
Dwór polski
w starej fotografii



Mereczowszczyzna
Folwark na północnych Kresach, należał m.in. do Sanguszków, 
Sapiehów i Czartoryskich. Przez pewien czas w XVIII ‑wiecznym 
dworze mieszkała rodzina Kościuszków – tu przyszedł na świat 
Tadeusz, późniejszy wódz insurekcji



Dwór polski
w starej fotografii

Wybór  
najciekawszych 
zdjęć



Wstęp
Jan K. Ostrowski

Glosy
Zofia Lewicka ‑Depta
Joanna Kułakowska ‑Lis

Projekt graficzny
Tadeusz Nuckowski

Redakcja
Joanna Kułakowska ‑Lis

Korekta
Anna Chudzik

DTP
Agnieszka Rymarowicz, BOSZ

Przygotowanie do druku
Studio Kolor, Rzeszów

Druk 
OZGraf Olsztyńskie Zakłady Graficzne SA

Printed in Poland

Copyright by Wydawnictwo BOSZ 2012
Illustration copyright by Naczelna Dyrekcja 
Archiwów Państwowych

Wydanie pierwsze
Olszanica 2012

ISBN 978 ‑83 ‑7576 ‑150 ‑4

Wydawca
Wydawnictwo BOSZ
Biuro: ul. Przemysłowa 14,
38 ‑600 Lesko
tel. +48 13 469 90 00
faks +48 13 469 61 88
biuro@bosz.com.pl
www.bosz.com.pl

Fotografie pochodzą ze zbiorów:
(g – góra, d – dół; jeśli nie zaznaczono inaczej, wszystkie zdjęcia 
na stronie pochodzą ze zbiorów wskazanego archiwum)
Narodowe Archiwum Cyfrowe (dawne Archiwum Dokumentacji 
Mechanicznej): s. 2, 6, 8d, 10, 14, 15, 16, 17, 18g, 19, 21, 22d, 23, 24, 
25, 26–27, 28, 30, 31, 33, 34, 35, 37, 38, 40d, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 
47, 48, 49, 50, 51, 52–53, 57, 58, 60, 61, 62, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 
70, 71, 72, 73, 74d, 75
Archiwum Państwowe w Krakowie: s. 39
Archiwum Państwowe w Poznaniu: s. 8g, 9, 12, 18d, 20, 22g, 29, 
32, 36, 40g, 54, 55, 56, 59, 63, 74g 



Wstęp 7

Abele 14
Bachórzec 15
Będomin 16
Bołszowce 16
Borejkowszczyzna 17
Borków 18
Brodnica 18
Brwinów 19
Brzostków 20
Chobienice 20
Chorkówka 21
Chwaliszewo 22
Czarnolas 22–23
Diatkiewicze 24
Dołhe 24
Gierłachowo 25
Gojcieniszki 25
Goszyce 26–27
Górki Wielkie 28
Grochowiska Szlacheckie 29
Gryżyna 29
Hruszowa 30
Iwacewicze 31
Jasień 32
Kalnica 33
Kamień 33
Kobylany 34
Komorniki 34
Konary 35
Kopaszewo 36
Koszuty 36
Krzemieniec 37
Kuklówka 37
Ludzisko 38
Ludźmierz 38
Lusławice 39
Łagiewniki 40
Łapsze Niżne 40

Łuczanowice 41
Majków 41
Medyka 42–43
Modlnica 44
Mogilany 45
Mohilna 46
Moszczanica 47
Nagłowice 48–49
Niedźwiedź 50–51
Nienadowa 51
Nowoszyce 52–53
Piotrowo 54
Polwica 55
Potulice 55
Przysieka 56
Romanów 57
Rybna 57
Sabnie 58
Sieniawa 58
Sobota 59
Starkówiec 59
Stronibaby 60–61
Sulisławice 62
Sycyna 62
Szlachcin 63
Śledziejowice 64–65
Tuhanowicze 66
Warszówka 67
Węgierce 68
Witkowice 68–69
Worończa 70
Wróblewice 71
Wtelno 72
Zakoziel 73
Zbietka 74
Zembrzyce 74
Żelazków 75

Lokalizacja 76
Bibliografia 78

Spis treści



Pikieliszki
Majątek pod Wilnem razem z wybudowanym wcześniej 
dworem znalazł się w 1930 r. w rękach Piłsudskich. Marszałek 
wraz z rodziną spędzał tu wakacje
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Wstęp

W okresie od XVI do XVIII wieku szlach‑
cic polski, niezależnie od zamożności 
i miejsca zajmowanego w hierarchii 

społecznej, spędzał większość czasu na wsi. Miasto 
było dla niego środowiskiem obcym, a dwór kró‑
lów elekcyjnych nie stanowił atrakcji podobnej do 
wielkich dworów monarchii absolutnych. Właściwą 
ramą życia szlachcica była zatem rezydencja wiejska, 
jednocześnie centrum dóbr stanowiących podstawę 
utrzymania. Niezależnie od tego, czy siedziba taka 
należała do zamożnego właściciela kilku wsi, czy 
szaraka pracującego własnymi rękami na swym za‑
gonie, nosiła ona nazwę dworu, nigdy dworku (ten 
ostatni termin odnosił się do niewielkich domów 
miejskich, a raczej podmiejskich, bez zaplecza rolni‑
czego). Staropolski dwór, zamieszkany przez wielo‑
pokoleniową rodzinę właścicieli i liczną służbę, był 
prawdziwym mikrokosmosem szlacheckiego życia. 
Jeżeli szlachcic ‑ziemianin opuszczał swe dobra czy 
najbliższą okolicę, musiał mieć ku temu wyraźny po‑
wód — taki jak wyprawa wojenna, udział w sejmiku, 
sejmie lub sesji trybunału, elekcja króla, sprzedaż 
zboża w Gdańsku, pielgrzymka do miejsc świętych 
czy uroczystość rodzinna. Przywiązanie do domu 
i stron rodzinnych nie musiało przy tym oznaczać 
zacofania i izolacji, bo wymienionych okazji kontak‑
tów ze światem było sporo, a znaczna część szlach‑
ty miała za sobą lata szkolne spędzone w różnych 
ośrodkach krajowych i zagranicznych.

Początkowo dworem nazywano nie tyle właści‑
wy budynek mieszkalny (ten nosił nazwę „domu 
wielkiego” lub „domu pańskiego”), ile całe obejście, 
spełniające także funkcje administracyjne i gospo‑
darcze. Wczesna genealogia szlacheckiej rezydencji 

Czombrów
Dwór należący do Kurczów, Uzłowskich i Karpowiczów, 
położony niedaleko jeziora Świteź, uważany jest za 
pierwowzór Soplicowa. Opis w wielu szczegółach odpowiada 
tekstowi Pana Tadeusza, w dodatku matka Mickiewicza 
była córką tutejszego zarządcy, a Aniela Uzłowska – matką 
chrzestną Adama. Dwór spłonął w 1942 r.
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jest trudno uchwytna. Z wieku XVI pochodzi pew‑
na ilość murowanych dworów, będących kontynu‑
acją średniowiecznego typu wieży mieszkalnej. Są 
one zazwyczaj jednopiętrowe i mają bardzo pro‑
sty układ przestrzenny, ograniczony do dwóch lub 
trzech pomieszczeń na każdym poziomie. Służyły 
w zasadzie wyłącznie jako mieszkanie rodziny wła‑
ściciela, a w razie zagrożenia atakiem — jako ostatni 
bastion obrony. Pomieszczenia dla służby, kuchnie, 
łaźnie, składy itd. lokowano w osobnych, zazwyczaj 
drewnianych budynkach, a całość powstałej w ten 
sposób przestrzeni była zamknięta prostymi fortyfi‑
kacjami złożonymi z palisady oraz ewentualnie wału 
ziemnego i fosy. Ślad tej sytuacji przetrwał w języ‑
ku. Mówiąc, że wychodzimy „na dwór”, bezwiednie 
odnosimy się do stanu rzeczy z wieku XVI, kiedy 
to „dom pański” był otoczony rozległym „dworem”, 
czyli obejściem lub podwórzem.

Na przełomie XVI i XVII stulecia rozpoczął się 
proces integracji rozproszonych dotąd części dwo‑
ru w ramach jednego budynku. Wiązało się to z pa‑
triarchalnym trybem życia rodziny ziemiańskiej, 
dążeniem do wygody oraz rezygnacją z obronności, 
która — przynajmniej na centralnych terenach kraju 
— była coraz wyraźniej zbędna. W owych obszer‑
nych dworach nowego typu nastąpiło pozorne cof‑
nięcie się technologiczne w stosunku do murowa‑
nego, piętrowego dworu renesansowego. Budowano 
je bowiem najczęściej z drewna, zwykle rezygnując 
przy tym z piętra. Wyjątek stanowiły drugorzędne 
pokoje mieszkalne rozmieszczone na poddaszu. 
Uzasadnienie tych wyborów, wynikających z eko‑
nomicznych i społecznych realiów życia ziemiań‑
skiego, można znaleźć w tekstach z epoki, zarówno 
w literaturze pięknej, jak i w specjalnych podręczni‑
kach gospodarczych i budowlanych. Po wzory roz‑
wiązań przestrzennych sięgano do renesansowych 
traktatów architektonicznych, przede wszystkim 
do Serlia i Palladia. Największą popularność zy‑
skał układ z sienią na osi i symetryczną dyspozycją 
pomieszczeń po bokach, stwarzający możliwość 
uzyskania od trzech do kilkunastu pomieszczeń 

Bednary
Murowany dwór wzniesiono prawdopodobnie na początku 
XIX w.; majątek należał do zasłużonej w Wielkopolsce rodziny 
Jackowskich

Bojańczyce
Klasycystyczny, murowany dwór wybudowano w Bojańczycach 
w połowie XIX w. Wieś w powiecie myślenickim dość często 
zmieniała właścicieli, do 1946 r. gospodarowali tu dziedzice 
Pawła Walcinowicza
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w ramach zwartego prostokątnego bloku, często 
wzbogaconego o narożne alkierze. Typowy plan 
północnowłoskiej Palladiańskiej willi zyskał w ten 
sposób niezliczone realizacje na całym terytorium 
Rzeczypospolitej. Stopniowo adaptowany przez co‑
raz szersze warstwy społeczne, jeszcze w pierwszej 
połowie XX wieku był stosowany w wielu regionach 
kraju w budownictwie chłopskim.

Poszczególne części dworu różniły się charak‑
terem i spełniały ściśle określone funkcje. Wnętrze 
dzieliło się na część męską — otwartą, służącą do 
przyjmowania gości — oraz kobiecą — bardziej in‑
tymną, przeznaczoną do prac domowych i wycho‑
wywania dzieci. W XVI i XVII wieku umeblowanie 
i urządzenie dworu było zazwyczaj skromne, co czę‑

sto kontrastowało z przepychem strojów i uzbroje‑
nia. Dopiero osiemnastowieczna literatura obycza‑
jowa notuje szybką ewolucję w kierunku wygody, 
a nawet luksusu. W sieni chętnie zawieszano broń 
i trofea myśliwskie. Największym i najbardziej re‑
prezentacyjnym pomieszczeniem była jadalnia, słu‑
żąca do posiłków i zebrań. Niemal obowiązkowym 
elementem jej wyposażenia były portrety rodzinne. 
Surowość drewnianych ścian zachęcała do pokrywa‑
nia ich tkaninami, w formie obić, dywanów lub ma‑
kat, co do dziś pozostało powszechnym obyczajem 
w polskich domach. Zewnętrzna architektura dwo‑
rów stopniowo zyskiwała cechy barokowe, czerpane 
z architektury monumentalnej. Już w okresie neo‑
klasycyzmu obowiązkowym jej elementem stał się 

Manieczki
Majątek niedaleko Brodnicy w Wielkopolsce należał do poety Józefa Wybickiego, ale eklektyczny, 
parterowy dwór wznieśli w 1894 r. kolejni właściciele – Grodziccy. Dziś mieści się tu muzeum 
poświęcone Wybickiemu
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kolumnowy portyk — prawdziwie emblematyczny 
wyróżnik dworu. Jeszcze po drugiej wojnie świato‑
wej na niektórych terenach takie portyki ‑ganki od‑
różniały domy ceniącej swe pochodzenie szlachty 
zaściankowej od jej chłopskich sąsiadów.

Zalety i urok dworu opiewała szeroko litera‑
tura barokowa, a w XIX i XX wieku znalazł się on 
w centrum mitu złotego wieku szlacheckiego. Dla 
polskiej inteligencji, w znacznej części wywodzą‑
cej się ze zbiedniałej szlachty, aż do drugiej wojny 
światowej stale obecnym marzeniem był powrót 
z miasta na wieś, z ciasnego mieszkania do roz‑
łożystego dworu, gdzie wszyscy i wszystko miało 
swoje właściwe, uświęcone tradycją miejsce. Suk‑
ces finansowy przemysłowca, adwokata, pisarza 
czy artysty z reguły owocował zakupem wiejskiej 
rezydencji, w której z całą świadomością kultywo‑
wano tradycje szlachecko ‑ziemiańskie. W okresie 
przed pierwszą wojną światową oraz w dwudzie‑
stoleciu międzywojennym owa tęsknota zrodziła 
szeroko rozpowszechnioną modę na stylizowanie 
miejskich i podmiejskich willi na barokowe lub 
neoklasyczne dwory. Było to zresztą nie tylko wyra‑
zem sentymentalnej tęsknoty, ale również efektem 
poszukiwania „narodowego” stylu w sztuce, czego 
domagała się rozbudzona przez romantyzm świa‑
domość narodowa. 

Zupełnie niespodziewanie wspomniane zjawisko 
odżyło w ostatnich latach, pozbawione już jednak 
charakterystycznej dla początku naszego stulecia 
podbudowy teoretycznej. Polski postmodernizm 
chętnie nawiązuje do staropolskiego dworu, wi‑
dząc w nim jedno ze źródeł przełamania pospolito‑
ści i nudy architektury determinowanej wyłącznie 
przez technologię.

Powyższe uwagi dotyczą przede wszystkim ar‑
chitektonicznych i społecznych aspektów polskiego 
dworu, postrzeganych z perspektywy „wewnętrznej” 
jego twórców i mieszkańców. 

Nie można jednak zapominać o perspektywie 
„zewnętrznej”. Dla ogromnej większości społeczno‑
ści wiejskiej dwór był przede wszystkim symbolem 

Łazany
Majątek w ziemi wielickiej, niedaleko Krakowa, 
wzmiankowany już w 1581 r., należał m.in. do Pruszyńskich, 
Kruszewskich i Brzezińskich. Drewniany dwór powstał 
w pierwszej połowie XIX w.
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bogactwa, tak bardzo kontrastującym z biedą wsi. 
Widziano w nim także — słusznie czy niesłusznie — 
jeden z głównych powodów owej biedy. W rezultacie 
w XX wieku przyszło polskiemu ziemiaństwu zapła‑
cić dramatyczny rachunek za działania przodków, 
którzy z ziemi uczynili niemal jedyną miarę wartości 
w gospodarce kraju.

Zagłada polskiego dworu i całej związanej z nim 
cywilizacji nastąpiła w dwóch zasadniczych eta‑
pach. Pierwszy, dziś już niemal zapomniany, przy‑
padł na lata 1917–1918, kiedy to w ciągu kilkunastu 
miesięcy rewolucja rosyjska (w znacznym stopniu 
jeszcze przed swą fazą „październikową”) zmiotła 
polskie ziemiaństwo na rozległym obszarze kre‑
sowym, przede wszystkim na Wołyniu i Podolu. 
Nienawiść klasowa, łatwo rozbudzona przez agita‑
torów, była tam pogłębiana przez niechęć narodo‑
wą i religijną. Na terenach, które weszły następnie 
w skład Drugiej Rzeczypospolitej, stopniowo przy‑
wrócono przedrewolucyjne stosunki własnościowe, 
ale utrata setek siedzib o wiekowej nieraz tradycji 
była już nie do odrobienia.

Ostateczny cios kulturze szlacheckiego dworu 
przyniósł osławiony dekret z 1944 roku o reformie 
rolnej, a właściwie o brutalnym wywłaszczeniu 
całej warstwy społecznej. Komunistyczna władza 

za jednym zamachem zapewniła sobie poparcie 
znacznej części wsi i zlikwidowała ważne zaple‑
cze opozycji. Kosztów społecznych i kulturowych 
nikt nie liczył. Z około 20 000 dworów przetrwało 
zaledwie kilkadziesiąt — i to tych najskromniej‑
szych, których nie udało się podciągnąć nawet pod 
drakońskie paragrafy dekretu. Budynki dworskie, 
z których wygnano właścicieli, zazwyczaj prze‑
znaczano na cele „społeczne”. Jednak w myśl za‑
sady „wspólne” czyli „niczyje”, stosunkowo szybko 
doprowadziło to do zagłady ogromnej większości 
z nich. Podobny los spotkał ruchome wyposażenie 
dworów — gromadzone przez wieki meble, obra‑
zy, pamiątki. Przedmioty uratowane jakimś cudem 
przez właścicieli czy przejęte przez muzea (i dziś 
stanowiące dla tych muzeów poważny problem) 
niemal nic nie znaczą wobec ogromu strat. Wpro‑
wadzając na wsi zasady „sprawiedliwości”, ówcze‑
sna władza zniszczyła jednocześnie ważną część 
narodowego dziedzictwa.

Z niewielkimi wyjątkami nie można więc dziś 
zobaczyć autentycznego dworu polskiego z jego 
wyposażeniem i mieszkańcami, którzy ostatecznie 
decydują o atmosferze domu. Starając się wyobrazić 
sobie ten zaginiony świat, warto zagłębić się w stare 
fotografie.

    Jan K. Ostrowski

Prof. dr hab. Jan K. Ostrowski, historyk sztuki, autor ponad 150 
publikacji poświęconych sztuce polskiej i europejskiej, znawca 
zabytków Krakowa i problematyki dotyczącej dawnych Kresów 
Rzeczpospolitej. Dyrektor Zamku Królewskiego na Wawelu, 
pełniący jednocześnie funkcję Konserwatora Zabytków Wzgó‑
rza Wawelskiego, kierownik Pracowni Badań nad Sztuką Ziem 
Wschodnich dawnej Rzeczpospolitej Instytutu Historii Sztu‑
ki UJ, członek Stowarzyszenia Historyków Sztuki, Académie 
de Stanislas w Nancy i Komisji Historii i Teorii Sztuki PAN. 
Kawaler maltański.



Chyby
Dwór, zbudowany prawdopodobnie dla Potockich lub 
Suchorzewskich, przebudowany na przełomie XIX i XX w. 
Na zdjęciu widoczna elewacja ogrodowa



Dwór 
polski
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Abele
Klasycystyczny dwór, stojący w rozległym parku, wybudowany 
pod koniec XVIII w. Majątek, leżący w dawnym województwie 
wileńskim, należał do Giedroyciów, Tyszkiewiczów, 
Pietkiewiczów, Tyzenhausów i Przeździeckich. Dwór spłonął 
podczas I wojny światowej

Bachórzec
Murowany dwór wzniósł w 1808 r. Ksawery Krasicki, a wieś 
Bachórzec, należąca do klucza dubieckiego, była w rękach tej 
rodziny od 1588 r. Wokół ciągnął się piękny park krajobrazowy. 
Dziś cały zespół dworski jest zupełnie zrujnowany.
Na dolnym zdjęciu widoczny salon bachórzeckiego dworu 
(fotografia z 1938 r.). W czasach Ksawerego Krasickiego bywał 
tu poeta Wincenty Pol. Na ścianach portrety rodowe, te, 
które ocalały ze zniszczeń dokonanych przez wojska rosyjskie 
w czasie I wojny światowej
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Bołszowce
Majątek w ziemi halickiej, należący m.in. do Kazanowskich 
i Krzeczunowiczów. XIX ‑wieczny dwór został zniszczony 
w czasie I wojny światowej, a nową siedzibę, widoczną na 
zdjęciu, wzniósł w latach 1927–1929 Kornel Krzeczunowicz. 
Wokół rozciągał się wielki park angielski

Borejkowszczyzna
Folwark w dobrach Tyszkiewiczów dzierżawił Władysław 
Syrokomla (Ludwik Kondratowicz), poeta, który tak pisał 
o swoim gospodarstwie: „dom mieszkalny niewielki, ale 
schludny, widok z okna daleki na wioski, lasy zamglone 
i wzgórza (…) na ścianach kilkanaście dobrych obrazów, 
w szafie kilkaset dobrych książek. Czegóż więcej potrzeba. 
Doli i chleba!”

Będomin
Dwór, stojący przy drodze z Gdańska do Kościerzyny, 
rozbudował w 1741 r. Piotr Wybicki. Tu urodził się jego syn – 
Józef Wybicki, autor Mazurka Dąbrowskiego. Potem majątek 
jeszcze kilkakrotnie zmieniał właścicieli, a dziś mieści się tu 
Muzeum Hymnu Narodowego
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Borków
Majątek w ziemi kaliskiej często zmieniał właścicieli. 
Parterowy dwór Mikorskich z drugiej ćwierci XIX w. 
rozbudował Kazimierz Suchorski, Chełkowscy zaś dodali 
piętrowy portyk, a we frontonie umieścili swój herb – Wczele

Brodnica
Pod koniec XIX w. kolejny właściciel majątku położonego 
w Wielkopolsce, Wacław Mańkowski, na miejscu barokowego 
dworu wzniósł eklektyczną, piętrową rezydencję; otaczał ją 
piękny park krajobrazowy

Brwinów
Parterowy dworek wybudowany w 1905 r. należał do pisarza 
Zygmunta Bartkiewicza. Majątek brwinowski znajdował 
się m.in. w rękach warszawskiego przemysłowca Stanisława 
Lilpopa, a w okresie międzywojennym miejscowość była 
modnym letniskiem. Dziś mieści się tu Towarzystwo 
Przyjaciół Brwinowa
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Brzostków
Majątek w Wielkopolsce należał m.in. do Poturzyckich, 
Ponińskich, Grabskich i Hebanowskich. Murowany dwór 
wzniesiono pod koniec XVIII w.

Chobienice
Dobra w powiecie wolsztyńskim należały od XVIII w. do 
patriotycznej i zaangażowanej w sprawy społeczne rodziny 
Mielżyńskich. Późnobarokowy dwór powstał w 1765 r., 
a rozbudowano go w następnym stuleciu
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Chorkówka
Dom stał się centrum życia towarzyskiego i społecznego 
w okolicy. Spalony w 1944 r. budynek rozebrano 
do fundamentów

Chorkówka
W 1856 r. majątek położony koło Krosna nabył wynalazca 
lampy naftowej, Ignacy Łukasiewicz. Według projektu 
A. Grabauera wybudowano dworek, gdzie Łukasiewicz 
zamieszkał z rodziną 


