nadwiślańskich nieużytków. Meliora-
cja i osuszanie podmokłych terenów, budowa grobli, jazów 
i rowów, nasadzanie wierzb czy też specyficzne nadrzeczne 
budownictwo weszły na trwałe do kanonu zachowań wie-
lu mieszkańców Urzecza bez względu na ich pochodzenie. 
Z czasem więc, kiedy mówiło się o osadnictwie olęderskim 
nad Wisłą, bardziej chodziło o charakterystyczny typ gospo-
darki i stosunek prawny do właściciela ziemi (gospodarze 
czynszowi, a nie pańszczyźniani), niż o rzeczywisty skład 
etniczny ludności, który zawsze był bardzo zróżnicowany. 
Olędrami mogli być zatem nie tylko osadnicy z Holandii czy 
Niemiec, ale też etniczni Polacy, Mazurzy, Kociewiacy czy Po-
morzanie (ryc. 5).

Olędrzy zasiedlali Urzecze przynajmniej od pierwszej 
połowy XVII stulecia, jakkolwiek największy rozkwit ich 
osadnictwa przypadał na koniec XVIII i pierwszą połowę 
XIX stulecia, a więc na okres rozbiorów Polski. Najwcze-
śniej, bo już w 1628 roku, pojawili się oni na Saskiej Kępie, 
zwanej wówczas Olędrami15. W kolejnych latach koloniza-
cja „pustek” i „zarośli” przesunęła się dalej doliną wiślaną 
w kierunku Kozienic16. Najdawniejsze osadnictwo olęderskie 
drugiej fali na Urzeczu odnotowano natomiast na terenie 
nieistniejącej dziś Kępy Wołowej (leżącej niegdyś w pobli-
żu podwilanowskich Zawad), zasiedlonej przez „kolonistów 
Holendrów” w 1772 roku. Kolejny kontrakt pomiędzy właści-
cielem sąsiednich dóbr oborskich Hieronimem Wielopolskim 
a przedstawicielami przyszłych kolonistów – Korneliuszem 
Rindfleischem, Krystianem Krügerem i Jakubem Muhlke za-
warto zaledwie rok później w pobliskiej Kępie Chabdzińskiej, 
zwanej też Kępą Oborską. W 1775 roku podskarbi koronny, 
książę Adam Poniński, osiedlił na kontrakcie sześciu olędrów 
w prawobrzeżnej części Kępy Falenickiej, w 1777 roku kolo-
niści zagospodarowali Kępę Zawadowską, a w następnych 
latach dalsze wiślane „kępy” podwarszawskiego Urzecza17.

Osadnicy pierwszej fali (XVII w.), którymi w znacznej 
mierze byli zgermanizowani Słowianie z Pomorza, Kociewia 
i ziemi kujawskiej, wrośli w nadwiślańską ziemię, ulegając 
pełnej polonizacji. Inaczej było z kolonistami okresu zaborów 
(z przełomu XVIII i XIX w.), którzy w większości utrzymali swą 
etniczną odrębność, a po 1945 roku zostali wysiedleni z tere-
nów Urzecza do Niemiec.

12 Stanaszek 2014a: 184–187.
13 Łoźna i Łoźny 1988: 411–431.
14 Marchlewski 1988: 501, 503.
15 Wejnert 1850.
16 Por. Szałygin 2001: 39; Stanaszek 2014a: 184–189.
17 Stanaszek 2014a: 192.

Ryc. 5.  Urzeczanie z parafii Zerzeń, 1917 r. (zbiory A. Zadrożnej; 
Stanaszek 2014a: 24)

Fig. 5.  Inhabitans of Urzecze from the Zerzeń parish, 1917 (collection 
of A. Zadrożna; Stanaszek 2014a: 24)
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FLISACY (ORYLE)

Wisła w przeszłości była głównym traktem komunikacyjnym 
Polski, toteż zawsze pływało po niej wiele rodzajów jednostek 
rzecznych, noszących w zależności od czasu, wielkości i funk-
cji rozmaite nazwy, takie jak: baty, szkuty, berlinki czy galary. 
Spławem towarów (m.in. drewna, soli, zboża) zajmowali się 
flisacy, zwani powszechnie orylami. Posiadali oni odrębną 
i niepowtarzalną gwarę, stroje oraz wewnętrzną strukturę or-
ganizacyjną. Obok zwykłych marynarzy – flisów spotkać moż-
na było retmanów, szyprów czy sterników. Niewątpliwie ich 
wpływ na tożsamość Urzeczan był znaczący (ryc. 6)18.

W XIX stuleciu orylem albo szotem nazywano taniec, 
który obok oberka był niezwykle rozpowszechniony na Urze-
czu i całej ziemi czerskiej19. O sile wzajemnych kontaktów 
świadczą też między innymi liczne do niedawna na Urzeczu 
domostwa i stodoły z bali, które w dużej mierze przypłynęły 
z południowej Polski, jako flisackie tratwy. Niewykluczone, 
że popularne w tej okolicy na przełomie XIX i XX wieku za-
wody związane z ciesielstwem i powstającymi uzdrowiskami 
(Otwock, Konstancin-Jeziorna) miały swe korzenie w kontak-
tach Urzeczan z nadwiślańskimi orylami.

18 Stanaszek 2014a: 167–183.
19 Kolberg 1963: 299.

Z metryk parafialnych wiadomo, że przynajmniej część 
mieszkańców Urzecza wywodziła się właśnie od owych ory-
li. W tradycji miejscowej ludności, niektórych przedstawicie-
li tej grupy zawodowej miały charakteryzować specyficzne 
cechy osobowościowe, takie jak gwałtowny charakter, kłó-
tliwość, czy też skłonność do pijaństwa i bijatyk. Liczne w tej 
części Nadwiśla przystanie flisackie (bindugi) wraz z towa-
rzyszącymi im karczmami powodowały, że nie brakowało 
okazji do tego typu praktyk. Wydaje się jednak, że na ogół 
pracowici i zapobiegliwi Urzeczanie znacznie częściej zajęci 
byli ciężką pracą w sadach i na polach, aniżeli nadmiernym 
biesiadowaniem. Znakomicie pokazuje to relacja Edwarda 
Chłopickiego, podkreślającego ogromną różnicę w „karcz-
mianym” zachowaniu ludności nadwiślańskiej w stosunku 
do mieszkańców terenów sąsiednich: „Nadwiślanie […] 
zasiadali gromadnie i poważnie za stół, rozmawiali z sobą 
półgłosem i pili umiarkowanie; przeciwnie mieszkańce wsi, 
usuniętych dalej od Wisły, [...] nie łączyli się wcale w więk-
sze przyjacielskie kółka, mniej byli rozmowni, ale za to pili 
więcej, i po uraczeniu się gorzałką, głośniejsze zaprowadzali 
z sobą zwady”20.

20 Chłopicki 1871: 402.

Ryc. 6.  Żagle rozprzowe na Wiśle pod Brzuminem, 1906 r. (zbiory K. Daszewskiej-Sajnóg; Stanaszek 2014a: 125)
Fig. 6.  Spritsail boats on the Vistula near Brzumin, 1906 (collection of K. Daszewska-Sajnóg; Stanaszek 2014a: 125)
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TURCY, TATARZY, ŻYDZI...

Zagadnienie wpływu innych niż olędrzy i często wieloetniczni 
flisacy mniejszości etnicznych na strukturę antropologiczną 
i społeczną Urzeczan jest wciąż dalekie od rozwiązania. Na 
uwagę zasługują nie zawsze potwierdzone źródłowo prze-
słanki, jakoby niektóre tereny nadwiślańskiego pasa w prze-
szłości zasiedlili Turcy i Tatarzy. Przede wszystkim dotyczy 
to rejonów Wilanowa i Powsina, ale też Czernideł, Gassów, 
Obór, Otwocka Wielkiego, Lasa oraz Czerska.

I tak, w dawnych dobrach wilanowskich – głównie w Po-
wsinku, Powsinie, Zawadach i zawiślańskim Lesie – panuje 
powszechne przekonanie, że przodkowie pewnej części 
miejscowych rodów przybyli tu w czasach panowania kró-
la Jana III Sobieskiego, jako turecko-tatarscy jeńcy wo-
jenni. W ramach zasług za wieloletnią pracę na potrzeby 
królewskiego dworu, mieli rzekomo dostać liczne nadania 
ziemi w tej części Nadwiśla. Mieszkańcy Wilanowa jeszcze 
do niedawna mówili wybierając się do Powsina: „jadę do 
Turków”. Powsinianie za Turków, do których nikt nie chciał 
się tu przyznawać, uważali z kolei Wilanowian... Poza źró-
dłami pisanymi, o historycznej obecności jeńców tureckich 
w dobrach wilanowskich ma świadczyć ciemniejsza karnacja 
skóry oraz orientalne rysy twarzy niektórych tamtejszych 

mieszkańców21. Podobnie było w Otwocku Wielkim (Sta-
rym), w którym wciąż żywe są legendy o tym, że miejscowe 
Jezioro Otwockie – zwane zwyczajowo uroczyskiem Rokola 
– wykopali jeńcy tureccy, pojmani podczas słynnej odsieczy 
pod Wiedniem (1683 r.). Nie da się zaprzeczyć, że za czasów 
Franciszka Bielińskiego wykonano tu ogromną inżynieryjną 
pracę, polegającą na przekopaniu kanału poprzez wrzynają-
cy się w jezioro cypel. Domknął on zakole Wisły, sprawiając, 
że starorzecze stało się odtąd Jeziorem Otwockim, a dawna 
kępa – sztuczną wyspą22. Śladem po owych jeńcach, podob-
nie jak w dobrach wilanowskich, mają być widoczne do dziś 
u niektórych okolicznych gospodarzy odmienne cechy antro-
pologiczne, a mianowicie szerokie twarze, ostre rysy twarzy 
i ciemniejsza karnacja skóry.

Jeńcy tureccy mieli ponadto usypać groblę w Osinach, po-
między Otwockiem Wielkim i Małym, jak również wykopać 
stawy w majątku oborskim oraz Kanał Sobieskiego, łączący 
Jezioro Wilanowskie z rzeczką Wilanówką, a w konsekwen-
cji i z samą Wisłą. Informację o domniemanej obecności 
Turków w rejonie Obór, Gassów i Czernideł przekazał m.in. 
warsawianista Olgierd Budrewicz, który pisał: „Okolica cieszy 
się zresztą od setek lat opinią niespokojnej. Kto wie, czy nie 
przyczyniła się do tego południowa krew »Turków« z Czerni-
deł, Kopyt czy Gasów (to za króla Jana Sobieskiego ściągnięto 
tu jeńców tureckich, których ponoć używano początkowo do 
jakichś robót publicznych, m.in. do budowy stawów w ma-
jątku Obory, a którzy potem pozostali tu dobrowolnie i spol-
szczyli się najdokładniej)”23. 

W świetle wcześniejszych wywodów, ową gwałtowność 
charakterów należałoby raczej wiązać z tradycjami orylskimi, 
aniżeli z osadnictwem tureckim.

Sam fakt sprowadzenia do Wilanowa tuż po wiedeńskiej 
wiktorii jakiejś grupy jeńców tureckich uchodzi za niepod-
ważalny. Mieli oni wykonywać rozmaite prace ogrodowe 
i melioracyjne, jak wspomniane wyżej przekopanie kanału 
do Wisły. Dość interesująco opisał te czasy powieściopisarz 
i heraldyk Adam Amilkar Kosiński: „Wilanów jednak, cho-
ciaż możnej kiedyś familii mieszkanie, nie odznaczał się ni-
czem od innych wiosek kraju. Jan to trzeci dopiero lubiąc go 
upięknił i do tego stanu przywiódł w jakim go obecnie wi-
dzimy [...]. Pałac zaś wzniósł, ogrody założył cudzym, jak się 
to mówi kosztem, to jest z niewielkim uszczerbkiem swojej 
szkatuły, bo Tureckimi i Tatarskimi jeńcami [...]. Że Turcy, jak 
to wiemy, biegłymi są w zakładaniu ogrodów, o czem dosta-
tecznie przekonywają te, które wszędzie w ich kraju napo-
tykasz, Jan Sobieski nabywszy Wilanów, w czasie ostatniej 
wyprawy, zalecił żołnierzom, ażeby oszczędzali i wiernie mu 
odstawiali wszystkich tych jeńców, którzy na sztuce ogrodni-
czej znają się”24.

Ciekawe, że opowieści o Turkach budujących rozmaite 
obiekty znane są także i z innych okolic, m.in. z pobliskiej 
Siennicy, Wiązowny i Skolimowa, ale też z bardziej odległego 
Kozłowa, Mielnika, Łówczy, Wysocka, Zwierzyńca czy Przyro-

21 Świstak 2010: 105–106.
22 Skwara 1998b: 47.
23 Budrewicz 1970: 5.
24 Kosiński 1846: 528.

Ryc. 7.  Cadyk Abraham Mordechaj Alter (1866–1946) – czwarty rebe 
z dynastii Ger (zbiory ŻIH; Stanaszek 2014a: 233)

Fig. 7.  Tzaddik Abraham Mordechaj Alter (1866–1946) – the fourth reb-
be of the Ger dynasty (collection: ŻIH; Stanaszek 2014a: 233)
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wa. Wszędzie jednak brak jest dla nich pewnych dowodów 
źródłowych, co znacznie pomniejsza ich wiarygodność. Na-
leżałoby zastanowić się zatem, czy nie mamy tu do czynienia 
ze znaną archeologom, analogiczną sytuacją, jak z tzw. oko-
pami czy wałami szwedzkimi, które po prospekcji terenowej 
okazywały się konstrukcjami o wiele starszymi.

Opowieści o ciemnopigmentowanych (ciemnoskórych, 
ciemnookich i ciemnowłosych) przybyszach z Południa 
i Wschodu nie należą do rzadkości zarówno w bliższej, jak 
i dalszej okolicy, m.in. istnieje dość silne przekonanie, że 
ludzie o ciemniejszej karnacji mieszkają w Żelechowie oraz 
na Zapilczu, czyli pod Warką, Magnuszewem i Mniszewem. 
Podobnie jest z częścią rodowitych mieszkańców Karczewa, 
których uważa się za potomków osadników z Wołoszczy-
zny i Mołdawii, sprowadzonych tu w XVI wieku przez Mel-
chiora Walbacha, kupca warszawskiego osiadłego w pobli-
skim Ostrówcu25. Można by przypuszczać, że to właśnie ich 
smagła skóra i ciemna barwa oczu stała się powodem dość 
powszechnego nazywania karczewian Rumunami. Jak po-
kazują jednak ostatnie badania etnograficzne i genetyczne 
(zachodnioeuropejskie wyniki testów DNA), określenie to 
ma najprawdopodobniej związek z rumownikami (karczow-
nikami), mającymi zbliżony charakter do osadników olęder-
skich. Rumownicy, których nazwa pochodzi od niemieckiego 
słowa räumen, raum machen, oznaczającego „robić miejsce, 
karczować (rumować)”, zakładali osady zwane Rumunkami 
lub Budami, położone zazwyczaj pośród lasów lub wydm 
oraz w pobliżu dolin rzecznych (vide: Karczew). Osadnictwo 
rumunkowe było szczególnie silne w rozpościerających się 
niedaleko Wisły leśnych rejonach województwa kujawsko
-pomorskiego, skąd nota bene wywodziło się wiele rodzin 
z Urzecza. Do dziś pozostało tam ponad 200 wsi przechowu-
jących w swych nazwach pamięć po pierwszych kolonistach 
(m.in. Rumunki Głodowskie, Jasieńskie, Chełmickie, Karn-
kowskie...). Same osady były natomiast czynszowe, rozpro-
szone i utworzone na powstałym po wykarczowaniu terenie 
przez osadników, posiadających wolność osobistą i zawie-
rających umowę z właścicielem gruntów na ich dzierżawę 
lub kupno. W ramach kontraktu koloniści zobowiązywali się 
wykarczować i przygotować do uprawy otrzymany kawałek 
ziemi, zaś ich odpowiedzialność była indywidualna i zróżni-
cowana, odwrotnie niż to miało miejsce w typowych wsiach 
olęderskich.

Mając na uwadze powyższe, wydaje się, że wszystkie 
słowne przekazy o „ciemnoskórych przybyszach” muszą 
na razie pozostać w sferze legend i domysłów, dalekich od 
jednoznacznej prawdy historycznej. Czy zatem we współ-
czesnych mieszkańcach okolic Wilanowa, Powsina, Obór, 
Otwocka Wielkiego czy też wawerskiego Lasa płynie turec-
ko-tatarska krew? Mimo iż sami Urzeczanie są o tym przeko-
nani, dziś trudno w pełni twierdząco odpowiedzieć na to py-
tanie, tym bardziej, że – jak już wspomniano wyżej – źródła 
pisane milczą o tej egzotycznej kolonizacji. Akta parafialne, 
które miałem okazję oglądać, również nie potwierdzają wy-
stępowania orientalnych nazwisk i imion u tutejszej ludno-

25 Skwara 1998a: 44.

ści. Można jednakże znaleźć pośrednie dowody na obecność 
Turków w sąsiedztwie Urzecza, jak np. w metryce z parafii 
służewskiej, dotyczącej ślubu zawartego w 1688 r. przez nie-
jakiego „Michaela Arnauta z Ziemie Tureckiey”.

Na pewno natomiast jakaś grupa Tatarów osiedliła się 
w przeszłości w rejonie Czerska. Do dziś nieopodal zamku ist-
nieje tam wieś – kolonia Tatary (obecnie w granicach admi-
nistracyjnych Czerska), założona w późnym średniowieczu na 
jednej z wiślanych kęp pośród trudno dostępnych mokradeł. 
Analogiczne osady tatarskie powstały w tym samym czasie 
także i w innych częściach Polski, m.in. pod zamkiem w Cie-
chanowie, pod Lublinem, pod Nowogrodem nad Narwią, czy 
też na kępie wiślanej pod Krakowem. Poniekąd myląca może 
być nazwa kolonii Tatarczysko, znajdującej się tuż za starym 
ujściem rzeki Wilgi do Wisły, a więc na południowo-wschod-
nim skraju Urzecza. Wydaje się jednak, że nazwa owej kolonii 
pochodzi nie od pogardliwego określenia Tatara, ale od pola, 
na którym uprzednio rosła tatarka (gatunek gryki).

Według E. i W. Bagieńskich26 oraz J. Tyszkiewicza27 miesz-
kająca pod Czerskiem ludność pochodzenia tatarskiego 
została tu osadzona na początku XV wieku w okresie pano-
wania księcia mazowieckiego Janusza I, którego żona Anna 
Danuta była córką kniazia litewskiego Kiejstuta i siostrą 
wielkiego księcia Witolda. Możliwe, że podczerscy Tatarzy 
przybyli tu z Litwy wraz z orszakiem nowej czerskiej pani, być 
może po to, „aby zachować łączność i tradycję”28. W XVI wie-
ku osadnicy tatarscy trzymali tzw. stróżę w zamku, hodowali 
i opiekowali się końmi, uprawiali warzywa i winorośl, a tak-
że pełnili funkcje książęcych kurierów (gońców). W okresie 
szwedzkiego potopu (1655–1660), kiedy zniszczono zamek 
w Czersku, wieś Tatary, podobnie jak i inne okoliczne miej-
scowości, całkowicie się wyludniła. Wiadomo, że pozosta-
wała ona opustoszała aż do drugiej połowy XVIII wieku, po 
czym została powtórnie zasiedlona przez osadników pol-
skich. Można się zatem domyślać, że „epizod tatarski” pod 
Czerskiem nie miał realnego wpływu na późniejszą strukturę 
społeczną tutejszej ludności.

Ludność żydowska osiedlała się na terenach wiejskich 
Urzecza sporadycznie, jakkolwiek stale uczestniczyła w han-
dlu z Nadwiślanami, skupując od nich płody rolne bezpo-
średnio lub na okolicznych jarmarkach. Pochodzenia żydow-
skiego mógł być co najwyżej arendarz miejscowej karczmy 
albo pracownik dworski, choć i to raczej należało do rzad-
kości. Dopiero w drugiej połowie XIX wieku – głównie po 
uwłaszczeniu chłopów w 1864 roku – wielu bogatych Żydów, 
widząc w tym dobry interes, stało się właścicielami części 
majątków ziemskich, sadów czy ziemi ornej. Należy jednak 
podkreślić, że nigdy nie zintegrowali się oni z tutejszą ludno-
ścią, co miało w dużej mierze związek z religijno-kulturowymi 
odrębnościami obydwu tych grup.

Zupełnie inaczej sytuacja wyglądała w urzeckich miastecz-
kach, takich jak Góra Kalwaria, Sobienie-Jeziory czy Karczew, 
w których wyznawcy religii mojżeszowej stanowili zasadni-

26 Bagieńska i Bagieński 1999.
27 Tyszkiewicz 2001: 197.
28 Słowińska 2007: 193.
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czy zrąb wszystkich mieszkańców. Rozwój ich osadnictwa 
przypadł w szczególności na wiek XIX i pierwszą połowę XX 
stulecia. I tak, w parafii jezierskiej w 1810 roku mieszkało za-
ledwie 20 Żydów, w 1872 już 860, a w 1921 – w samych tylko 
Sobieniach-Jeziorach zanotowano aż 1439 starozakonnych29. 
Podobnie było w Karczewie (1819 r. – 393, 1850 r. – 799, 
1921 r. – 836) i Górze Kalwarii (1817 r. – 332, 1852 r. – 1161, 
1921 r. – 2963). Prawdziwymi matecznikami dawnego ży-
dowskiego świata były natomiast miejscowości letniskowe, 
położone wzdłuż tzw. linii otwockiej, odsuniętej nieco dalej 
od Wisły i Urzecza. Do dziś zachowało się tam żartobliwe po-
wiedzenie: „Otwock i Falenica to żydowska stolica”.

Niektóre z tych miasteczek wyrastały na ważne centra 
chasydyzmu, tak jak to było w przypadku Góry Kalwarii (jid. 
Ger), gdzie znajdowała się siedziba słynnej dynastii cadyków 
Alterów (ryc. 7). Ich wiedza, autorytet i charyzma przycią-
gały tysiące chasydów z różnych stron Europy Środkowo
-Wschodniej. Pomimo stosunkowo licznej obecności kupców 
żydowskich na Urzeczu i w okolicznych miejscowościach, 
nie wywarli oni większego wpływu na tożsamość rdzennych 
Nadwiślan. Można by rzec, że obie społeczności żyły niejako 
obok siebie, a ich jedynym punktem stycznym były wzajem-
ne interesy. W swoim czasie tę sytuację znakomicie ujął pi-
sarz – noblista Isaac Bashevis Singer mówiąc, że „Żydzi i Pola-
cy żyli razem 800 lat, ale się nie zżyli...”.

29 Gnat-Wieteska 1993: 145; por. też: Projekt Wirtualny Sztetl. Internet: 
http://www.sztetl.org.pl.

*
Wielokulturowa, flisacko-olędersko-mazowiecka spuścizna 
Urzecza zanika praktycznie na naszych oczach, choć dla jej 
ratowania podjęto w ostatnich latach wiele pożytecznych 
inicjatyw30. Bliskość Warszawy i modernizacja dawnych wsi 
i osiedli powoduje, że świadomość regionalnej odrębności 
odchodzi w niepamięć wraz z najstarszymi Urzeczanami. Pa-
radoksalnie, miasto stołeczne, które leżało u gospodarczych 
podstaw Urzecza i było pierwotnie jego największym „do-
brodziejem” (handel), stało się obecnie jego „grabarzem”, 
wchłaniając i niwelując kulturowo coraz to odleglejsze jego 
części (ryc. 8).

30 Poza szeroką działalnością wydawniczą i popularyzatorską (wykłady, 
prelekcje, warsztaty) w latach 2011–2019 reaktywowano lub 
zainicjowano na Urzeczu kilka zespołów ludowych nawiązujących wprost 
do tradycji regionu i pielęgnujących dawne „wilanowskie” stroje (m.in. 
„URZECZEni” z Czerska, „Łurzycanki” z Gassów i Czernideł, „Sołtysi” 
z gminy Karczew, „Powsinianie” z Powsina, „Kalwarki” z Góry Kalwarii, 
„Piskorze” z Łukówca). Cyklicznie odbywają się dwie imprezy masowe: 
„Flis Festiwal. Jarmark Kultury Urzecza” w podkonstancińskich Gassach 
oraz „Zielone Świątki na Urzeczu”, tj. procesja rzeczna na terenie kilku 
gmin nadwiślańskich. Jest też wiele pomniejszych imprez, takich jak 
„Biesiada Łurzycka” w Czernidłach, biegi, triatlony i rajdy rowerowe 
(np. „Łurzyckie Ściganie”, „Święto Wisły na Urzeczu”). Towarzyszą temu 
kolejne wydawane publikacje o strojach, śpiewach, potrawach czy też 
okolicznościowe mapy regionu, wydatnie podnoszące świadomość 
wielokulturowego pochodzenia mieszkańców.

Ryc. 8.  Rodzina z Gassów-Kopytów przed swoim domem, 1903 r. (zbiory J. Stefańczyka; Stanaszek 2014a: 84)
Fig. 8.  The family from Gassy-Kopyty in front of their house, 1903 (collection of J. Stefańczyk; Stanaszek 2014a: 84)
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Multiculturalism of the Vistulan Riverside (Urzecze)

Summary

Due to several – year and still ongoing historical, ethnograph-
ic and genetic research of the Urzecze region, located south 
of Warsaw on the both banks of the Vistula River, it is known 
that the region primarily was associated with three cultural 
traditions – Masovian (Medieval), river boatmen (flisacy and 
oryle) and Dutch settlers (olędrzy) – characteristic for the Vis-
tula settlers from Friesland, Pomerania and Kujawy region.

The Mazovian population, living since the Middle Ages in 
the shadow of the Czersk castle, was in a sense a “subsoil” 
of all inhabitans of Urzecze. They were still infiltrated by the 
river boatmen and Dutch settlers coming from the south and 
north, which resulted in the development of specific, multi-
cultural regional features and the formation of a characteris-
tic cultural landscape.

The relative geographic isolation of the Vistula proglacial 
valley (floodplain, oxbow lakes, high escarpment), a specific 

type of settlement (Dutch settlers, river boatmen, Mazovi-
ans), as well as the convenient proximity and accessibility 
to the unusually absorptive Warsaw market (under 40 km 
downstream to the river Vistula) helped to create a unique 
community, which manifested itself in a specific riverside 
economy, original dishes, as well as in costumes.

The multicultural, river boatmen – Dutch settlers – Ma-
zovian heritage of Urzecze disappears practically before 
our eyes, although many useful initiatives have been taken 
in recent years for its rescue. The proximity of Warsaw and 
the modernization of surrounding villages makes that the 
awareness of regional separateness goes into oblivion to-
gether with the oldest inhabitans.

Translated by Łukasz Maurycy Stanaszek
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