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Inwentarz wsi Skolimowa
przy oddaniu w posesję 

orędowną J.W. Karolowi 
hrabi Jezierskiemu 

w [miesiącu] czerwcu 
roku 1810 spisany 

[Inwentarz dworu skolimowskiego 
22 junii opisany z wszelkim zabudowaniem 

na gruncie zostawionym]*

* w nawiasie kwadratowym tytuł brudnopisu inwentarza 
Karol hr. Jezierski (1753-1826) był synem Hiacentego kasztelana łukowskiego, uczniem szkoły rycerskiej, 
posłem ziemii czerskiej na sejm 1788 r. Wieś Skolimów (z dworem i folwarkiem) została zastawiona 
przez Potulickich Jezierskiemu za sumę 5000 złotych czerwonych.
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Opisanie budynków dworskich
Budynek dworski z facjatą po obydwóch stronach, w tym 

budynku drzewo w ścianach dobre. Podwaliny zaś od folwarku 
wcale zgniłe, od ogrodu włoskiego są po części zdrowsze. Dach 
potrzebujący reparacji oraz i rynny na załomkach. Załomki mie-
dzy facjatami blachą pobite oraz i dymniki. Drabina na dachu zu-
pełnie zła. Pod facjatą z jednej strony jest sień, do której drzwi 
podwójne fasowane nitaglami(?). U tych drzwi zawiasów cztery  
z hakami, zamkiem i kluczów od tychże drzwi, klamka, ryglem  
i wrzeciądzem, skoblami 2-ma i zasuwkami dwiema. Okien dwa  
w których szyby, w jednym oknie w ołów, w drugim w drewno oprawne.  
W tych oknach szyb trzydzieści dwie, kwater po dwie otwieranych, 
z zawiaskami i haczykami do zakładania. Narożników ośm, okien-
nic dwie z zawiaskami czterema na hakach żelaznych, z dwoma 
przechodnikami i zatyczkami do zamykania. Pułap i podłoga dobra. 

Wschody na górę w kratę drewnianą zabudowane dobre, 
przy tym poręcz, nad którymi wschodami drzwi z zawiasami dwie-
ma na hakach, antabą, klamką, ryglem, wrzeciądzem i cztero-
ma skoblami żelaznymi. Pod schodami zabudowanie do piwnicy,  
u których drzwi podwójne z zawiasami czterema i spajanymi, a za 
tymi wschodami do piwnicy murowanej i sklepionej, w tej że piw-
nicy murem przedzielonej drzwi jedne z zawiasami dwiema na ha-
kach, wrzeciądzem, skoblami dwoma. W tejże sieni do kominów, 
nad czeluściami trzech murowanych, nad dach wyprowadzonych, 
od dołu aż nad dach murem złączonych (które kominy potrzebu-
ją reperacji). Do kuchenki przepierzenie z tarcic, w którym drzwi 
z dwiema zawiasami spajanymi, antabą, klamką, wrzeciądzem,  
i skoblami dwoma. Okno duże z szyb dwunastu w drewno osadzo-
nych, okno małe na drzwiami, z szyb dwunastu w ołów osadzo-
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nych. W tej kuchence pułap z tarcic, posadzka z cegły, lecz teraz z 
tej kuchenki nie używają i ogniska w niej nie masz, tylko kupa(?),  
i luft do komina był zamurowany, lecz teraz wybity. 

Do pokojów na jednaj stronie dwóch drzwi podwójnych dwoje 
z zawiasami czterema na hakach z zamkiem jednym, bez klucza, 
i zamek reparacji potrzebujący, z klamkami czterema. Z drugie-
go pokoju do sieni pod facjatą, na tyle będącą, drzwi pojedyncze  
z zawiasami dwiema, na hakach z zamkiem bez klucza. Okien 
do tych pokojów pięć. Szkło taflowe w drewno oprawne z kwate-
rami podwójnymi otwieranymi. U kwater każdego okna zawiasek 
cztery na hakach, zasuwek dwie, zakładka i hak do niej do utrzy-
mania tychże kwater otwartych, haczyki dwa z skoblami cztero-
ma, z tych brakuje dwóch, skoblami do okien okiennice podwójne  
z zawiaskami czterema na hakach ze śrubą, werblikami trzema, do 
których okien brakuje śrub zamykalnych dwie. Haków do firanek 
nad każdym oknem po dwa, w tychże pokojach kominek kopiasty, 
reparacji potrzebujący. Piec z kachli białych  [kafli], przestawienia 
potrzebujący. Pułap i podłoga z tarcić, obicie na ścianach, na płót-
nie malowawanie, węglami pomazane. Na murze przedzielającym 
kuchenkę i sień tylną nie ma obicia, tylko podobneż malowanie. 
Sufity płótnem obite, wapnem bielone, lecz przez zły dach, poza-
ciekane. Około komina posadzka z cegły. 

Do pokojów na drugiej stronie sieni, drzwi podwójnych dwóch 
z podobnym że, jak do pokojów wyżej opisanych, okowem, lecz do 
zamku klucza nie masz. Z drugiego pokoju do sieni, pod facjatą 
na tyle będącą drzwi pojedyncze z takim że okowem na drugie-
go wprzód wyrażonego opisane. Okien do tychże pokoi cztery, 
z taflowego szkła, kwaterami, okiennicami, hakami do firanek ze 
wszystkim okowem takim, jak do wyżej opisanych dwóch poko-
jów wyrażone. Komin kopiasty. Piec z kachli białych potrzebujący 
przestawienia. Pułap i podłoga z tarcic. Płótna na ścianach, obicia 



5 



6 



7 

i muru podobneż malowanie jak w poprzedzających pokojach. Po-
sadzka około komina z cegły.

Z  sieni tylnej na ogród drzwi podwójnych dwoje z zawiasa-
mi czterema na hakach, antabą, klamkami dwiema, zasuwkami 
trzema, haczykiem jednym, skoblami dwoma, z tych w jednych 
drzwiach okno taflowe w drewno oprawne, w szyb sześć składają-
ce się, w tejże sieni komin szafiasty. Pułap i podłoga z tarcic, sufit 
tarcicami wybity, obicia z płótna, na ścianach i muru podobnież 
malowanie jak w pokojach przed kominem posadzka z cegły. 

Do garderobki osobno przybudowanej z drugiego pokoju  
i z tej przed front, drzwi dwoje z zawiasami czterema na hakach  
z zamkiem, kluczem i klamką, ryglem, wrzeciądzem, skobla-
mi sześcioma. Okno małe jednostajne, w szyb sześć w drewno 
oprawnych. Pułap i podłoga z tarcic. 

Na górze pod dachem facjaty i szczytów stancji cztery zabu-
dowanych, między którymi do rozdziałów tego zabudowania drzwi 
czworo z zawiasami ośmioma, na hakach, antabami czterema, 
wrzeciądzami czterema, skoblami ośmioma. Do samych stancjów 
drzwi czworo z zawiasami ośmioma na hakach z zamkami czterema 
(klucz tylko jeden znajduje się, a trzech kluczów braknie), antabami, 
klamkami czterema, zasuwkami czterema, wrzeciądzem jednym, 
skoblami dwoma. Z tychże stancjów na ganki dwa przed obiema fa-
cjatami będące, drzwi podwójnych dwoje, z zawiasami dwunastoma 
na hakach, zasuwkami dwiema, z zakładkami i hakami z zasuwkami 
dwoma, haczykami czterema, w tych drzwiach okna dwa podwójne  
z taflonu w drewno osadzonych, innych okien do tych stancjów sześć, 
we wszystkich szyby w drewno oprawne, kwatery podwójne otwiera-
ne, u każdego okna zawias na haczykach czterech, haczyków do za-
kładania cztery, haczyków do utrzymywania kwater otwartych dwa,  
w każdej z tychże stancjów pułap, malowanie na wszystkich ścianach  
i drzwiach. 
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Lubo dach tego budynku podług powyższego opisania był 
dobry, jednakowoż teraz podpada koniecznej reparacji. Przed tym 
budynkiem podwórza, w płocie między słupami ogrodzonym, po 
obydwóch stronach drzwi dwoje, ze sztachet z zawiasami cztere-
ma, na trzech hakach, wrzeciądzami trzema, haczykiem jednym, 
skoblami sześcioma. Przed drzwiami sieni schodów stopniów 
dwa, na których żelaza do ocierania butów dwa.

Ogród włoski trzymający kwater czternaście, zasadzony  
i zasiany, jako to: różną włoszczyzną tak gospodarską jako i ku-
chenną. Drzewem rodzajnym i szpalerem lipiny zasadzony, ma-
jący w sobie sadzawek dwie, mostów dwa dobrych z poręczami, 
ten ogród ogrodzony płotem chruścianym naokoło, w którym bok 
jeden od posiedzenia ogrodnika zaczynający się, aż do chałupy 
wójta, całkiem zdezelowany, w którym to płocie jest brama z tarcic 
w jednej kunie żelaznej, z wrzeciądzem i dwoma skoblami, na bie-
gunach drewnianych.

Mieszkanie ogrodnika znajdujące się w ogrodzie z drzewa 
starego postawione, przykryte snopkami, drzwi do sieni i izdeb-
ki troje, lecz po części zdezelowane, jedne drzwi na biegunach 
drewnianych, a dwoje drzwi na zawiasach i hakach żelaznych  
u których wrzeciądzów dwa, haczyk jeden, skoblów sześć, antaba 
jedna, komin na stagach lepiony kopiasty. Piec z cegły, okno jedno 
większe, drugie małe, szyby w drewno oprawne. Pułap z tarcic.

Budynek folwarczny. To jest mieszkanie dla dyspozytora 
i inne zabudowanie. Drzewo w ścianach dobre, dach z gontów 
dwoma częściami niedawno pobity, a trzecią częścią stary próch-
niejący. Do mieszkania dyspozytora, do sieni drzwi z zawiasami 
dwiema na hakach, antabą, klamką, wrzeciądzem, skoblami dwo-
ma z tejże sieni przy kominie, i w ścianie na przeciwko drzwi tro-
je na biegunach, wrzeciądzem jednym, dwoma skoblami, komin 
na stagach lepiony pod dach, a z wierzchu murowany. Pułap tyl-
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ko częścią prawie z kawałków desek. Do izby alkierza i stamtąd 
do izby czeladnej drzwi troje z zawiasami sześcioma na hakach 
żelaznych, antabami dwiema, klamkami, wrzeciądzami dwoma, 
haczykami dwoma, skoblami dziesięcioma. Okna dwa większe 
z kwaterami otwieranymi, mniejsze pojedyncze jedno. Szyby  
w drewno oprawne. Kwatery z zawiaskami na haczykach, okienni-
ce dwie z zawiasami czterema... 

Władysław Bończa-Rutkowski, Rozmawiający chłopi, 1896 r. 
zbiory Muzeum Narodowego w Poznaniu
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UKaZały Się:
nr 1: J. Chlistunow i H. Cieszkowska DOM ZWyCZaJNy-NiEZWyCZaJNy 
nr 2: W. Zemło SZPiTaL POLOWy W SKOLiMOWiE W 1939 R.
nr 3: W. Rawski FRaNCiSZEK NEMECZEK - MiSTRZ PaPiERNiCZy Z JEZiORNy
nr 4: W. Rawski ŻOłNiERZE NiEPODLEgłEJ
nr 5: NiEByWała KaTaSTROFa KOLEJKi WiLaNOWSKiEJ (opr. W. Rawski)
nr 6: J. Waydel Dmochowska PODWaRSZaWSKiE LETNiSKa
nr 7: a. Zyszczyk DaWNE OgRODy KONSTaNCiNa-JEZiORNy
nr 8: K. Prószyński, J. łukiewicz Z BiEgiEM JEZiORKi
nr 9: W. Rawski, JEST W KONSTaNCiNiE TaKi głaZ...

·	 Miniatury historyczne poświęcone są terenom 
leżącym nad rzeką Jeziorką i w jej okolicy. O ludziach 
i wydarzeniach. Sprawy błahe i poważne. Odległe 
i niedawne. Smutne i wesołe. Ot takie jakie było tutaj życie. 

·	 W ramach miniatur 
ukazuje się pod tym podtytułem seria wspomnień 
dotyczących terenów leżących nad Jeziorką.  

·	 Znad jeziorki. Miniatury historyczne współpracują z:

KH
Klub Historyczny

KonstanciŃsKi


