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Lubelszczyzna przez wieki posiadała bogatą tradycję 
wykorzystania drewna w budownictwie i innych 

gałęziach gospodarki, dzięki dużym skupiskom leśnym 
występującym na tym terenie. Drzewa nadały charakter 
krajobrazowi przyrodniczemu tego miejsca, natomiast 
drewno, jako podstawowy budulec, tworzyło koloryt 
okolicznych wsi i miasteczek. Jeszcze kilkadziesiąt lat 
temu drewniana architektura dominowała w całym 
regionie. Dwie wojny światowe, a następnie okres PRL
u doprowadziły do zniszczenia i dewastacji znacznej 
części budownictwa drewnianego. Zniszczone zostały 
cenne zabytki architektury oraz całe miasteczka. Dewa
stacji uległy także wielkie obszary leśne. W projekcie 
„Drewniany Skarb. Chroniąc dziedzictwo, kreujemy 
przyszłość” chcemy podkreślić, jak niezwykłym mate
riałem budowlanym jest drewno i pokazać, jak silnie 
definiowało ono charakter krajobrazu kulturowego 
regionu.

Drewniane budownictwo

Lubelszczyzna leżąca na pograniczu Wschodu 
i Zachodu przez setki lat zachwycała niezwykle róż
norodną drewnianą architekturą ludową. Różnorod
ność wynikająca głównie z  geografii i  historii tych 
terenów była przyczyną krzyżowania się i wzajemnego 
oddziaływania różnych tradycji budowlanych. Można 
tu było zobaczyć kościoły rzymskokatolickie, cerkwie 
prawosławne i greckokatolickie, zbory protestanckie, 
żydowskie bożnice, a nawet meczety tatarskie, przede 
wszystkim jednak małe miasteczka z tak bardzo cha
rakterystyczną drewnianą zabudową i czworobocznymi 
rynkami, zamieszkiwane najczęściej przez Polaków 
i Żydów (choć nie tylko). Jednym z najważniejszych 
czynników, które miały wpływ na urodę miasteczek 
było drewno – budulec, z którego powstała większość 
domów, świątyń i  innych obiektów. Wiązało się to 
z powszechną obecnością dużych, zwartych komplek
sów leśnych obok powstających wsi, miasteczek czy też 
dworów. Na setki lat budownictwo drewniane stało się 
nierozerwalną i najbardziej widoczną częścią polskiego 

krajobrazu. Architektura drewniana była poniekąd jego 
organicznym przedłużeniem.

Jan W. Rączka: 

Mało jest w świecie krajów, w których historia kultury mate-
rialnej byłaby równie silnie jak w Polsce związana z drewnem 
[…]. Bo też świat form polskiego drewna powstawał dzięki 
warunkom przyrodniczym krajobrazu, wypełnionego w prze-
ważającej mierze puszczami i leśnymi ostępami.

Drewno zaczęło dominować w architekturze wiej
skiej i małomiasteczkowej. Stało się podstawowym ele
mentem konstrukcyjnym przy budowie ścian i dachów, 
służyło też do robót wykończeniowych (stolarka) oraz 
jako materiał zdobniczy. Dzięki wykorzystywaniu 
drewna w budownictwie rozwinęły się specjalistyczne 
umiejętności jego obróbki (ciesielstwo, stolarstwo). 
Przyjrzyjmy się teraz tym najczęściej występującym 
obiektom architektury drewnianej.

Najważniejszym z nich był zawsze dom mieszkalny. 
Kolejne obiekty to budynki gospodarcze (stodoły, spi
chrze, budynki dla zwierząt) oraz tak zwana mała archi
tektura (ule, bramy, furtki, studnie).

Ważne miejsce w architekturze drewnianej zajmują 
obiekty sakralne (kościoły katolickie, cerkwie, synagogi, 
meczety, kościoły protestanckie, kapliczki i krzyże), 
przemysłowe (młyny wodne, wiatraki, olejarnie, kuź
nie) oraz użyteczności publicznej (karczmy, remizy 
strażackie, szkoły).

W chwili obecnej tradycyjne budownictwo drew
niane przechodzi do przeszłości. Rzadkością są 
już wiatraki, młyny wodne, kuźnie, karczmy, drew
niane budynki w wiejskiej zagrodzie. Stąd też istnieje 
potrzeba opisania i ocalenia tego, co jest jeszcze moż
liwe. Każdy zachowany drewniany obiekt jest nie tylko 
świadectwem tradycyjnego budownictwa drewnianego, 
ale również źródłem wiedzy o zwyczajach, kulturze, 
historii regionów i narodów.

Obraz wsi i  małych miasteczek  – czyli tych 
miejsc, gdzie architektura drewniana była najbar
dziej widoczna – na skutek wojny uległ radykalnej 
zmianie. Zginęła społeczność żydowska, nadająca im 
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charakterystyczny klimat. W dużym stopniu uległa 
zniszczeniu i dewastacji typowa drewniana zabudowa. 
To, co pozostało z drewnianego budownictwa, stało się 
dla właścicieli synonimem biedy i zacofania, a w konse
kwencji prowadziło do kolejnej fali zniszczeń – zastę
powania budownictwa drewnianego murowanym. 
Towarzyszył temu procesowi kompletny brak szacunku 
i świadomości wagi drewnianej architektury. Na wiele 
lat tradycja budowania z drewna praktycznie zanikła, 
powstało przekonanie, że architektura drewniana jest 
anachroniczna. 

W projekcie „Drewniany Skarb. Chroniąc dzie
dzictwo, kreujemy przyszłość” pokazujemy funkcję, 
jaką pełniło, i nadal może pełnić, drewno w dawnej 
architekturze polskiej. Prezentujemy zachwycającą 
jednorodność i harmonię architektury drewnianej ze 
środowiskiem przyrodniczym. Szukamy odpowiedzi na 
pytanie, skąd brał się unikalny charakter drewnianych 
domów i uroda małych miasteczek z ich drewnianą 
zabudową.

For centuries, the Lublin region had a rich tradition 
of using wood in construction and other industries 

thanks to dense woodlands in the area. The trees grow
ing here gave character to the natural landscape of this 
place, while wood as a building material created the 
colours found in the local countryside and towns. Until 
just a few decades ago, wooden architecture dominated 
the entire region. Two world wars and the communist 
era that followed led to the destruction and devastation 
of a significant part of the wooden architecture. Valu
able examples of wooden architecture and entire towns 
were destroyed. Large areas of the forests were also 
devastated. As part of the project “Wooden Treasure. 
Preserving Heritage, Design Future”, we wish to empha
sise what an excellent material wood is for construction, 
and demonstrate how strongly it defined the character 
of the region’s cultural landscape.

Wooden architecture

Lying on the border between East and West, the Lub
lin region has for centuries fascinated people with the 
unusually diverse, enchanting Polish wooden folk 
architecture. The diversity resulted mainly from the 
geography and history of this area, and was the effect 
of the entwining interactions of different building tradi
tions. Here, one could see Roman Catholic churches, 
Eastern Orthodox and Uniate churches, Protestant 

chapels, Jewish synagogues and even Tatar mosques; 
above all, however, small towns with their extremely 
characteristic wooden architecture and quadrilateral 
market squares were mostly home to Poles and Jews, 
but not only. One of the most important factors that 
had an impact on the charm of these towns was wood 
as a building material, as most of the houses, places of 
worship and other structures were built with it. This 
was due to the widespread presence of large, dense 
forests around the villages, towns and estates. Over the 
centuries, wooden construction became an inseparable 
and the most conspicuous part of the Polish landscape. 
Wooden architecture became its organic extension.

Jan W. Rączka:

There are few countries in the world where the history of 
material culture would be as strongly associated with wood 
as it is in Poland […]. This is also because the world of Pol-
ish wooden architectural forms arose thanks to the natural 
conditions of the landscape, which was largely filled with 
primeval forests and thick woods.

Wood began to predominate in village and small
town architecture. It became the basic construction 
element for building walls and roofs, and was used in 
finishing various works (carpentry) as well as a mate
rial for ornamentation. Thanks to the use of wood in 
construction, people developed very specific tooling 
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skills (carpentry, woodworking). Let us now examine 
the most common wooden architectural structures.

Naturally, the most important wooden structures 
were always houses. Other structures were agricultural 
buildings (barns, granaries, buildings for animals) as 
well as what is known as small architecture (including 
beehives, gateways, gates and wells).

Sacred structures (Catholic churches, Orthodox 
churches, synagogues, mosques, Protestant churches, 
chapels and crosses) were also important, as were 
the industrial ones (watermills, windmills, oil mills, 
smithies, etc.) and public buildings (taverns, firehouses, 
schools).

At present, traditional wooden construction is 
increasingly a thing of the past. Windmills, watermills, 
smithies and taverns are now rare, as are wooden build
ings from provincial homesteads, thus there is a need 
to describe and save objects where this is still possi
ble. Each preserved wooden structure is a witness to 
traditional wooden architecture, but also a source of 
knowledge about local and national customs, culture 
and history. 

The image of villages and small towns – i.e. the 
places where wooden architecture was most visible – 
has changed dramatically as a result of the war. The dis
tinctive atmosphere given to them by the local Jewish 
community is gone with its typical wooden landscape 
destroyed to a large extent. What wooden buildings 
remained became for their owners a  synonym for 
poverty and backwardness, which led to a subsequent 
wave of destruction – replacing wooden buildings with 
brick ones. This was accompanied by a complete lack 
of awareness and respect for the importance of wooden 
architecture. For many years, building with wood vir
tually disappeared. Wooden architecture was widely 
perceived as antiquated.

Within the project “Wooden Treasure. Preserving 
Heritage, Design Future”, we would like to show the 
role wood played – and perhaps continues to play – in 
old Polish architecture. We would like to present the 
delightful uniformity and harmony of woodworking 
with the natural environment and reconsider where the 
unique character of wooden houses and the beauty of 
small towns with their wooden buildings came from.

Lubelszczyzna har hatt en lang og rik tradisjon med 
variert bruk av tømmer. Dette hang nært sammen 

med de store skogene i regionen. Trærne som vokste 
her ga karakter til naturlandskapet, mens tømmer som 
byggemateriale ga farge til bygd og by. Inntil for noen få 
tiår siden var tømmerarkitekturen fortsatt dominerende 
i hele regionen. To verdenskriger og den etterfølgende 
epoken med kommunisme førte til ødeleggelse av en 
betydelig del av trearkitekturen. Verdifulle enkeltbygnin
ger, hele byer og store skogsområder ble ødelagt. I pro
sjektet „Treskatten. Gjennom vern av kulturarven skaper 
vi fremtiden” vil vi fremheve tømmer som et utmerket 
byggemateriale og vise hvor sterkt det har definert karak
teren til regionens kulturlandskap.

Trearkitektur

Lubelszczyzna som ligger på grensen mellom Øst og 
Vest har i mange hundre år vært hjem for den uvanlig 
mangfoldige og lovpriste polske byggeskikken i tre. 

Mangfoldet var et resultat av områdets geografi 
og historie, som igjen hadde sin bakgrunn i kryssin
gen og samspillet mellom ulike byggetradisjoner. Her 
kunne man treffe romersk katolske kirker, ortodokse 
og greko katolske kirker, protestanske kirker, jødiske 
synagoger eller til og med tartar moskeer. Men først 
og fremst små byer som regel bebodd av polakker og 
jøder med karakteristiske tømmerbygninger og fir
kantede torg. 

Det som ga særpreget til disse byene var nettopp 
byggematerialet som ble hentet ut av de dype sko
gene som omga landsbyer, byer og gods. Gjennom 
århundrene ble tømmerbygningene en uløselig knyttet 
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til og den mest øyefallende delen av – det polske 
kulturlandskapet. 

Jan W. Rączka:

«Det er få land i verden hvor historien av den materielle kul-
turen er like sterkt knyttet til tømmer som i Polen. […] Dette 
skyldes også at den polske tradisjonen knyttet til tømmer 
vokste frem takket være landskapets naturlige karakter med 
villmark og stor skog.»

Tømmer begynte å dominere i byggeskikken i arki
tekturen av landsbyer og byer. Tømmer ble grunnleg
gende for konstruksjonen av vegger og tak og brukt til 
både snekkerarbeid og ornamentikk. Som en konse
kvens utviklet det seg stadig mer spesialiserte hånd
verksmessige ferdigheter.

La oss nå se nærmere på mest typiske tømmerstruk
turene. Den viktigste strukturen har selvsagt alltid vært 
bolighuset. Andre viktige typer er landbruksbygninger 
som låver, stabbur og bygninger for husdyr og mindre 
bygninger som bikuber, inngangsporter og brønner. 
Andre viktige tømmerbygninger er sakrale bygninger 
som katolske og ortodokse kirker, synagoger, moskeer, 
protestantiske kirker, kapeller og kors. Viktige var også 
produksjonsbygninger og offentlige bygg. 

Tradisjonelle tømmerbygninger blir i våre dager 
mer og mer en del av fortiden, og man ser dem stadig 
sjeldnere i sitt naturlige miljø. Derfor er det viktig å 
beskrive og ta vare på det som er mulig. Hvert eneste 
bevarte tømmerobjekt er et bevis på, men også en kilde 
til kunnskap om lokal og nasjonal kultur og historie.

Bildet av byene på landsbygda, d.e. de stedene den 
trearkitekturen var mest synlig, endret seg dramatisk 
som et resultat av krigen. Den distinkte atmosfæren 
som det lokale jødiske samfunnet preget byene med ble 
ødelagt, og det gjaldt også bygningene deres. De som 
sto igjen ble synonyme med fattigdom og stillstand og 
som konsekvens en påfølgende bølge av ødeleggelse. 
Dette ble ledsaget av en total mangel på respekt og 
bevissthet om trearkitekturens verdi. Tradisjonen med 
å bygge i tre ble sett på som anakronistisk og forsvant 
i mange år. Via prosjektet «Treskatten. Gjennom vern 
av kulturarven skaper vi fremtiden» vil vi vise hvor stor 
rolle tømmer har spilt og hadde og hvilken den fortsatt 
kan spille i historisk polsk arkitektur. 

Vi vil presentere den skjønne ensartetheten og har
monien som den uttrykker i sitt naturlige miljø, og 
reflektere over hvor den unike karakteren til trehusene 
og skjønnheten til byene med sine trebygninger kom
mer fra.
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Prehistoric and medieval wooden architecture has 
not survived until today in forms that allow us to 

completely reconstruct it using current building tech
niques. Soil and climate conditions have influenced 
the situation so much that in most cases, remnants of 
wooden structures are only rarely uncovered during 
archaeological excavations. Typical remains of old con
structions are cavities from parts of houses sunk into 
the ground and postholes, which condemn researchers 
to making hypotheses concerning the shape, design and 
the building techniques applied. In a few cases, rem
nants of wooden constructions have been discovered. 
The most important group of relics are those connected 
with objects that are attributed to residential functions. 
This article lists the objects indicating the techniques 
utilised in the most complete way possible, that have 
been discovered during excavation research in the area 
of Lublin and in its current administrative borders. By 
isolating wooden technology typical for the region, one 
must reject analogous ones from other areas. Consid
erations of the design of wooden residences have been 
supplemented by wooden objects with other functions, 
remnants of farm buildings, embankments, water pipes, 
wells, wooden roads and footbridges. 

In archaeology, specific criteria have been adopted 
to identify the types of building solutions being used. 
The simplest of these is the classification of the abodes’ 
artefacts relative to their depth in the ground. Here, 
one can distinguish over ground structures, semi
dugouts (i.e. structures partially sunk into the ground) 
or dugouts (those dug into the ground).1 The boundary 
between the latter two categories is rather fluid and 
depends largely on the degree of the site’s secondary 
degradation.

Another division is one with respect to the tech
niques used. Archaeological research usually allows 
for a very general recognition of two building tech
niques – with posts (which includes a classification of 

 1 A. Niesiołowska Hoffmann, 1963. Ze studiów nad budow
nictwem plemion kultury łużyckiej. Slavia Antiqua, vol. 10, pp. 
63, 64.

Budownictwo drewniane z pradziejów i średniowie
cza nie zachowało się do dnia dzisiejszego w postaci 

umożliwiającej pełną rekonstrukcję stosowanych wów
czas technik budowlanych. Warunki glebowe i klima
tyczne sprawiają, że w większości przypadków podczas 
badań archeologicznych rzadko odkrywane są pozosta
łości drewnianych założeń. Typowymi pozostałościami 
dawnego budownictwa są jamy po zagłębionych par
tiach domów i dołki posłupowe, które skazują badaczy 
na hipotezy odnośnie kształtu, rozplanowania i zastoso
wanych technik budowlanych. W nielicznych przypad
kach odkrywane są resztki drewnianych konstrukcji. 
Najbardziej istotna grupa reliktów jest związana z obiek
tami, którym przypisywana jest funkcja mieszkalna. 
W artykule zostały wymienione obiekty, które w sposób 
możliwie najbardziej pełny wskazują na zastosowane 
techniki, odkryte podczas badań na terenie wojewódz
twa lubelskiego w jego obecnych granicach administra
cyjnych. Wyodrębnienie typowych dla regionu technik 
drewnianych zmusza do odrzucenia analogii z innych 
terenów. Rozważania dotyczące założeń mieszkalnych 
zostały uzupełnione o obiekty drewniane o innej funkcji 
użytkowej, relikty budynków gospodarczych, wały, rury 
wodociągowe, studnie, drewniane drogi i pomosty.

W archeologii przyjmowane są określone kryteria, 
według których rozpoznawane są rodzaje zastosowa
nych rozwiązań budowlanych. Najprostszym z nich 
jest podział względem zagłębienia reliktów domostw 
w ziemi. Można tu wyróżnić budowle naziemne, pół
ziemianki, czyli obiekty częściowo zagłębione w ziemi, 
oraz ziemianki – domostwa utworzone w ziemi1. Gra
nica między dwiema ostatnimi kategoriami jest dość 
płynna i zależy w dużej mierze od stopnia wtórnego 
zdegradowania terenu.

Innym kryterium jest podział ze względu na zasto
sowane techniki. Badania archeologiczne zazwyczaj 
pozwalają na bardzo ogólne rozpoznanie dwóch tech
nik budowlanych, czyli technologii słupowej (w ramach 
której dochodzi do podziału na ściany wykonane 

 1 A. Niesiołowska Hoffmann, Ze studiów nad budownictwem 
plemion kultury łużyckiej, „Slavia Antiqua” 1963, t. 10, s. 63, 64.
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walls made using different techniques: post and plank, 
wattle and daub or walls made of plaster lath, for which 
there is no way to ascertain how they were connected 
to the posts) or timber framing.

The limited nature of the archaeological research 
causes excavations (and hence analysis of the materi
als) to be concerned with only individual elements of 
the relics of wooden buildings. Studying wooden arte
facts allows to obtain dates using dendrochronology, 
radiocarbon and thermoluminescence dating, which 
are taken into consideration in the text.

Species of trees most commonly  
used in construction

Archaeobotanical research on some of the settlements 
under study has enabled to discern the particular tree 
species used in construction. In the Neolithic settle
ment in Las Stocki (Puławy county), oak (Quercus sp.) 
dominates ahead of pine (Pinus sylvestris). In Husynne 
(Hrubieszów county), traces of pine (Pinus sylvestris) 
and birch (Betula sp.) have been discovered. In the early 
medieval site in Chodlik (Opole Lubelskie county), 
besides oak (Quercus sp.), maple (Acer sp.) and com
mon hornbeam (Carpinus betulus) have been found. 
In the area of the settlement of Czwartek in Lublin, 
researchers have discovered traces of tree species such 
as oak (Quercus sp.), pine (Pinus sylvestris), spruce 
(Picea bies), beech (Fagus sylvatica), common horn
beam (Carpinus betulus) and birch (Betula sp.). In the 
area of the medieval settlement in Parchatka, besides 
oak remnants (Quercus sp.), European ash (Fraxinus 
excelsior), alder (Alus sp.), poplar and willow (Populus 
sp. vel Salix sp.) have been discovered; in Stołpie (Chełm 
county), there are remnants of oak (Quercus sp.) and 
pine (Pinus sylverstris).2 The wooden fortifications in 
Żmijowiska (Opole Lubelskie county) are made of oak, 

 2 M.  Lityńska Zając, 2003. Neolityczne i  wczesnośre
dniowieczne stanowiska archeobotaniczne z Wyżyny Lubelsko
Wołyńskiej. Archeologia Polski Środkowowschodniej, vol. 6, pp. 
156, 157.

w różnych technikach: sumikowo łątkowej, plecion
kowej czy ściany z dranic, dla których nie stwierdzono 
sposobu łączenia ze słupami) oraz technologii zrębowej 
zwanej wieńcową.

Ograniczony charakter badań archeologicznych 
sprawia, że wykopaliska (a co za tym idzie – analiza 
materiałów) dotyczą jedynie poszczególnych elemen
tów reliktów zabudowy drewnianej. Badania nad relik
tami drewnianej zabudowy pozwalają uzyskiwać daty 
w oparciu o metody dendrochronologiczne, radiowę
glowe i termoluminescencyjne, które uwzględniono 
w tekście.

Gatunki drzew najczęściej  
wykorzystywane w budownictwie

W  świetle prac archeobotanicznych na niektórych 
z badanych osad rozróżniono występowanie poszcze
gólnych gatunków drzew mających zastosowanie 
w  budownictwie. W  osadzie neolitycznej w  Lesie 
Stockim (powiat puławski) dominował dąb Quercus sp. 
przed sosną Pinus sylvestris. W Husynnem (powiat hru
bieszowski) odkryto ślady sosny Pinus sylvestris oraz 
brzozy Betula sp. Na stanowisku wczesnośredniowiecz
nym w Chodliku (powiat opolski) odkryto prócz dębu 
Quercus sp., klon Acer sp. i grab zwyczajny Carpinus 
betulus. Na terenie osady Czwartek w Lublinie odkryto 
ślady takich gatunków drzew jak dąb Quercus sp., sosna 
Pinus sylvestris, świerk Picea bies, buk Fagus sylvatica, 
grab zwyczajny Carpinus bet ulus i brzoza Betula sp. Na 
obszarze osady średniowiecznej w Parchatce odkryto, 
prócz pozostałości dębu Quercus sp., jesion wyniosły 
Fraxinus excelsior, olszę Alnus sp., topolę lub wierzbę 
Populus sp. vel Salix sp., natomiast w Stołpiu (powiat 
chełmski) pozostałości dębu Quercus sp. i sosny Pinus 
sylvestris2. Konstrukcja drewniana umocnień w Żmi
jowiskach (powiat opolski) została wykonana z dębu 

 2 M. Lityńska Zając, Neolityczne i wczesnośredniowieczne 
stanowiska archeobotaniczne z  Wyżyny Lubelsko ‑Wołyńskiej, 
„Archeologia Polski Środkowowschodniej” 2003, t. 6, s. 156, 157.
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and during excavations of the timber outer walls of the 
embankment, parts of posts made of willow (Salix sp.) 
were discovered.3 The use of oak, pine, poplar and birch 
has also been confirmed for the 13th century structures 
from the Old Town Hill in Lublin.4

Dating methods

The disparities in the recorded dates depend on the 
completeness of the collected samples. Dendrochro
nological analyses rely on determining dates for pieces 
of wood based on comparing sequences of tree rings. 
Only a full sequence of tree rings, including subcortical 
growth, guarantees an exact date for the sample. Frag
ments of the sequenced rings without annual growth 
only allow for interpretations of segments of the tree’s 
growth history, which usually allows for determining 
that the tree was cut and used in an unspecified time 
after the date procured from the fragment in ques
tion. In some cases, the date the tree was cut cannot be 
equivalent to the date the structure was built because 
the material could have been used in older construction 
or subjected to lengthy preparation processes.5

Radiocarbon dating (carbon isotope C14) is used 
for samples from organic materials that are tested by 
the researchers for the breakdown of the active car
bons contained in all living organisms. The obtained 
radiocarbon age is specified (calibrated) using special
ist programmes that indicate the time periods with 

 3 A. Kacprzak and P. Lis, 2009. Sprawozdanie z badań wyko‑
paliskowych na wczesnośredniowiecznym stanowisku 10 w Żmijo‑
wiskach, pow. opolski, w latach 2007–2008. [typescript in Muzeum 
Nadwiślańskie in Kazimierz Dolny] Kazimierz Dolny, p. 9.
 4 E. Mitrus and M. Matyaszewski, 2008. Dokumentacja 
z nadzoru archeologicznego i ratowniczych badań wykopaliskowych 
wykonywanych w związku z remontem Zamku Lubelskiego w latach 
2006–2008, vol. 1. [typescript in WUOZ Archive in Lublin] Lublin, 
p. 49, 81.
 5 M. Krąpiec and J. Baraniak, 2012. Datowanie dendrochro
nologiczne ikon z Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku, 
Фортеця: збірник заповідника „Тустань”, Л.: Колір ПРО, vol. 2, 
p. 625.

Quercus sp., zaś podczas odkrywania oszalowania 
zewnętrznego wału odkryto relikty słupów z drewna 
wierzbowego Salix sp.3 Zastosowanie dębu, sosny, olszy, 
brzozy potwierdzone jest także dla XIII wiecznych kon
strukcji ze wzgórza staromiejskiego w Lublinie4.

Metody datujące

Różnice w zapisie dat zależą od kompletności pobra
nych próbek. Badania dendrochronologiczne polegają 
na ustaleniu daty ścięcia drewna w oparciu o zesta
wienie sekwencji słojów przyrostowych. Tylko pełna 
sekwencja rocznych przyrostów, łącznie z przyrostem 
podkorowym, gwarantuje dokładną datę próbki. Frag
menty sekwencji słojów bez przyrostu rocznego umoż
liwiają jedynie odczytanie wycinka historii rozwoju 
drzewa, co zazwyczaj pozwala na określenie, że drzewo 
zostało ścięte i użyte w bliżej nieokreślonym czasie po 
dacie pozyskanej z badanego odcinka. W niektórych 
przypadkach data ścięcia drzewa nie musi być jedno
znaczna z datą powstania obiektu, ponieważ materiał 
mógł zostać pozyskany ze starszych konstrukcji lub być 
poddany długotrwałym procesom przygotowującym 
go do wykorzystania5.

Do badań radiowęglowych (izotopem węgla C14) 
wykorzystywane są próbki z  materiałów organicz
nych, które są poddawane badaniom rozpadu węgla 
aktywnego, zawartego we wszystkich organizmach 
żywych. Uzyskiwany wiek radiowęglowy jest uści
ślany (kalibrowany) przy pomocy specjalistycznych 

 3 A. Kacprzak, P. Lis, Sprawozdanie z badań wykopalisko‑
wych na wczesnośredniowiecznym stanowisku 10 w Żmijowiskach, 
pow. opolski, w latach 2007–2008, Kazimierz Dolny 2009, s. 9, 
maszynopis w Muzeum Nadwiślańskim w Kazimierzu Dolnym.
 4 E. Mitrus, M. Matyaszewski, Dokumentacja z nadzoru 
archeologicznego i ratowniczych badań wykopaliskowych wyko‑
nywanych w związku z remontem Zamku Lubelskiego w latach 
2006–2008, t. 1, Lublin 2008, s. 49, 81, maszynopis w archiwum 
WUOZ w Lublinie.
 5 M. Krąpiec, J. Baraniak, Datowanie dendrochronologiczne 
ikon z Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku, Фортеця: 
збірник заповідника „Тустань”, Л.: Колір ПРО, 2012, Кн. 2, 
s. 625.
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the highest likelihood for dating.6 The results of the 
analyses are thus more general than in the case of 
dendrochronology. 

The thermoluminescence method is used to deter
mine the formation age of inorganic matter subjected to 
high temperatures, such as ceramics and bricks. It is the 
study of light emissions produced during the release of 
electrons from the studied material and defines the last 
time that mineral material was in contact with sunlight. 
The measurement error for this method is in the 5–10% 
range, which in terms of accuracy makes it a less precise 
method than dendrochronology.7

The Neolithic Era

Traces of prehistoric houses are usually in the form of 
shallow hollows, which are interpreted as the remnants 
of in ground buildings, dugouts or semi dugouts.8 The 
state of conservation of these living structures does not 
usually allow for conclusions to be drawn about the 
wooden technologies that were used.

One of the few sites in the Lublin region that allowed 
for the proposal of research hypotheses in this regard 
is the Funnelbreaker culture settlement in Gródek 
Nadbużny (Hrubieszów county). Quadrilateral hol
lows that were oval or kidney shaped were discovered 
there. Impressions of wooden structures were found 
in the uncovered pugging fragments – multiangular 
posts and trapezoidal boards, rows of parallel poles 
with a diameter of 6–10 cm, braids of thin wooden 

 6 T. Goslar, D.J. Michczyńska and M.F. Pazdur, 1995. Dato
wanie radiowęglowe wysokiej precyzji i probabilistyczna kalibra
cja dat radiowęglowych. Archeologia Polski, vol. 35, book 2, pp. 
191–195.
 7 J. Kusiak, Możliwości wykorzystania metody datowania 
termoluminescencyjnego w badaniach archeologicznych. Arche
ologia Kotliny Sandomierskiej. In: M. Kuraś, ed. 2005. Rocznik 
Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli, no. 4. Stalowa Wola, pp. 
135–137.
 8 J. Libera and A. Rozwałka, “Zanim powstał Lublin”. In: 
T. Panfil, ed. 2013. Scientia et Fidelitate. Księga Pamiątkowa Ewy 
i  Czesława Deptułów Profesorów Katolickiego Uniwersytetu 
Lubelskiego. Lublin: Wydawnictwo KUL, p. 90.

programów, które wskazują przedziały czasowe z naj
większym prawdopodobieństwem datowania6. Wyniki 
badań są więc bardziej ogólne niż w przypadku badań 
dendrochronologicznych.

Metoda termoluminescencyjna służy do wyzna
czania wieku powstania materiałów nieorganicznych 
poddawanych działaniu wysokiej temperatury, między 
innymi takich jak ceramika czy cegły. Polega na badaniu 
emisji światła wytwarzanego podczas uwalniania elek
tronów z badanego materiału i określa, kiedy badany 
materiał mineralny po raz ostatni miał kontakt ze świa
tłem słonecznym. Błąd pomiaru wynosi w zakresie tej 
metody od 5 do 10 proc., co, pod względem dokładności, 
czyni metodę mniej dokładną niż dendrochronologia7.

Neolit

Pozostałości po domostwach pradziejowych mają 
zazwyczaj kształt płytkich jam, które interpretowane 
są jako relikty budynków wziemnych, ziemianek lub 
półziemianek8. Stan zachowania obiektów mieszkal
nych zazwyczaj nie pozwala na wnioskowanie o zasto
sowanych technikach drewnianych.

Jednym z nielicznych stanowisk z Lubelszczyzny, 
które pozwoliło na postawienie hipotez badawczych 
w tym względzie, jest osada kultury pucharów lejko
watych w Gródku Nadbużnym (powiat hrubieszowski). 
Odkryto tam jamy o kształcie czworobocznym, owal
nym oraz nerkowatym. Na znalezionych fragmentach 
polepy odkryto odciski konstrukcji drewnianych – wie
lograniastych słupów i desek o trapezowatym przekroju, 

 6 T. Goslar, D.J. Michczyńska, M.F. Pazdur, Datowanie 
radiowęglowe wysokiej precyzji i probabilistyczna kalibracja dat 
radiowęglowych, „Archeologia Polski” 1995, t. 35, z. 2, s. 191–195.
 7 J. Kusiak, Możliwości wykorzystania metody datowania ter‑
moluminescencyjnego w badaniach archeologicznych. Archeologia 
Kotliny Sandomierskiej, red. M. Kuraś, „Rocznik Muzeum Regio
nalnego w Stalowej Woli”, Stalowa Wola 2005, nr 4, s. 135–137.
 8 J. Libera, A. Rozwałka, Zanim powstał Lublin, [w:] Scien‑
tia et Fidelitate. Księga Pamiątkowa Ewy i Czesława Deptułów 
Profesorów Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, red. T. Panfil, 
Wydawnictwo KUL, Lublin 2013, s. 90.
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sticks with a diameter of 1–2 cm arranged on two planes 
slanted relative to one another. Analyses of these resid
ual pugging fragments demonstrate that the above
mentioned wooden elements are the remnants of the 
walls of above ground buildings.9

The interesting discoveries related to the techniques 
for erecting buildings were made in the burial grounds 
of the Funnelbreakers in Lublin Sławinek. There, mega
lithic buildings – megadendrons were discovered, which 
are interpreted to be the houses for the dead. They 
were built in the shape of a trapezoid as designated by 
wooden pilings. Their lengths ranged from 14 to more 
than 37 metres and the width reached approx. 9 m at 
the base.10

Bronze Age

Bronze Age construction in the Lublin region is not 
well verified by archaeological sources. Most of the 
remnants of habitation are not archaeologically percep
tible. The most frequent findings from this period are 
hollows, mainly with storage characteristics, or traces of 
posts.11 In Strzyżów, a hollow 2 metres in diameter with 
traces of 5 posts was discovered, attributed to the early 
Bronze Age Strzyżowska culture. It has been interpreted 
as a type of granary.12

On the basis of the few remnants of buildings from 
the Trzciniec culture, dated from the middle Bronze 
Age, one can confirm that they were structures origi
nally sunk into the ground (dugouts or semi dugouts). 

 9 W. Gumiński, 1989. Gródek Nadbużny. Wrocław: Osso
lineum, p. 22.
 10 J. Libera and A. Rozwałka, “Zanim powstał Lublin”. In: 
T. Panfil, ed. 2013. Scientia et Fidelitate. Księga Pamiątkowa Ewy 
i  Czesława Deptułów Profesorów Katolickiego Uniwersytetu 
Lubelskiego. Lublin: Wydawnictwo KUL, p. 17.
 11 T. Mazurek, 2005. Osada kultury łużyckiej z przełomu 
epoki brązu i wczesnej epoki żelaza w Mołodutyniu, stan. 17, pow. 
Chełm (badania 2000 i 2001 roku). Archeologia Polski Środkowo‑
wschodniej, vol. 7, 2005), p. 77.
 12 J. Machnik, B. Gediga, J. Miśkiewicz and W. Hensel, 1978. 
Prahistoria ziem polskich. Wczesna epoka brązu, vol. 3. Warszawa, 
p. 69.

rzędy równoległych żerdzi o średnicy od 6 do 10 cm, 
plecionki z cienkich prętów drewnianych o średnicy od 
1 do 2 cm, ułożonych w dwóch płaszczyznach ukośnych 
względem siebie. Analizy zalegania fragmentów polepy 
wskazują na to, że wspomniane elementy drewniane 
stanowiły pozostałości ścian budynków naziemnych9.

Ciekawego odkrycia związanego z  technikami 
wznoszenia budynków dokonano na cmentarzysku 
kultury pucharów lejkowatych w Lublinie Sławinku. 
Odkryto tam budowle megalityczne, megadendrony, 
które są interpretowane jako domy zmarłych. Były 
budowane w kształcie trapezu wyznaczonego przez 
drewniane palisady. Miały długość od 14 do ponad 
37 m i osiągały około 9 m szerokości u podstawy10.

Epoka brązu

Budownictwo epoki brązu na Lubelszczyźnie jest słabo 
potwierdzone źródłami archeologicznymi. Większość 
reliktów domostw nie jest uchwytna archeologicznie. 
Najczęstszymi znaleziskami w tym okresie są jamy, 
głównie o charakterze zasobowym, oraz ślady po słu
pach11. W Strzyżowie odkryto jamę o średnicy 2 m 
ze śladami 5 słupów, przypisywaną wczesnobrązowej 
kulturze strzyżowskiej. Została zinterpretowana jako 
rodzaj spichlerza12.

Na podstawie nielicznych pozostałości budynków 
kultury trzcinieckiej, datowanej na środkową epokę 
brązu, można stwierdzić, że były to budowle pierwotnie 
zagłębione w podłoże (ziemianki lub półziemianki). 

 9 W. Gumiński, Gródek Nadbużny, Ossolineum, Wrocław 
1989, s. 22.
 10 J. Libera, A. Rozwałka, Zanim powstał Lublin, [w:] Scien‑
tia et Fidelitate. Księga Pamiątkowa Ewy i Czesława Deptułów 
Profesorów Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, red. T. Panfil, 
Wydawnictwo KUL, Lublin 2013, s. 17.
 11 T. Mazurek, Osada kultury łużyckiej z przełomu epoki 
brązu i wczesnej epoki żelaza w Mołodutyniu, stan. 17, pow. Chełm 
(badania 2000 i  2001 roku), „Archeologia Polski Środkowo
wschodniej” 2005, t. 7, s. 77.
 12 J. Machnik, B. Gediga, J. Miśkiewicz, W. Hensel, Prahisto‑
ria ziem polskich. Wczesna epoka brązu, t. 3, Warszawa 1978, s. 69.
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This type of domestic structures was discovered dur
ing excavations in Guciów and Bondyrz (Zamość 
county). In the village of Kaczórki (Zamość county), 
using the distribution of postholes as the basis for the 
abode’s layout, it was discovered that the construc
tion of the roof was supported by a row of posts run
ning down the middle of the building, parallel to the 
shortest side. The walls could have been woven and 
plastered with clay, which has been found at the sites 
in Wronowice Paprzyca (Hrubieszów county) and 
Żurawce (Tomaszów Lubelski county). The structure 
in Żurawce had two chambers, one of which had a clay 
threshing floor. The floor area ranged from 5 (Żurawce) 
to 78 m² (Bondyrz). The majority of the uncovered 
residential objects did not have remnants of fire struc
tures, typically hearths were found outside buildings.13 
In Dorohusk (Chełm county) traces of a building also 
attributed to the Trzciniec culture have also been dis
covered. It had a quadrilateral shape and was built using 
the post and plank technique.14 In the case of some of 
the hollows of indeterminate function uncovered dur
ing the study of the settlement in Podlodów (Tomaszów 
Lubelski county), the use of the wattlework smeared 
over with clay was confirmed based on the pugging 
fragments with traces of wattle discovered there.15

Two Lusatian dugouts were discovered in 
Hrubieszów Podgórze. They were rectangular in shape, 
with postholes in the vicinity of the corners. Pugging 
with traces of wooden bars was also found. One of 
the dugouts was fully examined (structure no. 1). The 
remnants of the house were nearly square in shape, 
measuring 4.90 by 5.20 m (approx. 25 m²). A hearth 
covered with ceramic fragments, which were covered 
by a thin layer of clay, was located on the northern 

 13 H. Taras, 1995. Kultura trzciniecka w międzyrzeczu Wisły, 
Bugu i Sanu. Lublin, pp. 38, 39.
 14 A. Bronicki, 2013. Archeologia o pradziejach i historii 
regionu. [typescript from the archive of the Panorama of Cultures 
Association] Wojsławice, p. 15.
 15 J. Bagińska and H. Taras, 2006. Wyniki badań wykopali
skowych w Podlodowie, pow. tomaszowski, stanowisko 2, w latach 
2003–2004. Archeologia Polski Środkowowschodniej, vol. 8, p. 61.

Tego typu obiekty mieszkalne odkryto podczas badań 
w Guciowie i Bondyrzu (powiat zamojski). W miej
scowości Kaczórki (powiat zamojski) na podstawie 
rozplanowania dołków posłupowych względem zarysu 
domostwa odkryto, że konstrukcja dachu opierała się 
na rzędzie słupów biegnących przez środek budynku, 
równolegle do krótszego boku. Ściany mogły być 
wyplatane i oblepiane gliną, co stwierdzono na stano
wiskach we Wronowicach Paprzycy (powiat hrubie
szowski) i Żurawcach (powiat tomaszowski). Obiekt 
w Żurawcach był dwuizbowy i w jednej z izb posiadał 
gliniane klepisko. Powierzchnia użytkowa wahała się 
od 5 (Żurawce) do 78 mkw. (Bondyrz). Duża ilość 
z odkrytych domostw nie posiadała reliktów obiek
tów ogniowych, częściej spotykano paleniska poza 
nimi13. W Dorohusku (powiat chełmski) odkryto ślady 
budynku przypisywanego również kulturze trzciniec
kiej. Miał on czworoboczny kształt i był wykonany 
w technice sumikowo łątkowej14. W przypadku nie
których jam, o  trudnej do ustalenia funkcji, odsło
niętych podczas badań osady w Podlodowie (powiat 
tomaszowski), na podstawie odkrytych fragmentów 
polepy z odciskami plecionki, stwierdzono zastoso
wanie konstrukcji plecionkowej obmazywanej gliną15.

W Hrubieszowie Podgórzu odkryto dwie ziemianki 
kultury łużyckiej. Miały one kształt prostokątny, z doł
kami posłupowymi w pobliżu narożników. Odsłonięto 
również polepę z odciskami prętów drewnianych. Jedna 
z  ziemianek została całkowicie przebadana (obiekt 
nr  1). Relikty domostwa miały kształt zbliżony do 
kwadratu o wymiarach 4,90 × 5,20 m (około 25 mkw.). 
Przy północnym boku zlokalizowano palenisko wyło
żone fragmentami ceramiki, którą przykrywała cienka 
warstwa gliny. Badania węgli drzewnych z paleniska 

 13 H. Taras, Kultura trzciniecka w międzyrzeczu Wisły, Bugu 
i Sanu, Lublin 1995, s. 38, 39.
 14 A. Bronicki, Archeologia o pradziejach i historii regionu, 
Wojsławice 2013, s. 15, maszynopis w archiwum Stowarzyszenia 
Panorama Kultur.
 15 J. Bagińska, H. Taras, Wyniki badań wykopaliskowych 
w Podlodowie, pow. tomaszowski, stanowisko 2, w latach 2003–
2004, „Archeologia Polski Środkowowschodniej” 2006, t. 8, s. 61.
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side. Analyses of the charcoal from the hearth using 
the C14 method yielded a date of 2950 ± 80 BP.16 After 
the calibrations, the dates are in the range of 1375 to 
935 BC with an average date of 1160 BC (fig. 1).17 In the 
Lusatian settlement in Tarkawica (Lubartów county), 
remnants of posts from above ground structures were 
discovered. An analysis of the profile of the postholes 
shows that both treated and untreated posts were used. 
The remnants of a great amount of pugging suggests 
that the building’s walls were covered with clay.18

The period of Roman influence

Societies from two archaeological cultures – Wielbark 
and Przeworsk – functioned in the Lublin region during 
the period of Roman influence. Most of the discovered 
buildings from the Wielbark culture consisted of an 
area of approx. 20 m².19 In the Przeworsk culture, the 

 16 E. Banasiewicz, 1991. Obiekty mieszkalne kultury łużyc
kiej z Hrubieszowa Podgórza stan. 1 B. Prace i Materiały Zamoj‑
skie, no. 5, pp. 21, 28.
 17 The calibration was done by the author of the article based 
on the IntCal 13 program by A. Walanus, which is available at: 
www.adamwalanus.pl/c14cal.html, [accessed: 3.09.2015].
 18 E. Kłosińska and M. Juściński, 2005. Wstępne wyniki 
badań archeologicznych w Tarkawicy, stan. 5, pow. Lubartów 
w  latach 2001–2002. Archeologia Polski Środkowowschodniej, 
vol. 7, p. 105.
 19 A. Kokowski, 2007. Goci. Od Skandzy do Campi Gotho‑
rum (od Skandynawii do Półwyspu Iberyjskiego). Warszawa: Trio, 
p. 107.

metodą C14 przyniosły datę 2950 ± 80 BP16. Po kali
bracji są to daty w przedziale od −1375 do −935 ze 
średnią datą –1160 BC (ilustr. 1)17. Na terenie osady 
kultury łużyckiej w Tarkawicy (powiat lubartowski) 
odkryto pozostałości słupowych obiektów naziemnych. 
Analiza profili dołków posłupowych wykazała, że uży
wano zarówno słupów ociosanych, jak i nieobrobio
nych. Pozostałości dużej ilości polepy wskazywały na 
obmazywanie ścian budynków gliną18.

Okres wpływów rzymskich

W  okresie wpływów rzymskich na Lubelszczyźnie 
funkcjonowały społeczności dwóch kultur arche
ologicznych: wielbarskiej i przeworskiej. Większość 
odkrywanych budynków kultury wielbarskiej posiadała 
powierzchnię około 20 mkw.19 W kulturze przeworskiej 

 16 E.  Banasiewicz, Obiekty mieszkalne kultury łużyckiej 
z Hrubieszowa ‑Podgórza, stan. 1 B, „Prace i Materiały Zamojskie” 
1991, nr 5, s. 21, 28.
 17 Kalibracja została wykonana przez autora artykułu na 
podstawie programu IntCal 13 autorstwa A. Walanusa, który jest 
dostępny na stronie: www.adamwalanus.pl/c14cal.html, [dostęp: 
3.09.2015].
 18 E. Kłosińska, M. Juściński, Wstępne wyniki badań arche‑
ologicznych w Tarkawicy, stan. 5, pow. Lubartów w latach 2001–
2002, „Archeologia Polski Środkowowschodniej” 2005, t. 7, s. 105.
 19 A. Kokowski, Goci. Od Skandzy do Campi Gothorum (od 
Skandynawii do Półwyspu Iberyjskiego), Trio, Warszawa 2007, 
s. 107.

1. Kalibracja daty C14 dla reliktów domostwa 
z Hrubieszowa ‑Podgórza na podstawie programu 
www.adamwalanus.pl/c14cal.html, autorstwa 
A. Walanusa, oprac. J. Jeremicz 
1. Calibration of C14 data for household relics from 
Hrubieszów ‑Podgórze based on the programme 
www.adamwalanus.pl/c14cal.html by A. Walanus, 
prepared by J. Jeremicz
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vast majority of the residential buildings had an area 
of 10–20 m².20

The discovery of a Wielbark culture settlement in 
Hrubieszów Podgórze also confirmed the existence of 
buildings constructed with the post and plank tech
nique. The largest building turned out to be a hut 21 m 
long and 11 m wide. The construction’s long axis was 
oriented on an east west line and was clearly divided 
into two parts. The western part measured 11 × 11 m 
and was recessed more than 70 cm into the ground 
from today’s surface. Near the western wall, remnants 
of a round clay stove were discovered. The bottom of 
the depression was covered with wood, suggesting the 
existence of a floor. The walls’ construction consisted 
of 18 rectangular posts (approx. 50 × 60 cm) driven 
in about 1  metre from the edge of the depression. 
The posts were sharpened, demonstrating that they 
were hammered in and not excavated. They were sunk 
approx. 60 cm into the undisturbed soil and arranged 
at a distance of approximately 2 m from one another. 
The space between the posts was most likely reinforced 
with battens. The absence of a post on the south eastern 

 20 Ibid., p. 108.

przeważająca część budynków mieszkalnych miała 
powierzchnię od 10 do 20 mkw.20

W Hrubieszowie Podgórzu odkryto osadę kultury 
wielbarskiej, gdzie stwierdzono istnienie budowli o kon
strukcji słupowej. Największym budynkiem okazała się 
chata o długości 21 m i szerokości 11 m. Konstrukcja 
dłuższą osią była zorientowana na linii wschód–zachód 
i była wyraźnie podzielona na dwie części. Zachod
nia część o wymiarach 11 × 11 m była zagłębiona na 
ponad 70 cm od dzisiejszej powierzchni gruntu. Przy 
jej zachodniej ścianie odkryto pozostałości kopułko
wego pieca glinianego. Dno zagłębienia było wyłożone 
drewnem, co sugeruje istnienie podłogi. Konstrukcję 
ścian stanowiło 18 słupów o prostokątnym przekroju 
(około 50 × 60 cm), wbitych w odległości około 1 m od 
krawędzi zagłębienia. Słupy były zaostrzone, co wska
zuje na ich wbijanie, a nie wkopywanie. Były zagłębione 
na około 60 cm w calec i ustawione w odległości około 
2 m od siebie. W przestrzeni między słupami zamoco
wano najprawdopodobniej dranice. Brak słupa przy 
południowo wschodnim narożniku chaty sugeruje, że 
w tym miejscu znajdowało się wejście. Drugą część 

 20 Tamże, s. 108.

2. Konstrukcja plecionkowa, oblepiona gliną. Zdjęcie 
wykonane w wiosce Gotów w Masłomęczu, 2014, 
fot. J. Jeremicz
2. Plaited construction covered with clay. Photograph 
taken in the Goths’ Village in Masłomęcz, 2014, photo 
by J. Jeremicz
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corner of the hut suggests that the entrance was located 
here. The second part of the hut consisted of an above
ground structure supported on 10 posts. In this part, 
a large amount of pugging with traces of thin wooden 
sticks was found, indicating the use of clay sealants 
on wattlework walls (fig. 2). Traces of a partition were 
found in the south eastern corner. The arrangement of 
the building’s interior posts suggests the existence of an 
asymmetrical roof with an incline from the northern 
side. Traces in one of the postholes suggest the exist
ence of a ladder of wedges carved into a tree trunk, 
which could have led to the garret or another storey. 
Additionally, fragments of pugging with traces of wall 
construction were discovered in the Wielbark culture 
site in Gródek on Bug (Hrubieszów county).21

 21 Ibid., p. 106.

chaty stanowiła konstrukcja naziemna wsparta na 10 
słupach. W tej części odkryto dużą ilość polepy z odci
skami cienkich prętów drewnianych, co wskazuje na 
zastosowanie uszczelnionej gliną, plecionkowej kon
strukcji ścian (ilustr. 2). W południowo wschodnim 
narożniku odkryto ślady przepierzenia. Układ słupów 
wewnątrz budynków sugeruje istnienie asymetrycz
nego dachu ze stromą połacią od strony północnej. 
Ślady w jednej z jam posłupowych sugerują istnienie 
zaciosowej drabiny, która mogła prowadzić do stryszku 
lub piętra. Również na stanowisku kultury wielbarskiej 
w Gródku nad Bugiem (powiat hrubieszowski) odkryto 
fragmenty polepy z odciskami konstrukcji ścian21. 

Podczas badań osady kultury przeworskiej w Nie
szawie Kolonii (powiat opolski) natrafiono na budynki 
o  konstrukcji słupowej. Odkryto tam pozostałości 
domostwa w  kształcie prostokąta o  zaokrąglonych 
narożnikach, o wymiarach 3,6 × 8,6 m, co daje 31 mkw. 
powierzchni. Profil obiektu wskazuje na jego dwu
członowe rozplanowanie. Zarejestrowano 13 dołków 
posłupowych o przeciętnej średnicy 30 cm. Ich układ 
skłonił badaczkę, Martę Stasiak Cyran, do postawienia 
hipotezy o sochowo ślemieniowej konstrukcji dachu 
(ilustr.  3). Obecność nielicznych węgli drzewnych 
wskazuje na występowanie we wnętrzu budynku pale
niska. Obiekt, tak jak osada, datowany jest przy pomocy 
zabytków archeologicznych na przedział od ostatniej 
ćwierci II do połowy III wieku n.e. (fazy B2–C1/
C1a okresu rzymskiego). Na tym samym stanowisku 

 21 Tamże, s. 106.

3. Konstrukcja sochowo ‑ślemieniowa. Zdjęcie wykonane w wiosce Gotów w Masłomęczu, 
2014, fot. J. Jeremicz 
3. Construction with a transom bar supported by two forked ploughs. Photograph taken in 
the Goths’ Village in Masłomęcz, 2014, photo by J. Jeremicz

4. Budynek naziemny w konstrukcji zrębowej i półziemianka wzniesiona w konstrukcji 
sumikowo ‑łątkowej zrekonstruowane na podstawie badań archeologicznych. Zdjęcie 
wykonane w wiosce Gotów w Masłomęczu, 2014, fot. J. Jeremicz 
4. Ground ‑level building with framework structure and semi ‑dugout elevation constructed 
in the post ‑and ‑plank method reconstructed on the basis of archaeological research. 
Photograph taken in the Goths’ Village in Masłomęcz, 2014, photo by J. Jeremicz
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During the study of the Przeworsk culture settle
ment in Nieszawa Kolonia (Opole Lubelskie county), 
researchers came across a  building constructed of 
posts. The remnants of the house found there were 
rectangular in shape with rounded corners and meas
ured 3.6 × 8.6 m, providing an area of 31 m². The pro
file of the structure indicates its two part layout. 13 
postholes with an average diameter of 30  cm were 
registered. Their arrangement prompted the scholar 
Marta Stasiak Cyran to propose the hypothesis that the 
post and post technique was used to construct the roof 
(fig. 3). The scanty presence of charcoal indicates the 
presence of a hearth in the interior of the building. Like 
the settlement, the structure is dated using artefacts to 
the period between the last quarter of the 2nd to the 
middle of the 3rd century AD (phases B2–C1/C1a of 
the Roman period). Remnants of a rectangular build
ing partially set below ground were also discovered 
at this same site. Its roof rested on a  post and post 
construction.22

 22 M. Stasiak Cyran, 1999. Wyniki czwartego sezonu badań 
na osadzie kultury przeworskiej w Nieszawie Kolonii stan. 5, pow. 
opolski, woj. lubelskie. Archeologia Polski Środkowowschodniej, 
vol. 4, pp. 122–129.

odkryto pozostałości innego, częściowo zagłębionego 
w ziemi, budynku o prostokątnym zarysie. Jego dach 
spoczywał na konstrukcji słupowej22.

W Nieszawie Kolonii odkryto również pozostałości 
innego budynku. Obiekt nr 59 był zbudowany na pla
nie prostokąta o wymiarach 10,40 × 5 m, z dłuższymi 
bokami ustawionymi na linii północny zachód–połu
dniowy wschód. Jego powierzchnia całkowita wyno
siła 56 mkw. W centralnej części odkryto palenisko. 
W obrębie budynku odkryto 38 dołków posłupowych 
o  średnicach od 25 do 55  cm23. Ślady po słupach 
układają się w  trzy szeregi wzdłuż dłuższych boków 
obiektu. Odkryte pozostałości sugerują zastosowanie 
konstrukcji sumikowo łątkowej. W obrębie budynku 
odkryto dwie jamy, którym przypisuje się funkcje 
magazynowe24. Wnętrze budynku najprawdopodobniej 

 22 M. Stasiak Cyran, Wyniki czwartego sezonu badań na 
osadzie kultury przeworskiej w Nieszawie Kolonii stan. 5, pow. 
opolski, woj. lubelskie, „Archeologia Polski Środkowowschodniej” 
1999, t. 4, s. 122–129.
 23 M. Stasiak Cyran, Wyniki szóstego sezonu badań na osa‑
dzie kultury przeworskiej w Nieszawie Kolonii stan. 5, pow. Opole 
Lubelskie, „Archeologia Polski Środkowowschodniej” 2001, t. 5, 
s. 106.
 24 M. Stasiak Cyran, Wyniki piątego sezonu badań na osadzie 
kultury przeworskiej w Nieszawie Kolonii stan. 5, pow. opolski, woj. 
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Remnants of another building were also uncovered 
in Nieszawa Kolonia. Structure no. 59 was built on 
a rectangular plan measuring 10.40 × 5 m, with its long 
sides situated on a northwest northeast axis. Its floor 
area is 56 m². A hearth was discovered in its central 
part. 38 postholes with diameters ranging from 25 cm 
to 55 cm were discovered around the building.23 The 
traces of the posts were arranged in three rows along 
the structure’s longest sides. The discovered remnants 
suggest the use of the post and plank technique. Two 
hollows, classified as storage areas, were discovered on 
the building’s premises.24 The interior of the building 
was most likely multi segmented. Both the location of 
the building and the constructions used are analogous 
to homesteads from the Przeworsk culture from other 
areas of Poland. The structure has been dated to the 
B2b–B2/C1–C1a phase, i.e. the second half of the 3rd 
century AD.25

Structure no. 76 discovered in this same settlement 
had a length of 9.5 m and a width of 3.5 m (approxi
mately 40  m²), and was rectangular in shape with 
rounded corners. It was located on a north south axis. 
Traces of a hearth were uncovered in the southern part 
of the structure, while on the edges and along its central 
part are 17 identified and 3 presumed postholes. Their 
diameters measured between 22 and 65 cm with an 
average of approximately 30–40 cm. From the analysis 
of their contours, it was established that the posts were 
hammered in to a depth of 33 to 82 cm from the mod
ern ground level – the average amount was 40–50 cm.26 

 23 M. Stasiak Cyran, 2001. Wyniki szóstego sezonu badań 
na osadzie kultury przeworskiej w Nieszawie Kolonii stan. 5, pow. 
Opole Lubelskie. Archeologia Polski Środkowowschodniej, vol. 5, 
p. 106.
 24 M. Stasiak Cyran, 2000. Wyniki piątego sezonu badań na 
osadzie kultury przeworskiej w Nieszawie Kolonii stan. 5, pow. 
opolski, woj. lubelskie. Archeologia Polski Środkowowschodniej, 
vol. 5, p. 87.
 25 M. Stasiak Cyran, 2001. Wyniki szóstego sezonu badań 
na osadzie kultury przeworskiej w Nieszawie Kolonii stan. 5, pow. 
Opole Lubelskie. Archeologia Polski Środkowowschodniej, vol. 5, 
p. 105.
 26 M. Stasiak Cyran, 2005. Wyniki badań ratowniczych na 
terenie osady kultury przeworskiej w Nieszawie Kolonii stan. 5, 

było wieloczłonowe. Zarówno położenie budynku, jak 
i zastosowane konstrukcje mają analogie do domostw 
kultury przeworskiej z innych terenów Polski. Obiekt 
datowany jest na fazy B2b–B2/C1–C1a, czyli drugą 
połowę III wieku n.e.25 Odkryty na terenie tej samej 
osady obiekt nr 76, o  długości 9,5  m i  szerokości 
3,5  m (około 40  mkw.), posiadał kształt prostokąta 
o zaokrąglonych rogach. Zlokalizowany był na osi pół
noc–południe. W południowej części obiektu odkryto 
ślad po palenisku, zaś na linii krawędzi oraz wzdłuż 
jego środkowej części 17 pewnych i  3 domniemane 
dołki posłupowe. Ich średnica wahała się od 22 do 
65 cm ze średnią około 35 do 40 cm. Z analizy profili 
udało się ustalić, że słupy wbijano na głębokość od 33 
do 82 cm od współczesnego poziomu gruntu – śred
nio wartość ta wyniosła od 40 do 50  cm26. Wymie
nione obiekty wchodziły w skład osady o charakterze 
zagrodowym. Obiektom mieszkalnym towarzyszyły 
obiekty gospodarcze, nie tworząc zorganizowanej, czy 
też wydzielonej przestrzeni. Inne domostwa na tere
nie osady w Nieszawie były budowane w konstrukcji 
słupowej, ich wielkość wahała się od kilkunastu do 
50 mkw. Miały kształt prostokątny i były budowlami 
naziemnymi (ilustr. 4). Pozostałości polepy z  odci
skami bierwion sugerują obmazywanie drewnianych 
ścian gliną27.

Średniowiecze

Typowym słowiańskim budynkiem mieszkalnym 
była kwadratowa ziemianka z paleniskiem lub piecem 

lubelskie, „Archeologia Polski Środkowowschodniej” 2000, t. 5, 
s. 87.
 25 M. Stasiak Cyran, Wyniki szóstego sezonu badań na osa‑
dzie kultury przeworskiej w Nieszawie Kolonii stan. 5, pow. Opole 
Lubelskie, „Archeologia Polski Środkowowschodniej” 2001, t. 5, 
s. 105.
 26 M. Stasiak Cyran, Wyniki badań ratowniczych na terenie 
osady kultury przeworskiej w Nieszawie Kolonii stan. 5, pow. Opole 
Lubelskie w 2003 r., „Archeologia Polski Środkowowschodniej” 
2005, t. 7, s. 95.
 27 Tamże, s. 100.
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These objects were part of a farmstead type of settle
ment. The residential buildings were accompanied by 
outbuildings that do not form an organised or separated 
area. Other homesteads in the settlement in Nieszawa 
were built in post and beam construction, ranging 
from several dozen to 50 m² in size. They were rectan
gular and above ground buildings (fig. 4). The rem
nants of pugging with traces of logs suggest that the 
wooden walls were covered with clay.27

The Middle Ages

A typical Slavic residential building was a square dugout 
with a hearth or stove in the corner.28 One building with 
such a layout was discovered in the Old Jewish Ceme
tery in Lublin. Excavations uncovered the quadrangular 
framework of a hut (hut 29, structure 1/68, excavation 
pit XII) with side walls the lengths of 460 cm (southern) 
and 420 cm (the other walls). The house’s area measured 
approximately 18 m². Based on the distribution of the 
postholes, it was assumed that the roof was gabled and 
supported on two opposite posts supporting a transom 
beam. On the broader southern wall, the roof construc
tion was probably additionally supported by posts in 
the eastern and western corners. In the north west 
corner of the hut, debris from a limestone stove that 
was not covered in clay was found. The description of 
the building presented here is typical for Slavic dugout 
structures, which are distinguished by their small size 
and the appearance of a stove in the ‘cold corner’, i.e. in 
one of the northern corners. The author of the study, 
Stanisława Hoczyk Siwkowa, proposed that, based on 
similar cases, the entrance to the dugout must have been 

pow. Opole Lubelskie w 2003 r. Archeologia Polski Środkowo‑
wschodniej, vol. 7, p. 95.
 27 Ibid., p. 100.
 28 M. Piotrowski, “Kultura duchowa wczesnych Słowian. 
Rozważania w  oparciu o  znaleziska archeologiczne z  Lubel  
szczyzny”. In: J. Libera, ed. 2008. Słowianie wschodni w dorzeczu 
Wisły i Bugu. Historia – kultura – religia. Łęczna: Starostwo Powia
towe w Łęcznej, p. 14.

w rogu28. Jedno z takich założeń budowlanych odkryto 
na starym kirkucie w Lublinie. Podczas eksploracji 
natrafiono na czworokątny zarys chaty (chata 29, obiekt 
1/68, wykop XII), z bokami o długościach ścian: 460 cm 
(południowa) i 420 cm (pozostałe ściany). Powierzch
nia domostwa wynosiła około 18 mkw. Na podstawie 
rozmieszczenia dołków posłupowych założono, że 
dach był dwuspadowy, wsparty na dwóch przeciw
ległych sochach wspierających belkę ślemieniową. 
Przy szerszej ścianie południowej konstrukcja dachu 
była prawdopodobnie dodatkowo wsparta słupami 
w narożnikach zachodnim i wschodnim. W północno
zachodnim narożniku chaty odkryto rumowisko pieca 
z opoki wapiennej, niespojonego gliną. Przedstawiony 
opis budowli jest typowy dla słowiańskich obiektów 
ziemiankowych, których charakterystycznymi cechami 
były mała wielkość i występowanie pieca w tak zwanym 
zimnym rogu, czyli w jednym z północnych narożników. 
Autorka badań, Stanisława Hoczyk Siwkowa, przyjęła 
na podstawie analogii, że wejście do ziemianki musiało 
być usytuowane naprzeciw pieca, czyli w południowo
wschodnim narożniku obiektu mieszkalnego, zaś dach 
oparty na ślemieniu, który wspomagały prostopadłe 
żerdzie, musiał być zbudowany z warstwy trzciny lub 
słomy, która została pokryta ziemią. Datowanie obiektu 
na podstawie ceramiki określono na przedział od VI 
do VII wieku, co odpowiada początkom osadnictwa 
słowiańskiego29. Podobny obiekt odkryto przy ulicy 
Stanisława Staszica 16 w Lublinie. Był on usytuowany 
względem głównych osi geograficznych. W tym przy
padku udało się uchwycić głębokość wkopania budynku 
względem humusu pierwotnego. Były to głębokości 
80 cm w partii południowej i 120 cm w partii północ
nej, co było spowodowane naturalnym ukształtowa
niem terenu. Długość nieuszkodzonego boku wynosiła 

 28 M. Piotrowski, Kultura duchowa wczesnych Słowian. Roz‑
ważania w oparciu o znaleziska archeologiczne z Lubelszczyzny, 
[w:] Słowianie wschodni w dorzeczu Wieprza i Bugu. Historia – 
kultura – religia, red. J. Libera, Starostwo Powiatowe w Łęcznej, 
Łęczna 2008, s. 14.
 29 S. Hoczyk, Badania archeologiczne osadnictwa wczesnośre‑
dniowiecznego na wzgórzu Grodzisko (Kirkut) w Lublinie w 1968 
roku, „Zeszyty Muzealne”, Lublin 2011, s. 179.
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situated opposite the stove, i.e. in the south eastern cor
ner of the house, while the roof, supported on transoms 
aided by parallel poles, must have been built with layers 
of reeds or straw that was then covered with earth. Based 
on its ceramics, the structure was dated to the 6th–7th 
centuries, which corresponds to the beginnings of the 
Slavic settlement.29 A similar structure was discovered 
at 16 Stanisława Staszica Street in Lublin. It was situated 
relative to the main geographic axes. In this case, it was 
possible to discern the depth the building was sunk into 
the ground relative to the original humus. In the south
ern section the depth was 80 cm and in the northern 
part 120 cm, which was brought about by the natural 
formation of the ground. The length of the undamaged 
side was 320 cm, while the northern and southern 
walls – which were reconstructed – were approxi
mately 260 cm. The structure probably had a floor area 
of 9.6 m².30 Traces of posts with diameters of 25 and 
30 cm were preserved in the corners of the structure. 
The posts could be identified as the vertical log elements 
supporting the structure. Between them, remnants of 
horizontal beams or battens – horizontal logs – were 
discovered. Apart from the corner posts, a posthole was 
discovered in the middle of the southern section of the 
hut and has been interpreted as a trace of the transom 
supporting the sokha beam (a plough beam, a beam on 
two poles with forks on top).31 This was a common roof 
design solution for early Slavic dugouts. No other traces 
of roof support solutions were found, which persuaded 
the author – Rafał Niedźwiadek – to conclude that the 
roof structure must have been supported only by the log 
walls. The destruction of the western part of the dugout 
prevents us from making a definitive confirmation or 
rejection of the thesis on the existence in the northern 

 29 S. Hoczyk, 2011. Badania archeologiczne osadnictwa 
wczesnośredniowiecznego na wzgórzu Grodzisko (Kirkut) 
w Lublinie w 1968 roku. Zeszyty Muzealne. Lublin, p. 179.
 30 R. Niedźwiadek, “Nie tylko Czwartek. Odkrycie wczesno
średniowiecznej (poł. V–VI w.) ziemianki w Śródmieściu Lublina”. 
In: A. Zakościelna and H. Taras, eds. 2009. Hereditas praeteriti: 
additamenta archaeologica et historica dedicata Ioanni Gurba 
Octogesimo Anno Nascendi. Lublin: Wydawnictwo UMCS, p. 363.
 31 Ibid., p. 364.

320 cm, zaś ścian południowej i północnej – przy rekon
struowanych wymiarach – około 260 cm. Obiekt miał 
prawdopodobną powierzchnię 9,6 mkw.30 W narożni
kach obiektu zachowały się ślady po słupach o średnicy 
25 i 30 cm. Słupy można identyfikować z łątkami – pio
nowymi elementami podtrzymującymi konstrukcję. 
Pomiędzy nimi odkryto pozostałości poziomych belek 
lub dranic, czyli sumików. Poza słupami narożnymi 
w połowie południowego odcinka chaty odkryto dołek 
posłupowy, który jest interpretowany jako ślad po śle
mieniu podtrzymującym sochę31. Było to najczęstsze 
rozwiązanie konstrukcji dachu dla ziemianek wcze
snosłowiańskich. Nie znaleziono innych śladów roz
wiązań związanych z podtrzymaniem dachu, co autora 
odkrycia – Rafała Niedźwiadka – skłoniło do wysnucia 
wniosku, że konstrukcja dachu musiała opierać się tylko 
na ścianach sumikowych. Zniszczenie zachodniej części 
ziemianki nie pozwalało na definitywne potwierdzenie 
lub odrzucenie tezy o istnieniu, typowego dla wyposa
żenia ziemianek słowiańskich, pieca w północnej czę
ści obiektów mieszkalnych32. Z wypełniska ziemianki 
udało się pobrać materiał do badań radiowęglowych, 
z których uzyskano daty kalibrowane. Próbki drewna 
znajdujące się na poziomie podłogi zostały wydatowane 
na lata od 580 do 660 AD (przy prawdopodobieństwie 
bliskim 68 proc.). Elementy konstrukcyjne ścian lub 
dachu pochodziły z przedziału czasowego od 560 do 
650 AD (przy prawdopodobieństwie około 68 proc.). 
Najmłodszą datę otrzymano z warstwy zasypiskowej 
obiektu. Data wskazywała na szeroki przedział czasu 
między 860 a 1030 rokiem (przy prawdopodobieństwie 
66 proc.)33.

Z  kolei podczas badań na ulicy Bramowej 2, 4, 
6, 8 w Lublinie odkryto zastosowanie plecionki jako 

 30 R. Niedźwiadek, Nie tylko Czwartek. Odkrycie wczesno‑
średniowiecznej (poł. V–VI w.) ziemianki w Śródmieściu Lublina, 
[w:] Hereditas praeteriti: additamenta archaeologica et historica 
dedicata Ioanni Gurba Octogesimo Anno Nascendi, red. A. Zako
ścielna, H. Taras, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2009, s. 363.
 31 Tamże, s. 364.
 32 Tamże, s. 365.
 33 R. Niedźwiadek, Stan badań nad osadnictwem wczesno‑
słowiańskim na Lubelszczyźnie, s. 19 [w druku – 2015 red.].
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part of the house of a stove typical of Slavic dugouts.32 It 
was possible to collect material for radiocarbon analysis 
from the dugout’s fills to obtain a date range. The wood 
samples found on the floor level were dated to 580–660 
AD (with a probability of nearly 68%). Construction 
elements for the walls or roof came from 560–650 AD 
(with a probability of 68%). The most recent date was 
obtained from the structure’s backfill layer. This date 
had a wide time interval between 860 and 1030 (with 
a probability of 66%).33

In turn, the use of wattlework as a construction ele
ment was discovered during the studies of 2, 4, 6 and 8 
Bramowa Street in Lublin. The analysis and exploration 
of the hollow enabled to distinguish at least two distinct 
phases of its use. Based on the findings of fragments 
of vessels, the oldest can be dated to the 11th century 
while the youngest, thanks to radiocarbon dating, is 
from between 1040–1170. Subsequent use of the place 
was connected with the repair of its structure by adding 
organic wattlework to strengthen its walls.34 According 
to Prof. Siwkowa, after the 10th century in Lublin there 
came a change in preferences for the construction of 
houses. It was then that aboveground buildings gained 
importance.35

The use of the post and plank construction tech
nique in the early stages of the Middle Ages has also 
been noted in the conclusions of the studies on the 
ringfort district in Garbów (Lublin county). Structures 
interpreted as semi dugouts were discovered there. On 
the basis of the pattern of the surviving traces of beams 
in structure no. 1, ceramics dated to the period from the 
late 7th – early 8th centuries to the 10th century, it was 
determined that it was built using the post and plank 

 32 Ibid., p. 365.
 33 R. Niedźwiadek, 2015. Stan badań nad osadnictwem wcze‑
snosłowiańskim na Lubelszczyźnie. [manuscript] p. 19.
 34 R. Niedźwiadek, 2006. Sprawozdanie z badań archeolo‑
gicznych na ul. Bramowej 2, 4, 6, 8 w Lublinie w latach 2005–2006. 
[typescript in the WUOZ archive in Lublin] Lublin, p. 11.
 35 S.  Hoczyk Siwkowa, 1999. Małopolska północno‑
‑wschodnia w VI–X wieku. Struktury osadnicze. Lublin: Wydaw
nictwo UMCS, p. 39.

elementu konstrukcyjnego. Analiza i eksploracja jamy 
pozwoliła wyróżnić co najmniej dwie, wyraźnie oddzie
lające się, fazy jego użytkowania. Starszą, na podstawie 
znalezisk ułamków naczyń, datować można na XI wiek, 
młodszą, dzięki datom radiowęglowym, na lata od 1040 
do 1170. Późniejsze użytkowanie obiektu wiązało się 
z naprawą konstrukcji poprzez dodanie organicznej 
plecionki wzmacniającej jej ściany34. Według Stani
sławy Hoczyk Siwkowej, po X wieku w Lublinie nastą
piła zmiana w preferencjach budowy domostw. Zyskały 
wtedy na znaczeniu budowle naziemne35.

Stosowanie techniki sumikowo łątkowej we wcze
snym etapie średniowiecza odnotowują również wyniki 
badań na podgrodziu grodu w  Garbowie (powiat 
lubelski). Odkryto tam obiekty interpretowane jako 
półziemianki. Na podstawie układu zachowanych 
szczątków belek w obiekcie nr 1, datowanym ceramiką 
na przedział przełomu VII i VIII do X wieku, okre
ślono, że został on zbudowany w technice sumikowo
łątkowej. W północno wschodnim narożniku odkryto 
kamienno gliniane palenisko36.

Na stanowisku w Husynnem Kolonii (powiat hru
bieszowski) odkryto wczesnosłowiańską ziemiankę 
o wymiarach około 3,20 × 3,20 m (około 10 mkw.). 
Ściany budynku były zorientowane według stron 
świata, z niewielkim odchyleniem. Uchwycono czwo
roboczny zarys z płaskim dnem oraz dołkami posłupo
wymi w kątach i wewnątrz budynku. Najgłębszy dołek 
posłupowy wewnątrz ziemianki sięgał 30 cm poniżej jej 
pierwotnego dna. W odległości kilku, kilkunastu cen
tymetrów od granicy zarysu występował pas czystego 
lessu o szerokości wahającej się od 6 do 20 cm, który 
został zinterpretowany jako ślad podsypania niezacho
wanej ściany plecionkowej lub zbudowanej z dranic. 

 34 R. Niedźwiadek, Sprawozdanie z badań archeologicznych 
na ul. Bramowej 2, 4, 6, 8 w Lublinie w latach 2005–2006, Lublin 
2006, s. 11, maszynopis w archiwum WUOZ w Lublinie.
 35 S. Hoczyk Siwkowa, Małopolska północno ‑wschodnia 
w VI–X wieku. Struktury osadnicze, Lublin 1999, s. 39. 
 36 A. Rozwałka, Sondażowe badania archeologiczne na wcze‑
snośredniowiecznej osadzie podgrodowej w Garbowie I, pow. Lublin, 
„Archeologia Polski Środkowowschodniej” 2000, t. 5, s. 112.
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technique. A stone and clay hearth was discovered in 
the north eastern corner.36

An early Slavic dugout measuring approximately 
3.20 m × 3.20 m (approx. 10 m²) was discovered at the 
site in Husynne Kolonia (Hrubieszów county). The 
walls of the building were oriented according to the 
cardinal points with little deviation. A quadrilateral lay
out with a flat bottom and postholes in the corners and 
interior of the building can be discerned. The deepest 
posthole inside the dugout measured 30 cm below the 
original floor. A strip of pure loess with a width rang
ing from 6 to 20 cm appeared at a distance of several 
dozen centimetres from the edge of the framework; 
this has been interpreted as a trace of walls built from 
wattlework or batten, which have not been preserved. In 
the pugging lingering in the interior of the dugout, sev
eral fragments bearing traces of imprinted wood were 
discovered. The batten or wattlework did not adhere 
to the corner posts, which remained outside the walls. 
The posts most likely were only a construction element 
holding up the roof. Remnants of a clay hearth or stove 
were discovered in the north western corner. A similar 
dugout was discovered in Świerszczów Kolonia (Hru
bieszów county) where the size, the positioning of the 
walls towards the cardinal points as well as the loca
tion of the hearth were identical to those in the dugout 
discovered in Husynne.37

The development system for the ringfort in Chodlik 
(Opole Lubelskie country) was characterised based on 
archaeological research done there. The defensive set
tlement dates to the period between the mid6th and 
9th centuries. The residential buildings consist of rec
tangular or square above ground – or, less frequently, 
in ground – framework huts with the dimensions of 
approximately 4 × 4 m. They usually contained a stone 

 36 A. Rozwałka, 2000. Sondażowe badania archeologiczne 
na wczesnośredniowiecznej osadzie podgrodowej w Garbowie I, 
pow. Lublin. Archeologia Polski Środkowowschodniej, vol. 5, p. 112.
 37 M.  Piotrowski and T.  Wiśniewski, 2006. Wstępne 
wyniki badań wykopaliskowych na wielokulturowym stanowi
sku 4 w Husynnem Kolonii, pow. hrubieszowski, w roku 2005. 
Archeologia Polski Środkowowschodniej, vol. 8, pp. 162–164.

Wśród polepy zalegającej wewnątrz ziemianki odkryto 
kilka jej fragmentów noszących ślady odciśniętego 
drewna. Dranice lub plecionka nie łączyły się ze słu
pami narożnymi, które pozostawały na zewnątrz ścian. 
Słupy najpewniej stanowiły tylko element konstruk
cyjny podtrzymujący dach. W północno zachodnim 
narożniku odkryto pozostałości glinianego paleniska 
lub pieca. Podobną ziemiankę odkryto w Świerszczo
wie Kolonii (powiat hrubieszowski), gdzie zarówno 
wielkość, jak i położenie względem stron świata oraz 
lokalizacja paleniska były identyczne jak w przypadku 
ziemianki odkrytej w Husynnem37.

Na podstawie badań archeologicznych w Chodliku 
(powiat opolski) scharakteryzowano system zabudowy 
miejscowego grodziska. Osada obronna datowana jest 
na przedział od połowy VI do IX wieku. Na zabudowę 
mieszkalną składały się prostokątne lub kwadratowe 
w planie, naziemne – rzadziej wziemne – chaty zrębowe 
o wymiarach około 4 × 4 m. Zazwyczaj posiadały pale
nisko kamienne przy jednej ze ścian. Nie odkryto śla
dów podłóg. W trzeciej fazie zabudowy (od końca VII 
do połowy VIII wieku) odkryto pozostałości budynku 
dwuizbowego o wymiarach 5 × 15 m, w którym więk
sza z izb zawierała ślady paleniska. Z grodziska znana 
jest jedna data radiowęglowa o niepewnej lokalizacji 
(według tak zwanej starej kalibracji: 790 ± 50). Centrum 
grodu stanowił pusty plac zabudowany dookolnie38. 
W sąsiadujących z Chodlikiem Żmijowiskach (powiat 
opolski) uchwycono relikty budynków drewnianych, 
zlokalizowanych na południe i północ od umocnień. 
Obiekty określono jako chaty półziemiankowe o kon
strukcji zrębowej, z paleniskami kamiennymi w cen
trum. Podczas ich eksploracji natrafiono na „ślady 
słupów i podłóg”, o których brak jednak dokładnych 

 37 M. Piotrowski, T. Wiśniewski, Wstępne wyniki badań 
wykopaliskowych na wielokulturowym stanowisku 4 w Husynnem‑
‑Kolonii, pow. hrubieszowski, w roku 2005, „Archeologia Polski 
Środkowowschodniej” 2006, t. 8, s. 162–164.
 38 E. Dąbrowska, Wielkie grody dorzecza górnej Wisły. Ze 
studiów nad rozwojem organizacji terytorialno ‑plemiennej w VII–X 
wieku, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław 1973, s. 152, 
153. 
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hearth by one of the walls. No traces of floors were 
found. In the third phase of development (c. 7th – 
mid8th centuries), remnants of a two room building 
measuring 5 × 15 m were discovered; in it, the larger 
room had traces of a hearth. One radiocarbon date of 
unreliable localisation (according to the old calibra
tion: 790 ± 50) is known from the ringfort. The centre 
of the stronghold has an empty square with a omni
directional built up area.38 In the neighbouring 
Żmijowiska (Opole Lubelskie county), remnants of 
wooden buildings located to the south and north of 
the fortifications were discerned. The structures were 
described as semi dugout framework huts with stone 
hearths in the centre. During their excavation, the 
research team came across “traces of posts and floors”, 
but there is a lack of accurate information about these.39 
The utilised framework techniques were also confirmed 
in the structure of the early medieval four room build
ing, the relics of which were found during the study 
in Lublin Sławinek.40 In turn, traces of above ground 
buildings with post construction dating from the sec
ond half of the 10th century were found in the area of 
the stronghold in Busówno (Chełm county).41

The result of the research in Szczebrzeszyn (Zamość 
county) was the discovery of a hut on a quadrilateral plan 
with a stone stove.42 Its dating correlated with the chro
nology of the settlement of the entire hill, which took 
place in the 10th century. Besides its ringfort – a residen
tial building with a hearth located in an area of the settle
ment open from the early Middle Ages was discovered 

 38 E. Dąbrowska, 1973. Wielkie grody dorzecza górnej Wisły. 
Ze studiów nad rozwojem organizacji terytorialno ‑plemiennej 
w VII–X wieku. Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 
pp. 152, 153.
 39 Ibid., p. 154. 
 40 M. Polańska, 2008. Lublin Sławinek, stan. 1–2, gm. loco, 
pow. grodzki lubelski. Obszar AZP 77–81, nr stanowiska na obsza
rze 47–48. Wiadomości Konserwatorskie, vol. 11, p. 30.
 41 T. Dzieńkowski, 2008. Busówno gm. Wierzbica, pow. 
chełmski ziemski, woj. lubelskie. Obszar AZP 77–88, nr stanowiska 
na obszarze 2. Wiadomości Konserwatorskie, vol. 11, pp. 21, 22.
 42 E.  Banasiewicz, 1990. Grodziska i  zamczyska Zamoj‑
szczyzny. Zamość: Wojewódzki Ośrodek Archeologiczno
Konserwatorski, pp. 103–105.

danych39. Zastosowanie techniki zrębowej potwier
dzono także w konstrukcji wczesnośredniowiecznego 
budynku czworobocznego, na którego relikty natra
fiono podczas badań w Lublinie Sławinku40. Z kolei 
na terenie grodziska w Busównie (powiat chełmski) 
odkryto datowane na drugą połowę X wieku relikty 
naziemnej budowli o konstrukcji słupowej41.

Efektem badań w Szczebrzeszynie (powiat zamojski) 
było odkrycie czworobocznej w planie chaty z kamien
nym piecem42. Jej datowanie korelowało z chronologią 
zasiedlenia całego wzgórza przypadającego na X wiek. 
W Guciowie (powiat zamojski) – poza grodziskiem – 
natrafiono na obiekt mieszkalny z paleniskiem, który 
został zlokalizowany na terenie osady otwartej z okresu 
wczesnego średniowiecza. Odkryte zabudowania miały 
wymiary około 3,5 × 4,0 m. Podczas badań natrafiono 
na ślady dwóch zwęglonych słupów drewnianych, z któ
rych jeden, o kwadratowym przekroju poprzecznym 
i grubości 30 cm, był zaostrzony i wbity w jasny, cal
cowy piasek. Obiekt można uznać za pozostałości chaty 
półziemiankowej o konstrukcji drewnianej, z dachem 
wspierającym się na drewnianych słupach zlokalizo
wanych w centrum budynku. W północno zachodnim 
narożniku obiektu znajdowało się palenisko, które 
posiadało średnicę około 60 cm i wyłożone było frag
mentami ceramiki, polepy i kamieniami wapiennymi. 
Obiekt został wydatowany na podstawie ceramiki na 
okres od IX do X wieku, był więc współczesny grodowi. 
Cechy technologiczne ceramiki pozwalają ją wiązać 
z  wytworami garncarskimi pochodzącymi między 
innymi z grodziska w Chodliku43.

 39 Tamże, s. 154. 
 40 M. Polańska, Lublin ‑Sławinek, stan. 1–2, gm. loco, pow. 
grodzki lubelski. Obszar AZP 77–81, nr stanowiska na obszarze 
47–48, „Wiadomości Konserwatorskie” 2008, t. 11, s. 30.
 41 T. Dzieńkowski, Busówno gm. Wierzbica, pow. chełmski 
ziemski, woj. lubelskie. Obszar AZP 77–88, nr stanowiska na obsza‑
rze 2, „Wiadomości Konserwatorskie” 2008, t. 11, s. 21, 22.
 42 E. Banasiewicz, Grodziska i zamczyska Zamojszczyzny, 
Wojewódzki Ośrodek Archeologiczno Konserwatorski, Zamość 
1990, s. 103–105.
 43 J. Kuśnierz, A. Urbański, Badania archeologiczne w obrę‑
bie wczesnośredniowiecznego kompleksu osadniczego w Gucio‑
wie na Roztoczu (pow. Zamość, woj. lubelskie), [w:] Матеріали 
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in Guciów (Zamość county). The discovered building 
had dimensions of approximately 3.5 m × 4/0 m. Dur
ing the study, traces of two charred wooden posts were 
found, one of which (with a square transverse section 
and thickness of 30 cm) was sharpened and driven into 
sand from the undisturbed subsoil. The structure can be 
considered to be the remains of a semi dugout wooden 
hut with a roof supported on wooden posts located in 
the centre of the building. The north eastern corner of 
the structure contained a hearth that had a diameter of 
approximately 60 cm and was covered with fragments of 
ceramics, pugging and limestone. Based on the ceram
ics, the structure was dated to the 9th–10th centuries, 
and thus was a contemporary of the ringfort. The tech
nological characteristics of the ceramics allow for it to 
be connected with the pottery workshops in the ringfort 
in Chodlik, among others.43

During the study of the borough in Sąsiadka 
(Zamość county), formerly Sutiejsk, dating between 
the 10th and 13th centuries, researchers found huts 
that were originally sunk between 0.5 to 1 m into the 
ground. Their shapes and sizes were similar: they were 
quadrilateral in shape and their average dimensions 
were 4 × 4 m, providing an area of 16 m2. Only two 
structures, which measured 25 m2 and 27 m2, were 
larger. They were generally single chambered buildings; 
only in one case was it noted that the structure was 
divided into two unequal parts with a stove in one of 
them. Traces of posts on the edges of the residence and 
fragments of pugging with traces of poles indicate the 
use of the post and wattle technique. The roof struc
tures in the posted buildings have been interpreted as 
being hipped and supported by one or, more rarely, two 
posts. In Sąsiadka, traces of a few above ground build
ings that were erected using the framework technique 
were also found. The absence of foundation traces can 
be explained by the compactness of the loess ground, 

 43 J. Kuśnierz and A. Urbański, 2008. Badania archeolo
giczne w obrębie wczesnośredniowiecznego kompleksu osadni
czego w Guciowie na Roztoczu (pow. Zamość, woj. lubelskie). 
Матеріали і дослідження з археології Прикарпаття і Волині, 
vol. 12, pp. 307, 308.

Podczas badania podgrodzia w Sąsiadce (powiat 
zamojski), dawnym Sutiejsku, datowanego na przedział 
od X do XIII wieku, odkryto chaty pierwotnie zagłę
bione od 0,5 do 1 m w podłoże. Ich kształty i wielkości 
były podobne: w planie były czworoboczne, a ich uśred
nione wymiary wynosiły 4 × 4 m, co dawało powierzch
nię 16 mkw. Tylko dwa obiekty o powierzchniach 25 
i 27 mkw. były większe. Zazwyczaj były to budynki 
jednoizbowe, tylko w jednym przypadku stwierdzono 
podział na dwie nierówne części, z piecem w jednej 
z nich. Ślady słupów na krawędziach domostw i frag
menty polepy z odciskami żerdzi wskazują na zastoso
wanie konstrukcji słupowo plecionkowej. Konstrukcje 
dachowe w budynkach słupowych interpretowane są 
jako czterospadowe, oparte na jednym, rzadziej na 
dwóch słupach. W Sąsiadce odkryto również ślady 
mniej licznych budowli naziemnych, do których wzno
szenia zastosowano technikę zrębową. Brak śladów fun
damentów tłumaczy się spoistością podłoża lessowego, 
które stanowiło stabilną podstawę dla wznoszonych 
budynków. W jednym przypadku, w południowej ścia
nie budynku, na odcinku ⅓ jej długości, blisko pieca, 
odkryto wejście do chaty. Ustawienie wejścia i bliskość 
źródła ognia są odstępstwem od reguł stosowanych we 
wczesnym średniowieczu przy wznoszeniu budynków. 
W informacjach dotyczących wykopalisk pojawiają się 
wzmianki o podłogach klepiskowych, drewnianych oraz 
o kopułkowych piecach glinianych44. Zazwyczaj jeden 
piec przypadał na jedno domostwo, ale odkryto rów
nież domy z dwoma piecami. W takich sytuacjach jeden 
z nich stał na środku, zaś drugi przy jednej za ścian45.

Stanowisko z  Horodyska (powiat chełmski), 
datowane na okres od IX do XI wieku, kryło osadę 
z naziemnymi i wziemnymi rodzajami budynków46. 

і дослідження з археології Прикарпаття і Волині. Вип. 2008, 
nr 12, s. 307, 308.
 44 J. Kalaga, Kultura materialna, [w:] Sutiejsk. Gród pogra‑
nicza polsko ‑ruskiego z X–XIII wieku. Studium interdyscyplinarne, 
red. J. Kalaga, Warszawa–Pękowice 2013, s. 24, 25.
 45 Tamże, s. 26.
 46 T. Dzieńkowski, S. Gołub, Wstępne wyniki badań wcze‑
snośredniowiecznej osady z IX–XI wieku w Horodysku, stan. 13, 
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which acted as a stable foundation for raising buildings. 
In one case, the entrance to the hut was discovered on 
the building’s southern wall, in a section ⅓ of its length 
and near the stove. The setup for the entrance and close
ness to the fire source are deviations from the medieval 
rules on the erection of buildings. In the information on 
the site, there are mentions of hard earthen or wooden 
floors as well as of dome shaped clay stoves.44 Usually 
one stove was allocated to one house, but houses with 
two stoves have also been discovered. In these cases, 
one of them was in the centre of the house while the 
second was against one of the walls.45

The site in Horodysko (Chełm county), dating to 
the 9th–10th centuries, concealed a settlement with 
above ground buildings and dugouts.46 The residences 
were rectangular in shape and had areas ranging from 
9 to 14 m2. They were characterised by walls built from 
posts. Inside, negative moulded posts supporting the 
roof structure were discovered. The semi dugouts were 
excavated into the ground at a depth of 50 to 70 cm. 
Remnants of stoves and hearths were found in the 
northern and south western corners. Traces of wooden 
pegs, which probably made up the structure of the stove, 
were found beneath the remains of one of them.47 The 
settlement was established in an oval with a square in 
the centre and buildings situated at a distance of 2 to 
4 m from one another. Thermoluminescence dating 
of materials from the settlement has given ranges of 
855–1051 and 857–1047.48 The dating and localisation 
allow for the site to be connected with, among others, 
the settlement on Czwartek in Lublin.49 Research on 

 44 J. Kalaga, “Kultura materialna”. In: J. Kalaga, ed. 2013. 
Sutiejsk. Gród pogranicza polsko ‑ruskiego z X–XIII wieku. Studium 
interdyscyplinarne. Warszawa Pękowice, pp. 24, 25.
 45 Ibid., p. 26.
 46 T. Dzieńkowski and S. Gołub, “Wstępne wyniki badań 
wczesnośredniowiecznej osady z IX–XI wieku w Horodysku, stan. 
13, woj. lubelskie”. In: W. Banach, E. Kasprzak and P.N. Kotowicz, 
eds., Seminarium Trepczańskie. Sanok, p. 19.
 47 Ibid., p. 20.
 48 Ibid., p. 26.
 49 T. Dzieńkowski and S. Gołub, “Wstępne wyniki badań 
wczesnośredniowiecznej osady z IX–XI wieku w Horodysku, stan. 

Domostwa miały kształt prostokąta o  powierzchni 
od 9 do 14 mkw. Charakteryzowały się zastosowa
niem konstrukcji słupowej ścian. Wewnątrz odkryto 
negatywy słupów wspierających konstrukcje dachów. 
Półziemianki były wkopane w podłoże na głębokość 
od 50 do 70  cm. W  narożnikach północnych oraz 
południowo zachodnich odkryto pozostałości pie
ców i palenisk, do których zbudowania wykorzystano 
kamienie i glinę. Pod jednym z reliktów pieca odkryto 
ślady po kołkach drewnianych, które prawdopodob
nie stanowiły konstrukcję pieca47. Osada nawiązywała 
kształtem do owalnicy z placem w centrum, a budynki 
sytuowano w odległości od 2 do 4 m od siebie. Badania 
termoluminescencyjne materiałów z osady przyniosły 
przedziały dat: od 855 do 1051 i od 857 do 104748. 
Datowanie oraz lokalizacja pozwala na wiązanie sta
nowiska między innymi z osadą na Czwartku w Lubli
nie49. Badania na wzgórzu zamkowym w  Lublinie 
pozwoliły na poszerzenie informacji o zastosowanych 
tam technikach drewnianych. Odkryto relikt budynku 
mieszkalnego, zagłębionego w ziemi i odsłonięto dwie, 
łączone na zrąb, ściany drewnianej, prostokątnej 
budowli (ilustr. 5). Ich zachowane wymiary wynosiły 
2,4 × 1,55 m. Były to dębowe belki datowane dendro
chronologicznie na lata po 1200, 1212, 123150. Blisko 
wspomnianego obiektu usytuowany był inny; do jego 
budowy zastosowano materiał z drzew olszy i brzozy. 
Badania wypełniska wnętrza obiektu pozwoliły na 
zakwalifikowanie go przez badaczy jako budynku 
inwentarzowego51. W  innym obiekcie odkrytym na 

woj. lubelskie, [w:] Seminarium Trepczańskie, red. W. Banach, 
E. Kasprzak, P.N. Kotowicz, Sanok 2007, s. 19.
 47 Tamże, s. 20.
 48 Tamże, s. 26.
 49 T. Dzieńkowski, S. Gołub, Wstępne wyniki badań wcze‑
snośredniowiecznej osady z IX–XI wieku w Horodysku, stan. 13, 
woj. lubelskie, [w:] Seminarium Trepczańskie, red. W. Banach, 
E. Kasprzak, P.N. Kotowicz, Sanok 2007, s. 21.
 50 E. Mitrus, M. Matyaszewski, Dokumentacja z nadzoru 
archeologicznego i ratowniczych badań wykopaliskowych wyko‑
nywanych w związku z remontem Zamku Lubelskiego w latach 
2006–2008, t. 1, Lublin 2008, s. 49, 81, maszynopis w archiwum 
WUOZ w Lublinie.
 51 Tamże, s. 81.
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the Castle Hill in Lublin has enabled to broaden the 
information on the wooden building techniques used 
there. Remnants of a residential building immersed 
into the earth were discovered, as were two rectangular 
buildings connected by a wooden wall (fig. 5). Their 
preserved dimensions were 2.4 × 1.55 m. They were 
oak beams dated via dendrochronology to the years 
after 1200, 1212 and 1231.50 Located near this structure 
were others; material from alder and birch trees was 
used in their construction. Analysis of the filling of the 
interior of the structure allowed researchers to classify 
it as a livestock building.51 Framework techniques were 
also searched out in another structure discovered on 
the Castle Hill. The relic was accompanied by three 
vertically driven posts, two oak ones and one pine, that 
acted as reinforcement for the building’s walls and also 
probably supported its roofing. Analysis of one of the 
construction beams suggests a date after 1209. One of 
the posts was dated using dendrochronology to 1229.52

Dugouts, semi dugouts and large above ground 
structures dating to the 12th–13th centuries were 
also discovered in Chełm. Remnants of houses built 
of wooden beams measuring approximately 4 m sur
rounding a well with a stonework support wall were 
discovered there. Another example of a residence was 
the two room building with a total area of 80 m2. The 
northern part was a semi dugout with a hearth. The 
southern side, with a hollow that served as a cellar, 
had residential utility features. The walls of this build
ing were made of beams connected by posts, which 
simultaneously supported the roof structure.53 During 

13, woj. lubelskie”. In: W. Banach, E. Kasprzak and P.N. Kotowicz, 
eds., Seminarium Trepczańskie. Sanok, p. 21.
 50 E. Mitrus and M. Matyaszewski, 2008. Dokumentacja 
z nadzoru archeologicznego i ratowniczych badań wykopaliskowych 
wykonywanych w związku z remontem Zamku Lubelskiego w latach 
2006–2008, vol. 1. [typescript in WUOZ Archive in Lublin] Lublin, 
p. 49, 81.
 51 Ibid., p. 81.
 52 Ibid., p. 80.
 53 S. Gołub, “Zmiany w kulturze materialnej na ziemi chełm
skiej w XII i XIII wieku w dobie Romanowiczów”. In: J. Libera, 
ed. 2008. Słowianie wschodni w dorzeczu Wisły i Bugu. Historia 
– kultura – religia. Łęczna: Starostwo Powiatowe w Łęcznej, p. 49.

wzgórzu zamkowym doszukiwano się zastosowania 
techniki zrębowej. Relikt uzupełniały trzy pionowo 
wbite pale, dwa dębowe i jeden sosnowy, stanowiące 
wzmocnienie ścian budynku, a także prawdopodobnie 
podtrzymujące jego zadaszenie. Badania jednej z belek 
konstrukcyjnych wskazały na datę po 1209 roku. Jeden 
ze słupów wydatowano dendrochronologicznie na 1229 
rok52.

Ziemianki, półziemianki i duże obiekty naziemne, 
datowane na przedział od XII do XIII wieku, odkryto 
także w Chełmie. Na terenie osady przygrodowej odsło
nięto relikty domów zbudowanych z drewnianych belek 
o długości około 4 m, otaczających studnię z kamienną 
cembrowiną. Innym przykładem domostwa był dwu
izbowy budynek o łącznej powierzchni 80 mkw. Część 
północną stanowiła półziemianka z paleniskiem. Strona 
południowa, z jamą stanowiącą rodzaj piwniczki, miała 
charakter mieszkalno gospodarczy. Ściany tej budowli 
wybudowano z belek połączonych za pomocą słupów, 
które jednocześnie stanowiły oparcie dla konstrukcji 
dachu53. Podczas eksploracji chełmskiej osady odkryto 
również pozostałości budynku, którego ściany były 
zbudowane z dranic o długości około 3 m i łączone 
ze sobą za pomocą słupów, być może w  systemie 
sumikowo łątkowym. Po wewnętrznej i zewnętrznej 
stronie ścian zarejestrowano również obecność słupów, 
które zapewne wspierały dodatkowo ściany, a – być 
może – także i konstrukcję dachu. Użytkowanie obiektu 
przypadało na koniec XIII wieku. Na tym samym sta
nowisku odkryto również ślady ziemianki i obiektów 
gospodarczych z pojedynczymi śladami po słupach. 
Udało się uchwycić podział osady na część produkcyjną 
i mieszkalną54.

 52 Tamże, s. 80.
 53 S. Gołub, Zmiany w kulturze materialnej na ziemi chełm‑
skiej w XII i XIII wieku w dobie Romanowiczów, [w:] Słowianie 
wschodni w dorzeczu Wieprza i Bugu. Historia – kultura – religia, 
red. J. Libera, Starostwo Powiatowe w Łęcznej, Łęczna 2008, s. 49.
 54 S. Gołub, T. Dzieńkowski, Piąty sezon badań wykopali‑
skowych na wczesnośredniowiecznej osadzie w Chełmie na stano‑
wisku 144, „Archeologia Polski Środkowowschodniej” 2000, t. 5, 
s. 119–121. 
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the excavation at the Chełm settlement, remnants of 
a building whose walls were built of batten with a length 
of approximately 3 m and connected to one another by 
posts, probably with the post and plank system, were 
also uncovered. The presence of posts was noted by 
the interior and exterior sides of the walls – they most 
likely supported additional walls and, perhaps, the roof 
structure. The building was used at the end of the 13th 
century. This same site also contained traces of dugouts 
and utility structures with individual traces of posts. It 
was possible to perceive the division of the settlement 
into production and residential parts.54

The late Middle Ages  
and the early modern period

Despite the increasingly frequent appearance of stone 
and brick buildings, traditional wooden construction 
techniques also flourished in the late Middle Ages and 
the early modern period.

 54 S. Gołub and T. Dzieńkowski, 2000. Piąty sezon badań 
wykopaliskowych na wczesnośredniowiecznej osadzie w Chełmie 
na stanowisku 144. Archeologia Polski Środkowowschodniej, vol. 5, 
pp. 119–121.

Późne średniowiecze  
i początki nowożytności

Mimo coraz częstszego pojawiania się budynków 
kamiennych i ceglanych, tradycje technik drewnianych 
rozwijały się także w późnym średniowieczu i czasach 
nowożytnych.

Na okres od XIV do XV wieku datowane są fragmenty 
drewnianych obiektów o konstrukcji zrębowej, odkryte 
w Hrubieszowie55. Podczas badań na terenie Teatru Sta
rego w Lublinie (ulica Jezuicka) odkryto pozostałości 
budynków w technice szkieletowej, w typie szachul
cowym. Ściany składały się z drewnianych kratownic 
złożonych z pionowych słupów zaczopowanych u pod
stawy w belkach podwalinowych, a w wyższych partiach 
usztywnione poziomymi ryglami. Przestrzenie między 
belkami wypełniano gliną wymieszaną z sieczką lub 
wiórami56. Konstrukcje szkieletowe – mniej podatne 
na pożary dzięki małej ilości zastosowanego drewna – 
stopniowo wypierały technikę zrębową. Wśród 14 
budynków rozpoznanych pod Teatrem Starym, w 10 

 55 W. Koman, Rok archeologów, „Zamojski Kwartalnik Kul
turalny” 1990, nr 4, s. 31.
 56 J. Tkaczyk, Building plots under the Old Theatre in Lublin: 
an example of late medieval and modern building development. 
Analiza rozwoju zabudowy miejskiej w późnym średniowieczu 
i nowożytności na przykładzie parcel pod Teatrem Starym w Lubli‑
nie, „Analecta Archaeologica Ressoviensia” 2012, t. 7, s. 356.

5. Dokumentacja rysunkowa zastosowania konstrukcji 
zrębowej w obiekcie średniowiecznym odkrytym na wzgórzu 
zamkowym w Lublinie (obiekt 11). E. Mitrus, M. Matyaszewski, 
Dokumentacja z nadzoru archeologicznego i ratowniczych badań 
wykopaliskowych wykonywanych w związku z remontem Zamku 
Lubelskiego w latach 2006–2008, t. 1, Lublin 2008, ilustr. 12, 
maszynopis w archiwum WUOZ w Lublinie
5. Drawing documentation of the framework construction 
used in the medieval structure discovered on the Castle Hill in 
Lublin (object no 11). In: E. Mitrus and M. Matyaszewski, 2008. 
Dokumentacja z nadzoru archeologicznego i ratowniczych badań 
wykopaliskowych wykonywanych w związku z remontem Zamku 
Lubelskiego w latach 2006–2008, vol. 1. [typescript in the WUOZ 
archive in Lublin] Lublin, fig. 12
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Remnants of wooden blockwork structures from the 
14th–15th centuries were discovered in Hrubieszów.55 
Additionally, remnants of half timbered framework 
buildings were discovered during studies of the grounds 
of the Old Theatre in Lublin (Jezuicka Street). The walls 
were made up of wooden trusses composed of verti
cal posts blocked at their bases by sill beams and in 
the higher parts braced by nogging pieces. The space 
between the beams was filled with clay mixed with chaff 
or wood shavings.56 The frame constructions – less sus
ceptible to fire due to the small amount of wood used – 
gradually replaced blockwork techniques. Among the 
14 buildings examined below the Old Theatre, 10 were 
noted to have traces of ground beam frame construc
tion, in 2 half timbered construction was discovered at 
the cellar level, while in 5 the debris of the first storey 
was discovered. The reasons for beginning to apply the 
half timbered technique are attributed to the influx of 
western European settlers who brought their own mod
els of raising buildings with them (fig. 6).57 During the 
study, batten and posts with quadrilateral sections were 
discovered. The types of wood – oak and pine – were 
identified using dendrochronology. The suggested dates 
are, in the case of the pine, after 1363 and 1370, and 
in the case of the oak after 1341, 1362, 1364 (–5/+8), 
1370, 1374 and 1378.58 In some cases, the sequences 
of dates and monuments indicates the procuring of 
materials from older buildings and the oldest of the 
dendrochronological dates in this period points to the 
use of wood cut after 1317.59 Traces of wooden floors 

 55 W. Koman, 1990. Rok archeologów. Zamojski Kwartalnik 
Kulturalny, no. 4, p. 31.
 56 J. Tkaczyk, “Building plots under the Old Theatre in 
Lublin: an example of late medieval and modern building deve
lopment. Analiza rozwoju zabudowy miejskiej w późnym śre
dniowieczu i nowożytności na przykładzie parcel pod Teatrem 
Starym w Lublinie”. In: A. Rozwałka, ed. 2012. Archaeology In 
Town. Town In Archaeology. Analecta Archaeologica Ressoviensia, 
vol. 7, p. 356.
 57 Ibid., p. 357.
 58 Ibid., pp. 358, 359.
 59 J. Tkaczyk, “Building plots under the Old Theatre in 
Lublin: an example of late medieval and modern building 
development. Analiza rozwoju zabudowy miejskiej w późnym 

zarejestrowano ślady podwalin konstrukcji szkieleto
wych, w 2 odkryto konstrukcję szachulcową na pozio
mie piwnic, w 5 zaś rumowiska części parterowej. 
Powodów rozpoczęcia stosowania techniki szachul
cowej upatruje się w napływie zachodnioeuropejskich 
osadników, którzy wprowadzili swój model wznoszenia 
budynków (ilustr. 6)57. Podczas badań odkryto dranice 
i słupy o czworobocznych przekrojach. Dzięki bada
niom dendrochronologicznym udało się zidentyfiko
wać drewno: dębowe i sosnowe. Daty wskazywały na 
następujące lata: w przypadku sosny po 1363 i 1370, 
w przypadku dębu po: 1341, 1362, 1364 (–5/+8), 1370 
1374 i 137858. W niektórych przypadkach sekwencje 
dat i zabytków wskazały na pozyskiwanie materiałów 
z wcześniejszych budowli, a najstarsza z dat dendro
chronologicznych w tym zakresie wskazuje na użycie 
ściętego drewna po 1317 roku59. Odkryto również 
ślady drewnianej podłogi z deskami ułożonymi na osi 
wschód–zachód (budynek VI b). Dzięki znalezisku 
monety podłogę wydatowano na lata od 1434 do 1440. 
Ślady drewnianej podłogi w piwnicy odkryto także 
w innym budynku (budynek VII), datowanym, na pod
stawie dat C14, na czas między 1260 a 1400 rokiem60.

W pierwszej fazie zabudowy datowanej na prze
dział od XIV do pierwszej połowy XV wieku wznoszono 
budynki drewniane o powierzchni zabudowy wynoszą
cej od 20 do 40 mkw. W drugiej fazie, od schyłku śre
dniowiecza do drugiej połowy XV wieku, powstawały 
większe zabudowania drewniane o powierzchni od 
około 40 do 50 mkw. W XVI wieku z kolei rozpoczęto 
stawianie konstrukcji murowanych przekraczających 
powierzchnię 100 mkw.61

W architekturze obronnej późnego średniowiecza na 
Lubelszczyźnie dużą rolę odgrywały gródki stożkowate. 

 57 Tamże, s. 357.
 58 Tamże, s. 358, 359.
 59 J. Tkaczyk, Building plots under the Old Theatre in Lublin: 
an example of late medieval and modern building development. 
Analiza rozwoju zabudowy miejskiej w poźnym średniowieczu 
i nowożytności na przykładzie parcel pod Teatrem Starym w Lubli‑
nie, „Analecta Archaeologica Ressoviensia” 2012, t. 7, s. 360.
 60 Tamże, s. 362, 363.
 61 Tamże, s. 366.
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made of boards arranged on the east west axis (building 
VIb) were also discovered. Thanks to the coins found, 
the floor can be dated to between 1434–1440. Traces 
of a wooden floor were also uncovered in the cellar of 
another building (building VII) and dated using radio
carbon analysis to a period between 1260 and 1400.60

In the first phase of development, dating between 
the 14th and the first half of the 15th centuries, wooden 
buildings were erected with a floor area measuring 
between 20 and 40 m2. In the second phase, from the 
late Middle Ages to the second half of the 15th century, 
larger wooden buildings with an area of approximately 
40–50 m2 were erected. In turn, the building of stone 
structures with areas of more than 100 m2 began in the 
16th century.61

In the Lublin region, motte castles played a major 
role in the area’s defensive architecture in the late Mid
dle Ages. They were to a large extent wooden structures 
usually placed on artificial embankments strengthened 
by fortifications. A motte castle was discovered at the 
site in Brzeziny (Lubartów county) that was dated with 
the use of the ceramics and metal artefacts found there 
to the period between the mid14th and 15th centuries. 
Clay and wooden remnants of a building were found in 
the fortress’ square. Its remnants suggest the existence 

średniowieczu i nowożytności na przykładzie parcel pod Teatrem 
Starym w Lublinie”. In: A. Rozwałka, ed. 2012. Archaeology In 
Town. Town In Archaeology. Analecta Archaeologica Ressoviensia, 
vol. 7, p. 360.
 60 Ibid., pp. 362, 363.
 61 Ibid., p. 366.

Były to w dużej mierze drewniane obiekty, stawiane 
zazwyczaj na sztucznych nasypach wzmocnionych 
fortyfikacjami. Na stanowisku w Brzezinach (powiat 
lubartowski) odkryto gródek stożkowaty datowany na 
podstawie ceramiki i zabytków metalowych na prze
dział od połowy XIV do XV wieku. Na majdanie grodu 
odkryto gliniane i drewniane relikty budynku. Jego 
pozostałości sugerują istnienie drewnianej budowli 
wzmocnionej gliną62. 

Podczas badań gródka stożkowatego w Gozdowie 
(powiat hrubieszowski) odkryto gonty sosnowe. Miały 
one długość w przedziale od 69 do 81 cm (z przewagą 
od 70 do 71 cm), szerokość od 12 do 15 cm i grubość 

 62 A. Niedźwiadek, R. Niedźwiadek, A. Rozwałka, Wyniki 
badań gródka stożkowatego w Brzezinach ‑Trójni, stan. 26, woj. lubel‑
skie, „Archeologia Polski Środkowowschodniej” 1998, t. 3, s. 229.

6. Rekonstrukcja domów wykonanych w technice szachulcowej. J. Tkaczyk, Building 
plots under the Old Theatre in Lublin: an example of late medieval and modern 
building development. Analiza rozwoju zabudowy miejskiej w poźnym średniowieczu 
i nowożytności na przykładzie parcel pod Teatrem Starym w Lublinie, „Analecta 
Archaeologica Ressoviensia” 2012, t. 7,  s. 336.
6. Reconstruction of houses built of wattle and daub. J. Tkaczyk, “Building plots 
under the Old Theatre in Lublin: an example of late medieval and modern building 
development. Analiza rozwoju zabudowy miejskiej w późnym średniowieczu 
i nowożytności na przykładzie parcel pod Teatrem Starym w Lublinie”. In: 
A. Rozwałka, ed. 2012. Archaeology In Town. Town In Archaeology. Analecta 
Archaeologica Ressoviensia, vol. 7, 2012, p. 336
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of wooden buildings reinforced with clay.62 During the 
study of the fortress in Gozdów (Hrubieszów county), 
pine shingles were found. Their lengths ranged between 
69–81  cm (with the majority between 70–71  cm), 
widths between 12–15 cm and thicknesses varying from 
0.5 cm on the thinnest parts to 1.5 cm on the thickest.63 
Hewn logs creating a corner notched log construction 
were used in the building of this 15th century ringfort. 
A model of notches on a straight splice reinforced by 
pegs was used in construction. Oak and, sporadically, 
poplar were used for building.64 Remnants of wooden 
stalls by the northern wall of the town hall dating to 
the 17th–18th centuries came from Wojsławice (Chełm 
county). They had dimensions of 5 to 7.5 m2. The rem
nants were traces of posts driven into the ground as 
well as an overturned wall with battens connected by 
nogging.65

The widespread use of wooden structures is dem
onstrated in the 1601 description of the domiciles 
belonging to a landowner from the village of Olchowiec 
(Krasnystaw county), who possessed half a łan (lat. 
laneus) of land: “On the half ‑łan [in] Proszowice there 
is a peasant house; inside of it is a room made of wood 
and in the room a bench, a mean single paned window 
covered in animal skins in bad condition, a stove and 
a fireplace, a door on wooden poles, a vestibule built of 
dry twigs, the door to it at the front terminus; on poor 
posts, a roof of sheathed thatch on two transoms.”66 
Information on the construction techniques used can 
also be obtained thanks to the analysis of structures 
intended for purposes other than residential. On the 

 62 A. Niedźwiadek, R. Niedźwiadek and A. Rozwałka, 1998. 
Wyniki badań gródka stożkowatego w Brzezinach Trójni, stan. 
26, woj. lubelskie. Archeologia Polski Środkowowschodniej, vol. 3, 
p. 229.
 63 E. Prusicka Kołcon, 2003. Drugi sezon badań na tzw. 
Gródku stożkowatym w Gozdowie, stan. 1, pow. Hrubieszów. 
Archeologia Polski Środkowowschodniej, vol. 6, p. 142.
 64 Ibid., p. 145.
 65 I. Gołub, 2008. Wojsławice – rynek miejski w świetle 
badań archeologicznych. Wiadomości Konserwatorskie, vol. 11, 
p. 290.
 66 J. Czajkowski, 2011. Dom drewniany w Polsce. Tysiąc lat 
historii. Kraków: Nomos, pp. 168, 184.

wahającą się od 0,5 cm przy cieńszej części do 1,5 cm 
przy części grubszej63. Do wzniesienia gródka datowa
nego na XV wiek zastosowano bale ciosane, tworząc 
z nich konstrukcję wieńcową. W konstrukcji zastoso
wano formę zaciosów na prostą nakładkę wzmacnianą 
kołkami. Do budowy użyto drewna dębowego, spora
dycznie topolowego64. Z Wojsławic (powiat chełmski) 
pochodzą pozostałości kramów drewnianych przy ścia
nie północnej ratusza, datowanych na okres od XVII do 
XVIII wieku. Miały one wymiary od 5 do 7,5 mkw. Ich 
pozostałościami był ślad po wbitym słupie oraz prze
wrócona ściana z dranic połączonych za pomocą rygli65.

Na powszechne stosowanie konstrukcji drewnia
nych wskazuje pochodzący z 1601 roku opis domostwa 
należącego do gospodarza z miejscowości Olchowiec 
(powiat krasnostawski), posiadającego pół łana ziemi: 
„Na półłanku proszowskim chałupa chłopska w niej 
izba z drzewa, w izbie ławy, okno jedno błony złe, piec 
i kominek cały, drzwi na biegunach drewnianych, sionka 
z chrustu, drzwi do niej u czoła na biegunie, słupy złe, 
dach na sochach dwóch słomą poszyty”66. Informacje 
o stosowanych technikach budowlanych można także 
uzyskać w oparciu o analizę konstrukcji o innym niż 
mieszkalne przeznaczeniu. Na podstawie wyników 
badań archeologicznych można je pogrupować na: 
umocnienia, studnie, drogi, pomosty i rury drewniane. 

Średniowieczne umocnienia obronne

Wczesne średniowiecze to również czas rozwoju tech
nik drewnianych wykorzystywanych przy wznoszeniu 
umocnień obronnych. Drewno stanowiło element kon
strukcyjny umocnień. W Chodliku (powiat opolski), 

 63 E. Prusicka Kołcon, Drugi sezon badań na tzw. Gródku 
stożkowatym w Gozdowie, stan. 1, pow. Hrubieszów, „Archeologia 
Polski Środkowowschodniej” 2003, t. 6, s. 142.
 64 Tamże, s. 145.
 65 I. Gołub, Wojsławice – rynek miejski w świetle badań arche‑
ologicznych, „Wiadomości Konserwatorskie” 2008, t. 11, s. 290.
 66 J. Czajkowski, Dom drewniany w Polsce. Tysiąc lat historii, 
Nomos, Kraków 2011, s. 168, 184.
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basis of the results of the archaeological study, one can 
group them as: fortifications, wells, roads, footbridges 
and wooden pipes. 

Medieval defensive fortifications

The early Middle Ages was also a time for the devel
opment of wooden construction techniques used in 
erecting defensive fortifications. Wood was a  con
struction element for these fortifications. In Chod
lik (Opole Lubelskie county), in the first phase of the 
ringfort’s development (between the 6th and early 7th 
centuries), there was an earthen embankment with 
a wooden palisade. The second phase (7th century) 
marked changes in the structure of the embankment: 
the earthen embankment had a structure composed 
of beams lying horizontally and bound to transverse 
beams erected on it. In the third phase (from the late 
7th to mid8th centuries), the embankment consisted 
of an structure of earth and wood composed of boxes 
measuring 9 × 9 m (northern section) that were not 
bound together. In the eastern part, the embankment 
was erected with the use of the grillage (scaffolding) 
technique.67

The embankment of the ringfort in Żmijowiska 
(Opole Lubelskie county) was built of earth and in the 
upper part it was protected by a wooden structure. Its 
height was approximately 2 m. Based on the excava
tions, we know that the construction of the embank
ment consisted of an interior section with walls made 
of wooden planks supported by vertical posts. On this 
rested a layer of beams running along the face of the 
embankment, which were placed on transverse spacers 
covered with earth. This is the Polish version of this 
technique (the honeycomb technique). The base of the 
embankment was composed of a horizontal layer of 
beams placed on piles pointed at the ends and driven 

 67 E. Dąbrowska, 1973. Wielkie grody dorzecza górnej Wisły. 
Ze studiów nad rozwojem organizacji terytorialno ‑plemiennej 
w VII–X wieku. Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 
pp. 152, 153. 

w pierwszej fazie budowy grodu (od połowy VI do 
początków VII wieku), był to wał ziemny z drewnianą 
palisadą. Na fazę drugą (VII wiek) przypadała zmiana 
konstrukcji wału: na wale ziemnym postawiono kon
strukcję złożoną z belek położonych poziomo, powiąza
nych belkami poprzecznymi. W trzeciej fazie (od końca 
VII do połowy VIII wieku) wał składał się z konstrukcji 
ziemno drewnianej złożonej ze skrzyń o wymiarach 
9 × 9 m (odcinek północny), niewiążących się wza
jemnie. W części wschodniej wał został wzniesiony 
w technice rusztowej67.

Wał grodziska w Żmijowiskach (powiat opolski) był 
zbudowany z ziemi, a w górnej części zabezpieczony 
drewnianą konstrukcją. Jego wysokość wynosiła około 
2 m. Na podstawie wykopalisk wiadomo, że konstrukcja 
wału posiadała część wewnętrzną oszalowaną drew
nianą ścianą, wspartą na pionowych słupach. Na niej 
spoczywały poziome belki, biegnące wzdłuż lica wału, 
które były układane na poprzecznych przekładkach 
przysypywanych ziemią. Jest to tak zwana technika 
przekładkowa. Podstawa wału składała się z ułożonych 
poziomo belek, opartych na ukośnie wbitych palach, 
które jednocześnie pełniły funkcję tak zwanych czost
ków. Całość była ustabilizowana brukiem kamiennym, 
ograniczonym kolejnym rzędem poziomych belek połą
czonych pionowymi słupami68. Od strony zewnętrznej 
korona wału była wzmocniona również drewnianymi 
poziomymi belkami połączonymi pionowymi słupami, 
podpartymi ukośnie palami wbitymi w nasyp wału. 
Wolne przestrzenie zostały wypełnione piachem. Przed
piersie wału stanowił częstokół lub plecionkowy płot 
oparty na pionowo wbitych palach. Dodatkowe ograni
czenie przestrzeni w postaci płotów odkryto pomiędzy 
dwoma rowami otaczającymi grodzisko. Podwójną linię 
płotów odnaleziono na granicy osady przylegającej do 

 67 E. Dąbrowska, Wielkie grody dorzecza górnej Wisły. Ze 
studiów nad rozwojem organizacji terytorialno ‑plemiennej w VII–X 
wieku, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław 1973, s. 152, 
153. 
 68 P. Lis, Żmijowiska – na skrzyżowaniu szlaków kulturowych, 
[w:] Hereditas Praeteriti Additamenta archaeologicaet historica 
dedicata Ioanni Gurba Octogesimo Anno Nascendi, red. H. Taras, 
A. Zakościelna, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2009, s. 409.
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obliquely into the ground. The entire thing was stabi
lised by paving stones bordering the next layer of beams 
connected by vertical poles.68 The top of the embank
ment was also reinforced from the outside by a layer of 
wooden beams linked by pine poles supporting piles 
diagonally driven into the embankment. The free spaces 
were filled with sand. The breastwork of the embank
ment was a palisade or wattlework fence supported by 
vertical poles. Additional spatial limitations in the form 
of fences were discovered between the two trenches 
surrounding the stronghold. A double line of fences 
was found on the border of the settlement attached to 
the ringfort.69 Using dendrochronology, wood samples 
from the embankment structure were dated to 888.70 
The burnt structures of the embankment in Żmijowiska 

 68 P. Lis, “Żmijowiska – na skrzyżowaniu szlaków kultu
rowych”. In: H. Taras and A. Zakościelna, eds. 2009. Hereditas 
Praeteriti Additamenta archaeologicaet historica dedicata Ioanni 
Gurba Octogesimo Anno Nascendi. Lublin: Wydawnictwo UMCS, 
p. 409.
 69 P. Lis, 2006. Wczesnośredniowieczne grodzisko w Żmijo
wiskach, pow. opolski, w świetle badań archeologicznych. Arche‑
ologia Polski Środkowowschodniej, vol. 8, pp. 94, 95.
 70 Ibid., p. 412.

grodziska69. Próbkę drewna z konstrukcji wału wyda
towano dendrochronologicznie na 888 rok70. Spalone 
konstrukcje wału w Żmijowiskach zostały wydatowane 
przy pomocy metody C14 na 810 ± 3071. Inne badania 
radiowęglowe konstrukcji wałów wskazały kalibrowane 
daty drewna od 863 do 900 AD (24,96 proc.), od 918 
do 960 AD (31,90 proc.). Data próbki z tej samej kon
strukcji, pozyskana z innego laboratorium, dała daty 
kalibrowane od 781 do 961 AD z uściśleniem na 899 
± 76 AD. Na podstawie powyższych wyników za czas 
istnienia grodu w Żmijowiskach przyjmuje się okres 
od końca IX do końca X wieku (ilustr. 7)72.

Na terenach wschodniej Lubelszczyzny również 
odkryto pozostałości umocnień obronnych. Badania 

 69 P. Lis, Wczesnośredniowieczne grodzisko w Żmijowiskach, 
pow. opolski, w świetle badań archeologicznych, „Archeologia Pol
ski Środkowowschodniej” 2006, t. 8, s. 94, 95.
 70 Tamże, s. 412.
 71 E. Dąbrowska, Wielkie grody dorzecza górnej Wisły. Ze 
studiów nad rozwojem organizacji terytorialno‑plemiennej w VII–X 
wieku, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław 1973, s. 154.
 72 P. Lis, Wczesnośredniowieczne grodzisko w Żmijowiskach, 
pow. opolski, w świetle badań archeologicznych, „Archeologia Pol
ski Środkowowschodniej” 2006, t. 8, s. 94.

7. Rekonstrukcja przekroju wału w Żmijowiskach. Zaznaczono drewniane elementy umocnień odkryte podczas badań archeologicznych, rys. P. Lis. 
P. Lis, Żmijowiska – na skrzyżowaniu szlaków kulturowych, [w:] Hereditas Praeteriti Additamenta archaeologica et historica dedicata Ioanni Gurba Octogesimo 
Anno Nascendi, red. H. Taras, A. Zakościelna, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2009, s. 413
7. Reconstruction of a section of the embankment in Żmijowiska. The wooden reinforcement elements discovered during the archaeological survey are 
indicated, drawing by P. Lis. P. Lis, “Żmijowiska – na skrzyżowaniu szlaków kulturowych”. In: H. Taras and A. Zakościelna, eds. 2009. Hereditas Praeteriti 
Additamenta archaeologica et historica dedicata Ioanni Gurba Octogesimo Anno Nascendi. Lublin: Wydawnictwo UMCS, p. 413
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were dated using the C14 method to 810 ± 30.71 Other 
radiocarbon analyses of the structures of the embank
ments produced calibrated dates for the wood between 
863 and 900 AD (24.96%) and 918–960 AD (31.90%). 
The date of the samples from this structure procured 
from another laboratory gave the calibrated dates of 
781–961 AD, specifically 899 AD ± 76. Based on the 
above results, the ringfort in Żmijowiska existed from 
the late 9th to the early 10th centuries (fig. 7).72

Remnants of fortifications were also discovered in 
eastern parts of the Lublin region. The study of the 
ringfort in Szczebrzeszyn (Zamość county) produced 
results that included the discovery of earthen embank
ments with traces of wooden structures.73 In Kukawka 
(Chełm county) there is a stronghold from the tribal 
period capped with a palisade – two rows of posts with 
earth filling the spaces between them.74 The ringfort in 
Busówno (Chełm county) was discovered to have forti
fications dating to the second half of the 10th century, 
which consisted of earthen embankments strengthened 
by a wooden structure filled with earth that addition
ally was reinforced from the inside with stone plinths. 
Among the many objects discovered in the ringfort’s 
square, one contained traces of wooden constructions. 
It was an above ground wattlework building dating to 
the same period as the strengthening of the ringfort. 
An internal embankment made of earthworks with 
a palisade was erected in the period between the 11th 
and second half of the 12th centuries.75

 71 E. Dąbrowska, 1973. Wielkie grody dorzecza górnej Wisły. 
Ze studiów nad rozwojem organizacji terytorialno ‑plemiennej 
w VII–X wieku. Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 
p. 154.
 72 P. Lis, 2006. Wczesnośredniowieczne grodzisko w Żmijo
wiskach, pow. opolski, w świetle badań archeologicznych. Arche‑
ologia Polski Środkowowschodniej, vol. 8, p. 94.
 73 E.  Banasiewicz, 1990. Grodziska i  zamczyska Zamoj‑
szczyzny. Zamość: Wojewódzki Ośrodek Archeologiczno Konser
watorski, pp. 103–105.
 74 A. Bronicki, 2013. Archeologia o pradziejach i historii 
regionu. [typescript from the archive of the Panorama of Cultures 
Association] Wojsławice, p. 21.
 75 T. Dzieńkowski, 2008. Busówno gm. Wierzbica, pow. 
chełmski ziemski, woj. lubelskie. Obszar AZP 77–88, nr stanowiska 
na obszarze 2. Wiadomości Konserwatorskie, vol. 11, pp. 21, 22.

grodziska w Szczebrzeszynie (powiat zamojski) przy
niosły wyniki między innymi w postaci odkrycia ziem
nych wałów z resztkami drewnianych konstrukcji73. 
W Kukawce (powiat chełmski) gród z okresu plemien
nego wieńczyła konstrukcja palisadowa – dwa rzędy 
słupów z ziemią, która wypełniała przestrzeń między 
nimi74. Na grodzisku w Busównie (powiat chełmski) 
odkryto datowane na drugą połowę X wieku umoc
nienia, które składały się z nasypu ziemnego, wzmoc
nionego konstrukcją drewnianą wypełnioną ziemią, 
którą dodatkowo od strony wewnętrznej wzmacniała 
kamienna odsadzka. Wśród wielu obiektów odkry
tych na majdanie grodziska, jeden zawierał relikty 
konstrukcji drewnianych. Była to budowla naziemna 
o konstrukcji słupowej, datowana na ten sam czas co 
umocnienia grodziska. W okresie między XI a drugą 
połową XII wieku powstał wał wewnętrzny, który skła
dał się z nasypu ziemnego z palisadą75.

Badania wałów grodziska w  Guciowie (powiat 
zamojski) przyniosły efekt w  postaci uchwycenia 
dwóch rodzajów konstrukcji odnoszących się do 
dwóch skrajnych faz rozbudowy umocnień. Na fazę 
pierwszą przypadało, słabo potwierdzone, zastosowanie 
konstrukcji przekładkowej, natomiast w fazie piątej 
(ostatniej) stwierdzono negatywy skrzyń drewnianych 
o wymiarach 80 × 100 × 50 cm. Pierwotnie wypełnione 
kamieniami drewniane skrzynie były posadowione na 
starszym wale ziemnym. Na podstawie form cera
miki wały datowano na przedział od IX do XI wieku. 
Podczas bardzo ograniczonych badań nie uchwycono 
reliktów zabudowy na terenie majdanu grodziska76. 

 73 E. Banasiewicz, Grodziska i zamczyska Zamojszczyzny, 
Wojewódzki Ośrodek Archeologiczno Konserwatorski, Zamość 
1990, s. 103–105.
 74 A. Bronicki, Archeologia o pradziejach i historii regionu, 
Wojsławice 2013, s. 21, maszynopis w archiwum Stowarzyszenia 
Panorama Kultur.
 75 T. Dzieńkowski, Busówno gm. Wierzbica, pow. chełmski 
ziemski, woj. lubelskie. Obszar AZP 77–88, nr stanowiska na obsza‑
rze 2, „Wiadomości Konserwatorskie” 2008, t. 11, s. 21, 22.
 76 E. Dąbrowska, Wielkie grody dorzecza górnej Wisły. Ze 
studiów nad rozwojem organizacji terytorialno ‑plemiennej w VII–X 
wieku, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław 1973, s. 179, 
180.
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Studies of the embankments in Guciów (Zamość 
county) resulted in the finding of two types of construc
tions related to the two extreme phases of the develop
ment of the fortification. In Phase 1, which is poorly 
corroborated, honeycomb structures were used, while 
in Phase 5 (the final one), there were moulds of wooden 
boxes measuring 80 × 100 × 50 cm discovered.

Originally the wooden boxes were filled with stones 
and were placed on the old earthen embankment. Based 
on the structural clay of the embankment, it has been 
dated as from between the 9th and 10th centuries. 
During the very limited study, no relics of buildings 
were found in the area of the ringfort’s square.76 This 
is the same structure in which the embankment of the 
ringfort of Wołyń in Gródek on Bug was built, dating 
to the 11th century.77 The first phase of construction 
of the embankment in Sąsiadka Sutiejsk saw the use 
of a wooden box construction, which after the devas
tations of the 11th to 12th centuries was replaced by 
a grillage construction reinforced with vertical piles.78 
Box construction for embankments was also used in 
the ringfort in Horodysko (Chełm county) and has 
been dated based on one of the iron elements and its 
ceramics to the 11th–12th century.79

Studies of the medieval settlement complex in 
Czermno (Tomaszów Lubelski county) have provided 
important information about construction techniques 
from this time. The establishment of fortifications is 
dated by ceramics from the 11th to the first half of 

 76 E. Dąbrowska, 1973. Wielkie grody dorzecza górnej Wisły. 
Ze studiów nad rozwojem organizacji terytorialno ‑plemiennej 
w VII–X wieku. Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 
pp. 179, 180.
 77 E. Prusicka, 1990. Tajemnice wydarte ziemi. Zamojski 
Kwartalnik Kulturalny, no. 4, p. 29.
 78 A. Rozwałka, Główne etapy przemian osadniczych w mię
dzyrzeczu środkowej Wisły i Bugu w średniowieczu (od VII do 
połowy XIII wieku) w świetle źródeł archeologicznych i pisanych. 
In: J. Libera, ed. 2008. Słowianie wschodni w dorzeczu Wisły i Bugu. 
Historia – kultura – religia. Łęczna: Starostwo Powiatowe w Łęcz
nej, p. 65.
 79 A. Bronicki, 2013. Archeologia o pradziejach i historii 
regionu. [typescript from the archive of the Panorama of Cultures 
Association] Wojsławice p. 21.

W takiej samej konstrukcji zbudowano wały grodu 
Wołyń w Gródku nad Bugiem, datowane na XI wiek77. 
Do budowy wałów z pierwszej fazy chronologicznej 
w Sąsiadce Sutiejsku użyto drewnianej konstrukcji 
skrzyniowej, którą po zniszczeniach z XI i XII wieku 
zastąpiono konstrukcją rusztową wzmocnioną piono
wymi palami78. Konstrukcję skrzyniową wału zasto
sowano również na grodzisku w Horodysku (powiat 
chełmski) datowanym, na podstawie jednego elementu 
żelaznego i ceramiki, na przedział od XI do XIV wieku79.

Badania średniowiecznego kompleksu osadniczego 
w Czermnie (powiat tomaszowski) dostarczyły istotnych 
informacji o technikach budowlanych z tego okresu. 
Powstanie umocnień obronnych datowane jest cera
miką na przedział od XI do pierwszej połowy XII wieku. 
Badania dendrochronologiczne umocnień wykazały 
daty po 1007 i po 1030 roku, w innych częściach wału 
pozyskano daty po 1027 i po 1050 roku80. Najnowsze 
analizy wału wykazały, że ostatnie z wymienionych dat 
dotyczą najmłodszej fazy wznoszenia umocnień, zaś ich 
wcześniejsze założenia mogą sięgać X wieku81. 

Daty dendrochronologiczne uzyskano dla próbek 
pobranych podczas badań konstrukcji drewnianych na 
wzgórzu zamkowym w Lublinie. Początkowo odkry
cie interpretowano jako relikty chaty zrębowej, jednak 
obecnie większość badaczy określa je jako elementy 

 77 E. Prusicka, Tajemnice wydarte ziemi, „Zamojski Kwar
talnik Kulturalny” 1990, nr 4, s. 29.
 78 A. Rozwałka, Główne etapy przemian osadniczych w mię‑
dzyrzeczu środkowej Wisły i Bugu w średniowieczu (od VII do 
połowy XIII wieku) w świetle źródeł archeologicznych i pisanych, 
[w:] Słowianie wschodni w dorzeczu Wieprza i Bugu. Historia – 
kultura – religia, red. J. Libera, Starostwo Powiatowe w Łęcznej, 
Łęczna 2008, s. 65.
 79 A. Bronicki, Archeologia o pradziejach i historii regionu, 
Wojsławice 2013, s. 21, maszynopis w archiwum Stowarzyszenia 
Panorama Kultur.
 80 J. Gurba, A. Urbański, Nowe materiały do datowania drew‑
nianych konstrukcji zespołu grodowego «Czerwień» w Czermnie 
nad Wisłą, „Archeologia Polski Środkowowschodniej” 1998, t. 3, 
s. 159.
 81 Informacje uzyskane na podstawie referatu T. Dzieńkow
skiego (Lublin), M. Wołoszyna, I. Florkiewicz (Rzeszów, Leipzig), 
M. Piotrowskiego (Lublin): Badania wału w Czermnie w 2014 r., 
który został wygłoszony na Konferencji Sprawozdawczej w Lubli
nie 26 marca 2015 roku.
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the 12th century. Dendrochronological studies of the 
fortifications point to a date after 1007 and after 1030, 
while in other parts of the embankment it is after 1027 
and after 1050.80 The latest analysis of the embankment 
demonstrates that the last of these dates is related to 
the youngest construction phase of the fortifications, 
while their earlier foundations could date back to the 
10th century.81

Dendrochronological dates were obtained for sam
ples found during the study of the wooden structures 
on the Lublin Castle Hill. Initially, the find was inter
preted as the remnants of a blockwork hut, but today 
most scholars view it as a construction element of an 
embankment erected with the use of the honeycomb 
technique. Fragments of oak and pine beams have been 
dated to 1270, 1272, 1274, 1277, 1278, 1282, 1286, 1287, 
1288 and 1290.82

The defensive complex with a  tower in Stołpie 
(Chełm county), based on the ceramics, dendrochro
nological analysis and carbon14 dating, was dated to 
the period between the late 12th century to the early 
1230s (phase 1), after 1284 (phase 2) and the time 
after the complex’s destruction, at the turn of the 13th 
and 14th centuries or the first half of the 14th century 
(phase 3). The complex was built on a stone block 2 m 
high. The exterior faces of the wall were boarded with 
wood, creating a stone casing for the interior. Wooden 
buildings were constructed on the block near the tower 
and around them were remnants of postholes. In the 
second phase, the embankment was built of wooden 
boxes measuring 3 × 3.5 m and filled with earth. On the 
surface of the wall were remnants of the wood stone 

 80 J. Gurba and A. Urbański, 1998. Nowe materiały do dato
wania drewnianych konstrukcji zespołu grodowego „Czerwień” 
w Czermnie nad Wisłą. Archeologia Polski Środkowowschodniej, 
vol. 3, p. 159.
 81 Information used on the basis of the report by T. Dzień
kowski (Lublin), M. Wołoszyn, I. Florkiewicz (Rzeszów, Leipzig) 
and M. Piotrowski (Lublin): “Badania wału w Czermnie w 2014 
r.”, presented at the press conference in Lublin on 26 March 2015.
 82 M.J. Dąbrowski, A. Hunicz and M. Kardasz, 1975. Badania 
archeologiczne i dendrochronologiczne prowadzone na Wzgórzu 
Zamkowym w Lublinie w 1973 r. Wiadomości Archeologiczne, 
vol. 40, no. 1, pp. 27–36.

konstrukcji wału wykonanego w technice przekładko
wej. Odkryto tam fragmenty dębowych i sosnowych 
belek datowanych na lata 1270, 1272, 1274, 1277, 1278, 
1282, 1286, 1287, 1288, 129082.

Kompleks obronny z  wieżą w  Stołpiu (powiat 
chełmski), na podstawie ceramiki, analiz dendrochro
nologicznych i metody C14, wydatowano na okres od 
końca XII wieku do lat 30. XIII wieku (pierwsza faza), 
po 1284 roku (druga faza) i czas po zniszczeniu zało
żenia, na przełomie XIII i XIV lub w pierwszej połowie 
XIV wieku (trzecia faza). Założenie zostało zbudowane 
na kamiennym cokole o wysokości 2 m. Zewnętrzne 
lica muru były szalowane drewnem, tworząc obudowę 
kamiennego wnętrza. Na cokole, w sąsiedztwie wieży, 
wybudowano drewniane zabudowania, po których 
pozostały dołki posłupowe. W drugiej fazie wybu
dowano wał ze skrzyń drewnianych o  wymiarach 
3 × 3,5 m, wypełnionych ziemią. Na powierzchni wału 
znajdowały się pozostałości drewniano kamiennego 
muru oblepionego gliną. Z tego przedziału czasowego 
odkryto pozostałości drewnianych konstrukcji wejścia 
na plateau83.

Założeniem obronnym z  XIV wieku mógł się 
również pochwalić Szczebrzeszyn (powiat zamoj
ski). W  tym czasie zbudowano tu zamek z  wieżą 
mieszkalno obronną. Całe założenie dodatkowo 
wzmocniono wałem z częstokołem od strony suchej 
fosy, co potwierdziły badania archeologiczne84. Na sta
nowisku w Brzezinach (powiat lubartowski) odkryto 
gródek stożkowaty, na podstawie ceramiki i zabytków 
metalowych, datowany na przedział od połowy XIV do 
XV wieku. Odkryte tam umocnienia posiadały ziemną 

 82 M.J. Dąbrowski, A. Hunicz, M. Kardasz, Badania arche‑
ologiczne i dendrochronologiczne prowadzone na Wzgórzu Zam‑
kowym w Lublinie w 1973 r., „Wiadomości Archeologiczne” 1975, 
t. 40, nr 1, s. 27–36.
 83 T.  Dzieńkowski, Zagadki pogranicza polsko ‑ruskiego. 
Zespół wieżowy w Stołpiu, [w:] Słowianie wschodni w dorzeczu 
Wieprza i Bugu. Historia – kultura – religia, red. J. Libera, Staro
stwo Powiatowe w Łęcznej, Łęczna 2008, s. 55, 56.
 84 E. Banasiewicz, Grodziska i zamczyska Zamojszczyzny, 
Wojewódzki Ośrodek Archeologiczno Konserwatorski, Zamość 
1990, s. 103–105.
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wall plastered with clay. From this time period, rem
nants of the wooden entrance structure to the plateau 
have been discovered.83

Szczebrzeszyn (Zamość county) can also boast 
a 14th century defensive structure. It was during this 
time that a castle with a defensive and residential tower 
was built. The entire structure was additionally rein
forced by an embankment with a palisade facing the 
dry moat, which has been confirmed by archaeological 
studies.84 A motte castle was discovered in Brzeziny 
(Lubartów county) and, on the basis of its ceramics and 
metal artefacts, dated to the period from the mid14th 
to the 15th century. The fortifications discovered there 
had a structure consisting of earthworks reinforced 
from the exterior foot of the embankment by beams 
arranged in a framework.85 The palisade was a structure 
used until the end of the Middle Ages and into the Early 
Modern period. This can be affirmed by the study of 
the north eastern section of the defensive structure 
in Krasnystaw (Krasnystaw county) dating from the 
14th to 18th centuries. This type of fortification, raised 
between the moat and the defensive walls, is mentioned 
in the written sources from 1782.86

Roads

The tradition of building wooden roads in the Lublin 
region dates to the first centuries of the common era.

 83 T. Dzieńkowski, “Zagadki pogranicza polsko ruskiego. 
Zespół wieżowy w Stołpiu”. In: J. Libera, ed. 2008. Słowianie 
wschodni w dorzeczu Wisły i Bugu. Historia – kultura – religia. 
Łęczna: Starostwo Powiatowe w Łęcznej, pp. 55, 56.
 84 E.  Banasiewicz, 1990. Grodziska i  zamczyska Zamoj‑
szczyzny. Zamość: Wojewódzki Ośrodek Archeologiczno
Konserwatorski, pp. 103–105.
 85 A. Niedźwiadek, R. Niedźwiadek and A. Rozwałka, 1998. 
Wyniki badań gródka stożkowatego w Brzezinach Trójni, stan. 
26, woj. lubelskie. Archeologia Polski Środkowowschodniej, vol. 3, 
p. 229.
 86 S. Gołub and T. Dzieńkowski, 2000. Wyniki badań i nad
zorów archeologicznych nad średniowiecznym systemem obron
nym Krasnegostawu. Archeologia Polski Środkowowschodniej, 
vol. 5, p. 149.

konstrukcję wzmacnianą od zewnętrznego podnóża 
wału drewnianymi belkami ułożonymi na zrąb85.

Palisada była konstrukcją stosowaną aż do przełomu 
średniowiecza i nowożytności. Mogą świadczyć o tym 
badania północno zachodniego odcinka założenia 
obronnego Krasnegostawu (powiat krasnostawski), 
datowanego na przedział od XIV do XVIII wieku. Ten 
rodzaj umocnienia, wzniesiony między fosą a murem 
obronnym, wzmiankowany jest w źródłach pisanych 
z 1782 roku86.

Drogi

Tradycja budowania dróg drewnianych na Lubelszczyź
nie sięga pierwszych stuleci naszej ery.

Pozostałości drewnianej drogi odkryto na osadzie 
kultury wielbarskiej w Hrubieszowie87. Na grodzisku 
w  Chodliku odkryto wewnętrzną ulicę dookolną, 
moszczoną drewnem, datowaną na okres od VIII do 
IX wieku88. Na terenie podgrodzia z okresu od X do 
XIII wieku w Sąsiadce Sutiejsku odkryto drogę, która 
była zbudowana ze ściśle przylegających do siebie koł
ków drewnianych, wbitych w podłoże89. W Lublinie 
na wzgórzu zamkowym odsłonięto fragment drewnia
nego moszczenia drogi z podbudową. Była zbudowana 
ze ściśle przylegających do siebie, ułożonych w  kie
runku wschód–zachód i spoczywających na legarach, 

 85 A. Niedźwiadek, R. Niedźwiadek, A. Rozwałka, Wyniki 
badań gródka stożkowatego w Brzezinach ‑Trójni, stan. 26, woj. 
lubelskie, „Archeologia Polski Środkowowschodniej” 1998, t. 3, 
s. 229.
 86 S. Gołub, T. Dzieńkowski, Wyniki badań i nadzorów arche‑
ologicznych nad średniowiecznym systemem obronnym Krasnego‑
stawu, „Archeologia Polski Środkowowschodniej” 2000, t. 5, s. 149.
 87 A. Kokowski, Goci. Od Skandzy do Campi Gothorum (od 
Skandynawii do Półwyspu Iberyjskiego), Trio, Warszawa 2007, 
s. 105.
 88 E. Dąbrowska, Wielkie grody dorzecza górnej Wisły. Ze 
studiów nad rozwojem organizacji terytorialno ‑plemiennej w VII–X 
wieku, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław 1973, s. 152, 
153.
 89 J. Kalaga, Kultura materialna, [w:] Sutiejsk. Gród pogra‑
nicza polsko ‑ruskiego z X–XIII wieku. Studium interdyscyplinarne, 
red. J. Kalaga, Profil Archeo, Warszawa–Pękowice 2013, s. 24, 25.
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The remains of a wooden road were discovered in the 
Wielbark culture settlement in Hrubieszów.87 A wood
covered road surrounding the interior of the ringfort 
in Chodlik was discovered and dated to the 8th–9th 
centuries.88 A road built of very close fitting wooden 
pegs hammered into the ground was discovered in the 
10th–13th century borough in Sąsiadka Sutiejsk.89 
Fragments of a wood paved road with a foundation 
were uncovered on the Castle Hill in Lublin. It was built 
of very close fitting oak planks arranged on an east west 
plane with a thickness of 6 cm, widths of 20–40 cm 
and lengths ranging from 2.5 to 2.9 m. Below them 
were branches and other wooden elements that filled 
in the lowered ground. Based on dendrochronology, 
the covering was dated to 1219 (+8/6) and 1228. The 
boards were affixed to the ground beams by wooden 
pegs with a diameter of approximately 1 cm (fig. 8).90 
The wooden paving discovered during the archaeologi
cal survey of 5 and 7 Bramowa Street has a later date; it 
was at a depth of 1.70 m below the contemporary street 
level. The construction was made of flat wooden beams 
placed crosswise to the course of the street. The dendro
chronological analysis of the wood samples from the 
covering gave a date of 1410, which also confirms the 
dating of the artefacts remaining in this cultural layer.91 
The fragments of a wooden pavement with a width of 

 87 A. Kokowski, 2007. Goci. Od Skandzy do Campi Gotho‑
rum (od Skandynawii do Półwyspu Iberyjskiego). Warszawa: Trio, 
p. 105.
 88 E. Dąbrowska, 1973. Wielkie grody dorzecza górnej Wisły. 
Ze studiów nad rozwojem organizacji terytorialno ‑plemiennej 
w VII–X wieku. Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 
pp. 152, 153.
 89 J. Kalaga, “Kultura materialna”. In: J. Kalaga, ed. 2013. 
Sutiejsk. Gród pogranicza polsko ‑ruskiego z X–XIII wieku. Studium 
interdyscyplinarne. Warszawa –Pękowice, pp. 24, 25.
 90 E. Mitrus and M. Matyaszewski, 2008. Dokumentacja 
z nadzoru archeologicznego i ratowniczych badań wykopaliskowych 
wykonywanych w związku z remontem Zamku Lubelskiego w latach 
2006–2008, vol. 1. [typescript in WUOZ Archive in Lublin] Lublin, 
p. 49, 52, 82.
 91 A. Niedźwiadek and R. Niedźwiadek, 1998. Wyniki nad
zorów archeologicznych na ulicy Bramowej i zachodniej pierzei 
Rynku w Lublinie. Archeologia Polski Środkowowschodniej, vol. 3, 
p. 237, 241.

dębowych desek o grubości 6 cm, szerokości od 20 do 
40 cm, i długości od 2,5 do 2,9 m. Pod nimi były uło
żone gałęzie i inne elementy drewniane wypełniające 
obniżenie terenu. Na podstawie badań dendrochro
nologicznych moszczenie zostało wydatowane na lata: 
1219 (+8/6), 1228. Deski przytwierdzano do legarów 
za pomocą drewnianych kołków o średnicy około 1 cm 
(ilustr.  8)90. Późniejszą datę ma moszczenie odkryte 
podczas badań archeologicznych przy ulicy Bramo
wej 5 i 7, na głębokości 1,70 m poniżej współczesnej 
nawierzchni ulicy. Konstrukcję tworzyły płaskie belki 
drewniane, ułożone poprzecznie do przebiegu ulicy. 
Analiza dendrochronologiczna próbek drewna z mosz
czenia dała datę 1410, którą potwierdziło również 
datowanie zabytków zalegających w tej samej warstwie 
kulturowej91. Fragmenty drewnianego chodnika o sze
rokości 1,4 m, zbudowanego z niewielkich, przeciętych 
na pół okrąglaków, odkryto w Wojsławicach (powiat 
chełmski). Znalezisko datowane jest na okres od XVII 
do XVIII wieku92.

Pomosty

Do grodu w Czermnie prowadził drewniany pomost. 
Słupy stanowiące jego konstrukcję ciągnęły się w dwóch 
rzędach na odcinku 100 m. Oba rzędy dzieliła odle
głość 3 m, co wskazuje na prawdopodobną szerokość 
jezdni93. Pomost był dodatkowo wzmocniony z obu 

 90 E. Mitrus, M. Matyaszewski, Dokumentacja z nadzoru 
archeologicznego i ratowniczych badań wykopaliskowych wyko‑
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 91 A.  Niedźwiadek, R.  Niedźwiadek, Wyniki nadzorów 
archeologicznych na ulicy Bramowej i zachodniej pierzei Rynku 
w Lublinie, „Archeologia Polski Środkowowschodniej” 1998, t. 3, 
s. 237, 241.
 92 I. Gołub, Wojsławice – rynek miejski w świetle badań arche‑
ologicznych, „Wiadomości Konserwatorskie” 2008, t. 11, s. 290.
 93 J. Kuśnierz, Militaria z Czermna nad Huczwą. Próba 
rekonstrukcji sposobu ataku Tatarów na gród (w 1240 r.) na pod‑
stawie dotychczasowych badań archeologicznych, „Acta Militaria 
Mediaevalia” 2005, t. 1, s. 117.
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1.4 m and built of small logs cut in half was discovered 
in Wojsławice (Chełm county). The find dates to the 
17th–18th century.92

Footbridges

A wooden bridge led to the ringfort in Czermno. The 
posts making up its construction were arranged in 
two rows at a distance of 100 m. Both rows were at 
a distance of 3 m apart, which indicates the probable 
width of the road.93 The footbridge was additionally 
strengthened on both sides by poles hammered in 
diagonally, which stabilised it and most likely protected 
against the spring inflow. Several elements from the 
upper part of the bridge were also discovered – frag
ments of flat battens as well as beams with rectangular 
openings. With the preserved lengths ranging from 
2.5 to 3  m, the poles were made of sharpened oak 
beams with hexagonal or octagonal sections. From 
the analyses of their fragments, the following dates 
were obtained: after 1172, 1186, 1190 (construction of 
the footbridge), 1202, 1203 and 1205 (+5/6 years).94 
The poles discovered in Żmijowiska were dated using 
dendrochronology to 838.95

Wells, pipes and water supply devices

In the Lublin region, the remains of wooden water sup
ply devices have been found. Due to the properties of 

 92 I. Gołub, 2008. Wojsławice – rynek miejski w świetle 
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 93 J. Kuśnierz, 2005. Militaria z Czermna nad Huczwą. Próba 
rekonstrukcji sposobu ataku Tatarów na gród (w 1240 r.) na pod
stawie dotychczasowych badań archeologicznych. Acta Militaria 
Mediaevalia, vol. 1, p. 117.
 94 Ibid., p. 163.
 95 A. Kacprzak and P. Lis, 2009. Sprawozdanie z badań wyko‑
paliskowych na wczesnośredniowiecznym stanowisku 10 w Żmijo‑
wiskach, pow. opolski, w latach 2007–2008. [typescript in Muzeum 
Nadwiślańskie in Kazimierz Dolny] Kazimierz Dolny, p. 9.

stron poprzez ukośnie wbite pale, które miały go sta
bilizować i zapewne chronić wiosną przed spływającą 
krą. Odkryto również kilka elementów stanowiących 
górną część pomostu – fragmenty płaskich dranic oraz 
belek z prostokątnymi otworami. Pale o zachowanej 
długości od 2,5 do 3 m były zaostrzonymi belkami 
dębowymi o  przekroju sześcio lub ośmiokątnym. 
Z pobranych próbek otrzymano daty: po roku 1172, 
1186, 1190 (budowa pomostu), 1202, 1203, 1205 (+5/6 
lat). Pozyskano również daty z pali niezwiązanych bez
pośrednio z konstrukcją wspomnianego pomostu, ale 
odkryte w jego pobliżu: po roku 1189, 1212, 1240, 1242, 
1245 (+5/6 lat)94. Pal odkryty w Żmijowiskach został 
wydatowany dendrochronologicznie na 838 rok95.

Studnie, rury i urządzenia wodociągowe

Na Lubelszczyźnie odkryto pozostałości drewnianych 
urządzeń wodociągowych. Ze względu na właściwości 
drewna najlepiej zachowała się infrastruktura związana 
z pozyskiwaniem i rozprowadzaniem wody.

W Chodliku odkryto studnię datowaną na okres 
od VIII do IX wieku, której drewniana cembrowina 
posiadała konstrukcję zrębową96. Była ona zbudo
wana z dranic sosnowych, o rozmiarach wewnętrznych 
90 × 100 cm97. Z kolei na terenie osady w Horody
sku, datowanej na okres od IX do XI wieku, odkryto 
owalną studnię, w której badacze dopatrują się zasto
sowania konstrukcji plecionkowej, po której pozostała 
ciemna warstwa wyraźnie oddzielająca się zarówno 

 94 Tamże, s. 163.
 95 A. Kacprzak, P. Lis, Sprawozdanie z badań wykopalisko‑
wych na wczesnośredniowiecznym stanowisku 10 w Żmijowiskach, 
pow. opolski, w latach 2007–2008, Kazimierz Dolny 2009, s. 9, 
maszynopis w Muzeum Nadwiślańskim w Kazimierzu Dolnym.
 96 S. Hoczyk Siwkowa, Małopolska północno ‑wschodnia 
w VI–X wieku. Struktury osadnicze, Wydawnictwo UMCS, Lublin 
1999, s. 37. 
 97 E. Dąbrowska, Wielkie grody dorzecza górnej Wisły. Ze 
studiów nad rozwojem organizacji terytorialno ‑plemiennej w VII–X 
wieku, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław 1973, s. 152, 
153.
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wood, infrastructure associated with the acquisition 
and distribution of water has been preserved best.

A 8th–9th century well was discovered in Chod
lik; its wooden support wall was constructed of block
work.96 It was build of pine batting with an interior 
measurement of 90 × 100 cm.97 In turn, at the settle
ment in Horodysko, researchers discovered an oval well 
dating to the 9th–10th century in which they could see 
the use of wattlework construction, which left dark 
traces clearly separate from the natural ground as well 
as from the well’s internal contents.98

 96 S.  Hoczyk Siwkowa, 1999. Małopolska północno‑
‑wschodnia w VI–X wieku. Struktury osadnicze. Lublin: Wydaw
nictwo UMCS, p. 37.
 97 E. Dąbrowska, 1973. Wielkie grody dorzecza górnej Wisły. 
Ze studiów nad rozwojem organizacji terytorialno ‑plemiennej 
w VII–X wieku. Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 
pp. 152, 153.
 98 T. Dzieńkowski and S. Gołub, “Wstępne wyniki badań 
wczesnośredniowiecznej osady z IX–XI wieku w Horodysku, stan. 
13, woj. lubelskie”. In: W. Banach, E. Kasprzak and P.N. Kotowicz, 
eds., Seminarium Trepczańskie. Sanok, p. 26.

od naturalnego podłoża, jak i od zawartości wnętrza 
studni98.

W Lublinie systematycznie odkrywane są kolejne 
fragmenty wodociągu miejskiego. Jeden z odcinków 
został znaleziony przy kamienicy Rynek 2. Wodocią
gowe rury drewniane miały średnicę 30 cm i centralnie 
wydrążony otwór 10 cm. Trzy fragmenty rur pozwo
liły na rekonstrukcję wodociągu na długości 9 m. Ich 
datowanie określone jest na przedział od XVI do XVII 
wieku99. Badania w zakresie tego samego wodociągu 
zostały przeprowadzone także w dzielnicy Wrotków, 
w miejscu gdzie znajdował się zbiornik systemu dopro
wadzającego wodę. Główny zbiornik wody był wyko

 98 T. Dzieńkowski, S. Gołub, Wstępne wyniki badań wcze‑
snośredniowiecznej osady z IX–XI wieku w Horodysku, stan. 13, 
woj. lubelskie, [w:] Seminarium Trepczańskie, red. W. Banach, 
E. Kasprzak, P.N. Kotowicz, Muzeum Historyczne, Sanok 2007, 
s. 26.
 99 A.  Niedźwiadek, R.  Niedźwiadek, Wyniki nadzorów 
archeologicznych na ulicy Bramowej i zachodniej pierzei Rynku 
w Lublinie, „Archeologia Polski Środkowowschodniej” 1998, t. 3, 
s. 241.

8. Rzut poziomy drewnianej dolnej nawierzchni drogi ze wzgórza 
zamkowego w Lublinie (obiekt 4). E. Mitrus, M. Matyaszewski, 
Dokumentacja z nadzoru archeologicznego i ratowniczych badań 
wykopaliskowych wykonywanych w związku z remontem Zamku 
Lubelskiego w latach 2006–2008, t. 1, Lublin 2008, ilustr. 15, maszynopis 
w archiwum WUOZ w Lublinie
8. Vertical projection of the lower wooden surface of the road from the 
Castle Hill in Lublin (structure 4). In: E. Mitrus and M. Matyaszewski, 
2008. Dokumentacja z nadzoru archeologicznego i ratowniczych badań 
wykopaliskowych wykonywanych w związku z remontem Zamku 
Lubelskiego w latach 2006–2008, vol. 1. [typescript in the WUOZ archive 
in Lublin] Lublin, fig. 15
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In Lublin, successive fragments of the city’s water 
supply system are being uncovered. One of the sections 
was found in the tenement house at Rynek 2. The water 
system’s wooden pipes had a diameter of 30 cm and the 
central hollow opening of 10 cm. Three pipe fragments 
allowed for the reconstruction of a water supply system 
at a length of 9 m. It was dated between the 16th and 17th 
centuries.99 Studies in the area of the same water supply 
system were also carried out in the Wrotków district, in 
a place where a cistern for a water storage system was 
located. The main cistern was made of wooden staves 
2.5 cm thick. The internal diameter at the top of the cis
tern was 130 cm and at the bottom – 122 cm. Assuming 
that the water jacket does not exceed 60 cm, the capacity 
of this reservoir reached nearly 750 litres.100

Small wooden well structures belonging to the water 
supply system were also discovered at 16 Grodzka 
Street. It was a wooden barrel with a height of approx
imately 1 m and diameter of 122 cm at the bottom. 
The wooden staves were preserved in the lower part 
of the tank. Hoops were attached to the barrel. At the 
bottom there was an iron band, while higher up the 
rings were made of wood and wicker. The cistern was 
set at the end of a water pipe. A quadrangular opening 
(13.5 cm × 13.5 cm) was cut in the upper part of the pipe 
to allow water to flow from the pipeline and collect it in 
the cistern via an opening in the bottom of the barrel. 
The supply of water to the barrel well could be reduced 
or closed. This was done with a wooden flap in the bar
rel that was adapted to the size of the opening in the 
water pipe as well as with a diagonally placed wooden 
valve. The flap loosely covering the quadrangular open
ing was most likely fastened to the upper surface of the 
pipe. If the cistern was empty, the water would raise the 
slightly rectangular ‘cork’ and flow freely into the well. 
When the cistern was filled, the water pressure would 

 99 A. Niedźwiadek and R. Niedźwiadek, 1998. Wyniki nad
zorów archeologicznych na ulicy Bramowej i zachodniej pierzei 
Rynku w Lublinie. Archeologia Polski Środkowowschodniej, vol. 3, 
p. 241.
 100 S. Turski, 1994. Z dziejów lubelskiego przemysłu. Wodo
ciąg. Na Przykład, no. 11, p. 2.

nany z drewnianych klepek o grubości 2,5 cm. Średnica 
wewnętrzna zbiornika wynosiła u góry 130 cm, zaś 
przy dnie 122 cm. Zakładając, że wysokość płaszcza 
wodnego nie przekraczała 60  cm, pojemność tego 
rezerwuaru dochodziła do 750 litrów100.

Drewniane konstrukcje wchodzące w skład wodo
ciągu studzienki odkryto również przy ulicy Grodzkiej 
16. Była to drewniana beczka o wysokości około 1 m 
i średnicy dna wynoszącej 122 cm. W dolnej części 
zbiornika zachowały się drewniane klepki. Beczkę ścią
gały obręcze. Przy dnie znajdowała się obręcz żelazna, 
natomiast wyżej obręcze wykonane z drewna i łozy. 
Zbiornik był ustawiony na zakończeniu rury wodocią
gowej. W górnej części rury wycięty był czworokątny 
otwór (13,5 × 13,5 cm) umożliwiający wypływanie wody 
z rurociągu i gromadzenie się jej w zbiorniku, poprzez 
otwór w dnie beczki. Dopływ wody do beczki studzienki 
mógł być zmniejszony lub zamknięty. Służyły do tego 
drewniana klapka w obrębie beczki dostosowana wiel
kością do otworu w rurze wodociągowej oraz ukośnie 
umieszczony drewniany zawór. Klapka zamykająca 
luźno czworokątny otwór była najpewniej przymo
cowana do górnej powierzchni rury. Gdy zbiornik był 
pusty, woda podnosiła nieznacznie prostokątny „korek” 
i napływała swobodnie do studzienki. Po wypełnieniu 
się zbiornika, pod naciskiem wody, czworokątna klapka 
opadała na swoje miejsce, zamykając dalszy jej dopływ. 
Po wyczerpaniu się wody ze zbiornika cały proces zaczy
nał się od nowa. W ten sposób w zbiorniku była stale 
woda. Przy nadmiarze można było ją przelać do innego 
zbiornika. Służył do tego przelew – płaska belka z wydrą
żonym podłużnym rowkiem. Przy studzience od strony 
ulicy Grodzkiej ułożony był pomost z wtórnie użytych 
belek, opadający ukośnie do dna studni. Na podstawie 
zabytków ruchomych studzienka została wydatowana 
na XV wiek i pierwszą połowę XVI wieku101. Rzadko 
odkrywane są elementy ścieków drewnianych. Podczas 

 100 S. Turski, Z dziejów lubelskiego przemysłu. Wodociąg, „Na 
Przykład” 1994, nr 11, s. 2.
 101 S. Hoczyk Siwkowa, Wodociągi staropolskiego Lublina, 
[w:] Lublin w dziejach i kulturze Polski, red. T. Radzik, A.A. Witu
sik, Krajowa Agencja Wydawnicza, Lublin 1995, s. 87.
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help the rectangular cork return into position, closing 
off the supply. After all the water had been drained 
from the cistern, the entire process would repeat from 
the start. Thus, there was always water in the cistern. 
Excess water could be poured into another cistern. For 
this transfer a flat beam with a hollow, elongated groove 
was used. A platform running diagonally to the bottom 
of the well from the secondary barrels was located on 
the well at Grodzka Street. Based on the movable finds, 
the well was dated to the 15th or early 16th century.101 
Elements of wooden sewers are rarely found. During 
studies in Hrubieszów, a fragment of the sewage system 
was found, and included one ‘hollowed out’ piece dating 
to the end of the 18th century.102

Conclusion

Based on the available information, it is possible to 
create a general outline showing the successive intro
duction of construction techniques.

The studies on the remains of wooden objects show 
that the main raw material for construction for all time 
periods was oak. Pine and other species of trees were 
secondary, and this tendency remained throughout the 
entire period of the development of wooden construc
tion techniques in the Lublin region. 

In the Neolithic Period, the first era in which signs 
of settlement stabilisation can be confirmed, there 
appeared both dugout and above ground buildings of 
post and beam construction with wattlework struc
tures covered with clay. 

In the Bronze Age, we deal with post and beam 
buildings with wattlework walls plastered with clay. 
They can be described as dugouts, semi dugouts or 
above ground buildings. Both hewn and unhewn posts 
were used in erecting the structures. For this type of 

 101 S. Hoczyk Siwkowa, “Wodociągi staropolskiego Lublina”. 
In: T. Radzik and A.A. Witusik, eds. 1995. Lublin w dziejach i kul‑
turze Polski. Lublin: Krajowa Agencja Wydawnicza, p. 87.
 102 W. Koman, 1990. Rok archeologów. Zamojski Kwartalnik 
Kulturalny, no. 4, p. 31.

badań w Hrubieszowie odkryto fragment kanałów ście
kowych w tym jeden „dłubankowy” datowany na koniec 
XVIII wieku102.

Podsumowanie

Na podstawie dostępnych informacji można nakre
ślić ogólny schemat pojawiania się kolejnych technik 
budowlanych.

Z badań nad pozostałościami drewnianych obiek
tów wynika, że głównym surowcem budowlanym na 
przestrzeni wszystkich epok był dąb. W drugiej kolej
ności stosowano sosnę oraz inne gatunki drzew i ta 
tendencja utrzymała się przez cały czas rozwoju drew
nianych technik budowlanych na Lubelszczyźnie.

W  neolicie, pierwszej epoce, w  której można 
potwierdzić przejawy stabilizacji osadnictwa, wystę
powały zarówno budynki wziemne, jak i naziemne, 
o konstrukcji słupowej, z plecionkowymi konstruk
cjami obmazywanymi gliną.

W epoce brązu mamy do czynienia z budowlami 
słupowymi, o plecionych ścianach oblepianych gliną. 
Wyróżniane są ziemianki, półziemianki oraz budynki 
naziemne. Do wznoszenia konstrukcji używano 
zarówno słupów ociosanych, jak i pozbawionych tego 
rodzaju przygotowania. Dla tego modelu budownictwa 
na Lubelszczyźnie znane są daty radiowęglowe w prze
dziale od –1375 do –935 ze średnią datą –1160 BC. 
Rozpiętość powierzchni budynków oscyluje między 
5 a 78 mkw.

Podczas trwania okresu wpływów rzymskich (od 
początków naszej ery do około 375 roku) na Lubelsz
czyźnie wznoszono budynki mieszkalne o  średniej 
powierzchni od 10 do 20 mkw., choć budowano rów
nież obiekty dużo większe. Podczas eksploracji osady 
kultury przeworskiej dopatrzono się śladów stoso
wania drewnianych dranic i konstrukcji sumikowo
łątkowej. Ślady polepy z negatywami belek wskazują 

 102 W. Koman, Rok archeologów, „Zamojski Kwartalnik Kul
turalny” 1990, nr 4, s. 31.
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construction in the Lublin region, radiocarbon analysis 
yields a time period from 1375 to 935 BC with an aver
age date of 1160 BC. The range of the buildings’ areas 
oscillates between 5 and 78 m2.

During the period of Roman influence (from the 
beginning of the Common Era to approx. 375 AD) resi
dential buildings with an average floor area of 10–20 m2 
were erected in the area discussed, although much larger 
structures were also built. During studies of the settle
ments from the Przeworsk culture, traces of the use of 
wooden batten and post and plank construction have 
been detected. Traces of pugging with negatives imprints 
of beams indicate their being covered in clay. The arrange
ment of postholes reveals the use of techniques using 
a transom and beam on two forked poles (sokha beam). 
A wooden road and ladder made of wedges carved into 
a tree trunk were also found at the Wielbark culture site. 
These facts supplement the generally observed patterns 
indicating the presence of the communities from the 
Przeworsk culture – columnar structures, often with 
two chambers, built using the post and plank and block
work techniques. In settlements used by members of the 
Wielbark culture, apart from larger, above ground post 
houses, semi dugouts were also found.103

The greatest amount of archeological data is the 
information about medieval building techniques, and 
it is in this period that their development is most notice
able. The tribal period was a time dominated by one
room dugouts built on a quadrilateral plan with small 
floor areas often ranging from 6–9 m2. In one of the 
northern, ‘cold’ corners of the house, there would be 
a hearth or a stove. The floor was made of hard packed 
earth. The roof was gabled and supported by a transom
and ‑sokha construction. Post and plank, wattlework 
and blockwork techniques were used to erect the walls. 
This type of house has been dated using the radiocarbon 
method to 440–1115 AD.

The blockwork technique was also used in the con
struction of timber support walls for wells. After the 

 103 E. Banasiewicz, 1988. Zamojszczyzna w okresie wpływów 
rzymskich. Zamojski Kwartalnik Kulturalny, no. 1, pp. 42, 43.

na oblepianie ich gliną. Układy dołków posłupowych 
zdradzają zastosowanie sochowo ślemieniowej kon
strukcji dwuspadowego dachu. W  obu kulturach 
wbijano w podłoże zaostrzone słupy konstrukcyjne. 
Na stanowisku kultury wielbarskiej odkryto również 
drewnianą drogę i drabinę zaciosową. Powyższe fakty 
uzupełniają ogólnie stwierdzane prawidłowości, które 
wskazują na zamieszkiwanie przez społeczności kultury 
przeworskiej budowli słupowych, często dwuizbowych, 
o konstrukcji sumikowo łątkowej oraz zrębowej. Na 
osadach użytkowanych przez przedstawicieli kultury 
wielbarskiej, prócz dużych, naziemnych domów słu
powych, odkrywano również półziemianki103.

Najwięcej informacji archeologicznych posia
damy o technikach budowlanych średniowiecznych, 
w którym to okresie zauważalny jest ich rozwój. Okres 
plemienny był czasem, kiedy dominowały budynki 
wziemne, jednoizbowe, w planie czworoboczne, o małej 
powierzchni nieprzekraczającej często przedziału od 6 
do 9 mkw. W jednym z północnych rogów domostwa, 
tak zwanych zimnych, umiejscawiano palenisko lub 
piec. Podłogę stanowiły gliniane klepiska lub drew
niane dranice. Dach był dwuspadowy wsparty na kon
strukcji sochowo ślemieniowej. Do wznoszenia ścian 
stosowano technikę sumikowo łątkową, plecionkową 
i zrębową. Taki typ domostwa jest datowany metodą 
radiowęglową na przedział od 440 do 1115 AD.

W technice zrębowej budowano także cembrowiny 
studni. Po X wieku na znaczeniu zyskało budownictwo 
naziemne.

Ziemianki i półziemianki stopniowo były wypie
rane przez budowle naziemne, wieloizbowe, a nawet 
piętrowe104. Do XIII wieku charakterystycznymi ele
mentami budownictwa słowiańskiego były prostokątne 
budynki z piecami i konstrukcją słupową. Stosowanie 
technik zrębowej i sumikowo łątkowej powszechnie 

 103 E. Banasiewicz, Zamojszczyzna w okresie wpływów rzym‑
skich, „Zamojski Kwartalnik Kulturalny” 1988, nr 1, s. 42, 43.
 104 J. Bagińska, M. Piotrowski, M. Wołoszyn, Budownic‑
two. Czerwień – gród między Wschodem a Zachodem – katalog 
wystawy, Muzeum Regionalne im. dr. Janusza Petera w Tomaszo
wie Lubelskim, Tomaszów Lubelski 2012, s. 427.



49

10th century, above ground construction gained in 
importance. 

Dugouts and semi dugouts were partially supported 
by above ground, multi room and even storeyed struc
tures.104 Until the 13th century, the characteristic ele
ments of Slavic architecture were rectangular buildings 
with a stove and post and beam construction. The use 
of blockwork and post and plank techniques generally 
appeared in the 12th and 13th centuries. Their presence 
has also been noted in the late Middle Ages and in early 
modern times; it is worth noting that most of these tech
niques were continued in subsequent historical periods. 

There were also discoveries in the area in question of 
the remnants of wooden roads, bridges and footbridges 
constructed using wattlework techniques. The construc
tions of the discovered relics exhibit a great diversity, 
which was the result of local traditions, the available 
materials and the specificity of the ground. The width of 
the road being around 3 m was a certain standard. This 
size was probably dictated by the width of the carts used 
at the time, which were generally 1.5 m wide.105

When it comes to fortifications, palisades were most 
often used. The honeycomb technique was generally 
used in the construction of embankments.

Thus far, there has been only one case in which new 
building techniques could be linked to cultural changes. 
The use of the grillage technique in Lublin was most 
likely the result of the appearance of German settlers 
in the town in the 14th century. 

The mere fact of the continuity of building tech
niques, despite differences in other areas of material 
culture, may indicate the primary role of practical 
building solutions in response to cultural changes.

 104 J.  Bagińska, M.  Piotrowski and M.  Wołoszyn, 2012. 
Budownictwo. Czerwień – gród między Wschodem a Zachodem – 
katalog wystawy. Tomaszów Lubelski: Muzeum Regionalne im. 
dr. Janusza Petera w Tomaszowie Lubelskim, p. 427.
 105 Z. Robak, 2009. Wczesnośredniowieczny wóz w Polsce. 
Zbornik Filozofickiej Fakulty Univerzity Komenského Musaica, 
Bratislava, p. 179.

występowało w XII i XIII wieku. Ich obecność odno
towywana jest jeszcze w późnym średniowieczu i na 
początku nowożytności, przy czym warto zauważyć, 
że większość technik była kontynuowana w dalszych 
okresach dziejowych.

Na omawianym terenie odkryto ponadto nieliczne 
pozostałości drewnianych dróg, mostów, pomostów, 
w konstrukcji których stosowano techniki plecionkowe. 
Konstrukcje odkrytych ulic reprezentują dużą różno
rodność, co zapewne było wypadkową miejscowych 
tradycji, dostępnego materiału i  specyfiki podłoża. 
Pewnym standardem była szerokość drogi wynosząca 
około 3 m. Ten rozmiar był zapewne podyktowany 
szerokością wozów mających zazwyczaj około 1,5 m105.

W umocnieniach najczęściej wykorzystywane były 
palisady. Przy wznoszeniu wałów stosowano zazwyczaj 
konstrukcję skrzyniową.

Jak dotąd tylko w jednym przypadku udało się połą
czyć pojawienie się nowej techniki budowania w drew
nie ze zmianami kulturowymi. Fakt stosowania techniki 
rusztowej w Lublinie miał najprawdopodobniej związek 
z pojawieniem się w mieście osadników niemieckich 
w XIV wieku.

Sam fakt kontynuowania technik budowlanych, 
mimo różnic w innych dziedzinach kultury material
nej, może wskazywać na pierwszoplanową rolę prak
tycznych rozwiązań budowlanych względem zmian 
kulturowych.

 105 Z. Robak, Wczesnośredniowieczny wóz w Polsce, Zbornik 
Filozofickiej Fakulty Univerzity Komenského Musaica, Bratislava 
2009, s. 179. 



50

Bibliografia | Bibliography

Bagińska J., Taras H., Wyniki badań wykopaliskowych w Podlodowie, pow. tomaszowski, stanowisko 2, w latach 2003–2004, 
„Archeologia Polski Środkowowschodniej” 2006, t. 8.

Bagińska J., Piotrowski M., Wołoszyn M., Czerwień – gród między Wschodem a Zachodem – katalog wystawy, Muzeum 
Regionalne im. dr. Janusza Petera w Tomaszowie Lubelskim, Tomaszów Lubelski 2012.

Banasiewicz E., Zamojszczyzna w okresie wpływów rzymskich, „Zamojski Kwartalnik Kulturalny” 1988, nr 1.
Banasiewicz E., Grodziska i zamczyska Zamojszczyzny, Wojewódzki Ośrodek Archeologiczno Konserwatorski, Zamość 

1990.
Banasiewicz E., Obiekty mieszkalne kultury łużyckiej z Hrubieszowa ‑Podgórza, stan. 1 B, „Prace i Materiały Zamojskie” 

1991, t. 5.
Bronicki A., Archeologia o pradziejach i historii regionu, Wojsławice 2013, maszynopis w archiwum Stowarzyszenia 

Panorama Kultur.
Buko A., Kamienna wieża w Stołpiu, „Architektura. Czasopismo Techniczne” 2011, z. 23.
Czajkowski J., Dom drewniany w Polsce. Tysiąc lat historii, Nomos, Kraków 2011.
Dąbrowska E., Wielkie grody dorzecza górnej Wisły. Ze studiów nad rozwojem organizacji terytorialno ‑plemiennej w VII–X 

wieku, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław 1973.
Dąbrowski M.J., Hunicz A., Kardasz M., Badania archeologiczne i dendrochronologiczne prowadzone na Wzgórzu Zam‑

kowym w Lublinie w 1973 r., „Wiadomości Archeologiczne”1975, nr 40, z. 1.
Dzieńkowski T., Gołub S., Wstępne wyniki badań wczesnośredniowiecznej osady z IX–XI wieku w Horodysku, stan. 13, 

woj. lubelskie, [w:] Seminarium Trepczańskie, red. W. Banach, E. Kasprzak, P.N. Kotowicz, Muzeum Historyczne, 
Sanok 2007.

Dzieńkowski T., Busówno gm. Wierzbica, pow. chełmski ziemski, woj. lubelskie. Obszar AZP 77–88, nr stanowiska na 
obszarze 2, „Wiadomości Konserwatorskie” 2008, t. 11.

Dzieńkowski T., Zagadki pogranicza polsko ‑ruskiego. Zespół wieżowy w Stołpiu, [w:] Słowianie wschodni w dorzeczu 
Wieprza i Bugu. Historia – kultura – religia, red. J. Libera, Starostwo Powiatowe w Łęcznej, Łęczna 2008.

Goslar T., Michczyńska D.J., Pazdur M.F., Datowanie radiowęglowe wysokiej precyzji i probabilistyczna kalibracja dat 
radiowęglowych, „Archeologia Polski” 1995, t. 35, z. 2.

Gumiński W., Gródek Nadbużny, Ossolineum, Wrocław 1989.
Kłosińska E., Juściński M., Wstępne wyniki badań archeologicznych w Tarkawicy, stan. 5, pow. Lubartów w latach 2001–2002, 

„Archeologia Polski Środkowowschodniej” 2005, t. 7.
Gurba J., Urbański A., Nowe materiały do datowania drewnianych konstrukcji zespołu grodowego «Czerwień» w Czermnie 

nad Wisłą, „Archeologia Polski Środkowowschodniej” 1998, t. 3.
Gołub I., Wojsławice – rynek miejski w świetle badań archeologicznych, „Wiadomości Konserwatorskie” 2008, t. 11.
Gołub S., Dzieńkowski T., Piąty sezon badań wykopaliskowych na wczesnośredniowiecznej osadzie w Chełmie na stano‑

wisku 144, „Archeologia Polski Środkowowschodniej” 2000, t. 5. 
Gołub S., Dzieńkowski T., Wyniki badań i nadzorów archeologicznych nad średniowiecznym systemem obronnym Krasne‑

gostawu, „Archeologia Polski Środkowowschodniej” 2000, t. 5.
Gołub S., Zmiany w kulturze materialnej na ziemi chełmskiej w XII i XIII wieku w dobie Romanowiczów, [w:] Słowianie 

wschodni w dorzeczu Wieprza i Bugu. Historia – kultura – religia, red. J. Libera, Starostwo Powiatowe w Łęcznej, 
Łęczna 2008.



51

Hoczyk Siwkowa S., Wodociągi staropolskiego Lublina, [w:] Lublin w dziejach i kulturze Polski, red. T. Radzik, A.A. Witu
sik, Krajowa Agencja Wydawnicza, Lublin 1995.

Hoczyk Siwkowa S., Małopolska północno ‑wschodnia w VI–X wieku. Struktury osadnicze, Wydawnictwo UMCS, Lublin 
1999. 

Hoczyk S., Badania archeologiczne osadnictwa wczesnośredniowiecznego na wzgórzu Grodzisko (Kirkut) w Lublinie w 1968 
roku, „Zeszyty Muzealne”, Lublin 2011.

Kacprzak A., Lis P., Sprawozdanie z badań wykopaliskowych na wczesnośredniowiecznym stanowisku 10 w Żmijowiskach, 
pow. opolski, w latach 2007–2008, Kazimierz Dolny 2009, maszynopis w Muzeum Nadwiślańskim w Kazimierzu 
Dolnym.

Kalaga J., Kultura materialna, [w:] Sutiejsk. Gród pogranicza polsko ‑ruskiego z X–XIII wieku. Studium interdyscyplinarne, 
red. J. Kalaga, Profil Archeo, Warszawa–Pękowice 2013.

Kokowski A., Goci. Od Skandzy do Campi Gothorum (od Skandynawii do Półwyspu Iberyjskiego), Trio, Warszawa 2007.
Koman W., Rok archeologów, „Zamojski Kwartalnik Kulturalny” 1990, nr 4.
Krąpiec M., Baraniak J., Datowanie dendrochronologiczne ikon z Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku, Фортеця: 

збірник заповідника „Тустань”, Л.: Колір ПРО, 2012, Кн. 2.
Kusiak J., Możliwości wykorzystania metody datowania termoluminescencyjnego w badaniach archeologicznych. Archeolo‑

gia Kotliny Sandomierskiej, red. M. Kuraś, „Rocznik Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli”, Stalowa Wola 2005.
Kuśnierz J., Militaria z Czermna nad Huczwą. Próba rekonstrukcji sposobu ataku Tatarów na gród (w 1240 r.) na podstawie 

dotychczasowych badań archeologicznych, „Acta Militaria Mediaevalia” 2005, t. 1.
Kuśnierz J., Urbański A., Badania archeologiczne w obrębie wczesnośredniowiecznego kompleksu osadniczego w Guciowie 

na Roztoczu (pow. Zamość, woj. lubelskie), [w:] Матеріали і дослідження з археології Прикарпаття і Волині, 
Вип 2008, nr 12.

Libera J., Rozwałka A., Zanim powstał Lublin, [w:] Scientia et Fidelitate. Księga Pamiątkowa Ewy i Czesława Deptułów 
Profesorów Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, red. T. Panfil, Wydawnictwo KUL, Lublin 2013.

Lis P., Wczesnośredniowieczne grodzisko w Żmijowiskach, pow. opolski, w świetle badań archeologicznych, „Archeologia 
Polski Środkowowschodniej” 2006, t. 8.

Lis P., Żmijowiska – na skrzyżowaniu szlaków kulturowych, [w:] Hereditas Praeteriti Additamenta archaeologicaet historica 
dedicata Ioanni Gurba Octogesimo Anno Nascendi, red. H. Taras, A. Zakościelna, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2009.

Lityńska Zając M., Neolityczne i wczesnośredniowieczne stanowiska archeobotaniczne z Wyżyny Lubelsko ‑Wołyńskiej, 
„Archeologia Polski Środkowowschodniej” 2003, t. 6.

Machnik J., Gediga B., Miśkiewicz J., Hensel W., Prahistoria ziem polskich. Wczesna epoka brązu, t. 3, Warszawa 1978.
Mazurek T., Osada kultury łużyckiej z przełomu epoki brązu i wczesnej epoki żelaza w Mołodutyniu, stan. 17, pow. Chełm 

(badania 2000 i 2001 roku), „Archeologia Polski Środkowowschodniej” 2005, t. 7.
Mitrus E., Matyaszewski M., Dokumentacja z nadzoru archeologicznego i ratowniczych badań wykopaliskowych wykony‑

wanych w związku z remontem Zamku Lubelskiego w latach 2006–2008, t. 1, Lublin 2008, maszynopis w archiwum 
WUOZ w Lublinie.

Niedźwiadek A., Niedźwiadek R., Rozwałka A., Wyniki badań gródka stożkowatego w Brzezinach ‑Trójni, stan. 26, woj. 
lubelskie, „Archeologia Polski Środkowowschodniej” 1998, t. 3.

Niedźwiadek A., Niedźwiadek R., Wyniki nadzorów archeologicznych na ulicy Bramowej i zachodniej pierzei Rynku 
w Lublinie, „Archeologia Polski Środkowowschodniej” 1998, t. 3.

Niedźwiadek R., Sprawozdanie z badań archeologicznych na ul. Bramowej 2, 4, 6, 8 w Lublinie w latach 2005–2006, Lublin 
2006, maszynopis w archiwum WUOZ w Lublinie.



52

Niedźwiadek R., Nie tylko Czwartek. Odkrycie wczesnośredniowiecznej (poł. V–VI w.) ziemianki w Śródmieściu Lublina, 
[w:] Hereditas praeteriti: additamenta archaeologica et historica dedicata Ioanni Gurba Octogesimo Anno Nascendi, 
red. A. Zakościelna, H. Taras, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2009.

Niedźwiadek R., Stan badań nad osadnictwem wczesnosłowiańskim na Lubelszczyźnie, [w druku – 2015 red.].
Niesiołowska Hoffmann A., Ze studiów nad budownictwem plemion kultury łużyckiej, „Slavia Antiqua” 1963, t. 10.
Piotrowski M., Kultura duchowa wczesnych Słowian. Rozważania w oparciu o znaleziska archeologiczne z Lubelszczyzny, 

[w:] Słowianie wschodni w dorzeczu Wieprza i Bugu. Historia – kultura – religia, red. J. Libera, Starostwo Powiatowe 
w Łęcznej, Łęczna 2008.

Piotrowski M., Wiśniewski T., Wstępne wyniki badań wykopaliskowych na wielokulturowym stanowisku 4 w Husynnem‑
‑Kolonii, pow. hrubieszowski, w roku 2005, „Archeologia Polski Środkowowschodniej” 2006, t. 8.

Polańska M., Lublin ‑Sławinek, stan. 1–2, gm. loco, pow. grodzki lubelski. Obszar AZP 77–81, nr stanowiska na obszarze 
47–48, „Wiadomości Konserwatorskie” 2008, t. 11.

Prusicka E., Tajemnice wydarte ziemi, „Zamojski Kwartalnik Kulturalny” 1990, nr 4.
Prusicka Kołcon E., Drugi sezon badań na tzw. Gródku stożkowatym w Gozdowie, stan. 1, pow. Hrubieszów, „Archeologia 

Polski Środkowowschodniej” 2003, t. 6.
Robak Z., Wczesnośredniowieczny wóz w Polsce, „Zbornik Filozofickiej Fakulty Univerzity Komenského Musaica”, Bra

tislava 2009. 
Rozwałka A., Sondażowe badania archeologiczne na wczesnośredniowiecznej osadzie podgrodowej w Garbowie I, pow. 

Lublin, „Archeologia Polski Środkowowschodniej” 2000, t. 5.
Rozwałka A., Główne etapy przemian osadniczych w międzyrzeczu środkowej Wisły i Bugu w średniowieczu (od VII do 

połowy XIII wieku) w świetle źródeł archeologicznych i pisanych, [w:] Słowianie wschodni w dorzeczu Wieprza i Bugu. 
Historia – kultura – religia, red. J. Libera, Starostwo Powiatowe w Łęcznej, Łęczna 2008.

Stasiak Cyran M., Wyniki czwartego sezonu badań na osadzie kultury przeworskiej w Nieszawie Kolonii stan. 5, pow. 
opolski, woj. lubelskie, „Archeologia Polski Środkowowschodniej” 1999, t. 4.

Stasiak Cyran M., Wyniki piątego sezonu badań na osadzie kultury przeworskiej w Nieszawie Kolonii stan. 5, pow. opolski, 
woj. lubelskie, „Archeologia Polski Środkowowschodniej” 2000, t. 5.

Stasiak Cyran M., Wyniki szóstego sezonu badań na osadzie kultury przeworskiej w Nieszawie Kolonii stan. 5, pow. Opole 
Lubelskie, „Archeologia Polski Środkowowschodniej” 2001, t. 5.

Stasiak Cyran M., Wyniki badań ratowniczych na terenie osady kultury przeworskiej w Nieszawie Kolonii stan. 5, pow. 
Opole Lubelskie w 2003 r., „Archeologia Polski Środkowowschodniej 2005, t. 7.

Taras H., Kultura trzciniecka w międzyrzeczu Wisły, Bugu i Sanu, Lublin 1995.
Tkaczyk J., Building plots under the Old Theatre in Lublin: an example of late medieval and modern building development. 

Analiza rozwoju zabudowy miejskiej w późnym średniowieczu i nowożytności na przykładzie parcel pod Teatrem 
Starym w Lublinie, „Analecta Archaeologica Ressoviensia” 2012, t. 7.

Turski S., Z dziejów lubelskiego przemysłu. Wodociąg, „Na Przykład” 1994, nr 11.

Źródła internetowe | Internet Sources

www.adamwalanus.pl/c14cal.html, [dostęp: 8.12.2014].



53

Jacek Jeremicz 
Resort „Brama Grodzka – Teatr NN”

Tømmer byggeteknikk på Lubelszczyzna  
fra forhistorien til middelalderen – problemstillingsskisse 

Abstrakt:

Denne artikkelen handler om de eldste byggeteknikkene innenfor Lublin regionens nåværende administrasjons
grenser. Hovedemnet er konstruksjoner som antas å ha hatt en boligfunksjon. Teksten inneholder opplysninger 
om oppmåling, konstruksjonsløsninger, hypotetiske rekonstruksjoner og datering. Mye av forskningen som blir 
sitert, spesielt den som gjelder bosetting fra middelalderen, ble gjort i 1960årene som del av et program for mar
kering av den polske statens tusenårsfeiring. En av aktivitetene i programmet var å fremskaffe informasjon om 
de mange stedene som ble forbundet med etableringen av den polske staten. Til tross for de positive sidene ved 
programmet, som for eksempel økt interesse for middelalderens bosetninger, fantes det også negative sider. Mye 
av forskningen var under finansiert, noe som resulterte i få tverrfaglige analyser og forskningsresultater med liten 
kognitiv verdi. Det pågående forskningsprosjektet skal utvikle og klargjøre resultatene fra „tusenårs forskningen”.

Innenfor definerte kronologiske perioder presenteres problemstillinger knyttet til rester av tømmerbygg som 
er typiske for periodene. Viktige tema er kronologi og kulturelle preferanser knyttet til teknikk. Metodene som 
har vært brukt i boligbygging blir sammenlignet med teknikker som er avdekket i forskningen på festningsverk, 
broer, veier, brønner med tømmervegger og tømmerelementer fra vannsystemer. Kunnskapen om tømmertek
nikker er utvidet med resultater fra arkeologi, dendokronologi og andre dateringsmetoder. 

Nøkkelord: arkeologi, dendrokronologi, byggeteknikker, forhistorie, middelalder
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Polska architektura drewniana.  
Wybrane zagadnienia 
 
Polish wooden architecture.  
Selected issues

Natalia Przesmycka
Politechnika Lubelska

Słowa kluczowe: polska architektura drewniana, drewniane 
konstrukcje budowlane, typy budynków drewnianych 
Key words: Polish wooden architecture, wooden  
structures, types of wooden buildings
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Polish wooden architecture has attracted the interest 
of scholars since the turn of the twentieth century, 

when it was identified as part of the national heritage – 
an original and local element (figs. 1, 2).1 During the 
inter war period, publications in the form of textbooks 
and manuals for carpenters appeared, referring to tra
ditional building techniques whilst simultaneously 
presenting current and modern contracting methods. 
Another group of publications are catalogues on recom
mendations for optimal plans typical for specific groups 
of users.2 At the same time, documentary research was 
conducted by the scholarly communities at the Warsaw 
University of Technology and Jan Kazimierz University 
in Lwów [now Lviv, Ukraine]. After the Second World 
War, research on wooden architecture was continued by 
the Department of Architecture at the Kraków Institute 
of Technology as well as the Faculty of Architecture 
and Rural Planning at the Department of Architecture 
at the Warsaw Institute of Technology.3 Outstanding 

 1 K. Mokłowski, 1903. Sztuka Ludowa w Polsce. Lwów. 
Z. Gloger, 1907. Budownictwo drzewne i wyroby z drzewa w daw‑
nej Polsce, vols. 1 and 2. Warszawa. Z. Gloger, 1900–1903. Ency‑
klopedia staropolska ilustrowana, vol. 1–4. Warszawa: Druk. 
P. Laskauera and W. Babickiego. Z. Gloger, 1904. Album etno‑
graficzne. Warszawa: author’s copy. W. Matlakowski devoted his 
research to the wooden architecture of Podhale. W. Matlalowski, 
1892. Budownictwo ludowe na Podhalu.[with additional illustra
tions] Kraków: Akademia Umiejętności. Podhale architecture 
gained special popularity and it was in this tradition that the 
Zakopane Style was developed, the main creator and promotor 
of which was S. Witkiewicz.
 2 The catalogues had already appeared in the inter war 
period to promote best architectural practices, including small
town construction. The presented designs were firmly embedded 
in the local architectural tradition, emphasising its character and 
simultaneously adapting to modern functions. Projects from the 
catalogue were most often implemented in the case of schools. 
Already before the end of the First World War, there appeared 
a catalogue of design solutions, Odbudowa polskiej wsi Projekty 
chat i zagród włościańskich opracowane przez grono architektów 
polskich (1915), and Odbudowa polskiego miasteczka projekty 
domów opracowane grono architektów polskich, published by the 
Citizens’ Committee for the Reconstruction of the Countryside 
and Cities in Kraków in 1916.
 3 The result of this research was the 1958 publication by 
Ignacy Tłoczek, Chałupy Polskie, as well as a monograph by the 
same author, Polskie budownictwo drewniane. See I. Tłoczek, 1958. 
Chałupy Polskie. Warszawa. I. Tłoczek, 1980. Polskie budownictwo 
drewniane. Wrocław.

Zainteresowanie badawcze polską architekturą 
drewnianą możemy zauważyć na przełomie XIX 

i XX wieku, kiedy dostrzeżono w niej element dziedzic
twa narodowego – pierwiastek oryginalny i lokalny 
(ilustr. 1, 2)1. W okresie międzywojennym powstawały 
publikacje o charakterze podręcznikowym, poradniki 
dla cieśli, które odwoływały się do tradycyjnych tech
nik budowlanych, jednocześnie prezentując aktualne 
i nowoczesne metody wykonawcze. Osobną grupą są 
publikacje o charakterze katalogowym dotyczące wska
zania optymalnych projektów typowych dla poszczegól
nych grup użytkowników2. Równocześnie prowadzone 
były badania dokumentacyjne w środowiskach nauko
wych Politechniki Warszawskiej i Uniwersytetu Jana 
Kazimierza we Lwowie. Po II wojnie światowej badania 
nad architekturą drewnianą kontynuowano na Wydziale 
Architektury Politechniki Krakowskiej oraz w Katedrze 
Architektury i Planowania Wsi na Wydziale Architek
tury Politechniki Warszawskiej3. Szczególne zasługi dla 

 1 K. Mokłowski, Sztuka Ludowa w Polsce, Lwów 1903; 
Z. Gloger, Budownictwo drzewne i wyroby z drzewa w dawnej 
Polsce, t. 1, 2, Druk. W. Łazarskiego, Warszawa 1907; Z. Gloger, 
Encyklopedia staropolska ilustrowana, t. 1–4, Druk P. Laskauera 
i W. Babickiego, Warszawa 1900–1903; Z. Gloger, Album etnogra‑
ficzne, nakładem autora, Warszawa 1904. W. Matlakowski swoje 
badania poświęcił drewnianej architekturze Podhala: Budownic‑
two ludowe na Podhalu, nakładem Akademii Umiejętności, Kra
ków 1892, z załączonymi ilustrowanymi tablicami. Architektura 
Podhala zyskała szczególną popularność, z jej tradycji wykształcił 
się styl zakopiański. Za głównego twórcę i propagatora tego stylu 
uznaje się S. Witkiewicza.
 2 Katalogi pojawiły się już w okresie międzywojennym 
w  celu propagowania dobrych wzorców architektonicznych, 
między innymi w zakresie budownictwa małomiasteczkowego. 
Prezentowane projekty były mocno osadzone w lokalnej trady
cji architektonicznej, podkreślając jej charakter i jednocześnie 
dostosowując do nowoczesnych funkcji. Projekty katalogowe 
zrealizowano w największym stopniu w przypadku szkół. Jeszcze 
przed zakończeniem I wojny światowej powstał katalog rozwią
zań projektowych Odbudowa polskiej wsi. Projekty chat i zagród 
włościańskich opracowane przez grono architektów polskich (1915), 
oraz Odbudowa polskiego miasteczka. Projekty domów opracowane 
przez grono architektów polskich, wydane przez Komitet Obywa
telski Odbudowy Wsi i Miast w Krakowie w 1916 roku.
 3 Efektem badań była wydana w 1958 roku publikacja 
I. Tłoczka pt. Chałupy Polskie (Arkady, Warszawa 1958) oraz 
późniejsza monografia tegoż autora Polskie budownictwo drew‑
niane (Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław 1980).
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contributions to the popularisation of knowledge about 
Polish wooden architectural heritage and its special 
place in the field of cultural achievement were made 
by Professor Wiktor Zin of the Kraków Institute of 
Technology. This eminent architect repeatedly stressed 
the values contained in the material culture of wood, 
vanishing in the twentieth century. Over the years, he 
taught about how to find delight in the picturesqueness 
of thatched roofs, old buildings and rural landscapes. 
In his latest book, “the beauty of bygone wooden archi
tecture, our national roots” also occupies an important 
place as an element of the cultural landscape.4

Today, we can only speak and write about traditional 
Polish wooden architecture in the past tense. The tradi
tion of erecting wooden buildings based on local and 

 4 W.  Zin, Narodziny krajobrazu kulturowego (Rzeszów 
2005), electronic version: http://www.proekologia.pl/e107_plu
gins/content/content.php?content.11454, [accessed: 20.09.2015].

popularyzacji wiedzy o dziedzictwie polskiej architek
tury drewnianej i jej szczególnego miejsca w dorobku 
kulturowym miał profesor Wiktor Zin z Politechniki 
Krakowskiej. Ten wybitny architekt wielokrotnie pod
kreślał wartości, jakie niesie ze sobą przemijająca w XX 
wieku kultura materialna drewna. Przez lata uczył jak 
zachwycać się malowniczością strzech, starych budyn
ków i wiejskich krajobrazów. Również w jego ostatniej 
książce „piękno przebrzmiałej architektury drewnianej, 
z korzeniami naszej narodowej” zajmuje ważne miejsce 
jako element krajobrazu kulturowego4.

O  tradycyjnej polskiej architekturze drewnianej 
możemy już mówić i pisać jedynie w czasie przeszłym. 
Nie zachowała się tradycja wznoszenia drewnianych 
budynków opartych na lokalnych i  regionalnych 

 4 W. Zin, Narodziny krajobrazu kulturowego, Wyższa Szkoła 
Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie, Rzeszów 2005, http://
www.proekologia.pl/e107_plugins/content/content.php?con
tent.11454, [dostęp: 20.09.2015].

1. Dom drewniany w Wiśniczu, rys. L. Łępkowski, 1857, repr.: Z. Gloger, 
Budownictwo drzewne i wyroby z drzewa w dawnej Polsce, t. 1, Druk. 
W. Łazarskiego, Warszawa 1907, s. 211 
1. Wooden house in Wiśnicz, drawing by L. Łępkowski, 1857. Repro‑
duced in: Z. Gloger, 1907. Budownictwo drzewne i wyroby z drzewa 
w dawnej Polsce, vol. 1. Warszawa: Druk. W. Łazarskiego, p. 211

2. Stare domy mieszczańskie w Wiśniczu, rys. J. Matejko, 1863, repr.: 
Z. Gloger, Budownictwo drzewne i wyroby z drzewa w dawnej Polsce, t. 1, 
Druk. W. Łazarskiego, Warszawa 1907, s. 214 
2. Old burgher’s house in Wiśnicz, drawing by J. Matejko, 1863. Repro‑
duced in: Z. Gloger, 1907. Budownictwo drzewne i wyroby z drzewa 
w dawnej Polsce, vol. 1. Warszawa: Druk. W. Łazarskiego, p. 214
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regional models has not been preserved. The problem 
of Polish wooden architecture is the lack of continuity.

The country’s border changes following the Sec
ond World War meant that the cultural landscape, an 
important element of which is wood, changed signifi
cantly from what it was before the war. Observing the 
level of preserved wooden architecture in the coun
tryside in 1957, we can see that the old boundaries of 
the partitions are reflected in the amount of preserved 
structures.5 Most of them were located in eastern 
Poland, on the eastern side of the Vistula river, in the 
mountains and in Masuria. For years, wooden architec
ture was synonymous with poverty and backwardness. 
At the same time, the unique values contained in the 
local character of the surviving architecture began to 
be perceived in some intellectual milieus.

The reconstruction of the country after the Sec
ond World War was focused on the capital as well as 
the buildings and institutions of national importance, 
and these were erected using brick or stone. The ‘last’ 
wooden houses built with traditional methods were 
erected in the 1950s and early 1960s. Home owners 
often built them by themselves, using pre war forms 
and techniques but with poorer quality building materi
als and, most often, smaller financial resources.6 At the 
same time, wooden architecture began to be perceived 
as archaic, poor and outdated. In the 1960s and 1970s, 
everyone who was able to afford it tried to erect stone
work buildings in the countryside, imposing and mod
ern. Models were provided by catalogues with finished 
design solutions. Wooden houses slowly stopped being 
inhabited or became the residence of people’s parents 
and grandparents. Over time, they were converted into 
agricultural buildings or permanently abandoned. The 
1980s and 1990s brought a definitive end to traditional 

 5 I.  Tłoczek, 1980. Polskie budownictwo drewniane. 
Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich, pp. 7–9.
 6 In 1958 there appeared a valuable source in the form of 
a practical manual by F. Kopkowicz titled Ciesielestwo Polskie, 
in which the author described in a synthetic way the history of 
carpentry and historic buildings as well as described the materials 
and techniques, both historical and modern.

wzorcach. Problemem polskiej architektury drewnia
nej jest brak ciągłości.

Zmiana granic kraju po II wojnie światowej spo
wodowała, że krajobraz kulturowy, którego ważnym 
elementem było dziedzictwo drewnianej architektury 
znacznie się zmienił w stosunku do tego sprzed wojny. 
Obserwując stopień zachowania drewnianej architek
tury w 1957 roku, widzimy, że dawne granice zaborów 
miały swoje odzwierciedlenie w ilości zachowanych 
obiektów5. Najwięcej z nich znajdowało się w Polsce 
wschodniej, po wschodniej stronie Wisły, w górach 
i na Mazurach. Drewniana architektura przez lata była 
synonimem biedy i zacofania. Jednocześnie niektóre 
środowiska intelektualne w  lokalnym charakterze 
zachowanej architektury zaczęły dopatrywać się uni
kalnych wartości.

Odbudowa kraju po II wojnie światowej skupiona 
była na stolicy oraz ważnych dla państwa budyn
kach i instytucjach, a te powstawały jako murowane. 
W  latach 50. i  wczesnych 60. XX wieku pojawiały 
się „ostatnie” drewniane domy wznoszone tradycyj
nymi metodami. Gospodarze często budowali je wła
snymi siłami, stosując przedwojenne formy i techniki, 
mając jednak do dyspozycji gorszej jakości materiały 
budowlane i najczęściej mniej środków finansowych6. 
W tym samym czasie drewniane budownictwo zaczęło 
być postrzegane jako archaiczne, biedne i zacofane. 
W latach 60. i 70. XX wieku każdy, kogo było na to stać, 
starał się wznieść na wsi budynek murowany, okazały 
i nowoczesny. Wzorców dostarczały katalogi gotowych 
rozwiązań projektowych. Drewniane domy powoli 
przestawały być zamieszkałe lub stawały się miejscem 
zamieszkania starszych pokoleń. Z czasem zamieniano 
je na budynki gospodarcze lub pozostawiano opusz
czone. Lata 80. i 90. XX wieku przyniosły ostateczny 

 5 I. Tłoczek, Polskie budownictwo drewniane, Zakład Naro
dowy im. Ossolińskich, Wrocław 1980, s. 7–9.
 6 W 1958 roku pojawiła się wartościowa pozycja o cha
rakterze praktycznego podręcznika autorstwa F. Kopkowicza 
zatytułowana Ciesielstwo Polskie, w której autor w syntetyczny 
sposób przybliżył historię ciesielstwa i zabytkowe budynki oraz 
scharakteryzował materiał i techniki, zarówno historyczne, jak 
i nowoczesne.
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wooden construction, but wooden buildings simultane
ously began to enjoy increasing popularity as vacation 
homes. Sometimes, an old house owned by grandpar
ents was converted into a recreational house. Wooden 
‘cottages’ were built in an enormous variety of forms 
and quality, as were new buildings (most often log 
houses), which were mainly in the pseudo Zakopane 
style regardless of the region of the country they were 
constructed in. In recent years, some associations and 
organisations have made efforts to popularise native 
wooden architecture, not an imitation but a continua
tion of old models.7

Wooden architecture  
or wooden construction?

Among theoreticians and researchers of architecture, 
the terms ‘wooden architecture’ and ‘wooden construc
tion’ are used interchangeably. The specificity of tradi
tional wooden architecture lies in the fact that architects 
did not contribute excessively to the establishment and 
development of forms. The basic stylistic trends known 
from the history of architecture are associated primar
ily with the development of masonry forms. Although 
the majority of wooden buildings were erected without 
architects, the builders possessed knowledge allowing 
them to produce a structure fulfilling the Vitruvian 
principles of utility, durability and beauty. The art of 

 7 A good example of this was the international student 
competition at the Contemporary Country House [Współczesny 
Dom Wiejski] organised in 2014. It was won by a Polish student 
from the Lublin Institute of Technology, M. Samorański, who 
presented an extremely interesting Hop Grower’s House, inspired 
by traditional Lubelskie hop growing. The fact that many young 
architects promote pro ecological, modern or tradition based 
architectural solutions for wooden houses is inspiring. Regional 
governments are also involved in propagating design solutions 
based on local traditions (e.g. the 2010 competition to design 
a free standing, single family house for the rural areas of the 
Warmińsko Mazurskie voivodeship called “Your house – a dialo
gue with tradition”, announced by the Marshal of the Warmińsko
Mazurskie Voivodeship and the National Centre for the Study 
and Documentation of Monuments in co operation with the 
Olsztyn branch of the Association of Polish Architects).

kres tradycyjnemu budownictwu drewnianemu, jed
nocześnie coraz większą popularnością cieszyła się 
nowa funkcja drewnianego budynku: dom wakacyjny. 
Czasem na rekreacyjny dom przerabiano stary dom 
dziadków. Drewniane „dacze” budowano w ogromnej 
różnorodności form i jakości wykonania, również jako 
budynki nowe (najczęściej w formie domów z bali), 
reprezentujące głównie styl pseudozakopiański, nie
zależnie od tego, w jakim regionie kraju się pojawiały. 
W ostatnich latach niektóre stowarzyszenia i organiza
cje podejmują wysiłek na rzecz popularyzacji rodzimej, 
drewnianej architektury, będącej nie imitacją, a konty
nuacją dawnych wzorców7.

Drewniana architektura  
czy budownictwo drewniane?

Wśród teoretyków i badaczy architektury określenia 
architektura drewniana i  budownictwo drewniane 
używane są zamiennie. Specyfika tradycyjnej archi
tektury drewnianej polega na tym, że architekci nie 
przyczynili się zbytnio do jej powstawania i rozwoju 
form. Podstawowe nurty stylistyczne znane z historii 
architektury wiążą się przede wszystkim z rozwojem 
form murarskich. Jakkolwiek większość drewnianych 
budynków powstawała bez architektów, to wznoszący 
je budowniczy posiadali wiedzę pozwalającą na uzy
skanie obiektu, który spełniał witruwiańskie zasady 

 7 Dobrym przykładem był zorganizowany w 2014 roku 
międzynarodowy konkurs studencki na Współczesny Dom Wiej
ski. Z Polski wygrał go student Politechniki Lubelskiej M. Samo
rański, prezentując bardzo ciekawy Dom Chmielarza, inspirowany 
tradycjami lubelskiego chmielarstwa. Budujący jest fakt, że wielu 
młodych architektów propaguje proekologiczne, nowoczesne, 
lecz oparte na tradycji, rozwiązania architektoniczne dotyczące 
domów drewnianych. Regionalne samorządy angażują się również 
w propagowanie rozwiązań projektowych wpisanych w tradycje 
lokalne (na przykład konkurs z 2010 roku na projekt wolno stoją
cego domu jednorodzinnego dla terenów wiejskich województwa 
warmińsko mazurskiego pod nazwą „Twój dom – dialog z tra
dycją”, ogłoszony przez Marszałka Województwa Warmińsko
Mazurskiego, Krajowy Ośrodek Badań i Dokumentacji Zabytków 
we współpracy ze Stowarzyszeniem Architektów Polskich Oddział 
w Olsztynie).
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carpentry (it is significant that it was called an art) has 
not left many names of well known carpenters or build
ers. The spectacular architectural forms made of wood 
that even in the twentieth century were holy places, 
bridges, granaries or industrial buildings most often 
were constructed ‘without an architect’. Many houses 
and buildings were erected by the landlords themselves. 
Such architecture, deeply rooted in regional traditions 
and based on a particular carpenter’s construction 
methods handed down from generation to generation, 
can be called vernacular architecture. Most buildings 
representing this trend are houses and their particular 
form is a country house – a cottage.

With few exceptions, wooden architecture was 
developed in the countryside and small towns. The 
threat of fires meant that in urban centres the con
struction of entire buildings out of wood was quickly 
abandoned in favour of brick and stone, while most 
structures in small towns and suburbs remained 
wooden until the Second World War.

Material and techniques

The basic construction material in the area of modern 
Poland was wood. The oldest wooden architecture in the 
Polish lands was produced in the development of Slavic 
strongholds. The most primitive form of housing (albeit 
used until the beginning of the twentieth century) seen 
in the Slavic lands were dugouts and semi dugouts. 
Here, too, wood was also used in the construction of 
roof coverings, most often in the sokha beam system. 
A pitched roof supported by sokhas (vertical forked 
posts) and a transom (a level beam supported by the 
sokhas) was erected over a clear span interior. This 
extremely old construction system survived in folk 
architecture until the early twentieth century.

Various construction techniques were developed 
depending on the quality of the wood. Materials were not 
limited to wood, but to everything that could be obtained 
from a tree: branches, phloem, roots, bark (e.g. birch 
bark as insulation material) and wood shavings. The 

użyteczności, trwałości i  piękna. Sztuka ciesielska 
(znaczące, że zwana właśnie sztuką) nie pozostawiła 
po sobie nazwisk wielu znanych cieśli czy budowni
czych. Spektakularne formy architektoniczne wykonane 
z drewna, jakimi jeszcze do XX wieku były świątynie, 
mosty, spichrze czy budynki przemysłowe, najczęściej 
pozostawały budowlami powstałymi „bez architekta”. 
Wiele domów mieszkalnych i budynków gospodar
czych wznoszonych było własnymi siłami gospodarzy. 
Taką architekturę, mocno osadzoną w regionalnych 
tradycjach i opartą na przekazywanych z pokolenia na 
pokolenie ciesielskich metodach konstrukcji, możemy 
nazwać architekturą wernakularną. Najwięcej budowli 
reprezentujących ten nurt to domy mieszkalne i ich 
szczególna forma, jaką jest dom wiejski – chałupa.

Architektura drewniana, poza nielicznymi wyjąt
kami, była zabudową wsi i małych miast. Zagrożenie 
pożarowe spowodowało, że w centrach miast dosyć 
szybko zaprzestano wznoszenia z drewna całych budyn
ków i porzucono je na rzecz cegły i kamienia, jednak 
w małych miastach i na przedmieściach aż do II wojny 
światowej większość zabudowy pozostawała drewniana.

Materiał i techniki

Podstawowym materiałem budowlanym na terenie 
dzisiejszej Polski było drewno. Najstarsza drewniana 
architektura na ziemiach polskich tworzyła zabudowę 
słowiańskich grodów. Za najbardziej prymitywną (acz
kolwiek używaną do początku XX wieku) formę miesz
kania spotykanego na ziemiach słowiańskich uchodzą 
ziemianki i półziemianki. I tu również drewno było 
używane jako konstrukcja przekrycia dachu, najczę
ściej w układzie sochowym. Nad jednoprzestrzennym 
wnętrzem wykonywano dwuspadowy dach wparty na 
sochach (pionowych, rozwidlonych słupach) i ślemie
niu (belka pozioma wsparta na sochach). Ten bardzo 
stary system konstrukcyjny przetrwał w architekturze 
ludowej aż do początku XX wieku.

W  zależności od jakości drewna wykształciły się 
różne techniki budowlane. Jako materiału używano 
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main types of wood used in building construction were 
mainly coniferous: pine, spruce, fir and larch. Only a few 
elements of the building, such as the ground beams, were 
made of oak. Oak was also used in the construction of 
stud walls. Wooden walls were erected using several tech
niques and there were also buildings with mixed types 
of walls. The oldest construction types are the sokha
and transom, the post and plank and the blockwork 
structure; the slightly later stud wall technique appears 
in several varieties, or the specific half timbered tech
nique. There exists a very rich nomenclature for wooden 
construction elements and methods used for their erec
tion, which vary from region to region. In Polish wooden 
architecture, besides wooden materials, the following 
were also used: clays, straw in various forms, reeds, lime, 
stones, occasional bricks and agricultural materials such 
as chaff, chopped straw and hemp.

One of the oldest wooden construction techniques 
is the sokha beam technique mentioned above. The 
no rafter roofs, widely common in Scandinavia, was 
used in Poland for building granaries in the northern
most parts of Podlasie and the Suwałki region as well 
as in the construction of dome shaped granaries in 
Łemkowszczyzna and the Opole region.8 The no rafter 
construction appears in buildings with walls con
structed using the corner notched log technique. The 
weight of the roof was supported on round horizontal 
beams (pl. ślęgi) running parallel to the roof ridge and 
interlinked with the gable, which was an extension of 
the edge of the wall. 

A blockwork structure (fig. 3), present to varying 
degrees throughout the country, has regional differ
ences depending on the transverse shape of the beams 
and the type of sealing material. The greatest problem 
posed by this kind of construction were the meeting 
points of the beams, which required sealing. Depend
ing on the available material, the space was sealed with 
moss, leavings from spun flax or hemp, braided straw 
or a mixture of clay and chaff. Wealthier home owners 

 8 T. Czerwiński, 2012. Budownictwo Ludowe w Polsce. War
szawa: Muza, p. 21.

nie tylko drewna, ale wszystkiego, co można uzy
skać z  drzew: gałęzi, łyka, korzeni, kory (na przy
kład brzozowej jako materiału izolacyjnego), strużyn. 
Do wznoszenia budynków używano głównie drewna 
iglastego: sosny, świerku, jodły, modrzewia. Tylko 
niektóre elementy budynku, na przykład podwaliny, 
wykonywano z dębu. Z drewna dębowego powstawały 
też konstrukcje ścian szkieletowych. Ściany drew
niane były wznoszone w  kilku technikach, zdarzały 
się również budynki o  mieszanych rodzajach ścian. 
Najstarsze konstrukcje to konstrukcja sochowo
ślemieniowa, sumikowo łątkowa i  zrębowa, nieco 
późniejszą jest konstrukcja szkieletowa, występująca 
w  kilku odmianach, czy specyficzna konstrukcja 
przysłupowa. Istnieje bardzo bogate nazewnictwo 
poszczególnych elementów konstrukcji drewnianych 
i metod ich wznoszenia, różniące się w zależności od 
regionu. W polskiej architekturze drewnianej, oprócz 
materiałów pochodzenia drzewnego, używano: gliny, 
słomy w  różnych formach, trzciny, wapna, kamieni, 
rzadziej cegły, oraz materiałów pochodzących z  rol
nictwa: plew, sieczki, konopi.

Za jedną z najstarszych konstrukcji drewnianych 
uchodzi wspomniana już konstrukcja sochowa. Cie
kawą konstrukcją jest konstrukcja ślęgowa dachów, 
występująca powszechnie w Skandynawii; w Polsce sto
sowana przy budowie spichrzy na północnym krańcu 
Podlasia i Suwalszczyźnie, oraz w konstrukcji kopu
lastych spichrzy na Łemkowszczyźnie i Opolszczyź
nie8. Konstrukcja ślęgowa występowała w budynkach 
o wieńcowej konstrukcji ścian. Ciężar dachu opierał się 
na równoległych do kalenicy, okrągłych belkach (slegi 
lub ślęgi) powiązanych ze szczytem budynku, który był 
przedłużeniem zrębu.

Konstrukcja zrębowa (ilustr. 3), występująca 
w różnym zakresie na całym obszarze kraju, posiada 
regionalne różnice polegające na kształcie przekroju 
belek, rodzaju materiału uszczelniającego. Najwięk
szym problemem przy tego rodzaju konstrukcji były 

 8 T. Czerwiński, Budownictwo Ludowe w Polsce, Muza, 
Warszawa 2012, s. 21.
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used exterior shuttering made of pine boards, which 
additionally reinforced the structure. The most impor
tant elements of the structure – locks, quoins and roof 
trusses – depended on the skill of the carpenter. The 
first layer of beams, upon which a wreath was laid, 
was the substructure. Where possible, it was made of 
harder woods with larger cross sections, such as oak. 
The substructure also became a rather high entrance 
threshold. Many wooden elements of a house were 
extremely symbolic or even magical (the substructure, 
threshold, crossbeam, the stove). Characteristic rosettes 
were carved on the crossbeam or ceiling beams. This 
was a peculiar carpenter signature which needed to 
be done using a compass, an expensive tool owned 
only by true builders. The roof planking was made of 
reeds, straw, wooden batten, shingles or chips, ceramic 
roof tiles (in northern and western Poland). Shingle 
covered walls were also a feature of extremely impor
tant buildings such as Catholic or Orthodox churches, 
which reinforced the structure of the blockwork walls 
quite well.

Roof trusses were much more complex than the wall 
construction systems, giving carpenters the opportu
nity to demonstrate their flare for engineering. Pol
ish wooden architecture was characterised by a rich 

styki belek, wymagające uszczelnienia. W zależności 
od dostępności materiału przestrzenie uszczelniano 
mchem, odpadami z przędzy lnianej lub konopnej, sło
mianymi warkoczami lub mieszanką gliny z sieczką. 
Zamożniejsi właściciele stosowali zewnętrzny sza
lunek z pionowych desek, który dodatkowo zabez
pieczał konstrukcję. Od umiejętności cieśli zależało 
wykonanie najważniejszych elementów konstrukcji: 
zamków, naroży i więźby. Pierwsza warstwa belek, na 
których kładziono wieniec to belki podwaliny. O ile 
było to możliwe wykonywano ją z twardszego drewna 
o większym przekroju, na przykład z dębu. Podwalina 
stawała się też progiem wejściowym, dość wysokim. 
Wiele elementów drewnianego domu miało znaczenie 
symboliczne lub wręcz magiczne (podwalina, próg, 
sosręb, piec). Na siestrzanie lub belkach stropowych 
wycinano charakterystyczne rozety. Był to swoisty pod
pis cieśli, do wykonania którego trzeba było użyć cyr
kla, cennego narzędzia, jakie posiadał tylko prawdziwy 
budowniczy. Poszycie dachu wykonywano z trzciny, 
słomy, drewna w formie dranic, gontu lub wiórów, 
ceramicznej dachówki (północna i zachodnia Polska). 
Gontem pokrywano również ściany bardziej okazałych 
budowli, jak na przykład kościoły i cerkwie, co dosko
nale zabezpieczało konstrukcję zrębową ścian.

3. Wznoszenie budowli zrębowej, 2008, fot. Haliak,  
https://commons.wikimedia.org, domena publiczna,  
[dostęp: 20.09.2015] 
3. Erecting a framework structure, 2008, photo by Haliak,  
https://commons.wikimedia.org, public domain, [accessed: 20.09.2015]
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variety of roofs and structural systems. A major fea
ture of traditional Polish wooden architecture was the 
abundance of roof forms. The hipped roof with a short 
ridge similar in type to a hip roof is said to be the old
est form. With the development of building plans and 
the desire for square homes, roofs took on hipped and 
gabled forms (with the top of the gable in the shape 
of a vertical timber wall). Subsequently, other types 
of roofs developed: the jerkin head roof (known from 
the eighteenth century as a Polish mansard roof) and 
pitched roof with carefully constructed gables which 
often contained a window illuminating the garret. The 
roof type was often significant for the function of the 
garret – for example, a roof with a smoke hole, a small 
opening that let out smoke from the garret of the huts 
with no chimney. These garrets were mostly used for 

O wiele bardziej skomplikowane niż systemy kon
strukcyjne ścian i  dające możliwość wykazania się 
cieśli zmysłem inżynierskim, były więźby dachowe. 
Charakterystyczne dla polskiej architektury drewnia
nej było bogactwo form dachów i  systemów kon
strukcyjnych. Za główną cechę tradycyjnej polskiej 
architektury drewnianej zwykło się uważać bogactwo 
form dachów (ilustr. 4). Za najstarszą formę przyjmuje 
się dach czterospadowy, o krótkiej kalenicy, zbliżony 
typem do dachu brogowego. W miarę rozwoju rzutu 
budynku i dążeniu do prostokątnej formy chaty dach 
przyjmował formę czterospadowego oraz dwuspado
wego półszczytowego (z górną częścią szczytu w formie 
odeskowanej pionowej ściany). W  dalszej kolejno
ści wykształciły się inne formy dachów: naczółkowy 
(zwany od XVIII wieku dachem łamanym polskim) 

4. Główne typy dachów na chatach wiejskich, repr.: Z. Gloger, Budownictwo 
drzewne i wyroby z drzewa w dawnej Polsce, t. 1, Druk. W. Łazarskiego, 
Warszawa 1907, s. 198 
4. Major types of roofs on village cottages, reproduced in: Z. Gloger, 1907. 
Budownictwo drzewne i wyroby z drzewa w dawnej Polsce, vol. 1. Warszawa: 
Druk. W. Łazarskiego, p. 198



64

storing temporarily unneeded possessions, and only 
rarely served as sleeping places. This was due to the risk 
of fire, particularly in thatched buildings. The structural 
ceiling was usually insulated with pugging made of 
chaff and clay.

Roofs atop buildings with large spans and wide 
plans (e.g. over churches, synagogues, barns and manor 
houses) took on the most specific wooden form in Pol
ish architecture: the mansard roof (Polish, Cracovian). 
This form originated in the eighteenth century. The 
relatively simply designed roof truss did not require 
long stretches of rafters. The division of the tracts was 
obtained by supporting the rafters on purlins braced by 
a row of beams (a double rafter, which could addition
ally serve as the framework for a partition wall in the 
garret). Polish hipped mansard roofs covered buildings 
of various functions: manor houses, inns, taverns, town 
halls, synagogues, granaries and residential homes in 
towns.

A construction breakthrough for wooden buildings 
took place in the nineteenth century. Mechanised tools 
had an impact not only on the ease of raising a structure 
and working wood, but also in developing new forms 
of architectural details. The boarded exterior walls of 
buildings with vertical elements fastened by thin slats 
and having cut out geometric floral ornamentation 
on the boards trimming the eaves, rooftops, verandas, 
balustrades, etc. became popular. The richest stylistic 
forms appeared in spa and holiday towns and were 
popularly called “Świdermajer”.9

Village houses

Wooden village houses, known as huts or cottages, 
were characterised by their extremely simple layout 
(figs. 5–7). Depending on the number of rooms, it could 
be divided into one room (the oldest, with a single 
space) or multiple rooms. With respect to traditional 

 9 More about this style at: http://www.swidermajer.pl, 
[accessed: 16.09.2015].

i dwuspadowy ze starannie wykończoną ścianą szczy
tową, w  której często znajdowało się okno doświe
tlające poddasze. Forma dachu mówi też o  funkcji 
poddasza – na przykład dach z dymnikiem, niewielkim 
otworem, którym w  chatach pozbawionych komina 
wydobywał się dym z przestrzeni poddasza. Poddasze 
najczęściej wykorzystywano do celów magazynowania 
chwilowo niepotrzebnego dobytku, rzadziej jako miej
sce do spania. Wynikało to z zagrożenia pożarowego, 
zwłaszcza w  budynkach krytych słomą. Ocieplenie 
stropu wykonywane było najczęściej w postaci polepy 
z plew i gliny.

Dach nad budynkami o  dużych rozpiętościach 
i szerokim rzucie (na przykład nad kościołami, syna
gogami, stodołami, dworami) przyjmował najbardziej 
specyficzną w polskiej architekturze drewnianej formę 
dachu łamanego (polskiego, krakowskiego). Forma ta 
została zapoczątkowana w XVIII wieku. Stosunkowo 
prosta konstrukcja więźby dachowej nie wymagała 
długich odcinków krokwi. Podział połaci uzyskiwano 
przez wsparcie krokwi na płatwiach podpartych rzę
dem słupków (podwójny stolec, który mógł pełnić 
dodatkową funkcję szkieletu dla ściany działowej na 
poddaszu). Czterospadowy dach łamany polski pokry
wał budynki o rozmaitych funkcjach: dwory, karczmy, 
zajazdy, ratusze, synagogi, spichrze oraz domy miesz
kalne w miastach.

Przełom w wykonawstwie drewnianych budynków 
nastąpił w XIX wieku. Mechaniczne narzędzia miały 
wpływ nie tylko na łatwość wznoszenia konstrukcji, 
obróbki drewna, ale i na wykształcenie się nowych 
form detali architektonicznych. Popularne stało się 
deskowanie zewnętrznych ścian budynków pionowymi 
elementami z nabijanymi cienkimi listwami oraz wyci
nanie zgeometryzowanych roślinnych ornamentów 
w deskach wykończenia okapów, szczytów, ganków, 
balustrad itd. W najbogatszej formie styl występował 
w architekturze miejscowości uzdrowiskowych i let
niskowych, i popularnie zwany był świdermajerem9.

 9 Więcej na temat stylu na: http://www.swidermajer.pl, 
[dostęp: 16.09.2015].
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wooden residential architecture (particularly cottages), 
one can apply a designation relating to the layout of 
the building, defining them as a single bay, semi bay, 
two bay or multi bay cottage. The simplest set up is 
the single bay, which means that all of the rooms are 
located in a single row along the roof ridge. The width 
of such a building would not exceed more than 5 m. 
A semi bayed set up consists of at least two rooms on 
one side of the wall set parallel to the roof ridge with 
a wall running in a single track on the other side. The 
width of the entire building is, naturally, identical on 
both sides of the wall.10 In semi bayed cottages, we can 
speak of rooms, i.e. living rooms, a hall and chambers. 
Because in practise the layout of a country house always 

 10 J. Czajkowski, 2011. Dom drewniany w Polsce. Tysiąc lat 
historii. Kraków: Nomos, pp. 13, 14.

Dom wiejski

Drewniane domy wiejskie, zwane chatami lub cha
łupami (ilustr. 5–7), charakteryzował najprostszy 
plan. W  zależności od ilości pomieszczeń można 
podzielić je na jednownętrzowe (najstarsze z jednym 
pomieszczeniem) lub wielownętrzowe. W odniesieniu 
do tradycyjnej drewnianej architektury mieszkalnej 
(zwłaszcza chałup) stosuje się określenie dotyczące 
planu budynku, określając je jako: chałupa jednotrak
towa, półtoratraktowa, dwutraktowa czy wielotraktowa. 
Najprostszy jest układ jednotraktowy, co oznacza, że 
wszystkie pomieszczenia znajdują się w jednym rzędzie, 
wzdłuż kalenicy. Szerokość takiego budynku zwykle 
nie przekraczała 5 m. W układzie półtoratraktowym 
przynajmniej dwa pomieszczenia po jednej stronie 
sieni ułożone są równolegle do kalenicy, a po drugiej 
stronie sieni biegną w jednym trakcie. Szerokość całego 
budynku jest oczywiście jednakowa po obu stronach. 

5. Oryginalna chałupa wiejska kryta strzechą, wschodnia Małopolska (okolice Rymanowa), 
1961, fot. HZ, https://commons.wikimedia.org, domena publiczna, [dostęp: 20.09.2015] 
5. Original thatched hut., eastern Małopolska (Rymanów area), 1961, photo by HZ,  
https://commons.wikimedia.org, public domain, [accessed: 20.09.2015]

6. Zagroda wiejska od strony drogi, Sarbinowo, powiat żniński, województwo kujawsko‑
‑pomorskie, 1959, fot. J. Burszta, Cyfrowe Archiwum im. Józefa Burszty, fot. na licencji  
CC BY ‑SA 
6. View of a farmstead from the road in Sarbinowo, Żnin county, Bydgoszcz prov., 1959, 
photo by J. Burszta, Józef Burszta Digital Archives, CC BY ‑SA

7. Zagroda wiejska od strony drogi, Sarbinowo, powiat żniński, województwo kujawsko‑
‑pomorskie, 1959, fot. J. Burszta, Cyfrowe Archiwum im. Józefa Burszty, fot. na licencji  
CC BY ‑SA 
7. View of a farmstead from the road in Sarbinowo, Żnin county, Bydgoszcz prov., 1959, 
photo by J. Burszta, Józef Burszta Digital Archives, CC BY ‑SA
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was rectangular in shape, the entry hallway was situ
ated on the longest or shortest side – this is where the 
terms wide front or narrow front house come from. 
Often what is known as a threshing floor adjoined the 
corridor leading to the chamber.

The task of the corridor was to protect the inte
rior chambers and it functioned as a buffer zone at the 
entrance to the house. Crossing the high threshold, 
which often was accompanied by the necessity to duck 
one’s head under the low doors, was symbolic.

The basic living space was the room. In richer cot
tages, there could be two rooms. In some regions, they 
were divided into a white room (used festively, with 
a whitewashed interior) and a black room (where eve
ryday activities and cooking took place, and the walls 
were blackened by smoke from the hearth).

The room or corridor were often connected to the 
chamber – a room most often devoid of large window 
openings and meant for storing the house owner’s most 
valuable objects and possessions. 

The ceiling often did not cover the entire area of the 
hut, but only the living room, creating a kind of loft. 
A construction element for the building known as the 
crossbeam (connecting in the middle of the longitu
dinal walls), often apart from the carpenter’s mark – 
rosettes – had inscriptions, decorations and the date 
of the building’s construction.

The aesthetics of the exterior of a  wooden hut 
resulted not only from the properties of the nobly 
ageing building materials, but also from the repair 
and decorative procedures regularly performed by its 
inhabitants. Caring about the state of a wooden house 
guaranteed its longevity.

The regional differences in the appearance of wooden 
houses in the countryside and in towns, as well as holy 
places or other buildings, resulted from the availability 
and quality of building materials, local building tradi
tions, the affluence of the residents and later also from 
the prevailing laws in a particular place. Most often, in 
defining regional types of wooden architecture one will 
apply nomenclature corresponding to the geographical 
region or ethnic groups in the population. The border 

W chałupach dwutraktowych po obu stronach sieni 
występują dwa rzędy pomieszczeń10. W odniesieniu 
do wnętrza wiejskiego domu możemy mówić o izbach, 
czyli pomieszczeniach mieszkalnych, sieni i komorach. 
Ponieważ praktycznie plan wiejskiego domu zawsze 
miał kształt prostokąta, sień wejściowa sytuowana była 
na dłuższym lub krótszym boku – stąd określenie ter
minologiczne domu szerokofrontowego lub wąsko
frontowego. Często w miejscu sieni do izby przylegało 
tak zwane boisko.

Strefą buforową przy wejściu do domu była sień, 
której zadaniem była też ochrona wnętrza izby. Przekro
czenie wysokiego progu, któremu często towarzyszyła 
konieczność pochylenia głowy w niskich drzwiach, 
miało wymiar symboliczny.

Podstawowym pomieszczeniem mieszkalnym 
była izba. W bogatszych chałupach mogły znajdować 
się dwie izby. W niektórych regionach występował 
podział na izbę białą (używaną odświętnie, pobie
loną wewnątrz) i izbę czarną (w której prowadzono 
codzienne życie, gotowano, a ściany zaczerniał dym 
z paleniska).

Izba lub sień często łączyły się z komorą – pomiesz
czeniem najczęściej pozbawionym większych otwo
rów okiennych, przeznaczonym do przechowywania 
najcenniejszych przedmiotów i dobytku gospodarzy.

Powała, czyli sufit, często zakrywała nie całą 
powierzchnię chaty, lecz jedynie izbę mieszkalną, two
rząc rodzaj strychu. Element konstrukcji budynku, 
zwany sosrębem (łączący w środkowej części ściany 
podłużne), często oprócz znaku cieśli – rozety – posia
dał inskrypcję, ozdoby i datę wzniesienia budynku. 

Estetyka zewnętrzna drewnianej chaty wynikała nie 
tylko z właściwości szlachetnie starzejących się mate
riałów budowlanych, ale również z zabiegów napraw
czych i dekoracyjnych wykonywanych regularnie przez 
mieszkańców. Dbałość o stan drewnianego domu była 
gwarancją jego długowieczności.

 10 J. Czajkowski, Dom drewniany w Polsce. Tysiąc lat historii, 
Nomos, Kraków 2011, s. 13, 14.
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changes after the Second World War as well as reset
tlement actions resulted in the destruction of regional 
forms.

Urban houses

Medieval wooden towns often burnt down. The 
wooden building structures, roofs covered by shin
gles and the gable fronted layout with the eaves often 
adjacent to each other or standing very close together 
was conducive to this. After a conflagration it was not 
always possible to rebuild the houses in an identical 
manner. Construction laws, one of the main objec
tives of which was to improve the fire safety of cities, 
sought to reduce the number of wooden buildings in 
city centres. In cities, it was gradually forbidden to 
erect bobstay chimneys, cover roofs with thatch and 
later with shingles, and also erect wooden buildings. 
These laws related to royal towns, but in practise they 
were not always respected everywhere. As a result, until 
the Second World War, most of the buildings in small 
towns, particularly in southern and eastern Poland, 
remained wooden.

The wooden architecture of the small town mid
dle class was dependent on urban planning as well as 
regional and local techniques. The rule was that the 
height of residential buildings was even. The size and 
shape of the plots determined the ways they were built. 
Many small towns had buildings that were agricultural 
in character, with plots upon which, besides residential 
homes, farm buildings, stables and warehouses were 
located. Often, the entire plot was fenced, and entry to 
the plot was organised in the form of a gate located next 
to the house or through the centre of the building.11

The form of an urban wooden house differed from 
a cottage mainly in terms of the different lifestyle and 
needs of town residents. The ground floor of the build
ing frequently contained a shop, workshop or ‘service 

 11 I. Tłoczek, 1980. Polskie budownictwo drewniane. Wro
cław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich, pp. 99–101.

Różnice regionalne w  wyglądzie drewnianych 
domów wiejskich, miejskich, świątyń czy innych 
budynków wynikały z dostępności i  jakości materia
łów budowlanych, lokalnych tradycji budowlanych, 
zamożności mieszkańców, a później także z panujących 
w  danym miejscu praw. Określając typy regionalne 
architektury drewnianej, najczęściej stosuje się nazew
nictwo odpowiadające krainom geograficznym lub 
grupom etnicznym zamieszkującej je ludności. Zmiana 
granic po II wojnie światowej oraz akcje przesiedleńcze 
spowodowały zatracenie form regionalnych.

Dom miejski

Drewniane średniowieczne miasta często się paliły. 
Sprzyjała temu drewniana konstrukcja budynków, 
przykrycie gontem dachów oraz szczytowy układ 
zabudowy, często przylegającej do siebie okapami lub 
stojącej w bardzo małej odległości. Po pożodze nie 
zawsze można było odbudować domy w identyczny 
sposób. Przepisy budowlane, których jednym z pod
stawowych celów było podniesienie bezpieczeństwa 
pożarowego miast, dążyły do ograniczenia występo
wania drewnianej zabudowy w centrach miast. W mia
stach sukcesywnie zabraniano wznoszenia kominów 
sztagowych, krycia dachów słomą, a później gontem, 
a także wznoszenia budynków drewnianych. Przepisy 
te odnosiły się do miast królewskich, jednak w praktyce 
nie zawsze i nie wszędzie były respektowane. W efek
cie, do II wojny światowej większość zabudowy mało
miasteczkowej, zwłaszcza w południowej i wschodniej 
Polsce, pozostawała drewniana.

Małomiasteczkowa drewniana architektura miesz
czańska uzależniona była od rozplanowania urba
nistycznego oraz lokalnych technik regionalnych. 
Zasadą było, że wysokość budynków mieszkalnych była 
wyrównana. Wielkość i kształt działek warunkował 
sposób ich zabudowy. Wiele małych miast posiadało 
rolniczy charakter zabudowy, z działkami, na których 
oprócz domu mieszkalnego mieściły się zabudowania 
gospodarcze, inwentarskie i magazynowe. Często cała 
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point’, the residential part usually also included the 
garret or a storey, which was unheard of in country 
cottages. Urban houses, in contrast to cottages, had 
cellars. An element typical of small town wooden archi
tecture – arcades – were used for the greater comfort 
of the ground floors. Connected, they would protect 
from bad weather conditions and were accompanied 
by wooden walkways facilitating pedestrian movement 
around the market square, which was not always paved.

The arcaded houses in small towns were most often 
supported on posts, but this was not the rule. In south
ern regions, there were corner arcades, which were 
supported by lines extending from the gable wall.12

Arcaded houses existed in different areas of present
day Poland in many forms (figs. 8–12). In Żuławy 
(Lipki, Marynowo and Orłowo) and Powiśle (Jelonki 
town, Słonecznik), arcaded houses were popular among 
the wealthier farmers between the seventeenth and 
nineteenth centuries, and their residential functions 
were combined with those of a granary located in the 
attic. The granary above the arcade could be accessed 
by stairs from the corridor while the loading and 
unloading of the grain took place via an opening in the 
floor with the use of ropes and a turnstile. An arcade 
supported by three posts emphasised the entrance. 
Particularly noteworthy were the sculpted posts with 
angle braces, which together with the pile cap created 
a frame formed in accordance with the distribution of 
forces acting on the structure. The shape of the posts, 
which narrowed towards the bottom, was reinforced in 
the upper part by angle braces13, testifying to the skill 
of the carpenters of the time at linking construction 
efficiency with aesthetic effects. The arcade covering the 
porch was an extremely functional solution, allowing 
for many tasks to be carried out outside the building.

Masuria was home to arcaded cottages, where 
a 40–60 cm arcade created by the wall of the garret 

 12 I.e. the last beams of the framework, gradually moving 
out in the form of a cantilever, often carved.
 13 I. Tłoczek, 1980. Polskie budownictwo drewniane. Wro
cław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich, pp. 99–101.

działka była ogrodzona, a wjazd zorganizowany był 
w formie bramy znajdującej się obok domu lub przez 
środek budynku (w przypadku domów zajezdnych)11.

Forma drewnianego domu miejskiego różniła się 
od chałup, przede wszystkim z uwagi na inny styl życia 
i potrzeby mieszkańców miast. W parterze budynku 
często znajdował się sklep, warsztat lub lokal usługowy, 
część mieszkalna zazwyczaj obejmowała też poddasze 
lub piętro, co było niespotykane w wiejskich chałupach. 
Miejskie domy, w przeciwieństwie do chałup, bywały 
podpiwniczone. Dla większej wygody korzystania 
z parterów elementem typowym dla miasteczkowej 
architektury drewnianej były podcienia (podsienia). 
Połączone ze sobą, dawały schronienie przed czynni
kami atmosferycznymi, a towarzyszące im drewniane 
chodniki ułatwiały pieszym poruszanie się wokół placu 
rynkowego, który nie zawsze był wybrukowany.

Podcienia domów małomiasteczkowych najczęściej 
wspierały się na słupach, jednak nie było to regułą. 
W  rejonach południowych zdarzały się podcienia 
w formie przyłapu wspartego na wysuniętych ze ściany 
szczytowej rysiach12.

Domy podcieniowe istniały na terytorium obecnej 
Polski w różnych odmianach (ilustr. 8–12). Na Żuła
wach (Lipki, Marynowo, Orłowo) i Powiślu (miejsco
wość Jelonki, Słonecznik) od XVII do XIX wieku wśród 
bogatszych rolników popularne były domy podcie
niowe, w których funkcja mieszkalna połączona była ze 
spichrzem znajdującym się na poddaszu. Do spichrza 
nad podcieniem można było dostać się schodkami 
z sieni, zaś załadunek i wyładunek zboża odbywał się 
przez otwór w podłodze, za pomocą liny na kołowro
cie. Podcień wsparty na trzech słupach akcentował 
wejście. Na uwagę zasługują szczególnie rozrzeźbione 
słupy z mieczami, które wraz z oczepem tworzą ramę, 
ukształtowaną zgodnie z rozkładem sił działających na 
konstrukcję. Forma zwężających się do dołu słupów, 

 11 I. Tłoczek, Polskie budownictwo drewniane, Zakład Naro
dowy im. Ossolińskich, Wrocław 1980, s. 105–107.
 12 Czyli ostatnich belkach zrębu, stopniowo wysuwanych 
w formie wspornika, często rzeźbionych.
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8. Mikoszewo, ulica Gdańska 68, dom podcieniowy, 2009, fot. Piastu,  
https://commons.wikimedia.org, fot. na licencji CC BY ‑SA, [dostęp: 20.09.2015] 
8. Mikoszewo, 68 Gdańska Street, arcaded house, 2009, photo by Piastu,  
https://commons.wikimedia.org, CC BY ‑SA, [accessed: 20.09.2015]

9. Bystrze, menonicki dom podcieniowy, 2010, fot. T. Przechlewski,  
https://commons.wikimedia.org, fot. na licencji CC BY ‑SA, [dostęp: 20.09.2015] 
9. Bystrze, Mennonite arcaded house, 2010, photo by T. Przechlewski,  
https://commons.wikimedia.org, CC BY ‑SA, [accessed: 20.09.2015]

10. Józefów Biłgorajski, dom podcieniowy, repr.: Wieś i miasteczko. Materiały do 
architektury polskiej, red. Z. Kalinowski, t. 1, Gebethner i Wolff, Warszawa 1916, ilustr. 259, 
domena publiczna 
10. Józefów Biłgorajski, arcaded house, reproduced in: Z. Kalinowski, ed. 1916.  
Wieś i miasteczko, vol. 1. Warszawa: Gebethner i Wolff, fig. 259, public domain

11. Wrzelowiec, chałupa z podcieniem, repr.: Z. Gloger, Budownictwo drzewne i wyroby 
z drzewa w dawnej Polsce, t. 1, Druk. W. Łazarskiego, Warszawa 1907, s. 147, domena 
publiczna 
11. Wrzelowiec, cottage with an arcade, reproduced in: Z. Gloger, 1907. Budownictwo 
drzewne i wyroby z drzewa w dawnej Polsce, vol. 1. Warszawa: Druk. W. Łazarskiego, 
p. 147, public domain

12. Lublin, ulica Jateczna, dom drewniany, rys. J. Smoliński, repr.: Z. Gloger, Budownictwo 
drzewne i wyroby z drzewa w dawnej Polsce, t. 1, Druk. W. Łazarskiego, Warszawa 1907, 
s. 224, domena publiczna 
12. Lublin, Jateczna Street, wooden house, drawing by J. Smoliński, reproduced in: 
Z. Gloger, 1907. Budownictwo drzewne i wyroby z drzewa w dawnej Polsce, vol. 1. 
Warszawa: Druk. W. Łazarskiego, p. 224, public domain
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jutting out did not protect the entryway, but rather 
acted as decoration (today this type of building has 
virtually disappeared, but there is an interesting exam
ple of a surviving house in the village of Klon, in the 
Szczytno district). 

The most frequently encountered form of arcaded 
houses are those with the arcade located on the gable 
wall (a narrow front cottage) and supported by 3–5 
posts. A particular example of an arcaded house, said 
to be one of the oldest surviving (1572), is located in 
Gdańsk Lipce. The building was erected using a frame
work construction originally filled with wicker and 
clay, which was replaced by bricks during renovation 
works in the 1960s.14 The house measures 12 × 20 m, 
with an eight span arcade protecting the entrance to 
the original second storey corridor. 

In some regions, arcaded houses are located with 
their roof ridges parallel to the walls of the market 
square, as noted in the nineteenth century in Wojsławice 
(originally, the buildings on the market square were 
gable fronted).

Religious buildings

Wooden religious buildings were a characteristic ele
ment of Poland’s cultural landscape until the Second 
World War (fig. 13). The relative freedom of religion 
contributed to the building of shrines for many reli
gions and faiths, which along with regional traditions 
contributed to the immense wealth of architectural 
forms of these buildings. Wooden Roman Catholic 
churches were most often erected on a rectangular plan 
connected to a rectangular nave or multilaterally ended 
presbytery. Another element was the sacristy adjoining 
the presbytery (most often from the northern side). 
Medieval churches were covered with high, single
ridged roofs that covered the nave and the presby
tery. A distinction of four types of late Gothic wooden 

 14 G. Ruszczyk, 2009. Architektura drewniana w Polsce. War
szawa: Muza, p. 394.

usztywnionych w górnej części przez miecze świadczy 
o  umiejętnościach łączenia przez ówczesnych cieśli 
konstrukcyjnej racjonalności z efektem estetycznym13. 
Podcienia osłaniające przyzbę były rozwiązaniem bar
dzo funkcjonalnym, umożliwiającym wykonywanie 
wielu prac na zewnątrz budynku.

Na Mazurach występowały chałupy podcieniowe, 
w których wysunięty o 40–60 cm podcień, utworzony 
przez wysuniętą ścianę poddasza, nie ochraniał wejścia, 
lecz pełnił funkcję dekoracyjną (obecnie zabudowa ta 
praktycznie zniknęła, ciekawy przykład zachowanego 
domu znajduje się we wsi Klon, powiat szczycieński).

W najczęściej spotykanej formie domu podcienio
wego, podcień mieścił się w ścianie szczytowej (chałupa 
wąskofrontowa) i wsparty był na 3–5 słupach. Szcze
gólny przykład domu podcieniowego, uchodzącego za 
jeden z najstarszych (1572) zachowanych, znajduje się 
w Gdańsku Lipcach. Budynek wzniesiono w konstruk
cji szkieletowej wypełnionej pierwotnie wikliną i gliną, 
którą w trakcie prac modernizacyjnych w latach 60. XX 
wieku zastąpiono cegłami14. Wymiary domu wynoszą 
12 × 20 m. Podcień jest ośmioprzęsłowy i chroni wejście 
do pierwotnie dwukondygnacyjnej sieni.

W niektórych rejonach domy podcieniowe usta
wiane były kalenicowo do ściany rynku, tak jak miało 
to miejsce od połowy XIX wieku w  Wojsławicach 
(pierwotnie zabudowa rynku pozostawała w układzie 
szczytowym).

Budowle sakralne

Drewniane budowle sakralne były charakterystycznym 
elementem krajobrazu kulturowego Polski do II wojny 
światowej (ilustr. 13). Stosunkowa swoboda wyzna
niowa przyczyniła się do powstawania świątyń wielu 
religii i wyznań, co wraz z tradycjami regionalnymi 

 13 I. Tłoczek, Polskie budownictwo drewniane, Zakład Naro
dowy im. Ossolińskich, Wrocław 1980, s. 99–101.
 14 G. Ruszczyk, Architektura drewniana w Polsce, Muza, 
Warszawa 2009, s. 394.
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churches has developed on the basis of truss construc
tion: the Małopolska, Mazowiecka, Śląska and Wiel
kopolska forms. A framework tower was most often 
erected at the front of the church. 

A symbolic construction element for a wooden 
church was the so called rainbow arch that closed 
the so called rainbow opening, which was located in 
the wall between the nave and the presbytery, and in 
construction terms was the place connecting the wall 
framework of the nave with the presbytery. In the upper 
part of the opening there often was set a ‘rainbow’ beam, 
upon which a crucifix was placed. The rainbow opening 
could be of different shapes (semi circular, trapezoidal, 
trefoil, etc.), being adapted to the prevailing architec
tural fashion or style. Windows in wooden churches 

przyczyniło się do ogromnego bogactwa form archi
tektonicznych tych budowli. Kościoły drewniane 
rzymskokatolickie wznoszone były najczęściej na 
planie prostokąta z dostawionym do nawy prostokąt
nym lub wielobocznie zakończonym prezbiterium. 
Dodatkowym elementem była zakrystia przylegająca 
do prezbiterium (najczęściej od strony północnej). 
Średniowieczne kościoły kryte były wysokimi jed
nokalenicowymi dachami, które przykrywały nawę 
i prezbiterium. Ze względu na konstrukcję wiązarów 
wyróżnia się cztery typy późnogotyckich form kościo
łów drewnianych: małopolską, mazowiecką, śląską 
i wielkopolską. Na froncie kościoła często sytuowano 
wieżę o konstrukcji szkieletowej.

13. Kościół drewniany w Harklowej, 2009, fot. M., E. Wojciechowscy,  
https://commons.wikimedia.org, fot. na licencji CC BY ‑SA, [dostęp: 20.09.2015] 
13. Wooden church in Harklowa, 2009, photo by M. and E. Wojciechowski,  
https://commons.wikimedia.org, CC BY ‑SA, [accessed: 20.09.2015]

14. Cerkiew w Chotyńcu, 2006, fot. W. Pysz,  
https://commons.wikimedia.org, fot. na licencji CC BY ‑SA, [dostęp: 20.09.2015] 
14. Orthodox church in Chotyniec, photo by W. Pysz,  
https://commons.wikimedia.org, CC BY ‑SA, [accessed: 20.09.2015]

15. Kościół pokoju w Świdnicy, 2008, fot. Wisniowy,  
https://commons.wikimedia.org, fot. na licencji CC, [dostęp: 20.09.2015] 
15. Church of Peace in Świdnica, 2008, photo by Wisniowy,  
https://commons.wikimedia.org, CC, [accessed: 20.09.2015]
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took their shapes following the reigning trends in stone 
architecture – e.g. in late Gothic churches, they were 
topped with a sharp arc (Krużlowa Wyżna, Nowy Sącz 
county).

The functionality of wooden churches grew thanks 
to the use of the exterior roofing structures surrounding 
the walls of the building called ‘Saturdays’ [pl. soboty]. 
Wooden churches erected during the Baroque period 
were characterised by a tri axial façade with two towers, 
a triangular roof ridge and details in the corresponding 
style (Tomaszów Lubelski).

Greek Catholic (Uniate), and later Orthodox chur
ches, appearing in southern and eastern Poland had 
richer exterior forms than Roman Catholic churches 
(fig. 14).

Greek Catholic churches had most often a form con
sisting of three parts – the women’s section, nave and 
the altar – covered by tent roofs crowned by cupolas. 
The nave was the most important part of the building. 
The women’s section, which was also a porch, was some
times preceded by a vestibule. There are many differ
ent layouts for these churches: bipartite (with a square 
nave, rectangular or octagonal women’s gallery with an 
annexe), with a more narrow presbytery, designed on 
the layout of a Greek cross, or a more segmented one 
with an added vestibule, bell tower or sacristy.

The wooden churches had relatively small window 
openings. In case of blockwork construction this is 

Symbolicznym elementem konstrukcji drewnianego 
kościoła była tak zwana tęcza – łuk zamykający otwór 
zwany tęczowym, znajdujący się w  ścianie pomię
dzy nawą a prezbiterium, a w sensie konstrukcyjnym 
będący miejscem połączenia zrębu ścian nawy z pre
zbiterium. W górnej części otworu często umieszczano 
belkę zwaną tęczową, na której ustawiano krucyfiks. 
Otwór tęczowy mógł mieć różny kształt (półkolisty, 
trapezowy, trójlistnej koniczyny itp.), dostosowując 
się do panującej mody lub stylu architektonicznego. 
Okna w drewnianych świątyniach swoim kształtem 
podążały za nurtami panującymi w architekturze muro
wanej – na przykład w późnogotyckich kościołach były 
zakończone łukiem ostrym (Krużlowa Wyżna, powiat 
nowosądecki). Funkcjonalność kościołów drewnianych 
wzrastała dzięki zastosowaniu konstrukcji zewnętrz
nych zadaszeń, okalających ściany budynku, zwanych 
sobotami. Drewniane kościoły powstające w  okre
sie baroku, charakteryzowały się trójosiową fasadą 
z dwiema wieżami, trójkątnym szczytem i odpowied
nimi dla stylu detalami (Tomaszów Lubelski).

Bogatszą formę zewnętrzną od kościołów rzymsko
katolickich miały cerkwie greckokatolickie, a później 
także prawosławne, występujące w Polsce południowej 
i wschodniej (ilustr. 14).

Cerkiew greckokatolicka miała najczęściej formę 
składającą się z trzech części: babińca, nawy i części 
ołtarzowej, krytych dachami namiotowymi zwień
czonymi kopułami. Nawa stanowiła najwyższą część 
bryły. Babiniec, będący jednocześnie kruchtą, czasem 
poprzedzano przedsionkiem. Istnieje wiele rozmaitych 
planów cerkwi: dwudzielne (z nawą kwadratową, pro
stokątną lub oktagonalną z dobudowanym babińcem), 
z węższym prezbiterium, na planie krzyża greckiego lub 
bardziej rozczłonkowane poprzez dostawione do bryły 
przedsionki, dzwonnice lub zakrystie.

16. Synagoga w Terespolu, 1926, autor nieznany, Archiwum Państwowe w Lublinie 
16. Synagogue in Terespol, 1926, unknown author, State Archives in Lublin
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the logical consequence of taking care to weaken the 
structure as little as possible. From the outside, the 
churches were covered with boards or shingles. The 
interior decoration consisted of paintings covering the 
walls and ceiling, as well as carved decorations also 
made of wood, being elements furnishing the church. 
Interestingly, most of the rectories were made of brick.

Wooden Protestant churches appeared in western 
and northern Poland as well as in Silesia (fig. 15). The 
most famous include those in Jawor (Jawor county), 
Świdnica (Świdnica county), Kamieńczyk (Kłodzko 
county) and Milicz (Milicz county). The layouts of 
Protestant churches are similar to those of the Roman 
Catholic ones, but most often they are more modest 
and simple in form.

Many sacred structures with wooden framework 
constructions (‘Prussian wall’) have survived in west
ern and northern Poland. Former Protestant churches, 
today most often performing the functions of Roman 
Catholic Churches, have forms of monumental build
ings with a distinctive grille on the side, as is the case 
in Polnica (Człuchów county), Sierpów (Człuchów 
county) and Wałdów (Świecie county). The Pomerania 

Drewniane świątynie posiadały stosunkowo nie
wielkie otwory okienne. W  przypadku konstrukcji 
zrębowej jest to logiczna konsekwencja dbałości o jak 
najmniejsze osłabianie konstrukcji. Z zewnątrz świąty
nie deskowano lub obijano gontem. Wewnętrzną deko
rację stanowiła malatura pokrywająca ściany i sufit, 
oraz dekoracje rzeźbiarskie wykonywane również 
z drewna, będące elementami wyposażenia świątyni. 
Co ciekawe, większość plebanii było murowanych.

Na zachodzie i północy Polski oraz na Śląsku wystę
powały drewniane świątynie protestanckie (ilustr. 15). 
Do najsłynniejszych należą świątynie w Jaworze (powiat 
jaworski), Świdnicy (powiat świdnicki), Kamieńczyku 
(powiat kłodzki) i Miliczu (powiat milicki). Plany zbo
rów ewangelickich wykazują podobieństwa do planów 
kościołów rzymskokatolickich, jednak najczęściej ich 
formy są skromniejsze i prostsze.

W zachodniej i północnej Polsce zachowało się 
wiele obiektów sakralnych o drewnianej konstrukcji 
szkieletowej (tak zwany mur pruski). Dawne zbory pro
testanckie, obecnie najczęściej pełniące funkcje kościo
łów rzymskokatolickich, mają formę monumentalnych 
budowli z charakterystyczną kratką na elewacji, jak 

17. Synagoga w Wysokiem Mazowieckiem, rys. Z. Gloger, repr.: Z. Gloger, 
Budownictwo drzewne i wyroby z drzewa w dawnej Polsce, t. 1, Druk. 
W. Łazarskiego, Warszawa 1907, s. 24, domena publiczna 
17. Synagogue in Wysokie Mazowieckie, drawing by Z. Gloger, reproduced 
in: Z. Gloger, 1907. Budownictwo drzewne i wyroby z drzewa w dawnej 
Polsce, vol. 1. Warszawa: Druk. W. Łazarskiego, p. 24, public domain

18. Synagoga w Narowli, rys. A. Szyszko ‑Bohusz, repr.: Z. Gloger, 
Budownictwo drzewne i wyroby z drzewa w dawnej Polsce, t. 1, Druk. 
W. Łazarskiego, Warszawa 1907, s. 38, domena publiczna 
18. Synagogue in Narowla, drawing by A. Szyszko ‑Bohusz, reproduced 
in: Z. Gloger, 1907. Budownictwo drzewne i wyroby z drzewa w dawnej 
Polsce, vol. 1. Warszawa: Druk. W. Łazarskiego, p. 38, public domain
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region between the Grabowa and Łeba rivers is referred 
to as the ‘Squared Land’ due to the large number of 
surviving buildings constructed using the framework 
construction technique. It is also a promotional ele
ment for the region. An individual example of a his
toric Protestant church is the current Roman Catholic 
church in Jarantowice (Wąbrzeźno county), with its 
simple blockwork construction, pitched roof covered 
with thatch and a modest bell tower.

Wooden synagogues are elements of the cultural 
landscape that disappeared completely from the Polish 
landscape following the Second World War (figs. 16–18). 
These buildings formed part of the panorama of small 
Polish towns in the eastern and southern parts of the 
Second Republic. These buildings had aroused the 
admiration of architecture scholars already at the turn 
of the twentieth century, as evidenced by the scientific 
publications and inventories of drawings. Today, such 
documents are a valuable source material that tells us 
a lot about what these structures looked like.15

The synagogues were of different forms, often richer 
than Christian places of worship but never higher. 
As noted by Zygmunt Gloger, “Wooden synagogues 
in Poland were relatively more ornate than wooden 
Catholic churches and had their own type of style, the 
source of which we can find neither in Palestine nor 
where Jews lived afterwards, where the construction 
material was stone and not pine.”16 The roofs were most 
often hipped mansards, sometimes with several gables. 
Above the parts reserved for women, separate peaks 
were sometimes attached, which introduced additional 
sculptural elements to the building’s form. Moreover, the 
roof symbolically indicated “the dignity of the building 
and the spiritual plane above that of ordinary houses.”17

Wooden architecture is the most important element 
of the entire culture of wood, as one can define the 

 15 M., K. Piechotkowie, 1957. Bożnice drewniane. Warszawa: 
Wydawnictwo Budownictwo i Architektura.
 16 Cit. from: Z. Gloger, 1907. Budownictwo drzewne i wyroby 
z drzewa w dawnej Polsce, vols. 1 and 2. Warszawa: Druk. W. Łazar
skiego, p. 22.
 17 Ibid.

na przykład w Polnicy (powiat człuchowski), Sierpo
wie (powiat człuchowski), Wałdowie (powiat świecki). 
Rejon Pomorza pomiędzy rzekami Grabową i Łebą 
określa się mianem Krainy w Kratę z uwagi na dużą 
ilość zachowanych budynków w konstrukcji szkieletu 
drewnianego. Jest to również element promocji regionu. 
Szczególnym przykładem dawnego zboru jest obecny 
kościół w Jarantowicach (powiat wąbrzeski), o prostej 
konstrukcji zrębowej, dwuspadowym, krytym strzechą 
dachu ze skromną wieżyczką.

Drewniane synagogi to element krajobrazu kul
turowego, który z polskiego krajobrazu po II wojnie 
światowej zniknął całkowicie (ilustr. 16–18). Budowle 
te wpisywały się w panoramy polskich miasteczek na 
wschodzie i południu II Rzeczypospolitej. Już na prze
łomie XIX i XX wieku owe budynki budziły podziw 
badaczy architektury, czego dowodem są naukowe 
publikacje i inwentaryzacje rysunkowe. Obecnie doku
mentacje te są cennym materiałem źródłowym, mówią
cym nam wiele o wyglądzie tych obiektów15.

Synagogi miały różne formy, często bogatsze od 
świątyń chrześcijańskich, jednak nigdy nie były od 
nich wyższe. Jak zauważa Zygmunt Gloger: „Bożnice 
drewniane w Polsce były budowane stosunkowo ozdob
niej, niż drewniane kościoły katolickie i miały pewien 
swój typ stylowy, którego źródeł nie możemy szukać 
ani w Palestynie ani tam gdzie Żydzi potem przeby
wali, gdzie materiałem budowlanym był kamień a nie 
sosna”16. Dach najczęściej był czterospadowy, łamany – 
nawet kilkakrotnie. Nad częściami przeznaczonymi dla 
kobiet pojawiały się czasem osobne daszki, co dodat
kowo rozrzeźbiało bryłę. Dach miał wymiar symbo
liczny, oznaczając „dostojeństwo budynku i wyżynę 
duchową nad poziomem zwykłych domostw”17.

Architektura drewniana jest najważniejszym z ele
mentów całej kultury drewna – jak można określić 

 15 M., K. Piechotkowie, Bożnice drewniane, Wydawnictwo 
Budownictwo i Architektura, Warszawa 1957.
 16 Cyt. za: Z. Gloger, Budownictwo drzewne i wyroby z drzewa 
w dawnej Polsce, t. 1 i 2, Druk. W. Łazarskiego, Warszawa 1907, 
s. 22.
 17 Tamże.
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material culture of the Polish countryside from the 
Middle Ages to the Second World War. Not only build
ings, but most tools, children’s toys and everyday use 
objects were mainly made of wood. The need to pro
cess this material and the multitude of its application 
led to the emergence of many specialised professions 
associated with woodwork, while at the same time most 
people were also able to perform simple construction 
or repair works themselves.

kulturę materialną polskiej wsi od średniowiecza 
do II wojny światowej. Nie tylko budynki, ale więk
szość narzędzi, dziecięce zabawki i wszelkie przed
mioty codziennego użytku wykonywane były głównie 
z drewna. Konieczność obróbki tego materiału i mno
gość jego zastosowań doprowadziły do powstania wielu 
specjalistycznych zawodów związanych z pracą w drew
nie, przy czym większość ludzi sama także potrafiła 
wykonać proste prace budowlane lub naprawcze.
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Natalia Przesmycka 
Den tekniske høyskolen i Lublin

Polsk tømmerarkitektur. Utvalgte problemer

Abstrakt:

Tømmerarkitektur er det viktigste elementet i hele kulturen knyttet til tre som definerte den materielle kulturen 
på den polske landsbygda fra middelalderen og fram til andre verdenskrig. 

Vi kan utelukkende skrive og snakke om den tradisjonelle polske tømmerarkitekturen i fortid. Tradisjonen 
med å bygge i tre basert på lokale og regionale modeller har ikke blitt bevart. 

Mangel på kontinuitet er problemet for den polske tømmerarkitekturen. Endringen av landets grenser etter 
andre verdenskrig har ført til at kulturlandskapet, hvor tømmerarkitekturen var et viktig element, har forandret 
seg radikalt. Observasjon av nivået på bevart tømmerarkitektur på landsbygda i 1957 viser at de gamle grensene 
gjenspeiles i antall bevarte objekter. De fleste befant seg i den østlige delen av Polen, på østsiden av Wisła, i fjellet 
og på Mazury. I mange år var tømmerarkitekturen synonym med fattigdom og stillstand. Samtidig begynte noen 
intellektuelle miljøer å erkjenne de unike verdiene av lokal karakter som lå i den bevarte arkitekturen. I 1950 og 
de tidlige 60årene ble de siste tømmerhus bygd med tradisjonelle metoder på landsbygda. 

Bøndene bygde gjerne med egne krefter og med bruk av former og teknikker fra før krigen, men med dårligere 
kvalitet på byggematerialene og som regel knappere økonomiske ressurser. Tømmerbygninger ble betraktet som 
arkaiske, fattige og som uttrykk for en tilbakelagt tid. Gradvis sluttet man å bo i tømmerhus eller de ble bosteder 
for foreldre og besteforeldre. Etterhvert ble de forvandlet til uthus eller forlatt. 1980 og 90årene avsluttet for 
godt den tradisjonelle tømmerkonstruksjonen. 

Nøkkelord: Polsk tømmerarkitektur, tømmerkonstruksjoner, typer av tømmerhus
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In the history of Norwegian building tradition there 
are mainly two different techniques: a horizontal 

and a vertical one. The technique of lafting is the domi
nating one. Horizontal logs are inserted into each other 
lengthways and ingeniously cross jointed together. 

The stave constructions have roof supporting verti
cal posts, (staver), and vertical boards are forming the 
outer wall. The stave churches are built in this technique 
(figs. 1, 2). Their secular equals are the trestle frame 
buildings, which are only found in Western Norway 
(figs. 3, 4). Most of them are free standing buildings, for 
example barns and boat houses. In the following text, 
I will give a short description of the development of the 
lafted dwelling house and some more details regarding 
the secular trestle frame building technique (fig. 5).

Building traditions in the making

When the medieval farmer wanted a new building, he 
hired a master builder. The size and cost of the building 
were agreed upon. The proportions and building deta
ils, however, would be governed by the local building 
traditions. Traditions that could go several hundred 
years back in time. A common farmer would not dare to 
construct a building which defied this tradition. Never
theless, over the centuries different changes have been 
introduced, even though the process was slow.

On account of Norway’s extensive communication 
with Europe via the shipping trade, new impulses would 
make a difference in the long run. Rich merchants in 
the coastal communities, and other influential people, 
were the first to order buildings with proportions and 
architectural details that were influenced by what they 
had seen on their voyages. In some cases others would 
follow suite – starting with the farmers in the largest 
farms, and later the common ones – and a new building 
tradition would be on its way, slowly making impact 
farther inland. Today most of the buildings along the 
coast that paved the way are long gone. The moist cli
mate has proved to break down timber construction 
faster than inland. This fact, and the greater economical 

W historii norweskiej tradycji budowlanej wystę
pują dwie główne techniki budowlane: hory

zontalna i wertykalna. Dominuje technika wieńcowa, 
w której poziome bale są wpuszczane w siebie nawza
jem i łączone na krzyż.

Budynki o  konstrukcjach słupowych posiadają 
dachy wsparte na pionowych słupach (staver) i ściany 
zewnętrzne uformowane z pionowych desek. Tą tech
niką zbudowane są kościoły słupowe [zwane również 
klepkowymi, masztowymi bądź słupowo klepkowymi – 
przyp. tłum.] (ilustr. 1, 2). Ich świeckimi odpowiedni
kami są budynki o konstrukcji ramowej, które można 
znaleźć jedynie w zachodniej Norwegii (ilustr. 3, 4). 
Większość z nich to budynki wolno stojące, jak na 
przykład stodoły lub hangary na łodzie. W niniejszym 
tekście krótko opisane zostaną etapy rozwoju domu 
mieszkalnego budowanego z bali, jak również przyto
czonych zostanie kilka szczegółów dotyczących użycia 
techniki opartej na konstrukcji ramowej w budownic
twie świeckim (ilustr. 5).

Kształtowanie się tradycji budowlanych

Kiedy średniowieczny rolnik potrzebował nowego 
budynku, zatrudniał mistrza budowniczego. Rozmiar 
i koszt budowli uzgadniano, natomiast kwestie pro
porcji i detali regulowały lokalne tradycje budowlane, 
mogące sięgać kilkuset lat wstecz. Przeciętny rolnik nie 
ośmieliłby się postawić budynku zrywającego z istnie
jącą tradycją, jednak przez wieki powoli dokonały się 
pewne zmiany. Patrząc w szerszej perspektywie, do ich 
zaistnienia przyczynił się napływ nowych impulsów, 
mający miejsce w związku z rozległymi kontaktami 
Norwegii z Europą poprzez handel morski. Jako pierwsi 
zmiany wprowadzali bogaci kupcy i inni wpływowi 
ludzie w  nadmorskich gminach, którzy zamawiali 
budynki o proporcjach i detalach architektonicznych 
inspirowanych formami widzianymi podczas podróży. 
W niektórych przypadkach naśladowano zaobserwo
wane formy i nowa tradycja budowlana torowała sobie 
drogę, powoli wpływając na budownictwo w  głębi 
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1. Wnętrze kościoła słupowego w Urnes, rys. H. Christie 
1. The interior of Urnes stave church, drawing by H. Christie

2. Kościół w gminie Luster, okręg Sogn og Fjordane, zachodnia Norwegia, widok w kierunku 
południowym, rys. F.W. Schiertz, 1837 
2. The Church situated in Luster municipality, Sogn og Fjordane county, western Norway; 
image of the church looking south, drawing by F.W. Schiertz, 1837

3. Przykład budowli z gminy Øystese w okręgu Hordaland wzniesionej w konstrukcji ramowej, 
fot. H. Schjelderup 
3. Trestle frame building from Øystese municipality, Hordaland county, photo by 
H. Schjelderup

4. Mapa Norwegii ilustrująca obszar występowania konstrukcji ramowej 
4. Map of Norway showing where the trestle frame buildings are found

5. Budynek z bali, Raulandstua z Rauland, gmina Nore og Uvdal, okręg Buskerud, wschodnia 
Norwegia [stua – rodzaj rezydencji, głównego budynku na farmie, pierwotnie budowla 
skoncentrowana wokół paleniska (pieca, kuchni) użytkowana przez kobiety – przyp. red.] 
5. A lafted building. Raulandstua from Rauland in Nore og Uvdal municipality, Buskerud 
county, eastern Norway
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prosperity combined with the influence from abroad, 
reduced the longevity of the buildings. Today most 
of the medieval log buildings, and many of the more 
modern representatives of different building traditions, 
are spread around the mountainous areas of southern 
Norway.

Wood material used in buildings

In the 29 stave churches and 281 log buildings that still 
exist from the Middle Ages only pine wood was used. 
Secondary use of elements from stave churches that have 
been torn down demonstrates that oak has also been 
used. From the late 16th century and onwards, spruce 
became more and more dominant as a building material 
in the coastal areas of eastern Norway. In the mountain
ous areas and in the western part of Norway, pine has 
been the usual building material in the past and still 
remains today. As for trestle frame buildings, decidu
ous wood has been used to some extent. The diagonal 
braces are very often made with birch, ash or elm wood 
even though pine was used in other building elements.

lądu  – początkowo na rolników mających większe 
gospodarstwa, następnie na zwykłych chłopów. Dzisiaj 
większość budynków wzdłuż wybrzeża od dawna już nie 
istnieje. Wilgotny klimat szybciej niż jego śródlądowy 
odpowiednik zniszczył drewniane konstrukcje. Ten 
fakt, w połączeniu z większym dobrobytem i rozwojem 
ekonomicznym oraz większymi wpływami z zagranicy, 
ujemnie wpłynął na długowieczność budowli. Obecnie 
większość średniowiecznych budynków z bali, jak rów
nież wiele młodszych obiektów będących przykładami 
różnych tradycji budowlanych, jest rozsiana w górskich 
rejonach południowej Norwegii.

Materiał drewniany używany w konstrukcji

W zachowanych od średniowiecza 29 kościołach słupo
wych i 281 budynkach z bali użyto wyłącznie drewna 
sosnowego. Ponowne wykorzystanie jako budulca 
drewnianych elementów pochodzących z rozebranych 
kościołów słupowych wskazuje również na użycie dębu. 
Począwszy od końca XVI wieku, na nadmorskich tere
nach wschodniej Norwegii coraz bardziej dominują
cym materiałem stawał się świerk. W górskich rejonach 
i w zachodniej części Norwegii po dziś dzień typowym 
materiałem budowlanym pozostała sosna.

W  przypadku budynków konstrukcji ramowej 
w pewnym zakresie używane było także drewno drzew 
liściastych. Ukośne zastrzały bardzo często wykony
wane były z brzozy, jesionu lub wiązu, mimo że do 
wykonania innych elementów konstrukcyjnych uży
wano drewna sosnowego.

Budynki mieszkalne

Około 2500 lat temu, zanim technika wieńcowa zaczęła 
być używana w  budownictwie, mieszkano w  tak 

6. „Długie domy”, rys. A. Berg 
6. “Long houses”, drawing by A. Berg
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Some important dwelling houses

About 2500 years ago, during the period before the 
laft technique was used for construction, people lived 
in ‘long houses’, which combined several functions 
under the same roof (fig. 6). Such a house could be 
20–85 meters long and 7–12 meters wide. The outer, 
protective walls were approximately 1 meter thick and 
1 meter high, and made of natural stone, peat or earth. 
The inner structure had roof supporting vertical posts.

In Norway, the three room, and the one room 
dwelling houses were the first to appear after the Viking 
age (fig. 7). While one room houses were mostly found 
in western Norway, three room houses were wide
spread in the whole country, also in the period after 
the reformation in 1537. The simplest variation was 
a house with one room and the door in the gable end. 
The oldest dendrochronologically dated building of this 
type is a dwelling house situated on the Lunda farm in 
Nore and Uvdal municipality. The timber used in the 
building was felled during the winter of 1166–1167.

In the three room dwelling house, the main room, 
(stove), is fairly large compared with the section com
prising the anteroom, (forstove), and the sleeping quar
ters (kove) (fig. 8). This section is called the kovepart. 
The entrance is always through the anteroom to the 

zwanych długich domach, które łączyły pod jednym 
dachem kilka funkcji użytkowych (ilustr. 6). Taki dom 
mógł mieć od 20 do 85 m długości i od 7 do 12 m sze
rokości. Zewnętrzne, ochronne ściany miały około 1 m 
grubości i 1 m wysokości, wykonane były z naturalnego 
kamienia, torfu lub ziemi. Wnętrze było wsparte na 
pionowych słupach.

Pierwszymi domami, jakie pojawiły się w Norwe
gii po erze wikingów były jedno i trzyizbowe domy 
mieszkalne (ilustr. 7). Podczas gdy domy jednoizbowe 
można było znaleźć głównie w zachodniej Norwegii, 
domy trzyizbowe były rozsiane po całym kraju, także 
w okresie po 1537 roku1. Najprostszym z nich jest dom 
z jedną izbą i drzwiami w ścianie szczytowej. Najstarszy 
wydatowany dendrologicznie budynek tego typu to 
dom mieszkalny położony na farmie Lunda w gminie 
Nore og Uvdal. Drewno użyte do budowy tego domu 
zostało ścięte w zimie na przełomie lat 1166–1167.

 1 W 1536 roku na stałe włączono Norwegię w skład Kró
lestwa Danii. Rok 1537, w którym sporządzono dokument Ordi‑
natio ecclesiastica regnorum Daniae et Norvegiae et ducatuum 
Sleswicensis Holtsatiae etc. (Haffnie, Jo. Viniter), regulujący zasady 
organizacji duńskiego Kościoła, uznaje się za ostatni etap procesu 
wprowadzenia luteranizmu w Królestwie Danii, a w konsekwen
cji także w Norwegii, która w 1537 roku szczególnie dobitnie 
manifestowała sprzeciw wobec całkowitej reformacji Kościoła 
[przyp. red.].

7. Rodzaje budynków jednoizbowych. Rysunek drugi (od prawej) przypomina typ 
megaronu znany ze starożytnej Grecji, aczkolwiek w Norwegii nie odnotowano 
bezpośrednich wpływów greckiej architektury kamiennej, rys. A. Berg 
7. Variations on the outside of Norwegian single room lodging. The second part from the 
right is similar to the “megaron” of Ancient Greece, but there is no influence of the Greek 
stone architecture, drawing by A. Berg

8. Norweski dom mieszkalny trzyizbowy z Rauland, datowany na 1238 rok, w 1895 roku 
przeniesiony do Norweskiego Muzeum Ludowego w Oslo, rys. A. Berg 
8. Norwegian three room house from Rauland, dated 1238, moved to the Norwegian Folk 
Museum, Oslo, in 1895, drawing by A. Berg
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main room. There was never a direct access to the kove 
through the anteroom. The two rooms were divided by 
a plank wall and kove was accessible only from the main 
room. The two inner doors were next to each other, 
on each side of the plank wall. The kove was a sleeping 
chamber. To create a larger accommodation a ceiling 
was put over the kovepart (a trev). Sleeping over the 
main room was not possible because of the open hearth 
(åre), situated in the middle of the room. The smoke 
would traverse through a hole in the roof (ljore), placed 
directly over the hearth.

In the western part of Norway dwellings were built 
differently. Only the main room was timbered. The 
covepart was built in a lighter manner, often in a trestle
frame technique. An innovative type of fireplace was 
designed there as well in the Middle Ages – a stove – 
which became more and more common during the 
17th and 18th centuries. This type of stove is called 
røykovn (flueless oven). It was constructed with three 
masonry walls and a flat stone on top, and was situated 

W domach mieszkalnych trzyizbowych główne 
pomieszczenie (stove) było większe od przedsionka (for‑
stove) oraz pomieszczenia sypialnego (kove) (ilustr. 8). 
Główne pomieszczenie i część sypialna nosiły nazwę 
kovepart. Wejście prowadziło zawsze przez przedsionek 
do głównego pokoju. Do kove nigdy nie wchodziło się 
bezpośrednio z przedsionka, oba pomieszczenia były 
przedzielone ścianą z desek i można było dostać się tam 
jedynie przez główne pomieszczenie. Dwuskrzydłowe 
drzwi wewnętrzne były usytuowane obok siebie, po obu 
stronach ściany z desek. Kove było pomieszczeniem 
sypialnym. Poddasze (trev) umieszczone nad kovepart, 
zapewniało więcej miejsca. Spoczynek nad pokojem 
głównym uniemożliwiało otwarte ognisko domowe 
(are), usytuowane pośrodku pomieszczenia. Dym 
z ogniska wydobywał się przez otwór wylotowy (ljore), 
umieszczony w dachu bezpośrednio nad płomieniem.

W zachodniej części Norwegii domy mieszkalne 
budowano inaczej. Tylko główny pokój był zbudowany 
z bali, podczas gdy kovepart było zwykle w konstrukcji 
ramowej. W średniowieczu została także wypracowana 
alternatywna forma ogniska. Piec zyskał większą popu
larność w XVII i XVIII wieku i nazywany był piecem 
bez komina (røykovn). Składał się z trzech murowanych 
ścian z płytą kamienną na szczycie. Umieszczany był 
w lewym rogu (patrząc od wejścia). Dym nadal trafiał 
wprost do pomieszczenia, wymuszając tworzenie kolej
nych otworów wylotowych w dachu. Budynek z takim 
ogniskiem nazywany był domem z dymiącym piecem 
(røykovnstue).

Zakłada się, że domy mieszkalne z  kominami 
zaczęły pojawiać się jeszcze przed XVII wiekiem. Dom 
ze strychem (ramloft) to trzyizbowa budowla z drugim 
poziomem nad kovepart, którego dach łączył się pod 
kątem prostym z dachem głównego pomieszczenia, 
tworząc przestronniejsze poddasze (trev), z wejściem 
od zewnętrznej galerii (ilustr. 9). Piec umieszczano 

9. Wiejski dom ze strychem (ramloft) w Norwegii 
9. Rural attic house (ramloft) in Norway

10. Podnoszenie ramy, rys. A. Berg 
10. Raising of a trestle frame, drawing by A. Berg
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in the corner to the left from the entrance to the main 
room. The smoke still entered the room directly, which 
made designing a smoke opening in the roof a necessity. 
A building with such a fireplace is called a røykovnstue 
(a smoke oven house)

It is assumed that dwelling places with a chimney 
started to influence the building tradition inland some 
time before the 17th century. The attic (ramloft) houses 
were still three room dwellings, but with an additional 
second floor over the kovepart (fig. 9). The kovepart 
roof met the main room roof at a right angle, allow
ing for a more spacious trev. The trev was accessible 
from an external gallery. The fireplace was situated in 
the corner between the kove and the long wall, as was 
the case in the smoke oven house. However, the flat 
stone on top of the masonry, and the smoke opening 
in the roof were replaced with a chimney. The oldest 
dendrochronologically dated building of this type is 
a dwelling house from Serkeland, now situated in the 
Telemark Museum in Skien municipality. The timber 
used in the building was felled during the winter of 
1593–1594.

Another type of dwelling appeared slightly later and 
began to influence architectural design in the first half 
of the 18th century. It was built much in the same man
ner as the traditional three room houses, but differed 
from them in two important aspects. The entrance door 
led directly into the main room, giving the former ante
room a new function as kitchen, or another sleeping 
room. And the fireplace, situated in the usual corner, 
was additionally equipped with a chimney.

Trestle frame buildings

Trestle frame buildings are only found in the western 
part of Norway, and only free standing structures still 
exists to demonstrate this building technique. They are 
typically barns and boat houses.

The main element of the Norwegian secular stave 
buildings is the trestle frame (grind). A trestle frame 
consists of two vertical posts (staver), and a transverse 

w kącie pomiędzy kove a długą ścianą, podobnie jak 
w domach z dymiącym piecem. Kamienną płytę na 
murowanych ścianach zastąpił komin, dlatego otwór 
w dachu przestał być potrzebny. Najstarszy, datowany 
dendrologicznie, budynek tego typu to dom miesz
kalny z Serkeland, obecnie znajdujący się w Muzeum 
Telemark w gminie Skien. Drewno użyte w konstrukcji 
zostało ścięte zimą 1593/1594.

Inny rodzaj domów mieszkalnych pojawił się 
w  pierwszej połowie XVIII wieku. Były budowane 
podobnie jak domy trzyizbowe, ale z dwiema istotnymi 
różnicami. Drzwi wejściowe prowadziły bezpośrednio 
do głównego pomieszczenia, zaś przedsionek zmieniał 
funkcję na kuchnię lub drugi pokój sypialny. Piec, usy
tuowany tradycyjnie, posiadał także komin.

Budynki ramowe

Budynki o konstrukcji ramowej są spotykane jedynie 
w zachodniej części Norwegii i do dziś zachowały się 
jedynie wzniesione w tej technice budynki gospodar
cze – stodoły i hangary na łodzie.

Głównym elementem norweskich świeckich 
budynków klepkowych jest krzyżowa rama (grind). 
Rama składa się z dwóch pionowych słupów (staver) 
i poprzecznej belki (bête), której końce umieszczone 
są w  nacięciach (stavører) wykonanych u  szczytu 
słupów. Dla usztywnienia ramy, słupy połączone są 
z poprzeczną belką dwoma lub czterema ukośnymi 
zastrzałami (skråbånd).

Bazy słupów zwykle spoczywają na płaskich kamie
niach położonych bezpośrednio na ziemi. W czasie 
budowania standardowej stodoły na ziemi składane 
są cztery takie ramy, które podnoszone są za pomocą 
drągów (ilustr. 10). Po prowizorycznym ustabilizowa
niu dwie podłużne belki (stavlegjer) są umieszczane 
na poprzecznych belkach w sposób, który pozwala im 
wesprzeć się na nacięciach. Nacięcia są tak długie, że 
zrównują się z podłużnymi belkami.

Na takiej konstrukcji w zasadzie można położyć 
każdy rodzaj dachu. W Norwegii dach jest wspierany 
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beam (bête). The ends of the transverse beam are put 
into notches (stavører) cut into the crowns of the staves. 
To make the frame rigid, two or four diagonal braces 
(skråbånd) connect the staves with the transverse beam.

The bases of the posts usually rest on flat stones laid 
directly on the ground. In making a standard barn, four 
of these frames are put together on the ground. Man
power and sticks are used to raise the frames (fig. 10). 
After providing makeshift stabilization, two longitu
dinal beams (stavlegjer) are placed on top of the trans
verse beams in a manner that makes them rest against 
the notches. The notches are made long enough to level 
the longitudinal beams.

In principle one can put any kind of roof on top of 
the trestle frame. In Norway roofs are supported by 
rafters and the centrifugal force is relieved onto the 
longitudal beams, which are held in place by the stave 
notches (stavørene). To support this weight, the size of 
the two longitudinal beams is usually very great. They 
can be up to 50–60 centimetres thick, and for this pur
pose a 10–12 meters long log is split down the middle 
(halvkløvninger).

In barns the rafters usually stretch past the longitu
dinal beams to create an aisle construction consisting 
of posts and longitudinal beams. This forms the outer 
wall which is usually covered with planks.

How maintenance and relocation of log 
buildings can compromise their longevity

Log buildings from before 1650 were often built with 
walls inclining outward, and a roof construction that 
extended well beyond the walls with a visible mid roof 
above. The architectural purpose was to give an impres
sion of the building’s might. The functional aspect of the 
outward inclining walls and the generous roof exten
sions, however, was to keep rain and snow away from 
the building.

Over the years, on account of maintenance and 
replacement of the roof covers, the overhang of the 
roof has been slowly reduced due to rot in the rafters 

połączonymi krokwiami, dzięki czemu główna siła 
odśrodkowa przenoszona jest na podłużne belki, 
które utrzymują się w swoich miejscach dzięki nacię
ciom w słupach (stavørene). Aby utrzymać taki cię
żar dwie podłużne belki są zwykle duże. Ich grubość 
może wynosić od 50 do 60  cm. W  celu uzyskania 
takiej belki rozcinano w środku 10–12 metrowy bal 
(halvkløvninger). W stodole krokwie zwykle wyprowa
dzone były poza podłużne belki, tworząc konstrukcję 
nawową składającą się ze słupów i podłużnych belek. 
Ściana zewnętrzna zwykle była pokryta deskami.

W jaki sposób konserwacja i relokacja 
budynków z bali może zagrażać ich 
długowieczności

Budynki z bali sprzed 1650 roku często budowane były 
tak, że ich ściany odchylały się na zewnątrz [im wyżej 
tym bardziej – przyp. tłum.], a konstrukcja dachu, 
z widocznym śróddachem, znacznie wykraczała poza 
ściany. Celem architektonicznym takiego rozwiąza
nia było stworzenie wrażenia wielkości, mocy; w war
stwie funkcjonalnej odchylenie ścian na zewnątrz oraz 
znaczne rozmiary dachu utrzymywały deszcz i śnieg 
z dala od budynku.

Na przestrzeni lat poprzez konserwację i wymianę 
pokryć dachowych, duży nawis dachu stopniowo 
zmniejszał się wskutek gnicia krokwi oraz końcówek 
płatwi. Konsekwencją było zwiększenie ekspozycji ścian 
na działalność czynników pogodowych.

Relokacja budynku o  ścianach odchylonych na 
zewnątrz może być problematyczna, jeżeli nie jest się 
zaznajomionym z tą tradycją i próbuje się zbudować 
przynajmniej jedną ścianę pionowo. Widać to na przy
kładzie stodoły ze Støvern (ilustr. 11, 12). Jedna długa 
ściana jest zbudowana pionowo, co skutkuje podwój
nym nachyleniem drugiej długiej ściany w stosunku do 
pierwotnego kąta nachylenia. Pionowa ściana w więk
szym stopniu narażona jest na działanie czynników 
atmosferycznych, które to działanie potęguje zmniej
szenie nawisu dachu (ilustr. 13).
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and perlin ends. An escalation in the weather exposure 
of the walls was the consequence.

Relocation of a building with outward inclining 
walls can be problematic if one is unfamiliar with this 
architectural tradition, and tries to build at least one 
wall in a perpendicular fashion. The barn from Støvern 
can serve as an illustration here (figs. 11, 12). One long 
wall is build perpendicularly, which results in twice the 
original inclination of the other long wall. The perpen
dicular wall is additionally more weather exposed, and 
even more so because of the reduced overhang of the 
roof (fig. 13).

Use of external galleries

An important type of structures on the farms were the 
so called lofts. In the medieval times they were the first 
two storey farm buildings. They had a timbered core 
and a second floor with an external gallery on all of 
its four sides. The external gallery was built in a light 
weight manner, similarly to the trestle frame buildings 
described earlier.

The external gallery, accessible with a staircase, was 
mainly used as a passageway and a makeshift storage 
space. The ground floor room was used for food storage 

Użycie zewnętrznych galerii

Ważnymi budynkami w gospodarstwach rolnych były 
tak zwane lofty2. W średniowieczu były to pierwsze 
dwukondygnacyjne budynki, występujące w gospo
darstwach rolnych. Miały one drewniany trzon i piętro 
z czterech stron otoczone galerią zewnętrzną. Galeria 
posiadała lekką konstrukcję, była budowana podobnie 
jak opisane wcześniej budynki w konstrukcji ramo
wej. Dostępna przez klatkę schodową, była używana 
głównie jako przejście i podręczny skład. Parter użyt
kowano jako spichlerz, piętro w okresie letnim służyło 
jako miejsce sypialne (ilustr. 14).

Drugorzędną funkcją galerii zewnętrznych była 
skuteczna ochrona drewnianych ścian.

Galerie zewnętrzne były silnie narażone na dzia
łanie czynników atmosferycznych, w związku z czym 
z biegiem lat ich szerokość zmniejszała się, podobnie 
jak w  przypadku wspomnianego wcześniej nawisu 
dachowego. Galeria, która pierwotnie miała ponad 1 m 

 2 Loft w języku norweskim oznacza poddasze użytkowe, 
strych lub strych na siano, gołębnik. W języku polskim ta nazwa 
przyjęła się jako określenie mieszkania urządzonego w obiektach, 
które w przeszłości miały charakter industrialny (fabryki, maga
zyny itp.). W niniejszym tekście użyto terminologii związanej 
z pierwotnym znaczeniem [przyp. tłum.].

11, 12. Stodoła ze Støvern 
datowana na 1596 rok, 
skansen w Sigdal, gmina 
Sigdal, hrabstwo Buskerud, 
wschodnia Norwegia, fot. ze 
zbiorów autora 
11, 12. The barn from 
Støvern, dated 1596, in the 
Sigdal municipality open air 
museum, Buskerud county, 
eastern Norway, photo from 
the author’s collection
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and the first floor as sleeping quarters during the sum
mer (fig. 14).

A secondary function of the external galleries was 
the effective protection of the timber walls.

The external gallery is very weather exposed and 
therefore its width becomes reduced over the years, like 
the aforementioned overhang of the roof. A gallery wide 
1 meter originally can shrink to such a degree that it 
is often necessary to shorten the cross joint heads (laft 
heads) in order to negotiate the shape of the corner 
(figs. 15, 16). Another solution is to discard the exter
nal gallery altogether. In the first situation the walls of 
the ground floor are subject to much more extensive 
weather corrosion than before, which is even worse 
in the second case. To make the situation even more 
serious, the overhang of the roof has become dimini
shed in the process as well.

Use of tar on farm buildings

In Norway the roof cover and outer walls of the stave 
churches have been always tarred. Most of the stave 
churches were built during the latter half of the 12th 
century. Secular wooden buildings have been tarred 

szerokości mogła skurczyć się do takich wymiarów, że 
konieczne było skrócenie głowic zrębu, aby zachować 
narożnik (ilustr. 15, 16). Innym wyjściem było całko
wite pominięcie zewnętrznych galerii. W pierwszym 
przypadku ściany parteru były narażone na wietrzenie, 
jednak w drugim – jeszcze bardziej. Sytuacja była tym 
poważniejsza, że zmniejszono również zwis dachu.

Użycie smoły w budynkach  
gospodarstw rolnych

W  Norwegii pokrycia dachowe, jak i  zewnętrzne 
ściany kościołów słupowych smołowano. Większość 
kościołów została zbudowana w drugiej połowie XII 
wieku. Budynki świeckie były smołowane na mniej
szą skalę. Wzdłuż zachodniego wybrzeża Norwegii 
opady deszczu były o wiele większe niż w górskich 
terenach wschodniej Norwegii, przez co zewnętrzne 
powierzchnie bali i desek w konstrukcjach ramowych 
występujących na zachodzie były smołowane. W 1572 
roku w mieście Bergen, ze względu na ryzyko pożaru, 
zakazano smołowania. W kolejnych latach za przykła
dem Bergen poszły pozostałe miasta. Zakaz ten mógł 
wpłynąć na zmniejszenie lub całkowite zaprzestanie 

13. Stodoła z farmy Vestre 
Bråte datowana na 1560 rok, 
gmina Hobøl, hrabstwo Østfold, 
wschodnia Norwegia. Nachylenie 
zewnętrzne ścian zostało 
zachowane, ale zmniejszono nawis 
dachu 
13. Barn on the Vestre Bråte farm, 
Hobøl municipality, Østfold county, 
eastern Norway, dated 1560. The 
outward inclination on the walls is 
preserved, but the overhang of the 
roof is reduced

14. Lydvo loftet w miejscowości 
Voss, hrabstwo Hordaland, 
zachodnia Norwegia, datowany 
na okres przed 1350 rokiem, rys. 
A. Berg 
14. Lydvo loftet, Voss municipality 
in Hordaland county, western 
Norway, dated before 1350, 
drawing by A. Berg
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in a less extensive manner. Along the western coast of 
Norway it rains a lot more than it does in the moun
tainous area of eastern Norway, which was the reason 
behind using tar on the outer surface of the logs and 
the outer planks in the trestle frame constructions. In 
the city of Bergen tarring was banned in 1572 because 
of serious fire hazard. In the years to come other cities 
followed suite. The ban may have influenced the farm
ers to use less tar, or stop using it altogether on their 
buildings even though it was not forbidden.

Several lofts show no signs of tarring on outside 
surfaces. Inside, however, tarring can still be visible. In 
most cases the planks of the external gallery give evi
dence of this fact because some tar have soaked through 
the planks or vertical posts, and in some places the 
planks have been turned inside out.

It is clearly demonstrated with the loft structure 
from Klevar in Sauherad municipality in Telemark 

użycia smoły do konserwacji budynków przez chłopów 
(nawet jeśli nie było to zakazane).

Część loftów nie nosi żadnych śladów smołowa
nia na powierzchniach zewnętrznych, jednak wciąż 
mogą być one widoczne w  ich wnętrzach. W więk
szości przypadków dają temu dowody pionowe słupy 
i deski z galerii zewnętrznych, przez które przedostały 
się pewne ilości smoły lub które zostały zmienione 
stronami (strona zewnętrzna została przekręcona do 
wewnątrz).

Taka sytuacja miała miejsce w  przypadku loftu 
z Klevar w gminie Sauherad datowanego na okres przed 
1350 rokiem (ilustr. 17). Na zewnątrz pomalowano go 
na czerwono w czasach, których nikt w gospodarstwie 
już nie pamięta. Deski na galerii ze średniowiecznym 
żłobieniem w niektórych miejscach są odwrócone do 
wewnątrz. Ślady wskazują, że były one wielokrotnie 
smołowane (ilustr. 18, 19). Pierwotny pionowy słup 

15, 16. Nistog Storåsli i Vinlausloftet, gmina Tokke, hrabstwo Telemark, wschodnia Norwegia. Większa część galerii zewnętrznej została usunięta, 
przez co narażono ściany na znacznie większe zagrożenie i katastrofalne konsekwencje działalności czynników atmosferycznych, fot. ze zbiorów autora 
15, 16. Nistog Storåsli and Vinlausloftet, both in Tokke municipality in Telemark county, eastern Norway. Most of the external gallery is removed, 
rendering the walls severely more weather exposed than originally, with detrimental consequences, photo from the author’s collection
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17–19. Loft z Klevar, gmina Sauherad, hrabstwo Telemark, wschodnia Norwegia, datowany na okres przed 1350 rokiem, fot. ze zbiorów autora 
17–19. Loft from Klevar, Sauherad municipality in Telemark county, eastern Norway, dated from before 1350, photo from the author’s collection

galerii został poważnie uszkodzony przez owady, czego 
prawdopodobnie można było uniknąć, kontynuując 
praktykę smołowania.

Interesujący jest przypadek loftu z  Aasen Nor
dre w  gminie Hjartdal (ilustr. 20–22). W  1817 roku 
budynek sprzed 1350 roku został ponownie użyty jako 
parter loftu. Galerie zewnętrzne zostały skrócone tak 
bardzo, że w celu utrzymania kątów prostych w naroż
nikach trzeba było usunąć niektóre z  głowic zrębu. 
Przecięcie bali uwidoczniło ślady smoły wyciekającej 
ze szczelin, z czego wynika, że bale były intensywnie 
smołowane na długo przed 1817 rokiem. Słońce i czyn
niki atmosferyczne zdążyły niemal całkowicie usunąć 
zewnętrzną warstwę smoły na balach, zanim zaczęły 
być one chronione przez ściany galerii zewnętrznej. 
Niektóre z bali wciąż noszą ślady smołowania sprzed 
1817 roku.

Najważniejszym aspektem smołowania, bądź 
malowania drewna jest to, że kontynuowanie tej 
praktyki zmniejsza stopień degeneracji zewnętrznej 
powierzchni drewnianej. Ma to ogromne znaczenie 
w  przypadku lekkich konstrukcji, takich jak słupy 
i deski w galeriach zewnętrznych, tym bardziej jeżeli 
na słupach występują rzeźbione dekoracje  – tak jak 
w  przypadku loftów w  Hovejord w  gminie Hjartdal 
(ilustr. 23) i  w  Tveit w  gminie Nome (ilustr. 24). 
Oba pochodzą z  drugiej połowy XVII wieku. Dzięki 
smołowaniu i  późniejszemu malowaniu budynku, 
rzeźbione dekoracje loftu w Tveit pozostały w stanie 

county, eastern Norway, dating from before 1350 
(fig. 17). The last time it has been painted red exter
nally was before anyone on the farm can remember. The 
planks in the gallery, which have medieval grooving, 
are in some cases turned inside out. Traces reveal that 
they have been tarred many times over (figs. 18, 19). 
What is more, the original vertical post in the gallery is 
severely damaged by insects. This could probably have 
been avoided if one had continued the tarring practice.

Another interesting example is the loft from Aasen 
Nordre in Hjartdal (figs. 20–22). In 1817 a building 
from before 1350 was re used as first floor in a loft. 
The external galleries have been shortened to such an 
extent that it was necessary to remove some of the laft 
heads to be able to negotiate the corners. On account 
of the sawing, tar has seeped out of the crevasses which 
proves that the logs were tarred extensively long before 
1817. The sun and the weather have had time to almost 
completely remove the outer tar layer from the logs 
before they were protected by the walls of the external 
gallery. Some of the logs still have traces of the tarring 
practice from before 1817.

The most important aspect of tarring, or painting, 
is that it reduces degeneration of the wooden surface 
if the treatment is continued. This is of utmost impor
tance on light constructions, such as posts and planks 
in external galleries, and particularly so if the posts 
have carved decorations on them, as is the case with 
the lofts in Hovejord in Hjartdal municipality (fig. 23) 
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20–22. Loft w Aasen Nordre, gmina Hjartdal, hrabstwo Telemark, wschodnia Norwegia – detal, 
fot. ze zbiorów autora 
20–22. Loft from Aasen Nordre, Hjartdal municipality in Telemark county, eastern Norway – detail, 
photo from the author’s collection

23, 24. Loft w Hovejord, gmina Hjartdal, i loft w Tveit, gmina Nome – detal, fot. ze zbiorów autora 
23, 24. Loft at Hovejord in Hjartdal municipality and Loft at Tveit, Nome municipality – detail, 
photo from the author’s collection
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25, 26. Finnesloftet, gmina Voss, zachodnie wybrzeże Norwegii. Budynek datowany na 1295 rok, fot. ze zbiorów autora 
25, 26. Finnesloftet, Voss municipality, western coast, dated 1295, photo from the author’s collection

and Tveit, Nome municipality (fig. 24). Both structures 
were designed in the second part of the 18th century. 
The carved decorations on the latter are in pristine 
condition on account of tarring and later painting of 
the construction. The former is severely damaged due 
to discontinued surface treatment.

The last is the example of Finnesloftet in Voss 
municipality, dated 1295 (figs. 25, 26). When this pic
ture was taken it had been raining for 80 days continu
ally. The building would have probably not survived 
had it not been for its continuous tarring.

nienaruszonym. Poważne zniszczenia loftu z Hovejord 
powstały natomiast wskutek zaprzestania chroniącej 
powierzchnię kuracji.

Na zakończenie przykład Finnesloftet w gminie 
Voss na zachodnim wybrzeżu, datowanego na 1295 
rok (ilustr. 25, 26). W okresie, w którym zostało wyko
nane zdjęcie [styczeń 2007 roku – przyp. red.] padało 
nieprzerwanie przez 80 dni. Budynek prawdopodobnie 
nie przetrwałby, gdyby nie był stale smołowany.
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Norsk byggeskikk,  
byggeteknikk og vedlikeholdsutfordringer

Abstrakt:

I Norge har vi to tradisjonelle byggeteknikker. En horisontal og en vertikal, der den horisontale er den vanligste. 
Grindbygg og stavkirker har takbærende vertikale staver. 

Tømmerhus har takbærende vegger av horisontale stokker som er hugget sammen i hjørnene.
Grindbyggene finnes på Vestlandet, i hovedsak i form av uthus.
Byggeskikk kan sies å være de vaner folk viser når de former en bygning, f.eks. planløsning, materialvalg, 

dimensjonering og utforming. I innlandet var disse vanene meget stabile, men gjennom århundrene skjedde 
en gradvis endring pga påvirkning utenfra. Foregangsmenn langs kysten fikk impulser fra utlandet og la seg til 
nye vaner ved utformingen av nybygg. Sakte men sikkert spredte disse impulsene seg innover i landet, og byg
geskikken tok opp i seg en del av det nye, og her var det storgårdene som ledet an. Bygningene langs kysten som 
staket ut kursen er i dag stort sett borte, men inne i landet er det fremdelse bevart bygninger som gjenspeiler 
foregangsbygniningene langs kysten, samt utgangspunket for det hele, middelalderbygningene.

Norges 29 bevarte stavkirker og 281 tømmerhus viser at furu var helt dominerende som byggemateriale 
i middelalderen. Bruk av grantømmer begynner å gjøre seg gjeldende i oslofjordområdet fra om lag 1600 og blir 
etter hvert helt dominerende i dette området.

Fra om lag 2500 år siden og frem til man begynte å bygge laftete tømmerhus bodde man i langhus som hadde 
flere ulike gårdsfunksjoner under samme tak. De kunne være fra 20–85 meter lange og 7–12 meter brede og den 
takbærende konstruksjonen var vertikale staver.

De første laftete bolighusene fra etter Vikingtiden var ett og treromsstuer. Ettromsstuene forekom særlig på 
Vestlandet mens treromsstuene var vanlige over hele landet. Det eldste dendrokronologisk daterte tømmerstuen 
er bygget av tømmer som ble felt vinterhalvåret 1166–1167, og står på gården Lunda i Nore og Uvdal kommune 
i Buskerud.

Treromstua består av et hovedrom og et koveparti. Kovepartiet består av forstua og koven, adskilt av en plan
kevegg. For å komme inn i hovedrommet/stua må man gå gjennom forstua, og fra hovedrommet er det adgang 
til koven. Ytterligere et soverom ble oppnådd vha et trev over kovepartiet. Midt på stuegulvet er det et åpent 
ildsted, åren, og røyken slapp ut gjennom en åpning i taket, ljoren.

På Vestlandet tok man i bruk en annen ildstedsform på 16 og 1700 tallet, røykovnen, og stuene med et slikt 
ildsted ble kalt for røykovnstuer. Ildstedet består av tre murte vegger med en flat stein på toppen, og ble plas
sert i hjørnet mot koven. Ildstedet hadde ikke pipe, så og røyken slapp ut av ljoreåpningen i taket. Bruk av pipe 
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begynner så smått å gjøre seg gjeldene utover på bygdene i siste halvdel av 1500årene, først i ramloftstuene. De 
er treromstuer som før, men trevet over kovepartiet er i to etasjer.

En variasjon av treromstuen, kalt den akerhusiske stuetypen, begynner å gjøre seg gjeldene i første halvdel 
av 1700årene. Bygningen har ildsted med pipe, og inngangsdøra leder rett inn i stuerommet slik at man får et 
ekstra soverom.

Grindbygg er et typisk vestlandsfenomen. Hovedelementet er grinden som består av to vertikale staver og 
en horisontal bête som er felt inn i hverandre. I byggets lengderetning holdes grindene sammen i overkant av en 
stavlegje på hver side, og avstivingen oppnås ved hjelp av skråbånd.

Stavene hviler vanligvis på flate steiner. I Norge benyttes rent sperretak på grindbyggene. I en låvebygning 
benyttes fire grinder, og sperrene fortsetter ofte forbi stavlegjene og ut til en lettbygget yttervegg med utvendig 
kledning.

Tømmerhus fra før 1650 ble ofte bygget med vegger som lente seg utover og med en takkonstruksjon med 
en synlig overhøyde samt med store takutstikk. Foruten å gi et arkitektonisk kraftfullt uttrykk holdt denne byg
gemåten snø og regn godt unna bygningen.

Vedlikehold og flytting av bygninger har ofte ført til sterkt reduserte takutstikk og også misforståtte justerin
ger med det resultat at bygningene har blitt mye mer eksponert for vær og vind enn det de var konstruert for.

Loftene hadde en viktig funksjon på gårdene. I middelalderen var dette de første bygningene med to etasjer. 
Loftet har en tømra kjerne, og rundt andre etasje er det en lettbygget svalgang på fire sider. Svalgangen har trap
peadkomst utenfor den tømra kjernen. Første etasje ble brukt til oppbevaring av mat, andre etasje som gjesterom 
og klesloft og svalgangene til ulike lagerformål. Svalgangene beskyttet også meget effektivt den tømra kjernen 
fra vær og vind.

Som med takutstikkene blir svalgangene somregel kortet inn og i mange tilfeller helt eller delvis fjernet, noe 
som fører til mye raskere nedbrytning av den tømra kjernen.

I Norge har stavkirkenes taktekking og yttervegger blitt tjæret kontinuerlig. Profane tømmerhus har også 
blitt tjæret, men ikke kontinuerlig. I Bergen ble tjærebreing av bygningene forbudt i 1572 pga brannfaren og 
det samme gjaldt etterhver flere byer. Dette kan ha ført til at også bøndene ettehvert mer eller mindre stoppet å 
tjære bygningene selv om det ikke var forbudt. Flere loft viser fremdeles spor etter at de engang har vært tjæret.

Nøkkelord: trearkitektur, treabdeid, byggetradisjoner, bevaring av trarkitektur
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życia codziennego 
w miasteczkach Lubelszczyzny 
w okresie ii Rzeczypospolitej 
 
Architecture as a space 
for daily life in the small towns 
of the Lublin region 
during the period 
of the Second Polish Republic

Grzegorz Miliszkiewicz
Muzeum Wsi Lubelskiej w Lublinie

Słowa kluczowe: miasteczka Lubelszczyzny, 
sztetł, życie codzienne, pejzaż kulturowy  
Key words: the Lublin region towns, shtetl, 
everyday life, cultural landscape



94

T he centre of the layout of a traditional small town/
shtetl in the Lublin region was the market square 

from which radiated successive blocks of buildings of 
decreasing density running along several access roads 
to a band of agricultural suburbs. The partial affore
station of some of the market squares did not begin 
until the second quarter of the 20th century, that is 
why the centres of these settlements were generally 
devoid of greenery, which, in the recollections of the 
inhabitants of these small towns, burst forth from the 
gardens, orchards, fields and meadows on the outskirts 
of the shtetl.

Among the structures visible from specific points 
in the town, besides the places of worship of different 
faiths, public buildings, houses, windmills, small fac
tories, stables, barns and granaries, were the smaller 
structures such as chapels, crosses, graves for vari
ous religions, statues and butchers’ booths, as well as 
hitching posts, fences, hoardings, benches, tree guards, 
wells. In small towns, there were also different occa
sional forms – welcoming gates to celebrate the arrival 
of church and state representatives, mock boats for 
sea holidays, and temporary stands and stalls. There 
were also signs of the developing industrial civilisa
tion, including pavements, bridges, road signs, wooden 
electrical and telecommunications poles, cantilevers, 
wires, radio antennae and signboards.

The cornerstone of this landscape were the market 
square and the streets (in the 1930s, these were either 
paved with cobblestones or dirt), the vaulted sky and 
the weather transforming the town either into snowy 
silence or the sweltering heat making everyone hide 
under the arcades around the market square. It was this 
space where the everyday traffic of people and animals 
rolled. The walls of the buildings created a closed space 
filled with equipment, as well as with the increasingly 
mysterious for us with the passage of the years – light, 
air and odours. On the outside, life was shaped by eco
nomic conditions and socio political trends, on the 
inside – like a type of metal casting – everyday work 
and the strength of tradition, which was chiefly based 
on religiousness.

W tradycyjnym miasteczku sztetł na Lubel szczyźnie 
środkiem układu był rynek, od którego odcho

dziły kolejne bloki coraz mniej zwartej zabudowy, prze
chodzące wzdłuż kilku dojazdowych dróg we wstęgę 
rolniczych przedmieść. Dopóki w drugiej ćwierci XX 
wieku nie rozpoczęto zadrzewiania części niektórych 
rynków, centra takich osiedli były na ogół pozbawione 
zieleni, która, we wspomnieniach mieszkańców miaste
czek, wybuchała ogródkami, sadami, polami i łąkami 
już na obrzeżach sztetł.

W zespołach obiektów widzianych z konkretnych 
punktów miasteczka oprócz świątyń różnych wyznań, 
gmachów publicznych, domów, młynów, zakładów 
drobnoprzemysłowych, budynków inwentarskich, sto
dół i spichlerzy, były także mniejsze obiekty: kapliczki, 
krzyże, nagrobki różnych wyznań, pomniki, budki 
jateczne, a  także koniowiązy, płoty, parkany, ławki, 
wiązaki do drzewek, studnie. W miasteczkach poja
wiały się również różne formy okolicznościowe – bramy 
powitalne z okazji przyjazdu osobistości kościelnych 
i państwowych, makiety łodzi na Święto Morza, okre
sowo rozkładane kramy i stragany. Widoczne były także 
oznaki postępującej cywilizacji przemysłowej, takie 
jak: bruki, mosty, znaki drogowe, drewniane słupy 
elektryczne i teletechniczne, wysięgniki, druty, anteny 
radiowe, czy wreszcie szyldy. 

Podwaliną tego krajobrazu był rynek i  uliczki 
(w  latach 30. XX wieku brukowane kocimi łbami 
lub posiadające nawierzchnię gruntową), sklepie
niem – niebo. Pogoda przemieniała miasteczka albo 
w zaśnieżoną ciszę, albo w upał każący skryć się w przy
rynkowe podcienia. W tej właśnie przestrzeni toczył 
się codzienny ruch z udziałem ludzi i zwierząt. Ściany 
budynków tworzyły zamknięte przestrzenie wypełnione 
sprzętami, a także – wraz z upływem lat coraz bardziej 
dla nas tajemniczymi – światłem, termiką i zapachem. 
Z zewnątrz życie kształtowały koniunktury gospodar
cze i tendencje społeczno polityczne, od wewnątrz – 
niczym forma odlewnicza – codzienna praca i  siła 
tradycji oparta przede wszystkim na religijności.

Badanie życia codziennego szarego człowieka jest 
sposobem na odheroizowanie historii dla współczesnych 
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The study of an ordinary person’s everyday life is 
a way for the deheroisation of history for contemporary 
audience. The scope of this article only allows the show
ing of selected examples of events whose mappings, 
sometimes as a historical play, are part of the space 
designated by the architectural models of five small 
towns from the Lublin region in the 1930s: Wojsławice, 
Dubienka, Tyszowce, Szczebrzeszyn and Krasnobród. 
The shorthand terms ‘twenties’ and ‘thirties’ used herein 
will always refer to the twentieth century.

In official administrative terminology, the word 
‘town’ is used less frequently than in colloquial and liter
ary language. Towns received their city rights between 
the 14th and 16th centuries. During the Second Polish 
Republic, only Szczebrzeszyn and Dubienka retained 
their city rights; they had a municipal council and were 
administratively independent from the neighbouring 
localities. Krasnobród, Tyszowce and Wojsławice had 
from 1869 the status of urban settlements, actually clus
ters located within rural communes, and had shared 
investments and budgets (figs. 1, 2). In the councils for 
these communes, the numerical advantage was held by 
councils from the surrounding countryside.

In the commentary on the results of the general 
census of 30 September 1921, it was explained that 
the population centres known as urban settlements 

odbiorców. Objętość niniejszego artykułu pozwala 
ukazać zaledwie wybrane przykłady zdarzeń, których 
odwzorowanie, czasem jak gra historyczna, wpisuje się 
w przestrzeń wyznaczoną przez makiety architekto
niczne pięciu miasteczek Lubelszczyzny z lat 30. XX 
wieku: Wojsławic, Dubienki, Tyszowiec, Szczebrzeszyna 
i Krasnobrodu. Użyte tu skrótowe określenia: lata 20. 
i lata 30. zawsze dotyczyć będą XX stulecia.

W  terminologii urzędowo administracyjnej ter
min „miasteczko” występuje rzadziej niż w  języku 
potocznym i  literackim. Miasteczka uzyskały prawa 
miejskie w  przedziale od XIV do XVI wieku. W  II 
Rzeczypospolitej tylko Szczebrzeszyn i  Dubienka 
zachowały ustrój prawny miasta, posiadały magistrat 
i  były administracyjnie niezależne od okolicznych 
miejscowości. Krasnobród, Tyszowce i  Wojsławice 
miały od 1869 roku status osady miejskiej, faktycznie 
gromady, a  znajdując się w  obrębie gmin wiejskich, 
posiadały wspólne inwestycje i budżety (ilustr. 1, 2). 
W radach tych gmin przewagę ilościową mieli radni 
z okolicznych wsi.

W komentarzu do wyników spisu powszechnego z 30 
września 1921 roku wyjaśniono, że charakterystyczne dla 
byłego Królestwa Kongresowego skupienia ludności, tak 
zwane osady miejskie, stanowią kategorię przejściową 
między miastem a wsią. Zostały one utworzone przez 

2. Widok Szczebrzeszyna, XX wiek, fot. ze zbiorów Fundacji Szczebrzeszyn Kultur 
2. View of Szczebrzeszyn, 20th century, photo from the collection of the 
Szczebrzeszyn Cultural Foundation

1. Panorama Dubienki widziana z synagogi (obecnie nieistniejącej),  
lata 30. XX wieku, fot. ze zbiorów Gminnego Ośrodka Kultury w Dubience 
1. Panorama of Dubienka as seen from the synagogue (which no longer exists), 
1930s, photo from the collection of the County Cultural Centre in Dubienka
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characteristic of the Congress Kingdom of Poland were 
a transitional category between a city and a village. 
These were created by the Russian occupying authori
ties from places “which, though called cities, due to 
their small number of inhabitants, low industrial devel
opment and scarce revenues were, however, in reality 
not cities at all”. Urban settlements, whilst maintaining 
a certain degree of autonomy, were subject to the edict 
of 19 February 1864 on the organisation of rural com
munes. The matters of the legal character of localities 
in the central voivodeships were in principle regulated 
by the decree of the Head of State (Naczelnik Państwa) 
of 4 February 1919 on municipal self government as 
well as the acts of 20 February 1920.1

In 1924, there were 80 urban settlements in the Lub
lin voivodeship. According to the census of 30 Septem
ber 1921, it had 159,138 inhabitants – 77,727 Roman 
Catholics, 77,201 Jews and 4,049 Eastern Orthodox. 
Krasnobród had 2,036 inhabitants, including 1,148 
Jews; Wojsławice 2,270 people, including 835 Jews and 
438 Eastern Orthodox; Dubienka 2,964 (1,204 and 172 
respectively); Tyszowce 4,420 (2,451 and 377); and Szc
zebrzeszyn 6,350 (2,644 and 103). In 1939, Dubienka 
had 4,065 inhabitants and Szczebrzeszyn 7,432.2

Some of these small cities did not differ economi
cally from urban settlements. This can be confirmed 
by the demotion of Dubienka to a the rank of village 
in 1945.3

In the days of the Second Republic, the vast major
ity of the historic towns of the Lublin region retained 
their urban layout with a market square in the centre, 

 1 Skorowidz miejscowości Rzeczypospolitej Polskiej opra‑
cowany na podstawie wyników Pierwszego Powszechnego Spisu 
Ludności z dn. 30. września 1921 r. i innych źródeł urzędowych. 
Warszawa, 1924. Cites Motywy do Ukazu do rządzącego senatu 
of 1 (13) June 1869, “Dziennik Praw” No. 235, vol. 69, p. 245; Dz. 
Pr. P.P. No. 13 of 1919, pos. 140; Dz. U.R. P. No. 19 of 1920, pos. 
91 and 92.
 2 H.  Maruszczak, 1949. Zmiany w  zaludnieniu woje
wództwa lubelskiego w latach 1822–1946. Annales UMCS, sec. B, 
vol. 4–5, tabl. 18.
 3 M. Gajewski, 1964. Zmiany administracyjne miast i osiedli 
1918–1963. Warszawa, lists 4 and 7.

rosyjskie władze zaborcze z miejscowości, „które chociaż 
nazywały się miastami, jednakże z powodu nieznacz
nej liczby mieszkańców, małego rozwoju przemysłu 
i niedostateczności dochodów, w rzeczywistości nie 
miały znaczenia miast”1. Osady miejskie, przy zachowa
niu pewnej odrębności zostały poddane mocy obowią
zującego ukazu z 19 lutego 1864 roku o urządzeniu gmin 
wiejskich. Sprawa charakteru prawnego miejscowości  
w województwach centralnych została zasadniczo ure
gulowana dekretem Naczelnika Państwa z 4 lutego 1919 
roku o samorządzie miejskim oraz ustawami z 20 lutego 
1920 roku.

W 1924 roku w województwie lubelskim było 80 
osad miejskich. Według spisu powszechnego z 30 wrze
śnia 1921 roku zamieszkiwało je 159 138 mieszkańców, 
w tym 77 727 katolików, 77 201 wyznania mojżeszowego, 
4049 prawosławnych. Krasnobród miał 2036 mieszkań
ców, w tym 1148 wyznania mojżeszowego, Wojsławice 
2270, w tym 835 wyznania mojżeszowego i 438 prawo
sławnych, Dubienka 2964 (odpowiednio 1204 i 172), 
Tyszowce 4420 (2451 i 377), Szczebrzeszyn 6350 (2644 
i 103). W 1939 roku Dubienka liczyła 4065 mieszkań
ców, a Szczebrzeszyn 74322.

Niektóre małe miasta nie odbiegały gospodarczo od 
osad miejskich. Znalazło to potwierdzenie w zdegrado
waniu Dubienki w 1945 roku do rzędu wsi3.

W czasach II Rzeczypospolitej zdecydowana więk
szość historycznych miasteczek Lubelszczyzny zacho
wywała swój układ urbanistyczny z rynkiem w środku, 
niewielką ilością bloków pozarynkowych i rolniczymi 
przedmieściami.

 1 Wstęp, Skorowidz miejscowości Rzeczypospolitej Polskiej 
opracowany na podstawie wyników Pierwszego Powszechnego Spisu 
Ludności z dn. 30 września 1921 r. i innych źródeł urzędowych, t. 4: 
Województwo Lubelskie, Warszawa 1924. Cytowane są Motywy do 
Ukazu do rządzącego senatu z 1 (13) czerwca 1869 roku, „Dzien
nik Praw” nr 235, t. 69, s. 245; DzPrPP nr 13 z 1919 roku, poz. 
140; DzURP nr 19 z 1920 r., poz. 91 i 92.
 2 H. Maruszczak, Zmiany w zaludnieniu województwa lubel‑
skiego w latach 1822–1946, „Annales UMCS” 1949, sec. B, vol. 4–5, 
tabl. 18. 
 3 M.  Gajewski, Zmiany administracyjne miast i  osiedli 
1918–1963, GUS, Warszawa 1964, wykazy 4 i 7.



97

a small number of blocks outside the market and the 
agricultural outskirts.

Towns had a group of characteristic institutions, 
one shared by all residents and the other two areas 
for the Christian and Jewish population. The magis
trate or commune office was accompanied by a prison, 
usually also the National Police station, elementary 
school and post office as well as a depot, square for small 
markets and livestock markets, and a slaughterhouse. 
Towns were the seats of Roman Catholic parishes. The 
most magnificent structures in the towns’ landscape 
were chiefly Christian churches or synagogues, which 
today are frequently the oldest preserved buildings in 
town. The churches in Wojsławice and Szczebrzeszyn 
date from the late 17th to early 18th centuries, and the 
ones in Dubienka and Tyszowice are from the 1860s. 
The brick monastic church in Krasnobród, located 
just outside the densest part of town, was erected in 
the 1690s. Eastern Orthodox and, during the Second 
Republic, Uniate churches also existed in Wojsławice, 
Szczebrzeszyn, Dubienka and Tyszowce.

Each of these towns were shtetls and were home to 
Jewish communities. Stonework synagogues stood in 
these towns, some of which even date from the early 
17th century. Two of the oldest buildings have survived 
till today in Wojsławice and Szczebrzeszyn. Because 
of the existence of basic literature providing essential 
information about the social and religious life of Jews 
in the towns of the Lublin region, there is no need to 
reproduce their general characteristics here.4 Some
times, the institutions of the shtetl complemented the 
administrative structures of the commune, for example 
conscripts of all faiths used the mikveh before the com
mission presentation.

The historical conditions of the towns as well as the 
specificity of economic life, traces of which remain in 
the form of specialised occupations and goods, date 
back centuries. Szczebrzeszyn – a city with two churches 
located in the immediate vicinity of the Zamojski Fee 

 4 Cf. M. Kubiszyn, 2011. Śladami Żydów. Lubelszczyzna. 
M. Prokopowicz, ed. Lublin: Stowarzyszenie Panorama Kultur.

Miasteczko miało zespoły charakterystycznych 
instytucji, jeden wspólny dla wszystkich mieszkańców 
i jeszcze dwa odrębne dla ludności chrześcijańskiej 
i żydowskiej. Oprócz magistratu lub urzędu gminy 
znajdował się areszt, zazwyczaj też posterunek Poli
cji Państwowej, szkoła powszechna, urząd lub agen
cja pocztowa, a także: remiza, plac do targów małych 
i targowica zwierzęca oraz rzeźnia osadzka. Miasteczka 
były siedzibami parafii rzymskokatolickich. Jako naj
okazalsze w pejzażu miasteczek dominowały świątynie 
chrześcijańskie lub synagogi, które dziś są przeważnie 
najstarszymi zachowanymi budynkami w miasteczkach. 
Kościoły w Wojsławicach i Szczebrzeszynie pocho
dzą z końca XVII–początku XVIII wieku, w Dubience 
i w Tyszowcach z lat 60. XIX wieku. Murowany kościół 
klasztorny w Krasnobrodzie, usytuowany poza zwartą 
zabudową miasteczka, wzniesiono w latach 90. XVII 
wieku. W Wojsławicach, Szczebrzeszynie, Dubience 
i Tyszowcach istniały również cerkwie, w II Rzeczypo
spolitej prawosławne.

Każde z  wymienionych miasteczek było sztetł 
i posiadało żydowską gminę wyznaniową. Stały w nich 
murowane synagogi, niektóre nawet z początku XVII 
wieku. Do dziś zachowały się dwie najstarsze budowle – 
w Wojsławicach i Szczebrzeszynie. Z uwagi na istnie
nie podstawowej literatury dostarczającej niezbędnych 
informacji o społeczno religijnym życiu Żydów w mia
steczkach Lubelszczyzny, nie ma potrzeby przytaczania 
tu ogólnej charakterystyki4. Bywało, że instytucje sztetł 
uzupełniały administracyjne struktury gminy, na przy
kład poborowi wszystkich wyznań korzystali z mykwy 
przed stawieniem się na komisję. 

Uwarunkowania historyczne miasteczek, a  także 
specyfika życia gospodarczego, po którym pozostały 
określone specjalistyczne zajęcia i  wyroby, sięgają 
wieków. Szczebrzeszyn – miasto o dwóch kościołach, 
usytuowany w  bezpośrednim otoczeniu Ordynacji 
Zamojskiej, żył w dużej mierze z usług we wzajem
nych relacjach z dobrami ordynackimi. W porównaniu 

 4 Por. M. Kubiszyn, Śladami Żydów. Lubelszczyzna, red. 
M. Prokopowicz, Stowarzyszenie Panorama Kultur, Lublin 2011.
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Entail – existed largely on mutual relations with the 
fee entail properties. In comparison with other towns, 
many more representatives of the intelligentsia lived 
here: doctors, civil servants and teachers, as well as 
judges, lawyers and a notary.5 From the mid17th cen
tury, Krasnobród, being a site for the Marian cult and 
pilgrimages of the faithful since the mid17th century, 
developed a  landscape strongly saturated with reli
gious content, defined by chapels, shrines and road
side figures (figs. 3–5). In Tyszowce, cobblers made 
‘Tyszowiaki’ shoes. In the early 1930s, the local guilds 
of cobblers and boot leather stitchers consisted of at 
least 46 craftsmen.6

The reconstruction or revival of everyday life require 
referring to sources that are characteristic of the place, 
date and representation of the situation. This image – 
with reference to the towns of the Lublin region in the 
first half of the 20th century – is usually a photograph 
or, extremely rarely, film.7 In Dubienka, W. Jankowski 
had a photography studio,8 in Szczebrzeszyn it was 
Ch. Sztrajcher and in Tyszowce S. Biecher.9 During 
the German occupation period, the towns’ profes
sional photographers often lost or hid their photo
graphic resources, but there survived a small number 

 5 Księga adresowa Polski (wraz z W.M. Gdańskiem): dla 
handlu, przemysłu, rzemiosł i rolnictw. 1929. [subsequently: KAP 
1929] Warszawa: Towarzystwo Reklamy Międzynarodowej; Księga 
adresowa Polski (wraz z W.M. Gdańskiem): dla handlu, przemysłu, 
rzemiosł i rolnictwa. 1930. [subsequently: KAP 1930] Warszawa: 
Towarzystwo Reklamy Międzynarodowej.
 6 R. Horbaczewski 2009. Tu Szewce. Opowieści tyszowieckie. 
Lublin –Tyszowce: Wydawnictwo Archidiecezji Lubelskiej “Gau
dium”, p. 44.
 7 E.g. the amateur film by Philip Putter about Tyszowce in 
the 1930s and about Kurów recorded by Jack Weisbord in 1932. 
Both were directed with the inclusion of recordings of the prepa
rations for the festivities expressed in people’s clothings and group 
scenes. At: http://polishjews.yivoarchives.org/archive/index.
php?p=digitallibrary/digitalcontent&id=4602; www.youtube.
com/watch?v=1LLDD5QTL7Y, [accessed: 15.12.2014].
 8 Inf. E.S. of Dubienka, interview by Ł. Kondratowicz, 1995, 
Archives of the Muzeum Wsi Lubelskiej w Lublinie [subsequen
tly: AMWL], photographer mentioned in KAP 1930. The Polish 
Directory only gives the first letter of the first names of the people 
living here.
 9 KAP 1930.

z innymi miasteczkami żyło tu więcej przedstawicieli 
inteligencji: lekarzy, urzędników i  nauczycielstwa, 
a  także sędziowie, adwokaci czy notariusz5. Krasno
bród będąc od połowy XVII wieku miejscem kultu 
maryjnego i pielgrzymek wiernych, wykształcił silnie 
nasycony treściami religijnymi pejzaż definiowany 
przez kaplice, kapliczki i figury przydrożne (ilustr. 3–5). 
W Tyszowcach szewcy wyrabiali buty zwane „tyszo
wiakami”. Na początku lat 30. tutejszy cech szewców 
i cholewkarzy zrzeszał aż 46 rzemieślników6. 

Rekonstrukcja lub odwzorowanie życia codzien
nego wymaga źródeł, których cechą są miejsce, data 
i wyobrażenie sytuacji. Obraz – w odniesieniu do mia
steczek Lubelszczyzny w pierwszej połowie XX wieku – 
to zazwyczaj fotografia, zupełnie wyjątkowo film7. 
W Dubience atelier fotograficzne miał W. Jankowski8, 
w Szczebrzeszynie Ch. Sztrajcher, w Tyszowcach S. Bie
cher9. Miasteczkowi zawodowi fotografowie w okresie 
okupacji często tracili lub ukrywali swoje fotograficzne 
zasoby, jednakże zachowała się niewielka ilość zdjęć 
(wykonywanych przez różne osoby), na których utrwa
lono sytuacje okolicznościowe – przed szkołą, remizą, 
kościołem, czy sceny rodzajowe z ludźmi i zwierzę
tami – na rynkach, ulicach lub we wnętrzach. Dziś 

 5 Księga Adresowa Polski (wraz z W.M. Gdańskiem): dla 
handlu, przemysłu, rzemiosł i  rolnictwa. 1929, Towarzystwo 
Reklamy Międzynarodowej, Warszawa 1929; Księga Adresowa 
Polski (wraz z W.M. Gdańskiem): dla handlu, przemysłu, rzemiosł 
i rolnictwa. 1930, Towarzystwo Reklamy Międzynarodowej, War
szawa 1930 [dalej: KAP 1929; KAP 1930].
 6 R. Horbaczewski, Tu Szewce. Opowieści tyszowieckie, 
Wydawnictwo Archidiecezji Lubelskiej „Gaudium”, Lublin–
Tyszowce 2009, s. 44.
 7 Na przykład amatorskie filmy – P. Puttera o Tyszowcach 
z lat 30. XX wieku i o Kurowie, nakręcony przez J. Weisborda 
w 1932 roku, oba nieco reżyserowane przez nagranie przygoto
wanej odświętności, wyrażającej się w ubiorach osób i scenach 
zbiorowych, http://polishjews.yivoarchives.org/archive/index.
php?p=digital library/digitalcontent&id=4602; www.youtube.
com/watch?v= 1LLDD5QTL7Y, [dostęp: 15.12.2014].
 8 Inf. E.S. z Dubienki, wywiad Ł. Kondratowicz, 1995, archi
wum Muzeum Wsi Lubelskiej w Lublinie, fotograf wymieniony 
w KAP 1930. Księgi adresowe Polski podają tylko pierwszą literę 
imienia zamieszczonych tam osób.
 9 KAP 1930.
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of photographs (taken by various people) upon which 
were recorded different festive occasions – in front of 
the school, depot, church or generic scenes with people 
and animals – on the market square, on the streets or 
inside. Today, they allow us to take real historical jour
neys, creating a tableaux vivant – live images. 

A more difficult task is to replicate “the technology 
of everyday life”, periods of time where everyday life 
existed. The engaging and charming course of these 
moments in a town has become the subject of nov
els, although their action by and large was set in the 
last hundred or so years, for historians they have the 
status of supplementary reading. The records of the 
recollections of the inhabitants of towns, in the face of 
the increasingly shorter memory, being witness to the 
presence of people and the existence of events, are both 
untranslatable to ideography, which requires a complete 
set of details. This is the relationship between words and 

pozwalają one na realne podróże historyczne, na two
rzenie tableaux vivants – żywych obrazów.

Trudniejszym zadaniem jest odwzorowanie „tech
nologii życia codziennego”, odcinków czasu, w którym 
zaistniały zdarzenia codzienności. Wciągający i uro
kliwy bieg takich chwil w miasteczku stał się tema
tem powieści, jednakże choć ich akcja w większości 
osadzona jest w ostatnich stu kilkudziesięciu latach, 
mają one dla historyków status lektur pomocniczych. 
Zapisy wspomnień mieszkańców miasteczek, w obliczu 
coraz krótszej pamięci będąc świadectwem obecności 
ludzi i zaistnienia wydarzenia, są jednocześnie nie
przekładalne na ideografię, która wymaga komplet
nych zestawów szczegółów. To relacja między słowem 
a przedmiotem, między biblioteką a muzeum. Następ
stwem nieprzekraczalnej bariery pamięci jest choćby 
przykład ilustracyjnego odesłania czytelnika książki 
o historii Żydów krasnobrodzkich do edukacyjnych 

3. Krzyż przy ulicy Tomaszowskiej 
w Krasnobrodzie, 2014, fot. P. Kowalczyk, 
Archiwum Fotografii Ośrodka „Brama Grodzka – 
Teatr NN” 
3. Cross in Tomaszowska Street in Krasnobród, 
2014, photo by P. Kowalczyk. Photography Archives 
of the “Grodzka Gate – NN Theatre” Centre 

4. Figura przydrożna w okolicach ulicy Tomaszowskiej 
34 w Krasnobrodzie, 2014, fot. P. Kowalczyk, Archiwum 
Fotografii Ośrodka „Brama Grodzka – Teatr NN” 
4. Roadside saint near 34 Tomaszowska Street in 
Krasnobród, 2014, photo by P. Kowalczyk. Photography 
Archives of the “Grodzka Gate – NN Theatre” Centre 

5. Figura św. Jana Nepomucena przy ulicy 3 Maja 
w Krasnobrodzie, 2014, fot. P. Kowalczyk, Archiwum 
Fotografii Ośrodka „Brama Grodzka – Teatr NN” 
5. Figure of St John of Nepomuk in 3‑Maja Street 
in Krasnobród, 2014, photo by P. Kowalczyk. 
Photography Archives of the “Grodzka Gate – NN 
Theatre” Centre
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objects, between a library and a museum. The conse
quence of the impassable barrier of memory might be 
examplified by the case of the book on the history of the 
Krasnobród Jews, the readers of which were invited to 
refer to the educational exhibition at the Lublin Open 
Air Village Museum copying the material area of eve
ryday life of the population of the shtetl in the 1930s.10

There is no framework for statistical calculations 
on the wealth of the Second Republic town residents, 
or the actual level of consumption of various goods. 
After 1921, specifications for urban settlements were 
almost completely abandoned in the published official 
statistics. This situation makes it difficult to go beyond 
a general image of a town, especially since a broad 
archival search is often no longer possible.

For a long time, towns were of marginal interest to 
ethnographers. The subject of their research was not the 
body of Polish towns as a melting pot of folk traditions 
and the development of a civilisation on the border of 
two worlds – Catholis and Jewish – but rather the trans
formation of the countryside as a result of the incur
sion of town culture. Traditional Jewish culture was 
thus seen as being shaped mainly by religious life and 
rabbinical teachings and not by regional traditions.11

In these circumstances, the surviving archival 
materials: police reports, litigation, investigations and 
testimonies from the first three or four decades of the 
20th century show perhaps the starkest elements of the 
scenery and course of life in the towns of the Second 
Republic. In the group of towns considered here, Szc
zebrzeszyn and Tyszowce were the seats of the mag
istrates’ courts. Cases from Dubienka were dealt with 
by the court in Hrubieszów, those from Krasnobród 
in Zwierzyniec and those from Wojsławice in Chełm. 

 10 M. Kościński, 2011. Byli wśród nas – Z Dziejów Żydów 
w  Krasnobrodzie. Lublin: Polihymnia. G.  Miliszkiewicz, 
Ł. Kondratowicz Miliszkiewicz and H. Stachyra, 2009. Poznaj 
i uszanuj codzienność innych. Lublin: Muzeum Wsi Lubelskiej.
 11 G.  Miliszkiewicz, 1982. Problematyka demograficzna 
i usługowa osad miejskich Lubelszczyzny w dwudziestoleciu mię‑
dzywojennym i jej odbicie w założeniach ekspozycji „miasteczka” 
w  Muzeum Wsi Lubelskiej. [typescript in Open Air Village 
Museum Archive in Lublin] Lublin.

ekspozycji w Muzeum Wsi Lubelskiej odwzorowują
cych materialne obszary życia codziennego ludności 
sztetł w latach 30. XX wieku10.

Brak już dziś podstaw do obliczeń statystycznych 
na temat zamożności mieszkańców miasteczek II 
Rzeczypospolitej, rzeczywistego poziomu konsumpcji 
różnorodnych dóbr. Po 1921 roku prawie całkowicie 
zaniechano wyszczególniania osad miejskich w publi
kowanych statystykach urzędowych. Sytuacja ta utrud
nia uzyskanie wykraczającego poza wiedzę ogólną 
obrazu miasteczka, zwłaszcza że rozległa kwerenda 
archiwalna często jest już niemożliwa.

Miasteczko długo znajdowało się na marginesie 
zainteresowań etnografów. Przedmiotem ich badań nie 
był organizm polskiego miasteczka, jako swoisty tygiel 
tradycji ludowej i postępu cywilizacyjnego na granicy 
dwóch światów – katolickiego i żydowskiego – lecz 
przemiany na wsi jako jeden ze skutków oddziaływa
nia kultury miasteczka. Tradycyjną kulturę żydowską 
postrzegano bowiem jako ukształtowaną głównie przez 
życie religijne i rabinów, a nie tradycje regionalne11.

W tej sytuacji zachowane archiwalia: raporty poli
cyjne, procesy sądowe, śledztwa i zeznania z trzeciej 
i czwartej dekady XX wieku bodaj najdosadniej poka
zują elementy scenerii i biegu życia w miasteczkach II 
Rzeczypospolitej. W grupie omawianych miasteczek 
Szczebrzeszyn i Tyszowce były siedzibami sądów pokoju 
i grodzkich. Sprawy z Dubienki rozpatrywał takiż sąd 
w Hrubieszowie, z Krasnobrodu w Zwierzyńcu, z Woj
sławic w Chełmie. Niestety akta tych sądów, z wyjąt
kiem szczebrzeszyńskiego, zachowały się szczątkowo 
i dotyczą spraw majątkowych, nie zaś karnych czy oby
czajowych. Zły stan zachowania tej kategorii źródeł 
wymaga sięgnięcia do wydarzeń historii micra z innych 

 10 M.  Kościński, Byli wśród nas  – Z  dziejów Żydów 
w Krasnobrodzie, Polihymnia, Lublin 2011; G. Miliszkiewicz, 
Ł. Kondratowicz Miliszkiewicz, H. Stachyra, Poznaj i uszanuj 
codzienność innych, Muzeum Wsi Lubelskiej, Lublin 2009.
 11 G. Miliszkiewicz, Problematyka demograficzna i usługowa 
osad miejskich Lubelszczyzny w dwudziestoleciu międzywojennym 
i jej odbicie w założeniach ekspozycji «miasteczka» w Muzeum Wsi 
Lubelskiej, Lublin 1982, maszynopis w archiwum Muzeum Wsi 
Lubelskiej.
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Unfortunately, the records from these courts, with the 
exception of the one in Szczebrzeszyn, have survived 
only in fragments and deal with property matters, not 
criminal or moral ones. The poor state of preservation 
of these types of sources requires delving into the events 
of micro history from other towns on the Bug river. The 
extensive records of the court in Łosice were the basis for 
two publications that presented everyday – despite being 
considered by the authorities to be incidental – events 
in the shtetl town: on the market square, the streets, on 
plots, in flats, shops, workshops and public buildings.12 
Police reports and testimonies also enabled the quasi
theatrical representation of events.13 This work cites 
police reports from the nearby Grabowiec.14 The events 
of daily life in towns at the time were also occasionally 
reported in the voivodeship and district press.

Notarial deeds from before September 1939 included 
prenuptial agreements for wealthy Jewish women, which 
were particularly valuable in cases where their future 
spouses came from small towns (then, it was highly 
likely that the woman’s things remained in the town). 
The prenuptial contracts were mainly concerned with 
valuable objects: furniture, important crockery, cutlery, 
valuable clothing, clocks, domestic or craft machines, 
jewellery and cash. This was the property of people who 
several years later met a martyr’s death.

In view of the fragmentary state of the surviv
ing municipal acts the framework for presenting the 

 12 Cf. G. Miliszkiewicz, 2007. Klimat dźwiękowy miasteczka 
czasów II Rzeczypospolitej – podstawy do muzealnej rekonstruk
cji. Wieś Radomska, no. 8, pp. 205–224; Ibid., 2010. Miastecz
kowa architektura i układ urbanistyczny jako miejsce wydarzeń 
– warunki do muzealnej rekonstrukcji życia w miasteczkach II 
Rzeczypospolitej. Acta Scansenologica, vol. 10. Sanok, pp. 113–
130; Archiwum Państwowe w  Lublinie Oddział w  Radzyniu 
Podlaskim Sąd Pokoju (Sąd Grodzki) w Łosicach [subsequently: 
APLOR SPŁ (SPG)]. In the texts cited in this publication, original 
spellings have been retained.
 13 In 2008 in MWL, 6 scenes of everyday life were recorded 
according to the script by Grzegorz Miliszkiewicz, directed by 
Leszek Wiśniewski, based on the records of the Municipal and 
District Courts in Łosice.
 14 Archiwum Państwowe w Lublinie Oddział w Chełmie 
[subsequently: APLOCh], Księga doniesień Posterunku P.P. w Gra‑
bowcu [subsequently: KPPP Grabowiec], sig. 136.

miejscowości na Nadbużu. Na podstawie bogatego 
zespołu akt sądu w Łosicach powstały dwa opracowa
nia, które przedstawiają codzienne – choć zakwalifi
kowane przez władze jako incydentalne – wydarzenia 
w  miasteczku sztetł: na rynku, ulicach, parcelach, 
w mieszkaniach, sklepach, warsztatach i budynkach 
użyteczności publicznej12. Raporty policyjne i zezna
nia umożliwiły także parateatralne odwzorowanie zda
rzeń13. W niniejszej pracy cytowane są raporty policyjne 
z pobliskiego omawianym miasteczkom Grabowca14. 
Wydarzenia z ówczesnego życia codziennego miaste
czek od czasu do czasu relacjonowała także prasa woje
wódzka i powiatowa.

Akta notarialne sprzed września 1939 roku zawie
rają intercyzy bogatych Żydówek – szczególnie cenne 
w  sytuacji, kiedy przyszli małżonkowie pochodzili 
z miasteczek (wówczas bardzo prawdopodobne jest, 
że rzeczy kobiety pozostały w środowisku miastecz
kowym). W  umowach przedślubnych zastrzegano 
przede wszystkim przedmioty cenniejsze: meble, 
ważniejsze naczynia, sztućce, wartościowszą odzież, 
zegary, maszyny domowe lub rzemieślnicze, biżuterię 
i gotówkę. To majątek ludzi, których za kilka lat spo
tkała męczeńska śmierć. 

Wobec szczątkowego stanu zachowania akt 
gmin podstawą dla prezentacji struktury handlowo
rzemieślniczo usługowej w  63 osadach miejskich 

 12 Por. G. Miliszkiewicz, Klimat dźwiękowy miasteczka cza‑
sów II Rzeczypospolitej – podstawy do muzealnej rekonstrukcji, 
„Wieś Radomska” 2007, nr 8, s. 205–224; tenże, Miasteczkowa 
architektura i układ urbanistyczny jako miejsce wydarzeń – warunki 
do muzealnej rekonstrukcji życia w miasteczkach II Rzeczypospo‑
litej, „Acta Scansenologica”, t. 10, Muzeum Budownictwa Ludo
wego, Sanok 2010, s. 113–130; Archiwum Państwowe w Lublinie 
Oddział w Radzyniu Podlaskim Sąd Pokoju (Sąd Grodzki) w Łosi
cach [dalej: APLOR SPŁ (SPG)]. W tekstach cytowanych w niniej
szym opracowaniu zachowano pisownię oryginału. 
 13 W Muzeum Wsi Lubelskiej w 2008 roku nagrano sześć 
scenek z  życia codziennego miasteczek według scenariusza 
G. Miliszkiewicza, w reżyserii L. Wiśniewskiego, opartych na 
aktach Sądów Pokoju i Grodzkiego w Łosicach.
 14 Archiwum Państwowe w Lublinie Oddział w Chełmie 
[dalej: APLOCh], Księga doniesień Posterunku P.P. w Grabowcu, 
sygn. 136.
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trade handicrafts services structures in 63 urban areas 
of the Lublin region15 circa 1928 is the Polish Directory 
of 1929 [Księga adresowa Polski na 1929 rok]. It should, 
however, be kept in mind that the Directory only con
tains companies which bought the requiring certificates 
for that particular year.16

A valuable category in this source are the realities – 
monuments in towns, including buildings, especially if 
they are accompanied by specifications and the knowl
edge accumulated for educational needs and museum 
exhibitions. It is only when a space and the objects 
creating the technology of life there are sufficiently 
described that we are able to pass the threshold for the 
possibility of historical reconstruction.

Buildings and housing conditions in towns

According to the census of 1921, Krasnobród had 304 
houses, Wojsławice 339, Dubienka 366, Szczebrzeszyn 
626 and Tyszowce 668. Statistics from 1887 note that 
Krasnobród had 147 houses (of which 8 were brick), 
Wojsławice 140 (60), Dubienka 349 (5), Szczebrzeszyn 
448 (54) and Tyszowce 461 (4). In the years 1827–1887, 
the total number of houses in these towns decreased 
from 1,668 to 1,545. The number of brick houses 
increased from 75 to 131. Between 1822–1887 the total 
population increased from 8,869 to 20,797 – thus nearly 
2,5 times as much – which points to the deterioration 
of living conditions, particularly for the Jewish popula
tion. The noticeable increase in houses to 2,313 in the 
period from the end of the 19th century to 1921,17 is 
attributable primarily to the construction movement 

 15 I.E. in the Lublin Voivodeship at the time without urban 
settlements in the districts of Garwolin, Siedlce, Sokołów and 
Węgrów.
 16 KAP 1929.
 17 Data from: H.  Wiercieński, 1901. Opis statystyczny 
Guberni Lubelskiej. Warszawa: Druk P. Laskauera i W. Babic
kiego, pp. 94, 95, 126–128; Warszawa, 1924. Skorowidz miejsco‑
wości Rzeczypospolitej Polskiej opracowany na podstawie wyników 
Pierwszego Powszechnego Spisu Ludności z dn. 30. września 1921 r. 
i innych źródeł urzędowych, vol. 4, Województwo Lubelskie.

Lubelszczyzny15 około 1928 roku jest Księga adresowa 
Polski na 1929 rok. Należy jednak wziąć pod uwagę, że 
publikacja podaje tylko firmy, które wykupiły na dany 
rok wymagane świadectwa16.

Cenną kategorię źródeł stanowią realia – zabytki 
pozyskane w miasteczkach, w tym budynki, zwłaszcza 
jeżeli towarzyszą im metryczki oraz wiedza zgroma
dzona na potrzeby edukacji i muzealnej ekspozycji. 
Tylko w przypadku, gdy w dostateczny sposób opi
sano przestrzeń i przedmioty tworzące ową technolo
gię życia, jesteśmy w stanie wejść na próg możliwych 
rekonstrukcji historycznych.

Zabudowa i warunki mieszkaniowe 
miasteczek

Według spisu powszechnego z  1921 roku Krasno
bród miał 304 domy, Wojsławice 339, Dubienka 366, 
Szczebrzeszyn 626, Tyszowce 668. Statystyka z 1887 
roku podaje, że Krasnobród miał 147 domów (w tym 
8 murowanych), Wojsławice 140 (60), Dubienka 349 
(5), Szczebrzeszyn 448 (54), Tyszowce 461 (4). W latach 
1827–1887 łączna liczba domów w tych pięciu mia
steczkach zmniejszyła się z 1668 do 1545. Wzrosła 
zaś ilość domów murowanych z 75 do 131. W latach 
1822–1887 liczba ludności wzrosła z 8669 do 20 797, 
a więc blisko dwuipółkrotnie, co oznaczało pogorszenie 
warunków mieszkaniowych, zwłaszcza dla ludności 
żydowskiej. Zauważalny wzrost ilości domów do 2313, 
w okresie od schyłku XIX wieku do 1921 roku, wiąże 
się przede wszystkim z ruchem budowlanym wywo
łanym podziałami własnościowymi działek rolników, 
głównie na przedmieściach miasteczek17. Bezpośrednio 

 15 Tj. w  ówczesnym województwie lubelskim bez osad 
miejskich w powiatach garwolińskim, siedleckim, sokołowskim 
i węgrowskim.
 16 KAP 1929.
 17 Dane za: H. Wiercieński, Opis statystyczny Guberni Lubel‑
skiej, Druk P. Laskauera i W. Babickiego, Warszawa 1901, s. 94, 
95, 126–128; Skorowidz miejscowości Rzeczypospolitej Polskiej 
opracowany na podstawie wyników Pierwszego Powszechnego Spisu 
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that caused the division of owner occupied agricultural 
plots, mainly on the outskirts of towns. Directly after 
the First World War, reconstruction efforts in towns had 
admittedly developed, but in many cases the buildings 
were makeshift. The state gave aid “according the Act of 
18 July 1919 only to small landowners living on the out
skirts. The cores of the destroyed cities and towns often 
have still not been rebuild,” as we can read in a 1928 
report from the authorities of the Lublin voivodeship.18

Nature allowed for the production of bricks near each 
of the mentioned towns. Three of them had brickyards at 
the end of the 1920s. In Rogatka (2 km from Dubienka’s 
market square), there were three brickyards supplying 
the town.19 The regular facilities in a town were con
nected with some of the brick houses located near or on 
the market square, as recalled by some inhabitants: “In 
Dubienka, on the market square, there is a house built by 
the Białopole – Dubienka co operative. Different events 
passed it by. Before the war, there was a Jewish tailor 
upstairs. On one side, he had a tailor shop and lived on 
the other. This is a picture of the building from the 3rd of 
May with a ‘navy blue’ policeman, Paszkiewicz, speaking 
from the balcony” (figs. 6–8).20

In the first half of the 20th century, wooden houses 
of various constructions, standing next to one another 
in various degrees of density, appeared in towns. With 
some simplification, one can divide them into three 
groups: traditional arcaded houses, styleless ones 
(makeshift) and cottages (figs. 9–13).21

 18 Sprawozdanie z dorobku dziesięcioletniej działalności 
władz administracji ogólnej na terenie województwa lubelskiego 
(w latach 1918–1928), Lubelski Dziennik Wojewódzki, 1929, no. 
33a, p. 81.
 19 Military maps directly show the industrial hinterlands 
of towns in the surrounding villages (here, brickyards), e.g. the 
closing conditions for the end of the inter war period include 
German maps at the scale of 1:100,000 from March 1941.
 20 Inf. C.K. of Dubienka, interview conducted by Ł. Kondra
towicz Miliszkiewicz, 2008, Open Air Village Museum Archive 
in Lublin.
 21 During the Second World War, Krasnobród and Tyszowce 
lost approx. 60% of their residential buildings. Towns were frequ
ently destroyed by fire, also massive ones. For example, in 1925, in 
Tyszowce Dębina, 52 insured buildings burnt down at the same 
time, APL UWL, Wydz. Ogólny, sig. 150.

po I wojnie światowej akcja odbudowy w miasteczkach 
wprawdzie rozwijała się, lecz w wielu wypadkach były 
to budynki prowizoryczne. Państwo udzieliło pomocy 
„w myśl ustawy z dnia 18 lipca 1919 r. jedynie drobnym 
właścicielom, mieszczącym się na krańcach. Trzony 
zniszczonych miast i miasteczek są do dziś dnia często 
nie odbudowane” – czytamy w sprawozdaniu admini
stracji województwa lubelskiego z 1928 roku18.

Przyroda pozwalała na produkcję cegły w pobliżu 
każdego z opisywanych miasteczek. W trzech z nich 
w końcu lat 20. były cegielnie. W Rogatce (2 km od 
dubienieckiego rynku) znajdowały się trzy cegielnie 
zaopatrujące miasteczko19. Z  niektórymi domami 
murowanymi położonymi przy lub w rynku wiązały się 
stałe funkcje w miasteczku, zapamiętane przez miesz
kańców: „W Dubience na rynku jest dom wybudowany 
przez spółdzielnie Białopole – Dubienka. Różne koleje 
przechodził. Przed wojną na górze był żydowski kra
wiec. Po jednej stronie miał zakład krawiecki, a po dru
giej mieszkał. Jest takie zdjęcie tego budynku z 3 maja, 
na którym policjant granatowy, Paszkiewicz przemawia 
na balkonie” (ilustr. 6–8)20.

W pierwszej połowie XX wieku występowały w mia
steczkach, bywało obok siebie i z różną intensywno
ścią, rozmaitej konstrukcji domy drewniane. Z pewnym 
uproszczeniem można tu wydzielić trzy grupy: tra
dycyjne podcieniowe, bezstylowe prowizoryczne oraz 
chałupy (ilustr. 9–13)21.

Ludności z dn. 30 września 1921 r. i innych źródeł urzędowych, t. 4: 
Województwo Lubelskie, Warszawa 1924.
 18 Sprawozdanie z  dorobku dziesięcioletniej działalności 
władz administracji ogólnej na terenie województwa lubelskiego 
(w latach 1918–1928), „Lubelski Dziennik Wojewódzki” 1929, 
nr 39a, s. 81.
 19 Mapy sztabowe wskazują na bezpośrednie zaplecze drob
noprzemysłowe miasteczek w okolicznych wsiach (tu cegielnie), 
na przykład takie zamknięcie stanu na koniec okresu między
wojennego zawierają niemieckie mapy w skali 1:100 000 z marca 
1941 roku.
 20 Inf. C.K. z Dubienki, wywiad przeprowadziła Ł. Kondra
towicz Miliszkiewicz, 2008, archiwum Muzeum Wsi Lubelskiej.
 21 Krasnobród i Tyszowce podczas II wojny światowej utra
ciły około 60 proc. budynków mieszkalnych. Miasteczka najczę
ściej były niszczone przez pożary – także masowe. Na przykład 
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Pierwsza grupa to domy podcieniowe, zwane sta
ropolskimi lub do tego stylu w różnym stopniu jeszcze 
nawiązujące. Spośród omawianych miasteczek Kra
snobród, Szczebrzeszyn, Wojsławice i Tyszowce miały 
przyrynkową zabudowę podcieniową. Wśród domów 
przyrynkowych bywały obszerne, niektóre z mieszkalną 
drugą kondygnacją. Mieszkali w nich na ogół Żydzi 
zajmujący się handlem i rzemiosłem. Piękno i malow
niczość domów są tu pochodną ich funkcji. Związek 
podcieni z  codziennością był wieloraki: to miejsca 
obserwacji, pracy i wypoczynku, schronienia przed 
deszczem i słońcem – siebie i wykładanego tu towaru. 
Choć nie wszystkie miasteczka miały tak piękną zabu
dowę, na każdym rynku toczyło się życie równie cie
kawe jak w oprawie podcieni.

w 1925 roku w Tyszowcach Dębinie jednocześnie spaliły się 52 
ubezpieczone budynki, APL UWL, Wydz. Ogólny, sygn. 150.

6–8. Uroczysto‑
ści państwowe 
przed budynkiem 
Spółki Budowla‑
nej w Dubience 
(obecnie budynek 
Gminnego 
Ośrodka Kultury 
przy ulicy 
I Armii Wojska 
Polskiego), lata 
30. XX wieku, 
fot. ze zbiorów 
Gminnego 
Ośrodka Kultury 
w Dubience 
6–8. National 
cele bration in 
front of the 
Construction 
Company build‑
ing in Dubienka 
(today the build‑
ing of the County 
Cultural Centre 
in I Armii Wojska 
Polskiego Street), 
1930s, photo 
from the collec‑
tion of the County 
Cultural Centre in 
Dubienka

The first group are arcaded houses, of the so called 
Old Polish style or ones that referred to it in varying 
degrees. Among the towns being discussed, Krasno
bród, Szczebrzeszyn, Wojsławice and Tyszowce had 
arcaded buildings around the market square. Some 
of the houses around the market square were large; 
a  few were with a  residential second storey. They 
were generally inhabited by Jews engaged in trade 
and handicrafts. The beauty and picturesqueness of 
the houses are derived from their functions. There 
were multiple associations between the arcades and 
everyday life: they were places for observation, work 
and relaxation, protection from the rain and sun both 
for people and the products displayed there. Although 
not all towns had such beautiful buildings, on every 
market square flowed life as interesting as in the frame 
of the arcade. 
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9. Dom przy ulicy 3 Maja 59 w Tyszowcach, 2014, fot. P. Kowalczyk, Archiwum Fotografii 
Ośrodka „Brama Grodzka – Teatr NN” 
9. The house at 59 3‑Maja Street in Tyszowce, 2014, photo by P. Kowalczyk. Photography 
Archives of the “Grodzka Gate – NN Theatre” Centre

10. Dom przy ulicy Partyzantów 11 w Krasnobrodzie, 2014, fot. P. Kowalczyk, Archiwum 
Fotografii Ośrodka „Brama Grodzka – Teatr NN” 
10. The house at 11 Partyzantów Street in Krasnobród, 2014, photo by P. Kowalczyk. 
Photography Archives of the “Grodzka Gate – NN Theatre” Centre

11. Ulica Zielona w Szczebrzeszynie, 2014, fot. P. Kowalczyk, Archiwum Fotografii 
Ośrodka „Brama Grodzka – Teatr NN” 
11. Zielona Street in Szczebrzeszyn, 2014, photo by P. Kowalczyk. Photography Archives of 
the “Grodzka Gate – NN Theatre” Centre

12. Zabudowa podcieniowa, dom szewca Fawki w Wojsławicach, 2014, fot. P. Kowalczyk, 
Archiwum Fotografii Ośrodka „Brama Grodzka – Teatr NN” 
12. Arcaded construction, house of Fawka the schoemaker in Wojsławice, 2014, photo by 
P. Kowalczyk. Photography Archives of the “Grodzka Gate – NN Theatre” Centre

13. Dom drewniany przy Rynku 2 w Dubience, 2014, fot. P. Kowalczyk, Archiwum 
Fotografii Ośrodka „Brama Grodzka – Teatr NN” 
13. The wooden house at Rynek 2 in Dubienka, 2014, photo by P. Kowalczyk. Photography 
Archives of the “Grodzka Gate – NN Theatre” Centre
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In densely populated quarters, there were many 
houses without any clear sign of the Old Polish style, 
constructed from thin beams, single or two storeyed, 
often with living space in the attic, annexes and a small 
roof. They were usually erected on narrow, often divided 
plots. In towns destroyed during the First World War, 
this re development is an evidence to the provisional 
character and progressive poverty of the population, 
and sometimes a lack of faith in the sense of a more 
permanent life bond with the town. These buildings 
could accommodate many families because neither 
their homes, small shows, workshops nor the occupa
tion of a peddler required much space.

Hygienic conditions were generally poor, the rooms 
underexposed and often fitted with steaming cast iron 
stoves. The attic – hot in the summer, chilly in the win
ter – was often accessed by external stairs. The rear parts 
of the plots on the market square were built in such 
a way that those living on the market square side could 
air their linen, bedding and beat their coats only on the 
balconies’ bannisters. In this densely built up area, there 
were no green spaces, not to mention trees. It was not 
easy or without significant cost for residents to system
atically dispose of the human and animal waste.22 In the 
structures of that time, rubbish was not the same prob
lem as in the second half of the 20th century or today. 
Scrap metal, glass packaging and paper were sold or 
used in business, and materials such as rubber, celluloid, 
ebonite or Bakelite appeared only in ‘trace’ amount in 
objects, especially in town undertakings.

The problem of illuminating the chambers con
cerned nearly all of the houses in the centres of shtetls. 
In the second half of the 19th century, fires were hidden 
under the hob, which reduced the possibility of light
ing the rooms. The houses on the market square were 
almost adjacent to each other, sometimes in a series of 
several dozen metres, often had shared walls. The win
dowless rooms in subsequent tracks were lit by windows 

 22 G. Miliszkiewicz, 2010. Miasteczkowa architektura i układ 
urbanistyczny jako miejsce wydarzeń – warunki do muzealnej 
rekonstrukcji życia w miasteczkach II Rzeczypospolitej. Acta 
Scansenologica, vol. 10. Sanok, pp. 119–123.

W gęsto zaludnionych kwartałach licznie występo
wały domy bez wyrazistych oznak stylu staropolskiego, 
stawiane z cienkich balików, parterowe lub dwukon
dygnacyjne, często z mieszkalnym poddaszem, przy
budówkami i z niskim dachem. Stawiano je zazwyczaj 
na wąskich, kilkakrotnie dzielonych parcelach. W mia
steczkach zniszczonych podczas I  wojny światowej 
taka odbudowa jest świadectwem prowizoryczności 
i postępującego ubóstwa ludności, a z czasem jakby 
braku wiary w sens trwalszego wiązania życia z mia
steczkiem. W takim budynku mogło się zmieścić wiele 
rodzin, ponieważ ani samo mieszkanie, ani sklepik, ani 
warsztat, ani zajęcie domokrążcy nie wymagały dużej 
przestrzeni.

Warunki higieniczne były na ogół złe, izby niedo
świetlone, często z wstawianymi dymiącymi żeliwnymi 
piecykami. Na poddasza – latem rozgrzane, zimą wyzię
bione – często prowadziły schodki zewnętrzne. Tyły 
przyrynkowych parceli były tak zabudowane, że miesz
kający od strony rynku mogli wietrzyć bieliznę, pościel 
i trzepać palta tylko na poręczach balkonów. W tej 
gęstej zabudowie nie było już miejsca na jakąkolwiek 
zieleń, nie mówiąc o drzewach. Nie tak łatwo i nie bez 
znaczących kosztów mieszkańcy mogli systematycz
nie pozbywać się odchodów ludzkich i zwierzęcych22. 
W ówczesnej strukturze nieczystości śmieci nieorga
niczne nie stanowiły takiego problemu jak w drugiej 
połowie XX wieku, czy dziś. Złom, opakowania szklane 
i papier sprzedawano lub wykorzystywano w gospo
darstwie, a ówcześnie znane tworzywa, jak na przy
kład guma, celuloid, ebonit czy bakelit, występowały 
w przedmiotach, zwłaszcza w gospodarstwach mia
steczkowych, zaledwie w śladowych ilościach. 

Problem oświetlenia izb dotyczył niemal wszyst
kich domów w centrach sztetł. W drugiej połowie XIX 
wieku w miasteczkach ogień został schowany pod płytę 
kuchenną, co zmniejszyło możliwości oświetlenia izb. 

 22 G.  Miliszkiewicz, Miasteczkowa architektura i  układ 
urbanistyczny jako miejsce wydarzeń – warunki do muzealnej 
rekonstrukcji życia w miasteczkach II Rzeczypospolitej, „Acta Scan
senologica”, t. 10, Muzeum Budownictwa Ludowego, Sanok 2010, 
s. 119–123.
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from the corridor, by windows in the garrets, dormers 
and glass interior doors. “My Jewish friend’s house was 
located in the eastern part of Dubienka. This house is 
still standing. It started on one side, on the other side 
the street ran again, that’s where the other side ended. It 
occupied the entire plot, the interior had rooms en suite. 
There, he had his sheet metal workshop. The windows 
were three paned. He sat in front of the window so he 
could see. He worked in front of the window. I remem
ber that we would go to this sheet metal worker because 
as young boys we were interested in what he was doing. 
He soldered different things, and that was how it stuck 
together. The kitchen was so dark, I  remember. On 
the right side of the kitchen was a large room with an 
overexposed window from the north. This boy did his 
homework in front of this window. And there, going 
from the sheet metal worker’s workshop was a  glass 
door so that light could come through. Inside, between 
the two rooms, was a door completely made of glass.”23

Cottages stood throughout the town, most often 
on the outskirts; these were inhabited mainly by farm
ers, but also by Jews. The way of farming on the plots 
slowed the architectural evolution of cottages in towns. 
These were the buildings that most often survived 
until the second half of the 20th century. From the 
architectural and ethnographic points of view, these 
are documented in the best way.

On the plots, in blocks near the market square, stood 
various, tightly crammed, makeshift extensions, dens, 
woodsheds, small granaries and chicken coops – even 
cowsheds and stables. The architecture here was com
pletely connected to everyday life and the ways of run
ning a farm. Keeping a cow, horse, several chickens or 
geese after the fair, sometimes for breeding, did not con
stitute an organisational problem for the plots around 
the market square as serious as placing a complete farm 
on them. Bought and sold goods were also stored in the 
houses. Many of the residents did not have any buildings 

 23 Inf. C.K. of Dubienka, interview conducted by Ł. Kondra
towicz Miliszkiewicz, 2008, Open Air Village Museum Archive 
in Lublin.

Domy przyrynkowe prawie przylegały do siebie, cza
sem aż na kilkunastometrowym odcinku, często miały 
wspólne ściany. Izby w  kolejnych traktach  – pozba
wione okien – doświetlano okienkami z przejezdnych 
sieni, oknami w wyżkach, lukarnami i przeszklonymi 
wewnętrznymi drzwiami. „Dom kolegi Żyda był usta
wiony od wschodniej części Dubienki. Ten dom stoi 
jeszcze. Zaczynał się z  tej strony, po drugiej stronie 
ulica szła następna, to tam się kończył z drugiej strony. 
Zajmował całą działkę, wnętrza były w amfiladzie. Tam 
miał swój warsztat blacharski. Okna były potrójne. 
Przy oknach się siadało, żeby było coś widać. On pra
cował przy oknie. Pamiętam, że myśmy tam chodzili 
do tego blacharza, bo chłopców interesowało jak on to 
robi. Lutował różne rzeczy wyprawiał i to się trzymało. 
Kuchnię, taką ciemną, pamiętam. Po prawej stronie 
od tej kuchni był pokój taki duży z  prześwietlonym 
oknem od północy. Ten chłopak lekcje odrabiał przy 
tym oknie. I tu od warsztatu blacharskiego były drzwi 
ze szkła, żeby światło się przebijało. Wewnątrz pomię
dzy jednym a drugim pomieszczeniem to były drzwi 
całkiem przeszklone”23. 

W całym miasteczku, a najwięcej na przedmie
ściach, stały chałupy, w których mieszkali przeważnie 
miasteczkowi rolnicy, ale też Żydzi. Sposób gospodaro
wania na działce spowalniał ewolucję architektoniczną 
miasteczkowych chałup. Tych właśnie budynków do 
drugiej połowy XX wieku przetrwało najwięcej. Pod 
względem architektonicznym i etnograficznym zostały 
one najlepiej udokumentowane.

Na parcelach, w blokach bliskich rynkowi, stały roz
maite, ciasno poutykane, prowizoryczne przybudówki, 
komórki, drewutnie, spichlerzyki i kurniki – nawet 
obórki i stajenki. Architektura była tu ściśle powiązana 
z życiem codziennym i sposobem gospodarowania. 
Krowa, koń, kilka kur lub gęsi przechowywanych po 
jarmarku, czasem hodowanych, nie stanowiły na działce 
przyrynkowej takiego problemu organizacyjnego, jak 
pomieszczenie tam kompletnego gospodarstwa rolnego. 

 23 Inf. C.K. z Dubienki, wywiad przeprowadziła Ł. Kondra
towicz Miliszkiewicz, 2008, archiwum Muzeum Wsi Lubelskiej.
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or utility rooms, and also did not have reserves (e.g. of 
fuel). As far as possible, the boundaries of the plots, if not 
represented by the walls of the buildings, were demar
cated by fences as high as three and ahalf cubits, as 
neighbours of different faiths tried to hinder the mutual 
observation of everyday events.

Poverty, fires, wartime destruction, the development 
of construction with fire resistant materials, concepts 
of restoring and renewing Polish towns after the First 
World War had an impact on each of these three basic 
groups of residential buildings in towns at the time. Tra
dition and the relative wealth of some of the owners of 
the properties around the market square allowed for the 
arcaded houses to be rebuilt close to the original style, 
although with some novelties or simplifications after 
each war or fire. The world seemed to be everlasting, 
although everything was slowly changing. The develop
ment of the railway network in the Lublin region in the 
last quarter of the 19th century allowed for the wide
scale introduction of kitchen fixtures, construction fit
tings and nails. Cast ‑iron architecture also appeared in 
the form of pumps, corbels and balcony railings. These 
heavy goods were mainly imported from Zagłębie Sta
ropolskie, in the vicinity of Zawiercie and Częstochowa. 
In towns, there arose what became known as ‘iron’ shops; 
in 1928 there were eight of them in Tyszowce. From the 
beginning of the 20th century, there gradually appeared 
more durable, fire resistant roofing materials – roofing 
paper and asbestos tiles – which gradually replaced shav
ings and shingles and, on the outskirts of towns, thatch. 
The periodic prospectus of the Cynkownia Warszawska 
posted a list of the owners of buildings that were covered 
with galvanised iron sheeting from that company – the 
Catholic churches in Dubienka, Szczebrzeszyn and 
Wojsławice, the Orthodox church in Dubienka, the 
magistrate in Szczebrzeszyn and private buildings such 
as the one owned by J. Radek in Wojsławice and those 
owned by F. Bielec and J. Przysada in Szczebrzeszyn.24

 24 Cynkownia Warszawska, właśc. Inż. T.  Rapacki 
i Z. Święcicki, Warszawa, pub. after 1935; at the time, the company 
was not the only supplier of sheeting, which was also brought from 
Silesia. Advertising brochures by Cynkownia Warszawska, as well 

W domach przechowywano także skupowane i sprze
dawane towary. Wielu lokatorów nie dysponowało żad
nymi budynkami lub pomieszczeniami gospodarczymi, 
nie miało też zapasów (na przykład opału). W miarę 
możliwości, granice parcel, o ile nie stanowiły ich ściany 
budynków, ogradzano parkanami wysokimi nawet na 
trzy i pół łokcia, co sąsiadom różnych wyznań utrud
niało wzajemne obserwowanie codziennych wydarzeń.

Ubóstwo, pożary, zniszczenia wojenne, rozwój 
budownictwa z materiałów ognioodpornych, koncepcje 
odbudowy i odnowy polskiego miasteczka po I wojnie 
światowej miały wpływ na każdą z trzech wydzielo
nych tu podstawowych grup budynków mieszkalnych 
ówczesnego miasteczka. Tradycja i pewna zamożność 
niektórych właścicieli posesji przyrynkowych pozwa
lała odbudowywać domy podcieniowe w zbliżonym do 
oryginalnego stylu, choć po każdej wojnie lub pożarze 
z jakimiś nowinkami lub uproszczeniami. Świat wyda
wał się wiecznotrwały, choć przecież wszystko powoli 
się zmieniało. Rozwój sieci kolejowej na Lubelszczyźnie 
od czwartej ćwierci XIX wieku umożliwił wprowadzenie 
na szerszą skalę armatury kuchennej, okuć budowla
nych, gwoździ. Pojawiła się też „architektura żeliwa”, na 
przykład pompy, kieraty, kroksztyny i balustrady bal
konów. Ten ciężki towar sprowadzano głównie z Zagłę
bia Staropolskiego, z okolic Zawiercia i Częstochowy. 
W miasteczkach powstały sklepy określane jako żela
zne, których w 1928 roku w Tyszowcach było aż osiem. 
Od początku XX wieku powoli wzrastało zastosowanie 
trwalszych, ognioodpornych pokryć dachowych – papy 
i eternitu – które stopniowo zastępowały wióry i gont, 
a na przedmieściach miasteczek – słomę. Okresowe 
informatory Cynkowni Warszawskiej zamieszczają 
spis budynków pokrytych blachą żelazną ocynko
waną z tej firmy – kościoły w Dubience, Szczebrze
szynie i Wojsławicach, cerkiew w Dubience, magistrat 
w Szczebrzeszynie oraz budynki prywatne, na przykład 
J. Radka w Wojsławicach oraz F. Bielca i J. Przysady 
w Szczebrzeszynie24.

 24 Cynkownia Warszawska, właśc. Inż. T. Rapacki i Z. Świę‑
cicki, Warszawa, wyd. po 1935 roku; wówczas firma ta nie była 
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Townsman farmers lived mainly in the suburbs and 
on the outskirts of towns, but at times also in the cen
tres. Barns in developed blocks were located at the back 
of a plot (if it was the full width of the street quarter) 
or in the depths of the quarter (if there was a double
sided residential building and accessing the barns was 
possible). The barns could also be located outside the 
city centre, on specially prepared allotments, creating 
clusters of barns or what were known as barn streets. 
An element of the barn streets in the Lublin Open Air 
Village Museum is a barn of archaic ard construction 
from Tyszowce Zamłynie where the Maliszewski and 
Żukowski families farmed.25

Livestock buildings owned by townsman farmers 
were placed mostly on residential lots. Jews from Dubi
enka went to Poles for milk. “She just came when the 
cow was milked, and she sat on the side and stood there 
until the farmer’s wife milked the cow and strained 
the milk into her pot. She took the pot with her and 
strained the milk into this pot and this was the kind of 
milk Jews could drink. And so, she never took it from 
the common buckets. The milk had to be kosher.”26

The market square

A century ago, when the market squares in this part 
of the Polish lands did not have any greenery, all of 
the frontages around the market square had almost 

as a large proportion of publications containing lists of clients or 
their recommendations for the most part only gave the first let
ter of the given name of the people listed here. G. Miliszkiewicz. 
“Ziemiaństwo jako adresat oferty przemysłu i handlu w pierwszej 
połowie XX w.”. In: Sieradzka A., ed. 2002. Dwór Polski. Zjawisko 
historyczne i kulturowe. Materiały IV Seminarium zorganizo‑
wanego przez Oddział Kielecki Stowarzyszenia Historyków Sztuki 
i Dom Środowisk Twórczych w Kielcach, vol. 6. Warszawa: Stowar
zyszenie Historyków Sztuki, pp. 549–559.
 25 M. Wosiek Guz, 2004. Scenariusz postulatywny stodoły 
z Tyszowiec. [typescript in Open Air Village Museum Archive in 
Lublin] Lublin.
 26 Inf. C.K. of Dubienka, interview conducted by Ł. Kondra
towicz Miliszkiewicz, 2008, Open Air Village Museum Archive 
in Lublin.

Mieszczanie rolnicy mieszkali przede wszystkim na 
przedmieściach i obrzeżach miasteczek, ale bywało, że 
i w centrach. Stodoły w blokach zabudowy stawiano na 
zatylu działek (jeżeli miała ona pełną głębokość kwar
tału ulicznego) lub w głębi kwartału (jeżeli miał on 
obustronną zabudowę mieszkalną, a dojazd do stodół 
był możliwy). Stodoły mogły też być usytuowane poza 
centrum miasteczka, na specjalnie przewidzianych 
działkach tworzących skupiska stodół lub tak zwane 
ulice stodolne. Elementem ulicy stodolnej w Muzeum 
Wsi Lubelskiej jest stodoła archaicznej sochowej kon
strukcji pochodząca z Tyszowiec Zamłynia, w której 
gospodarowali Maliszewscy i Żukowscy25.

Budynki inwentarskie mieszczan rolników 
stały przeważnie na działkach mieszkalnych. Żydzi 
z Dubienki po mleko chodzili do Polaków. „Tylko przyj
dzie jak doi krowę, to ona siada na progu i stoi dotąd 
aż gospodyni wydoi krowę i to mleko przecedzi do jej 
garnka. Ona przynosiła ze sobą garnek, do tego garnka 
przecedzało się to mleko i takie mleko mogli Żydzi pić. 
A tak o, z ogólnego wiadra, to nie brała. Mleko musiało 
być koszerne”26.

Rynek

Sto lat temu, gdy nie zadrzewiano jeszcze placów ryn
kowych w tej części ziem polskich, wszystkie przy
rynkowe pierzeje niemal bez przeszkód patrzyły na 

jedynym dostawcą blachy, którą sprowadzano także ze Śląska. 
Broszury reklamowe Cynkowni Warszawskiej, podobnie jak duża 
część tego typu wydawnictw zawierających wykazy klientów lub 
ich rekomendacje podają w sporej części tylko pierwszą literę 
imienia zamieszczonych tam osób. G. Miliszkiewicz, Ziemiaństwo 
jako adresat oferty przemysłu i handlu w pierwszej połowie XX w., 
[w:] Dwór Polski. Zjawisko historyczne i kulturowe. Materiały IV 
Seminarium zorganizowanego przez Oddział Kielecki Stowarzysze‑
nia Historyków Sztuki i Dom Środowisk Twórczych w Kielcach, t. 6, 
red. A. Sieradzka, Stowarzyszenie Historyków Sztuki, Warszawa 
2002, s. 549–559.
 25 M. Wosiek Guz, Scenariusz postulatywny stodoły z Tyszo‑
wiec, Lublin 2004, maszynopis w  archiwum Muzeum Wsi 
Lubelskiej.
 26 Inf. C.K. z Dubienki, wywiad przeprowadziła Ł. Kondra
towicz Miliszkiewicz, 2008, archiwum Muzeum Wsi Lubelskiej.
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unobstructed views of one another  – east to west, 
north to south, they admired and praised each other. 
Tradition was the decisive factor and the ability to look 
at one another forced the entire community to build 
using one architectural convention. Thus, when we 
hear the word ‘tradition’ in Yiddish literature, we also 
have small town architecture in mind. The look of the 
market square determined the overall impression of 
the town on the newcomers. The dense development 
in town was confined more often than not only to the 
frontage of the market square or the blocks surround
ing it. The market square was primarily of commercial 
importance, but in the times of the Second Republic, 
local and national holidays were also celebrated there 
(particularly the 3rd of May). In Szczebrzeszyn, during 
the 3rd of May celebrations, the participants were the 
following: the elementary and secondary schools as 
well as organisations for hawking, shooting, craftsmen 
and merchants. “The procession after Mass stopped 
near the Town Hall, where we listened to a political 
speech for the occasion from one of the teachers, Mr 
Bohun…”27 We also have stories from Szczebrzeszyn 
talking about the celebration of the Sea Holiday [Święto 
Morza] in 1939: “In the Sugar Factory, they made 
a  model of a  warship, which moved on wheels. The 
ship’s crew consisted of children in sailor suits. On the 
market square there was a mannequin of Hitler.”28 In 
this regard, the world of the town was rapidly heading 
towards urban standards. In the Second Republic there 
were factory produced decorations and props intended 
for the celebration of the Sea Holiday.

Colours in town

Black and white archival photographs say little about 
the colours of a shtetl town. Yet, some of the facades of 
the houses, shutterings, and window and doorframes 

 27 J. Jurczykowski, 1935 rok. Wspomnienia, p.1, www.sce
breshinum.republika.pl, [accessed: 15.12.2014].
 28 Ibid.

siebie – wschodnia na zachodnią, północna na połu
dniową; podziwiały się i wychwalały wzajemnie. Decy
dowała tradycja i to patrzenie na siebie wymuszało na 
całej społeczności budowanie w jednej konwencji archi
tektonicznej. Stąd, gdy w literaturze jidysz słyszymy 
słowo „tradycja”, to mamy na uwadze także trwanie 
miasteczkowej architektury. Wygląd rynku decydował 
o ogólnym wrażeniu, jakie miasteczko wywierało na 
przybyszu. Zwarta zabudowa w miasteczku ograni
czała się niejednokrotnie tylko do pierzei rynku lub 
bloków przyrynkowych. Rynek miał przede wszyst
kim znaczenie handlowe, ale w II Rzeczypospolitej 
uroczyście obchodzono tu także święta państwowe 
(przede wszystkim 3 Maja) i lokalne. W Szczebrzeszy
nie w uroczystościach trzeciomajowych brały udział: 
szkoła powszechna, gimnazjum, organizacje: sokola, 
strzelcy, rzemieślnicy i  kupcy. „Pochód po Mszy 
Św. zatrzymał się koło Ratusza, gdzie wysłuchano 
okolicznościowo politycznego przemówienia jednego 
z nauczycieli pana Bohuna…”27. Dysponujemy też rela
cją ze Szczebrzeszyna mówiącą o obchodach Święta 
Morza w 1939 roku: „W Cukrowni wykonano model 
okrętu wojennego, który przemieszczał się na kołach. 
Załogę okrętu tworzyły dzieci w marynarskich mun
durkach. Na rynku spalono manekin Hitlera”28. Pod 
tym względem miasteczkowy świat szybko zmierzał 
ku wielkomiejskim standardom. W II Rzeczypospolitej 
istniała fabryczna produkcja dekoracji i rekwizytów 
przeznaczonych na obchody Święta Morza.

Kolory w miasteczku

Czarno białe, archiwalne fotografie niewiele mówią 
o  kolorach miasteczek sztetł. Tymczasem niektóre 
fasady domów, szalunki, stolarka okienna i drzwiowa 
były malowane i  barwne. Na kolorowych fotogra
fiach Izbicy z 1940 roku przeważają elewacje bielone. 

 27 J. Jurczykowski, 1935 rok. Wspomnienia, www.scebreshi
num.republika.pl, [dostęp: 15.12.2014].
 28 Tamże.
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were painted and colourful. In the 1940 colour pho
tographs from Izbica, whitewashed facades predomi
nate. There are also brick walls in shades of rusty red. 
Some of the facades of the wooden houses and building 
woodwork have been painted with oils in grey, white, 
mahogany or dark walnut.29

In the Second Republic, some of the brick or stone 
buildings were not plastered, but were brick red or 
white in colour. The exposures made for two buildings 
erected and plastered between 1922–1924 on the mar
ket square in Siedliszcze showed whitewashed facades 
with lime with ultramarine additions: a light blue for 
the home of the Catholic Adam Jaworski and an intense 
blue for the home of the family of the Jew Hersz Lib
haber, the proprietor of an ironmonger’s.

The closer to the market square, the more wooden 
houses were covered with boards. The shuttering was 
whitewashed or painted with oil points. Light walnut, 
grey, mahogany and green were popular colours. This 
is confirmed by the exposures of walls, woodwork 
doorways and window frames made for the structures 
exhibited or copied in the museal town at the Lublin 
Open Air Village Museum.

Generally, of the several hundred houses making up 
the buildings of the majority of the historic towns of the 
Lublin region in the 1930s, the whitewashed ones pre
dominated, often with the addition of litmus. “All of the 
houses in Frampol are blue – besides the one to which 
we drove up. This was brown,” wrote Maria Dąbrowska. 
“Behind the fences, dyed with litmus – from pale blue 
to sapphire, they face the street with their gables, and 
again with their fronts.”30

In the Second Republic, whitewashing recommen
dations issued by the authorities also included small 
structures – the famous ‘sławojki’ (latrines), fences, 
curbs, wells and some outbuildings. However, on the 
scale of the entire town, most of the outbuildings, barns 

 29 19 photographs from 1940 by Max Kirnberger, www.tnn.pl,  
[accessed: 15.12.2014].
 30 M.  Dąbrowska, 1962. Tydzień w  Lubelskiem. In: 
J.  Dąbrowski, ed. 1962. Polskie drogi. Wybór reportaży z  lat 
międzywojennych. Warszawa: Czytelnik, p. 77.

Występują tam też murowane ściany w odcieniu czer
wieni żelazowej. Niektóre elewacje domów drewnia
nych i stolarka budowlana pomalowane są farbą olejną 
na siwo, biało, mahoniowo lub w  kolorze ciemnego 
orzecha29.

W II Rzeczypospolitej niektóre budynki wymuro
wane z cegły lub opoki nie były otynkowane, miały 
kolor ceglasty lub biały. Odkrywki wykonane dla dwóch 
budynków wzniesionych i  otynkowanych w  latach 
1922–1924 przy rynku w Siedliszczu wykazały bielenie 
elewacji wapnem z dodatkiem ultramaryny: na kolor 
jasnoniebieski dla domu katolika Adama Jaworskiego 
i intensywnie niebieski dla domu rodziny Żyda Hersza 
Libhabera, właściciela sklepu żelaznego.

Im bliżej rynku, tym więcej drewnianych domów 
było szalowanych. Szalunki bielono lub malowano 
farbą olejną. Popularne były kolory: jasny orzech, siwy, 
mahoń, zielony. Potwierdzają to odkrywki ścian, sto
larki drzwiowej i okiennej przeprowadzone dla obiek
tów eksponowanych bądź kopiowanych w muzealnym 
miasteczku w Muzeum Wsi Lubelskiej. 

Wśród zazwyczaj kilkuset domów stanowiących 
zabudowę większości historycznych miasteczek 
Lubelszczyzny, według stanu na lata 30., przewa
żały domy bielone, nierzadko z dodatkiem lakmusu. 
„Wszystkie domki Frampola są niebieskie – oprócz 
tego, przed który zajechałyśmy. Ten jest brązowy – 
pisała Maria Dąbrowska. – Za płotem domki, barwione 
lakmusem – od blado sinych do szafirowych, stoją do 
ulicy to szczytem, to znów frontem”30.

W II Rzeczypospolitej zalecenia bielenia wydane 
przez władze objęły także małą architekturę: ubikacje – 
słynne sławojki, płoty, krawężniki, studnie i niektóre 
budynki gospodarcze. Jednakże w skali całego mia
steczka większość budynków gospodarczych, stodoły 
mieszczan rolników, obory, chlewy, stajnie, poddachy, 
pozostawała niebielona. W zimie znaczną część domów, 

 29 Dziewiętnaście fotografii z 1940 roku autorstwa Maxa 
Kirnbergera, www.teatrnn.pl, [dostęp: 15.12.2014].
 30 M. Dąbrowska, Tydzień w Lubelskiem, [w:] Polskie drogi. 
Wybór reportaży z lat międzywojennych, wybór J. Dąbrowski, 
wstęp Z. Mitzner, Czytelnik, Warszawa 1962, s. 77.
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owned by burgher farmers, cowsheds, pigpens, stables 
and shelters were not whitewashed. In the winter time, 
a large part of the houses, and also some of the livestock 
buildings were ‘winterised’ with straw, leaves or beds 
of needles, which transformed the towns’ landscape 
outside the market square.

We can also determine the approximate colour of 
the roofs. Galvanised steel sheeting, asbestos tiles, burnt 
red and sandy cement roofing tiles, shavings, shin
gles, roofing paper and straw thatching were used. For 
example, in Siedliszcze between 1926–1929 of the 28 
permits granted to build houses, 21 were for houses 
covered with shingles. Among the outbuildings, most 
were covered with dark grey asphalt paper.

Official and informational plaques, signboards and 
advertisements were hung on the buildings’ facades. 
Examples of colour official emblems made on enamel 
sheets have been supplied by the colour advertisement 
prints from the time, while museum exhibitions con
tain colour patterns for towns’ signboards, number 
and informational plates, and for goods displayed in 
front of shops.31

The colours of the interior walls of residences, com
mercial properties, crafts workshops and official places 
were diverse. In grocery shops, gastronomic enterprises 
or barbershops, hygienic, colour oil wainscoting was 
required. In others, it was random. In Dubienka, “in the 
liquor store […] was this Jewish woman, Ms Ebirowa.32 
The walls were plastered with paper. There weren’t any 
paints there, there was patterned, flowery wallpaper. 
The shelves were of light greenish colour.”33 

 31 M. Kseniak, ed. 2012. Miasteczko prowincjonalne Europy 
środkowej w Muzeum Wsi Lubelskiej w Lublinie. Etap I. Lublin: 
Muzeum Wsi Lubelskiej, pp. 13, 19, 50, 53.
 32 Spirytualja: Elbirt B., KAP 1930.
 33 Inf. C.K. of Dubienka, interview conducted by Ł. Kondra
towicz Miliszkiewicz, 2008, Open Air Village Museum Archive 
in Lublin.

a także niektóre budynki inwentarskie, gacono słomą, 
liśćmi lub igliwiem, co przeobrażało pozarynkowy pej
zaż miasteczek. 

Potrafimy również w  przybliżeniu ustalić kolo
ryt połaci dachowych. Stosowano tu blachę stalową 
ocynkowaną, eternit, dachówkę czerwoną wypalaną 
i cementowo piaskową, wióry, gont, papę, słomę. Na 
przykład w  Siedliszczu w  latach 1926–1929 na 28 
pozwoleń na budowę domów 21 dotyczyło domów 
krytych gontem. Wśród budynków gospodarczych 
większy udział miało ciemnoszare pokrycie papowe. 

Na elewacjach budynków wywieszano tablice urzę
dowe, informacyjne, szyldy, reklamy. Przykładów kolo
rystyki emblematów urzędowych wykonywanych na 
blasze emaliowanej dostarczają ówczesne barwne druki 
reklamowe, zaś muzealne eksponaty stanowią wzorce 
kolorytu miasteczkowych szyldów, tabliczek numera
cyjnych i informacyjnych oraz towaru wystawianego 
przed sklep31.

Zróżnicowana była kolorystyka ścian we wnętrzach 
mieszkalnych, handlowych, warsztatach rzemieślni
czych i urzędowych. W sklepach z artykułami spożyw
czymi, zakładach gastronomicznych czy fryzjerskich 
obowiązkowe były higieniczne, kolorowe lamperie 
olejne. W innych była dowolność. W Dubience „w skle
pie wódczanym […] Żydówka była taka Ebirowa”32. 
„Ściany były papierem wzorzystym poobklejane. Tam 
nie było farby, tam były tapety wzorzyste, kwiaty. Półki 
były jasne jakieś takie zielonkawo”33.

 31 Miasteczko prowincjonalne Europy Środkowej w Muzeum 
Wsi Lubelskiej w Lublinie. Etap I, red. M. Kseniak, Muzeum Wsi 
Lubelskiej, Lublin 2012, s. 13, 19, 50, 53.
 32 Spirytualja: Elbirt B., KAP 1930.
 33 Inf. C.K. z Dubienki, wywiad przeprowadziła Ł. Kondra
towicz Miliszkiewicz, 2008, archiwum Muzeum Wsi Lubelskiej.
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Time in towns

The architecturally emphasised presence of three faiths 
was marked by the annual calendar, which determined 
holidays and workdays. Diaspora Jews worked four
and ahalf days, Catholics and Ruthenian Catholics 
worked six days, which is crucial for understanding 
the conditions for coexistence resulting from the time 
of Shabbat and the regulations for holy days.34 In pre
war photographs, we can see gates put up to welcome 
the bishop, crowds of people, including representa
tives of the Jewish community, welcoming the priest 
with bread and salt. In Uchanie, near Wojsławice, the 
elementary school pupil Janusz Raciszewski wrote in 
the publication Welcoming the Bishop (12 June 1931): 
“Not far from the church, a Catholic triumphal arch 
was built, but near the Jewish community. We waited 
a  long time for the bishop. Chaises with priests and 
an empty carriage arrived. It was already dusk. Then 
we saw the lights and the lead car of the Bishop stood 
in front of the gate.”35

Towns had many institutions that had fixed working 
hours, and shops could only be opened during certain 
hours. Time was meted out according to the sun and 
the church bells, as well as the wall clocks, alarms and 
watches with fobs, often mentioned in the prenuptial 
agreements. The senior constable in Grabowiec cer
tainly had this kind of watch – on Sunday, 20 August 
1933, he noted the exact times for each of his interven
tions in his protocols: at 11:35 at Chaim H.’s haber
dashery, at 11:45 with the shoe seller Małka S., at 12:00 
at Kielman G.’s haberdashery, at 12:04 in Małka G.’s 
grocery. He confirmed that the above mentioned “had 
their shops open and sold goods during services.”36

 34 This problem is discussed in the brochure by H. Haduch, 
1923. Ustawa o spoczynku niedzielnym a Żydzi. Poznań: Księgarnia 
Społeczna.
 35 Ł. Kondratowicz and G. Miliszkiewicz, 1995. Opowieść 
o dwóch dzieciństwach: katalog wystawy. Lublin, p. 35.
 36 G. Miliszkiewicz, 2007. Klimat dźwiękowy miasteczka 
czasów II Rzeczypospolitej – podstawy do muzealnej rekonstruk
cji. Wieś Radomska, no. 8, p. 222.

Czas w miasteczku

Zaakcentowana architektonicznie obecność trzech 
wyznań wyznaczała kalendarz doroczny, określała dzień 
świąteczny i powszedni. Cztery i pół dnia pracy Żydów 
w diasporze i sześć dni pracy katolików i Rusinów to 
klucz do zrozumienia warunków koegzystencji wyni
kających z czasu szabatu i ustawy o dniu świątecznym34. 
Na przedwojennych fotografiach widzimy bramy wysta
wiane na powitanie biskupa, tłumy ludzi, wśród nich 
również przedstawicieli gminy żydowskiej, witających 
duszpasterza chlebem i solą. W pobliskich Wojsławicom 
Uchaniach uczeń szkoły powszechnej Janusz Raciszew
ski w wypracowaniu pt. Powitanie Księdza Biskupa z 12 
czerwca 1931 roku pisał: „Niedaleko kościoła zbudo
wano bramę triumfalną katolicką, a koło gminy żydow
ską. Długo czekaliśmy na przybycie księdza biskupa. 
Przyjechały bryczki z księżmi i pusta kareta. Był już 
zmrok. Wtem zobaczyliśmy światła i samochód wio
dący ks. Biskupa stanął przed bramą”35.

W miasteczku było już wiele instytucji, które posia
dały określony urzędowy czas pracy, także sklepy 
otwarte miały być w  ustalonych godzinach. Czas 
odmierzały słońce i dzwony kościelne oraz wymieniane 
między innymi w intercyzach zegary ścienne, budziki, 
a także zegarki z dewizką. Taki zegarek miał zapewne 
starszy posterunkowy z Grabowca, który w niedzielę 
20 sierpnia 1933 roku w protokołach dokładnie odno
tował czas poszczególnych interwencji: o godz. 11.35 
w sklepie galanteryjnym Chaima H., o 11.45 z obu
wiem Małki S., o 12.00 w galanteryjnym Kielmana G., 
o 12.04 w spożywczym Małki G. Stwierdził, że wyżej 
wymienieni „mają sklep otwarty i sprzedają podczas 
nabożeństwa”36.

 34 Problem ten został omówiony w broszurze H. Haducha, 
Ustawa o spoczynku niedzielnym a Żydzi, nakładem Księgarni 
Społecznej, Poznań 1923.
 35 Ł. Kondratowicz, G. Miliszkiewicz, Opowieść o dwóch 
dzieciństwach: katalog wystawy, Muzeum Wsi Lubelskiej, Lublin 
1995, s. 35.
 36 G. Miliszkiewicz, Klimat dźwiękowy miasteczka czasów 
II Rzeczypospolitej – podstawy do muzealnej rekonstrukcji, „Wieś 
Radomska” 2007, nr 8, s. 222.
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Furnishings and clothing

We have at our disposal information shedding light on 
the living conditions of some of the inhabitants of these 
towns. The Lublin Open Air Village Museum acquired 
for its exposition the cottage of the Paterek family from 
Kościuszki Street in Dubienka. The curators purchased 
part of the old farm equipment and conducted a study, 
gathering ‘evocative sources’ to exhibit the develop
ment of the plot and farm equipment according to its 
state in 1935. The Catholic, middle class family of the 
burgher farmer Paweł Paterek (1877–1956) farmed 5 ha 
and leased a small plum orchard to Jews. The Patereks 
lived in a thatched cottage in which there was a hall, 
room, corner extension and chamber. In 1935, in the 
kitchen chamber there was a pine bed with a full back 
extension (zatyłek) and a slide out drawer covered by 
a flowered bedspread, on top of which were two pillows 
and a cushion; there was a settee, a table with turned 
legs, two bentwood chairs, a small table, chest for lin
ens and clothing, and a kitchen cabinet with a shelf for 
crockery above it.37

The furnishings of the houses of the shtetl’s wealth
ier residents are described in the marriage settlements, 
which for our research are more reliable, when the bride 
came from the town. In a town of two or three thousand, 
there were only a few or few dozen Jewish families with 
high levels of affluence, as shown in the marriage settle
ments. Concluding a prenuptial contract in the second 
half of the 1930s cost 40–50 PLN for the notary, plus 
travel costs. At the highest level of wealth in the town, 
the standard was a many roomed town flat documented 
with a description of each room in the marriage set
tlement: there was usually a bedroom, a sitting room 
and a kitchen. These flats could be in the possession of 
the owners and residents of the brick tenements on the 
town’s market square. The poorer ones would have fewer 
suites of furniture sets and more ‘mixed’ collections. On 

 37 K. Wiśniewski, 1985. Scenariusz postulatywny do wypo‑
sażenia chałupy z Dubienki, ul. Kościuszki. [typescript in Open 
Air Village Museum Archive in Lublin] Lublin.

Wyposażenie mieszkań i ubiory

Dysponujemy informacjami rzucającymi światło na 
warunki życia niektórych mieszkańców omawianych 
miasteczek. Muzeum Wsi Lubelskiej pozyskało do 
skansenu chałupę rodziny Paterków z ulicy Kościuszki 
w  Dubience. Muzealnicy zakupili część dawnego 
wyposażenia gospodarstwa i przeprowadzili badania, 
gromadząc tak zwane źródła wywołane do ekspozycji 
zagospodarowania działki i wyposażenia budynków 
według stanu w 1935 roku. Katolicka, średniozamożna 
rodzina mieszczanina rolnika Pawła Paterka (1877–
1956), gospodarowała na 5 ha i dzierżawiła Żydom nie
wielki sad śliwkowy. Paterkowie mieszkali w chałupie 
krytej słomą, w której były sień, izba, alkierz i komora. 
W 1935 roku w izbie kuchennej stało łóżko sosnowe 
z pełnymi zatyłkami i wysuwaną szufladą zaścielone 
kapą w kwiaty, na niej dwie poduszki i jasiek, ponadto 
sofka, stół na toczonych nogach, dwa krzesła gięte, sto
lik, kufer na bieliznę i odzież, szafka kuchenna, a nad 
nią półki na naczynia37. 

O wyposażeniu domów bogatszych mieszkańców 
sztetł informują intercyzy, bardziej dla naszych badań 
miarodajne, gdy panna młoda pochodziła z miasteczka. 
W 2–3 tysięcznym miasteczku najwyżej kilka, kilkana
ście rodzin żydowskich znajdowało się na najwyższym 
poziomie zamożności ukazanym w intercyzach. Zawar
cie umowy przedślubnej w drugiej połowie lat 30. XX 
wieku kosztowało u notariusza 40–50 zł, plus koszty 
dojazdu. Przy najwyższym poziomie miasteczkowego 
bogactwa standardem jest wielownętrzowość miesz
kań miasteczkowych udokumentowana przez ujęcie 
w intercyzach wyposażeń poszczególnych pomiesz
czeń, zazwyczaj pokoju sypialnego, pokoju stołowego, 
kuchni. W  posiadaniu takich mieszkań mogli być 
właściciele i mieszkańcy kamieniczek murowanych 
w rynkach miasteczek. Im biedniej, tym mniej będzie 
na przykład kompletów tak zwanych garniturów mebli, 

 37 K. Wiśniewski, Scenariusz postulatywny do wyposaże‑
nia chałupy z Dubienki, ul. Kościuszki, Lublin 1985, maszynopis 
w archiwum Muzeum Wsi Lubelskiej.
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22 February 1937, Chana Dancygier, the daughter of 
Icek,38 residing in Dubienka and entering into marriage 
with Szmul Mordko Hochlerer of Rejowiec, declared 
a transfer of property, providing us with a picture of 
the furnishings of the individual rooms. The mentioned 
kitchen appliances included “a cupboard made of white 
pine, a white pine table, three white pine stools, a rack 
for crockery made of white pine, a set of crockery.” Here 
is what could be present in the main room or rooms: 
“two oak beds, an oak wardrobe, oak table, six bent
wood chairs, an ottoman, an oak china cabinet, […] two 
pairs of coverlets, including one pair regular and one 
plush, […] tulle curtains for three windows, […] one 
wall clock, […] one table lamp.” The oak china cabinet 
probably also contained “two plated candlesticks, one 
plated Chanukkah menorah, plated tableware for ten 
people, a silver vodka set for six people and porcelain 
tableware for six people.”39 A resident of Dubienka 
recalled a Jewish apartment: “There were cupboards, 
that were this shade of green, painted green; not white, 
only light green, this clover like colour.”40

There are three other marriage settlements for 
brides who lived in Wojsławice. Rywka Turobiner, the 
daughter of Abuś, a resident of Wojsławice and Lejzor 
Sas, the son of Berek, a resident of the settlement of 
Uchanie, concluded a prenuptial contract on 30 Janu
ary 1939. The property of the bride brought into the 
marriage (and claimed) consisted of: “a) two thousand 
zloty in cash, b) and assets consisting of the following 
movable property estimated by the parties to be worth 
a total of three thousand zloty, namely a cow, a ward
robe with a mirror, a dining room table, six bentwood 
chairs, a plush ottoman, two beds made of light oak, 
two night tables, a kitchen cupboard, an étagère, kitchen 
chair, a rack for kitchen crockery, a washstand, a Singer 

 38 Probably the trader figuring in the KAP 1930 under the 
banner of Skórzane wyroby.
 39 Archiwum Państwowe w Zamościu [subsequently: APZ], 
Notariusz Zygmunt Zawadzki w Hrubieszowie, sygn. 59, rep. 187.
 40 Inf. C.K. of Dubienka, interview conducted by Ł. Kondra
towicz Miliszkiewicz, 2008, Open Air Village Museum Archive 
in Lublin.

a więcej „zbieraniny”. Dwudziestego drugiego lutego 
1937 roku Chana Dancygier, córka Icka38, zamieszkała 
w Dubience, wstępując w związek małżeński ze Szmu
lem Mordko Hochlererem zamieszkałym w Rejowcu, 
deklarowała wniesienie majątku dającego nam wyobra
żenie wyposażenia poszczególnych pomieszczeń. 
Wymieniono urządzenia kuchenne: „kredens sosnowy 
biały, stół sosnowy biały, trzy taburety sosnowe białe, 
rama na naczynie kuchenne sosnowa biała, komplet 
naczynia kuchennego”. Oto, co mogło być w pokoju 
lub w pokojach: „dwa łóżka dębowe, szafa dębowa, 
stół dębowy, sześć krzeseł giętych, otomana, kredens 
meblowy dębowy, […] dwie pary kap, w tem jedna 
para zwykłych i jedna para pluszowych, […] firanki 
tiulowe do trzech okien, […] jeden zegar ścienny, […] 
jedna lampa stołowa”. Zapewne w owym kredensie 
dębowym stały też „dwa lichtarze frażetowskie, jeden 
świecznik chanukowy frażetowski, platery stołowe na 
dziesięć osób, komplet do wódki srebrny na sześć osób 
i naczynia stołowego porcelanowego na sześć osób”39. 
Mieszkaniec Dubienki wspomina żydowskie mieszka
nia: „Były kredensy, taki kolor zielony, malowane na 
zielono, białe nie, tylko jasnozielony, taki koniczynkowy 
kolorek”40.

Trzy inne intercyzy dotyczą panien zamieszka
łych w Wojsławicach. Rywka Turobiner, córka Abusia, 
zamieszkała w Wojsławicach i Lejzor Sas, syn Berka, 
zamieszkały w Uchaniach zawarli umowę przedślubną 
30 stycznia 1939 roku. Wnoszony do małżeństwa 
(i zastrzeżony) majątek panny młodej tworzyły: „a) 
w gotówce złotych dwa tysiące, b) i z majątku w niżej 
wymienionych ruchomościach, szacowanych przez 
strony na sumę trzy tysiące złotych, a  mianowicie 
krowa, szafa ubraniowa z lustrem, stół jadalny, sześć 
krzeseł giętych, otomana pluszowa, dwa jasne łóżka 
dębowe, dwie nocne szafki, kredens kuchenny, etażerka, 

 38 Prawdopodobnie handlarz figurujący w KAP 1930 pod 
hasłem: Skórzane wyroby.
 39 Archiwum Państwowe w Zamościu [dalej: APZ], Notariusz 
Zygmunt Zawadzki w Hrubieszowie, sygn. 59, rep. 187.
 40 Inf. C.K. z Dubienki, wywiad przeprowadziła Ł. Kondra
towicz Miliszkiewicz, 2008, archiwum Muzeum Wsi Lubelskiej.
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sewing machine, four stools, a linen cupboard, wall 
clock, two racks for curtains, a coat rack, two paint
ings, a set of enamelled kitchen crockery, place settings 
for six people that include porcelain, glass and Fraget 
silver, including knives, spoons, teaspoons, forks and 
small forks, a set of bed linen, three eiderdowns, six 
pillows, two duvets, four bedspreads, six tablecloths, 
three dozen pairs of men’s day linens and the same for 
the night, two dozen women’s day linen and the same 
for the night, six sheets, two dozen towels, a pair of 
curtains for doors, two small window curtains, two 
pairs of lace curtains, a men’s winter overcoat, three 
men’s suits, a men’s fur coat, two men’s doublets, a man’s 
overcoat, a man’s summer jacket, two pairs of men’s 
shoes, two pairs of men’s slippers, a man’s pocket watch, 
a man’s hat, a woman’s winter overcoat, a woman’s sum
mer jacket, a woman’s suit, ten dresses, three pairs of 
women’s shoes, a pair of galoshes, a pair of rainboots, 
a half dozen silk stockings, a woman’s fur coat, a wom
an’s handbag, three gold rings, a gold woman’s watch, 
a pair of silver candlesticks and an alarm clock.”41

Fajga Rosia Hochlerer, the daughter of Szapsa, resid
ing in Wojsławice and Moszko Szifman, the son of Icek
Eli, residing in the settlement of Grabowiec, concluded 
the following prenuptial contract on 11 August 1938. 
The bride’s property brought into the marriage and 
claimed consisted of “home furnishings and movable 
property amounting to eight hundred zloty.” The home 
furnishings consisted of: “two light veneered beds, 
a wardrobe with a mirror, a table made of light oak, four 
Viennese chairs, a settee, étagère, a mirror, a portrait of 
the bride’s mother, kitchen implements, a kitchen table, 
a basket, cupboard, two chairs, a bench, lace window 
curtains and blinds, a black women’s winter coat with 
a black fur collar, a brown women’s autumn coat, four 
pairs of women’s shoes, five dresses, including a black 
silk and woollen dress, navy blue goods for a coat, ten 

 41 APLOCh, Notary Mieczysław Godlewski in Chełm, 1939, 
sig. 90, rep. 90. Cf. Ł. Kondratowicz Miliszkiewicz. Ekspozy
cja kuchni żydowskiej przeznaczona do domu Moszka Klajnera 
z Uchań w sektorze miasteczko. In: A. Wrona, ed. 2008. Do zoba‑
czenia w miasteczku. Lublin: Muzeum Wsi Lubelskiej, pp. 58, 59.

stół kuchenny, rama na naczynia kuchenne, umywalka, 
maszyna do szycia «Singer», cztery taburety, szafka 
bieliźniarka, zegar ścienny, dwie ramy do firanek, 
wieszak, dwa obrazy, komplet naczynia kuchennego 
emaliowanego, nakrycia stołowe na sześć osób, licząc 
w to porcelanę, szkło, srebra «Frageta», to jest noże, 
łyżki, łyżeczki, widelce i widelczyki, kompletna bielizna 
pościelowa, trzy pierzyny, sześć poduszek, dwie kołdry, 
cztery kapy, sześć obrusów, trzy tuziny bielizny męskiej 
dziennej i tyleż nocnej, dwa tuziny bielizny damskiej 
dziennej i tyleż nocnej, sześć prześcieradeł, dwa tuziny 
ręczników, para portier, dwie zasłonki do okien, dwie 
pary firanek, palto zimowe męskie, trzy męskie garni
tury, futro męskie, dwa męskie kubraki, jesionka męska, 
letni płaszcz męski, dwie pary butów męskich, dwie 
pary pantofli męskich, męski zegarek kieszonkowy, 
kapelusz męski, palto zimowe damskie, płaszcz letni 
damski, kostium, dziesięć sukien damskich, trzy pary 
pantofli damskich, para śniegowców, para deszczówek, 
pół tuzina pończoch jedwabnych, kożuszek damski, 
torebka damska, trzy złote pierścionki, zegarek damski 
złoty, para lichtarzy srebrnych i zegar budzik”41.

Fajga Rosia Hochlerer, córka Szapsy zamiesz
kała w Wojsławicach i Moszko Szifman, syn Icka Eli 
zamieszkały w Grabowcu zawarli umowę przedślubną 
11 sierpnia 1938 roku. Wnoszony do małżeństwa 
i zastrzeżony majątek panny młodej składał się „z urzą
dzenia domowego i ruchomości niżej wymienionych 
wartości ośmiuset złotych”. W skład urządzenia domo
wego wchodziły: „dwa łóżka fornirowane jasne, szafa 
z lustrem, stół dębowy jasny, cztery krzesła wiedeń
skie, sofka, etażerka, lustro, portret matki, naczynia 
kuchenne, stół kuchenny, kosz, szafa, dwa krzesła, ława, 
firanki do okien i zasłony, palto zimowe czarne dam
skie z kołnierzem czarnym łapkowym, palto jesienne 
brązowe damskie, cztery pary obuwia damskiego, pięć 
sukien, w  tym czarna jedwabna i wełniana, czarny 

 41 APLOCh, Notariusz Mieczysław Godlewski w Chełmie, 
1939, sygn. 90, rep. 90; por. Ł. Kondratowicz Miliszkiewicz, Eks‑
pozycja kuchni żydowskiej przeznaczona do domu Moszka Klajnera 
z Uchań w sektorze miasteczko, [w:] Do zobaczenia w miasteczku, 
red. A. Wrona, Muzeum Wsi Lubelskiej, Lublin 2008, s. 58, 59.
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towels, one dark men’s suit, a black men’s winter over
coat, a short grey men’s winter fur coat, a man’s suit, 
a light men’s summer jacket, fifteen white and colourful 
men’s shirts, three pairs of men’s shoes, a gold woman’s 
ring, a woman’s gold watch, two gold wedding rings and 
cash to the amount of two hundred zloty.”42

Fajga Alter Kac, the daughter of Moszek, a resident 
of Wojsławice, and Icko Gewerc, the son of Szlomo, 
a resident of Hrubieszów, concluded the following pre
nuptial agreement at the notary Antoni Hornowski 
in Hrubieszów on 15 June 1939. The bride’s property 
brought into the marriage and claimed consisted of: 
“1) cash to the amount of two thousand five hundred 
zloty, 2) home furnishings and movable property worth 
two thousand zloty.” The home furnishings included: 
“a light coloured veneered wardrobe with a mirror, 
two and ahalf doors and two drawers, a light coloured 
grandfather wall clock, a settee upholstered with tapes
try, a light coloured round stool, four small armchairs, 
a chest of drawers, two night tables, a table radio, two 
veneered beds, two mattresses, a square table, six chairs, 
a light glazed sideboard, a tritube radio, a Singer sew
ing machine, an Emes spirit lamp, a pine kitchen table, 
four stools,43 a shelf for dishes, a chandelier with two 
lamps, an étagère, an alarm clock, a Cyma man’s watch, 
a Cyma woman’s watch, two gold wedding rings, two 
gold women’s rings with stones, two silver candlesticks, 
two nickel plated candlesticks, a dozen knives, a dozen 
forks, a dozen spoons, a dozen teaspoons and a silver 
sugar bowl, five silver cups, a brass samovar, kitchen 
utensils, tableware, a  woman’s blue summer coat, 
a beige women’s suit, a grey fox fur, a woman’s winter 
overcoat, a woman’s fur coat, dresses, women’s day
time and nighttime linen, women’s footwear, a woman’s 
umbrella, a man’s fur coat, black material for clothing, 
a man’s imitation opossum fur coat, a brown otter fur 

 42 APZ, Notary Antoni Hornowski in Hrubieszów, sig. 8, rep. 
555.
 43 The interviews show that “taborki” furniture was trans
ported from Wojsławice; it was made by Jewish carpenters in 
Grabowiec. Cf. E. Fryś Pietraszkowa, 1989. Udział rzemieślników 
żydowskich w kulturze wsi. Polska Sztuka Ludowa, no. 1–2, p. 117.

aksamitny kostium, bielizna, pościel: kapy, cztery 
poduszki, dwie pierzyny z poszewkami, dwa obrusy, 
sześć prześcieradeł, towar granatowy na palto, dziesięć 
ręczników, jeden czarny garnitur męski, palto czarne 
zimowe męskie z aksamitnym kołnierzem, futro krót
kie zimowe siwe, męskie, garnitur męski, jasne palto 
letnie męskie, piętnaście koszul męskich białych i kolo
rowych, trzy pary butów męskich, pierścionek złoty 
damski, zegarek złoty damski, dwie obrączki złote oraz 
z gotowizny w kwocie dwustu złotych”42.

Fajga Alter Kac, córka Moszka zamieszkała 
w Wojsławicach i Icko Gewerc, syn Szlomy zamiesz
kały w Hrubieszowie zawarli u notariusza Antoniego 
Hornowskiego w Hrubieszowie umowę przedślubną 
15 czerwca 1939 roku. Wnoszony do małżeństwa 
i zastrzeżony majątek panny młodej składał się z: „1) 
z gotowizny w kwocie dwóch tysięcy pięciuset złotych, 
2) urządzenia domowego i ruchomości niżej wymie
nionych wartości dwóch tysięcy złotych”. W  skład 
urządzenia domowego wchodziły: „szafa fornirowana 
z lustrem koloru jasnego, dwu i pół drzwiowa z dwoma 
szufladami, zegar ścienny szafkowy koloru jasnego, 
kozetka kryta gobelinem, stół okrągły koloru jasnego, 
cztery foteliki, bieliźniarka, dwie szafki nocne, stolik 
pod radio, dwa łóżka fornirowane, dwa materace, stół 
czworokątny, sześć krzeseł, kredens oszklony jasny, apa
rat radiowy trzylampowy, maszyna nożna do szycia 
«Singer», maszynka spirytusowa «emes», stół sosnowy 
kuchenny, cztery taburetki43, półka na naczynia, żyran
dol dwulampowy, etażerka, budzik, zegarek męski 
«Cyma», zegarek damski firmy «Cyma», dwie obrączki 
złote, dwa pierścionki damskie złote z kamieniami, dwa 
lichtarze srebrne, dwa lichtarze niklowane, dwanaście 
noży, dwanaście widelców, dwanaście łyżek, dwana
ście łyżeczek i cukiernica ze srebra, pięć kieliszków 

 42 APZ, Notariusz Antoni Hornowski w Hrubieszowie, sygn. 8, 
rep. 555.
 43 Z wywiadów wynika, że do Wojsławic wożono meble, 
między innymi „taborki” wykonane przez żydowskich stolarzy 
w Grabowcu, por. E. Fryś Pietraszkowa, Udział rzemieślników 
żydowskich w kulturze wsi, „Polska Sztuka Ludowa” 1989, nr 1–2, 
s. 117.
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collar, a man’s black winter overcoat, a man’s summer 
coat with a gabardine, a short man’s fur coat, men’s suits 
(grey and light coloured), trousers for high top boots, 
men’s footwear including high top boots, men’s daytime 
and nighttime linen, six large cloth covers, a dozen pil
lowslips, a dozen sheets, two duvets, two eiderdowns, 
six pillows, three scatter cushions, a deck chair, a silver 
cigarette case, a gold fountain pen, writing implements 
for a desk, a kitchen cabinet, two tapestries, two rugs, 
carpet runners, two green plush bedspreads, a  silk 
coverlet, six tablecloths, quilt covers for the duvets, an 
plush cover for the table.”44

The home of Fajwel Szyld in Wojsławice still con
tains a parlour with a tiled stove and ceiling lined with 
small, decorated boards. This parlour – which is, of 
course, an unconfirmed hypothesis – could have had 
richer and maybe even uniformly decorated furniture 
complementing the architectural details. The kitchen 
of this house also contains a set of furniture painted 
white as well as a second tiled stove with an oven with 
cast iron doors. A similar oven survived until 2011 in 
the house of Hersz Libhaber in Siedliszcze.

In the 1930s, the inhabitants of towns most often 
wore clothes made of factory produced cotton and 
woollen cloth. Based on the prenuptial contracts cited 
above for Jewish women from these towns, there 
emerges a general conclusion that the wealthiest resi
dents were fully supplied with clothing of an appropri
ate class. A permanent part of the town’s landscape were 
the everyday black gabardines in the Jewish centres 
of town, the uniforms of the constables and the mail
man as well as the uniforms for schoolchildren, but 
also the work clothes of people performing specific 
trades. The barber Jankiel Struzer, in front of his bar
bershop in Dubienka or in the market place, always 
wore a white coat in accordance with the health laws. 
Peasants wearing elements of folk costumes could most 
often be seen on market days. Dubienka and Wojsławice 
were in the region of Nadbużański [Bug River area] 

 44 APZ, Notary Antoni Hornowski in Hrubieszów, 1939, rep. 
399, sig. 11.

srebrnych, samowar mosiężny, naczynia kuchenne, 
naczynia stołowe, palto letnie damskie koloru niebie
skiego, kostium damski beżowy, szary lis, palto zimowe 
damskie, futro damskie, sukienki damskie, bielizna 
damska dzienna i  nocna, obuwie damskie, parasol 
damski, futro męskie, materiał czarny na ubranie, futro 
męskie – imitacja oposów, kołnierz z brązowej wydry, 
palto zimowe męskie koloru czarnego, palto męskie 
letnie z gabardyny, futro męskie krótkie, garnitury 
męskie: granatowy, szary i  jasny, spodnie do butów 
z cholewami, obuwie męskie, w tym buty z cholewami, 
bielizna męska dzienna i nocna, dwanaście ręczników, 
sześć poszew dużych, dwanaście poszewek, dwanaście 
prześcieradeł, dwie kołdry, dwie pierzyny, sześć podu
szek, trzy jaśki, leżak, papierośnica srebrna, wieczne 
pióro złote, biurko, przybory do pisania na biurko, 
szafka kuchenna, dwa gobeliny, dwa kilimy, chodniki, 
dwie kapy pluszowe na łóżka koloru zielonego, kapa 
jedwabna, sześć obrusów, koperty do kołder, obrus 
pluszowy na stół”44.

W domu Fajwela Szylda w Wojsławicach zacho
wał się salonik z piecem kaflowym i sufitem podbitym 
profilowanymi deseczkami, który to salonik – to oczy
wiście niepotwierdzona hipoteza – mógł w latach 20., 
30. posiadać zamożniejszy i może nawet jednorodny 
wystrój meblowy dopełniający wypracowane detale 
architektoniczne. W kuchni tego domu znajdował się 
również komplet biało malowanych mebli, a także drugi 
piec kaflowy z szabaśnikiem za żeliwnymi drzwiczkami. 
Podobny szabaśnik zachował się do 2011 roku w domu 
Hersza Libhabera w Siedliszczu. 

W latach 30. mieszkańcy miasteczek najczęściej 
nosili ubiory z  tkanin fabrycznych, bawełnianych 
i wełnianych. Na podstawie cytowanych intercyz mia
steczkowych Żydówek nasuwa się ogólny wniosek 
o pełnym zaopatrzeniu najzamożniejszych mieszkań
ców w ubiory przyzwoitej klasy. Stałym elementem 
miasteczkowego pejzażu były czarne, całodzienne 
chałaty w żydowskich centrach miasteczek, mundury 

 44 APZ, Notariusz Antoni Hornowski w Hrubieszowie, 1939, 
rep. 399, sygn. 11.
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costumes, while Kranobród and Szczebrzeszyn were in 
the Zamość region. The farmer townspeople, Patereks 
of Dubienka, went about in shirts, trousers, skirts and 
aprons made of homespun country linen.

Professions

The trade structure of the 63 urban settlements of 
the Lublin region around 1928 is given in the Polish 
Directory for 1929.45 It should be taken into account, 
however, that this directory does not recognise numer
ous craftsmen, including unregistered people, often 
townsperson farmers who treated handicrafts as a side 
job. The data for each of the described towns are in 
this way comparable to the statistics for the 63 urban 
settlements in the region. 

In the 20th century, the best times for towns were 
the years of economic prosperity before the First World 
War. In 1864, peasants were granted land, making them 
productive free market producers who sold crops in 
town markets and fairs, as well as significant consum
ers. The development of industry and railway transpor
tation allowed for the intensification of trade between 
towns and large cities and vice versa. On the other hand, 
traditional handicrafts did not yet feel a serious threat 
from industrial products as in the 1930s – for example, 
before 1915, cobblers in the Lublin region towns sup
plied high top boots for the enormous Russian market.

Based on data from the 1929 Directory we can, 
with a small margin of error, establish that there were 
approximately 2,700 shops in the 63 urban settlements 
of the area (excluding sales points in front of some craft 
industries’ places of business, e.g. in front of baker
ies, butcher’s shops, slaughterhouses). Of this number, 
those defined as ‘groceries’ accounted for approximately 
35% of all shops, ‘textiles’ 15.6%, fancy goods 12/4%, 
various ‘goods’ 6.2%, leather goods 6.2% and iron goods 
5.5%. Often, the industry classification did not limit 
the type of goods offered in a particular store. In all of 

 45 KAP 1929.

posterunkowych i listonosza oraz mundurki dziatwy 
szkolnej, ale także robocze ubiory osób wykonują
cych niektóre zawody. Fryzjer Jankiel Struzer przed 
ryzurą w Dubience, lub na placu targowym, pojawiał 
się – zgodnie z przepisami sanitarnymi – w białym 
fartuchu. Najwięcej chłopów ubranych w elementy 
stroju ludowego można było zobaczyć w dni targowe. 
Dubienka i Wojsławice były w strefie stroju nadbużań
skiego, zaś Krasnobród i Szczebrzeszyn – zamojskiego. 
Rolnicy mieszczanie Paterkowie z Dubienki szli na pole 
w koszulach, portkach, spódnicach i fartuchach uszy
tych z ludowego, samodziałowego lnu.

Zajęcia ludności

Strukturę zawodową 63 osad miejskich Lubelszczyzny 
około 1928 roku oddaje Księga adresowa Polski na 
1929 rok45. Trzeba jednakże uwzględnić, iż nie ujęto 
w  niej licznych rzemieślników  – w  tym ludowych, 
niezarejestrowanych, często mieszczan rolników  – 
traktujących rękodzieło jako uboczne zajęcie. Dane 
dla każdego z opisywanych miasteczek są w ten sposób 
porównywalne ze statystyką dla 63 osad miejskich 
Lubelszczyzny.

W XX wieku najlepszym czasem dla miasteczek były 
lata dobrej koniunktury gospodarczej przed I  wojną 
światową. W  1864 roku uwłaszczono chłopów, co 
uczyniło z  nich wolnorynkowych wydajniejszych 
producentów zbywających plony na miasteczkowych 
targach i jarmarkach, a także znaczących konsumen
tów. Rozwój przemysłu i komunikacji kolejowej pozwa
lał intensyfikować handel w obu kierunkach na linii 
miasteczko – duże miasto. Z drugiej strony tradycyjne 
rzemiosło nie odczuwało jeszcze tak poważnego zagro
żenia wyrobami przemysłowymi, jak w latach 30. XX 
wieku – na przykład przed 1915 rokiem szewcy z mia
steczek Lubelszczyzny zaopatrywali w buty z cholewami 
olbrzymi rynek rosyjski.

 45 KAP 1929.
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the groups of places in the Lublin voivodeship in 1921, 
the Jewish population constituted about 87.5% of the 
total population involved in the trade of goods and 
merchandise.46 The houses on the sides of the market 
square would not have had so many doors to shops and 
workshops if all of them had entrances to the market 
square. Here is an example from Dubienka: “You came 
into these hallways. On one side there was a barber 
and on the other side in the corridor was an off license 
(fig. 14).”47 It was common to share shop space, so that 
everyone could earn a living in the town. In Rejowiec 

 46 J. Chodorowski, 1938. Struktura wewnętrzna handlu towa‑
rowego w Polsce. Warszawa 1938, tabl. 47.
 47 Inf. C.K. of Dubienka, interview conducted by Ł. Kondra
towicz Miliszkiewicz, 2008, Open Air Village Museum Archive 
in Lublin.

Na podstawie danych z  Księgi adresowej Polski 
na 1929 rok możemy z niewielkim błędem ustalić, iż 
w 1928 roku w 63 osadach miejskich Lubelszczyzny 
było około 2,7 tys. sklepów (bez punktów sprzedaży 
przy zakładach rzemieślniczych niektórych branż, na 
przykład przy piekarniach, masarniach, rzeźniach). 
Z tej liczby określone jako artykuły spożywcze stano
wiły około 35 proc. ogółu sklepów, bławaty (tkaniny) 
15,6 proc., galanteria 12,4 proc., różne towary 6,2 proc., 
skóry 6,2 proc., żelazo 5,5 proc. Często kwalifikacja 
branży nie ograniczała rodzaju towaru oferowanego 
w danym sklepie. We wszystkich grupach miejscowości 
w województwie lubelskim w 1921 roku ludność wyzna
nia mojżeszowego stanowiła około 87,5 proc. ogółu 
ludności czynnej zawodowo w handlu towarowym46. 
Domy w pierzejach rynkowych nie pomieściłyby tylu 
drzwi do sklepów i warsztatów, gdyby wszystkie miały 
wejścia z placu rynkowego. Oto przykład z Dubienki: 
„Wchodziło się do tych sieni. Z jednej strony był fryzjer, 
z drugiej strony w korytarzu były wódki” (ilustr. 14)47. 
Powszechne było dzielenie lokali sklepowych, tak by 
w miasteczku każdy mógł z czegoś żyć. W Rejowcu 
w 1934 roku z dwóch sklepów żydowskich zrobiono 
trzy, każdy o szerokości 192 cm, wydzielając je ścian
kami z dwucalowych desek48. 

W pierwszej ćwierci XX wieku całą klientelę tra
dycyjnej miasteczkowej karczmy przejęły szynki 
i restauracje. W 1928 roku w grupie zakładów gastro
nomicznych, najczęściej – bo w 49 osadach miejskich – 
znajdowały się piwiarnie, w 38 wyszynki trunków, w 29 

 46 J. Chodorowski, Struktura wewnętrzna handlu towarowego 
w Polsce, Warszawa 1938, tabl. 47.
 47 Inf. C.K. z Dubienki, wywiad przeprowadziła Ł. Kondra
towicz Miliszkiewicz, 2008, archiwum Muzeum Wsi Lubelskiej.
 48 G. Miliszkiewicz, Klimat dźwiękowy miasteczka czasów 
II Rzeczypospolitej – podstawy do muzealnej rekonstrukcji, „Wieś 
Radomska” 2007, nr 8, s. 211.

14. Mężczyzna stojący przed zakładem fryzjerskim w Dubience, lata 30. XX wieku,  
fot. ze zbiorów Gminnego Ośrodka Kultury w Dubience 
14. A man standing in front of the barbershop in Dubienka, 1930s, photo from the 
collection of the County Cultural Centre in Dubienka
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in 1934, two Jewish shops were divided into three, each 
with a width of 192 cm and allotted using walls of two
inch long boards.48

In the first quarter of the 20th century, the entire 
clientele of a traditional town inn took over the taverns 
and restaurants. In 1928, gastronomic enterprises most 
often – as was the case in 49 settlements – were pubs, 38 
had hard alcohol bars, 29 were teashops. Pubs consti
tuted 42.6% of the gastronomic enterprises in the urban 
settlements of the Lublin region, off licenses 26.5% 
and tearooms 16%; the remaining types of enterprises 
(restaurants, cafes) were less than 15%.

The 1929 Directory counted approximately 2,240 
handicrafts enterprises in the 63 urban settlements in 
the area, but does not record craftsmen who did not 
procure handicrafts cards. Approximately 63% of the 
craftsmen in the urban settlements were Jews, while 
in the entire voivodeship in 1929 there were 56.5% of 
them. In the urban settlements in 1928, approximately 
56% of craftsmen were concentrated in the four lines 
of business: tailors were approx. 18% of all craftsmen, 
bakers 13.3%, cobblers 12.7%, butchers 12.1%, car
penters 5.3% and smiths 4.1%. Masons, capmakers, 
boot leather stitchers and barbers were 3–4% of all 
craftsmen.49 In the urban settlements of the Lublin 
region, the percentage of Jewish craftsmen was signifi
cantly higher in particular industries than for Poland 
as a whole. For example, 83% of the bakers were Jewish 
(while nationally there were 47.8% of them), butchers 
were 43% Jewish (33.4% in all of Poland), cobblers 68% 
(31.6%), tailors 92% (64.8%), carpenters 52% (30.8%) 
and barbers 69% (51.5%).

In several trades in the group of urban settlements, 
the percentage of craftsmen (workshops) was 2–4 
times higher than in the whole voivodeship. This is 

 48 G. Miliszkiewicz, 2007. Klimat dźwiękowy miasteczka 
czasów II Rzeczypospolitej – podstawy do muzealnej rekon
strukcji. Wieś Radomska, no. 8, p. 211.
 49 The number of cobblers and tailors in the KAP is signifi
cantly underestimated, as confirmed by the data from the guilds, 
e.g. from Tyszowce. In 1930, in the entire Lublin Voivodeship 
cobblers constituted nearly 21% of all craftsmen, cf. Sprawozdanie 
Izby Rzemieślniczej w Lublinie za 1930 r., Lublin 1931, tabl. 6.

herbaciarnie. Piwiarnie stanowiły 42,6 proc. ogółu 
zakładów gastronomicznych w  osadach miejskich 
Lubelszczyzny, wyszynki trunków 26,5 proc., herba
ciarnie 16 proc., pozostałe rodzaje zakładów (restau
racje, cukiernie) niespełna 15 proc.

Księga adresowa Polski na 1929 rok wymienia około 
2240 zakładów rzemieślniczych w 63 osadach miejskich 
Lubelszczyzny, jednakże nie odnotowuje rzemieślni
ków nie wykupujących, z różnych powodów, kart rze
mieślniczych. Około 63 proc. rzemieślników w osadach 
miejskich stanowili Żydzi, podczas gdy w skali całego 
województwa w 1929 roku – 56,5 proc. W 1928 roku 
w osadach miejskich cztery branże skupiały około 56 
proc. ogółu rzemieślników: krawcy stanowili około 18 
proc., piekarze 13,3 proc., szewcy 12,7 proc., rzeźnicy 
12,1 proc., stolarze 5,3 proc., kowale 4,1 proc. Mura
rze, czapnicy, kamasznicy i fryzjerzy stanowili 3–4 
proc. ogółu rzemieślników49. W osadach miejskich 
Lubel szczyzny odsetek rzemieślników żydowskich 
był znacznie wyższy w poszczególnych branżach niż 
w odniesieniu do całego obszaru Polski. Na przykład 
wśród piekarzy było około 83 proc. Żydów (w Polsce 
47,8 proc.), rzeźników 43 proc. (33,4 proc.), szewców 68 
proc. (31,6 proc.), krawców 92 proc. (64,8 proc.), stola
rzy 52 proc. (30,8 proc.), fryzjerów 69 proc. (51,5 proc.).

W kilku rzemiosłach w grupie osad miejskich odse
tek rzemieślników (warsztatów) był od 2 do 4 razy wyż
szy niż w skali województwa. Dotyczy to i czapników 
(3,6 proc., w całym województwie 1,5 proc.), piekarzy 
(w województwie 3,4 proc.), rzeźnictwa (3,3 proc.). 
Wynikało to z faktu, że w osadach miejskich zawody te 
były zdominowane przez Żydów, którzy stanowili około 
50 proc. mieszkańców ogółu miasteczek. Około 1930 
roku czapnictwo przeważnie skupiało się w małych 
miastach i osadach miejskich. W II Rzeczypospolitej 

 49 Liczba szewców i krawców w KAP jest wyraźnie zaniżona, 
co potwierdzają dane dotyczące cechów, na przykład w Tyszow
cach. W skali całego województwa lubelskiego w 1930 roku szewcy 
stanowili blisko 21 proc. ogółu rzemieślników, por. Sprawozda‑
nie Izby Rzemieślniczej w Lublinie: ze stanu rzemiosła w 1930 r., 
z działalności za lata: 1929 i 1930, nakładem Izby Rzemieślniczej 
w Lublinie, Lublin 1931, tabl. 6.
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true for capmakers (3.6%, 1.5% in the whole voivode
ship), bakers (3.4% in the voivodeship) and butchers 
(3.3%). This was due to the fact that in urban settle
ments these professions were dominated by Jews, who 
constituted approximately 50% of the total population 
of these towns. Around 1930, capmakers were most 
concentrated in small cities and urban settlements. In 
the Second Republic, peasants were gradually changing 
their headgear from hats to caps. Thus, the workshops 
in towns – working mainly for the needs of the large 
clienteles of town markets and fairs – gave adequate 
work for this business.

The number of bakeries was especially consider
able. Unlike the town farmers who often baked bread 
at home, Jews generally bought bread because of the 
cost of fuel as well as the lack of or reduced numbers 
of bread ovens in the shtetl’s cramped buildings. In 
towns, Jewish bakeries in particular were not mecha
nised in any way and generally served a narrow circle 
of clients.

In contrast, the large number of Jewish butchers in 
towns should be explained by the desire for particular 
foods whilst observing Shabbat, which resulted from 
the rabbis’ recommendation to set aside weekly family 
expenses for its preparation. Jews generally ate unpro
cessed, kosher meat purchased after it was ritually 
slaughtered in a Jewish slaughterhouse or entrusted to 
a poultry slaughterer. Sometimes the clientele of cured 
meats enterprises in towns were at least middle class 
Christians as well as peasants during their stays at 
the markets. In conclusion – despite the fact that the 
majority of both religious populations in the shtetl
town were poor, the weekly Shabbat meals meant 
that Jews statistically consumed more meat annually 
than Christians.

The names of the merchants and craftsmen of towns 
have been sporadically reported in interviews con
ducted with residents after many decades. In Dubienka, 
one person recalled a tinsmith: “I had a friend. He was 
a Jew named Biderman. He was a master tinsmith. He 
often did not build a fire, he would only heat up the 
soldering iron in a spirit stove, on one side then the 

chłopi stopniowo zmieniali już nakrycia głowy z kape
luszy na czapki. Stąd miasteczkowe warsztaty – pracu
jące głównie na potrzeby dużej klienteli miejscowych 
targów i jarmarków – dawały dostateczny zarobek w tej 
branży. 

Szczególnie pokaźna była liczba piekarni. W odróż
nieniu od miasteczkowych rolników, którzy chleb czę
sto wypiekali w swoich domach, Żydzi pieczywo na ogół 
kupowali, ze względu na koszty opału, a także brak lub 
redukcję pieca chlebowego w ciasnej zabudowie sztetł. 
W miasteczkach poszczególne piekarnie żydowskie, 
niemające jakiejkolwiek mechanizacji, obsługiwały na 
ogół wąski krąg odbiorców.

Dużą liczbę Żydów rzeźników w  miasteczkach 
należy tłumaczyć dążeniem do szczególnej odświętno
ści pożywienia szabasowego, które wynikało z zalecanej 
przez rabinów kumulacji tygodniowych możliwych 
wydatków rodzinnych właśnie na przygotowanie sza
basu. Żydzi jadali na ogół mięso nieprzetworzone 
w wędliny, koszerne, zakupywane po uboju rytualnym 
w żydowskich jatkach lub powierzane rzezakom dro
biu. Tymczasem klientelę miasteczkowych zakładów 
wędliniarskich stanowili przynajmniej średniozamożni 
chrześcijanie, także chłopi podczas pobytów na targach. 
Konkludując – mimo że większość obu społeczności 
wyznaniowych miasteczek sztetł stanowiła ludność 
uboga, to cotygodniowe potrawy szabasowe sprawiały, 
że rocznie Żydzi spożywali statystycznie więcej mięsa 
niż chrześcijanie.

Nazwiska kupców i rzemieślników z opisywanych 
miasteczek sporadycznie pojawiają się w wywiadach 
przeprowadzonych z mieszkańcami po kilkudziesięciu 
latach. W Dubience zapamiętano blacharza: „Miałem 
kolegę. Biderman się nazywał ten Żyd. On był maj
ster blacharski. On często nie palił ognia tylko na tej 
maszynce spirytusowej podgrzewał kolbę, na jedną, 
drugą stronę. I w ten sposób lutował”50. Tylko kilka 
postaci trafiło do historii wraz z resztkami swojego 

 50 Inf. C.K. z Dubienki, wywiad przeprowadziła Ł. Kondra
towicz Miliszkiewicz, 2008, archiwum Muzeum Wsi Lubelskiej; 
Blacharze: Biederman, KAP 1930.
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other. And this is how he soldered.”50 Only a few fig
ures went down in history with the remnants of their 
material surroundings and historical accounts – all in 
symbolic terms. In the museum town at the Lublin 
Open Air Village Museum there is a 1939 barbershop – 
the shop of Jankiel Struzer (c. 1894–1942) of Dubienka. 
“Imagine a brick corner building on the eastern side 
of the market square in Dubienka, which no longer 
exists today. In the middle there are double doors, half 
made of glass, and on the façade two signs – Fryzjer/
Jankiel Struzer, green with bronze lettering, and the 
second – Tobacco Shop. From the hall, a single door 
leads to the barbershop, to the right of an off license. 
On nice days, the shop’s interior was illuminated by 
a  large window covered at the bottom by white cur
tains; and in the evenings by an electric light powered 
by a  mill.51 Here on the eastern side of the market 
square, Struzer had his ‘barber’s’, as he called it. I went 
to young Struzer. He was our barber. It was a Jewish 
barbershop. The furniture Raczyński bought probably 
belonged to Struzer.”52

How little today can be learned about individual 
inhabitants of these towns is exemplified by the scraps 
of memory about a tailor from Wojsławice – Fajwel 
Szyld, known as Fawka. The wooden arcaded building 
where he once lived, today preserved on the market 
square of Wojsławice, was copied in 2012 (according 
to its likely state in 1939) at the Village Museum. Apart 
from basic biographical information, it was impossi
ble to obtain any reliable descriptions of the everyday 
events in which Fajwel Szyld participated.53

 50 Inf. C.K.  of Dubienka, interview conducted by 
Ł. Kondratowicz Miliszkiewicz, 2008, Open Air Village Museum 
Archive in Lublin; Blacharze: Biederman, KAP 1930.
 51 KAP 1930. Ł.  Kondratowicz Miliszkiewicz, Ryzura 
Jankiela Struzera w Dubience. In: A. Wrona, ed. 2008. Do zoba‑
czenia w miasteczku. Lublin: Muzeum Wsi Lubelskiej, pp. 11–19.
 52 Inf. C.K. of Dubienka, interview conducted by Ł. Kondra
towicz Miliszkiewicz, 2008, Open Air Village Museum Archive 
in Lublin.
 53 KAP 1929. E. Majuk, ed. 2005. Skrawki pamięci. Wielokul‑
turowa przeszłość Ziemi Wojsławickiej we wspomnieniach jej 
mieszkańców. Wojsławice: Stowarzyszenie Panorama Kul
tur, p. 11. G. Miliszkiewicz and H. Stachyra, 2012. Miasteczko 

materialnego otoczenia i przekazem historycznym – 
wszystko w wymiarze symbolicznym. W muzealnym 
miasteczku w Muzeum Wsi Lubelskiej odwzorowano 
zakład fryzjerski z 1939 roku – ryzurę Jankiela Stru
zera (około 1894–1942) z Dubienki. „Wyobraźmy sobie 
murowany narożny budynek we wschodniej pierzei 
rynku w Dubience, który dziś już nie istnieje. Pośrodku 
drzwi dwuskrzydłowe, do połowy przeszklone, na ele
wacji dwa szyldy  – Fryzjer/Jankiel Struzer, zielony 
z brązowymi literami i drugi – Trafika. Z sieni jedno
skrzydłowe drzwi prowadzą do zakładu fryzjerskiego, 
z prawej do sklepu monopolowego. Wnętrze zakładu 
w dzień dobrze doświetlone dużym oknem, od dołu 
przysłoniętym białymi płóciennymi zasłonkami, wie
czorem światłem elektrycznej żarówki zasilanej energią 
z młyna”51. „Struzer miał tutaj na rogu we wschodniej 
pierzei rynku swoją ryzurę jak to nazywali. Ja chodzi
łem do tego młodszego Struzera. Nasz to był fryzjer. 
Żydowska to była ryzura. Te meble co Raczyński kupił 
to chyba były te od tego Struzera”52.

O  tym, jak niewiele można dziś dowiedzieć się 
o poszczególnych mieszkańcach miasteczek, świad
czą skrawki pamięci o szewcu z Wojsławic – Fajwelu 
Szyldzie zwanym Fawką. Drewniany, podcieniowy 
budynek zamieszkiwany kiedyś przez Fawkę i do dziś 
zachowany przy rynku w Wojsławicach, w 2012 roku 
odwzorowano (według przypuszczalnego stanu w 1939 
roku) w muzealnym miasteczku. Poza zupełnie pod
stawowymi informacjami biograficznymi nie udało się 
uzyskać żadnych wiarygodnych opisów wydarzeń życia 
codziennego z udziałem Fajwela Szylda53.

 51 KAP 1930; Ł. Kondratowicz Miliszkiewicz, Ryzura Jan‑
kiela Struzera w Dubience, [w:] Do zobaczenia w miasteczku, red. 
A. Wrona, Muzeum Wsi Lubelskiej, Lublin 2008, s. 11–19.
 52 Inf. C.K. z Dubienki, wywiad przeprowadziła Ł. Kondra
towicz Miliszkiewicz, 2008, archiwum Muzeum Wsi Lubelskiej.
 53 KAP 1929; Skrawki pamięci. Wielokulturowa przeszłość 
Ziemi Wojsławickiej we wspomnieniach jej mieszkańców, red. 
E. Majuk, Stowarzyszenie Panorama Kultur, Wojsławice 2005, 
s. 11; G. Miliszkiewicz, H. Stachyra, Miasteczko prowincjonalne 
Europy środkowej w Muzeum Wsi Lubelskiej w Lublinie. Przewod‑
nik, Muzeum Wsi Lubelskiej, Lublin 2012.
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At the turn of the 19th and 20th centuries, the 
towns discussed had the small industry more devel
oped than during the time of the Second Republic. 
Wojsławice had a brewery, a textile factory and a man
ufacturing plant for farm equipment, in Krasnobród 
there was a  textile factory.54 The 1929 Directory lists 
nearly five hundred small industrial enterprises. The 
most common among them were mills (105), oil mills 
(105) and oat mills (96). Jews owned approx. 35% of 
the mills, more than 85% of the oil mills and more 
than 90% of the oat mills. Because of water propul
sion and the size of plots adequate for mills, they were 
often located outside of the quarters around the market 
square. In Szczebrzeszyn, the steam sawmill and shin
gle factory belonging to the heirs of Mordko Flejszer 
employed 15 workers.55 In 1937, more than half of the 
urban settlements had public slaughterhouses known 
as ‘colonial’ ones, which like the markets were owned 
by the settlement or the community.

Markets and trading

In 1937, in the central voivodeships there was one 
marketplace per every 260 km2 and 25,000 inhabit
ants.56 In the Second Republic, markets were divided 
by law into small (i.e. regular weekly ones) and large 
(district, voivodeship, church fairs, bazaars and fairs). 
In Krasnobród and Szczebrzeszyn, markets took place 
on Tuesdays; in Tyszowce and Wojsławice, on Wednes
days; and in Dubienka on Thursdays.57 The number 

prowincjonalne Europy środkowej w  Muzeum Wsi Lubelskiej 
w Lublinie. Przewodnik. Lublin: Muzeum Wsi Lubelskiej.
 54 Filip Suli mierski and Władysław Walewski, 1880–
1904. Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów 
słowiańskich. Vol. 4 and 13. Warszawa: Filip Suli mierski and 
Władysław Walewski.
 55 Ministerstwo Przemysłu i Handlu, 1937. Rocznik Polskiego 
Przemysłu i Handlu 1938. Warszawa: Ministerstwo Przemysłu 
i Handlu, pos. 12 243.
 56 Główny Urząd Statystyczny, 1938. Mały rocznik statysty‑
czny 1938, Warszawa: Główny Urząd Statystyczny.
 57 KAP 1930.

Na przełomie XIX i XX wieku omawiane miasteczka 
miały bardziej rozwinięty drobny przemysł niż w cza
sach II Rzeczypospolitej. W Wojsławicach był browar, 
fabryka sukna i wytwórnia maszyn rolniczych, w Kra
snobrodzie – fabryka sukna54. Księga adresowa Polski na 
1929 rok w 63 osadach miejskich Lubelszczyzny wymie
nia niespełna pół tysiąca drobnych zakładów przemy
słowych. Wśród nich najwięcej było młynów (105), 
olejarni (105) i kaszarni (96). Żydzi byli właścicielami 
około 35 proc. młynów, ponad 85 proc. olejarni i ponad 
90 proc. kaszarni. Ze względu na napęd wodny i parcelę 
odpowiedniej wielkości młyny usytuowane były często 
poza kwartałami przyrynkowymi. W Szczebrzeszynie 
tartak parowy i fabryka gontów należąca do spadko
bierców Mordko Flejszera zatrudniały 15 robotników55. 
W 1937 roku przeszło połowa osad miejskich posiadała 
rzeźnie publiczne, tak zwane osadzkie, stanowiące, tak 
jak targowice, własność osady lub gminy.

Targi i targowice

W 1937 roku w województwach centralnych na jedną 
miejscowość targową przypadało 260 km kw. i  25 
tys. mieszkańców56. W II Rzeczypospolitej ustawowo 
podzielono targi na małe (czyli zwykłe tygodniowe) 
i wielkie (powiatowe, wojewódzkie, odpustowe, kier
masze, jarmarki). W Krasnobrodzie i Szczebrzeszynie 
targi odbywały się we wtorki, w Tyszowcach i Wojsła
wicach w środy, zaś w Dubience we czwartki57. Liczba 
przybyszów mogła przewyższać w  dniu targowym 
liczbę stałych mieszkańców miasteczka58. Relacja ze 
Szczebrzeszyna: „Koło południa handlujący zjeżdżali 

 54 Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów 
słowiańskich, t. 4, 13, nakładem Filipa Sulimierskiego i Włady
sława Walewskiego, Warszawa 1880–1914.
 55 Rocznik Polskiego Przemysłu i Handlu 1938, Ministerstwo 
Przemysłu i Handlu, Warszawa 1937, poz. 12 243.
 56 Mały rocznik statystyczny, R. 10 (1939), Główny Urząd 
Statystyczny, Warszawa 1938.
 57 KAP 1930.
 58 C. Skopowski, Ruch ludności w Czarnkowie w dniu tar‑
gowym, „Czasopismo Geograficzne” 1930, t. 8, s. 222.
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of people coming to town on a  market day could 
by far exceed the town’s regular population.58 An 
account from Szczebrzeszyn: “At noon, the traders 
came to the city and set up around the Town Hall. 
When they ran out of space, they set up in all of the 
streets around the Town Hall. There were so many 
horse drawn carts that you could barely walk through 
the streets. A horse that bit or kicked had a wisp of 
straw tied to its frontlets and this was a sign that you 
should go by him very carefully.”59 From Dubienka: 
“The market looked like all the residents of Dubienka 
only made their living as stall keepers. And most 
of them were craftsmen. Tailors, cobblers, furriers, 
capmakers, sheet metal workers, tinsmiths, saddlers, 
potters and tinkers mending broken pots  – because 
of how little industry there was in these parts, all of 
them produced and supplied the local people with 
essential commodities. Out of the stalls would come 
the merchants and their wives, they would greet my 
mother and ask that their greetings and blessings be 
conveyed to my grandfather and grandmother, who 
were benefactors and patrons of the Dubienka poor. 
They asked that we visit their stalls, they wanted to 
show off their interiors immediately.”60

An account from Szczebrzeszyn: “In the newly
built (market) hall, in a  hundred stalls that were 
arranged in four rows, one was owned by Poles. 
They sold meat and pork products. There were also 
peasant women from the neighbouring villages sell
ing milk, cheese, pats of butter or root crops. Jews 
owned three rows of stalls and sold: beef, all kinds 
of grocery articles, textiles, readymade clothing and 
sheepskin coats.”61 If the nature of the work allowed, 
it was characteristic to leave the workshop or service 

 58 C. Skopowski, 1930. Ruch ludności w Czarnkowie w dniu 
targowym. Czasopismo Geograficzne, vol. 8, p. 222.
 59 J. Jurczykowski, 1935 rok. Wspomnienia, p.1, www.sce
breshinum.republika.pl, [accessed: 15.12.2014].
 60 I. Kowalska and I. Merżan, 1989. Rottenbergowie znad 
Buga. Warszawa: Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, pp. 44, 45.
 61 J. Jurczykowski, 1935 rok. Wspomnienia, p.1, www.sce
breshinum.republika.pl, [accessed: 15.12.2014].

do miasta i ustawiali się wokół Ratusza. Gdy zabrakło 
miejsca ustawiano się po wszystkich ulicach wokół 
Ratusza. Tyle było furmanek konnych, że z trudno
ścią chodziło się pieszo ulicami. Koń, który gryzł 
lub kopał, miał przywiązany do łba wiecheć słomy 
i  to był znak, że obok niego trzeba ostrożnie prze
chodzić”59. Z Dubienki: „Rynek wyglądał tak, jakby 
wszyscy mieszkańcy Dubienki zajmowali się jedynie 
kramarstwem. A przecież większość z nich była rze
mieślnikami. Krawcy, szewcy, kuśnierze, czapkarze, 
blacharze, rymarze, garncarze i druciarze drutujący 
pęknięte garnki – wszyscy oni wobec niewielkiego 
w tych stronach przemysłu wytwarzali i zaopatrywali 
okoliczną ludność w niezbędne artykuły. Ze straganów 
wychodzili kupcy, ich żony, witali się z mamą, prosili, by 
przekazać pozdrowienia i błogosławieństwo dziadkowi 
i babci, dobrodziejom i patronom dubieneckiej biedoty. 
Prosili by odwiedzać ich stragany, chcieli natychmiast 
demonstrować ich wnętrza”60.

Relacja o Szczebrzeszynie: „W nowo wybudowanej 
hali (targowej), na sto straganów, które były w czterech 
rzędach, jeden zajmowali Polacy. Sprzedawali w nich 
mięso i  przetwory wieprzowe. Tam również gospo
dynie z okolicznych wiosek sprzedawały mleko, sery, 
masło w osełkach lub okopowe. Żydzi zajmowali trzy 
rzędy straganów i  sprzedawali: wołowinę, wszelkie 
artykuły spożywcze, materiały bławatne, gotowe ubra
nia i  kożuchy”61. Gdy charakter pracy na to pozwa
lał, charakterystyczne było wychodzenie z warsztatem 
rzemieślniczym lub usługą na plac targowy, podwórko 
czy ulicę62. 

Od przełomu XIX i XX wieku do początku lat 30. XX 
wieku, ze względów sanitarnych i estetycznych, prze
noszono targowice zwierzęce z rynków lub bloków 

 59 J. Jurczykowski, 1935 rok. Wspomnienia, www.scebreshi
num.republika.pl, [dostęp: 15.12.2014].
 60 I.  Kowalska, I.  Merżan, Rottenbergowie znad Buga, 
Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, Warszawa 1989, s. 44, 45.
 61 J. Jurczykowski, 1935 rok. Wspomnienia, www.scebreshi
num.republika.pl, [dostęp: 15.12.2014].
 62 R. Horbaczewski, Tu Szewce. Opowieści tyszowieckie, 
Wydawnictwo Archidiecezji Lubelskiej „Gaudium”, Lublin–
Tyszowce 2009, s. 48.
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place and go into the marketplace, the courtyard or 
onto the street.62

From the turn of the 20th century to the early 1930s, 
for sanitary and aesthetic reasons, livestock markets 
were transferred from the market square or the blocks 
surrounding it to the outskirts of towns. All other trade 
continued to take place on the market square or in 
the unoccupied areas in the town centres where horse 
drawn carts could stand (figs. 15, 16). Town shopkeepers 
and craftsmen desperately tried to defend themselves 
through petitions from moving the marketplace to the 
periphery. The Tyszowce branch of the Merchants’ Asso
ciation wrote on 15 September 1924 to the district gover
nor of Tomaszów: “It has become general knowledge for 
local merchants that the livestock market is to be moved 
out of the city to the Piaski suburb, located at a distance 
of 1 km from the city. The Board of the Tyszowce Branch 
of the Merchants’ Association notes that the division 
of the markets outside the area of the city shall bring 
about the total ruin of trade in our city, considering that 
1) Commerce in general, and particularly in our town, 
today is going through a major crisis and nearly all indus
tries are dealing with stagnation, which has resulted in 
several bankruptcies… 4) That consumers, having done 
their shopping at the livestock marketplace at the pro
posed place outside of town, will not have time to go 
into town, as access is hindered by mud nearly all year 
round, and even more so on the shortened winter days 
[…] we kindly ask that you take into account these cir
cumstances and give a favourable decision to allow the 
market to remain in its current place.”63 

In a letter to the Office of the Lublin Voivodeship dated 
12 September 1925, the District Governor of Tomaszów 
justified the moving of the marketplace to the town’s 
periphery: “The Settlement of Tyszowce is well known 
as a transit place for horse thieves. To a great extent, what 
has helped horse thieves hide and the smuggle the stolen 

 62 R. Horbaczewski, 2009. Tu Szewce. Opowieści tyszowieckie. 
Lublin –Tyszowce: Wydawnictwo Archidiecezji Lubelskiej “Gau
dium”, p. 48.
 63 APL UWL, Wydz. Przemysłowy, sig. 622.

przyrynkowych miasteczek na obrzeża. Wszelki inny 
handel nadal odbywał się na rynku lub w wolnych 
miejscach w centrach miasteczek, gdzie mogły stawać 
furmanki z końmi (ilustr. 15, 16). Miasteczkowi sklepi
karze i rzemieślnicy rozpaczliwie bronili się petycjami 
przed przenoszeniem targowic na peryferie. Tyszo
wiecki Oddział Związku Kupców pisał 15 września 
1924 roku do starosty tomaszowskiego: „Doszło do 
wiadomości ogółu kupiectwa tutejszego, że targowice 
zwierzęce mają być przeniesione poza miasto na prze
mieście «Piaski», znajdujące się w odległości 1 klm od 
miasta. Zarząd Tyszowieckiego Oddziału «Związku 
Kupców» ma na uwadze że wydalenie targów po za 
obręb miasta spowoduje za sobą doszczętną ruinę han
dlu w mieście naszem i zważywszy że: 1) Kupiectwo 
wogóle a szczególnie w miasteczku naszem w obecnym 
czasie przeżywa ogromny kryzys i we wszystkich prawie 
branżach ukonstalowany jest zastój wynikiem którego 
miały miejsce kilkanaście bankructw […] 4) Że kon
sumentowi załatwiwszy swoje zakupy na targowiskach 
zwierzęcych na projektowanym miejscu poza miastem 
nie pozostanie czasu na udanie się do miasta do któ
rego dostęp utrudniony jest przez błoto prawie cały 
rok tem bardziej że zmniejszeniem dni w porze zimo
wej […] uprzejmie upraszamy o wzięcie pod uwagę 
powyższe okoliczności i wydanie łaskawe odnośnie 

15. Rynek w Wojsławicach w dzień targowy, lata 30. XX wieku, fot. K. Czernicki, ze 
zbiorów Archiwum Cyfrowego Stowarzyszenia Panorama Kultur 
15. The market square in Wojsławice on the market day, 1930s, photo by K. Czernicki, 
from the collection of the Digital Archives of the Panorama of Cultures Association
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cattle is the fact that the old marketplace has been located 
among the town buildings. Bringing cattle and horses to 
the market has been effected not only through the entry 
gate, but illegally through the corridors surrounding the 
houses. And because the sanitary conditions of the old 
market place were also extremely poor, the sanitation 
commission under my chairmanship addressed the issue 
of transferring the market. After a search, we selected 
a place in the part of Tyszowce known as Dębina, going 
towards Hrubieszów.”64

In the town marketplaces, the trade was generally 
not in wholesale livestock, but was the sale of individual 
units brought by the farmer producers to retailers. The 
sale of cattle was the domain of Jews, while that of swine 
was exclusively done by Christians. The importance of 
the markets was due, among others, to specialisation, 
and in the case of livestock markets it depended on the 
number of types and number of animals (particularly 
horses and horned cattle) sold at the marketplace. Sta
tistical data allow us to sketch a picture of these fairs in 
1930. At the market in Wojsławice, an average of about 
30 head of horned cattle were sold; in Dubienka it was 
15 horses, 20 head of horned cattle and 70 swine; in 
Tyszowce, 30 horses, 30 head of cattle, 30 calves, 130 
pigs and 6 sheep or goats; in Szczebrzeszyn, 120 horses, 

 64 Ibid.

rozporządzenie do pozostawienia targów w miejscu 
dotychczasowym”63. 

Starosta tomaszowski w piśmie do Urzędu Woje
wódzkiego Lubelskiego z 12 września 1925 roku tak 
uzasadniał powody przenoszenia targowicy na pery
ferie miasteczka: „Osada Tyszowce jest dobrze znana 
jako miejsce etapowe dla koniokradów. W dużym stop
niu pomagało do ukrywania się koniokradów oraz do 
przemycania kradzionego bydła fakt, iż dawna targo
wica położona była pośród zabudowań mieszkalnych. 
Doprowadzenie bydła i koni na targowicy uskutecz
niane było nie tylko przez bramę wjazdową, lecz i nie
legalnie przez sienie okalających domów. A ponieważ 
i warunki sanitarne dawnej targowicy były bardzo złe 
komisja sanitarna pod moim przewodnictwem zajęła 
się sprawą przeniesienia targowicy. Po obejrzeniu 
wybraliśmy plac w części Tyszowiec zwanej Dębiną 
w stronę Hrubieszowa”64.

Na miasteczkowych targowicach na ogół nie 
było handlu hurtowego zwierzętami, lecz odbywała 
się sprzedaż pojedynczych sztuk doprowadzanych 
przez rolników producentów handlarzom detalistom. 
Handel bydłem był domeną Żydów, trzodą chlewną 
obracali wyłącznie chrześcijanie. Znaczenie targów 
wynikało między innymi ze specjalizacji, zaś w przy
padku targowisk zwierzęcych z ilości gatunków i liczby 
zwierząt (zwłaszcza koni i bydła rogatego) spędzanych 
na targowice. Dane statystyczne pozwalają zarysować 
elementy obrazu takich targów w 1930 roku. W Woj
sławicach na targu wystawiano średnio około 30 sztuk 
trzody chlewnej, w Dubience: 15 koni, 20 sztuk bydła 
rogatego i  70 trzody chlewnej, w  Tyszowcach: 30 
koni, 30 sztuk bydła, 30 cieląt, 130 trzody chlewnej 
i  6 owiec lub kóz, w  Szczebrzeszynie: 120 koni, 330 
sztuk bydła, 10 cieląt, i  690 sztuk trzody chlewnej, 
w  Krasnobrodzie: 10 koni, 20 sztuk bydła rogatego 
i  150 sztuk trzody chlewnej. W  1930 roku jedynie 
w Krasnobrodzie odbywały się targi wielkie i wówczas 

 63 APL UWL, Wydz. Przemysłowy, sygn. 622.
 64 Tamże.

16. Targ w Wojsławicach, 2012, fot. P. Kowalczyk, ze zbiorów Archiwum Cyfrowego 
Stowarzyszenia Panorama Kultur 
16. Market in Wojsławice, 2012, photo by P. Kowalczyk, from the collection of the Digital 
Archives of the Panorama of Cultures Association
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330 head of cattle, 10 calves and 690 head of swine; in 
Krasnobród, 10 horses, 20 head of horned cattle and 
150 head of swine. In 1930, only large fairs were held 
in Krasnobród and during this time, the following were 
sold there: 30 horses, 50 head of horned cattle, 10 calves 
and 250 head of swine.65

It is not coincidental that I cited the average number 
of animals sold during market days. In our imagina
tions, we can reproduce a picture of these towns in 
the morning – when carts as well as pedestrians and 
goods stream in, hauled along the access streets on 
the way to the market square and marketplace. Horses 
and cattle were led or attached by ropes to wagons, 
swine were transported in carts. It was not, however, 
a steady stream – looking at examples from this part 
of the Lublin region – like the one flowing from the 
nearby Skierbieszów, where during the large markets 
in 1930 an average of 1,500 horses, 850 head of horned 
cattle, 50 calves and 900 head of swine were sold. Of the 
towns considered in this study, undoubtedly the most 
lively centre was that of Szczebrzeszyn.

The events of the market days were documents in 
the records of the Magistrate Court in Łosice. A police 
officer reported: “Whilst on duty during the fair taking 
place in the town of Łosice on 7/XI ’23, I noted that 
a little Jew unknown to me was carrying a sheep on 
his back from the market square to a courtyard where 
the Żezak [shochet, butcher] Pinkus B. lives.” A police 
officer on 30 September 1925 noticed that “Fejga I., the 
wife of Szlomo who lives in Mordy on Łosicka Street no. 
15, during the market in Łosice purchased four geese, 
which she carried by holding them by the legs and drag
ging them along the pavement, which is unaccepta
ble cruelty towards the poultry.”66 Police reports from 
1932–1934 from Grabowiec show the fines assessed, 

 65 M. Doskocz, 1931. Targi małe i wielkie z rozkładem na 
rok 1932. Kwartalnik Statystyczny, vol. 8, pp. 976–978.
 66 APLOR SŁP, sig. 3897, 6964; Cf. G. Miliszkiewicz, 2010. 
Miasteczkowa architektura i układ urbanistyczny jako miejsce 
wydarzeń – warunki do muzealnej rekonstrukcji życia w mia
steczkach II Rzeczypospolitej. Acta Scansenologica, vol. 10. Sanok, 
pp. 121, 123.

spędzano tu: 30 koni, 50 sztuk bydła rogatego, 10 cieląt 
i 250 sztuk trzody chlewnej65.

Nieprzypadkowo przytoczyłem średnią liczbę zwie
rząt spędzanych w dni targowe. W wyobraźni możemy 
odwzorowywać poranne obrazy z tych miasteczek – gdy 
strumień wozów, ale także pieszych oraz towarów, cią
gnął uliczkami dojazdowymi w kierunku rynku i targo
wicy. Konie i bydło były prowadzone lub przyczepiane 
postronkami do wozów, trzodę chlewną przewożono 
na wozach. Nie był to jednak nieprzerwany strumień, 
jaki – szukając przykładów z tej części Lubelszczyzny – 
mógł płynąć w pobliskim Skierbieszowie, gdzie w 1930 
roku podczas targów wielkich średnio spędzano 1500 
koni, 850 sztuk bydła rogatego, 50 cieląt i 900 sztuk 
trzody chlewnej. Z omawianych miasteczek niewątpli
wie najbardziej żywym ośrodkiem był Szczebrzeszyn.

Wydarzenia w dniu targowym dokumentowały akta 
Sądu Pokoju w Łosicach. Policjant meldował: „pełniąc 
służbę podczas odbywającego się jarmarku w m. Łosi
cach w dniu 7/XI 23 r. zauważyłem, że nieznany mi żydek 
poniósł owce na plecach z rynku na podwórko gdzie 
zamieszkuje Żezak Pinkus B”. Policjant 30 września 
1925 roku zauważył „Fejgę I. żonę Szlomy zamieszkałą 
w Mordach przy ul. Łosickiej, N 15, która w czasie odby
wającego się targu w Łosicach, kupiła cztery gęsi które 
niosła trzymając je za nogi i ciągnęła po bruku co jest 
niedopuszczalnym takie znęcanie się nad drobiem”66. 
Raporty policji z lat 1932–1934 z Grabowca wskazują, 
że grzywny wymierzano na przykład za sprzedaż zwie
rząt bez świadectw weterynaryjnych, za brak tabliczek 
na wozach i saniach, za sprzedaż – na przykład obu
wia gotowego bez cenników. Podczas jarmarku w Gra
bowcu 6 listopada 1933 roku Euzebiusz P. „pozostawił 
konie bez opieki, które włóczyły się po rynku”. Chawa 
R. 28 maja 1934 roku „kupując kury na ulicy Hrubie

 65 M. Doskocz, Targi małe i wielkie z rozkładem na rok 1932, 
„Kwartalnik Statystyczny” 1931, t. 8, s. 976–978.
 66 APLOR SŁP, sygn. 3897, 6964; Por. G. Miliszkiewicz, Mia‑
steczkowa architektura i układ urbanistyczny jako miejsce wyda‑
rzeń – warunki do muzealnej rekonstrukcji życia w miasteczkach 
II Rzeczypospolitej, „Acta Scansenologica”, t. 10, Muzeum Budow
nictwa Ludowego, Sanok 2010, s. 121, 123.
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for instance, for the sale of animals without a veterinary 
certificate, the lack of signs on wagons and sledges, and 
for the sale – for example – of footwear without price 
listings. During the fair in Grabowiec on 6 November 
1934, Euzebiusz P. “left his horses unattended, and they 
roamed around the market.” Chawa R. on 28 may 1934 
“whilst purchasing chickens in Hrubieszowska Street 
during the fair in Grabowiec, stopped her cart, interfer
ing with vehicular and foot traffic.”67

Electricity and light in towns

In towns, electric energy was supplied mainly for peo
ple’s work and animals. Its natural sources were water 
and wind. Water fuelled turbine mills, such as in Dubi
enka and Wojsławice. Before 1939, the Bug River was 
considered navigable from its mouth in Warężanka, 
and Dubienka was a stop on the route to Gdańsk.68 
There was a timber yard for rafting near Dubienka.69 
For competition reasons, windmills were located far 
away in exposed places outside the areas used by towns. 
This same wind moved the flags during national cel
ebrations, children’s toys strengthened by high poles in 
the courtyards, as well as kites.70

The use of motors was scarce. In Szczebrzeszyn only 
the steam sawmill and the shingle factory had a steam 
engine of 70 HP.71

 67 APLOCh, Księga doniesień Posterunku P.P. w Grabowcu, sig. 
136. Cf. G. Miliszkiewicz, 2007. Klimat dźwiękowy miasteczka 
czasów II Rzeczypospolitej – podstawy do muzealnej rekonstruk
cji. Wieś Radomska, no. 8, p. 213.
 68 Urząd Wojewódzki Poleski, 1936. Wykaz wschodnich śród‑
lądowych dróg wodnych żeglownych i spławnych, Brześć: Urząd 
Wojewódzki Poleski, p. 21.
 69 Inf. E.B. of Dubienka, Wywiad na temat spławu drewna 
z okolic Dubienki do Gdańska w 1 poł. XX w., interview conduc
ted by G. Miliszkiewicz, 2005. [typescript in Open Air Village 
Museum Archive in Lublin].
 70 Ł. Kondratowicz and G. Miliszkiewicz, 1995. Opowieść 
o dwóch dzieciństwach: katalog wystawy. Lublin.
 71 Ministerstwo Przemysłu i Handlu, 1937. Rocznik Polskiego 
Przemysłu i Handlu 1938. Warszawa: Ministerstwo Przemysłu 
i Handlu, pos. 12 243.

szowskiej podczas jarmarku w Grabowcu zatrzymywała 
furmanki, tamując ruch kołowy i pieszy”67.

Energia i światło w miasteczku

Energię w miasteczkach dostarczała przede wszyst
kim praca ludzi i  zwierząt. Jej naturalnym źródłem 
były woda i wiatr. Woda napędzała turbiny młynów, 
na przykład w Dubience i Wojsławicach. Przed 1939 
rokiem Bug uznawany był za żeglowny od ujścia Warę
żanki, a Dubienka była przystanią na szlaku do Gdań
ska68. W pobliżu Dubienki istniała binduga – składnica 
drewna do spławiania69. Ze względu na konkurencję 
młynów wiatraki znajdowały się w oddali, w miejscach 
odsłoniętych – już poza obszarem zagospodarowa
nia miasteczek. Ten sam wiatr poruszał flagi w czasie 
uroczystości państwowych, ale też dziecięce zabawki 
umocowane na wysokich drągach na podwórkach 
i latawce70.

Niewielkie było zastosowanie silników. W Szcze
brzeszynie tartak parowy i fabryka gontów dyspono
wały maszyną parową 70 HP71.

Jeśli chodzi o mury ogniowe to izby z paleniskiem do 
gotowania z kapą, piecem piekarskim i ogrzewalnikiem 
były przede wszystkim w chałupach. W budynkach wie
lownętrzowych, także piętrowych, o układzie pomiesz
czeń ukształtowanym przez ciasnotę i wąskość działek, 
piece kuchenne albo były zredukowane o poszczególne 
elementy, na przykład piec chlebowy lub ogrzewalnik, 

 67 APLOCh, Księga doniesień Posterunku P.P. w Grabowcu, 
sygn. 136; Por. G. Miliszkiewicz, Klimat dźwiękowy miasteczka 
czasów II Rzeczypospolitej – podstawy do muzealnej rekonstrukcji, 
„Wieś Radomska” 2007, nr 8, s. 213.
 68 Wykaz wschodnich śródlądowych dróg wodnych żeglow‑
nych i spławnych, Urząd Wojewódzki Poleski, Brześć 1936, s. 21.
 69 Inf. E.B. z Dubienki, Wywiad na temat spławu drewna 
z okolic Dubienki do Gdańska w 1 poł. XX w., przepr. G. Milisz
kiewicz, 2005, maszynopis w archiwum Muzeum Wsi Lubelskiej.
 70 Ł. Kondratowicz, G. Miliszkiewicz, Opowieść o dwóch 
dzieciństwach: katalog wystawy, Muzeum Wsi Lubelskiej, Lublin 
1995.
 71 Rocznik Polskiego Przemysłu i Handlu 1938, Ministerstwo 
Przemysłu i Handlu, Warszawa 1937, poz. 12 243.
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As far as fire walls are concerned, chambers with 
a hearth for cooking with a cover, a baking oven and 
a boiler were chiefly found in cottages. In buildings with 
many rooms, including storeyed ones, where the spatial 
layout was shaped by a lack of space and the narrow
ness of the plots, kitchen stoves were either reduced 
to individual elements (e.g. a bread oven or boiler) or 
these elements were made appropriately smaller. The 
frequent references to Primus stoves in marriage set
tlements confirm that even the wealthiest people had 
to reckon with the cost of fuel and the disadvantages 
of having the stove burning all year round, even in the 
summer. From Dubienka: “The head of the post office 
lived in this house. It was the older post office. The 
counters are still there. The owner of this house, Mr 
Dąbrowski, had a spirit stove to prepare meals. And 
it was there that his wife did something, she pumped 
it or something like that and the machine exploded 
and she was completely surrounded by flames, it was 
denaturated alcohol. That’s how she caught fire and at 
hospital they weren’t able to save her.”72

Although the basic pulling strength was already 
horse power in the 19th century Lublin region, in 
the area around the Bug River yoked oxen and cows 
were still of great importance.73 They were used here 
and elsewhere even after the First World War. Besides 
a ploughman or a driver, cattle often required the ser
vices of another person to lead them by a rope through 
the yoke so that they would go the right way and turn 
in the fields or turn in the streets of a town on the way 
to the fair. In the 1930s, the dominant tractive force 
were horses. They were owned by Catholic townsmen
farmers as well as by Jewish carters and merchants. Ida 
Merżan described a horse drawn wagon ride through 
Dubienka: “The market square of Dubienka was 
crammed with stalls, so the Skryhiczyn wagon could 
be found immediately. […] We awaited impatiently for 

 72 Inf. C.K. of Dubienka, interview conducted by Ł. Kondra
towicz Miliszkiewicz, 2008, Open Air Village Museum Archive 
in Lublin.
 73 H. Wiercieński, 1901. Opis statystyczny Guberni Lubelskiej. 
Warszawa, p. 277.

albo też te elementy były odpowiednio pomniejszone. 
Częste wzmiankowanie prymusów w  intercyzach 
potwierdza, że nawet najzamożniejsi musieli liczyć się 
z kosztami opału i niedogodnościami palenia w piecu 
przez cały rok, także latem. Relacja z Dubienki: „W tym 
domu mieszkał naczelnik poczty. To dawniejsza poczta 
była. Jeszcze okienka są. W  drzwiach też okienko 
podawcze jest. Właściciel tego domu, pan Dąbrowski 
miał maszynkę spirytusową do podgrzewania jedzenia. 
I tam żona jego coś robiła, pompowała czy coś takiego 
i ta maszynka wybuchła i cały ten płomień oblał ją, 
denaturat był. Tak że spaliła się i w szpitalu nie dali 
rady uratować jej”72. 

Mimo że w  XIX wieku na Lubelszczyźnie pod
stawową siłą pociągową był już koń, to na Nadbużu 
sprzężaj woli i  krowi miał wtedy duże znaczenie73. 
Wykorzystywano go tu i  ówdzie także po I  wojnie 
światowej. Bydło wymagało często, poza oraczem lub 
woźnicą, obsługi drugiej osoby prowadzącej je na 
postronku przy jarzmie, tak by zwierzęta właściwie 
szły i zakręcały na polu lub skręciły we właściwą uliczkę 
miasteczka, w  drodze na jarmark. W  latach 30. XX 
wieku dominującą siłą pociągową były konie. Stanowiły 
one własność katolików, mieszczan rolników, ale też 
i  Żydów  – wozaków, handlarzy. Przejazd furmanką 
przez Dubienkę opisuje Ida Merżan. „Natłoczony 
straganami rynek dubienecki natychmiast poznawał 
furmankę skryhiczyńską […]. Z niecierpliwością ocze
kiwaliśmy, kiedy będzie można ruszyć i  przejechać 
drewniany most na Wełniance opatrzony napisem 
«Jechać stępoo». (Nigdy nie wiedzieliśmy po co i kto 
dodał drugie o)”74.

Rozwój sieci kolejowej umożliwił tańsze przywozy 
żeliwnych kieratów, które pozwoliły napędzać nie tylko 
maszyny rolnicze. Wykorzystując dowóz surówki, 

 72 Inf. C.K. z Dubienki, wywiad przeprowadziła Ł. Kondra
towicz Miliszkiewicz, 2008, archiwum Muzeum Wsi Lubelskiej.
 73 H. Wiercieński, Opis statystyczny Guberni Lubelskiej, Druk 
P. Laskauera i W. Babickiego, Warszawa 1901, s. 277.
 74 I.  Kowalska, I.  Merżan, Rottenbergowie znad Buga, 
Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, Warszawa 1989, s. 44, 45.
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when we could move and cross the wooden bridge in 
Wełnianka, on which the “Drive sloow” sign was fitted. 
(We never knew who added the second ‘o’ and why).”74

The development of the railway system allowed for 
the cheaper transport of iron treadmills, which helped 
propel not only agricultural machinery. Using pig iron, 
the production of treadmills was also introduced in 
Chełm.75 In the nearby Rejowiec around 1936, the mills 
of 4 Jewish oil millers and 1 oat mill were propelled by 
a single horse treadmill.

In the shtetl, not even a miracle could replace the 
work of human muscles, however. Some (such as tailors 
and barbers) were impressed others with their preci
sion, others (such as water carriers and peddlers and 
traders) with strength and perseverance. Bakers also 
used physical strength – in the town bakeries in the 
Lublin region, there was no mechanisation and dough 
was kneaded by hand.76

The first electric light in towns was provided by 
torches with batteries, which were already being sold 
in the early 20th century in the shops there. The first 
power, provided by the towns energy mills, appeared 
in the region just before the First World War, e.g. in 
Kock in 1910.77 The towns discussed here had to wait 
for electric light until the times of the Second Republic. 
In Dubienka electricity was generated from the mill of 
Antoni and Stefania Dąbrowski starting on 1 November 
1929, in Krasnobród it was supplied by the mill of Kazi
mierz Fudakowski (from 1929), in Szczebrzeszyn from 

 74 I. Kowalska and I. Merżan, 1989. Rottenbergowie znad 
Buga. Warszawa: Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, pp. 44, 45.
 75 R. Dratt i Spółka. Fabryka Maszyn rolniczych i Odlewnia 
Żelaza. Spółka Akcyjna. Chełm Lub. Cennik Nr 48. Maszyny rol‑
nicze. Chełm, d. 1 lutego 1929 r. Representatives of large factories 
for farming equipment or syndicates were represented in district 
cities such as Hrubieszów and Zamość.
 76 G. Miliszkiewicz. Piekarnie miasteczkowe – społeczno
ekonomiczne i  techniczne aspekty wypieku pieczywa na 
południowym Podlasiu w 1 poł. XX w. In: J. Adamowski and 
M. Wójcicka, eds. 2014. Tam na Podlasiu, IV, Pożywienie – czyli 
o czymś dla ciała i ducha. Lublin: Towarzystwo Regionalne im. 
Wacława Tuwalskiego, Gminny Ośrodek Kultury w Borkach z/s 
w Woli Osowińskiej. Wola Osowińska, pp. 153–167.
 77 APL UWL, Wydz. Przemysłowy, sig. 886.

produkcję maneży uruchomiono także w Chełmie75. 
W pobliskim Rejowcu około 1936 roku gniotowniki 4 
żydowskich olejarni i 1 kaszarnia poruszane były przez 
jednokonne maneże.

Jednakże w sztetł żaden cudowny pomysł nie mógł 
zastąpić pracy ludzkich mięśni. Jedni (jak krawcy 
i fryzjerzy) imponowali precyzją, inni (jak nosiwoda 
i  domokrążca skupywacz) siłą i  wytrwałością. Siły 
fizycznej używali także piekarze – w miasteczkowych 
piekarniach na Lubelszczyźnie nie było żadnej mecha
nizacji i ciasto zagniatano ręcznie76.

Pierwsze światło elektryczne w miasteczku dawały 
latarki na baterie, sprzedawane już na początku XX 
wieku w tamtejszych sklepikach. Pierwszy prąd, uzy
skiwany w miasteczkowych elektrowniach przy mły
nach, pojawił się na Lubelszczyźnie tuż przed I wojną 
światową, na przykład w Kocku w 1910 roku77. Oma
wiane miasteczka doczekały się światła elektrycznego 
dopiero w  II Rzeczypospolitej. W  Dubience od 1 
listopada 1929 roku prąd był generowany z  młyna 
Antoniego i  Stefanii Dąbrowskich, w  Krasnobrodzie 
z młyna Kazimierza Fudakowskiego (od 1929 roku), 
w  Szczebrzeszynie z  młyna Ordynacji Zamojskiej. 
Energię dostarczały silniki spalinowe na gaz drzewny 
(Dubienka, Krasnobród), turbina wodna (Szczebrze
szyn)78. Przed zmierzchem napęd z  silników napę
dzających w  ciągu dnia przełączano na prądnicę, 
a prąd dostarczano odbiorcom do północy. Odbiorcy 
prądu dzielili się na licznikowych i  ryczałtowych. 

 75 R. Dratt i Spółka. Fabryka Maszyn rolniczych i Odlewnia 
Żelaza. Spółka Akcyjna. Chełm Lub. Cennik Nr 48. Maszyny rolni‑
cze. Chełm, d. 1 lutego 1929 r. W powiatowych miastach, takich jak 
Hrubieszów i Zamość, znajdowały się przedstawicielstwa dużych 
fabryk maszyn rolniczych lub syndykaty.
 76 G. Miliszkiewicz, Piekarnie miasteczkowe – społeczno‑
‑ekonomiczne i techniczne aspekty wypieku pieczywa na połu‑
dniowym Podlasiu w 1 poł. XX w., [w:] Tam na Podlasiu. Tom IV. 
Pożywienie – czyli o czymś dla ciała i ducha, red. J. Adamowski, 
M. Wójcicka, Towarzystwo Regionalne im. Wacława Tuwalskiego, 
Gminny Ośrodek Kultury w Borkach z/s w Woli Osowińskiej, 
Wola Osowińska 2014, s. 153–167.
 77 APL UWL, Wydz. Przemysłowy, sygn. 886.
 78 Statystyka zakładów elektrycznych w Polsce, 1935/1936, 
Warszawa 1936, s. 158–161.
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the mill of the Zamojski Fee Tail. Energy was provided 
by internal combustion wood gas engines (Dubienka 
and Krasnobród), or water turbines (Szczebrzeszyn).78 
Before twilight, a day time motor with a pressure engine 
was connected to a generator, and power was supplied to 
the recipient until midnight. Electricity consumers were 
divided into metred and flat fee categories. An example 
of a metred recipient from the Bug area is a pub owner in 
the town of Siedliszcze, Adam Jaworski, who suspended 
three armed chandeliers with lamps in his buffet hall 
and the hall for ‘better’ guests. A faithful reproduction 
of this setup can be seen in the Lublin Open Air Village 
Museum. Flat fee consumers usually had a single point 
of light in one chamber, possibly in a second – the shop. 
25 or 40 watt light bulbs were screwed into the ceiling 
in a porcelite holder centrally located in a tin opening 
shade with white enamel on the inside and a diameter of 
26 cm. The shade allowed for stronger light by reflecting 
it, such as with a small mirror in the case of kerosene 
lamps. The elements of the simplest and cheapest instal
lations in towns, which in the case of flat rate customers 
did not even require the use of a light switch, are shown 
in old factory catalogues.79

The aerial distribution network ran from the mill, 
went through the market square and in some of the 
town’s streets. On some of the poles, sconces with elec
tric lanterns were installed, containing light bulbs with 
the strength of 60 or 100 watt. In Dubienka four lamps 
were located at the corners of the market square.80 
The power stations in Tyszowce and Wojsławice (in 
Wojsławice, from 1936 electricity was produced by the 
Baranowski mill) were of minimal importance for sup
plying people with electricity. In total, the power sup
ply from the power plant mills was in the mid1930s 

 78 Statystyka zakładów elektrycznych w Polsce, 1935/1936, 
Warsaw, pp. 158–161.
 79 For example: Bracia Borkowscy. Zakłady elektrotechniczne 
Spółka Akcyjna Warszawa. Katalog ogólny nr 44. 1938.
 80 Inf. M.H. from Dubienka, Wywiad w sprawie lokalnej 
elektryfikacji Dubienki, interview conducted by G. Miliszkiewicz 
in 2005. [typescript in Open Air Village Museum Archive in 
Lublin]. 

Przykładem odbiorcy licznikowego z  Nadbuża był 
właściciel piwiarni w  miasteczku Siedliszcze, Adam 
Jaworski, który w  sali bufetowej i  w  sali dla „lep
szych” gości zawiesił trzyramienne żyrandole z amplą. 
Wierne odwzorowanie tej sytuacji możemy zoba
czyć w Muzeum Wsi Lubelskiej. Odbiorcy ryczałtowi 
dysponowali zazwyczaj jednym punktem świetlnym 
w  izbie, ewentualnie drugim  – w  sklepie. Żarówka 
25 lub 40 wat wkręcona była pod sufitem w  porce
litową oprawkę umieszczoną centrycznie w  otworze 
blaszanego, od wewnątrz biało emaliowanego, daszka 
o średnicy 26 cm. Daszek powodował zwiększenie siły 
światła przez odblask, tak jak lusterko w  przypadku 
lamp naftowych. Elementy tych najprostszych i najtań
szych instalacji miasteczkowych, które w  przypadku 
odbiorców ryczałtowych nie wymagały nawet zastoso
wania włącznika światła, są przedstawione w dawnych 
katalogach fabrycznych79. 

Napowietrzna sieć rozdzielcza biegła od młyna, 
docierała do rynku i na niektóre uliczki miasteczka. Na 
niektórych słupach zainstalowane były kinkiety z latar
niami elektrycznymi, z żarówką o mocy na ogół 60 lub 
100 wat. W Dubience, w narożach rynku, ulokowane 
były 4 latarnie80. Elektrownie w Tyszowcach i Wojsła
wicach (w Wojsławicach od 1936 roku prąd wypro
wadzano z młyna Baranowskiego) miały minimalne 
znaczenie dla zaopatrzenia ludności w prąd. W sumie 
w połowie lat 30. z takich okolicznościowych dostaw 
prądu z młynów elektrowni korzystała mniej niż połowa 
mieszkańców miasteczek. Na przykład w Dubience 
w 1929 roku było 31 odbiorców licznikowych i 2 ryczał
towych, w 1936 roku odpowiednio 30 i 80. Pozostali 
korzystali z lamp naftowych, których światło w oknach 
mieszkań, warsztatów i sklepików wieczorni przechod
nie ledwo mogli dostrzec. W latach 1936–1937, dzięki 
linii napowietrznej 30 kV z Zawady, Szczebrzeszyn uzy
skał już dostęp do całodobowego prądu z Elektrowni 

 79 Na przykład: Bracia Borkowscy. Zakłady elektrotechniczne 
Spółka Akcyjna Warszawa. Katalog ogólny nr 44. 1938.
 80 Inf. M.H. z Dubienki, Wywiad w sprawie lokalnej elek‑
tryfikacji Dubienki, przepr. G. Miliszkiewicz, 2005, maszynopis 
w archiwum Muzeum Wsi Lubelskiej.
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used by only half of the residents of towns from these 
areas. For example, in Dubienka in 1929 there were 
31 metred consumers and 2 flat rate consumers, in 
1936 it was 30 and 80 respectively. The remainder 
used kerosene lamps, whose light in the windows of 
homes, workshops and shops could barely be seen by 
passersby. Between 1936–1937, thanks to the 30 kV 
power line from Zawada, Szczebrzeszyn had already 
obtained round the clock electricity from the District 
Power Plant in Zamość.81 The landscape of towns in 
the thirties also contained wooden power poles with 
overhead lines, either standing straight, A line, or with 
supports, at a height of 7.5–9 metres. At the prescribed 
distance, one could most often see the lower poles for 
the independent telecommunications network. Other 
elements were seatposts and exterior arms on walls 
with white porcelain isolators (known as dolls) visible 
in archival photographs in front of houses and shops in 
towns.82 In winter, the rime frosted aerial lines for the 
electricity network jointly created a fairy tale landscape 
for the towns’ streets and the market square.

The sounds, smells and tastes of the town

As places of work and leisure for residents, the build
ings of towns also took part in a particular philhar
monic creation of sounds. Sounds are one of the most 
intriguing components of the climate of Polish towns. 
The question of a town’s soundscape during the Sec
ond Republic has been discussed extensively in the 
previously cited Klimat dźwiękowy miasteczka.83 A way 
to approach the topic for possible reconstruction is 
presented there. The primary feature of the soundscape 

 81 L. Kacejko, ed. 1969. Elektrotechnika Lubelszczyzny, 35 lat 
Lubelskiego oddziału SEP. Lublin, p. 14.
 82 G. Miliszkiewicz, 1984. Lokalna elektryfikacja miasteczek 
Lubelszczyzny. [typescript in Open Air Village Museum Archive 
in Lublin].
 83 G. Miliszkiewicz, 2007. Klimat dźwiękowy miasteczka 
czasów II Rzeczypospolitej – podstawy do muzealnej rekonstruk
cji. Wieś Radomska, no. 8, pp. 205–223.

Okręgowej w Zamościu81. W pejzażu miasteczek z lat 
30. były także drewniane słupy sieci napowietrznej, pro
ste lub A owe, występujące w wersji z podporą lub bez. 
Słupy miały wysokość około 7,5–9 m. W przepisowej 
odległości można było dostrzec najczęściej niższe słupy 
niezależnej sieci teletechnicznej. Innym elementem były 
sztyce i wysięgniki na murach, z białymi porcelanowymi 
izolatorami (zwanymi lalkami), widoczne na archiwal
nych fotografiach przy miasteczkowych domach i skle
pach82. Zimą pokryte szadzią przewody napowietrznej 
sieci elektrycznej współtworzyły bajkowy pejzaż mia
steczkowych uliczek i rynku.

Krajobraz dźwiękowy,  
zapach i smaki miasteczka

Zabudowa miasteczek, jako miejsce pracy i  wypo
czynku mieszkańców, brała także udział w swoistym 
filharmonicznym tworzeniu dźwięków. Odgłosy mia
steczka to jeden z najbardziej intrygujących składników 
jego klimatu. Zagadnienie krajobrazu dźwiękowego 
miasteczka w  czasach II Rzeczypospolitej zostało 
obszernie omówione w cytowanej już pracy Klimat 
dźwiękowy miasteczka czasów II Rzeczypospolitej – pod‑
stawy do muzealnej rekonstrukcji83. Zaprezentowano 
tam sposób ujęcia tematu do ewentualnej rekonstrukcji. 
Zasadniczy rys krajobrazowi dźwiękowemu miasteczka 
nadawały prace gospodarskie, rzemieślnicze, odgłosy 
ludzi i zwierząt. W Szczebrzeszynie odcinek ulicy Fram
polskiej wyłożony był cegłą, a rynek i kilka uliczek było 
brukowanych – śpiewnych, pozostałe miały nawierzch
nię gruntową – cichą. Punktem zbieżnym odgłosów 
miasteczka był plac rynkowy.

 81 Elektrotechnika Lubelszczyzny, 35 lat Lubelskiego oddziału 
SEP, pod red. L. Kacejko, Lublin 1969, s. 14.
 82 G.  Miliszkiewicz, Lokalna elektryfikacja miasteczek 
Lubelszczyzny, Lublin 1984, maszynopis w archiwum Muzeum 
Wsi Lubelskiej.
 83 G. Miliszkiewicz, Klimat dźwiękowy miasteczka czasów 
II Rzeczypospolitej – podstawy do muzealnej rekonstrukcji, „Wieś 
Radomska” 2007, nr 8, s. 205–223,
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of a town was given by agricultural and artisanal activi
ties, the voices of people and animals. In Szczebrzeszyn, 
a section of Frampolska Street was laid with bricks, 
and the market square and several streets were cob
bled – melodious – while the remainder were made 
with hard packed earth – thus quiet. The point where 
the sounds in a town met was the market square.

We have several recollections to refer to here. In 
Szczebrzeszyn, “during commercial transactions people 
shook hands, relentlessly slapping them, and in this 
way ultimately decided the price of the goods.” From 
the same: “whilst using the large exit for people during 
the fair, the Magistrate passed on different kinds of 
information. Hitting a big drum was meant to gather 
people around him. On Sunday, after High Mass, the 
drums sounded around the City Hall.”84 Ida Merżan 
recalls: “[…] To go between Dorohusk and Dubienka, 
we used drivers. We were accompanied by the ringing 
bells suspended from the horses’ harnesses. That was 
the sign that the coachman was bringing the post.”85

In the night time soundscape of a town, we certainly 
would have heard the whistle of a policeman and the 
response from the night watchman – for trouble, he 
sounded the whistle hung around his neck three times. 
It was a type of whistle made of hard, elastic wood and 
used for centuries in different forms and sizes dur
ing religious ceremonies – both Polish and Jewish – as 
well as by children playing in the town’s lanes.86 These 
prearranged checking signals are also confirmed in the 
Lublin region – from Łosice to Tarnogród.

We can also imagine several types of smells from 
historical towns. Reports from the police and sanitation 
commissions describe dungheaps left in courtyards and 
the ‘miasmas’, as post slaughter waste was called at the 
time, which filled the areas around the local slaughter
houses. The unpaved parts of the market square were cov
ered by many holes that, when it rained, filled with mud 

 84 Ibid.
 85 I. Kowalska and I. Merżan, 1989. Rottenbergowie znad 
Buga. Warsaw: Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, pp. 44, 45.
 86 Ł. Kondratowicz and G. Miliszkiewicz, 1995. Opowieść 
o dwóch dzieciństwach: katalog wystawy. Lublin, pp. 20–22.

Przytoczymy tu kilka relacji. W  Szczebrzeszynie 
„podczas transakcji handlowych przybijano dłońmi, 
zawzięcie klepano się w dłonie i w ten sposób ustalano 
ostatecznie cenę towaru”. Tamże „korzystając z dużego 
zjazdu ludzi podczas jarmarku Magistrat przekazywał 
różne informacje. Uderzano w duży bęben, co ozna
czało – zbiórka ludzi wokół niego. Aż w niedzielę, po 
sumie, odezwał się koło Ratusza miejski bęben”84. Ida 
Merżan wspomina: „[…] korzystaliśmy z kursujących 
między Dorohuskiem a  Dubienką bałagułów. Towa
rzyszył nam wówczas dźwięk dzwonka zawieszonego 
przy uprzęży konia. Znak, że bałaguła wiezie pocztę”85.

W  nocnym pejzażu dźwiękowym miasteczek 
zapewne usłyszelibyśmy gwizdek policjanta i  odpo
wiedź nocnego stróża – trzykrotne zatrajkotanie tara
patem, zawieszonym na piersi. Był to rodzaj terkotki 
wykonanej z twardego sprężystego drewna, używanej 
od wieków w różnych formach i wielkościach podczas 
obrzędów religijnych, polskich i  żydowskich, oraz 
przez dzieci do zabaw na miasteczkowych dróżkach86. 
Taki umówiony sygnał sprawdzania czuwania jest 
potwierdzony także na Lubelszczyźnie od Łosic po 
Tarnogród.

Możemy wyobrazić sobie także kilka powiewów 
zapachu historycznego miasteczka. Raporty policyjne 
i komisji sanitarnych opisują gnojowiska zalegające 
podwórka i miazmaty, jak wówczas określano odpady 
poubojowe, zalegające w okolicach rzeźni osadzkich. 
Niebrukowane partie rynków pokrywały liczne doły 
wypełniające się w czasie deszczu błotem zmiesza
nym z resztkami odchodów zwierzęcych i mierzwą 
(zgniecioną słomą z wozów i sieczką). Zwłaszcza pod
czas targów była odczuwana na targowicy zwierzę
cej i  rynku obecność potu zwierzęcego i odchodów. 
Relacja ze Szczebrzeszyna: „Na drugi dzień rankiem 

 84 J. Jurczykowski, 1935 rok. Wspomnienia, www.scebreshi
num.republika.pl, [dostęp: 15.12.2014].
 85 I.  Kowalska, I.  Merżan, Rottenbergowie znad Buga, 
Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, Warszawa 1989, s. 44, 45.
 86 Ł. Kondratowicz, G. Miliszkiewicz, Opowieść o dwóch 
dzieciństwach: katalog wystawy, Muzeum Wsi Lubelskiej, Lublin 
1995, s. 20–22, fot. 6.
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mixed with the remnants of animal manure and muck 
(straw crushed from carts and chaff). Especially during 
market days, one could smell at the livestock market and 
on the market square the animal sweat and droppings. 
A recollection from Szczebrzeszyn: “On the second day, 
in the morning, the peasants would gather fertiliser, pigs 
with piglets were treated to the scattered remnants of 
food. They took them there for the entire next day and 
everything went back to normal.”87 In turn, in Tarnogród, 
a cleaning team equipped with a cart, shovels, broom 
and dustpan cleaned the marketplace on the main square 
the same day. During the times of the Second Republic, 
the hygienic conditions of most of the towns was slowly 
improving. The list of the Sanitation Commission in 
Rejowiec contained 28 property owners, mostly shtetl 
residents. Reviews of the holdings contain information 
such as: “a lack of toilets, rubbish bins, rubbish in the 
courtyard, or toilets without doors, uncovered.”88

The wood tar used by craftsmen in many indus
tries was brought to Tyszowce from the Roztocze for
est. “When the cart with barrels came to the market 
square, you could smell the distinctive, resinous odour 
at a distance of a few dozen metres.”89 In those days, the 
only fuel in stoves was wood, and periodically weather 
conditions caused the smoke from the chimneys lie very 
low to the ground and be noticeable to people.

In flats (omitting their different hygienic condi
tions that were also important for the sense of smell), 
one would most often smell potatoes being cooked 
in cast iron cooking pots. In towns, besides the few 
middle class families with income allowing them to 
consume meat often, dairy products or stimulants, 
there were also many poor people – both Jews and 
Christian townsman farmers.90 As previously men

 87 J. Jurczykowski, 1935 rok. Wspomnienia, p.1, www.sce
breshinum.republika.pl, [accessed: 15.12.2014].
 88 APLOCh, Akta gminy Rejowiec, sig. 42.
 89 R. Horbaczewski, 2009. Tu Szewce. Opowieści tyszowiec‑
kie. Lublin–Tyszowce: Wydawnictwo Archidiecezji Lubelskiej 
“Gaudium”, p. 47, 48.
 90 His poverty was described by the townsman farmer from 
Horodło. Instytut Gospodarstwa Społecznego,1935. Introduction 

chłopi zbierali nawóz, świnie z prosiętami raczyły się 
resztkami rozrzuconej żywności. Jeszcze zeszło cały 
następny dzień nim to wszystko doszło do normy”87. 
Z kolei w Tarnogrodzie sprzątacz osadzki dysponując 
wózkiem, łopatą, miotłą i szufelką, sprzątał targowisko 
na rynku jeszcze tego samego dnia. W II Rzeczypospo
litej stan sanitarny większości miasteczek poprawiał 
się powoli. Na wykazie komisji sanitarnej w Rejowcu 
z 1935 roku znalazło się 28 właścicieli posesji, głównie 
mieszkańców sztetł. Opinie o gospodarstwach zawie
rały informacje takie jak: „brak ustępu, śmietnika, 
podwórze zanieczyszczenie”, czy „ustęp bez drzwi, nie 
nakryty”88. 

Dziegieć, stosowany przez rzemieślników wielu 
branż, do Tyszowiec trafiał z roztoczańskich lasów. 
„Kiedy wóz z beczkami wjechał na rynek, w promie
niu kilkunastu metrów czuć było charakterystyczną 
żywiczną woń”89. W tych czasach wyłącznym opałem 
w piecach było drewno i co pewien czas odpowiednie 
warunki atmosferyczne powodowały, że dym z komi
nów mógł snuć się bardzo nisko przy ziemi i być wyczu
walny przez ludzi.

W mieszkaniach (pomijając ich różny stan sanitarny, 
także nieobojętny dla zmysłu powonienia) najczęściej 
czuło się woń ziemniaków gotowanych w żeliwnych 
saganach. W miasteczkach obok nielicznych rodzin 
średniozamożnych o  dochodach pozwalających na 
częstszą konsumpcję mięsa, nabiału lub używek, było 
dużo biedoty  – zarówno Żydów, jak i  chrześcijan, 
mieszczan rolników90. Wspomniano już, iż wyjąt
kowy charakter, także pod względem żywnościowym, 
miał tygodniowy dzień świąteczny, co było szczegól
nie widoczne u ludności żydowskiej. W miasteczku
sztetł w ogólnym rozrachunku rocznym dominowała 

 87 J. Jurczykowski, 1935 rok. Wspomnienia, www.scebreshi
num.republika.pl, [dostęp: 15.12.2014].
 88 APLOCh, Akta gminy Rejowiec, sygn. 42.
 89 R. Horbaczewski, Tu Szewce. Opowieści tyszowieckie, 
Wydawnictwo Archidiecezji Lubelskiej „Gaudium”, Lublin–
Tyszowce 2009, s. 47, 48.
 90 Swoją biedę opisał mieszczanin rolnik z  Horodła, 
Pamiętniki chłopów, seria 1, wstęp L. Krzywicki, Warszawa 1935, 
s. 415–419.
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tioned, the unique character of towns, also in terms of 
food, was derived from the weekly holy days, which 
was particularly visible in the Jewish community. In 
the shtetl town, potatoes dominated the overall annual 
diet. The yearly consumption of potatoes in Poland in 
the late 1930s amounted to 200 kg per resident.

In the course of events in a town, after transactions 
at the market or fair, on holy days and on many other 
occasions, there were also opportunities to taste wheat 
bread, fruit drops, pumpkin seeds, beer or fizzy drinks – 
lemonades and fruit acid. In the pub owned by Adam 
and Edward Jaworski, butchers in Siedliszcze, during 
the Thursday markets clients could enjoy serdelowa, 
a cooked smoked sausage which according to recipes 
at the time contained 50% of lean beef.

We can occasionally obtain the prices of the goods 
sold in towns from the archives. In interviews, we note 
colloquial or generalised knowledge (e.g. a roll and egg 
cost five groszy), but the prices were quite volatile. We 
know, however, the average prices in cities in particular 
months, e.g. in 1937.91

A resident of Dubienka recalls: “Soda waters were 
in these big carbonators. Oh, they put them on a little 
table, on the counter it looked only like a [tap]… This 
Ruthenian only came for rolls, he asked for them, to 
Małka’s. That I remember – that soda fountain. The boys 
came to bet on how many glasses of that soda water they 
could drink. One bet he could drink 20 glasses. I pay, 

by L. Krzywicki, Pamiętniki chłopów. Warszawa: Instytut Gospo
darstwa Społecznego, pp. 415–419.
 91 For example, in Lublin in May 1937, a kilogram of pota
toes cost approx. 6 groszy, 1 litre of milk approx. 17 groszy, a pat of 
butter corresponding to the weight of ten lumps approx. 63 groszy, 
1 egg 6 groszy, a kilo of wholemeal rye bread approx. 26 groszy, 1 
kilogram of salt approx. 32 groszy – at the time, salt was an expen
sive grocery item, a kilo of sugar was 1 PLN. To these examples, 
we must add that an agricultural worker employed and residing 
on an estate could purchase 4 kg of edible salt or 1 kg of sugar 
with his daily wages, while town sentinels and teachers received 
approx. 120 PLN per month. Cf. “Statystyka Polski”, 1938. Series 
C, vol. 96. Warsaw. G. Miliszkiewicz and H. Stachyra. Związki 
wsi z miastem – na przykładzie Lublina. In: M. Ausz, J. Bugajska
Więcławska, G. Miliszkiewicz, H. Stachyra and D. Szewczyk 
eds., 2012. Edukacja historyczna o Lublinie. Lublin: Lubelskie 
Towarzystwo Genealogiczne, p. 202.

dieta kartoflana. Roczna konsumpcja kartofli w Polsce 
w drugiej połowie lat 30. grubo przekraczała 200 kg na 
jednego mieszkańca.

W toku wydarzeń w miasteczku, po transakcjach 
na targu lub jarmarku, w  dzień świąteczny i  przy 
wielu innych okolicznościach pojawiały się także oka
zje do posmakowania pieczywa pszennego, landryn, 
pestek dyni, piwa czy napojów gazowanych – oranżady 
i kwasu owocowego. W piwiarni należącej do Adama 
i  Edwarda Jaworskich, rzeźników i  masarzy w  Sie
dliszczu podczas czwartkowych targów największym 
powodzeniem klienteli cieszyła się serdelowa, zawie
rająca według ówczesnej receptury 50 proc. chudej 
wołowiny. W archiwaliach sporadycznie trafiamy na 
ceny ówczesnych towarów sprzedawanych w miastecz
kach. W wywiadach odnotowujemy wiedzę potoczną 
lub uogólnioną (na przykład bułeczka i jajko koszto
wały po pięć groszy) tymczasem te ceny były bardzo 
zmienne. Znamy natomiast średnie ceny w miastach 
w  poszczególnych miesiącach, na przykład w  1937 
roku91.

Wspomina mieszkaniec Dubienki: „Wody gazo
wane to były w takich dużych saturatorach. O, w stolik 
włożyli, w  ladzie wyglądał tylko ten… [kran]. Tylko 
u tej Małki co ten ruski przyszedł o bułeczki pytał. To 
tam pamiętam – ten saturator. Chłopcy przychodzili, 
zakładali się, ile kto szklanek wypije tej wody sodowej. 
Jeden się założył, że 20 szklanek wypije. Ja płacę, tylko 
ty pij! Pił, pił, jak już był blisko tego dojścia do tej mety 

 91 Na przykład w Lublinie w maju 1937 roku kilogram ziem
niaków kosztował około 6 groszy, litr mleka około 17 groszy, 
porcja masła osełkowego odpowiadająca wadze dzisiejszej kostki 
około 63 groszy, jajko 6 groszy, kilogram chleba żytniego razowego 
około 26 groszy, kilogram soli około 32 grosze – sól była wów
czas drogim artykułem spożywczym – kilogram cukru 1 złoty. 
Robotnik rolny zatrudniony i zamieszkały w majątku, za swój 
dzienny zarobek mógł wówczas kupić na przykład 4 kilogramy soli 
spożywczej lub kilogram cukru, zaś miasteczkowy posterunkowy 
i nauczyciel zarabiali około 120 złotych miesięcznie, por. „Sta
tystyka Polski”, seria C, z. 96, Warszawa 1938; G. Miliszkiewicz, 
H. Stachyra, Związki wsi z miastem – na przykładzie Lublina, 
[w:] Edukacja historyczna o Lublinie, red. M. Ausz, J. Bugajska
Więcławska, G. Miliszkiewicz, H. Stachyra, D. Szewczyk, Lubel
skie Towarzystwo Genealogiczne, Lublin 2012, s. 202.
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only you drink! He drank and drank and he was close to 
the finish line that soda water spurted out of him, it went 
out of him completely. Because it was fizzy.”92

In the 1930s, towns did not have a water supply 
system or a sewage system. Public pumps and other 
types of abyssal wells were used. “In Szczebrzeszyn, 
drinking water is obtained from five abyssal wells. The 
population of Klasztorna Street, near the Big Mill, get 
their water from the spring flowing from Gan. Water is 
pumped from the wells by hand.”93 If the water was near 
the surface, then windlass wells with several concrete 
circles would be built on some of the plots in the quar
ters surrounding the market square. However, as was 
the custom at the Jaworskis in Siedliszcze, they would 
go to the pump on the market square for tastier drink
ing water. In Dubienka “there was a water carrier, he 
would take water to the Jews. It was water from a deep 
well; there could not be water from these normal wells. 
It had to be kosher water.”94 The Jewish water carrier 
is one of the most distinctive symbols of everyday life 
in the shtetl.

Transport, post and telephones, 
development of the radio services

In the long history of towns, one of the most important 
development factors was the location of the trade route. 
According to the maps from 1945, one surfaced road led 
to Krasnobród and Tyszowce, to Szczebrzeszyn there 
were three surfaced roads, to Dubienka and Wojsławice 
“dirt roads were maintained” (figs. 17–19).95 An 1930s 

 92 Inf. C.K. of Dubienka, interview conducted by Ł. Kondra
towicz Miliszkiewicz, 2008, Open Air Village Museum Archive 
in Lublin.
 93 J. Jurczykowski, 1935 rok. Wspomnienia, p.1, www.sce
breshinum.republika.pl, [accessed: 15.12.2014].
 94 Inf. C.K. of Dubienka, interview conducted by Ł. Kondra
towicz Miliszkiewicz, 2008, Open Air Village Museum Archive 
in Lublin.
 95 Państwowy Urząd Samochodowy, 1945. Mapa sieci 
dróg bitych w Polsce w 1945/46, Warszawa: Państwowy Urząd 
Samochodowy.

to ta woda sodowa rejnowała z niego, poleciała z niego 
cała. Bo to gazowana była”92.

W latach 30. miasteczka nie posiadały wodociągów 
i kanalizacji. Korzystano z publicznych pomp i innych 
typów studni głębinowych. „Szczebrzeszyn w wodę 
pitną zaopatrywany był z pięciu studni głębinowych. 
Ludność ulicy Klasztornej w pobliżu Dużego Młyna 
w wodę zaopatrywała się ze źródła wypływającego 
z Ganu. Wodę ze studni pompowano ręcznie”93. Jeżeli 
woda była płytko, to na niektórych działkach w kwar
tałach przyrynkowych budowano studnie kołowrotowe 
z kilkoma kręgami betonowymi. Jednakże, jak to było 
w zwyczaju u Jaworskich w Siedliszczu, po smaczną 
wodę pitną chodzono do pompy na rynek. W Dubience 
„był woziwoda, Żydom rozwoził wodę. To była woda ze 
studni głębinowej, nie mogła być woda z takiej zwykłej 
studni. Tak, to musiała być woda koszerna”94. Żydowski 
nosiwoda jest jednym z najbardziej wyrazistych sym
boli życia codziennego w sztetł.

Komunikacja, poczta i telefony, 
radiofonizacja

W  wielowiekowej historii miasteczek jednym z  naj
istotniejszych czynników rozwoju było położenie na 
szlaku handlowym. Według mapy z  1945 roku do 
Krasnobrodu i  Tyszowiec prowadziła jedna droga 
bita, do Szczebrzeszyna trzy drogi bite, do Dubienki 
i  Wojsławic „drogi gruntowe utrzymywane” (ilustr. 
17–19)95. Relacja z  lat 30. z  Wojsławic pokazuje, że 
dobra droga nie docierała wówczas do miasteczka: 
„Z  Lublina przyjechał Kowalski Władysław, kupił 
autobus i zaczął wozić ludzi z Wojsławic do Chełma. 

 92 Inf. C.K. z Dubienki, wywiad przeprowadziła Ł. Kondra
towicz Miliszkiewicz, 2008, archiwum Muzeum Wsi Lubelskiej.
 93 J. Jurczykowski, 1935 rok. Wspomnienia, www.scebreshi
num.republika.pl, [dostęp: 15.12.2014].
 94 Inf. C.K. z Dubienki, wywiad przeprowadziła Ł. Kondra
towicz Miliszkiewicz, 2008, archiwum Muzeum Wsi Lubelskiej.
 95 Mapa sieci dróg bitych w Polsce w 1945/46, nakładem 
Państwowego Urzędu Samochodowego, Warszawa 1945.
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account from Wojsławice shows that a good road did 
not lead to the town at that time: “Kowalski Władysław 
came from Lublin, he purchased a bus and began to 
transport people from Wojsławice to Chełm. He left the 
car in Leśniczówka [forest ranger’s house] by the high
way and there was a wagoner there who transported 
people by horse to this bus.”96 An archival photograph 
from the 1930s presents the bus on the Krasnobród–
Zamość line standing in front of the Dominican mon
astery.97 In 1937, Szczebrzeszyn was the only town out 

 96 E. Majuk, ed. 2005. Skrawki pamięci. Wielokulturowa prze‑
szłość Ziemi Wojsławickiej we wspomnieniach jej mieszkańców. 
Wojsławice: Stowarzyszenie Panorama Kultur, p. 60.
 97 IS PAN 11 959.

Zostawiał samochód na Leśniczówce przy szosie, a stąd 
był furman i woził ludzi końmi do tego autobusu”96. 
Archiwalna fotografia z  lat 30. przedstawia autobus 
relacji Krasnobród–Zamość stojący przed klasztorem 
Dominikanów97. Szczebrzeszyn w 1937 roku był jedną 
z 15 miejscowości województwa lubelskiego posiadają
cych taksówki, których nie było wówczas w większości 
miast powiatowych98. 

Podczas I wojny światowej w pobliże czterech z pię
ciu omawianych miasteczek dotarła kolej. Przystanek 

 96 Skrawki pamięci. Wielokulturowa przeszłość Ziemi Woj‑
sławickiej we wspomnieniach jej mieszkańców, red. E. Majuk, Sto
warzyszenie Panorama Kultur, Wojsławice 2005, s. 60.
 97 IS PAN 11 959.
 98 APL UWL, Wydz. Kom.‑Budowlany, sygn. 39.

17. Widok ulicy Chełmskiej w Dubience, po lewej stronie widoczny 
budynek apteki, lata 30. XX wieku, fot. ze zbiorów Gminnego Ośrodka 
Kultury w Dubience 
17. View of Chełmska Street in Dubienka, with the pharmacy building on 
the left, 1930s, photo from the collection of the County Cultural Centre 
in Dubienka

18. Ulica Chełmska w Dubience, widok w stronę kościoła, lata 30. XX 
wieku, fot. ze zbiorów Gminnego Ośrodka Kultury w Dubience 
18. Chełmska Street in Dubienka, view from the side of the church, 
1930s, photo from the collection of the County Cultural Centre in 
Dubienka

19. Prace remontowe przy ulicy Kościelnej w Dubience, lata 30. XX 
wieku, fot. ze zbiorów Gminnego Ośrodka Kultury w Dubience 
19. Repair works in Kościelna Street in Dubienka, 1930s, photo from the 
collection of the County Cultural Centre in Dubienka.
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of 15 in the Lublin Voivodeship that had taxis, which 
at the time were not found in most district towns.98

During the First World War, the train stopped in 
the vicinity of four of the five towns discussed here. 
The Szczebrzeszyn station was located 3 km from the 
town, the Długi Kąt station more than 12 km from 
Krasnobród. It was possible to get to Lwów in 4–5 
hours from both stations on the standard gauge line. 
A narrow gauge railway reached Wojsławice (the sta
tion was 1.5 km from the market square) and Tyszowce 
(4 km from the market square).99 The Warsaw–Kowel 
railway missed Dubienka by about 16 km. This is 
believed to be the reason for the decline of the town 
condemned to transport by highway or by the capri
cious Bug river. 

Before the First World War, the discussed towns 
already had post offices and post telegraph offices.100 
In Dubienka, there was a  “Type L” post office with 
limited service (for example, on weekdays it was open 
6 hours a day), while in Krasnobród, Szczebrzeszyn, 
Tyszowce and Wojsławice there were “Type C” offices 
(open 13–14 hours daily). For the landscape of these 
places, it meant that the greater or lesser presence 
of a telecommunication network on wooden poles – 
both those cutting through the town as well as lines 
going to subscribers in the town and the surrounding 
areas.101 “After the telegraph poles, the children head 

 98 APL UWL, Wydz. Kom.‑Budowlany, sig. 39.
 99 Rozkład jazdy IV okręgu komunikacyjnego. Ważny na okres 
zimowy 1933/34 r., p. 22, 25, 26. B. Pokropiński and H. Chwedyk, 
2008. Hrubieszowskie koleje wąskotorowe. Zamość: Biuro Promocji 
Atut. E. Majuk, ed. 2005. Skrawki pamięci. Wielokulturowa prze‑
szłość Ziemi Wojsławickiej we wspomnieniach jej mieszkańców. 
Wojsławice: Stowarzyszenie Panorama Kultur, p. 61, 62.
 100 In Dubienka and Wojsławice, there were no horses at the 
stations, cf. G. Miliszkiewicz. Z prac nad projektem miasteczka 
w Muzeum Wsi Lubelskiej. R. Królikowski, ed. 1981. Rocznik 
Muzeum Wsi Lubelskiej, vol. 4, pp. 50, 51.
 101 Wydawnictwo Państwowego Przedsiębiorstwa Polska  
Poczta, Telegraf i Telefon, 1936. Spis abonentów sieci telefonicznych 
Dyrekcji Okręgu Poczt i Telegrafów w Lublinie i Polskiej Akcyj‑
nej Spółki Telefonicznej w Mieście Lublinie na 1936 r. Warszawa: 
Wydawnictwo Państwowego Przedsiębiorstwa Polska Poczta, 
Telegraf i Telefon. 

Szczebrzeszyn znajdował się 3 km od miasta, przy
stanek Długi Kąt aż 12 km od Krasnobrodu. Z obu 
w  ciągu 4–5 godzin linią normalnotorową można 
było dojechać do Lwowa. Wąskotorówki docierały do 
Wojsławic (przystanek 1,5 km od rynku) i Tyszowiec 
(4 km od rynku)99. Szlak kolejowy Warszawa–Kowel 
ominął Dubienkę aż o 16 km. W tym upatruje się przy
czyn podupadania miasteczka skazanego na transport 
gościńcami oraz kapryśnym Bugiem. 

Przed I wojną światową omawiane miasteczka posia
dały już urzędy pocztowe lub pocztowo telegraficzne100. 
W 1936 roku w Dubience znajdowała się agencja pocz
towa „typu L” ze służbą ograniczoną (na przykład w dniu 
powszednim do 6 godzin dziennie), zaś w Krasnobro
dzie, Szczebrzeszynie, Tyszowcach i Wojsławicach „typu 
C” (czynna 13–14 godzin dziennie). Dla pejzażu każdej 
z tych miejscowości oznaczało to obecność mniej lub 
bardziej intensywnej sieci teletechnicznej na drewnia
nych słupach – zarówno tej przecinającej miasteczko, 
jak i linii docierających do abonentów w miasteczku 
i w okolicach101. „Po słupach telegraficznych dzieci zaj
dziecie do Chełma” – taka była mowa w Wojsławicach102. 
Liczba miasteczkowych abonentów – urzędów, instytu
cji lub osób prywatnych – w żadnym z tych miasteczek 
nie przekraczała kilkunastu. W 1936 roku w Dubience 
telefon posiadał jedynie Zarząd Miejski i posterunek 
Policji Państwowej. Rozmównica z lat 30. z tego miasta 

 99 Rozkład jazdy IV okręgu komunikacyjnego. Ważny na 
okres zimowy 1933/34 r., s. 22, 25, 26; B. Pokropiński, H. Chwe
dyk, Hrubieszowskie koleje wąskotorowe, Biuro Promocji Atut, 
Zamość 2008; Skrawki pamięci. Wielokulturowa przeszłość Ziemi 
Wojsławickiej we wspomnieniach jej mieszkańców, red. E. Majuk, 
Stowarzyszenie Panorama Kultur, Wojsławice 2005, s. 61, 62.
 100 W Dubience i Wojsławicach stacje były bez koni, por. 
G. Miliszkiewicz, Z prac nad projektem miasteczka w Muzeum Wsi 
Lubelskiej, „Rocznik Muzeum Wsi Lubelskiej”, t. 4, red. R. Króli
kowski, Muzeum Wsi Lubelskiej, Lublin 1981, s. 50, 51.
 101 Spis abonentów sieci telefonicznych Dyrekcji Okręgu Poczt 
i Telegrafów w Lublinie i Polskiej Akcyjnej Spółki Telefonicznej 
w Mieście Lublinie na 1936 r., Wydawnictwo Państwowego Przed
siębiorstwa Polska Poczta, Telegraf i Telefon, Warszawa 1936.
 102 Skrawki pamięci. Wielokulturowa przeszłość Ziemi Woj‑
sławickiej we wspomnieniach jej mieszkańców, red. E. Majuk, Sto
warzyszenie Panorama Kultur, Wojsławice 2005, s. 60.
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to Chełm – this was the saying [in Wojsławice].”102 The 
number of subscribers in towns – the administration, 
institutions or private individuals  – did not exceed 
more than a few dozen. In Dubienka in 1936, only the 
Municipal Government and National Police checkpoint 
had telephones. A town telephone booth from the thir
ties is exhibited in the post office of the Lublin Village 
Museum, already mentioned here several times.

In the Lublin Voivodeship on 1 April 1938, a thou
sand residents accounted for 26 radio subscribers, 
70% of whom had receivers without tubes.103 In fact, 
there were more radios in towns because the owners of 
some displayed them in the windows of their houses, 
where the broadcasts could be heard in the street. We 
do not have this data for the five towns discussed in 
this article, but the assessment of Jan Jurczykowski 
seems to be slightly undervalued: “In the entire city of 
Szczebrzeszyn there were several radio receivers with 
speakers and several with crystal receivers. A radio was 
a luxury.” In another town, the role of the Polish radio 
is mentioned: “[…] At the beginning of September 
1939, from the open window of the dentist Sztrajcher, 
one could hear the radio announcements. I announce 
the air raid alert for the city of Warsaw.”104 In the town’s 
landscape, the presence of tube receivers was mani
fested by a usually good sized aerials. During daytime 
hours, when power was not supplied, batteries or large 
rectangular batteries were required to use the receivers. 

Conclusion

In research on the historical issues concerning towns, 
the most attention in Poland, relatively speaking, 
was placed on their location, the first centuries of 

 102 E. Majuk, ed. 2005. Skrawki pamięci. Wielokulturowa prze‑
szłość Ziemi Wojsławickiej we wspomnieniach jej mieszkańców. 
Wojsławice: Stowarzyszenie Panorama Kultur, p. 60.
 103 Główny Urząd Statystyczny, 1939. Mały rocznik staty‑
styczny. 10 (1939).Warszawa: Główny Urząd Statystyczny, pp. 349.
 104 J. Jurczykowski, 1935 rok. Wspomnienia, p.1, www.sce
breshinum.republika.pl, [accessed: 15.12.2014].

eksponowana jest na poczcie wspominanego już kilka
krotnie muzealnego miasteczka Lubelszczyzny.

W województwie lubelskim 1 kwietnia 1938 roku 
na tysiąc mieszkańców przypadało 26 radioabonentów, 
w tym 70 proc. miało odbiorniki bezlampowe103. Fak
tycznie w miasteczku radia było jakby więcej, ponie
waż niektórzy posiadacze odbiorników wystawiali je 
czasem w oknach domów, skąd emisja docierała na 
ulice. Nie dysponujemy tu danymi dla pięciu opisy
wanych w niniejszym artykule miasteczek, jednakże 
nieco zaniżona wydaje się być ocena Jana Jurczykow
skiego: „W Szczebrzeszynie w całym mieście było kilka 
radioodbiorników z głośnikiem i kilka na słuchawki 
kryształkowe. Radio było luksusem”. W innym miejscu 
wspomina on informacyjną funkcję polskiego radia: 
„[…] na początku września 1939 r. z otwartego okna 
dentysty Sztrajchera słychać było zapowiedź radiową. 
Ogłaszam alarm lotniczy dla miasta Warszawy”104. 
W pejzażu miasteczka obecność odbiornika lampowego 
zaznaczona była zazwyczaj sporych rozmiarów anteną. 
W godzinach dziennych, gdy nie dostarczano siecio
wego prądu, do użytkowania odbiorników niezbędne 
były akumulatory lub duże prostopadłościenne baterie.

Zakończenie

W badaniach nad historycznymi zagadnieniami mia
steczek stosunkowo najwięcej uwagi poświęcono w Pol
sce sprawie ich lokacji, pierwszych wieków rozwoju, 
a także ochrony ich zabytkowej „staropolskiej” archi
tektury i pamięci o niej jako o pozytywnym komponen
cie współczesnego środowiska. Młodemu pokoleniu 
miejscowość Dubienka kojarzy się już (jeśli w ogóle) 
niemal wyłącznie z bitwą pod Dubienką, a Szczebrze
szyn z chrząszczem z wiersza Jana Brzechwy.

 103 Mały rocznik statystyczny, R. 10 (1939), Główny Urząd 
Statystyczny, Warszawa 1939, s. 349.
 104 J. Jurczykowski, 1935 rok. Wspomnienia, www.scebreshi
num.republika.pl, [dostęp: 15.12.2014].
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development as well as protecting their historic ‘Old 
Polish’ architecture and their memory as a positive 
component of the contemporary environment. The 
younger generation living in Dubienka has associations 
nearly exclusively (if at all) with the ‘Battle of Dubienka’ 
and Szczebrzeszyn is associated with the beetle from 
Jan Brzechwa’s poem.

Residents of the shtetl town participated in the 
free market, shaped both by economic conditions as 
well as the traditional trade structure. Administrative 
checks of metric measurements in the retail trade, the 
organisation of shops and hygienic supervision were 
conducted with an increasing feeling of order. The fun
damental reasons for the on going poverty for part 
of the Jewish population should be seen as caused by 
the introduction of new forms of trade in agricultural 
products, a significant reduction of mediators (shops, 
roundups, co operative egg collection centres) and in 
the shaping of a competing network of Christian stores 
in the villages. Legislation and education in the Second 
Republic generally introduced the common principle 
of aspiration for people of different faiths to become 
full fledged citizens. 

In towns, faith was a source of energy. For Jews, the 
Sabbath ensured spiritual cleansing, support and prepa
ration for the hardships of the weekdays. In the shtetl, 
this was expressed by religious obligations directing 
a large part of the weekly earnings to the organisation 
of the holy day. For Catholics, the motor powering 
them during the Second Republic were values such as 
“God, Honour, Nation” and their derivatives – “Inde
pendence” and “Poland Reborn” – as expressed in the 
basic rights (such as voting) and basic obligations (such 
as universal education).

The economic crisis of the first half of the 1930s, the 
taking over of traditionally Jewish domains (e.g. trade) 
by Christians and the overall decline in the demand for 
the products from some crafts intensified the Jewish 
emigration. The murder of almost all of the Jewish inha
bitants of towns between 1942–1943 led to the resettle
ment of the people from the neighbouring villages to 
the territories of the old shtetls. This changed the face of 

Mieszkańcy miasteczek sztetł uczestniczyli w wol
nym rynku, kształtowanym zarówno przez koniunk
tury gospodarcze, jak i tradycyjne układy handlowe. 
Administracyjna kontrola metrycznych miar w han
dlu detalicznym, organizacja skupu i dozór sanitarny 
wprowadzały coraz więcej poczucia ładu. Zasadniczej 
przyczyny postępującego ubóstwa części ludności 
żydowskiej należy upatrywać właśnie we wprowadzaniu 
nowych form handlu artykułami rolnymi, istotnie redu
kujących pośrednictwo (skupów, spędów, spółdziel
czych zbiornic jaj) i w formowaniu się konkurencyjnej 
sieci sklepów chrześcijańskich we wsiach. Ustawodaw
stwo i szkolnictwo II Rzeczypospolitej generalnie wpro
wadziło tu zasadę wspólnego dążenia ludności różnych 
wyznań do bycia pełnoprawnym obywatelem. 

Wiara była w miasteczku źródłem energii. Żydom 
szabas zapewniał duchowe oczyszczenie, wspar
cie i przygotowanie do trudów dnia powszedniego. 
W sztetl wyrażone było to religijnym obowiązkiem 
ukierunkowania dużej części tygodniowego zarobku na 
organizację dnia świątecznego. U katolików motorem 
napędowym w czasach II Rzeczypospolitej były takie 
wartości jak Bóg, Honor, Ojczyzna i ich pochodne – 
Niepodległość i Polska Odrodzona – wyrażone przez 
elementarne prawa (na przykład wyborcze) i podsta
wowe obowiązki (powszechnego nauczania).

Kryzys ekonomiczny pierwszej połowy lat 30., 
przejmowanie przez ludność chrześcijańską dotych
czasowych domen Żydów (na przykład handlu) i cał
kowity spadek zapotrzebowania na wyroby niektórych 
rzemiosł, skutkowały w miasteczkach nasileniem pro
cesu emigracji ludności żydowskiej. Wymordowanie 
prawie wszystkich żydowskich mieszkańców miaste
czek w latach 1942–1943 doprowadziło do zasiedlenia 
dawnego sztetł przez ludność z okolicznych wsi. Zmie
niło to oblicze życia codziennego miasteczka. Wkrótce 
słowo „miasteczkowość” przybrało w polskiej kulturze 
jeszcze bardziej pejoratywne zabarwienie. 

W miasteczkach codzienne wydarzenia z udziałem 
ludzi i zwierząt niemal zawsze toczą się w przestrzeni 
budynków albo blisko architektury. Godną głośnego 
podziwu jest każda udana próba uratowania lub 
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odwzorowania chociażby architektonicznego detalu 
z dawnego miasteczka sztetł. Dziś wiemy, że poznanie 
dawnego życia codziennego ludności różnych wyznań 
stanowi najbardziej skuteczną podstawę edukacji wielo
kulturowej. Dzięki nauce o minionych chwilach i wyda
rzeniach, technologiach i obyczajach, dzięki nawykowi 
docierania do źródeł o swoim miasteczku – tak kocha
nym i tak małym, że „tu wszędzie blisko, do kościoła, do 
sklepu, na cmentarz”105 – z biegiem lat mieszkańcy mia
steczek, przecież wciąż posiadacze rynków i emocjo
nalni dziedzice praw miejskich, będą mogli zbudować 
atrakcyjną usługę turystyczną opartą na różnorodnej 
rekonstrukcji historycznej. 

 105 Tak K.  Giza, jeden z  dwóch bohaterów wystawy 
w Muzeum Wsi Lubelskiej i książeczki Opowieść o dwóch dzie‑
ciństwach określił swoje emocjonalne relacje z rodzinnym mia
steczkiem Wrzelowcem, por. Ł. Kondratowicz, G. Miliszkiewicz, 
Opowieść o dwóch dzieciństwach: katalog wystawy, Muzeum Wsi 
Lubelskiej, Lublin 1995, s. 23.

everyday life in towns. Soon, the word “town ness” took 
on an even more pejorative tinge in the Polish culture.

In towns, daily events involving people and animals 
almost always took place in built up areas, near archi
tectural constructions. All attempts to save or copy 
the buildings, or even architectural details from old 
shtetel towns, are worthy of loud appraisal. Today we 
know that the knowledge of historical everyday lives of 
the people of different faith is the most effective basis 
for multicultural education. Thanks to the study of 
the past moments, events, technologies and customs, 
thanks to the habits of going through sources about 
one’s own town – so beloved and so small that “here, 
everything was close to the church, to the shop, to the 
cemetery”105 – in the future, the inhabitants of towns, 
still owning the marketplaces and being the emotional 
heirs of civic rights, will be able to build attractive tour
ist services based on various historical reconstructions.

 105 K. Giza, one of the two heroes of the exhibition of the 
Lublin Open Air Village Museum and the booklet Opowieść 
o dwóch dzieciństwach, described his emotional relationship with 
his hometown of Wrzelowiec, cf. Ł. Kondratowicz and G. Milisz
kiewicz, 1995. Opowieść o dwóch dzieciństwach: katalog wystawy. 
Lublin, pp. 23.
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Grzegorz Miliszkiewicz 
Folkemuseet i Lublin

Arkitektur som et felt for undersøkelse av dagliglivet 
i landsbyene i Lublin ‑regionen under Den andre polske 
republikk

Abstrakt:

Under den andre republikken (1918–1939) hadde de fleste historiske byer i Lublinregionen fortsatt sin urbane 
plan med et firkantet torg i midten, noen få kvartaler utenfor torget og jordbruksområder i utkanten. Byene hadde 
en rekke karakteristiske institusjoner som alle innbyggerne delte og dessuten egne områder for den kristne og 
jødiske befolkningen. Til de første hørte rådhuset eller kommunehuset med fengsel og som regel den nasjonale 
politistasjonen, skole og postkontor samt plass for torghandel og handel med husdyr og et slaktehus. Byene var 
sete for den romersk katolske menigheten. De mest imponerende bygningene i bylandskapet var kristne kirker 
og synagoger, i dag er disse som regel de eldste bevarte bygninger i byene. 

Studiet av vanlige menneskers hverdagsliv handler om å av heroisere historien for dagens mennesker. Artik
kelen presenterer et utvalg hendelser som har utspilt seg i fem byer i Lublinregionen: Wojsławice, Dubienka, 
Tyszowce, Szczebrzeszyn og Krasnobród. Forkortelsene «tyveårene» og «trettiårene» refererer til det 20. århundre. 

Nøkkelord: Byer i Lublinregionen, kulturlandskapet
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Drewniana zabudowa  
mieszkalna i rzemieślnicza 
w miasteczkach Zamojszczyzny –  
stan do ii wojny światowej  
i obecnie (na wybranych  
przykładach) 
 
Wooden residential  
and handicrafts buildings  
in the towns  
of the Zamość region –  
their state until  
the Second World War  
and today (selected examples)

Maria Fornal
Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Lublinie  
Delegatura w Zamościu
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zabudowa drewniana, zabudowa rzemieślnicza,  
zabudowa podcieniowa  
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The Zamość region is a specific place on the map of 
Poland and Europe, a cultural crossroads between 

East and West, attracting visitors with a multicultural 
and multi religious history as well as sacred structures 
indicative of its past. It is also one of the regions whose 
towns and villages were for centuries dominated by 
wooden architecture. Churches, Orthodox churches, 
town halls and manors have survived to a greater or 
lesser degree – only small traces of structures connected 
with their residents’ everyday lives have survived, and 
are still thoughtlessly being wiped out. People visiting 
this area often cannot imagine that the place where they 
are drinking coffee today was once a wooden synagogue, 
Orthodox church or a regular home with a shop in the 
front and a wooden arcade attached. The wooden archi
tecture of the Zamość region, in comparison to other 
areas that were dominated by this type of architecture in 
the past, was not often studied. As a result, the number 
of works dealing with this topic is very small. More valu
able today are the recollections of people who reveal to 
us a place that on the surface is unattractive and passed 
by hurriedly everyday, but often conceals a piece of local 
history. When I am in Hrubieszów, I am reminded of the 
stories of Professor Wiktor Zin, particularly those from 
the times of his childhood and youth, about the people 
living in the town, their daily lives and extraordinary 
adventures. These stories and their heroes have always 
been assigned to a place that is unfortunately increas
ingly difficult to find in the present day cities.

Professor Tadeusz Chrzanowski, a respected art his
torian hailing from the Hrubieszów area, whilst gather
ing material for his Katalog Zabytków Sztuki [Catalogue 
of Artistic Monuments], pointed out not only the high 
class of monuments in Hrubieszów but also the places 
and structures seemingly unworthy of note. Reading his 
memoirs, probably from the late 1950s, we can imagine 
the atmosphere that reigned in this town before the 
war and for some time just after it: “From the times of 
my youth, I remember one side of the market square, 
completely not in Hrubieszów style wood. On that side 
of the square, the houses were made of brick and sto
reyed, kept up in a style of indefinite eclecticism, but 

Zamojszczyzna to specyficzne miejsce na mapie Pol
ski i Europy, pogranicze kulturowego Wschodu 

i Zachodu, przyciągające wielokulturową i wielowyzna
niową historią regionu oraz obiektami świadczącymi 
o występowaniu tych zjawisk w przeszłości. Jest to także 
jeden z regionów, w którego miastach i wsiach przez 
wieki dominowało drewniane budownictwo. Kościoły, 
cerkwie, ratusze i  dwory, w  mniejszym lub więk
szym stopniu, przetrwały – po obiektach związanych 
z codziennym życiem mieszkańców pozostały nieliczne 
ślady, wciąż bezmyślnie zacierane. Ludzie odwiedzający 
takie miejsca, często nie mogą sobie nawet wyobrazić, 
że tu, gdzie dziś piją kawę, stała kiedyś drewniana boż
nica, cerkiew lub zwyczajny dom, ze sklepem od frontu 
i przyklejonym do niego drewnianym podcieniem. 
Drewniana architektura Zamojszczyzny, w  porów
naniu do innych regionów, w których w przeszłości 
dominowała tego typu zabudowa, nie była częstym 
przedmiotem badań. W konsekwencji liczba opraco
wań związanych z tą tematyką jest bardzo skromna. 
Tym większą wartość mają dziś wspomnienia ludzi, 
którzy odkrywają przed nami miejsca z pozoru mało 
atrakcyjne, mijane codziennie w pośpiechu, ale często 
kryjące kawałek lokalnej historii. Kiedy jestem w Hru
bieszowie, przypominają mi się opowieści profesora 
Wiktora Zina, szczególnie te z czasów jego dzieciństwa 
i młodości, o ludziach mieszkających w miasteczku, ich 
codziennym życiu i niecodziennych przygodach. Te 
opowieści, a także ich bohaterowie, zawsze byli przy
pisani do jakiegoś miejsca, niestety coraz trudniejszego 
do znalezienia w przestrzeni dzisiejszego miasta.

Profesor Tadeusz Chrzanowski, wybitny historyk 
sztuki pochodzący z okolic Hrubieszowa, gromadząc 
materiały do Katalogu Zabytków Sztuki, zwrócił uwagę 
nie tylko na wysokiej klasy zabytki hrubieszowskie, ale 
również na miejsca i obiekty, wydawałoby się, niewarte 
zauważenia. Czytając jego wspomnienia, przypuszczal
nie z końca lat 50. XX wieku, możemy sobie wyobra
zić, jaka atmosfera panowała w tym miasteczku przed 
wojną i  jeszcze przez jakiś czas po jej zakończeniu: 
„Pamiętam doskonale z lat swej młodości jedną z pie
rzei rynku, w końcu nie drewnianego Hrubieszowa. 
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going through a wide wooden passage one could reach 
a completely different world: a wooden rural one, that 
is to say that the condition of the interior, where carts 
were located and where it was full of the bustle of hens, 
pigeons and sparrows and the sharp smell of ammonia, 
was such because it adjoined the stable and the cow 
shed. This curious ‘depot’ frontage could not have been 
something particularly pretty, but in any case fit the 
scale and character of a ‘provincial’ town better than the 
imposing blocks of flats that exemplify the Hrubieszów 
idea of Le Corbusier architecture” (figs. 1–3).1

Looking at the contemporary buildings in the cen
tre of Hrubieszów, it is difficult to imagine that on the 
sites of multi storeyed apartment blocks and single
family homes, marvels of wooden architecture stood 
along the city’s streets and alleys as late as the 1980s and 

 1 T. Chrzanowski, “Miasteczko drewniane jako «dzieło 
zbiorowe» architektury i urbanistyki”. In: M. Bielska Lach, ed. 
1991. Wieś i miasteczko u progu zagłady. Materiały Konferencji 
Naukowej SHS Wojnowice, marzec 1988. Warszawa: PWN, p. 78.

Od strony rynku domy były tu murowane i piętrowe, 
utrzymane w stylu niezdecydowanego eklektyzmu, ale 
przez szeroką, przejezdną sień można się było dostać do 
zupełnie innego świata: drewniano wiejskiego, to zna
czy do wnętrza stanu, gdzie umieszczano wozy i gdzie 
pełno było kurzego, gołębiego i wróblego rejwachu oraz 
ostrego zapachu amoniaku, do stanu bowiem przyle
gała stajnia i obórka. Ta dziwaczna «zajezdna» pie
rzeja nie była może czymś szczególnie urodziwym, ale 
pasowała do skali i charakteru «rubieżowego» miasta, 
w każdym razie pasowała lepiej od okazałych bloków, 
które ilustrują hrubieszowskie wyobrażenia o architek
turze Corbusiera” (ilustr. 1–3)1.

 1 T. Chrzanowski, Miasteczko drewniane jako «dzieło zbio‑
rowe» architektury i urbanistyki, [w:] Wieś i miasteczko u progu 

1. Hrubieszów, około 1970, fot. A. Albigowski, Archiwum Państwowe w Zamościu 
1. Hrubieszów, c. 1970, photo by A. Albigowski, State Archive in Zamość

2. Hrubieszów, zajazd, 1954, fot. M. Kornecki, WUOZ Delegatura w Zamościu 
2. Hrubieszów, inn, 1954, photo by M. Kornecki, WUOZ, the Zamość Branch

3. Hrubieszów, 1966, fot. M. Kurzątkowski, WUOZ Delegatura w Zamościu 
3. Hrubieszów, 1966, photo by M. Kurzątkowski, WUOZ, the Zamość Branch
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1990s (fig. 4). Here and there, one can still find small 
houses bending under massive jerkin head roofs, and 
in small streets leading off of the city’s main thorough
fares, arcades created by a master woodcarver lean out. 
Unfortunately, wooden houses are often ‘beautified’with 
plastic windows and the old single roofs have been 
replaced by colourful metal tile sheeting and troughed 
sheeting (fig. 5). It is difficult today to find the former 
local atmosphere. The famous Hrubieszów ‘souks’ (pl. 
sutki) have lost all of their architectural details; there 
is no trace left of the arcade leading to the little shops 
(figs. 6, 7). Only a few brick and wooden manors as 
well as period tenement houses – the headquarters of 
the pre war town institutions – recall the historic sig
nificance of a borderland town. 

In the increasingly frequent discussions on cul
tural heritage and its preservation, one is encouraged 
to explore and restore the cultural values lost as a result 
of misguided or forced actions. The words ‘revalorisa
tion’ and ‘revitalisation’ are appearing in local spatial 
development plans and projects implemented by local 
governments. However, the question remains: what 
is possible to be done in small agglomerations from 
which only a few decades ago the souls of the brick and 
wooden manors, inns and houses were moved out in 
the name of comfort and modernity. Is it worth restor
ing what was specific to small tows, but at the same 
time open oneself to suspicions of creating an open
air museum? How can we explain to people that the 

Patrząc na dzisiejszą zabudowę centrum Hrubie
szowa, trudno sobie wyobrazić, że w miejscu kilkukon
dygnacyjnych bloków i budynków jednorodzinnych, 
stojących wzdłuż śródmiejskich ulic i uliczek, jesz
cze w latach 80. i 90. XX wieku stały drewniane cuda 
architektoniczne (ilustr. 4). Gdzieniegdzie pojawiają 
się jeszcze niewielkie domki wręcz uginające się pod 
masywnymi dachami naczółkowymi, a z uliczek odcho
dzących od głównych arterii miasta wychylają się nie
kiedy ganki stworzone wprawną ręką snycerza. Niestety, 
drewniane domy często „upiększono” plastikowymi 
oknami, a dawne gontowe dachy zastąpiono kolorowymi 
blachodachówkami i blachami trapezowymi (ilustr. 5). 
Trudno dziś odnaleźć dawny klimat miasta. Słynne hru
bieszowskie „sutki” straciły wszystkie detale architekto
niczne, nie ma też śladu po podcieniach prowadzących 
do sklepików (ilustr. 6, 7). Jedynie kilka murowanych 
i drewnianych dworków oraz stylowych kamienic – sie
dzib przedwojennych instytucji miejskich – przypomina 
o dawnym znaczeniu miasta na rubieży. 

W prowadzonych ostatnio coraz częściej dysku
sjach na temat dziedzictwa kulturowego i jego ochrony 
zachęca się do poznawania i przywracania wartości 
kulturowych, utraconych w wyniku nieprzemyślanych, 
albo wymuszonych systemem działań. Słowa: „rewalo
ryzacja” i „rewitalizacja” pojawiają się w miejscowych 

zagłady. Materiały Konferencji Naukowej SHS Wojnowice, marzec 
1988, red. M. Bielska Lach, PWN, Warszawa 1991, s. 78.

4. Hrubieszów, dworek 
drewniany, 1954, 
fot. M. Kornecki, 
WUOZ Delegatura 
w Zamościu 
4. Hrubieszów, 
wooden manor 
house, 1954, photo by 
M. Kornecki, WUOZ, 
the Zamość Branch

5. Hrubieszów, dom 
drewniany, 2013, 
fot. M. Fornal 
5. Hrubieszów, 
wooden house, 2013, 
photo by M. Fornal
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architectural characteristics of these buildings, which 
are more and more often eagerly destroyed, were for 
years a testament not only to the significance of the 
town, but also of our national identity?

For several years, the residents of Zamość have 
participated in the process of restoring the old town 
complex in their city – one of the few surviving his
toric complexes of such a high class, and a magnet for 
thousands of tourists annually. They restored the for
mer look of the buildings marred during the partition 
period, rebuilt the destroyed and dismantled parts of 
the fortifications and removed elements of post war 
development that degraded the city’s historic value. 
Zamość undoubtedly deserves interest and invest
ment of huge resources to allow its former beauty to 
be restored and preserved for future generations.

Not far from Zamość we can find towns that, despite 
remaining in the shadow of the fortress town, were also 
of great importance and witnessed many significant 
events. These small towns and villages, for various rea
sons, political or economic, lost their previous impor
tance. Once filled with life and a specific atmosphere 
created by numerous traders and craftsmen, today they 
are sleepy provincial places, fulfilling the basic needs 
of their inhabitants. 

The most interesting towns in the Zamość region 
in terms of urban planning and architecture include 
Goraj, Frampol, Józefów, Szczebrzeszyn, Krasnobród, 
Tomaszów Lubelski, Tyszowce and Biłgoraj. In all of 

planach zagospodarowania przestrzennego i projektach 
realizowanych przez samorządy. Należy sobie jednak 
zadać pytanie: co jest możliwe do zrobienia w małych 
aglomeracjach, którym kilkadziesiąt lat temu, w pędzie 
za wygodą i nowoczesnością, zabrano dusze ukryte 
w murowanych i drewnianych dworkach, karczmach 
i domach. Czy warto przywracać to, co było specy
fiką małych miasteczek, jednocześnie narażając się na 
posądzenie o tworzenie skansenów? Jak wytłumaczyć 
ludziom, że to właśnie cechy architektoniczne tych 
coraz chętniej rozbieranych budynków, przez lata 
świadczyły nie tylko o wartości ich miasteczka, ale 
także o naszej tożsamości narodowej? 

Od kilku lat mieszkańcy Zamościa uczestniczą 
w  procesie rewaloryzacji zespołu staromiejskiego 
w Zamościu – jednego z niewielu zachowanych zabyt
kowych zespołów o  tak wysokiej klasie, będącego 
magnesem przyciągającym corocznie rzesze turystów. 
Przywraca się historyczny wygląd budowli oszpe
conych w okresie zaborów, odbudowuje zniszczone 
i  rozebrane fragmenty fortyfikacji, usuwa elementy 
zagospodarowania powstałe w okresie powojennym 
i degradujące walory zabytkowego miasta. Zamość 
niewątpliwie zasługuje na zainteresowanie oraz zain
westowanie ogromnych środków, pozwalających na 
przywrócenie mu dawnego piękna i zachowanie go dla 
kolejnych pokoleń.

Niedaleko Zamościa możemy znaleźć miejscowości, 
które, choć pozostające w cieniu warownego miasta, 

6. Hrubieszów, kramy w rynku, 1965, fot. R. Kazimierski, 
Archiwum Państwowe w Zamościu 
6. Hrubieszów, stalls on the market square, 1965,  
photo by R. Kazimierski, State Archive in Zamość

7. Hrubieszów, kramy, tak zwane sutki, 1954, 
fot. T. Chrzanowski, WUOZ Delegatura w Zamościu 
7. Hrubieszów, stalls, the so ‑called sutki, 1954,  
photo by T. Chrzanowski, WUOZ, the Zamość Branch
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these cities, wooden architecture has dominated since 
their founding, arousing the interest of many cultural 
researchers. Each of these towns was, over the years, 
a  centre inhabited primarily by farmers or agro
craftsmen, which influenced the specificity of the 
buildings in their centres and on their fringes. Keeping 
these characteristics as well as the number of inhabitants 
in mind, the term ‘town’ is probably more appropriate 
than ‘city’.

Since the towns’ founding, the forms of construction 
that were adopted, like the architectural styles, often 
changed. It was stated more than once over the centu
ries that nearly all of the town’s buildings were changed. 
The greatest damage to the buildings was often caused 
by fires or the wars which swept through the Zamość 
region in the 17th and 18th centuries. Although the 
oldest existing wooden homes date back to the 19th 
century, in some of them one can find features carried 
over from 18th century construction.

19th century wooden architecture in small towns 
was often considered by art and architecture historians 
as the most Polish. After successive periods of imitating 
European styles, attempts were made to find forms that 
could contain the largest number of Polish elements. 
Undoubtedly, this was influenced by the situation of the 
Second Republic, partitioned by three invaders, which 
resulted in the longing for Polishness to be manifested 
in many areas, including architecture. Of course, no 
uniform style was created throughout the Republic. 
The creation of its specific features was influenced, 
among others, by geographic, economic and demo
graphic conditions as well as by historical events and 
the occupational structure of the town’s inhabitants.2 
Wooden architecture prevailed at the time in most of 
the cities and small towns in the east and south east of 
the partitioned Poland.

After 1815, the Zamość region came under the Rus
sian rule (earlier it was under Austrian control). After 

 2 H. Adamczewska Wejchert, “Cechy narodowe polskiego 
miasteczka”. In: H. Adamczewska Wejchert and K. Wejchert, eds. 
1986. Małe miasta. Warszawa: Arkady, p. 65.

w przeszłości również wiele znaczyły i były świad
kami niejednego ważnego wydarzenia. To małe miasta 
i miasteczka, które z różnych powodów, politycznych 
czy gospodarczych, utraciły dawne znaczenie. Kiedyś 
tętniące życiem, ze specyficznym klimatem tworzo
nym przez licznych handlarzy i  rzemieślników, dziś 
snują senne życie prowincji, spełniającej podstawowe 
potrzeby mieszkańców.

Do najciekawszych, pod względem urbanistyczno
architektonicznym, miasteczek na Zamojszczyźnie 
można zaliczyć: Goraj, Frampol, Józefów, Szczebrze
szyn, Krasnobród, Tomaszów Lubelski, Tyszowce i Bił
goraj. We wszystkich tych miasteczkach od czasów ich 
powstania dominowała drewniana zabudowa, wzbu
dzająca zainteresowanie wielu badaczy kultury. Każde 
z miasteczek, przez lata trwania, było ośrodkiem o prze
wadze ludności rolniczej lub rolniczo rzemieślniczej, 
co miało wpływ na specyfikę zabudowy ich centrów 
i obrzeży. Biorąc pod uwagę te cechy, a  także liczbę 
mieszkańców, użycie dla tych miejscowości określenia 
„miasteczko” będzie chyba właściwsze niż „miasto”.

Od momentu powstania miasteczek, przyjęte w nich 
formy budownictwa, podobnie jak style w architektu
rze, często się zmieniały. Niejednokrotnie na prze
strzeni wieków wymieniana była prawie cała miejska 
zabudowa. Największe zniszczenia spowodowały 
częste pożary oraz wojny, które przetoczyły się przez 
Zamoj szczyznę w XVII i XVIII wieku. Choć najstar
sze istniejące drewniane domy pochodzą z XIX wieku, 
w niektórych z nich widać jeszcze cechy przeniesione 
z budownictwa XVIII wiecznego.

Drewniane budownictwo małomiasteczkowe 
z XIX wieku często uznawane jest przez historyków 
sztuki i architektury za najbardziej polskie. Po okre
sach naśladownictwa kolejnych stylów europejskich 
zaczęto szukać form, w których można było odna
leźć jak najwięcej polskich elementów. Niewątpliwie 
wpływ na to miała sytuacja Rzeczypospolitej, podzie
lonej przez trzech zaborców, wywołująca tęsknotę za 
polskością objawiającą się w wielu dziedzinach, w tym 
także w architekturze. Oczywiście nie powstał styl jed
norodny w całej Rzeczypospolitej. Na wytworzenie się 
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the insurgent uprisings, particularly after 1863, most of 
the towns had lost their city rights, which contributed 
to the loss of their former prestige. Besides Poles, they 
were inhabited by Jews, who sometimes made up half 
of the residents, as well as Ukrainians.

Urban spaces were primarily created by markets – 
often disproportionate to the surrounding urban and 
architectural structures – enclosed by dense frontages of 
wooden houses, at times also filling the streets leading 
from the market square. In view of the prevailing agri
cultural character of small towns in the 19th century, 
outside the urbanised part of the city were the outskirts 
where the characteristically dense or partially dense 
developments of buildings were lost and gave way to 
residential and farm buildings, often with gardens. The 
dominance of farmers among the townspeople also 
contributed to the changes in the spatial layout as well 
as in the development of certain architectural character
istics. During this time, one can observe a greater flex
ibility than in the previous eras in how the houses are 
situated: one will have its gables perpendicular to the 
street, another will have the gables parallel.3 Even where 
they are situated identically to each other, there is the 
major diversity of scale and house form visible. In city 
plans, besides the planned streets, there appeared new, 
narrow streets allowing for easier passage to the farms. 
Some of them were transformed into whole streets of 
barns, such as in Frampol. For safety reasons, the streets 
of barns ran outside the densely developed areas.4

Another specific feature of 19th century small 
towns was the ‘courtyardisation’ of the houses, par
ticularly those on the market square. The local inns or 
taverns were important centres of political, social and 
economic life for the town’s inhabitants. In turn, the 
townspeople – farmers, disregarding their location in 
the centre of the urban spatial arrangement, gave their 
homes architectural characteristics of country houses 

 3 J. Górak, 1996. Podcieniowa zabudowa miasteczek Lubel‑
szczyzny. Zamość: Państwowa Służba Ochrony Zabytków, p. 8.
 4 T. Chrzanowski, “Miasteczko drewniane jako «dzieło 
zbiorowe» architektury i urbanistyki”. In: M. Bielska Lach, ed. 
1991. Wieś i miasteczko u progu zagłady. Warszawa: PWN, p. 78.

jego cech wpływały między innymi warunki geogra
ficzne, gospodarcze, demograficzne, a także wydarze
nia historyczne i struktura zawodowa mieszkańców2. 
Drewniane budownictwo przeważało wówczas w więk
szości miast i miasteczek na wschodzie i południowym 
wschodzie przedrozbiorowej Rzeczypospolitej.

Po 1815 roku Zamojszczyzna znalazła się pod 
zaborem rosyjskim (wcześniej była pod panowaniem 
austriackim). Po powstańczych zrywach, szczególnie 
po 1863 roku, większości miasteczek odebrano prawa 
miejskie, co przyczyniło się do utraty ich dawnego 
znaczenia. Obok Polaków mieszkali w nich wówczas 
Żydzi, którzy stanowili nieraz ponad połowę miesz
kańców, a także Ukraińcy.

Przestrzeń miejską tworzyły przede wszystkim 
rynki, często niewspółmierne do otaczającej je struk
tury urbanistyczno architektonicznej, zamykającej 
się w zwartych pierzejach drewnianych domów, nie
kiedy wypełniających też ulice odchodzące od rynku. 
W związku z przeważającym, rolniczym charakterem 
XIX wiecznych miasteczek, poza zurbanizowaną strefą 
miejską powstawały obrzeża, na terenie których zatra
ciła się charakterystyczna, zwarta lub prawie zwarta, 
zabudowa, a  powstawały założenia mieszkalno
gospodarcze, często z ogródkami. Dominacja rolników 
wśród ludności miasteczek przyczyniała się także do 
zmian w układzie przestrzennym, jak też do wykształ
cenia się pewnych cech budownictwa. W tym okresie 
można zaobserwować większą, niż we wcześniejszych 
okresach, dowolność w sytuowaniu domów: raz są usta
wione szczytowo, to znów kalenicowo3. Nawet tam, 
gdzie usytuowanie było jednakowe, zauważalne jest 
duże zróżnicowanie skali i formy domów. W planach 
miast, obok planowych ulic, zaczęły pojawiać się nowe, 
wąskie uliczki umożliwiające łatwiejszy dojazd do 
gospodarstwa. Niektóre z nich przemieniły się w całe 
ulice stodolne, tak jak miało to miejsce we Frampolu. 

 2 H. Adamczewska Wejchert, Cechy narodowe polskiego 
miasteczka, [w:] H. Adamczewska Wejchert, K. Wejchert, Małe 
miasta, Arkady, Warszawa 1986, s. 65.
 3 J. Górak, Podcieniowa zabudowa miasteczek Lubel szczy z  ny, 
Państwowa Służba Ochrony Zabytków, Zamość 1996, s. 8.



154

and also duplicated construction rules and elements 
for decorating buildings taken from the countryside.5

In 19th century architecture in small towns, there is 
a fascinating wealth of regional forms that took shape 
in local communities additionally interspersed with 
accents drawn from the minority cultures coexisting 
with them. In the Zamość region, one can still find 
wooden houses with ‘Russian’ accents, which are par
ticularly visible in the decoration of the gables and win
dows as well as in the formwork borders on the facades. 
Buildings with elements typical of Jewish homes, such 
as cantilevers overhanging the exterior walls known as 
‘sukkahs’, have survived.

The architecture and construction techniques of 
Polish Jews – not only synagogues or inns (although 
not all were Jewish run), but also typical small town 
architecture filling settlement plots of the main squares 
and streets – stood out clearly in the urban space of each 
town. In pre war photographs, one can see houses but 
also people (often traditionally dressed in gabardines 
with yarmulkes on their heads) creating the town’s spe
cific images (fig. 8).6 The houses inhabited by Jews, 
which were later transformed into buildings for liv
ing and trade or handicrafts, began to expand at the 
expense of the farm buildings standing behind them. 
Wood was the dominant material for construction an 
roof covering for the whole time. 

Why were wooden houses still built in the 19th 
century, despite the threat of fire? It likely was decided 
by the easy access to wood as a construction material 
as well as the difference between the cost of erecting 
a wooden building and building a brick house. It is 
also possible that this was due to the large number of 
carpenters and joiners, while in some areas there was 
a lack of professionals who knew how to build with 
the stone available. At the time, a wooden home was 
calculated to last for two generations.

 5 Ibid.
 6 M. Kornecki, “Wieś i miasteczko – o czym mówimy”. In: 
M. Bielska Lach, ed. 1991. Wieś i miasteczko u progu zagłady. 
Materiały Konferencji Naukowej SHS Wojnowice, marzec 1988. 
Warszawa: PWN, p. 25.

Ze względów bezpieczeństwa, ulice stodolne wyszły 
poza obszar ścisłej zabudowy4.

Inną cechą szczególną XIX wiecznych miasteczek 
stała się „zajezdność” domów, zwłaszcza przyryn
kowych. Zajazd czy karczma miejska były ważnymi 
ośrodkami skupiającymi polityczne, towarzyskie 
i gospodarcze życie mieszkańców miasteczka. Z kolei 
domom mieszczan rolników, nie zważając na usytu
owanie w centrum miejskiego układu przestrzennego, 
nadawano formę architektoniczną domów wiejskich, 
powtarzając też zaczerpnięte ze wsi zasady konstrukcji 
i elementy zdobienia budynków5.

W XIX wiecznym budownictwie małomiasteczko
wym fascynujące było bogactwo regionalnych form 
wykształconych w środowiskach lokalnych, dodatkowo 
jeszcze urozmaicane akcentami zaczerpniętymi z kul
tur współistniejących mniejszości narodowych. Na 
Zamojszczyźnie można jeszcze zobaczyć drewniane 
domy z  rosyjskimi akcentami, szczególnie widocz
nymi w  zdobieniach ganków i  okien oraz listwach 
szalunkowych na elewacjach. Zachowały się też poje
dyncze budynki z elementami typowymi dla żydow
skich domów, takimi jak nadwieszone nad ścianami 
zewnętrznymi ganki, tak zwane kuczki.

Architektura i budownictwo Żydów polskich, nie 
tylko synagogi czy karczmy zajezdne (chociaż nie 
wszystkie były żydowskie), ale także typowa mało
miasteczkowa architektura wypełniająca działki sie
dliskowe przy głównych placach i ulicach – wyróżniały 
się wyraźnie w przestrzeni każdego miasteczka. Na 
przedwojennych fotografiach widać domy, ale też 
ludzi (często charakterystycznie ubranych, w chała
tach, z jarmułkami na głowach) tworzących specyficzny 
obraz miasteczka (ilustr. 8)6. Domy zamieszkałe przez 

 4 T. Chrzanowski, Miasteczko drewniane jako «dzieło zbio‑
rowe» architektury i urbanistyki, [w:] Wieś i miasteczko u progu 
zagłady. Materiały Konferencji Naukowej SHS Wojnowice, marzec 
1988, red. M. Bielska Lach, PWN, Warszawa 1991, s. 78.
 5 Tamże, s. 78.
 6 M. Kornecki, Wieś i miasteczko – o czym mówimy, [w:] 
Wieś i miasteczko u progu zagłady. Materiały Konferencji Nauko‑
wej SHS Wojnowice, marzec 1988, red. M. Bielska Lach, PWN, 
Warszawa 1991, s. 25.
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The customary designation of a ‘wooden town’ is 
used in a conventional way. In the 19th century, every 
town had some sort of a stone accent – most often the 
church, synagogue or residence of the town’s owner, 
which usually stood outside of the inner city. Stone
work structures, particularly synagogues, were distin
guished by a wealth of multi plane mansard roofs, bow 
windows, arcades, loggias competing with the nearby 
taverns, courtyards and town halls (figs. 9 and 10).7 
Jews have never created their own architectural style, 
but eagerly reaped the benefits of the best building 
practises of their Christian neighbours. In all likeli
hood, the arcades, bow windows and mansard roofs 
were borrowed from the burghers’ houses and buildings 
standing next door.

All of these places boasted distinctive arcaded 
houses, which most often stood on the market square 
and the streets running from it. The creation of arcades 
was likely forced by economic factors. The large number 
of shops which traditionally displayed their goods and 
traded outside resulted in the gradual lengthening of 
the eaves. Over time, the eaves were extended so much 
that they covered the entirety of the wooden sidewalks, 
and as a result needed to be supported by posts. On the 
side of the market square, the eaves were most often 
supported by five posts.

In addition to the economic factor, the creation 
of this type of arcaded houses was also influenced by 
customary factors. Arcades were not only a place for 
trade, but also for neighbourhood meetings, chit chat 
and assemblies. Children working in the shops and the 
nearby market stalls could also play here safely. 

In 1911, Kazimierz Moszyński, a  folk culture 
scholar, visited several towns in the Zamość region 

 7 T. Chrzanowski, “Miasteczko drewniane jako «dzieło 
zbiorowe» architektury i urbanistyki”. In: M. Bielska Lach, ed. 
1991. Wieś i miasteczko u progu zagłady. Materiały Konferencji 
Naukowej SHS Wojnowice, marzec 1988. Warszawa: PWN, p. 81.

Żydów, z czasem ulegające przekształceniu na obiekty 
mieszkalno handlowe lub rzemieślnicze, zaczęły się 
powiększać kosztem budynków gospodarczych, stoją
cych na zapleczach. Dominującym materiałem budow
lanym i pokryciowym przez cały czas było drewno.

Dlaczego, pomimo ciągłego zagrożenia pożarowego, 
w XIX wieku nadal budowano drewniane domy? Praw
dopodobnie decydował o tym łatwy dostęp do drewna 
jako materiału budowlanego, a także różnica między 
kosztem wzniesienia budynku drewnianego a budową 
domu murowanego. Być może miała tu też znaczenie 
duża liczba cieśli i stolarzy, przy jednoczesnym braku 
fachowców potrafiących budować z kamienia dostęp
nego w niektórych okolicach. Trwałość drewnianego 
domu obliczana była wówczas na dwie generacje.

Przyjęte określenie „miasteczka drewniane” sto
suje się w sposób umowny. W XIX wieku każde mia
steczko miało jakiś akcent murowany – najczęściej 
w postaci kościoła, bożnicy czy rezydencji właściciela, 
stojącej zazwyczaj poza strefą śródmiejską. W obiek
tach murowanych szczególnie synagogi wyróżniały 
się bogactwem form wielokrotnie łamanych dachów, 
alkierzami, gankami i  loggiami, które konkurowały 
ze stojącymi obok karczmami, dworami i  ratuszami 
(ilustr. 9, 10)7. Żydzi nie wytworzyli nigdy własnego 

 7 T. Chrzanowski, Miasteczko drewniane jako «dzieło zbio‑
rowe» architektury i urbanistyki, [w:] Wieś i miasteczko u progu 
zagłady. Materiały Konferencji Naukowej SHS Wojnowice, marzec 
1988, red. M. Bielska Lach, PWN, Warszawa 1991, s. 81.

8. Krasnobród, domy przy rynku, 1935, fot. J. Świeży, WUOZ Delegatura w Zamościu 
8. Krasnobród, houses in the market square, 1935, photo by J. Świeży, WUOZ, the Zamość 
Branch
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dominated by wooden arcaded buildings erected in the 
19th century. Describing the folk architecture from the 
area around Zamość, he stated that the arcades he found 
here were a secondary element that came into being 
after the houses. According to him, arcaded houses, 
particularly those on the market square, were originally 
devoid of arcades and created by means of linking two 
farmstead huts or attaching long halls to one of the 
huts. There was often a narrow passage between the 
two houses running towards the road. By covering both 
neighbouring houses and the passage between them 
with a shared roof, there would emerge a larger house 
with a corridor in the middle (figs. 11, 12). On the other 
hand, closing this passage with walls and covering it 
with one of the houses created a second type – a simpler 
one with a corridor closer to the edge (fig. 13).8

 8 K. Moszyński, 1920. “Budownictwo ludowe w okolicy 
Zamościa”. In: Teka Zamojska, book 3, p. 45.

stylu architektonicznego, za to chętnie czerpali naj
lepsze wzorce z zabudowy chrześcijańskich sąsiadów. 
Przypuszczalnie ganki, alkierzyki i przełamane dachy 
były zapożyczone z mieszczańskich domów i budowli, 
stojących po sąsiedzku.

We wszystkich wymienionych miejscowościach 
występowały charakterystyczne domy podcieniowe, 
stawiane najczęściej w rynku i przy odchodzących od 
niego ulicach. Powstanie podcieni prawdopodobnie 
zostało wymuszone przez czynniki gospodarcze. Duża 
ilość sklepów, tradycja wystawiania towarów i handlo
wania przed sklepem, pociągnęła za sobą stopniowe 
wydłużanie okapów dachów. Z czasem okapy rozbu
dowywano tak, że osłaniały całe drewniane chodniki, 
w wyniku czego musiały być podpierane słupami. Od 
strony rynku podcień opierano najczęściej na pięciu 
słupach.

9. Szczebrzeszyn, synagoga i zabudowa drewniana, lata międzywojenne,  
autor nieznany, WUOZ Delegatura w Zamościu 
9. Szczebrzeszyn, the synagogue and wooden buildings, interwar years,  
photographer unknown, WUOZ, the Zamość Branch

10. Tomaszów Lubelski, synagoga, autor nieznany, Muzeum Regionalne  
im. Janusza Petera w Tomaszowie Lubelskim 
10. Tomaszów Lubelski, synagogue, photographer unknown,  
Janusz Peter Regional Museum in Tomaszów Lubelski

11. Goraj, dom miejski, reprodukcja z Wieś i miasteczko. Materiały do architektury  
polskiej, red. Z. Kalinowski, Gebethner i Wolf, Warszawa 1916, z. 1, ryc. 282 
11. Goraj, town house, reprod. from Z. Kalinowski, ed. 1916. Wieś i miasteczko.  
Materiały do architektury polskiej, Warszawa: Gebethner i Wolf, book 1, fig. 282
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Arcaded houses and the remaining wooden ones, 
almost all of which were covered by types of Polish 
roofs, ranging from those pointed at the top or deco
rated with a small, pointed attic window on a narrower 
slope to baroque mansards and all kinds of garrets.9 
The houses on the market square most often were shin
gled; in turn, those standing farther away in the small 
streets leading from the market square were thatched. 
At the end of the 19th century, the houses on the mar
ket square that were inhabited by Jews developed new 
architectural forms. They began to boast arcades, exter

 9 Ibid.

Oprócz czynnika gospodarczego, w tworzeniu się 
typu domu podcieniowego brał też udział czynnik 
obyczajowy. Podcienia były bowiem nie tylko miej
scem handlu, ale też posiedzeń, pogawędek i zebrań 
sąsiedzkich. Tutaj również bezpiecznie bawiły się dzieci 
handlujących w sklepach i na pobliskich straganach.

Kazimierz Moszyński, badacz kultury ludowej, 
w 1911 roku odwiedził kilka miasteczek na Zamojsz
czyźnie, w których dominowała drewniana, podcie
niowa zabudowa, powstała w większości w XIX wieku. 
Opisując budownictwo ludowe z  okolic Zamościa, 
stwierdził, że podcienia są tu elementem wtórnym, 
powstałym później niż domy. Według niego domy 
podcieniowe, zwłaszcza przyrynkowe, pierwotnie 
były pozbawione podcieni i powstały przez połącze
nie dwóch chat zagrodowych lub przyłączenie sieni 
wzdłużnej do jednej takiej chaty. Często pomiędzy 
domami stojącymi szczytem do drogi znajdowały się 

12. Goraj, dom, 1907, autor 
nieznany, WUOZ Delegatura 
w Zamościu 
12. Goraj, house, 1907, 
photographer unknown, WUOZ, 
the Zamość Branch

13. Goraj, dom miejski, 
reprodukcja z Wieś i miasteczko. 
Materiały do architektury 
polskiej, red. Z. Kalinowski, 
Gebethner i Wolf, Warszawa 
1916, z. 1, ryc. 281 
13. Goraj, town house, reprod. 
from Z. Kalinowski, ed. 1916. 
Wieś i miasteczko. Materiały do 
architektury polskiej, Warszawa: 
Gebethner i Wolf, book 1, fig. 
281

14. Krasnobród, domy, 1935, 
fot. J. Świeży, WUOZ Delegatura 
w Zamościu 
14. Krasnobród, houses, 1935, 
photo by J. Świeży, WUOZ, the 
Zamość Branch

15. Frampol, rynek, przed 
1939, autor nieznany, WUOZ 
Delegatura w Zamościu 
15. Frampol, market, before 
1939, photographer unknown, 
WUOZ, the Zamość Branch
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nal staircases, annexes on the ground floor and first 
floor, and open and closed galleries (fig. 14).10 This 
established a model for a house where the ground floor 
was reserved for shops and workshops and the living 
quarters were located on the first floor or in the attic.

In addition to residential development, the area of 
the market square was filled with wells, stalls and Jewish 
butcher shops. There were no cobblestones – both the 
market square and the streets were often drowning in 
mud (fig. 15). In front of the houses, wooden sidewalks 
were laid; over time, they were converted in the floors 
of the arcades.

The buildings in the streets leading from the centre 
and in the outskirts looked slightly different. The plots 
contained residential houses and outbuildings. There 
was often a garden between the street and the house. 
This part of the town was mainly inhabited by farmers, 
who occasionally combined farming with handicrafts. 
The residential buildings located here were built with 
their roof ridges parallel to the road. The prevailing 
type of houses here were village log dwellings with the 
entrance built into the widest wall and a hall running 
straight through and dividing the interior into a room 
on one side and a chamber on the other. The division of 
the hut often manifested itself on the outside as a pro
truding log beam framework. Sometimes, the room, 
chamber and hallway were divided into smaller rooms, 
creating an alcove, servants’ quarters, etc. In these 
houses, arcades appeared on the highest point of the 
walls. The roofs were covered with shingles or thatch. 
Around Szczebrzeszyn and Krasnobród, there also 
appeared what are known as ‘upturned’ roofs, where 
the thatched roof is 2/3 of the height and the entire 
bottom part is covered with planks arranged along the 
rafters. It was also common to paint the ‘lintels’, i.e. the 
last, often thickest beams in the framework with fierce 
decorations at the ends. These were also called ‘purlins’. 
Most of these houses could be found in the eastern and 

 10 H. Adamczewska Wejchert, “Cechy narodowe polskiego 
miasteczka”. In: H. Adamczewska Wejchert and K. Wejchert, eds. 
1986. Małe miasta. Warszawa: Arkady, p. 68.

wąskie przejścia. Przez nakrycie obu sąsiadujących 
domów, i przejścia pomiędzy nimi, wspólnym dachem, 
mógł powstać wielki złożony dom z sienią pośrodku 
(ilustr. 11, 12). Z kolei przez zamknięcie tego przejścia 
ścianami i wspólne nakrycie go z  jednym z domów, 
powstał drugi typ – prostszy, z  sienią bliżej brzegu 
(ilustr. 13)8.

Domy podcieniowe i pozostałe drewniane kryto 
prawie wszystkimi typami dachów polskich, począwszy 
od zupełnie ściętych w szczycie lub ozdobionych małym 
szczytem dymnikowym w węższej połaci, a skończyw
szy na barokowych mansardach i najprzeróżniejszych 
facjatach9. Domy przyrynkowe najczęściej kryto gon
tem, z kolei te stojące dalej, przy uliczkach odchodzą
cych od rynku, słomą. Pod koniec XIX wieku w domach 
przyrynkowych zamieszkanych przez Żydów, pojawiły 
się nowe formy architektoniczne. Zaczęto dostawiać 
ganki, zewnętrzne schody, dobudówki na parterze 
i piętrze, otwarte i  zamknięte galeryjki (ilustr. 14)10. 
Utrwalił się model domu, w którym partery przezna
czano na sklepy i warsztaty, a mieszkania przenoszono 
na piętro lub poddasze.

Oprócz zabudowy mieszkalnej, przestrzeń rynku 
wypełniały studnie, kramy i jatki żydowskie. Nie było 
bruku; zarówno rynki, jak i ulice często tonęły w błocie 
(ilustr. 15). Przy domach kładziono chodniki z drewna, 
zamieniane z czasem w podłogi podcieni.

Nieco inaczej wyglądała zabudowa przy uliczkach 
oddalonych od centrum i na przedmieściach. Działki 
zabudowywano domami mieszkalnymi i budynkami 
gospodarczymi. Między ulicą a domem często znaj
dował się ogródek. Te części miasteczek zamieszki
wane były przede wszystkim przez rolników, czasem 
łączących rolnictwo z  rzemiosłem. Budynki miesz
kalne ustawione tu były częściej niż w strefie śród
miejskiej, kalenicowo do drogi. Dominował typ domu 

 8 K. Moszyński, Budownictwo ludowe w okolicy Zamościa, 
„Teka Zamojska” 1920, z. 3, s. 45.
 9 Tamże, s. 45.
 10 H. Adamczewska Wejchert, Cechy narodowe polskiego 
miasteczka, [w:] H. Adamczewska Wejchert, K. Wejchert, Małe 
miasta, Arkady, Warszawa 1986, s. 68.
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western areas of the Zamość region. The ‘lintels’ were 
most often painted blue, yellow or brown, and on rare 
occasions cherry red, olive green and black.11

In 1836, the Administrative Department of the Gov
ernment Commission for Internal and Clerical Affairs 
and Public Enlightenment began functioning in the 
Kingdom of Poland and had the goal of putting cities in 
order. In the case of small towns, it sought to eliminate 
rural features and give them a more urban character. 
Its activities included eliminating thatched roofs and 
well sweeps. Buildings standing on an axis contrary 
to the regulation plans which were in poor condition, 
were to be progressively dismantled. Structures in good 
condition could remain for a certain period of time, 
but without any possibility to improve their condi
tion. Special attention was paid to the market square, 
and stalls and butcher’s shops were removed. In some 
small towns, the town halls were also pulled down and 
replaced with new buildings located on the frontages of 
the market squares. Elegant places were created in the 
former marketplaces and were often forested. Wooden 
houses, even those with beautiful decorative woodcarv
ings, were not considered worth protecting; they were 
stripped and partially replaced by stonework.12

Looking at the surviving photographs of small towns 
from the Zamość region, one can notice that the regula
tory actions did not bring about the results expected 
by officials. One of the reasons for this state of affairs 
was probably the poverty of most of the inhabitants 
of small towns as well as their attachment to wooden 
houses. Nevertheless, in the late 19th and early 20th 
centuries, brick houses appeared with increasing fre
quency in most residential areas. They were located on 
the market square and on the main streets, replacing 
the demolished wooden houses. These were mostly 
single storey buildings with stylistic features borrowed 
from big cities. It should be emphasised that the change 

 11 K. Moszyński, 1920. “Budownictwo ludowe w okolicy 
Zamościa”. In: Teka Zamojska, book 3, p. 30.
 12 B. Rymaszewski, 1984. O przetrwanie dawnych miast. 
Warszawa: Arkady, p. 52.

wiejskiego, wybudowanego z bali, z wejściem w szerszej 
ścianie i sienią na przestrzał, dzielącą wnętrze na izbę 
po jednej stronie, a komorę po drugiej. Podział chaty 
często uwidaczniał się na zewnątrz wystającymi bier
wionami zrębu. Czasem izbę, komorę i sień dzielono 
na mniejsze pomieszczenia, tworząc alkierz, izby cze
ladne itp. W takich domach podcienia pojawiały się 
też przy ścianach szczytowych. Dachy kryto gontem 
albo słomą. W okolicach Szczebrzeszyna i Krasnobrodu 
występował również tak zwany dach podkasany, gdzie 
strzecha zajmowała 2/3 wysokości, a całą dolną część 
pokrywały deski, ułożone wzdłuż krokwi. Powszechne 
było też malowanie „ocapów”, czyli ostatnich, zwykle 
grubszych, belek zrębu, ozdobnie zaciętych na koń
cach, nazywanych też „płatwiami”. Najwięcej takich 
domów można było znaleźć na wschodnich i zachod
nich obszarach Zamojszczyzny. „Ocapy” malowano tam 
najczęściej na niebiesko, żółto lub brązowo, rzadziej 
wiśniowo, oliwkowo i czarno11.

W 1836 roku Wydział Administracji Komisji Rzą
dowej Spraw Wewnętrznych, Duchownych i Oświe
cenia Publicznego rozpoczął na terenie Królestwa 
Polskiego działania, mające na celu uporządkowanie 
miast. W przypadku małych miasteczek zmierzano do 
usunięcia cech wiejskich i nadania im bardziej miej
skiego charakteru. Działania zakładały między innymi 
likwidację słomianych dachów i żurawi przy studniach. 
Budynki stojące na linii niezgodnej z planami regulacji, 
będące w złym stanie technicznym, miały być sukce
sywnie rozbierane. Obiekty w dobrym stanie technicz
nym mogły być na pewien okres pozostawione, jednak 
bez możliwości poprawiania ich stanu technicznego. 
Szczególną uwagę zwracano na rynki, z których usu
wano kramy i jatki. W niektórych miasteczkach znikały 
też ratusze, które zastępowano nowymi budynkami 
usytuowanymi w pierzejach rynkowych. Na dawnych 
targowiskach zaczęto tworzyć place reprezentacyjne, 
często zadrzewiając je. Drewniane domy, nawet z pięk
nymi snycerskimi dekoracjami, nie były uznawane za 

 11 K. Moszyński, Budownictwo ludowe w okolicy Zamościa, 
„Teka Zamojska” 1920, z. 3, s. 30.
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in construction materials for buildings did not influ
ence the professions of those who used them. The main 
occupation of the population remained agriculture and 
small handicrafts, often done in the living quarters.13

A development of single storey brick houses usually 
extended along a dense wall, but still was laid out per
pendicular to the street (fig. 16). Gable fronted houses 
were often associated with ‘provinciality’, which is why 
their inhabitants tried to build the rooftops so they 
could not be interpreted in that way and so that the 
houses could have the features of tenement houses. 
Big city ambitions were the hallmark of many small 
Polish towns, especially those laying outside traffic 
routes, which quickly came under the influence of big 
cities.14 Despite this, wooden buildings adjacent to the 
street often survived until the Second World War, and 
even until today.

The results of the conducted query demonstrate that 
the Zamość region in the 19th century was only rarely 
visited by cultural researchers. More of this research 
was noted in the early 20th century and in the inter
war period. Perhaps the reason for this state of affairs 
should be sought in the fact that until independence, it 
was extremely difficult for researchers to move freely in 

 13 H. Adamczewska Wejchert, “Cechy narodowe polskiego 
miasteczka”. In: H. Adamczewska Wejchert and K. Wejchert, eds. 
1986. Małe miasta. Warszawa: Arkady, p. 68.
 14 Ibid., p. 69.

godne ochrony – rozbierano je i stopniowo zastępo
wano murowanymi12.

Oglądając zachowane fotografie miasteczek z terenu 
Zamojszczyzny, można zauważyć, że akcja porządkowa 
raczej nie przyniosła oczekiwanych przez urzędników 
rezultatów. Jedną z przyczyn tego stanu było prawdopo
dobnie ubóstwo większości mieszkańców miasteczek, 
a także przywiązanie do drewnianych domów. Jednakże 
pod koniec XIX i na początku XX wieku w większych 
ośrodkach miejskich coraz częściej zaczęły się pojawiać 
murowane domy. Stawiano je przy rynkach i głównych 
ulicach miejskich, w  miejsce rozbieranych domów 
drewnianych. Były to najczęściej parterowe budynki 
o cechach stylowych przeniesionych z dużych miast. 
Należy podkreślić, że zmiana materiału konstrukcyj
nego budynku nie wpłynęła na zmianę zawodu jego 
użytkowników. Głównym zajęciem ludności nadal 
pozostawało rolnictwo i rzemiosło chałupnicze, często 
uprawiane w izbie mieszkalnej13.

Zabudowa parterowymi domami murowanymi cią
gnęła się zazwyczaj jako zwarta ściana, nadal jednak 
była ustawiana szczytowo wzdłuż ulicy (ilustr. 16). 

Domy szczytowe kojarzyły się często z „wiejskością”, 
dlatego mieszkańcy starali się przebudowywać szczyty 
tak, aby nie można ich było właściwie odczytać i aby 
domy nabrały cech kamienicy. Ambicja wielkomiej
skości była cechą charakterystyczną wielu polskich 
miasteczek, zwłaszcza tych leżących na szlakach komu
nikacyjnych, przy których najszybciej dały się zauwa
żyć wpływy wielkomiejskie14. Pomimo to drewniana 

 12 B. Rymaszewski, O przetrwanie dawnych miast, Arkady, 
Warszawa 1984, s. 52.
 13 H. Adamczewska Wejchert, Cechy narodowe polskiego 
miasteczka, [w:] H. Adamczewska Wejchert, K. Wejchert, Małe 
miasta, Arkady, Warszawa 1986, s. 68.
 14 Tamże, s. 69.

16. Szczebrzeszyn, rynek, pierzeja pd.‑zach., 1958, fot. M. Kurzątkowski, WUOZ Delegatura 
w Zamościu 
16. Szczebrzeszyn, market square, south ‑eastern frontage, 1958, photo by M. Kurzątkowski, 
WUOZ, the Zamość Branch
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areas under the Russian control. Consequently, research 
materials about folk architecture from this area are 
much more modest than documentation from other 
areas of Poland. These materials appear in publications 
only in the first decade of the 20th century. They are 
occasionally illustrated by drawings of houses or photo
graphs of the market squares and frontages of buildings, 
together with their inhabitants. Unfortunately, today 
such photographs are rare.

In the inter war period, a large scale campaign was 
introduced to inventory wooden architecture. It was 
a time when architects and art historians were search
ing for universal forms for wooden and brick archi
tecture that at the same time included national ideas. 
This created a new ‘national’ style based on aspects 
derived from the native folk culture that appeared espe
cially in architecture and crafts. The greatest amount of 
documentation on wooden architecture in the Zamość 
region was created after the Second World War, particu
larly in the 1950s and in the early 1960s. It was then that 
students from the Kraków University of Technology, 
under scholarly supervision, drew up inventories of 
sacred and residential buildings as well as traditional 
rural construction techniques. The wooden architecture 
of small towns has been much less thoroughly investi
gated (in some places only individual structures have 
been inventoried). Most of the houses were burnt down 
or, as in the case of Jewish buildings, were destroyed 
during the war. The remainders were destroyed in the 
post war years. For contemporary scholars of folk 
culture, much of this documentation is an important 
source of information about traditional building tech
niques in the region and can be found in the archives 
of the WUOZ delegate in Zamość.

After the war, in most small towns – replacing the 
wooden houses around the market square – ‘biologi
cal buildings’ began to appear, which copied pseudo
modern architectural forms and often also degraded 
the former urban systems.15 There is no town in the 
Zamość region where poorly understood ideas of 

 15 Ibid.

zabudowa przyuliczna przetrwała niejednokrotnie do 
II wojny światowej, a nawet do czasów współczesnych.

Wyniki przeprowadzonej kwerendy pokazują, że 
teren Zamojszczyzny w XIX wieku rzadko był odwie
dzany przez badaczy kultury. Więcej takich badań 
odnotowano już na początku XX wieku i w okresie 
międzywojennym. Być może przyczyny tego stanu rze
czy należy upatrywać w tym, że do czasu odzyskania 
niepodległości, na obszarze będącym pod zaborem 
rosyjskim, swobodne przemieszczanie się badaczy było 
znacznie utrudnione. W  efekcie materiały z  badań 
dotyczących budownictwa ludowego występującego na 
tych terenach są o wiele skromniejsze niż dokumentacja 
z pozostałych obszarów Rzeczypospolitej. Materiały 
te w publikacjach pojawiają się dopiero w pierwszym 
dziesięcioleciu XX wieku. Czasami ilustrowano je 
rysunkami domów lub fotografiami rynków i pierzei 
zabudowy, razem z ich mieszkańcami. Niestety, foto
grafie takie są dziś rzadkością.

W okresie międzywojennym na dużą skalę pro
wadzona była akcja inwentaryzowania drewnianego 
budownictwa. Był to czas, kiedy architekci i historycy 
sztuki poszukiwali form uniwersalnych dla budownic
twa drewnianego i murowanego, a przy tym zawiera
jących pewne idee narodowościowe. Wytworzył się 
nowy styl nazywany narodowym, oparty na cechach 
zaczerpniętych z rodzimej kultury ludowej, widoczny 
zwłaszcza w architekturze i rzemiośle. Najwięcej doku
mentacji dla budownictwa drewnianego na Zamoj
szczyźnie powstało po II wojnie światowej, szczególnie 
w latach 50. i na początku lat 60. XX wieku. Wówczas 
to studenci architektury z Politechniki Krakowskiej, 
pod opieką pracowników naukowych, sporządzili 
inwentaryzacje obiektów sakralnych, rezydencjonal
nych oraz tradycyjnego budownictwa wiejskiego. Zde
cydowanie mniej dokładnie przebadano drewniane 
budownictwo małomiasteczkowe (w niektórych miej
scowościach wykonano inwentaryzacje tylko pojedyn
czych obiektów). Większość domów spłonęła albo, 
tak jak w przypadku obiektów należących do Żydów, 
została zniszczona podczas wojny. Pozostałe rozebrano 
w latach powojennych. Znaczna część tej dokumentacji, 
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modernity did not lead to the destruction of wooden 
arcaded buildings in the post war period – these were 
the most characteristic elements of the cultural land
scape of small towns in Poland. They were replaced 
by styleless boxes, usually of overly large dimensions, 
filling the whole frontage of the old market squares.

One of the towns whose unique wooden construc
tion styles have attracted scholars of architecture in the 
past is Goraj. The town was noted as a ‘castrum’ already 
in the written sources dating from the 14th century. 
In 1596, the town was incorporated into the Zamo
jski Estate, but this did not cause its status to change. 
Besides agriculture, guilds for weavers, cobblers, furri
ers, coopers, cloth makers and potters also emerged in 
Goraj. The town was inhabited by Poles and Jews, who 
mainly earned their living from handicrafts and what 
is known as subsistence trading.16

Goraj’s layout was established on the basis of regu
lar medieval principles with a large rectangular mar
ket square and streets running from its corners.17 The 
town’s buildings were almost all wooden; in the late 

 16 M. Trzewik and A. Krzak, 1991. Goraj: studium historyczno‑
‑ruralistyczne. [typescript in the WUOZ Archive in Zamość] Lublin: 
WUOZ, p. 13.
 17 Ibid., p. 18.

dla współczesnych badaczy kultury ludowej będącej 
ważnym źródłem wiedzy o tradycyjnym budownictwie 
Zamojszczyzny, znajduje się w archiwalnych zasobach 
WUOZ Delegatura w Zamościu.

Po wojnie, w  większości miasteczek  – w  miej
scu drewnianych przyrynkowych domów – zaczęła 
powstawać tak zwana zabudowa biologiczna, naśla
dująca pseudonowoczesne formy architektoniczne, 
często degradująca również historyczne układy urba
nistyczne15. Nie ma miasteczka na Zamojszczyźnie, 
w którym źle pojęta nowoczesność nie doprowadziłaby 
w latach powojennych do zniszczenia drewnianej zabu
dowy podcieniowej – najbardziej charakterystycznego 
elementu krajobrazu kulturowego polskich miasteczek. 
Zastąpiono ją bezstylowymi pudełkami wypełniają
cymi, często zbyt wielkimi gabarytami, całe pierzeje 
dawnych rynków.

Jednym z miasteczek, które wyjątkowymi formami 
drewnianego budownictwa przyciągało w przeszło
ści badaczy architektury jest Goraj. Miasteczko jako 
castrum odnotowano w źródłach już w XIV wieku. 
W 1596 roku miasto zostało włączone do Ordynacji 
Zamojskiej, ale nie wpłynęło to na zmianę jego statusu. 
Obok rolnictwa w Goraju rozwinęły się cechy: tkacki, 

 15 Tamże.

17. Goraj, rynek, 1939, autor nieznany, WUOZ Delegatura w Zamościu 
17. Goraj, market square, 1939, photographer unknown, WUOZ, the Zamość Branch

18. Goraj, domy w rynku, 1907, autor nieznany, WUOZ Delegatura 
w Zamościu 
18. Goraj, houses in the market square, 1907, photographer 
unknown, WUOZ, the Zamość Branch
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18th century the only stonework ones were the church 
and the synagogue (fig. 17). The town was repeatedly 
hit by fires; the one in 1792 resulted in the destruction 
of the town hall on the market square and a large part 
of the buildings around the square. In the 19th cen
tury the streets were unpaved, and the streets running 
through the town and the bridges were in very poor 
condition.18 In 1869, Goraj was stripped of its town 
rights and became a settlement.19

There were four types of residential, trade and ser
vices buildings around the market square; due to the 
narrow building plots, their gable ends often faced 
the street. The predominant type of houses were those 
with arcades supported by five columns that were most 
often two bayed or two and ahalf bayed with the front 
rooms dedicated to trade or handicrafts. Such build
ings often had a big corridor with large gates running 
their entire length. The second type of buildings were 
also multi bayed, with a four column arcade in the 
endwall as well as a gate and crossing corridor located 
on an axis or on the side of the building. The third 
type were houses with a three column arcade on the 
endwall, with entrances not situated on an axis and 
without any crossing gates. Due to the fact that houses 
of this type were located along a single frontage, it can 
be presumed that they belonged to rural people and 
their interiors only contained a room, a chamber and 
a hallway. The rarest type of house in Goraj were those 
with six column arcades located parallel to the market 
square. The entrance to the hall was located along the 
axis of the façade, the sides of which contained cham
bers for commercial purposes. The unusual setting of 
this kind of building, which sat on two parcels of land, 
suggests that it was intended for an inn or a tavern 
(figs. 18, 19).20

The houses on the market square in Goraj had 
building shapes of corner notched log construction 

 18 Ibid., p. 11.
 19 J.  Górak, 1990. Miasta i  miasteczka Zamojszczyzny. 
Zamość: Ośrodek Badań i Dokumentacji Zabytków, p. 37.
 20 W. Kalinowski, 1952. Drewniane podcienia rynków połu
dniowej Lubelszczyzny, Ochrona Zabytków, no. 2, p. 112.

szewski, kuśnierski, bednarski, sukienniczy i garncar
ski. Miasto zamieszkiwane było przez Polaków, a także 
Żydów, którzy w większości utrzymywali się z rzemio
sła i tak zwanego miernego handlu16.

Plan Goraja nawiązuje do średniowiecznych, 
regularnych założeń z dużym prostokątnym rynkiem 
i wybiegającymi z jego naroży uliczkami17. Zabudowa 
miasteczka była niemal w całości drewniana, w końcu 
XVIII wieku murowane były tylko kościół i bożnica 
(ilustr. 17). Miasto wielokrotnie nawiedzały pożary, 
w wyniku jednego z nich w 1792 roku spalił się stojący 
w rynku ratusz i znaczna część zabudowy przyrynko
wej. W XIX wieku ulice nie były brukowane, a drogi 
przechodzące przez miasto i mosty były w bardzo złym 
stanie18. W 1869 roku Goraj został pozbawiony praw 
miejskich i stał się osadą19.

Występowały tu cztery typy budynków przyrynko
wych o charakterze mieszkalno handlowym i usługo
wym, które z powodu wąskich działek budowlanych 
najczęściej ustawiano szczytowo. Dominowały domy 
z podcieniami opartymi na pięciu słupach, najczęściej 
dwu lub dwuipółtraktowe, w których izby frontowe 
przeznaczano na cele handlowe lub rzemieślnicze. 
Często na całej długości takiego budynku znajdowała 
się duża sień zajezdna z wielkimi wrotami. Drugi typ 
budynków to również domy wielotraktowe, z czterosłu
powym podcieniem w ścianie szczytowej oraz bramą 
i  sienią przejazdową umieszczoną na osi lub z boku 
budynku. Trzeci typ reprezentował dom z trzysłupo
wym podcieniem od szczytu, z wejściem nieusytu
owanym na osi, bez bramy przejazdowej. W związku 
z  tym, że domy tego typu były usytuowane wzdłuż 
jednej pierzei, można przypuszczać, że należały do lud
ności rolniczej, a ich wnętrze składało się jedynie z izby, 

 16 M.  Trzewik, A.  Krzak, Goraj: studium historyczno‑
‑ruralistyczne, Lublin 1991, maszynopis w  archiwum WUOZ 
w Zamościu, s. 13.
 17 Tamże, s. 18.
 18 Tamże, s. 11.
 19 J. Górak, Miasta i miasteczka Zamojszczyzny, Ośrodek 
Badań i Dokumentacji Zabytków w Zamościu, Zamość 1990, 
s. 37.
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with beam heads, and were most often covered by jer
kin head roofs. Besides jerkin head roofs, there also 
appeared heavy forms of Polish cross gable, mansard, 
Kraków style, gablet and pitched roofs, and on rare 
occasions shingle hipped roofs. They were covered with 
shingles. Most of the houses were one storey; some had 
arcades. Houses with an attic at the top, testifying to the 
existence of additional rooms on the upper floor, were 
also built. The attics were illuminated by tear shaped 
or square loft windows.21 The arcades were supported 
on beautifully constructed pillars; the outer door lin
tels were arched and often ornately carved. There were 
also houses with arcade pillars that were connected by 
arcaded arches decorated with woodcarvings, which 
distinguished highlander homes from among similar 
buildings in the neighbouring towns (fig. 20). “These 
arcaded houses cannot, however, compare to those 
described by Łopaciński near Goraj; here, the columns 
are not as beautiful, nor are the door frames as beauti
fully carved.”22 The arcades covered the entire width 
of the wooden walkway stretching along the entire 
frontage of the market square. This unique structure, 
described in such detail by Kazimierz Moszyński, 

 21 M. Trzewik and A. Krzak, 1991. Goraj: studium histo‑
ryczno ‑ruralistyczne. [typescript in the WUOZ Archive in Zamość] 
Lublin: WUOZ, p. 36.
 22 K. Moszyński, 1920. “Budownictwo ludowe w okolicy 
Zamościa”. In: Teka Zamojska, book 3, p. 44.

komory i  sieni. Najrzadziej występującym w Goraju 
typem domu był dom z sześciosłupowym podcieniem, 
ustawiony kalenicowo do rynku. Na osi fasady znaj
dowało się wejście do sieni, po bokach której były izby 
przeznaczone na cele handlowe. Nietypowe ustawienie 
takiego budynku, obejmującego szerokością dwie par
cele, sugeruje, że był on przeznaczony na karczmę lub 
zajazd (ilustr. 18, 19)20.

Gorajskie domy przyrynkowe miały zwartą bryłę 
konstrukcji wieńcowej z ostatkami i najczęściej przy
kryte były dachem naczółkowym. Obok dachów 
naczółkowych występowały ciężkie formy dachów 
łamanych polskich, mansardowych, krakowskich, 
półszczytowych i dwuspadowych, rzadziej czterospa
dowych. Materiałem pokryciowym był gont. Większość 
domów była parterowa, niektóre z gankiem. Stawiano 
też domy z facjatą w szczycie, świadczącą o istnieniu 
dodatkowych pomieszczeń na górnej kondygnacji. 
Poddasza doświetlano dymnikami w formie łezki lub 
kwadratu21. Podcienia opierały się na pięknie profilo
wanych słupach, nadproża drzwi zewnętrznych miały 
formy łuków, często ozdobnie zaciosywanych. Zdarzały 
się też domy, w których słupy podcieni połączone były 

 20 W. Kalinowski, Drewniane podcienia rynków południowej 
Lubelszczyzny, „Ochrona Zabytków” 1952, nr 2, s. 112.
 21 M. Trzewik, A. Krzak, Goraj: studium historyczno ‑rura‑
listyczne, Lublin 1991, maszynopis w archiwum WUOZ w Zamo
ściu, s. 36. 

19. Goraj, 
rynek, 1916, 
fot. A. Janowski, 
WUOZ 
Delegatura 
w Zamościu 
19. Goraj, 
market square, 
1916, photo by 
A. Janowski, 
WUOZ, the 
Zamość Branch
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belonged mainly to Jews and was burnt to the ground 
during the First World War. 

Further away from the market square, in the side 
streets, was where the farmers had their homes – more 
modest, usually consisting of a single row of rooms 
with a hall, room and chamber. The building plots 
were looser, and the predominant type of houses were 
those with their roof ridges parallel to the street, less 
often with high gables, with gabled roofs, sometimes 
with jerkin heads, often covered with straw or shingles 
(figs. 21–23). The outbuildings were most often circular 
in form, and gardens were located facing the street. 
The houses with high gables contained small shops or 
workshops, which were illuminated by large windows 
divided into small panes.23

The buildings burnt during the First World War 
were rebuilt, retaining wood as their main construc
tion material. The facades of the houses on the market 
square were, however, no longer as richly decorated as 
they were before the war. The arcades were supported 
by simple posts that were only rarely decorated with 
woodcarvings, and they were most often covered by 
gabled jerkin head or gablet roofs. These houses were 
still mainly owned by Jews.

In 1940, almost all of the wooden buildings in Goraj 
burnt down during a fire, together with the stone syna
gogue and the kahal building. The post war reconstruc
tion of the town took place without any sentimental 
returns to arcaded building forms. The urban layout 
has survived without major changes, but new houses, 
mainly of stonework, were built in place of the old ones. 
Both the few wooden houses that have survived the 

 23 M. Trzewik and A. Krzak, 1991. Goraj: studium histo‑
ryczno ‑ruralistyczne. [typescript in the WUOZ Archive in Zamość] 
Lublin: WUOZ, p. 36.

łukiem arkadowym zdobionym elementami snycer
skimi, co wyróżniało gorajskie domy spośród podob
nej zabudowy sąsiednich miasteczek (ilustr. 20). „Owe 
domy podcieniowe nie mogą się jednak równać z temi, 
jakie podał Łopaciński z bliskiego Goraja; nie ma tu 
ani tak pięknych słupów, ani tak pięknie wycinanych 
odrzwi”22. Podcienia przykrywały całą szerokość drew
nianego chodnika, ciągnącego się wzdłuż całych pierzei 
przyrynkowych. Ta wyjątkowa zabudowa, opisana tak 
szczegółowo przez Kazimierza Moszyńskiego, nale
żąca w większości do Żydów, spłonęła w czasie I wojny 
światowej.

Dalej od rynku, przy bocznych ulicach, stały domy 
rolników – skromniejsze, najczęściej jednotraktowe 
z  sienią, izbą i komorą. Zabudowa działek była luź
niejsza, przeważały domy w układzie kalenicowym, 
rzadziej szczytowym, z dwuspadowymi dachami, cza
sem z naczółkami, częściej kryte słomą niż gontem 
(ilustr. 21–23). Budynki gospodarcze ustawiano naj
częściej w formę okólnika, od strony ulicy znajdował 
się ogródek. Domy szczytowe mieściły wewnątrz małe 

 22 K. Moszyński, Budownictwo ludowe w okolicy Zamościa, 
„Teka Zamojska” 1920, z. 3, s. 44.

20. Goraj, dom podcieniowy, 1902, reprodukcja z książki Z. Glogera, Budownictwo 
drzewne i wyroby z drewna w dawnej Polsce, t. 1, Druk. W. Łazarskiego, Warszawa 1907, 
domena publiczna 
20. Goraj, arcaded house, 1902, reproduced in: Z. Gloger, 1907. Budownictwo drzewne 
i wyroby z drzewa w dawnej Polsce, vol. 1. Warszawa: Druk. W. Łazarskiego, public domain
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war and those built shortly afterwards do not contain 
elements that even to the slightest degree recall the 
buildings that made the town stand out from dozens 
of similar ones. 

A city with buildings similar to Goraj is Krasnobród, 
which consisted of three interconnected settlements 
that were established in different eras: a manorial com
plex (Podzamek), a town with a suburb and a monas
tery complex with the old village of Podklasztor. The 
town was to be a centre for trade and handicrafts serv
ing nearby villages, but in the late 18th century began 
experiencing rapid growth due to the miraculous rev
elation that took place in the mid17th century in the 
nearby forest. The pilgrimages to the holy site, and then 
the Dominicans who settled nearby, greatly influenced 
the growth and development of Krasnobród. The town’s 
foundation dates to the second half of the 16th century. 
From the beginning, its centre consisted of a four sided 
market square with four streets running from it. Pre
sumably, there was a wooden town hall in the middle 
of the market square. The frontages of the buildings 
around the market square were wooden gable fronted 
houses, although there were also houses with their roof 
ridges parallel to the street, with arcades supported 
on five, often decorated, pillars (fig. 24). The houses 
were covered by shingle jerkin head roofs with clearly 
protruding eaves. Gable roofs, most often found on 
residential attics, appeared much more rarely (figs. 25, 

sklepiki lub warsztaty, doświetlane dużymi oknami 
podzielonymi na drobne kwaterki23.

Spalone w czasie I wojny światowej budynki odbu
dowano, zachowując drewno jako materiał budowlany. 
Fasady domów przyrynkowych nie były już jednak tak 
ozdobne jak przedwojenne. Podcienia opierały się na 
prostych słupach, rzadko ozdobnie ociosywanych, 
dachy były najczęściej dwuspadowe naczółkowe lub 
półszczytowe. Domy te nadal w większości pozostawały 
w posiadaniu Żydów.

W 1940 roku w czasie wielkiego pożaru spaliła się 
prawie cała drewniana zabudowa Goraja, spłonęła też 
murowana bożnica i kahał. Powojenna odbudowa mia
sta odbywała się bez sentymentalnych powrotów do 
podcieniowych form budynków. Układ urbanistyczny 
przetrwał bez większych zmian, ale w miejsce daw
nych domów powstały nowe, w większości murowane. 
Zarówno w nielicznych drewnianych domach, które 
przetrwały wojnę, jak i domach, które powstawały zaraz 
po niej, nie znajdziemy elementów, choćby w najmniej
szym stopniu, przypominających zabudowę wyróżnia
jącą miasteczko spośród dziesiątek mu podobnych.

Miastem o zabudowie podobnej do gorajskiej był 
Krasnobród, który składał się z trzech sprzężonych 

 23 M. Trzewik, A. Krzak, Goraj: studium historyczno ‑rura‑
listyczne, Lublin 1991, maszynopis w archiwum WUOZ w Zamo
ściu, s. 36.

21. Goraj, 1952, fot. H. Kwiczała, WUOZ Delegatura 
w Zamościu 
21. Goraj, 1952, photo by H. Kwiczała, WUOZ,  
the Zamość Branch

22. Goraj, 1953, fot. H. Gawarecki, WUOZ Delegatura 
w Zamościu 
22. Goraj, 1953, photo by H. Gawarecki, WUOZ,  
the Zamość Branch

23. Goraj, 1953, fot. H. Gawarecki, WUOZ Delegatura 
w Zamościu 
23. Goraj, 1953, photo by H. Gawarecki, WUOZ,  
the Zamość Branch
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26).24 It is not known if other forms of roofs appeared 
in the town, but one can perhaps guess that the Kras
nobród style did not give way to the Goraj style.

Describing the forms of the roofs on wooden houses 
in the Zamość area, Kazimierz Moszyński emphasised 
that, “the attic roof of the gassidic [sic!] synagogue in 
Krasnobród is particularly beautiful.”25 In the photo
graphs from before the Second World War, the syna
gogue is covered with a Polish mansard roof and today 
we can only imagine the rich form of the ‘attic’ roof 
(fig. 27).

Several inns were located on the market square and 
in the neighbouring streets. Their proprietors, as was the 
case with most of the houses on the square, were Jews. 
Around the market square, there was a network of streets 
containing buildings meant for the farming population 
as well as those engaged in trade and handicrafts. 

 24 J.  Górak, 1990. Miasta i  miasteczka Zamojszczyzny. 
Zamość: Ośrodek Badań i Dokumentacji Zabytków, p. 60.
 25 K. Moszyński, 1920. “Budownictwo ludowe w okolicy 
Zamościa”. In: Teka Zamojska, book 3, p. 45.

ze sobą jednostek osadniczych powstałych w  róż
nych okresach: zespołu dworskiego (tak zwanego 
Podzamku), miasta z przedmieściem i zespołu klasz
tornego z dawną wsią Podklasztor. Miasto miało być 
ośrodkiem handlowo rzemieślniczym obsługującym 
sąsiednie wsie, jednak od końca XVIII wieku rozpo
czął się jego szybszy rozwój, spowodowany cudownym 
objawieniem, które miało miejsce w połowie XVII wieku 
w pobliskiej puszczy. Pielgrzymki do miejsca cudow
nego objawienia, następnie osadzenie w jego sąsiedztwie 
dominikanów, wpłynęły na kierunek rozwoju i zabu
dowę Krasnobrodu. Lokację miasta datuje się na drugą 
połowę XVI wieku. Od początku jego centrum stanowił 
czworoboczny rynek, z którego wychodziły cztery ulice. 
Przypuszczalnie na środku rynku stał drewniany ratusz. 
Pierzeje przyrynkowe zabudowane były drewnianymi 
domami ustawionymi szczytowo, choć zdarzały się też 
domy w układzie kalenicowym, z podcieniami wspar
tymi na pięciu, często profilowanych, słupach (ilustr. 
24). Domy przykrywały gontowe dachy naczółkowe 
z mocno wysuniętymi daszkami okapowymi. Rzadziej 
występowały dachy dwuspadowe, najczęściej znajdujące 

24–26. Krasnobród, domy w rynku, 1935, 
fot. J. Świeży, WUOZ Delegatura w Zamościu 
24–26. Krasnobród, houses in the market 
square, 1935, photo by J. Świeży, WUOZ, the 
Zamość Branch
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The wooden buildings of Krasnobród burnt down 
several times. In one of the fires, the town hall was also 
destroyed. According to written sources, it was made of 
wood, not particularly imposing, and had flats on the 
ground floor and a butcher shop in the attic.26 After 
Krasnobród lost its city rights in 1869, the seat of the 
county was transferred to Podklasztor. During the First 
World War, nearly all of the wooden buildings on the 
market square were destroyed.

With the independence regained, attempts were 
made to rebuild the houses on the market square, but 
the new houses differed from the earlier ones. They still 
had gable fronts facing the market square, but some 
of the frontages were filled with one storey, loosely 
situated houses covered by gable roofs (some with jer
kin heads) with arcades supported on three columns 
(fig. 28). The narrow passages between the houses led 
to courtyards built up with sheds, small storehouses, 
etc. There were more storied houses with their roof 
ridges parallel to the street featuring stairs placed on 
the side of the square that led to galleries on the upper 
floor. Garrets with balconies supported by pillars were 
placed on the longer stretch of the wall. The storied 
houses were also covered by gable roofs with extended 

 26 K. Słowik, 1991. Skrócone studium historyczno ‑urbani‑
styczne osady Krasnobród, woj. zamojskie. [typescript in the WUOZ 
Archive in Zamość] Lublin: WUOZ, p. 59.

się nad mieszkalnymi poddaszami (ilustr. 25, 26)24. Nie 
wiadomo, czy w miasteczku występowały jeszcze inne 
formy dachów, można się jednak domyślać, że krasno
brodzkie nie ustępowały gorajskim.

Opisując formy dachów na drewnianych domach 
z okolic Zamościa, Kazimierz Moszyński podkreślał, że 
„szczególnie piękny jest dach facjatowy bóżnicy gasy
dów [sic!] w Krasnobrodzie”25. Na fotografiach sprzed 
II wojny światowej bożnica przykryta jest już dachem 
polskim i możemy sobie dziś tylko wyobrazić bogactwo 
formy „facjatowego” dachu (ilustr. 27).

Przy rynku i przy sąsiednich uliczkach znajdowało 
się kilka domów zajezdnych. Ich właścicielami, tak jak 
większości domów przyrynkowych, byli Żydzi. Wokół 
rynku powstała sieć uliczek, przy których dominowała 
zabudowa przeznaczona dla ludności rolniczej oraz 
trudniącej się handlem i rzemiosłem.

Drewniana zabudowa Krasnobrodu płonęła kilka
krotnie. W jednym z pożarów zniszczeniu uległ również 
ratusz. Jak podają źródła, był drewniany, niezbyt oka
zały, z mieszkaniami na parterze i jatką na poddaszu26. 

 24 J. Górak, Miasta i miasteczka Zamojszczyzny, Ośrodek 
Badań i Dokumentacji Zabytków w Zamościu, Zamość 1990, 
s. 60.
 25 K. Moszyński, Budownictwo ludowe w okolicy Zamościa, 
„Teka Zamojska” 1920, z. 3, s. 45.
 26 K. Słowik, Skrócone studium historyczno ‑urbanistyczne 
osady Krasnobród, woj. zamojskie, Lublin 1991, maszynopis 
w archiwum WUOZ w Zamościu, s. 59.

27. Krasnobród, 
bożnica, przed 1939, 
autor nieznany, WUOZ 
Delegatura w Zamościu 
27. Krasnobród, 
synagogue, before 1939, 
photographer unknown, 
WUOZ, the Zamość 
Branch

28. Krasnobród, domy 
podcieniowe, 1935, 
fot. J. Świeży, WUOZ 
Delegatura w Zamościu 
28. Krasnobród, arcaded 
houses, 1935, photo by 
J. Świeży, WUOZ, the 
Zamość Branch
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eaves and gables covering galleries located on the first 
floor additionally creating an arcade on the ground 
floor of the longer wall. The windows and doors on the 
lower storey, which was still wholly or partially used 
for trade or services, were covered by shutters. The liv
ing quarters were reached by the exterior stairs from 
the courtyard or gallery. The walls were constructed 
using the corner notched log method: in single storey 
homes with visible beam ends in the corners, they were 
whitewashed (in the style of rural houses) and in storied 
houses they were partially boarded over with planks 
(fig. 29).27

The greatest changes to the spatial arrangement of 
Krasnobród, particularly in its centre, took place in the 
inter war period. At that time, Christian merchants, 
competing with Jews, built brick stalls with arcades on 
one of the frontages of the market square (fig. 30). The 
other frontages continued to be dominated by wooden 
buildings. After the Second World War, the former 
Jewish buildings were replaced by new ones, not only 
obliterating traces of the town’s former residents, but 
also the urban layout of the central part of the town. 
Individual wooden houses have survived on the roads 
leading from the centre, but today it is difficult to detect 
any specific characteristics that distinguished Krasno
bród architecture from the styles of its neighbouring 
towns. Stone buildings for trade and services were built 
on the old market square and part of the old square is 
occupied by a roundabout – a symbol of the return to 
being a big city.

Similar buildings with arcaded houses on the mar
ket square could also be found in Józefów. These were 
similar to the types of houses described above, but were 
additionally characterised by wide vestibules. The front
age of Józefów’s market square differed from those in 
the neighbouring towns in that the buildings were all 

 27 Ibid., pp. 63–66.

Po utracie przez Krasnobród praw miejskich w 1869 
roku, siedzibę gminy przeniesiono do Podklasztoru. 
W czasie I wojny światowej została zniszczona niemal 
cała drewniana zabudowa przyrynkowa.

Po odzyskaniu niepodległości podjęto próby odbu
dowy domów przyrynkowych, jednak nowe domy 
różniły się od wcześniejszych. Nadal przeważało usta
wienie szczytem do rynku, ale część pierzei zapełniły 
parterowe, luźno usytuowane domy przykryte dwuspa
dowymi dachami (niektóre z naczółkami), z podcie
niami wspartymi na trzech słupach (ilustr. 28). Wąskie 
przejścia między domami prowadziły na podwórza 
zabudowane szopami, składzikami itp. Więcej było już 
domów w układzie kalenicowym, piętrowych, z dosta
wianymi od strony rynku schodami, prowadzącymi 
na galerie w górnej kondygnacji. W dłuższej połaci 
dachu umieszczano facjatki z balkonami wspartymi 
na słupach. Dachami dwuspadowymi przykryto także 
piętrowe domy z wysuniętymi okapami oraz szczytami 
osłaniającymi galerie usytuowane na piętrze i tworzące 
podcień w parterze dłuższej ściany. Okna i drzwi dolnej 
kondygnacji, w całości bądź w części nadal przeznaczo
nej na cele handlowe lub usługowe, osłaniano okienni
cami. Do części mieszkalnej wchodziło się od podwórza 
lub galerią, do której prowadziły zewnętrzne schody. 
Ściany były konstrukcji wieńcowej: w parterowych 
domach z widocznymi ostatkami w narożach – bielone 

29. Krasnobród, domy podcieniowe, 1935, fot. J. Świeży, WUOZ Delegatura w Zamościu 
29. Krasnobród, arcaded houses, 1935, photo by J. Świeży, WUOZ, the Zamość Branch
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single or two storey gable front houses with arcades 
(figs. 31, 32). Nowa Osada, near Zamość, also had simi
lar buildings on its market square.28

A wooden town hall with arcades, built in 1775, 
stood on the market square in Józefów. It burnt down 
in 1818 along with the western part of the arcaded 
buildings on the square and was never rebuilt. Wooden 
houses were again built in place of those that burnt, and 
in the inter war period stonework buildings began to be 
constructed (fig. 33). The remaining wooden buildings 
on the market square were destroyed during the Second 
World War. The owners of most of the houses on the 
market square were Jews, who in the first half of the 
19th century constituted more than 70% of the town’s 
inhabitants. This state of affairs lasted until the Second 
World War, when the Jews of Józefów were murdered. 
Their houses also disappeared over time. 

After the war, the plots around the market square 
were gradually filled with modern buildings. A few 
wooden and brick houses from the early 20th century 
remained and were adapted to new conditions and 
needs, and next to them a silent witness to the existence 
of the Jewish community stands – by some miracle, 
the brick synagogue survived. Of the large inns, con
sidered to be the most characteristic buildings for the 
town, not a single trace remains. In the 1970s, it was 
possible to see the last gable fronted wooden manors 
and houses along the streets running from the market 

 28 K. Moszyński, 1920. “Budownictwo ludowe w okolicy 
Zamościa”. In: Teka Zamojska, book 3, p. 44.

wapnem (na wzór wiejskich domów), a w piętrowych – 
częściej szalowane deskami (ilustr. 29)27.

Największe zmiany w  układzie przestrzennym 
Krasnobrodu, a  szczególnie w  jego centrum, zaszły 
w okresie międzywojennym. W jednej z pierzei rynku 
kupcy chrześcijańscy wybudowali wówczas, konku
rencyjne dla Żydów, murowane kramy z podcieniami 
(ilustr. 30). W  pozostałych pierzejach nadal domi
nowała drewniana zabudowa. Po II wojnie świato
wej miejsce pożydowskiej zabudowy zajęła nowa, 
zacierając nie tylko ślady po dawnych mieszkańcach, 
ale też układ urbanistyczny centralnej części miasta. 
W  uliczkach oddalonych od centrum zachowały się 
jeszcze pojedyncze drewniane domy, jednak trudno 
dziś doszukać się w nich jakichś specyficznych cech, 
odróżniających budownictwo krasnobrodzkie od tego 
w  sąsiednich miejscowościach. Przy dawnym rynku 
pobudowano murowane budynki usługowo handlowe, 
a część dawnego placu zajęło rondo – symbol powrotu 
do wielkomiejskości.

Podobną zabudowę, z podcieniowymi domami 
w rynku, posiadał również Józefów. Występowały tu 
zbliżone do omówionych powyżej typy domów dodat
kowo charakteryzujące się szerokimi sieniami przejaz
dowymi. Pierzeje rynku józefowskiego wyróżniały się 
spośród sąsiednich miasteczek tym, że całe były zabu
dowane szczytowymi domami podcieniowymi, jedno
kondygnacyjnymi i dwukondygnacyjnymi (ilustr. 31, 

 27 Tamże, s. 63–66.

30. Krasnobród, kramy murowane 
w rynku, lata 60. XX wieku, autor 
nieznany, Archiwum Państwowe 
w Zamościu 
30. Krasnobród, brick stalls at the 
market square, 1960s, photographer 
unknown, State Archive in Zamość

31. Józefów, rynek, 1906, autor 
nieznany, WUOZ Delegatura 
w Zamościu 
31. Józefów, market square, 1906, 
photographer unknown, WUOZ, the 
Zamość Branch
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square and on the town’s main route (figs. 34, 35). They 
were replaced by new, brick houses with structures 
far removed from the earlier buildings. The market 
square, despite retaining its former shape, was partially 
subordinated to commercial, service and transporta
tion functions.

Besides wooden residential and mixed residential
services buildings with arcades, an important element 
of the cultural landscape of the small towns of the 
Zamość region were crafts houses. They stood on the 
market square or in the streets leading from it, some
times outside the city centre, and their presence was 
permanently etched into the history of folk architecture. 
Despite the fact that in the past certain crafts flour
ished in every town (weaving, shoemaking, making 
sieves, pottery) and after farming were often a source 
of income for many families, today we do not see craft 
houses in any of these old towns. An exception to this 
is the Sieve Makers’ House (Dom Sitarski) in Biłgoraj.

Frampol – a small town in the north west of the 
region – had exceptional buildings and urban layout. 
Established in the mid18th century as a crafts and 
trading town, Frampol was a peculiar weaving centre. 
Besides weaving, shoemaking and pottery also flour
ished here, but they did not place a large role in the 
town’s development. From the mid19th century to 
the Second World War, the inhabitants of Frampol, in 
almost equal proportions, were Poles and Jews.

Frampol’s urban layout is based on the renaissance 
plans of an ideal city. When the town was founded, it 
had the largest quadrangular market square in Poland 

32). Podobną zabudowę przyrynkową miała także Nowa 
Osada koło Zamościa28.

Na józefowskim rynku stał drewniany ratusz z pod
cieniami, wybudowany w 1775 roku. Spłonął w 1818 
roku razem z zachodnią częścią podcieniowej zabudowy 
rynku i nigdy nie został odbudowany. W miejscach 
po spalonych, po raz kolejny, drewnianych domach, 
w okresie międzywojennym zaczęto budować domy 
murowane (ilustr. 33). Pozostała drewniana zabudowa 
rynku została zniszczona w czasie II wojny światowej. 
Właścicielami większości domów przyrynkowych byli 
Żydzi, którzy już w pierwszej połowie XIX wieku sta
nowili ponad 70 proc. mieszkańców miasteczka. Taki 
stan przetrwał do wybuchu II wojny światowej, podczas 
której wymordowano józefowskich Żydów. Ich domy 
też z czasem zniknęły.

Po wojnie działki wokół rynku stopniowo zabudo
wywano współczesnymi budynkami. Pozostały nie
liczne drewniane i murowane domy z początku XX 
wieku, adaptowane do nowych warunków i potrzeb, 
a obok nich milczący świadek żydowskiej społeczno
ści – jakimś cudem ocalała murowana synagoga. Po 
wielkich domach zajezdnych, uważanych za najbar
dziej charakterystyczne obiekty w zabudowie miasta, 
nie został żaden ślad. Przy uliczkach odchodzących 
od rynku i przy głównym trakcie miejskim, w latach 
70. XX wieku można było spotkać ostatnie drewniane 
dworki i domy w ustawieniu szczytowym (ilustr. 34, 

 28 K. Moszyński, Budownictwo ludowe w okolicy Zamościa, 
„Teka Zamojska” 1920, z. 3, s. 44.

32. Józefów, dom podcieniowy, 
1935, fot. J. Świeży, WUOZ 
Delegatura w Zamościu 
32. Józefów, arcaded house, photo 
by J. Świeży, WUOZ, the Zamość 
Branch

33. Józefów, dom podcieniowy, 
fot. B. Krauze, WUOZ Delegatura 
w Zamościu 
33. Józefów, arcaded house, photo 
by B. Krauze, WUOZ, the Zamość 
Branch
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and one of the largest in Europe, measuring approx. 
225 × 225 metres. The market square was surrounded 
by two belts of circular streets, and four exit streets 
ran from its corners. In 1852, it was reduced in size 
by the construction of two additional blocks of build
ings, which remain there today. At present, it measures 
140 × 140 metres. The residential and economic build
ings in Frampol were built of wood, as were the first 
church and synagogue. In 1865, the only brick build
ing was the mikveh (Jewish ritual bath).29 As in most 
towns, the market square and the streets were unpaved. 
The plots around the market square were built up with 
wooden houses for traders and craftsmen, and the way 
for arranging the buildings was dictated by the width 
of the lot and the available light (fig. 36).30 They were 
most often single storey corner notched log buildings 
covered by gable and hipped roofs (on rare occasions 
with gablet roofs) with shingles or battens.

The gable fronted, free standing residential build
ings were a  characteristic feature of the buildings 
behind the block. All of them were located on the 
borders of the plots, while between the street and the 
building were gardens, usually surrounded by a fence 
(fig. 37). The fronts of the houses faced south and east. 
They were erected on a  rectangular plan using the 

 29 L. Kozakiewicz, 1968. Frampol, woj. lubelskie, pow. Biłgo‑
raj. Studium historyczno ‑urbanistyczne. [typescript in the WUOZ 
Archive in Zamość] Warszawa, p. 4.
 30 Ibid., p. 6.

35). W  ich miejsce pobudowano nowe, murowane 
budynki, daleko odbiegające bryłą od wcześniejszej 
zabudowy. Rynek, chociaż zachował swój historyczny 
kształt, został częściowo podporządkowany funkcjom 
handlowo usługowym i komunikacyjnym.

Obok drewnianej mieszkalnej i  mieszkalno
usługowej zabudowy podcieniowej, istotnym ele
mentem krajobrazu kulturowego wielu miasteczek na 
Zamojszczyźnie były domy rzemieślnicze. Stawiane 
w rynku lub ulicach odchodzących od niego, czasem 
poza centrum miasta, swoją obecnością trwale wpi
sały się w historię budownictwa ludowego. Mimo że 
w przeszłości w każdym miasteczku kwitło jakieś rze
miosło (tkactwo, szewstwo, sitarstwo, garncarstwo), 
obok rolnictwa często będące źródłem utrzymania dla 
wielu rodzin, dzisiaj w żadnym z dawnych miasteczek 
nie znajdziemy domu rzemieślniczego. Wyjątkiem jest 
dom sitarski w Biłgoraju.

Wyjątkową zabudowę i  układ urbanistyczny 
posiadał Frampol  – małe miasteczko w  północno
zachodnich rejonach Zamojszczyzny. Frampol powstał 
w połowie XVIII wieku jako miasto rzemieślniczo
handlowe, skupiające przede wszystkim tkaczy. Obok 
tkactwa rozwijało się tu także szewstwo i garncarstwo, 
ale nie odegrały one większej roli w rozwoju miasta. 
Od połowy XIX wieku do II wojny światowej miesz
kańcami Frampola, prawie w równych proporcjach, 
byli Polacy i Żydzi.

Układ urbanistyczny Frampola powstał w oparciu 
o wzorce renesansowych planów miasta idealnego. 

34. Józefów, domy przy ulicy, 
1955, fot. M. Kurzątkowski, 
WUOZ Delegatura w Zamościu 
34. Józefów, houses by 
the street, 1955, photo by 
M. Kurzątkowski, WUOZ, the 
Zamość Branch

35. Józefów, dom przy 
głównej ulicy, 1955, 
fot. M. Kurzątkowski, WUOZ 
Delegatura w Zamościu 
35. Józefów, house by the 
main street, 1955, photo by 
M. Kurzątkowski, WUOZ, the 
Zamość Branch
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corner notched log technique or corner notched with 
post and plank construction, with prominent beam
ends. The houses mainly had a single row of rooms, 
though in rare instances they were two bayed, and con
sisted of a room (always located in the southern part 
of the house), hallway and chamber or an alcove. The 
room, which was where the weaving workshop was 
located, was illuminated by a single large window facing 
south and a smaller one facing west. The hipped and 
gablet roofs were covered with shingles, and the walls 
were whitewashed with lime (figs. 38, 39).31

What distinguished Frampol from other towns in 
the Zamość region was the way the building plots out
side of the market square were filled with barns and 
other outbuildings. The relative narrowness of the plots 
resulted in a high density of barns, which were packed 
tightly together, and created a type of façade for the 
outlying streets. They were set on a tight street front
age, with varying lengths of roof ridges, and sometimes 
with eaves sticking out over the barn doors. The barns 
were built using the corner notched log technique out 
of sawn or hewn beams. They were built on a rectan
gular plan with passable threshing floors on an axis. 
The raftered roofs were covered by shingles or thatch 
(figs. 40, 41). Although the barns’ compact arrangement 
posed the risk of fires, sources about Frampol do not 
mention any large incidents similar to the ones that 
happened in other towns.

This arrangement of the plot with the roof ridge of 
the house laid out perpendicular to the street and the 
roof ridge of the barn parallel allowed the closing of 
the lot on its shorter sides, creating an additional large 
square with convenient access though the wide barn 
doors both from the front and the fields. The other out
buildings were arranged on an extension of the house’s 
axis, in its immediate vicinity and sometimes connected 

 31 Ibid., p. 21.

W momencie założenia miasteczko posiadało naj
większy w Polsce, i jeden z największych w Europie, 
kwadratowy rynek o wymiarach około 225 × 225 m. 
Rynek otoczony był dwoma pasami ulic obwodowych, 
a z naroży wybiegały cztery ulice wylotowe. W 1852 
roku został zmniejszony poprzez wyznaczenie dwóch 
dodatkowych bloków zabudowy, które przetrwały 
do czasów współczesnych. Obecnie ma wymiary 
140 × 140  m. Zabudowa mieszkalna i  gospodarcza 
Frampola była drewniana, drewniane były również 
pierwszy kościół i synagoga. W 1865 roku jedynym 
murowanym budynkiem była łaźnia żydowska29. Rynek 
i ulice, jak w większości miasteczek, były niezabruko
wane. Parcele bloku przyrynkowego zabudowane były 
drewnianymi domami handlarzy i  rzemieślników, 
a sposób ustawienia budynków podyktowany był sze
rokością parceli i dostępem światła (ilustr. 36)30. Domy 
mieszkalne ustawiane były kalenicowo lub szczytowo 
do rynku. Najczęściej były to parterowe budynki kon
strukcji wieńcowej, przykryte dachami dwu i cztero
spadowymi, rzadziej półszczytowymi – gontowymi lub 
dranicowymi.

Cechą charakterystyczną zabudowy tylnego bloku 
były szczytowe i  wolno stojące domy mieszkalne. 
Wszystkie zlokalizowane były przy granicy parceli, 

 29 L. Kozakiewicz, Frampol, woj. lubelskie, pow. Biłgoraj. 
Studium historyczno ‑urbanistyczne, Warszawa 1968, maszynopis 
w archiwum WUOZ w Zamościu, s. 4.
 30 Tamże, s. 6.

36. Frampol, zabudowa przed 1939, autor nieznany, WUOZ Delegatura w Zamościu 
36. Frampol, buildings from before 1939, photographer unknown, WUOZ, the Zamość Branch
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with the barn by a shared roof. The general rule was 
to place them on the borders of the property. The area 
free of buildings was separated from other properties 
by a fence. This method of property development was 
transmitted from the traditional peasant farmsteads 
to the city.32 While wooden barns were subsequently 
replaced by wooden brick outbuildings, the barn streets 
have survived to modern times. It is still a rarity among 
towns, not only in the Zamość region (fig. 42).

In September 1939, the Germans bombarded 
Frampol as part of a Luftwafe exercise similar to the 
one carried out two years before in the Basque town 
of Guernica. All of the buildings around the market 
square and in the streets surrounding it were destroyed. 
Reconstruction of the northern and western parts of the 
town started already during the war. The murder of the 
Jewish population during the Second World War was 
reflected in the rebuilding of the destroyed town. The 
plots owned before the war by Jews, particularly in the 
eastern and southern parts of town, remained empty 
for a long time. It was only in the late 1960s and early 
1970s that they began to be filled with new buildings 
(figs. 43–45).

New brick residential and residential commercial 
buildings fill almost all of the streets in Frampol today. 
The last of the weavers’ houses were torn down in 
the late 1970s. Wooden houses are today a rarity in 

 32 Ibid., p. 8.

natomiast między ulicą a budynkiem występował ogró
dek, zazwyczaj otoczony płotem (ilustr. 37). Domy 
zwrócone były frontami ku południowi i wschodowi. 
Wznoszono je na rzucie prostokąta, w konstrukcji wień
cowej lub wieńcowej mieszanej z sumikowo łątkową, 
z wydatnymi ostatkami. Domy były w większości jed
notraktowe, rzadziej dwutraktowe, i składały się z izby 
(lokalizowanej zawsze w południowej części domu), 
sieni i komory lub alkierza. Izby, w których stały warsz
taty tkackie, doświetlane były jednym dużym oknem 
od południa i mniejszym od wschodu. Czterospadowe 
i półszczytowe dachy kryto gontem, a ściany bielono 
wapnem (ilustr. 38, 39)31.

To, co wyróżnia Frampol spośród miasteczek 
Zamojszczyzny, to właśnie sposób zabudowy działek 
pozarynkowych wypełnianych stodołami i  innymi 
budynkami gospodarczymi. Stosunkowo wąskie par
cele powodowały wielkie zagęszczenie stodół, które 
stawiane ściśle jedna obok drugiej, tworzyły swoistą 
elewację ulicy obrzeżnej. Stawiano je w zwartej pie
rzei ulicznej zróżnicowanej długością kalenicy, a cza
sem występującymi przed linię dachu okapami nad 
wierzejami. Stodoły budowane były w  konstrukcji 
wieńcowej, z przerzynanych lub ociosywanych bali. 
Wznoszono je na rzucie prostokąta, z przejezdnymi 
boiskami na osi. Dachy krokwiowe kryto gontem lub 
słomą (ilustr. 40, 41). Mimo że zwarty układ stodół 

 31 Tamże, s. 21.

37. Frampol, domy, 1953, fot. M. Kurzątkowski, 
WUOZ Delegatura w Zamościu 
37. Frampol, houses, 1953, photo by 
M. Kurzątkowski, WUOZ, the Zamość Branch

38. Frampol, ulica Tkacka, 1953, 
fot. M. Kurzątkowski, WUOZ Delegatura w Zamościu 
38. Frampol, Tkacka Street, 1953, photo by 
M. Kurzątkowski, WUOZ, the Zamość Branch

39. Frampol, dom tkacki, 1953, fot. M. Kurzątkowski, 
WUOZ Delegatura w Zamościu 
39. Frampol, loom house, 1953, photo by 
M. Kurzątkowski, WUOZ, the Zamość Branch
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Frampol. Although some represent the best qualities of 
traditional construction, they have been systematically 
replaced by new brick buildings that rarely contain any 
of the regional architectural forms.

Another city with a distinctive urban landscape 
including wooden houses for craftsmen was Biłgoraj. 
Established in the late 17th century, it was already 
a well known centre for sieve making a century later, 
which was at its heyday in the 19th century. The city 
centre was a quadrilateral market square with frontages 
consisting of single storey wooden houses with arcades 
on the gables – typical of buildings in most small towns 
in the region. The town hall was also built of wood, and 
was surrounded by stalls and stands.33

The city repeatedly burnt down. The dense wooden 
buildings were conducive to the spread of fire and were 
often damaged, but were also quickly rebuilt. From 
the mid19th century, the wooden houses around the 
market square began to be replaced by brick single and 
multi storey houses located on the longer side of the 
market square. Biłgoraj’s market square was dominated 
by buildings with commercial functions. The brick par
ish church and the synagogue, which was first wooden 
then made of brick, were built nearby.

 33 R.  Szczygieł, “Dzieje Biłgoraja w  XVII–XVIII w.”. In: 
J. Markiewicz, R. Szczygieł and W. Śladkowski, 1985. Dzieje 
Biłgoraja. Lublin: Towarzystwo Regionalne w Biłgoraju, p. 38.

stwarzał niebezpieczeństwo pożarów, w opracowaniach 
o Frampolu brak jest informacji o większych pożarach, 
tak jak to bywało w wielu podobnych miasteczkach.

W takim układzie parcel, kiedy szczytowo usta
wiony dom i kalenicowo ustawiona stodoła zamykały 
parcelę na jej krótszych bokach, uzyskiwano stosun
kowo duży majdan z dogodnym, zarówno od frontu, 
jak i od pól, dojazdem przez szerokie wierzeje stodół. 
Pozostałe budynki gospodarcze sadowiono na przedłu
żeniu osi domu, w bezpośrednim sąsiedztwie, a nie
kiedy łączono je jednym dachem ze stodołą. Generalną 
zasadą było stawianie ich na granicy parceli. Przestrze
nie wolne od zabudowy grodzono płotami z desek. 
Taki sposób zagospodarowania działki był przenie
sieniem tradycyjnej zagrody chłopskiej do miasta32. 
Chociaż drewniane stodoły sukcesywnie wymieniano 
na drewniano murowane budynki gospodarcze, ulice 
stodolne przetrwały do czasów współczesnych. Nadal 
jest to ewenement wśród miasteczek, nie tylko na 
Zamojszczyźnie (ilustr. 42).

We wrześniu 1939 roku Niemcy zbombardowali 
Frampol w ramach ćwiczeń Luftwafe, podobnie jak 
dwa lata wcześniej zrobiono to w baskijskim miasteczku 
Guernica. Cała zabudowa przyrynkowa, oraz przy uli
cach otaczających rynek, została zniszczona. Północną 
i zachodnią część miasta zaczęto odbudowywać jeszcze 
w czasie wojny. Wymordowanie ludności żydowskiej 

 32 Tamże, s. 8.

40. Frampol, stodoły, 1959, fot. W. Wolny,  
WUOZ Delegatura w Zamościu 
40. Frampol, barns, 1959, photo by W. Wolny,  
WUOZ, the Zamość Branch

41. Frampol, stodoły, 1959, fot. W. Wolny,  
WUOZ Delegatura w Zamościu 
41. Frampol, barns, 1959, photo by W. Wolny,  
WUOZ, the Zamość Branch

42. Frampol, ulica Butlerowska, 1968, 
fot. L. Kozakiewicz, WUOZ Delegatura w Zamościu 
42. Frampol, Butlerowska Street, 1968, photo  
by L. Kozakiewicz, WUOZ, the Zamość Branch
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The sieve makers’ houses were located in the streets 
running from the market square and further away to 
the south of the city centre. The crafts buildings con
sisted of two types of houses: the first, more archaic, 
were described by Oskar Kolberg. These houses had 
gables facing the street, loosely constructed, erected 
with the use of the corner notched log technique with 
end beams in the corners and consisting of a small 
door and a large window in the side wall facing the 
courtyard. On the side of the house was a fence and 
an entrance gate covered by a small, shingled canopy 
leading to the courtyard and lined with brick tiles and 
a wooden gallery. These houses were covered by high 
shingled (or, in rare cases, thatched) roofs usually sup
ported by three or four posts. On one side of the house 
was a workshop where women made hair sieves, on 
the other side was an apartment consisting of a room 
and an alcove or chamber. The windows were crude 
or ‘double hung’, usually with twelve (and sometimes 
with eighteen) small glass panes in three rows. They 
were equipped on the outside with shutters painted 
blue (‘pearl or sapphire’34).

The second type were wide front corner notched 
log houses with a porch on the axis, situated with their 
roof ridges parallel to the street. These were buildings 

 34 O. Kolberg, 1883. Lud. Jego zwyczaje, sposób życia, mowa, 
podania, przysłowia, obrzędy, gusła, zabawy, pieśni, muzyka 
i tańce, vol. 16: Lubelskie. Kraków, p. 65.

w  czasie II wojny światowej miało swoje odbicie 
w odbudowie zniszczonego miasta. Parcele należące 
przed wojną do Żydów, szczególnie we wschodniej 
i południowej części miasta, przez długi czas stały puste. 
Dopiero na przełomie lat 60. i 70. XX wieku zaczęto 
wypełniać je nowymi budynkami (ilustr. 43–45).

Nowa, murowana zabudowa mieszkalna i miesz 
kalno  handlowa wypełnia dziś prawie wszystkie fram
polskie ulice. Ostatnie domy tkackie zostały rozebrane 
w końcu lat 70. XX wieku. Drewniane domy są dziś we 
Frampolu rzadkimi reliktami. Mimo że niektóre repre
zentują najlepsze cechy tradycyjnego budownictwa, są 
systematycznie zastępowane przez nowe, murowane 
budynki, w których rzadko można odnaleźć regionalne 
formy architektoniczne.

Innym miastem z wyróżniającą się w krajobrazie 
miejskim drewnianą zabudową rzemieślniczą, był Bił
goraj. Założony pod koniec XVII wieku, sto lat później 
był już znanym ośrodkiem sitarstwa, które szczyt roz
woju osiągnęło w XIX wieku. Centrum miasta stano
wił kwadratowy rynek, w którego pierzejach stanęły 
parterowe, drewniane domy z podcieniem w szczy
cie  – typowe dla zabudowy większości miasteczek 
w regionie. Drewniany był też ratusz, wokół którego 
postawiono kramy i stragany33.

 33 R.  Szczygieł, Dzieje Biłgoraja w  XVII–XVIII w., [w:] 
J. Markiewicz, R. Szczygieł, W. Śladkowski, Dzieje Biłgoraja, 
Towarzystwo Regionalne w Biłgoraju, Lublin 1985, s. 38.

43. Frampol, rynek, pierzeja zach., 1958, 
fot. M. Kurzątkowski, WUOZ Delegatura w Zamościu 
43. Frampol, market square, eastern frontage, 1958, 
photo by M. Kurzątkowski, WUOZ, the Zamość 
Branch

44. Frampol, rynek, pierzeja zach., 1958, 
fot. M. Kurzątkowski, WUOZ Delegatura w Zamościu 
44. Frampol, market square, eastern frontage, 1958, 
photo by M. Kurzątkowski, WUOZ, the Zamość 
Branch

45. Frampol, nowy dom w rynku, 1956, 
fot. M. Kurzątkowski, WUOZ Delegatura w Zamościu 
45. Frampol, new house in the market square, 1958, 
photo by M. Kurzątkowski, WUOZ, the Zamość 
Branch
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set on a square plan with an arterial hall and an interior 
arrangement identical or close to what is described 
above, covered with a shingled gablet or hipped roof. 
They were built on high foundations, which is why 
they resemble wooden and brick manor suburban 
houses.35 Behind the residential buildings were the 
outbuildings. There were also occasional residential
commercial sievemaking houses, with a storehouse for 
fuel, a chicken coop or pigsty under a shared roof or 
in an annexe.36 Some of the sieve makers’ houses were 
boarded with pine planks or plastered (figs. 46–49).

The sieve makers’ houses have not survived even 
though they were considered to be a particularly char
acteristic feature of Biłgoraj. Those that survived the 
Second World War were torn down in the post war 
years and replaced by new brick houses and multi
family blocks (fig.  50). The only surviving sieve
maker’s house in the city centre is now a museum for 
the craft of sieve making.

Biłgoraj also boasted a specific type of house known 
as ‘Tatar style’. These were wooden blockwork houses, 
standing with their gables facing the street and covered 
by a shingled hipped roof with wide eaves. There were 
no windows in the front wall; there was only a small 
entrance with a semicircular lintel (fig. 51). One of these 
houses still existed in the 1980s, but it was demolished.

The post war policy of the local authorities of 
Biłgoraj was oriented towards rebuilding the dev
astated city, during which it was planned to give it 
a “modern architectural look while maintaining the 
traditional urban layout of Biłgoraj.”37 As can be seen, 

 35 J. Górak, 1994. Regionalne formy architektury drewnia‑
nej na tle zagadnień osadniczych. Zamość: Państwowa Służba 
Ochrony Zabytków, p. 31.
 36 E.J. Sadowska, “Budownictwo drewniane Zamojszczyzny 
w zbiorach Archiwum Instytutu Historii Architektury i Kon
serwacji Zabytków Politechniki Krakowskiej”. In: M. Fornal, 
D. Kawałko and S. Orłowski, eds. 1995. Przyczynki do etnografii 
Zamojszczyzny. Materiały ogólnopolskiej sesji popularno ‑naukowej 
Zamość 22–24. IX. 1995. Zamość: Polskie Towarzystwo Ludoznaw
cze Oddział w Zamościu, p. 97.
 37 J. Markiewicz, “Biłgoraj w Polsce Ludowej”. In: J. Markie
wicz, R. Szczygieł and W. Śladkowski, 1985. Dzieje Biłgoraja. 
Lublin: Towarzystwo Regionalne w Biłgoraju, p. 285.

Miasto paliło się kilkakrotnie. Drewniana, ścisła 
zabudowa sprzyjająca rozprzestrzenianiu się ognia, ule
gała zniszczeniom, szybko ją jednak odbudowywano. 
Od połowy XIX wieku drewniane domy przyrynkowe 
zaczęto zastępować murowanymi parterowymi i pię
trowymi, sytuowanymi już dłuższą ścianą do rynku. 
Rynek biłgorajski zdominowała zabudowa o  funkcji 
handlowej. W  jego sąsiedztwie pobudowano muro
wany kościół parafialny oraz początkowo drewnianą, 
a następnie murowaną synagogę.

Domy sitarzy stawiano przy ulicach wybiegających 
z  rynku i dalszych, na południe od centrum miasta. 
Zabudowę rzemieślniczą stanowiły dwa typy domów: 
pierwszy, bardziej archaiczny, został opisany przez 
Oskara Kolberga. Był to dom ustawiony szczytem do 
ulicy, w  luźnej zabudowie, wzniesiony w konstrukcji 
węgłowej z ostatkami w narożach, posiadający niskie 
drzwi i  szerokie okna w ścianie bocznej – od strony 
podwórza. Z boku domu był płot (parkan) i brama 
wjazdowa przykryta daszkiem gontowym, prowadząca 
na obszerne podwórze, wykładane płytami kamien
nymi i drewnianymi chodnikami. Dom taki kryty był 
wysokim dachem gontowym, rzadziej słomianym, 
z podcieniami wspartymi zwykle na trzech lub czterech 
słupach. Z jednej strony domu była pracownia, gdzie 
kobiety wyrabiały włosiane sita, z drugiej – mieszkanie 
składające się z izby i alkierza lub komory. Okna były 
proste lub „dwoiste podługowate”, zwykle z dwuna
stoma (a niekiedy z osiemnastoma) szybkami w trzech 
rzędach. Na zewnątrz opatrzone były okiennicami 
pomalowanymi na błękitno, „perłowo lub szafirowo”34.

Drugi typ stanowiły domy szerokofrontowe kon
strukcji węgłowej, z gankiem na osi, ustawione kalenicą 
do ulicy. Były to budynki na planie prostokąta z sienią 
przelotową, o układzie wnętrza identycznym lub zbli
żonym do opisanego wyżej, kryte gontowym dachem 
dymnikowym lub czterospadowym. Wznoszono 
je na wysokiej podmurówce, dlatego przypominały 

 34 O. Kolberg, Lud. Jego zwyczaje, sposób życia, mowa, poda‑
nia, przysłowia, obrzędy, gusła, zabawy, pieśni, muzyka i tańce, 
t. 16: Lubelskie, Kraków 1883, s. 65.
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however, it was carried out without preserving the 
‘traditional’ sieve makers’ buildings “characteristic of 
Biłgoraj”. The on going building of a “wooden town 
with architecture reminiscent of traditional, small
town construction techniques” is not well accepted 
either by cultural theorists or regionalists. The idea 
of creating a ‘small town’ consisting of new buildings, 
translocated sacred buildings and other structures as 
well as a reconstructed Orthodox Church and a syna
gogue from around Grodno is also not accepted by 
many of the city’s residents. Furthermore, some of the 

wyglądem drewniane i murowane dworki podmiej
skie35. Z tyłu budynków mieszkalnych stawiano obiekty 
gospodarcze. Sporadycznie występowały też domy 
sitarskie mieszkalno gospodarcze, ze składem opału, 
kurnikiem lub chlewem pod wspólnym dachem lub 
w przybudówce36. Niektóre domy sitarskie były sza

 35 J. Górak, Regionalne formy architektury drewnianej na tle 
zagadnień osadniczych, Państwowa Służba Ochrony Zabytków, 
Zamość 1994, s. 31.
 36 E.J. Sadowska, Budownictwo drewniane Zamojszczyzny 
w zbiorach Archiwum Instytutu Historii Architektury i Konserwacji 

46. Biłgoraj, dom podcieniowy, około 
1905, autor nieznany, WUOZ Delegatura 
w Zamościu 
46. Biłgoraj, arcaded house, c. 1905, 
photographer unknown, WUOZ, the 
Zamość Branch

47. Biłgoraj, domy drewniane, 1957, 
fot. H. Gawarecki, WUOZ Delegatura 
w Zamościu 
47. Biłgoraj, wooden houses, 1957, photo 
by H. Gawarecki, WUOZ, the Zamość 
Branch

48. Biłgoraj, domy drewniane, 1957, 
fot. H. Gawarecki, WUOZ Delegatura 
w Zamościu 
48. Biłgoraj, wooden houses, 1957, photo 
by H. Gawarecki, WUOZ, the Zamość 
Branch

49. Biłgoraj, dom sitarski, 1972, autor 
nieznany, WUOZ Delegatura w Zamościu 
49. Biłgoraj, sieve maker’s house, 1972, 
photographer unknown, WUOZ, the 
Zamość Branch

50. Biłgoraj, dom sitarski, 1979, 
fot. J. Górak, WUOZ Delegatura 
w Zamościu 
50. Biłgoraj, sieve maker’s house, 1979, 
photo by J. Górak, WUOZ, the Zamość 
Branch

51. Biłgoraj, dom tatarski, reprodukcja 
fotografii z 1929, autor nieznany, WUOZ 
Delegatura w Zamościu 
51. Biłgoraj, Tatar house, photo 
reproduction from 1929, photographer 
unknown, WUOZ, the Zamość Branch
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‘small town’ buildings have little in common with the 
regional architecture.

Another trade village was Tyszowce, located near 
Czermno, considered to be the capital of the historic 
Czerwieński Castles. Tyszowce received its Magdeburg 
rights in 1419. In the history books, it joined, among 
others, the confederation against Sweden in 1655 and 
had a thriving cobblers’ guild. The cobblers of Tyszowce 
were famous throughout Poland for their ‘Tyszowiak’ 
shoes. Besides the cobblers, several other craftsmen’s 
guilds operated here. 

Established on the trade route between Lublin and 
Lviv, the city has a quadrilateral market square dedi
cated to local trade needs. It was bordered to the north 
by the jurydyka settlement of Ostrów with crafts build
ings as well as the suburbs of Zamłynie and Dębina. 
The city’s urban space was changed in the 19th century, 
when the new suburb of Majdan was established. 

Tyszowce was very frequently hit by fires, which 
destroyed the closely built houses. On the surviving 
19th century maps, the developed blocks around the 
market square with plots for built up homes with vary
ing façade widths are clearly visible. Until the early 
19th century, the buildings were exclusively built of 
wood. Around the market square were single storey, 
arcaded houses owned by merchants, inn and pub keep
ers that combined business and residential functions.38 
The houses were either gable fronted or had their roof 
ridges parallel to the street. They were blockwork 
constructions and covered by gable roofs with ham
mered shingles (fig. 52). The residential features of the 
buildings were evidenced by the wide attics covered 
by gabled roofs supported by posts. In externally posi
tioned houses, the attics were built both on the rooftop 
and at the end of the hipped roof (fig. 53).39

The inns as well as the houses belonging to the 
wealthiest merchants standing on the market square 

 38 J. Studziński, 1988. Tyszowce woj. zamojskie. Studium 
histo ryczno ‑urbanistyczne. [typescript in the WUOZ Archive in 
Zamość] Lublin, p. 53.
 39 J.  Górak, 1990. Miasta i  miasteczka Zamojszczyzny. 
Zamość: Ośrodek Badań i Dokumentacji Zabytków, p. 98.

lowane pionowymi deskami lub otynkowane (ilustr. 
46–49).

Domy sitarskie nie zachowały się pomimo tego, 
że były uznawane za szczególnie charakterystyczne 
dla Biłgoraja. Te, które przetrwały II wojnę światową, 
w latach powojennych zostały rozebrane, a w ich miej
sce postawiono nowe murowane domy i bloki wie
lorodzinne (ilustr. 50). W  jedynej ocalałej zagrodzie 
sitarskiej w centrum miasta, znajduje się dziś muzeum 
prezentujące rzemiosło sitarskie.

W Biłgoraju występował też specyficzny typ domu 
nazywanego tatarskim. Były to drewniane domy zrę
bowe, stojące szczytem do ulicy, kryte czterospado
wym dachem gontowym z szerokim okapem. W ścianie 
frontowej nie było okien, znajdowało się tylko niskie 
wejście z półkolistym nadprożem (ilustr. 51). Jeden 
z takich domów istniał jeszcze w latach 80. XX wieku, 
został jednak rozebrany.

Polityka powojenna władz Biłgoraja skierowana 
była na odbudowę zniszczonego działaniami wojen
nymi miasta, podczas której planowano nadać mu 
„nowoczesny wyraz architektoniczny, przy zachowaniu 
tradycyjnego, charakterystycznego dla Biłgoraja układu 
urbanistycznego”37. Jak można zauważyć, odbyło się 
to jednak bez zachowania „tradycyjnego, charakte
rystycznego dla Biłgoraja” budownictwa sitarskiego. 
Trwająca od kilku lat budowa „drewnianego miasteczka 
z architekturą nawiązującą do tradycji budownictwa 
małomiasteczkowego” nie jest najlepiej przyjmowana, 
zarówno przez kulturoznawców, jak i  regionalistów. 
Pomysły tworzenia „miasteczka”, składającego się 
z  nowych budynków, translokowania zabytkowych 
świątyń i innych obiektów oraz rekonstruowania cer
kwi czy synagogi spod Grodna, nie zachwycają rów
nież wielu mieszkańców miasta. Tym bardziej, że część 
z „miasteczkowych” budynków ma niewiele wspólnego 
z regionalnym budownictwem.

Zabytków Politechniki Krakowskiej, [w:] Przyczynki do etnogra‑
fii Zamojszczyzny, Polskie Towarzystwo Ludoznawcze Oddział 
w Zamościu, Zamość 1995, s. 97.
 37 J. Markiewicz, Biłgoraj w Polsce Ludowej, [w:] Dzieje Bił‑
goraja, Towarzystwo Regionalne w Biłgoraju, Lublin 1985, s. 285.
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had service halls. Behind the houses were outbuildings, 
often commercial storehouses.40

The crafts buildings were located in the suburbs or 
the jurydyka settlement. In the 1980s, there were still 
several wooden houses originally belonging to cob
blers dating from the first half of the 19th century in 
Zamłynie (fig. 54). These single storey corner notched 
log houses were covered by gable roofs that in the past 
were covered with shingles or thatched. The interiors 
were double bayed, the gable walls in the front had two 
windows, the longitudal walls (facing the courtyard) 
had one large window divided into several dozen small 
panes that illuminated the room with the workshop.

In addition to residential buildings, the city also had 
three wooden Orthodox churches, a Catholic church, 
a synagogue and mikveh as well as mills, butcher shops 
and a Jewish school. At the end of the 19th century, 
the wooden holy places, which had been destroyed 
by another fire, were replaced by a brickwork church, 
synagogue and Orthodox church; only the Catholic 
church remains today. During the Second World War, 
more than half of the buildings in Tyszowce were burnt 
down or destroyed as a result of the conflict.

 40 Ibid.

Innym miasteczkiem rzemieślniczym były 
Tyszowce, położone w  sąsiedztwie Czermna uzna
wanego za stolicę dawnych Grodów Czerwieńskich. 
Tyszowce prawo magdeburskie otrzymały w 1419 roku. 
W historii zapisały się między innymi konfederacją 
przeciw Szwedom w 1655 roku oraz prężnie działają
cym cechem szewskim. Szewcy tyszowieccy wykony
wali słynne na całą Rzeczpospolitą buty „tyszowiaki”. 
Oprócz szewskiego, działało tu jeszcze kilka mniejszych 
cechów rzemieślniczych.

Utworzone przy trakcie handlowym prowadzącym 
z Lublina do Lwowa miasto miało prostokątny rynek 
przeznaczony na potrzeby lokalnego handlu. Od pół
nocy przylegała do miasta jurydyka Ostrów z zabudową 
rzemieślniczą oraz przedmieścia: Zamłynie i Dębina. 
Układ przestrzenny miasta zmienił się w XIX wieku, 
kiedy powstało nowe przedmieście – Majdan.

Tyszowce były wyjątkowo często nawiedzane 
przez pożary, które niszczyły ustawione ściśle obok 
siebie domy. Na zachowanych XIX wiecznych mapach 
widoczne jest zagospodarowanie bloków przyrynko
wych, z działkami zabudowanymi domami o różnych 
szerokościach fasad. Do początków XIX wieku zabu
dowa była wyłącznie drewniana. Wokół rynku stały 
parterowe domy podcieniowe należące do kupców, 
szynkarzy i właścicieli zajazdów, które łączyły funkcję 

52. Tyszowce, rynek, 1917, zbiory 
R. Horbaczewskiego, WUOZ Delegatura  
w Zamościu 
52. Tyszowce, market square, 1917,  
see R. Horbaczewski, WUOZ,  
the Zamość Branch

53. Tyszowce, dom drewniany w rynku, 1938,  
autor nieznany, WUOZ Delegatura w Zamościu 
53. Tyszowce, wooden house in the market square, 
1938, photographer unknown, WUOZ,  
the Zamość Branch

54. Tyszowce, dom mieszkalno ‑rzemieślniczy na 
Zamłyniu, 1982, fot. S. Stadnicki, WUOZ Delegatura 
w Zamościu 
54. Tyszowce, residential ‑trade house in Zamłynie, 
1982, photo by S. Stadnicki, WUOZ, the Zamość 
Branch
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The town was rebuilt after the war, but without 
preserving the historical spatial layout as well as the 
characteristic forms for regional architecture. The cur
rent market square is lined with trees and surounded 
with styleless brick buildings. Several architecturally 
interesting brick houses from the early 20th century 
still present in the streets cutting through the city cen
tre stand out from the contemporary buildings. In the 
streets running from the market square and the main 
streets running through the town, one can find the last 
single storey wooden houses squeezed between the 
new multi storey buildings. The houses were built in 
the 1930s or 1950s and do not have the characteristics 
specific for the region’s brick or wooden architecture 
(figs. 55, 56).

Travelling around the ‘wooden’ towns of the Zamość 
region, it is worth stopping by the historical buildings 
of Szczebrzeszyn and Tomaszów Lubelski.

Szczebrzeszyn is one of the oldest cities in the area, 
dating from the mid13th century. At the end of the 
16th century, it was incorporated into the Zamojski 
Estate. The first buildings in the town, which lay on 
the trade route between eastern and western Europe, 
were wooden. They were centred around a rectangular 
market square, which contained four blocks of densely
packed buildings for trade and crafts. The structures 
on the outer edges were more loosely arranged, indicat
ing their agricultural character. On the market square 
there was the town hall with market stalls, presumably 
wooden like the other buildings. In the 17th century, 
two stonework churches and a synagogue were built 
near the market square and the previously existing 
Orthodox church.

In the mid17th and early 18th centuries, the town 
was destroyed several times by the Tatars, Cossacks 
and Swedes. The wooden houses around the market 
square burnt down many times and were rebuilt anew 
after each fire. The rebuilding of the town at the end 
of the 17th century has changed its character. Stone 
houses with deep, vaulted cellars were built in place of 
the burnt buildings on the eastern and southern sides 

usługową z  mieszkalną38. Domy usytuowane były 
szczytowo lub kalenicowo. Wznoszone były w kon
strukcji zrębowej i przykryte dwuspadowymi dachami 
pobitymi gontem (ilustr. 52). Funkcje mieszkalne pod
daszy zdradzały szerokie facjatki przykryte dwuspado
wymi daszkami wspartymi na słupach. W skrajnych 
domach facjatki budowano zarówno w szczycie, jak 
i w połaci dachu (ilustr. 53)39.

Domy zajezdne, a także te należące do zamożniej
szych kupców, stojące przy rynku, miały sienie prze
jazdowe. Z  tyłu, za domem, znajdowały się budynki 
gospodarcze, często składy handlowe40.

Zabudowa rzemieślnicza stała na przedmieściach 
oraz na jurydyce. Jeszcze pod koniec lat 80. XX wieku 
na Zamłyniu było kilka drewnianych domów, pocho
dzących z pierwszej połowy XIX wieku, należących 
w przeszłości do szewców (ilustr. 54). Parterowe domy 
o konstrukcji wieńcowej przykryte były dwuspado
wymi dachami, w  przeszłości krytymi gontem lub 
słomą. Wnętrza były dwutraktowe, w szczytowej ścia
nie frontowej znajdowały się dwa okna, w podłużnej 
(od strony podwórza) jedno duże okno, podzielone na 
kilkanaście kwaterek, doświetlające izbę z warsztatem.

Oprócz zabudowy mieszkalnej w mieście były też 
trzy drewniane cerkwie, kościół, bożnica, mykwa, 
a także młyny, jatki rzeźnicze i żydowskie szkoły. Pod 
koniec XIX wieku w miejsce drewnianych świątyń, 
zniszczonych przez kolejny pożar, wybudowano muro
wany kościół, bożnicę i cerkiew, z których do czasów 
współczesnych przetrwała tylko świątynia katolicka. 
W czasie II wojny światowej ponad połowa zabudowy 
Tyszowiec spłonęła lub została zniszczona w wyniku 
działań wojennych.

Po wojnie podjęto odbudowę miasteczka, jednak 
bez zachowania historycznego układu przestrzennego 

 38 J. Studziński, Tyszowce woj. zamojskie. Studium histo‑
ryczno ‑urbanistyczne, Lublin 1988, maszynopis w  archiwum 
WUOZ w Zamościu, s. 53.
 39 J. Górak, Miasta i miasteczka Zamojszczyzny, Ośrodek 
Badań i Dokumentacji Zabytków w Zamościu, Zamość 1990, 
s. 98.
 40 Tamże, s. 98.
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oraz form charakterystycznych dla regionalnego 
budownictwa. Dzisiejszy rynek to zadrzewiony skwer, 
wokół którego stoją murowane, bezstylowe domy. Kilka 
murowanych domów z początku XX wieku, stojących 
przy ulicy przecinającej środek miasta, wyróżnia się 
wśród współczesnej zabudowy ciekawą architekturą. 
W uliczkach odchodzących od rynku i głównej ulicy 
przecinającej miasteczko, można znaleźć ostatnie 
drewniane, parterowe domy, wciśnięte między nowe, 
piętrowe budynki. Domy powstałe w latach 30. lub 50. 
XX wieku nie posiadają już cech specyficznych dla daw
nego regionalnego budownictwa – ani drewnianego, 
ani murowanego (ilustr. 55, 56).

Podróżując po drewnianych miasteczkach Zamoj
szczyzny, warto zatrzymać się przy historycznej zabu
dowie Szczebrzeszyna i Tomaszowa Lubelskiego.

Szczebrzeszyn jest jednym z najstarszych miast na 
Zamojszczyźnie, datowanym na połowę XIV wieku. Pod 
koniec XVI wieku został włączony do Ordynacji Zamoj
skiej. Pierwsza zabudowa miasta, leżącego przy szlaku 
handlowym ze wschodu na zachód Europy, była drew
niana. Skupiała się wokół prostokątnego rynku, przy 
którym wyznaczono cztery bloki zwartej zabudowy 

55. Tyszowce, ulica Kościelna, 
stara i nowa zabudowa, 2014, 
fot. M. Fornal 
55. Tyszowce, Kościelna Street, old 
and new buildings, 2014,  
photo by M. Fornal

56. Tyszowce, ulica Kościelna, 
stara i nowa zabudowa, 2014, 
fot. M. Fornal 
56. Tyszowce, Kościelna Street, old 
and new buildings, 2014,  
photo by M. Fornal

57. Szczebrzeszyn, rynek, 1939, autor nieznany, Archiwum Państwowe w Zamościu 
57. Szczebrzeszyn, market square, 1939, photographer unknown, State Archive in 
Zamość

58. Szczebrzeszyn, rynek, pierzeja płn., około 1920, autor nieznany, WUOZ Delegatura 
w Zamościu 
58. Szczebrzeszyn, market square, northern frontage, c. 1920, photographer unknown, 
WUOZ, the Zamość Branch

59. Szczebrzeszyn, dom przy placu Kościuszki, lata 40. XX w., autor nieznany, Archiwum 
Państwowe w Zamościu 
59. Szczebrzeszyn, house in Kościuszki Square, 1940s, photographer unknown, State 
Archive in Zamość
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of the market square.41 The remaining sides contained 
predominantly wooden buildings (figs. 57, 58).

The stonework tenement buildings on the market 
square were modelled after the Zamość tenements with 
secondary structures – single storeyed with wooden 
arcades. The buildings were gable fronted, the cellars 
below them came out in front of the house’s external 
face, the roofs were covered with shingles. The decora
tion of the façade was limited to stone portals modestly 
decorated with mouldings, sometimes ornamented 
with prominent lintels (fig. 59).42

In 1832, when the city burnt down again, in accord
ance with the recommendations of the Government 
Commission an order was issued for stone houses to 
be built in place of the burnt wooden ones. These also 
included the arcades on the market square. However, 
this order was cancelled at the request of the residents 
who preferred the wooden arcades (and even prepared 
a design for them). In this way, in the mid19th cen
tury, the market square was surrounded by stone and 
wooden house fronts with wooden arcades and shops, 
which were destroyed in subsequent fires (fig. 60).43

Most of the surviving wooden houses date to the 
19th century. At that time, there were three types 
of buildings in the city: arcaded ones on the market 
square, manor houses (often with porches) in the sur
rounding streets, and on the outskirts – rural cottages 
with outbuildings surrounding the interior courtyard 
or extending along the borders of the property, which 
were demarcated by fences made of sticks or boards 
(figs. 61–63).

As Kazimierz Moszyński wrote, in the Szcze
brzeszyn area and quite probably on the outskirts of 
town, the cottages were smaller and closer to the origi
nal buildings. Half of the house consisted of the living 
room, with whitewash directly on the wooden walls, 

 41 J. Kubiak, 1968. Szczebrzeszyn, pow. zamojski, woj. lubelskie. 
Studium historyczno ‑urbanistyczne do planu zagospodarowania 
przestrzennego miasta. [typescript in the WUOZ Archive in 
Zamość] Warszawa, p. 29.
 42 Ibid., p. 30.
 43 Ibid., p. 33.

rzemieślniczo handlowej. Zabudowa obrzeży była 
luźniejsza, co świadczy o  jej rolniczym charakterze. 
W rynku stał ratusz z kramnicami, przypuszczalnie 
drewniany – tak jak pozostałe budynki. W XVII wieku 
w bliskim sąsiedztwie rynku i  istniejącej już muro
wanej cerkwi wybudowano dwa murowane kościoły 
i synagogę.

W połowie XVII i na początku XVIII wieku mia
steczko było kilkakrotnie niszczone przez Tatarów, 
Kozaków i Szwedów. Drewniane domy przy rynku pło
nęły wiele razy, a po każdym pożarze były stawiane na 
nowo. Odbudowa miasta w końcu XVII wieku zmieniła 
jego charakter. We wschodniej i południowej pierzei 
rynku, w miejsce spalonych, stanęły murowane domy 
z głębokimi, przesklepionymi piwnicami41. W pozo
stałych pierzejach dominowała drewniana zabudowa 
(ilustr. 57, 58).

Murowane kamienice przyrynkowe wzorowane 
były na zamojskich kamienicach z zabudowy drugo
rzędnej – jednokondygnacyjnych z drewnianymi pod
cieniami. Budynki usytuowane były szczytowo, piwnice 
pod nimi wychodziły przed lico domu, dachy kryto 
gontem. Dekoracja fasad ograniczała się do kamien
nych, skromnie profilowanych portali, ozdobionych 
czasem wydatnym nadprożem (ilustr. 59)42.

W 1832 roku, po kolejnym pożarze miasta, zgodnie 
ze wskazaniami Komisji Rządowej wydano zarządze
nie, aby w  miejsce spalonych drewnianych domów 
stawiać murowane. Takie też miały być podcienia 
w  rynku. Na wniosek mieszkańców, którzy woleli 
drewniane podcienia (i  opracowali nawet ich pro
jekt) zarządzenie to jednak anulowano. Tym spo
sobem w  połowie XIX wieku rynek został otoczony 
murowanymi i  drewnianymi domami frontowymi 
z drewnianymi podcieniami i sklepami, zniszczonymi 
w kolejnych pożarach (ilustr. 60)43.

 41 J. Kubiak, Szczebrzeszyn, pow. zamojski, woj. lubelskie. 
Studium historyczno ‑urbanistyczne do planu zagospodarowania 
przestrzennego miasta, Warszawa 1968, maszynopis w archiwum 
WUOZ w Zamościu, s. 29.
 42 Tamże, s. 30.
 43 Tamże, s. 33.
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in which the framework beams were visible (the walls 
were not covered by layers of lime plaster). There was 
only a small number of windows, and there were no 
‘twin’ cottages with shared ‘eaves’. The hall was not in 
the centre, but slightly to the side – in the same part 
of the building as the chamber.44 These houses were 
covered by hipped roofs smoothly thatched with straw.

Arcaded houses have definitely survived until the 
end of the 1920s. On the market square there were 
houses of diverse forms, sizes and functions. This was 
recalled by Philip Bibel, a Jew from Szczebrzeszyn who 
emigrated to North America in 1926: “In my day, in the 
very centre of the town there was a large, empty square. 

 44 K. Moszyński, 1920. “Budownictwo ludowe w okolicy 
Zamościa”. In: Teka Zamojska, book 3, p. 29.

Większość zachowanych drewnianych domów 
pochodzi z XIX wieku. Wtedy to w mieście wyodrębniły 
się trzy typy zabudowy: w rynku podcieniowa, w ota
czających go ulicach dworkowa (często z gankami), a na 
obrzeżach wiejska – chałupy z zabudowaniami gospo
darczymi otaczającymi wewnętrzne podwórze lub cią
gnącymi się wzdłuż granicy parceli, otoczone płotami 
wykonanymi z chrustu lub desek (ilustr. 61–63).

Jak opisywał Kazimierz Moszyński, w okolicach 
Szczebrzeszyna, a więc i zapewne na obrzeżach miasta, 
chałupy były mniejsze i bliższe pierwotnej zabudowie. 
Połowę domu stanowiła izba mieszkalna, wybielona 
wprost na drewnianych ścianach, w której bale zrębu 
były widoczne (ściany nie były pokryte warstwą tynku 
wapiennego). Liczba okien była mniejsza, a chałup 
„bliźnich” o wspólnym „ocapie”, nie spotykano. Sień 
była nie na środku, a nieco z boku – w części budynku, 
w której znajdowała się komora44. Domy te kryte były 
czterospadowymi dachami, poszytymi słomą na gładko.

 44 K. Moszyński, Budownictwo ludowe w okolicy Zamościa, 
„Teka Zamojska” 1920, z. 3, s. 29.

60. Szczebrzeszyn, rynek, zbiory 
A. Nowakowskiego, WUOZ Delegatura 
w Zamościu 
60. Szczebrzeszyn, market square, see 
A. Nowakowski, WUOZ, the Zamość Branch

61. Szczebrzeszyn, rynek, pierzeja płd., 
1966, fot. J. Szandomirski, WUOZ Delegatura 
w Zamościu 
61. Szczebrzeszyn, market square, south 
frontage, 1966, photo by J. Szandomirski, 
WUOZ, the Zamość Branch

62. Szczebrzeszyn, ulica Wyzwolenia, 1959, 
fot. M. Kurzątkowski, WUOZ Delegatura 
w Zamościu 
62. Szczebrzeszyn, Wyzwolenia Street, 
1959, photo by M. Kurzątkowski, WUOZ, the 
Zamość Branch

63. Szczebrzeszyn, ulica Zamojska przed 
1939, autor nieznany, WUOZ Delegatura 
w Zamościu 
63. Szczebrzeszyn, Zamojska Street before 
1939, photographer unknown, WUOZ, the 
Zamość Branch



185

Its four corners were also exit streets, each running in 
a different direction. In the middle of the square, the 
authorities built an ugly, boxy building then known as 
the Town Hall. […] The remaining part of the mar
ket square looked as follows: the frontages were filled 
with shops run by Jews. From the side where the cel
lars were located by the street, below the arcades were 
stalls where only vendors had permanent places. […] 
Behind the stalls were the main shops […]. Their own
ers lived above them. On the other side, also below the 
roof, were non kosher and kosher butcher shops, sev
eral shops and two iron warehouses. The next wall was 
crowded with Jewish shops: with sweets, groceries, two 
barbershops and, at the end, a small, clean house with 
a small signboard […]. The final frontage of the market 
square was made up of neat buildings with shops on the 
ground floor. It was closed by a group of houses belong
ing to my family: a carpenter’s workshop, the homes 
of my grandparents and the Tulkop family (the fam
ily of my mother’s aunt) as well as a small house built 
after my parents’ marriage. The last house on this side, 
neighbouring with my parents’ property, was a large 
building owned by the Tałanda family. The building 
was grand, with an elegant garden in the front […] An 
open entrance could be found […] going into a large, 
well maintained courtyard […]. In the courtyard there 
was a cowshed for several cows and behind it was yet 
another garden and some buildings […]. There was also 
an orchard.”45 From this description, one can conclude 
that the buildings around the market square were not 
uniform, single storey and multi storeyed, completely 
wooden or made of stone with wooden arcades, ‘urban’ 
and typical of the agricultural suburbs. The specific 
accents of these buildings were the wooden arcades 
on the stonework houses, even those standing along 
the representative Zamojska Street (the only paved one 
then).

During the Second World War, the buildings in 
Szcze brzeszyn did not themselves suffer as much as in 

 45 P. Bibel, 2012. Szebreszin. Warszawa: Tomasz Pańczyk, 
pp. 60, 61.

Domy podcieniowe przetrwały na pewno do końca 
lat 20. XX wieku. Przy rynku stały domy o zróżnico
wanej formie, wielkości i funkcjach. Wspominał o tym 
Philip Bibel, pochodzący ze Szczebrzeszyna Żyd, który 
w 1926 roku wyjechał do Ameryki Północnej: „W moich 
czasach w miasteczku, w samym centrum znajdował się 
duży, pusty plac. Cztery jego narożniki były równocze
śnie drogami wyjazdowymi, z których każda prowadziła 
w innym kierunku. Na środku placu władze wybudo
wały brzydki, kanciasty budynek zwany wtedy Rathau
sem […]. Pozostała część rynku wyglądała następująco: 
pierzeje wypełniały sklepy prowadzone przez Żydów. 
Z tej strony, gdzie przy ulicy mieściły się piwnice, pod 
podcieniami stały kramy, gdzie swoje stałe miejsca 
miały tylko przekupki […]. Z tyłu, za straganami znaj
dowały się główne sklepy […]. Nad nimi mieszkali ich 
właściciele. Z drugiej strony, również pod dachem, 
były niekoszerne i koszerne jatki, kilka sklepów i dwa 
składy żelazne. Na kolejnej ścianie tłoczyły się małe 
żydowskie sklepiki: ze słodyczami, spożywcze, dwóch 
fryzjerów i w końcu mały czysty dom z niewielkim 
szyldem […]. Ostatnią pierzeję rynku tworzyły zadbane 
budynki ze sklepami na parterze. Zamykał ją zespół 
domów należących do mojej rodziny: warsztat stolarski, 
domy moich dziadków i rodziny Tulkopów (rodzina 
ciotki mojej matki) oraz mały domek wybudowany po 
ślubie moich rodziców. Ostatnim domem z tej strony, 
sąsiadującym z posesją rodziców, był duży budynek 
rodziny Tałandów. Budynek był okazały, z eleganckim 
ogrodem od frontu […]. Czynne wejście znajdowało się 
[…] od strony czysto utrzymanego dużego podwórza 
[…]. W podwórzu stała obora dla kilku krów, za nią 
był jeszcze jeden ogród i budynki […]. Był również 
sad owocowy”45. Z tego opisu można wywnioskować, 
że zabudowa wokół rynku była niejednolita, parterowa 
i piętrowa, cała drewniana lub murowana z drewnia
nymi podcieniami, „miejska” i typowa dla rolniczych 
przedmieść. Specyficznym akcentem tej zabudowy były 
właśnie drewniane podcienia stojące przy murowanych 

 45 P. Bibel, Szebreszin, wyd. Tomasz Pańczyk, Warszawa 
2012, s. 60, 61.
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the other towns mentioned above. The Jewish popu
lation was murdered there or deported to the Bełżec 
death camp and other places. Some of the formerly 
Jewish homes – which were in poor condition – were 
pulled down, others were renovated or converted and 
new owners moved in. Wooden manor houses and 
simple cottages survived in several small streets and 
on the outskirts of town, but not a single trace remains 
of the wooden arcades. The façades of the stonework 
tenements were converted and covered with siding and 
fleecy texture plaster. The architectural details vanished, 
and the wooden joinery was replaced with aluminium 
and plastic. The layout of the interior was changed; 
the vaulting was destroyed and replaced with flat ceil
ings. The development of the market square was also 
changed – a few years ago, it was subject to ‘restoration’. 
Today, on the western side of the market square there is 
a tree lined square, the representative eastern part with 
the beetle monument in front of the town hall is used as 
a place for mass events. The city centre does not in any 
way remind that of the old Szczebrzeszyn.

Located on the trade route from Lviv to Lublin via 
Bełz, from the end of 16th century the estate city of 
Tomaszów has been developing. Its spatial configura
tion is comparable to the ideal plan of Zamość, but its 
buildings never matched it. The quadrilateral market 
square, larger by half than that of Zamość, was sur
rounded by wooden arcaded houses in dense configura
tion, with their gables either perpendicular or parallel 
to the street – depending on the size of the plot (fig. 64). 

domach, nawet wzdłuż reprezentacyjnej i jedynej wów
czas zabrukowanej ulicy Zamojskiej. 

W czasie II wojny światowej sama zabudowa Szcze
brzeszyna nie ucierpiała tak, jak w innych opisanych 
wyżej miastach. Ludność żydowska została wymor
dowana na miejscu lub wywieziona do obozu zagłady 
w Bełżcu i innych miejscowości. Część domów poży
dowskich – w złym stanie – rozebrano, inne – wyre
montowane lub przebudowane – zostały zasiedlone. 
Drewniane domy o charakterze dworkowym i proste 
chałupy przetrwały przy kilku uliczkach i na przed
mieściach, po podcieniach nie pozostał żaden ślad. 
Fasady murowanych kamienic przebudowano, pokryto 
sidingiem i barankowym tynkiem. Zniknęły detale 
architektoniczne, drewnianą stolarkę zastąpiła alumi
niowa i plastikowa. Zmieniono rozplanowanie wnętrz, 
zniszczono sklepienia, zastępując je płaskimi sufitami. 
Zmieniło się też zagospodarowanie rynku, który przed 
kilku laty poddany został rewaloryzacji. Obecnie od 
strony zachodniej rynek jest zadrzewionym skwerem, 
część wschodnia  – reprezentacyjna, z  pomnikiem 
chrząszcza przed ratuszem – wykorzystywana jest jako 
miejsce organizacji masowych imprez. Centrum miasta 
w niczym już nie przypomina dawnego Szczebrzeszyna.

Na szlaku handlowym ze Lwowa, przez Bełz, do 
Lublina, od końca XVI wieku rozwijało się ordynackie 
miasto Tomaszów Lubelski. Jego układ przestrzenny 
porównywany jest do idealnego planu Zamościa, ale 
zabudowa nigdy mu nie dorównywała. Kwadratowy 
rynek, większy o  połowę od zamojskiego, otaczały 
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The roofs were of different forms (hipped, jerkin head, 
gablet and Polish mansard, which were rarely seen in 
small towns) and covered with shingles.46 One factor 
that sets Tomaszów apart is that it never had a town 
hall. In the streets leading from the market square, the 
buildings were loosely placed and outbuildings stood 
next to the residential ones (figs. 65, 66).

Like most similar small towns, Tomaszów was 
destroyed many times. The wooden buildings burnt 
down and were replaced by new ones. Until the early 
19th century, the city’s buildings were all wooden. The 
exceptions were a group of synagogue and kahal build
ings and the Trinity monastery.

At the beginning of the 18th century, the market 
square lost the appearance of a typical market. Wooden 
stalls where Jews traded were erected nearly in the cen
tre. The stalls were separated by small, narrow streets, 
which over time and with the uncontrolled expansion 
of the stalls have become increasingly cramped. The 

 46 J.  Górak, 1990. Miasta i  miasteczka Zamojszczyzny. 
Zamość: Ośrodek Badań i Dokumentacji Zabytków, p. 91.

drewniane domy podcieniowe w zwartej zabudowie, 
ustawione szczytowo lub kalenicowo – w zależności od 
wielkości działki (ilustr. 64). Dachy o różnych formach 
(czterospadowe, naczółkowe, półszczytowe i, rzadko 
spotykane w miasteczkach, polskie łamane) kryte były 
gontem46. Charakterystyczne dla Tomaszowa Lubel
skiego jest to, że nigdy nie posiadał ratusza. W ulicach 
odchodzących od rynku zabudowa była luźniejsza, 
a obok domów mieszkalnych stawiano budynki gospo
darcze (ilustr. 65, 66).

Tomaszów Lubelski, tak jak większość podobnych 
miasteczek, był wielokrotnie niszczony. Drewniane 
budynki płonęły, a w  ich miejsce powstawały nowe. 
Do początków XIX wieku zabudowa miasta była drew
niana. Wyjątki stanowiły zespół bożnico kahalny 
i klasztor Trynitarzy.

Na początku XVIII wieku rynek stracił swój typowy 
wygląd. Niemal na środku postawiono drewniane 

 46 J. Górak, Miasta i miasteczka Zamojszczyzny, Ośrodek 
Badań i Dokumentacji Zabytków w Zamościu, Zamość 1990, 
s. 91.

64. Tomaszów Lubelski, rynek, około 1939, autor nieznany, WUOZ 
Delegatura w Zamościu 
64. Tomaszów Lubelski, market square, c. 1939, photographer unknown, 
WUOZ, the Zamość Branch

65. Tomaszów Lubelski, ulica Lwowska, przed 1939, autor nieznany, 
Muzeum Regionalne im. Janusza Petera w Tomaszowie Lubelskim 
65. Tomaszów Lubelski, Lwowska Street, before 1939, photographer 
unknown, Janusz Peter Regional Museum in Tomaszów Lubelski

66. Tomaszów Lubelski, ulica Lwowska, przed 1939, autor nieznany, WUOZ 
Delegatura w Zamościu 
66. Tomaszów Lubelski, Lwowska Street, before 1939, photographer 
unknown, WUOZ, the Zamość Branch

67. Tomaszów Lubelski, kramnice w rynku, około 1914, autor nieznany, 
Muzeum Regionalne im. Janusza Petera w Tomaszowie Lubelskim 
67. Tomaszów Lubelski, stalls in the market square, c. 1914, photographer 
unknown, Janusz Peter Regional Museum in Tomaszów Lubelski
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constantly increasing number of stalls led to the forma‑
tion of rows “under one roof ” (fig. 67).47 In 1938, some 
of the stalls were demolished, thus straightening and 
shortening the road towards Zamość. The remainder, 
despite their poor state, survived even to the beginning 
of the Second World War. After the Germans entered 
Tomaszów, the stalls were destroyed and replaced with 
lawns.48

In the first decade of the 20th century, there were 
still wooden and brickwork houses with arcades around 
the market square. They were multi ‑bayed with an 
arcade on the rooftop that was supported on five pillars, 
covered by large gablet roofs.49 They were demolished 
in the mid‑1930s.

In the 1920s, two brickwork market halls with arcaded 
balconies were erected on the north‑ and south  ‑eastern 

 47 J.  Peter, 1947. Szkice z  przeszłości miasta kresowego. 
Zamość: J. Peter, p. 41.
 48 Ibid., p. 42.
 49 W.  Kalinowski, 1952. Drewniane podcienia rynków 
południowej Lubelszczyzny, Ochrona Zabytków, no. 2, p. 115.

kramy, w których handlowali Żydzi. Kramy przedzie‑
lone były wąskimi uliczkami z czasem, przez niekon‑
trolowaną rozbudowę kramnic, coraz ciaśniejszymi. 
Ciągle zwiększająca się liczba kramów spowodowała 
wytworzenie się szpalerów „pod jednym dachem” 
(ilustr. 67)47. W 1938 roku rozebrano część kramnic, 
prostując i skracając w ten sposób drogę w kierunku 
Zamościa. Pozostałe, mimo złego stanu, przetrwały 
nawet do początku II wojny światowej. Po wkroczeniu 
Niemców do Tomaszowa Lubelskiego kramnice roze‑
brano, a w ich miejscu urządzono trawniki48.

W pierwszej dekadzie XX wieku przy rynku stały 
jeszcze drewniane i murowane domy podcieniowe. Były 
to budowle wielotraktowe, z podcieniem w szczycie 
wspartym na pięciu słupach, nakryte wielkimi gon‑
towymi dachami półszczytowymi49. Rozebrano je 
w połowie lat 30. XX wieku.

 47 J. Peter, Szkice z przeszłości miasta kresowego, nakładem 
własnym, Zamość 1947, s. 41.
 48 Tamże, s. 42.
 49 W. Kalinowski, Drewniane podcienia rynków południowej 
Lubelszczyzny, „Ochrona Zabytków” 1952, nr 2, s. 115.

68. Tomaszów Lubelski, płd.-zach. pierzeja rynku i murowane kramy, około 1920, autor nieznany, 
https:www.facebook.com/oldtomaszow, [dostęp: 20.09.2015] 
68. Tomaszów Lubelski, south -eastern frontage of the market square and stone stalls, c. 1920, 
photographer unknown, https:www.facebook.com/oldtomaszow, [accessed: 20.09.2015]

69. Tomaszów Lubelski, płn.-zach. pierzeja rynku, autor nieznany, Archiwum Państwowe w Zamościu 
69. Tomaszów Lubelski, north -eastern frontage of the market square, photographer unknown, State 
Archive in Zamość

70. Tomaszów Lubelski (na pierwszym planie z prawej strony ruiny synagogi), 1939, autor nieznany, 
Muzeum Regionalne im. Janusza Petera w Tomaszowie Lubelskim 
70. Tomaszów Lubelski (in the foreground on the right are the ruins of the synagogue), 1939, 
photographer unknown, Janusz Peter Regional Museum in Tomaszów Lubelski
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sides of the market square; they were covered by high 
Kraków ‑style mansard roofs, which were rare not only 
in cities in the region, but also throughout the country 
(fig. 68). On the other side of the market square stood 
a fire tower which – like the wooden teashop known as 
‘czajnia’ that originally stood there – helped obliterate 
the city’s historical layout. The halls were demolished 
in the 1970s, laying groundwork for the construction of 
a roundabout and modern residential and commercial 
buildings (fig. 69). The brick watchtower and wooden 
teashop were demolished after the war, distorting the 
city’s former urban layout even further.

During the Second World War, the buildings of 
Tomaszów Lubelski were destroyed. The Jewish dis‑
trict located in the south ‑western part of the city was 
particularly hard ‑hit (fig. 70). The wooden houses on 
the market square were being successively demolished, 
with the last destroyed in the late 1990s. Today, all of 
the buildings around the market square are brick and – 
except for a few buildings on the southern side dat‑
ing to the early 20th century – are mostly modern and 
styleless.

For many years, no city ‑specific types of houses 
developed in Tomaszów Lubelski. It was only during 
the inter ‑war period that there appeared wooden and 

W latach 20. XX wieku w południowo ‑zachodniej 
i północno ‑zachodniej pierzei rynku, postawiono dwie 
murowane hale targowe z arkadowymi podcieniami, 
przykryte wysokimi dachami krakowskimi – niespo‑
tykane nie tylko w miastach w regionie, ale także na 
terenie całego kraju (ilustr. 68). Po drugiej stronie 
rynku stanęła wieża strażacka, która – tak jak stojąca 
naprzeciw drewniana herbaciarnia, tak zwana czajnia – 
przyczyniła się do zatarcia historycznego planu miasta. 
Hale rozebrano w latach 70. XX wieku, przygotowując 
teren rynku pod budowę ronda i nowoczesnej zabu‑
dowy mieszkalnej i handlowej (ilustr. 69). Murowaną 
strażnicę i drewnianą czajnię po wojnie rozbudowano, 
zacierając jeszcze bardziej historyczny układ urbani‑
styczny miasta.

W czasie II wojny światowej zabudowa Tomaszowa 
Lubelskiego została zniszczona. Szczególnie ucierpiała 
dzielnica żydowska znajdująca się w  południowo‑
‑zachodniej części miasta (ilustr. 70). Drewniane 
domy przyrynkowe sukcesywnie rozbierano, ostatnie 
zniknęły pod koniec lat 90. XX wieku. Obecnie cała 
zabudowa przyrynkowa jest murowana i – poza kil‑
koma budynkami w południowej pierzei pochodzą‑
cymi z początku XX wieku – w większości współczesna 
i bezstylowa.

71. Tomaszów Lubelski, drewniany magistrat (przeniesiony 
do miejscowości Rebizanty k. Suśca), przed 1939, autor 
nieznany, Muzeum Regionalne im. Janusza Petera 
w Tomaszowie Lubelskim 
71. Tomaszów Lubelski, wooden town hall (moved to the 
village of Rebizanty near Susiec), before 1939, photographer 
unknown, Janusz Peter Regional Museum in Tomaszów 
Lubelski

72. Tomaszów Lubelski, budynek Sejmiku 
Powiatowego z 1925, autor nieznany, Muzeum 
Regionalne im. Janusza Petera w Tomaszowie 
Lubelskim 
72. Tomaszów Lubelski, building of the District 
Assembly, 1925, photographer unknown, Janusz Peter 
Regional Museum in Tomaszów Lubelski

73. Tomaszów Lubelski, ulica 29 Listopada, 
1956, fot. R. Kazimierski, WUOZ Delegatura 
w Zamościu 
73. Tomaszów Lubelski, 29-Listopada Street, 
1956, photo by R. Kazimierski, WUOZ, the 
Zamość Branch
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brick houses imitating the so called ‘national style’, 
which was experiencing its heyday in the Republic. 
On plots along the exit roads stood wooden manor 
houses with porches on the axis, covered with heavy 
shingled roofs – hipped, jerkin head and gable. The 
brick villas and public buildings represented different 
types of architecture, always with high architectural 
values (figs. 71–73).50 Despite the reconstruction and 
loss of valuable details, these structures still bear wit
ness to the high class of their builders and first owners. 

Only a few wooden houses remain in Tomaszów, 
often hidden deep inside allotments, behind modern 
buildings or in areas far from the centre. They represent 
a manor house style, with porches on the axis and gable 
(or, more rarely, hipped) jerkin head roofs. A house in 
Lwowska Street, outside the town centre, stands out 
from the others, and is shrouded by several legends 
from the distant past. It is probably the oldest wooden 
building in town, perhaps dating from as early as the 
17th century. Despite being inhabited for decades, it 
is in poor condition. The incredible structure is domi
nated by its large hipped roof. Remnants of a partially 
ruined porch can be found along the central axis. The 
high attic covers an unusually elaborate chamber, and 
its multi bay form and interior layout suggests it could 

 50 J.  Górak, 1990. Miasta i  miasteczka Zamojszczyzny. 
Zamość: Ośrodek Badań i Dokumentacji Zabytków, p. 92.

Przez całe lata w  Tomaszowie Lubelskim nie 
wykształcił się żaden charakterystyczny dla mia
sta typ domu, dopiero w okresie międzywojennym 
pojawiły się domy drewniane i murowane, naśladu
jące tak zwany styl narodowy przeżywający wówczas 
największy rozkwit na terenie Rzeczypospolitej. Na 
działkach wzdłuż ulic wylotowych stanęły drewniane 
dworki z gankami na osi, przykryte ciężkimi dachami 
gontowymi – czterospadowymi, naczółkowymi i dwu
spadowymi. Murowane wille i gmachy użyteczności 
publicznej reprezentowały różne typy architektury, 
zawsze o dużych walorach architektonicznych (ilustr. 
71–73)50. Mimo przebudów i utraty cennych detali, 
obiekty te nadal świadczą o  klasie budowniczych 
i pierwszych właścicieli.

Z  drewnianej zabudowy mieszkalnej pozostało 
w  Tomaszowie Lubelskim niewiele domów, często 
ukrytych w głębi działek, za współczesnymi budyn
kami, albo w  miejscach oddalonych od centrum. 
Reprezentują styl dworkowy, z gankami na osi i dwu
spadowymi, rzadziej czterospadowymi, naczółkowymi 
dachami. Wśród tych domów wyróżnia się stojący przy 
ulicy Lwowskiej, poza strefą śródmiejską, drewniany 
dom owiany kilkoma legendami z dalekiej przeszłości. 

 50 J. Górak, Miasta i miasteczka Zamojszczyzny, Ośrodek 
Badań i Dokumentacji Zabytków w Zamościu, Zamość 1990, 
s. 92.

74. Tomaszów Lubelski, dawny zajazd, 2014,  
fot. M. Fornal 
74. Tomaszów Lubelski, the former inn, 2014, 
photo by M. Fornal
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have been a tavern or an inn (fig. 74). The building 
probably will soon share the fate of the wooden manor 
houses that neighboured it in the 1990s. 

These few examples of towns are perhaps proof eno
ugh that the Zamość region is of great cultural richness. 
Each of the towns mentioned have survived periods 
of ups and downs, and their many centuries of history 
were created by people of different nationalities and 
faiths. Each of these small towns had wooden residen
tial buildings, and in several of them unique types of 
buildings with specific attributes were created.

Although architectural styles have changed, it is 
worth noting that small town wooden architecture in 
the area has retained most of its specific characteristics 
for at least the last two centuries. The differences usually 
resulted from the function of the house and the wealth 
of its owner. The construction of the walls and forms of 
roofs, porches, arcades and windows were reproduced 
for generations, providing the houses, along with their 
inhabitants, were not victims of the Holocaust. The 
buildings were included in suitably recognised planned 
actions: the immediate post war period (taking place 
under the banner of rebuilding the devastated country) 
and later in creating the new reality outlined in local 
spatial development plans. It has been recognised that 
traditional buildings were an obstacle in the creation 
of contemporary forms of life and the improvement of 
living conditions, and the most appropriate solution 
decided on was to do away with them completely. The 
demolition of old buildings as well as the construction 
of new and modern ones in their place often became 
a priority for the local authorities and the town resi
dents. Unfortunately, the new buildings were erected 
without respecting the regional characteristics, without 
preserving even the most basic stylistic forms inscri
bed in the existing space. Perhaps this was due to the 
country’s difficult economic situation and the need to 
have it quickly rebuilt, but not only. There have been 
attempts to refer to the old small town architectural 
forms, but their realisation has encountered resistance 
from the local residents. The architectural values of 
buildings that have previously been demolished or are 

Prawdopodobnie jest to najstarszy drewniany budynek 
w mieście – być może pochodzący nawet z XVII wieku. 
Chociaż przed kilkunastu laty był jeszcze zamieszkały, 
dziś jest już w złym stanie technicznym. Ma niezwy
kłą bryłę, w której dominuje ogromny, czterospadowy 
dach. Na osi znajduje się zrujnowany częściowo ganek. 
Wysokie poddasze kryje niespotykanie rozbudowane 
kominy, a wielotraktowość i układ wnętrz pozwalają 
przypuszczać, że mogła się tu znajdować karczma 
albo zajazd (ilustr. 74). Prawdopodobnie budynek 
wkrótce podzieli los drewnianych dworków, stojących 
w sąsiedztwie jeszcze w latach 90. XX wieku.

Tych kilka przykładów miasteczek jest chyba 
wystarczającym dowodem na to, że Zamojszczyzna 
to region o wielkim bogactwie kulturowym. Każda 
ze wspomnianych miejscowości przeżyła momenty 
wzlotów i upadków, a jej kilkusetletnią historię tworzyli 
ludzie reprezentujący różne nacje i  różne wyznania. 
Każde miasteczko miało drewnianą zabudowę miesz
kalną, w kilku wytworzył się niepowtarzalny typ domu, 
o specyficznych cechach.

Chociaż zmieniały się style w architekturze trzeba 
przyznać, że co najmniej przez dwa ostatnie stulecia 
większość cech specyficznych dla drewnianego budow
nictwa małomiasteczkowego Zamojszczyzny była 
zachowywana. Różnice wynikały zazwyczaj z funkcji 
domu i zamożności właściciela. Konstrukcje ścian, 
formy dachów, ganków, podcieni i okiennic powie
lane były przez całe pokolenia, dopóki domy, razem ze 
swoimi mieszkańcami, nie stały się ofiarami zagłady. 
Budynki objęto działaniami planowanymi, uznanymi 
za właściwe: najpierw powojennymi (odbywającymi 
się pod hasłem odbudowy zniszczonego kraju), a póź
niej tworzącymi nową rzeczywistość, zapisaną w miej
scowych planach zagospodarowania przestrzennego. 
Uznano, że tradycyjna zabudowa jest przeszkodą 
w tworzeniu współczesnych form życia i poprawie 
warunków bytowych, a najwłaściwszym rozwiązaniem 
jest całkowite pozbycie się jej. Wyburzenie starych 
budynków oraz wybudowanie w ich miejsce nowych 
i nowoczesnych, stawało się nierzadko priorytetowym 
zadaniem władz i mieszkańców miast. Niestety, nowe 
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starting to be torn down have not been recognised; and 
concepts such as tradition, regional characteristics and 
the cultural landscape are not well understood.

It seems that in the case of towns with arcaded 
buildings the unwillingness to return to their previ
ous forms comes from the fact that the inhabitants and 
users of such houses were mainly Jews. People do not 
want to live in a ‘Jewish’ house, even if it only regards 
the way in which a new house was to be built.

The annihilation of wooden architecture, particu
larly residential crafts buildings, is also a result of the 
accelerated industrialisation processes, new building 
technologies and, above all, legislation prohibiting the 
use of wood as a building material. Additionally, the 
elimination of the cottage crafts industry is important – 
Tyszowce is the best example of this.

When, after years of using various forms of large 
panels and concrete, there have been attempts to return 
to the old forms and materials, the most popular archi
tectural form has become the ‘manor house’. The use 
of inverted commas here is not accidental, as often the 
manorial style is ascribed to incredibly distorted build
ings. The designers of these buildings have not paid 
attention to the fact that the overall dimensions of the 
buildings, their shape, the roof type and the details form 
a coherent whole when referring to regional forms. The 
porch with concrete columns often climbing over the 

budownictwo powstawało bez poszanowania regio
nalnych cech, bez zastosowania nawet najprostszych 
form stylowych wpisujących się w zastaną przestrzeń. 
Być może było to spowodowane trudną sytuacją gospo
darczą w kraju i potrzebą jego szybkiej odbudowy, ale 
nie tylko. Zdarzały się próby nawiązania do form daw
nego budownictwa małomiasteczkowego, jednak ich 
realizacja napotykała na opór ze strony mieszkańców. 
Nie dostrzegano walorów architektonicznych w rozbie
ranych i już rozebranych budynkach, nie rozumiano 
pojęć takich jak: tradycja, cechy regionalne i krajobraz 
kulturowy.

Wydaje się, że w przypadku miast z podcieniową 
zabudową, niechęć do przywracania tych form budow
nictwa rodziła się stąd, że mieszkańcami i użytkowni
kami takich domów byli przede wszystkim Żydzi. Nie 
chciano mieszkać w „żydowskim” domu, nawet jeśli 
miał być dopiero wybudowany.

Zagładę drewnianego budownictwa, zwłaszcza 
mieszkalno rzemieślniczego, przyspieszyły też pro
cesy industrializacyjne, nowe technologie budowlane, 
a przede wszystkim przepisy prawne niepozwalające na 
stosowanie drewna jako budulca. Duże znaczenie miała 
też likwidacja chałupniczego rzemiosła – Tyszowce są 
najlepszym tego przykładem.

Kiedy po latach stosowania wielkiej płyty i betonu 
w najróżniejszych postaciach, podejmowano próby 

75. Tomaszów Lubelski, rynek i świadek dawnych 
kramów, 2014, fot. M. Fornal 
75. Tomaszów Lubelski, market square and traces of 
the old stalls, 2014, photo by M. Fornal

76. Tomaszów Lubelski, nowe domy podcieniowe 
w rynku, 2014, fot. M. Fornal 
76. Tomaszów Lubelski, new arcaded houses in the 
market square, 2014, photo by M. Fornal

77. Hrubieszów, drewniane domy przy ulicy Ludnej, 
2014, fot. M. Fornal 
77. Hrubieszów, wooden houses in Ludna Street, 
2014, photo by M. Fornal
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78. Goraj, fragment rynku, 2014, fot. M. Fornal 
78. Goraj, part of the market square, 2014, photo by 
M. Fornal

79. Hrubieszów, rynek i sutki, 2014, fot. M. Fornal 
79. Hrubieszów, market square and stalls, 2014, 
photo by M. Fornal

powrotu do dawnych form i materiałów, najbardziej 
popularną formą architektoniczną stał się „dworek”. 
Ujęcie w cudzysłów jest nieprzypadkowe, gdyż często 
styl dworkowy przypisywano budowlom nieprawdo
podobnie wynaturzonym. Autorzy projektów tych 
budynków nie zwracali uwagi na to, czy gabaryty 
budynku, bryła, forma dachu i detale, tworzą spójną 
całość nawiązującą do regionalnych form. Znakiem 
rozpoznawalnym „dworku” stał się ganek, koniecznie 
z betonowymi kolumnami, często pnącymi się przez 
całą wysokość fasady.

Stare, drewniane budynki, którym udało się prze
trwać do dzisiejszych czasów, w ostatnich latach prze
żywają renesans. Coraz chętniej są adaptowane do 
nowych funkcji – na potrzeby organizacji gospodarstw 
agroturystycznych, lokalnych skansenów, świetlic wiej
skich. Niestety, niewiele oryginalnych drewnianych 
budynków ma szansę na nowe życie, również dlatego, 
że większość z nich została już przekształcona, przebu
dowana, z zatarciem tego, co było w nich najbardziej 
wartościowe.

Wejście Polski do Unii Europejskiej, zwiększenie 
możliwości dostępu do środków finansowych zdopingo
wało również środowiska wiejskie i małomiasteczkowe 
do wprowadzania zmian w swoim otoczeniu. Wśród 
wielu oferowanych programów znajdujemy też takie, 
które mają na celu ochronę i kultywowanie dziedzictwa 
kulturowego, przywracanie utraconych wartości mate
rialnych i niematerialnych. W przypadku niektórych 
z omówionych wyżej miast i miasteczek również pod
jęto takie zadania, nazwane w projektach działaniami 

entire height of the façade has become a recognisable 
symbol of the ‘manor house’.

The old wooden buildings that have managed to 
survive to the present day have recently been experien
cing a renaissance. There is an increasing willingness 
to adopt them to new functions, such as for the orga
nisational needs of agritourism, local open air ethno
graphic museums and rural clubs. Unfortunately, not 
many of the original wooden buildings have a chance 
for a new life because most of them have already been 
transformed, rebuilt, and stripped of what made them 
most valuable.

A lack of knowledge on regional architecture among 
those dealing with adaptation works might also lead to 
confusing traditional forms with elements brought in 
from other regions, even from abroad. This is encour
aged by the rather general rules on the forms of new 
buildings outlined in local spatial development plans, 
opening the way for a great deal of arbitrariness. It also 
happens that the guidelines prohibiting the destruc
tion of old wooden buildings or the spatial layout are 
included in the plan, but then are ignored with impunity.

The accession of Poland to the European Union and 
the increasing possibilities to obtain financial resources, 
has also encouraged rural and small town communi
ties to make changes to their surroundings. Among 
the many programmes being offered are those with the 
objective of protecting and cultivating cultural heritage, 
and regaining the lost material and immaterial values. 
Some of the cities and towns mentioned above have also 
undertaken tasks named in projects as revitalisation and 



194

Bibliografia | Bibliography

Adamczewska Wejchert H., Cechy narodowe polskiego miasteczka, [w:] H. Adamczewska Wejchert, K. Wejchert, Małe 
miasta, Arkady, Warszawa 1986.

Bibel P., Szebreszin, wyd. Tomasz Pańczyk, Warszawa 2012.
Chrzanowski T., Drewno w architekturze i budownictwie, [w:] T. Chrzanowski, K. Piwocki, Drewno w architekturze 

i rzeźbie ludowej, Ossolineum, Wrocław 1981.
Ciołek G., Zarys historii i przegląd zabytków ciesielstwa polskiego, [w:] F. Kopkowicz, Ciesielstwo polskie, Arkady, War

szawa 1958.
Fornal M., Przyczynek do historii bóżnic na Zamojszczyźnie, „Zamojski Kwartalnik Kulturalny” 1999, nr 3–4.
Fornal M., Wrócić raz jeszcze. Dawna zabudowa Szczebrzeszyna, „Zamojski Kwartalnik Kulturalny” 1998, nr 2–3.
Fornal M., W poszukiwaniu zapomnianego sztetl, „Zamojski Kwartalnik Kulturalny” 1997, nr 2–3.
Frampol i okolice. Zarys dziejów do 1918 r., t. 1, red. R. Jasiński, Wydawnictwo Diecezjalne, Sandomierz 2002.
Gloger Z., Budownictwo drzewne i wyroby z drewna w dawnej Polsce, t. 1, Druk. W. Łazarskiego, Warszawa 1907.
Gloger Z., Encyklopedia staropolska, t. 2, Wiedza Powszechna, Warszawa 1958.
Górak J., Miasta i miasteczka Zamojszczyzny, Ośrodek Badań i Dokumentacji Zabytków w Zamościu, Zamość 1990.
Górak J., Podcieniowa zabudowa miasteczek Lubelszczyzny, Państwowa Służba Ochrony Zabytków, Zamość 1996.
Górak J., Regionalne formy architektury drewnianej Lubelszczyzny na tle zagadnień osadniczych, Państwowa Służba 

Ochrony Zabytków, Zamość 1994.
Kalinowski W., Drewniane podcienia rynków południowej Lubelszczyzny, „Ochrona Zabytków” 1952, t. 5, nr 2.
Kłoczowski J., Tomaszów Lubelski. Studium historyczno ‑urbanistyczne do planu zagospodarowania przestrzennego miasta, 

Warszawa 1957, maszynopis w archiwum WUOZ w Zamościu.
Kolberg O., Lud. Jego zwyczaje, sposób życia, mowa, podania, przysłowia, obrzędy, gusła, zabawy, pieśni, muzyka i tańce, 

t. 16: Lubelskie, Drukarnia Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 1883.

rewitalizacyjnymi i rewaloryzacyjnymi. Obserwując 
efekty tych działań, można odnieść wrażenie, że ci któ
rzy decydują się na ich realizację, nie znają – albo nie 
rozumieją – zarówno jednego, jak i drugiego pojęcia, 
bądź też mają ich własną definicję. Potwierdzają to 
efekty wielu prac zrealizowanych w urbanistycznych 
centrach małych miast Zamojszczyzny. Nie wchodząc 
w szczegóły dokonań rewitalizacyjnych z ostatnich lat, 
z podjętych dotychczas działań można wyciągnąć co 
najmniej jeden wniosek. Nadzieja na to, że utracone 
wartości urbanistyczno architektoniczne miasteczek 
zostaną przywrócone, że obudzi się znowu tęsknota za 
tym, co swojskie, regionalne i własne, pozostanie tylko 
nadzieją (ilustr. 75–79).

revalorisation actions. Observing the impact of these 
activities, it seems that those who decide on their imple
mentation do not know or do not understand either of 
these concepts, or have their own personal definitions. 
This is confirmed by the results of many works under
taken in the urban centres of small towns in the Zamość 
region. Without going into detail on the achievements 
of the revitalisations carried out in recent years, one 
conclusion can be drawn from the works that have been 
carried out thus far – the hope that the lost architectural 
and urban values of small towns will be regained, that 
longing for the familiar, regional and personal will be 
again awakened, remains just a hope (figs. 75–79).



195

Kozakiewicz L., Frampol, woj. lubelskie, pow. Biłgoraj. Studium historyczno ‑urbanistyczne, Warszawa 1968, maszynopis 
w archiwum WUOZ w Zamościu.

Kubiak J., Hrubieszów, woj. lubelskie. Studium historyczno ‑urbanistyczne do planu zagospodarowania przestrzennego 
miasta, Warszawa 1965, maszynopis w archiwum WUOZ w Zamościu.

Kubiak J., Szczebrzeszyn, pow. zamojski, woj. lubelskie. Studium historyczno ‑urbanistyczne do planu zagospodarowania 
przestrzennego miasta, Warszawa 1968, maszynopis w archiwum WUOZ w Zamościu.

Kubiszyn M., Śladami Żydów. Lubelszczyzna, Muzeum Historii Żydów Polskich, Stowarzyszenie Panorama Kultur, Ośro
dek „Brama Grodzka – Teatr NN”, Lublin 2011.

Łopaciński H., Okazy staropolskiego stylu budowlanego w Goraju, „Kronika Powiatu Zamojskiego” 1918, nr 23–24.
Markiewicz J., Szczygieł R., Śladkowski W., Dzieje Biłgoraja, Towarzystwo Regionalne w Biłgoraju, Lublin 1985.
Miłobędzki J.A., Domy rzemieślnicze w miasteczkach południowej Lubelszczyzny, „Ochrona Zabytków” 1952, t. 5, nr 2.
Moszyński K., Budownictwo ludowe w okolicach Zamościa, „Teka Zamojska” 1920, nr 1–4.
Niedźwiedź J., Leksykon historyczny miejscowości dawnego województwa zamojskiego, Oficyna Wydawnicza Kresy, 

Zamość 2003.
Olszewski A.K., Poszukiwanie stylu narodowego w architekturze polskiej ostatniego stulecia, „Architektura”, R. 30, 1977.
Peter J., Szkice z przeszłości miasta kresowego, nakładem własnym, Zamość 1947.
Pękalski M., Biłgorajskie budownictwo drewniane, „Polska Sztuka Ludowa” 1959, nr 3.
Pokropek M., Budownictwo ludowe w Polsce, Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, Warszawa 1976.
Reinfuss R., Wiejskie budownictwo podcieniowe na Lubelszczyźnie, [w:] Z zagadnień kultury ludowej, t. 1, Wydawnictwo 

Lubelskie, Lublin 1978.
Sadowska E.J., Budownictwo drewniane Zamojszczyzny w zbiorach Archiwum Instytutu Historii Architektury i Konserwacji 

Zabytków Politechniki Krakowskiej, [w:] Przyczynki do etnografii Zamojszczyzny, Polskie Towarzystwo Ludoznawcze 
Oddział w Zamościu, Zamość 1995.

Słowik K., Skrócone studium historyczno ‑urbanistyczne osady Krasnobród, woj. zamojskie, Lublin 1991, maszynopis 
w archiwum WUOZ w Zamościu.

Staszczak Z., Budownictwo chłopskie w woj. lubelskim (w XIX i XX wieku), „Prace i Materiały Etnograficzne”, t. 24, Wro
cław 1963.

Stefański J., Specyfika kultury ludowej na terenie województwa zamojskiego (Zamojszczyzny), [w:] Przyczynki do etnografii 
Zamojszczyzny, Polskie Towarzystwo Ludoznawcze Oddział w Zamościu, Zamość 1995.

Studziński J., Tyszowce, woj. zamojskie. Studium historyczno ‑urbanistyczne, Lublin 1988, maszynopis w archiwum WUOZ 
w Zamościu.

Szolginia W., Ilustrowana encyklopedia dla wszystkich. Architektura i budownictwo, Wydawnictwa Naukowo Techniczne, 
Warszawa 1975.

Tomaszów Lubelski, Monografia miasta, red. R. Szczygieł, Tomaszowskie Towarzystwo Regionalne, Lublin–Tomaszów 
Lubelski 2011.

Wejchert K., Miasteczka polskie jako zagadnienie urbanistyczne, Trzaska, Evert i Michalski, Warszawa 1947.
Wieś i miasteczko. Materiały do architektury polskiej, red. Z. Kalinowski i inni, t. 1, Gebethner i Wolff, Warszawa 1916.
Wieś i miasteczko u progu zagłady. Materiały Konferencji Naukowej SHS Wojnowice, marzec 1988, red. M. Bielska Lach, 

PWN, Warszawa 1991.
Ze studiów nad budownictwem wiejskim, „Prace Instytutu Urbanistyki i Architektury” 1957, z. I/16.
Zin W., Typy i formy w polskiej architekturze drewnianej, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Kraków 1956.
Zin W., Dachy od Tatr do Bałtyku, [w:] Polski dom, Watra, Warszawa 1979.



196

Maria Fornal 
Fylkeskontoret for beskyttelse av kulturarv i Lublin, Zamość ‑avdelingen

Bolig‑ og verkstedbygninger av tre i byer i Zamojszczyzna – 
tilstanden fram til 2. verdenskrig og i dag  
(utvalgte eksempler)

Abstrakt:

De fleste gamle byer i Zamojszczyzna kjennetegnes av tømmerbygg. Byene ble etablert ut fra et fast mønster 
med et firkantet torg og gater som ledet ut fra dette videre i ett nettverk av gater og smug som dannet byens 
romlige system. Følgende byer har interessante bygninger: Goraj, Kransobród, Szczebrzeszyn, Józefów, Biłgoraj, 
Tyszowce og Tomaszów Lubelski. 

Småbyenes utvikling var mangfoldig – i det tettbygde området nær torget lå hus med frontispis og arkader 
som vanligvis var eid av jøder. Første etasje i disse husene egnet seg for handel og håndverk, mens de øvre eta
sjer og loftet var for boligformål. Foran inngangspartiet var det vanligvis en arkade med fem søyler. Lenger fra 
sentrum var byggeskikken ikke like fast, med en etasjes hus som kunne ligne små herregårdsbygninger. Husene 
ble bygd med gavlen i front og med uthusene på tomtens utstrekning. I noen byer ble det dessuten bygd spesielle 
hus for håndverksvirksomhet. 

 Over tid ble fleksibiliteten i måten man plasserte bygningene på større, men formen endret seg ikke vesent
lig. Bygninger i nærheten av torget utmerket seg med bruk av ulike typer tak med shingel og utskjæringer i tre 
som prydet fronten av huset. 

På begynnelsen av 1900tallet begynte man å erstatte tømmerhusene rundt torget med murhus. Trearkitek
turen overlevde frem til 2. verdenskrig med de eldste husene fra 1700 og 1800tallet. I løpet av krigen brant 
nesten all trebebyggelse ned og det som sto igjen ble revet. I stedet ble det bygd murhus som også ødela den 
historiske byplanen. 

I nybygde hus kan man observere forsøk på referanser til tradisjonelle arkitekturformer. Mangel på kunnskap 
fører dessverre til innføring av elementer som er fremmede i lokal og regional byggeskikk og de tradisjonelle 
tømmerhusene deformeres av moderne materialer og fremmede detaljer. 

Prosjekter for restaurering og fornyelse av bysentra de siste årene har ikke reparert bygninger med referanse 
til historiske former, desto større er verdien av de få ikonografiske kildene, minnematerialet og arkiv inventarene 
fra 1800 og 1900tallets småby arkitektur. 

Nøkkelord: Zamojszczyzna, byer, landsbyer, bygninger, håndverk
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Among all the Nordic countries, Larvik is the city with 
the greatest amount of wooden houses. It is evident 

from the registration prepared in 1972 in connection 
with an ICOMOS congress about the Nordic wooden 
towns. Only in the neighbourhoods of Langestrand and 
Torstrand 1115 such buildings were registered.

Starting already in the prehistoric times, the area 
around Larvik has been an important thoroughfare. 
Originally, Larvik was a market town connected to 
industrial enterprises initiated by the local noble family. 
The existence of a sawmill at Farriselven is documented 
as early as 1539. Two of the most important prerequisi
tes for the city at that time were the port and the power 
of the Farris river. Around the year 1600 an ironworks 
was opened, which soon became Norway’s most impor
tant one. Larvik was declared as a port under the city 
of Tønsberg in 1665, but was granted city privileges 
in 1671 when Larvik county was established for Ulrik 
Fredrik Gyldenløve, Norwegian viceroy and a natural 
son of the king. The counts’ residence was completed in 
1674 and the Larvik church was consecrated in 1677. 
The city’s importance increased when the Norwegian 
naval base Fredriksvern was established in 1750. Until 
1814, Norway was under Danish reign. In 1881 Larvik 
became connected to the Norwegian railway system.

The 17th century 

The vernacular architecture of the Norwegian early 
modern period, up until 1700, was comparatively uni
form. Larvik developed into a town mainly in the 17th 
century. The city itself had a bourgeois class including 
the bureaucrats of the count, a petty bourgeois class 
including more prosperous craftsmen and seamen, and 
a lower working class supplying the other classes with 
their services. Different social classes had different areas 
preferences in the city (fig. 1). In the eastern part of the 
city, the counts’ residence Herregården was established, 
while on its western side the industrial development 
at Langestrand was dominated with workers’ dwell
ings. The wealthier merchants inhabited the lands along 

Spośród wszystkich miast krajów skandynawskich 
Larvik posiada największą liczbę domów drew

nianych. Wykazał to spis sporządzony w 1972 roku 
w związku z odbywającym się kongresem ICOMOS1. 
Tylko w samych dzielnicach Langestrand oraz Tor
strand zarejestrowano 1115 budynków.

Już od czasów prehistorycznych tereny wokół 
Larviku stanowiły ważny szlak komunikacyjny. Larvik 
powstał jako miasto handlowe w związku z przedsię
biorstwami przemysłowymi, powstającymi z inicjatywy 
lokalnej arystokracji (w 1539 roku udokumentowano 
istnienie tartaku w Farriselven). Miasto spełniało dwa 
z najważniejszych warunków potrzebnych do dalszego 
rozwoju: posiadało port oraz energię rzeki Farris. Około 
1600 roku działalność rozpoczęła odlewnia (huta) 
żelaza, która wkrótce stała się najważniejszym obiek
tem tego typu w Norwegii. W 1665 roku Larvik został 
ogłoszony portem działającym przy mieście Tønsberg, 
ale prawa miejskie uzyskał w 1671 roku, kiedy z myślą 
o Ulriku Fredriku Gyldenløve, wicekrólu Norwegii oraz 
nieślubnym synu króla, ustanowiono hrabstwo Larvik. 
Rezydencja hrabiego została ukończona w 1674 roku, 
a kościół w Larvik poświęcono w 1677 roku. Ranga 
miasta wzrosła w 1750 roku wraz z założeniem nor
weskiej bazy morskiej w Fredriksvern. Do 1814 roku 
Norwegia znajdowała się pod panowaniem duńskim. 
W 1881 roku Larvik został włączony w sieć norwe
skiego systemu kolejowego. 

XVII wiek

Rodzima architektura norweska w  okresie wcze
snonowożytnym, do 1700 roku, miała stosunkowo 
jednolity charakter. Jako ośrodek miejski Larvik roz
winął się głównie w XVII wieku. Społeczność miasta 
tworzyły: klasa mieszczan, złożona między innymi 
z urzędników hrabiego, następnie klasa tak zwanych 
drobnomieszczan, w  skład której wchodzili lepiej 

 1 ICOMOS (Conseil International des Monuments et des 
Sites) – Międzynarodowa Rada Ochrony Zabytków [przyp. tłum.].
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the harbour, and the lower classes the area of Stenene 
and later Bøkelia, which were mainly hillsides. A more 
mixed population gathered around the market place 
above the harbour (Hovedbyen). A mixed suburban 
development – Torstrand – existed east of the residence, 
and in the late 19th century it developed into an indus
trial working class area.

New building types developed from a basic scheme 
to more elaborate plans. The reason for that was the 
need for more rooms within the same building body. 
The manor houses developed in such manner from the 
16th century onward, and later they were adapted by the 
city bourgeois and further developed in the 17th cen
tury. For a normal bourgeois dwelling this first implied 
a living room separate from the kitchen, and a bedroom 
independent from the living room – often together 
with a small office. First floor was initially taken up by 
storage rooms that could be used as bedrooms when 

sytuowani rzemieślnicy i żeglarze, jak również niższa 
klasa robotnicza, oferująca wyższym klasom swoje 
usługi. Poszczególne dzielnice preferowane były przez 
różne klasy społeczne (ilustr. 1). Po wschodniej stronie 
miasta usytuowano rezydencję hrabiego, Herregården, 
podczas gdy po stronie zachodniej, w  Langestrand, 
rozwijał się przemysł i dominowały domy robotnicze. 
Bogatsi kupcy osiedlali się wzdłuż portu, niższe klasy 
społeczne w Stenene, a później w Bøkelia, na zboczach 
wzgórz. Bardziej zróżnicowana była społeczność sku
piająca się wokół targu nieopodal portu (Hovedbyen). 
Na wschód od rezydencji hrabiowskiej znajdowało się 
podmiejskie założenie Torstrand, które pod koniec 
XIX wieku przekształciło się w przemysłową dzielnicę 
robotniczą.

Nowe typy budownictwa wychodząc od podsta
wowych schematów, rozwijały się w  kierunku bar
dziej skomplikowanych form. Było to spowodowane 

1. Mapa pokazująca 
rozwój różnych 
rejonów Larviku 
przed II wojną 
światową, 
Kulturminneanalyse, 
2004 
1. Map showing the 
different areas of 
Larvik’s development 
before WWII, 
Kulturminneanalyse, 
2004
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necessary. Bourgeois dwellings would also have had 
a separate goods storage house with easy access from 
the harbour and the street. Around 1700, also the bour
geois class started to make presentable architectural 
facades facing the street – based on symmetry and an 
impressive entrance. This was adapted from contempo
rary manorhouses and general European ideals (fig. 2). 
Nevertheless, simpler dwellings kept the basic two
room plan even until the 20th century.

In the 17th century the roofs in the cities and towns 
were often covered with tiles. The tiles and bricks were 
imported mainly from Holland and Denmark as brick 
furnaces generally did not exist in Norway from the 
Middle Ages until the late 18th century (figs. 3, 4). 
Additionally, basement vaults, chimneys and furnaces 
of brick and tiled roofs were quite common in the 
coastal cities and towns (fig. 5).

The 17th and early 18th century townscapes were 
a manifestation of the vernacular architectural style – 
unpainted timber, some panelling and a  few brick 
buildings, even though the interiors were all of com
mon European standards, including the humbler living 
rooms of seamen and craftsmen.

The 18th century

The sizes of houses and their wooden roofs were still 
the main difference between buidings in the period 

zapotrzebowaniem na większą ilość pomieszczeń 
w jednym budynku. Formy te od XVI wieku pojawia
jące się w majątkach ziemskich, zostały przez mieszczan 
zaadaptowane do warunków miejskich, a następnie 
rozwijane były w XVII wieku. Dla zwykłego miesz
czańskiego mieszkania oznaczało to oddzielenie salonu 
od kuchni oraz sypialni od salonu, a często również 
wydzielenie małego gabinetu. Pierwsze piętro skła
dało się zwykle z pomieszczeń o charakterze składów, 
które w razie potrzeby służyły jako sypialnia. Domy 
mieszczańskie mogły również posiadać oddzielny 
spichlerz do magazynowania różnych dóbr, z łatwym 
dostępem od strony portu oraz ulicy. Około 1700 roku 
klasa mieszczańska coraz chętniej eksponowała od 
strony ulicy reprezentacyjne fasady architektoniczne, 
opierające się na zasadach symetrii i  wyposażone 
w imponujące wejścia. Pomysł ten został zaczerpnięty 
ze współczesnych dworów i ogólnoeuropejskich idei 
architektonicznych (ilustr. 2).

Prostsze zabudowania mieszkalne utrzymały pod
stawowy dwuizbowy plan aż do XX wieku.

W XVII wieku dachy w miastach i miasteczkach 
często pokryte były dachówką. Dachówka i cegła były 
importowane głównie z Holandii i Danii, ponieważ, 
począwszy od średniowiecza aż do późnego XVIII 
wieku, w Norwegii nie istniały piece ceglane (ilustr. 
3,  4). Takie same sklepienia piwnic, kominy, piece 
ceglane oraz dachówki były dość popularne w nad
morskich miastach i miasteczkach (ilustr. 5).

2. Domy na dawnej głównej 
ulicy miasta, Storgata (obecnie 
Kirkestredet), zbudowane przez 
zamożnych kupców i urzędników 
hrabstwa w pierwszej połowie XVIII 
wieku, 2004, fot. ze zbiorów autora 
2. Houses in the city’s former main 
street, Storgata (now Kirkestredet), 
built by wealthy merchants and 
county officials in the first half of 
the 18th century, 2004, photo from 
the author’s collection
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around 1700. However, the diversity in house appear
ance developed very much during the 18th century. 
Especially from the middle of the century the town
scapes became more diversified. According to the fire 
insurance protocols from 1768, the merchant houses 
in the main street along the harbour of Larvik were all 
painted pink, white, yellow, green and blue, not only 
the basic red and grey. At the same time, the use of 
lead glass in windows became less common. Wooden 
windows called ‘English’ with clearer and bigger glass 
panes became popular even in ordinary dwellings. The 
increasing size of richer houses is another development 
noted in the early 18th century.

Roof forms were also evolving from the simple roof 
with gables type. Already in the 17th century the hipped 
‘Italian’ roof became constructed for more important 
buildings, first around 1650 in manor houses. The 
hipped roof was popular in big houses similarly to the 
mansard roof that became very popular around 1750. 
The situation changed further in late 18th century when 
the half hipped roof became the leading type, adopted 
from Denmark and Germany where it had been a ver
nacular form, becoming fashionable in academic archi
tecture there at the same time.

Panoramy miast w XVII i XVIII wieku tworzyły 
rodzime elementy: niemalowane drewno, kilka osza
lowanych i kilka ceglanych domów, jednakże wnętrza 
mieszkalne – nawet skromniejsze salony żeglarzy i rze
mieślników – były traktowane zgodnie z powszechnie 
panującymi europejskimi standardami.

XVIII wiek

Około 1700 roku poszczególne domy nadal różniły 
się pomiędzy sobą wielkością budynków i rozmiarami 
drewnianych dachów. Różnice znacząco pogłębiły się 
w XVIII wieku. Szczególnie od połowy stulecia pejzaże 
miast stały się znacznie bardziej zróżnicowane. Według 
protokołów ubezpieczenia przeciwpożarowego z 1768 
roku, domy kupców położone na głównej ulicy Larviku, 
ciągnącej się wzdłuż portu, były w tamtym czasie poma
lowane nie tylko na czerwono lub szaro, ale również na 
różowo, biało, żółto, zielono i niebiesko. W tym samym 
czasie coraz mniej popularne stawało się użycie szkła 
ołowiowego do produkcji okien. Drewniane okna nazy
wane „angielskimi”, z jaśniejszymi i większymi szybami, 
stały się powszechne nawet w zwykłych mieszkaniach. 

3, 4. Typowe domy rzemieślnicze i drobnomieszczańskie w Stenene, koniec XVIII wieku, 2004, fot. ze zbiorów autora 
3, 4. Typical dwellings of craftsmen and petty bourgeoisie in Stenene, late 18th century, 2004, photographs from the author’s collection
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Od początku XVIII wieku odnotowano wzrost rozmia
rów bogatszych domów.

Formy dachów wykształciły się z prostego dachu 
dwuspadowego. Już w XVII wieku w domach o więk
szym znaczeniu zaczęto stosować dach czterospadowy, 
zwany włoskim, który najpierw, około 1650 roku, poja
wił się w dworach. Dach czterospadowy bardzo często 
stosowany był w przypadku dużych domów, podobnie 
jak dach mansardowy, który rozpowszechnił się około 
1750 roku i cieszył się popularnością aż do końca XVIII 
wieku, kiedy to wprowadzono do użytku dach naczół
kowy. Ten typ dachu, zaadaptowany z Danii i Niemiec, 
gdzie występował jako rodzima odmiana, stał się wów
czas modną formą w architekturze akademickiej.

Kiedy w  1700 i  1733 roku rezydencja hrabiego 
została pokryta niebieską (czarną) dachówką importo
waną z Holandii, stało się to popularnym rozwiązaniem 
w większych domach. 

Oszalowane i  malowane fasady zyskały profile, 
gzymsy i pilastry, które zaczerpnięte z idei architek
tonicznych epoki i często swobodnie interpretowane, 
zostały przeszczepione na grunt architektury drew
nianej. Techniki iluzjonistycznej używano, aby imito
wać kamienny detal architektoniczny, czasem również 

5. Mieszanka dachów krytych dachówką (w przypadku 
większych domów) oraz drewnem, a nawet torfem 
(w prostszych domach) jest widoczna na serii obrazów 
wykonanych przez Jacoba Coninga w latach 1698–1700. Mimo 
że obraz przedstawia miasto Moss, Larvik zilustrowany w tym 
okresie wyglądałby bardzo podobnie 
5. The mix of tiled roofs on bigger houses, and wood, or even 
turf, on simpler dwellings, is apparent in a series of ‘Norwegian 
cities’ paintings from 1698–1700 authored by Jacob Coning. 
This particular painting depicts Moss, but a painting of Larvik 
from this period would have been very similar

6. Kirkestredet 8, datowany na 1859. Przykład bogatego 
mieszczańskiego domu we wczesnym stylu szwajcarskim,  
fot. ze zbiorów autora 
6. Kirkestredet 8, building dated 1859. An example of a wealthy 
town house in the early ‘Swiss style’, photograph from the 
author’s collection, 2004

7. Torget 11, datowany na 1860. Przykład bogatego 
mieszczańskiego domu we wczesnym stylu szwajcarskim,  
fot. ze zbiorów autora 
7. Torget 1, building dated 1860. An example of a wealthy town 
house in the early ‘Swiss style’, photograph from the author’s 
collection, 2004
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When in 1700 and 1733 the count’s residence was 
covered with blue (black) glazed roof tiles imported 
from Holland, these became popular with bigger houses.

Moreover, the panelled and painted facades had 
profiles, cornices and pilasters adapted to wooden 
structures from the architectural ideals which were 
often interpreted quite freely. Trompe l’oeil decoration 
was used to imitate carved stone. Sometimes ornaments 
were carved in wood as well. The carved wooden doors 
are preserved in quite a few houses in Larvik, always 
rather German in design.

As far as two storey houses are concerned, the stair
case solution developed from the backyard open gal
leries – which evolved into staircases incorporated in 
the house hallway. This development became common 
during the first half of the 18th century, even though 
the galleries were often panelled with windows and the 
steep narrow staircase was kept. In most of the richer 
households, the ground floor remained the best floor – 
but after the big fire of 1792 a few elegant houses had 
a representative first floor constructed.

The 19th century

In general, the architecture of wooden mansions con
tinued as an interpretation of the stone structures until 
the 1850s, when an international academic architectural 
style for wooden buildings appeared. It was called the 
‘Swiss style’ after its main source of inspiration (figs. 6, 
7); however, it has been ifluenced by many European 
vernacular constructions – including the Polish ones.

The swiss style introduced different plans for smaller 
houses – namely, a double plan with four rooms around 
one chimney (it had previously been a baroque plan 
for wealthier dwellings). Elaborate gables and verandas 
became common, too. A distinct Norwegian branch of 
the style has also become internationally acknowledged. 
It was, however, based on stave churches, Viking ship 
decor and medieval lofts rather than the more recent 
vernacular architecture. It was adapted to dwellings and 
called the ‘Dragon style’ in Norwegian, thanks to its 

rzeźbiony w drewnie. W niejednym domu w Larviku 
zachowały się rzeźbione drewniane drzwi, zawsze 
oparte raczej na niemieckim projekcie.

W  dwukondygnacyjnych domach rozwiązania 
klatek schodowych ewoluowały od często występują
cych galerii otwartych od strony podwórza, do klatek 
schodowych włączonych w hall, które to rozwiązanie 
stało się powszechne w pierwszej połowie XVIII wieku. 
Galerie często były oszalowane, wyposażone w okna 
i utrzymane w typie wąskiej i stromej klatki schodowej. 
W większości bogatszych gospodarstw parter pozosta
wał najbardziej reprezentacyjną częścią domu, ale po 
wielkim pożarze w 1792 roku zbudowano kilka eleganc
kich domów z reprezentacyjnym piętrem.

XIX wiek

Architektura drewnianych dworów pozostawała inter
pretacją architektury murowanej aż do momentu, kiedy 
w latach 50. XIX wieku pojawiła się międzynarodowa 
drewniana architektura akademicka, która – choć nosiła 
znamiona wielu europejskich tradycji budowlanych, 
w tym również polskiej – na cześć swojego głównego 
źródła inspiracji została nazwana stylem szwajcarskim 
(ilustr. 6, 7).

Styl szwajcarski wpłynął również na układ prze
strzenny mniejszych domów – plan podwójny z czte
rema izbami wokół jednego komina stosowano wcześniej 
w stylu barokowym, w zamożniejszych domach. Regułą 
stały się rozwinięte ściany szczytowe i werandy. Odrębna 
norweska wersja tego stylu, stosowana w budownictwie 
mieszkalnym, zyskała popularność poza granicami 
Norwegii, ale odmiana ta w większym stopniu nawią
zywała do tradycji kościołów słupowych (klepkowych), 
dekoracji statków wikingów oraz średniowiecznych spi
chlerzy i szop, niż do późniejszej miejscowej tradycji 
architektonicznej. Styl, ze względu na popularny motyw 
dekoracyjny, w języku norweskim nazywany był „sty
lem smoka”. Około 1900 roku rodzime formy archi
tektoniczne zaczęły inspirować norweską architekturę 
akademicką. Ta późna faza rozwoju architektonicznego 
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most beloved decorative motif. It was first around 1900 
that the common vernacular became an inspiration for 
academic Norwegian architecture. This later phase of 
architectural development resulted in interesting house 
structures also in Larvik. This, however, is outside the 
scope of the present article. (figs. 8, 9)

As a fairly sizeable town for Norwegian standards, 
Larvik had several brick buildings constructed in 19th 
century, too. As regular houses, these were built in the 
later part of the 19th century as a result of stricter fire 
regulations. Before the 19th century, the only masonry 
buildings were the count’s new residence dated 1700 
(pulled down about 1760), the church from 1680, the 
hospital from 1760 and a single private house dated 
1714. Another brick structure was the castle of the Lange 
family built outside the city, which was ruined in 1654.

The 19th century building examples were all 
designed in an international neo renaissance / late 
classicism style of German origin. Plastered and with 
ornaments of plaster cast, these houses were mainly 
two storey ones (fig.  10). Before unplastered brick 
was used for school buildings, it was mainly used for 
factories, of which Larvik had plenty. In the digital 
reconstruction of Larvik from 1900, these whitish and 
greyish stuccoed facades will dominate around the 

zaowocowała również kilkoma całkiem dobrymi przy
kładami w Larviku, ale nie jest to już przedmiotem 
niniejszego artykułu (ilustr. 8, 9).

Jako że według norweskich standardów Larvik był 
miastem sporej wielkości, w XIX wieku zbudowano 
tutaj również kilka budynków z cegły. Podobnie jak 
inne budynki powstały one pod koniec XIX wieku 
zgodnie z regulacjami przeciwpożarowymi. Przed XIX 
wiekiem jedynymi murowanymi budynkami w mieście 
były: nowa rezydencja hrabiego z 1700 roku (rozebrana 
około 1760 roku), kościół z 1680 roku, szpital z 1760 
roku oraz jeden prywatny dom z 1714 roku. Poza tym 
za miastem znajdował się zamek rodziny Lange, który 
został zniszczony w 1654 roku.

Wszystkie przykłady XIX wiecznych budynków 
wzniesiono w międzynarodowym stylu neorenesan
sowym lub późnoklasycystycznym, pochodzącym 
z Niemiec. Domy te, tynkowane i zdobione gipsowymi 
ornamentami, były głównie dwukondygnacyjne (ilustr. 
10). Zanim zaczęto używać nietynkowanej cegły do 
budowy szkół, wykorzystywano ją głównie do wzno
szenia konstrukcji budynków przemysłowych, których 
w Larviku było mnóstwo. W cyfrowej rekonstrukcji 
Larviku z 1900 roku, dookoła targu i ulicy Prinsegata 
będą dominowały białawe i szarawe stiukowe fasady. 

8. Typowe domy rzemieślnicze i drobnomieszczańskie w stylu szwajcarskim, 
Nedre Bøkeligate 16, fot. ze zbiorów autora  
8. Typical dwellings of craftsmen and petty bourgeoisie in ‘Swiss style’, Nedre 
Bøkeligate 16, photograph from the author’s collection

9. Typowe domy rzemieślnicze i drobnomieszczańskie w stylu szwajcarskim, Øvre 
Steinstredet 7, fot. ze zbiorów autora 
9. Typical dwellings of craftsmen and petty bourgeoisie in ‘Swiss style’, Øvre 
Steinstredet 7, photograph from the author’s collection
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market square and the Prinsegata street. The white
painted wooden facades of the neoclassical town of 
the early 19th century have by 1900 been replaced by 
the wood imitating ochres and browns of the Swiss 
style. In 1900 most roofs were probably covered with 
tiles – including the humblest dwellings in Torstrand.

The development of wooden architecture in the 
central parts of Larvik came to an end with the city 
fire of 1902. Not everything was destroyed, but a pro
hibition on building new wooden houses from then 
on resulted in the brick construction of even the most 
humble dwellings.

Biały kolor, na który malowane były drewniane fasady 
neoklasycystycznego miasta z początków XIX wieku, 
około 1900 roku zastąpiły imitujące drewno ugry 
i brązy stylu szwajcarskiego. W 1900 roku prawdopo
dobnie wszystkie dachy kryte były dachówką – nawet 
najprostsze zabudowania mieszkalne w Torstrand.

Rozwój architektury drewnianej w centralnych czę
ściach Larviku zakończył się wraz z pożarem miasta 
w 1902 roku. Nie wszystko spłonęło, ale zakaz wzno
szenia nowych zabudowań z drewna sprawił, że od 
tego czasu nawet najskromniejsze budynki budowano 
z cegły.

10. Pod koniec XIX wieku miejski krajobraz zdominowały tynkowane 
fasady. Na zdjęciu główne targowisko Larviku około 1900, pocztówka, 
Larvik Museum  
10. Plastered facades dominated the cityscape of the late 19th century. 
The main market square in Larvik around 1900, postcard, Larvik 
Museum
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Lars Jacob Hvinden ‑Haug 
Norsk Institutt for Kulturminneforskning (Niku)

Panelarkitektur i Norge, illustrert ved trearkitektur i Larvik – 
utviklingen fra 1600‑tallet frem til 1900

Abstrakt:

Larvik er den by i Norden med flest trehus. Larvik utviklet seg som by hovedsakelig på 1600tallet. I det 17. 
århundre var byggeskikken også i byene fremdeles preget av folkearkitekturens jevne uttrykk. Det var størrelsen 
og antall hus mer enn arkitekturen som utgjorde forskjellene på kjøpmennenes og enklere folks boliger. Allerede 
på 1600tallet var takene i byer og tettsteder ofte tekket med takstein av tegl. Nye bygningstyper utviklet seg fra 
slutten av 1600tallet fra den grunnleggende toromsplanen med stue, kammers og kjøkken til mer kompliserte 
planløsninger innenfor en større bygningskropp. Byborgernes eiendommer hadde dessuten lagringsplass med 
lett tilgjengelighet fra havnen og gaten. I det 17. og tidlige 18. århundre sto byhus fremdeles stort sett med enkle 
fasader av umalt tømmer, sjelden med panel, og det fantes få murbygninger. Interiørene fulgte imidlertid felle
seuropeiske standarder, inkludert de enklere stuer hos sjøfolk og håndverkere. I løpet av det 18. århundre endret 
byggeskikken seg mye; rundt 1700 begynte borgerskapet å oppføre bygårder med representative arkitektoniske 
fasader mot gaten basert på klassiske idealer, gjerne med et imponerende inngangsparti, mens enklere boliger 
beholdt den grunnleggende toromsplanen opp mot 1900tallet. Spesielt fra midten av 1700tallet ble bybildet mer 
mangfoldig. I Larvik var kjøpmannsgårdene i Storgaten i 1767 alle malt, ikke bare røde og grå, men gule, grønne 
og blå. Samtidig avtok bruken av blyglassvinduer og vinduer med tresprosser og klarere og større glassruter ble 
vanlig, selv i vanlige boliger. Takformene utviklet seg fra det enkle saltaket med gavler til valmtak og mansardtak 
med arker. I to etasjes hus utviklet trappeløsningen seg fra åpne svalganger mot bakgården til trapperom inn
lemmet i husets bygningskropp. Dette ble vanlig i løpet av første halvdel av 1700tallet, men ofte ble i eldre hus 
svalen bare innpanelt med vinduer og hadde fortsatt et bratt smalt trappeløp. Omkring midten av 1800tallet 
endret panelarkitekturens idealer seg voldsomt; fra en tolkning av murarkitektur til en internasjonal akademisk 
arkitektur spesielt beregnet på trebygninger – kalt sveitserstil etter sin viktigste inspirasjonskilde. Sveitserstilen 
bragte også med seg ulike planer for mindre hus – dobbel plan med fire rom rundt en skorstein og forseggjorte 
gavler og verandaer ble vanlig. Frem mot 1900 endret bybildet seg derfor igjen sterkt.

Nøkkelord: Larvik, trearkitektur, middelklassens boliger
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Zabudowa Larviku 
w źródłach archiwalnych 
 
The Buildings of Larvik 
in Archival Source Materials

Aina Aske (lata 1688–1767, 1767–1820) 
(the period between 1688–1767  
and 1767–1820)

Gro R. Stalsberg (lata 1859–1921)  
(the period between 1859–1921)

Larvik Museum

Słowa kluczowe: zabudowa Larviku, historia, archiwa, 
mapy, architektura, drewno  
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maps, architecture, timber



208

Celem niniejszego artykułu jest przebadanie 
dostępnych źródeł pod kątem wykorzystania ich 

do wykonania cyfrowych rekonstrukcji drewnianego 
budownictwa Larviku w trzech okresach historycznych: 
1690, 1777 i 1900 roku. Omawiane budynki to pry
watne domy mieszczan, robotników, żeglarzy i innych 
mieszkańców miasta. Fundamentem, na którym opiera 
się budowa rekonstrukcji jest współcześnie stworzony 
cyfrowy model Larviku. Mamy nadzieję, że poprzez 
proces georeferencji historycznych map oraz zesta
wienie ich ze źródłami pisanymi, uzyskamy solidne 
podstawy do wykonania cyfrowych makiet.

Od końca XVII wieku w przestrzeni Larviku doko
nało się wiele zmian. Naturalne linie brzegowe zostały 
wypełnione i  zabudowane, zmieniono lokalizację 
dróg, ogromnych zniszczeń dokonały pożary. W XVIII 
wieku miały miejsce cztery duże pożary Larviku, które 
w dużym stopniu zniszczyły główną część miasta. Po 
kolejnych, w końcu XIX i na początku XX wieku, kamień 
zastąpił tradycyjne drewno jako główny materiał 
budowlany. Na kształt drewnianego centrum Larviku 
wpłynęła także szybko postępująca od połowy XIX 
wieku industrializacja oraz późniejsze przekształcenia 
infrastruktury miejskiej.

Do dziś przetrwało zaledwie kilka budynków z XVII 
i XVIII wieku. Rekonstrukcja, o której mowa, musi więc 
opierać się na drugorzędnych źródłach: opisach topo
graficznych i lokalnych relacjach historycznych, które 
stanowią dodatek do pierwszorzędnych źródeł archi
walnych, takich jak mapy, pejzaże i widoki miasta oraz 
fotografie. Te ostatnie o tyle, o ile dokumentują także 
interwencje budowlane przed okresem, w którym zdję
cie zostało zrobione. W przypadku XX wieku głównymi 
materiałami źródłowymi są fotografie.

1. Zabudowa Larviku w źródłach 
archiwalnych: lata 1688–1767

Miasto Larvik ukształtowało się na terenie, który 
był częścią byłego hrabstwa Brunla. Dzięki inwe
stycjom arystokracji w zakresie handlu związanego 

The purpose of this study is to investigate the availa
ble archival sources with the intention of utilising 

them in a digital reconstruction of the buildings of 
Larvik at three historical points: 1690, 1777 and 1900. 
The buildings in question are the private houses of 
burghers, workers, seamen and other inhabitants of 
the town. Our present day digital mapping of Larvik 
will form the foundation for the reconstruction. It is 
hoped that thanks to the process of georeferencing the 
historical maps and collating the written sources, we 
will have a good basis for a digital reconstruction.

Within such a long time span as the one under dis
cussion, many large changes will have occurred. Natu
ral shorelines will have been filled out and built upon, 
roads will have been moved and fires will have wreaked 
havoc. In the 18 century there were four large fires in 
Larvik that consumed most of the core of the town. 
After further fires at the end of the 19th century and 
the beginning of the 20th stone replaced the traditional 
timber as the primary building material. The wooden 
town centre of Larvik was further affected by the rapid 
industrialisation from the mid19th century on, and by 
the later reshaping of the town’s infrastructure.

Today there are very few buildings left from the 
17th and 18th centuries. Reconstruction must there
fore rely on secondary sources such as topographical 
descriptions and local historical accounts, in addition to 
primary archival sources such as maps, prospect draw
ings and photographs – the latter insofar as they also 
document building interventions prior to the period 
in which the image was captured. For the 20th century 
the photograph is our most important source material. 
The actual buildings were not analysed as sources for 
the periods in the scope of this study.

1. The buildings of Larvik in archival 
source materials: 1688–1767

The town of Larvik has developed on land that was 
part of an estate in the former county of Brunla, grow
ing in strength thanks to the aristocracy’s investment in 
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z leśnictwem, jak również przemysłem drzewnym oraz 
żelaznym, Larvik rozwijał się jako lokalny ośrodek miej
ski. W drugiej połowie XVII wieku Larvik miał ustalony 
status społeczności o charakterze miejskim, podczas 
gdy otaczające go gospodarstwa rolne (farmy), leżące 
w posiadłości znanej jako Fresje, były własnością duń
skiego szlachcica Nilsa Lange. Po jego śmierci w 1652 
roku nastąpiło długie i skomplikowane postępowanie 
spadkowe, w rezultacie którego król wydał wicekrólowi 

commercial activities connected with forestry, as well 
as the production of timber and iron. By the second 
half of the 17th century, Larvik was established as 
a civic community, while the surrounding farms – lying 
on what was known as The Fresje Estate – were the 
property of Nils Lange, a Danish nobleman. His death 
in 1652 was followed by a long and complicated pro
bate settlement, resulting in the king’s granting Nor
way’s viceroy, Ulrik Frederik Gyldenløve, permission 

1. Veue de la Ville et du 
Chasteau de Larwick Marquisat 
de S.E. Monsieur de Gulden‑
lew. Rysunek przedstawiający 
miasto Larvik oraz rezydencję 
hrabiego, przypuszczalnie 
wykonany na podstawie szkicu 
sporządzonego w trakcie wizyty 
ambasadora Francji w 1685 
roku. Biblioteka Narodowa 
Francji w Paryżu 
1. «Veue de la Ville et du Cha‑
steau de Larwick Marquisat de 
S.E. Monsieur de Guldenlew». 
Drawing of the town of Larvik 
and the count’s residence 
presumably after a sketch made 
during the French ambassador’s 
visit in 1685. Bibliotiotheque 
Nationale in Paris
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Norwegii, Ulrikowi Frederikowi Gyldenløve, pozwole
nie na zakup posiadłości. Dwudziestego szóstego wrze
śnia 1671 roku posiadłość została wyniesiona do rangi 
hrabstwa, z tytułem hrabiowskim dla Gyldenløve’a oraz 
jego następców (ilustr. 1).

Sytuacja Larviku była zbliżona do sytuacji innych 
ośrodków miejskich w  Norwegii rozwijających się 
w owym czasie, ale prawnie dzięki przywilejom hra
biego oraz statusowi jego rezydencji miasto zajmowało 
wyjątkową pozycję. Według statutów hrabstwa, wyda
nych 27 lutego 1692 roku, każdy kto chciał włączyć się 
w działalność handlową miasta, musiał mieszkać na 
terenie posiadłości Nanset i „właściwego Laurvig”. Od 
dzierżawców rolnych, pracowników tartaków i odlewni 
żelaza, żeglarzy oraz rybaków wymagano, by budowali 
swoje domy w innych częściach miasta – Torstrand, 
Langestrand, Bakken, Trollesletten i Halsen1 (ilustr. 2).

 1 O.A. Johnsen, Larviks historie ca. 1750–1814, [w:] Larviks 
historie, vol. 1, Larviks historie indtil 1814, pod red. O.A. Johnsena, 
wyd. 2, Larvik 1923, s. 161.

to buy the estate. On 26 September 1671 the estate was 
elevated to the status of a  countship for Gyldenløve 
and his successors (fig. 1). 

Considered purely as a town, Larvik had much in 
common with other expanding civic centres in Norway 
at that time, but legally it held a unique position thanks 
to the Count’s privileges and its status as his residence. 
According to the statutes for the countship issued on 
27 February 1692, anyone wishing to engage in com
mercial activity within the town, had to live on the land 
that was the Nanset estate ‘and which is Laurvig proper’. 
Tenant farmers, workers at the sawmills and the iron 
foundry, sailors and fishermen were required to make 
their homes in other parts of the town – at Torstrand, 
Langestrand, Bakken, Trollesletten and Halsen (fig. 2).1

The buildings making up Larvik are first mentioned 
in 1749 (fig. 3). “The town had a pleasant location by 

 1 O.A. Johnsen, ed. 1923. Larviks historie ca. 1750‑1814. In: 
Larviks historie, vol. 1, Larviks historie indtil 1814. 2nd edition. 
Larvik, p. 161.

2. Mapa z 1688 roku pokazu‑
jąca najstarsze tereny miejskie 
Larviku. Mapa stworzona przez 
P.J. Wilstera (1661–1771), 
prawdopodobnie na zamówienie 
hrabiego Gyldenløve. NRA KBK 48 
Riksarkivet 
2. A map from 1688 showing 
Larvik’s oldest urban areas. 
Created by Peter Jacob Wilster 
(1661–1771), probably commis‑
sioned by Count Gyldenløve. NRA 
KBK 48 Riksarkivet
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Zabudowania tworzące Larvik po raz pierwszy 
wzmiankowano w 1749 roku (ilustr. 3). „Miasto miało 
przyjemne nadmorskie położenie, z domami wzdłuż 
linii wybrzeża oraz pomiędzy wzgórzami otaczającymi 
miasto. Najbliżej wybrzeża znajdowały się hangary na 
łodzie, a za nimi najwspanialsze i największe domy, 
położone wzdłuż głównej arterii. Dalej usytuowane były 
mniejsze domy zbudowane na zboczach oraz tu i ówdzie 
pomiędzy wzgórzami”2. Ulice nie były brukowane, miały 
nawierzchnię z piachu, gdzieniegdzie przed wejściami do 
domów występowały kamienne płyty. Domy były budo
wane z okrągłych, zazębiających się bali i w dużej mierze 
nie były pokryte ani farbą, ani szalunkiem. Do większo
ści posesji przylegał mały ogród. Wzdłuż głównej ulicy 
dominowały dwukondygnacyjne domy z dużymi poko
jami i oknami ujętymi w drewniane ramy. Kościół stał 
na południowym końcu miasta, podczas gdy plebania – 
podobnie jak kościół zbudowana z kamienia – przyle
gała do „pałacu hrabiego”, dużego drewnianego budynku 
otoczonego pokaźnym ogrodem. Na zachodnim krańcu 

 2 R. Tank, Fra Vestfolds byer år 1743, [w:] Vestfoldminne, 1. 
hefte, Vestfold historielag, Tønsberg 1934, s. 20–23.

the sea with houses along the shoreline and between 
the surrounding hills. Nearest the shore there were 
boathouses, and behind these were the finest and larg
est houses along the main thoroughfare. Behind these 
again were smaller houses built up on the slopes and 
here and there among the hills”.2 The streets were not 
paved with cobblestones, only sand, with an occasional 
stone slab in front of a house entrance. The houses 
were built of round, interlocking timber logs which 
were mostly left unpainted and without panelling. 
There was a small garden attached to most properties. 
Two storey houses dominated along the high street, 
with large rooms and windows set in wooden frames. 
The church stood at the eastern end of the town, while 
the vicarage – built, as was the church, in stone – was 
adjacent to the Count’s ‘palais’, a large timber building 
surrounded by a sizeable garden. At the western end 
of town was the iron foundry at Langestrand. Here the 
church was constructed from timber.

 2 Tank R., 1934. Fra Vestfolds byer ar 1743. Vestfoldminne, 
1. hefte. Tonsberg: Vestfold historielag, pp. 20–23.

3. Rysunek ukazujący teren miasta Larvik od 
strony zachodniej ku wschodowi, około 1740. 
Rysunek posiada inskrypcje: „Laurwigen” 
oraz „M. Blumenthal”. Fot. O. Klose w Kiel, 
1976. Repr. G.Ch. Wasberg, E. Nord, Ett med 
sin by, Larvik ward 1976, s. 23 
3. Prospect drawing of Larvik’s urban 
areas from their western side towards the 
east, dated approx. 1740. The drawing has 
an inscription behind: “Laurwigen” and 
“M. Blumenthal”. Photographed by prof. Olaf 
Klose in Kiel 1976. Repr. by G.Ch. Wasberg 
and E. Nord. “Ett med sin by”, Larvik ward 
1976, p. 23 
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miasta znajdowała się odlewnia żelaza w Langestrand. 
Tutaj kościół zbudowano z drewna.

Historia miasta Larvik

W pierwszym tomie Larviks historie – oficjalnej relacji 
dotyczącej historii miasta (1923) – Larvik jest opisany 
jako miasto hrabiego i ważny port łączący Norwegię 
z kontynentem. W porcie często można było spotkać 
duńskie, szwedzkie, niemieckie, holenderskie i angiel
skie statki, również wielu z  mieszkańców Larviku 
podróżowało po świecie3. Istnieją znikome informa
cje na temat zabudowy Larviku przed latami 60. XVIII 
wieku, ale znana jest mapa rekonstrukcyjna, która uka
zuje rozwój poszczególnych części miasta począwszy 
od lat 20. XVII wieku4 (ilustr. 4).

Storgaten i Stenene w dokumentach dotyczących 
zakresu przywilejów oraz ziem należących do hrabiego, 
były opisane jako „właściwy Larvik”. 

Residensen to prywatna rezydencja wicekróla 
Gyldenløve. Była to rozległa posiadłość zawierająca 
domy, ogród oraz tereny uprawne. Posiadłość leżała 
poza granicami miasta i wyznaczała granicę „właści
wego Larviku” z przyległym Torstrand.

Torstrand znajduje się na terenie tworzącym majątek 
zwany Fjellsnes, który później zyskał nazwę Torstrand.

Vestre Halsen było przedłużeniem Torstrand. Stam
tąd kursował prom do Østre Halsen w Tjølling.

Fritsøebakken początkowo było określane jako 
Bakken (Wzgórze), później stało się znane jako 
Fritsøebakken lub Fritzøebakken. 

 3 A. Helland, Norges land og folk, Topografisk ‑historisk‑
beskrivelse av Jarlsberg og Larviks amt, vol. 3, Kristiania 1914, 
s. 235.
 4 E. Blix, Larvik 1700–1750, [w:] Larviks historie, vol. 1, 
Larviks historie indtil 1814, pod red. O.A. Johnsena, wyd. 2, Larvik 
1923, s. 145.

The history of the town of Larvik

In the first volume of Larviks historie – the official 
account of the town history (1923) – Larvik is described 
as the Count’s town and as an important port connect
ing Norway with the Continent. In the harbour one 
would often find Danish, Swedish, German, Dutch and 
English ships and many Larvik people travelled out 
into the world.3 There is scant information about the 
buildings of Larvik before the 1760s, but there is one 
reconstruction map that shows the parts of the town 
that had been developing since the 1620s (fig. 4).4

Storgaten and Stenene were described as ‘the proper 
Larvik’ in documents dealing with the extent of the 
Count’s lands and privileges.

 3 A. Helland, 1914. Norges land og folk, Topografisk ‑histori‑
skbeskrivelse av Jarlsberg og Larviks amt, vol. 3. Kristiania, p. 235.
 4 E. Blix. Larvik 1700–1750. In: O.A. Johnsen, ed. 1923. 
Larviks historie ca. 1750‑1814. In: Larviks historie, vol. 1, Larviks 
historie indtil 1814. 2nd edition. Larvik, p. 145.

4. Mapa oparta na źródłach z lat 1746–1747, przedstawiająca części miasta rozwijające 
się od lat 20. XVII wieku. Larviks historie, vol. 2–3, pod red. S.T. Langeland, Larvik 1953, 
s. 145 
4. Map based on sources from 1746–1747, shows parts of the town that have been devel‑
oping since the 1620s. Langeland, S.T. ed., 1953. Larviks historie, vol. 2 and 3. Larvik, 
p. 145
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Trollesletten to osiedle na północ od Fritsøbakken. 
Nie pojawia się w źródłach pisanych przed 1688 rokiem.

Langestrand (plaża Lange’ów) swoją nazwę zawdzię
cza prawdopodobnie wpływowej rodzinie Lange, która 
w latach 1623–1670 była właścicielem tego terenu, jak 
również dużej części ziem, na których rozwinęło się 
miasto.

Znacząca część lokalnej historii Larviku opiera się 
na dwóch ważnych źródłach, dających wgląd w budow
nictwo Larviku i inne struktury materialne: są to tak 
zwane Jordebøkene (księgi ziem) i dokumenty spad
kowe (urzędowe potwierdzenia testamentów).

Księgi ziem oraz mapa majątku z 1688 roku

W latach 1687–1688 przeprowadzono nową ewiden
cję wszystkich nieruchomości w Larviku. Te pierw
sze dokumenty dotyczące nieruchomości na terenie 
miasta, były znane w tamtym czasie jako księgi ziem. 
Celem sporządzenia dokumentacji było ustalenie, kto 
był zobowiązany do płacenia za wynajem gruntów. 
Księga ziem z 1687 roku została napisana przez Clausa 
Røyema, rządcę hrabstwa Larvik w latach 1675–16875. 
Zauważył on, że wiele nieruchomości zostało opuszczo
nych, a zarazem pojawiło się wiele nowych, co uzasad
niało konieczność przeprowadzenia spisu. W 1687 roku 
Storgaten, główna ulica miasta, miała 42 posesje, po 
Storgaten następowała Øvregaten (razem ze Stenene) 
z 38, Fritsøebakken z 30, Langestrand z 23, Torstrand 
z 27, Vestre Halsen z 11 oraz Østre Halsen z 6 pose
sjami6. W 1688 roku następcą Røyema stał się Johannes 
Mogensen, który w tym samym roku przeprowadził 
nowy spis, uzupełniając go mapą. Liczba posesji na 
Storgaten wzrosła wówczas do 497 (ilustr. 5).

 5 Ø. Rian, Vestfolds historie. Grevskapstiden 1671–1821, 
Vestfold fylkeskommune, Tønsberg 1980, s. 46.
 6 Na podstawie materiałów z  Archiwum Narodowego 
(Kongsberg, Jarlsberg i Larvik).
 7 O.A. Johnsen, Larviks historie ca. 1750–1814, [w:] Larviks 
historie, vol. 1, Larviks historie indtil 1814, pod red. O.A. Johnsena, 
wyd. 2, Larvik 1923, s. 249.

Residensen was the private residence of Viceroy 
Gyldenløve, a large estate comprising houses, a garden 
and cultivated areas. The property lay outside the town 
limits and defined the boundary where ‘the proper Lar
vik’ met the adjoining area of Torstrand.

Torstrand lies on land that formerly constituted the 
estate of Fjellsnes, later acquiring the name of Torstrand.

Vestre Halsen was an extension of Torstrand, with 
a ferry crossing over to Østre Halsen in Tjølling.

Fritsøebakken was initially known simply as Bakken 
(The Hill), but later became known as Fritsøebakken 
or Fritzøebakken.

Trollesletten, the settlement north of Fritsøbakken, 
is not mentioned in written sources before 1688.

Langestrand (Lange Beach) has probably derived its 
name from the powerful Lange family who from 1623 
to 1670 owned the area and much of the land on which 
the town developed.

Much of the local history has to be derived from two 
important sources that offer insights into the buildings 
of Larvik and other physical structures: the so called 
Jordebøkene (Land Books) – and probate records.

Land Books and the property map of 1688

Between 1687–1688 a new registration of all properties 
in Larvik town was carried out. These first registers 
were known at the time as ‘Land Books’. The purpose 
of the registration was to establish who was obliged to 
pay land rent. The Land Book of 1687 was penned by 
Claus Røyem, bailiff in the Countship of Larvik from 
1675 to 1687.5 He had noticed that many properties 
had been vacated and many new ones had been added, 
and therefore they needed to be registered. In 1687 the 
high street of the town, Storgaten, had 42 properties, 
followed by Øvregaten (including Stenene) with 38, 
Fritsøebakken with 30, Langestrand with 23, Torstrand 
with 27, Vestre Halsen with 11 and Østre Halsen with 6 

 5 O. Rian, 1980. Vestfolds historie. Tønsberg: Vestfold fyl
keskommune, p. 46.
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Do księgi ziem wprowadzano co najmniej infor
mację na temat wielkości każdej nieruchomości i jej 
rozciągłości względem linii brzegowej. W większości 
przypadków odnotowywano także wymiary właści
wego domu oraz ogrodu (lub ogrodów). W niektórych 
sytuacjach mierzono każdy budynek na terenie danej 
posesji. Najbardziej szczegółowo zostały opisane pose
sje Storgaten, natomiast w mniejszym stopniu nieru
chomości w innych częściach miasta.

Uzupełniająca mapa pokazuje Storgaten, Stenene, 
Residensen i Torstrand. Wszystkie posesje są ponume
rowane, posiadają odsyłacze do imiennej listy właści
cieli zamieszczonej na samej mapie8. Mapa ta musiała 
być punktem wyjścia do stworzenia kolorowej mapy 
wykreślonej przez Petera Jacoba Wilstera, prawdopo
dobnie na prośbę Gyldenløve’a9. W porównaniu do 
mapy własności, ta wersja ukazuje bardziej szczegółową 
topografię, z drogami i ogrodami, a ponadto, w niektó
rych przypadkach, pokazuje usytuowanie budynków 
na posesji (ilustr. 6).

Dokumenty spadkowe z lat 1673–1690

Konieczność publicznego poświadczenia autentyczno
ści testamentu została wprowadzona w połowie XVII 
wieku. W miastach procesem tym kierowali zarządca 
miasta oraz sędzia; urzędnik miejski spisywał akty 
uwierzytelniające oraz akty przeniesienia tytułu wła
sności. Praktycznie rzecz biorąc, system ten pozo
stał w użyciu aż do wydania Ustawy o dziedziczeniu 
31 lipca 1854 roku. Publiczne poświadczenie stało 
się obowiązkowe jedynie w przypadkach, w których 

 8 Na podstawie materiałów z  Archiwum Narodowego 
(Kongsberg, Jarlsberg i Larvik).
 9 Obserwacje badacza i architekta miejskiego Larsa Jacoba 
Hvinden Hauga.

properties.6 In 1688, Røyem was succeeded by Johannes 
Mogensen who carried out a new registration in the 
same year, supplementing it with a map. The number 
of properties on Storgaten has now risen to 49 (fig. 5).7

The Land Book included, as a minimum, the size 
of every property and its stretch of shoreline, and for 
most part also the measurements of the actual house 
and garden(s). In some instances, every building on 
the property has been measured. The properties on 
Storgaten have been described in most detail, properties 
in other parts of town less so.

 6 The National Archive (Kongsberg, Jarlsberg og Larvik). 
A Grevskapene II Larvik. 12 Byen, Faste eiendommer, 1 Jorde
bøker Oppmålinger 1671–1782.
 7 O.A. Johnsen, ed. 1923. Larviks historie ca. 1750‑1814. In: 
Larviks historie, vol. 1, Larviks historie indtil 1814. 2nd edition. 
Larvik, p. 249.

5. Strona tytułowa księgi ziem datowanej na 1688 rok. Regionalne Archiwa Państwowe 
w Kongsberg 
5. The title page of the Land Book from 1688. The Regional State Archives in Kongsberg
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najbliżsi krewni zmarłego byli nieletni, nieobecni lub 
za granicą, albo kiedy w ogóle nie było takiego krew
nego. Wdowy i wdowcy często otrzymywali dyspensę, 
pozwalającą im dalej mieszkać na posesji, mogli też 
uniknąć procesu poświadczenia jeżeli para sporządziła 
wspólny testament. Najstarsze zachowane dokumenty 
uwierzytelnienia pochodzą z 1656 roku. W później
szym okresie wprowadzono nowe przepisy regulujące 
sposób, w jaki proces spadkowy powinien być udoku
mentowany i autoryzowany, co wskazuje na fakt, że 
proces ten nie zawsze był właściwie przeprowadzany. 
Dokumenty te sporządzono w ujednolicony sposób. 
Najpierw odnotowywano czas, miejsce śmierci, imię 
zmarłego i  jego spadkobierców, potem następował 
inwentarz wszystkich rodzajów własności, poczynając 
od wyposażenia i dóbr ruchomych po nieruchomości 
(razem z ich szacowaną wartością), oraz lista długów. 
Zanim rozdysponowano środki wśród wszystkich spad
kobierców, od wartości całości spadku odejmowano 
koszty spadkowe, niezapłacone podatki itp.10

Na podstawie materiałów źródłowych w postaci 
dokumentów spadkowych autorzy oficjalnej histo
rii miasta ustalili, że obszar przy głównej ulicy miał 

 10 R. Fladby, Norsk historisk leksikon, Oslo–Gjøvik 1990, 
s. 295.

The supplementary map shows Storgaten, Stenene, 
Residensen and Torstrand. All the properties there 
are numbered and cross referenced to a list of own
ers’ names written on the map itself.8 This map must 
have been the point of departure for a coloured map 
drawn by Peter Jacob Wilster, probably at the behest of 
Gyldenløve.9 Compared to the property map, this ver
sion shows a more detailed topography, together with 
roads, gardens and in some instances the position of 
buildings on the property (fig. 6).

Probate records 1673–1690

Public probate was introduced in Norway around the 
mid17th century. In towns the probate process was 
administered by the town bailiff and magistrate, the 
town clerk writing the probate records and deeds of 
conveyance. To all intents and purposes this system 

 8 The National Archive (Kongsberg, Jarlsberg og Larvik). 
A Grevskapene II Larvik. 12 Byen, Faste eiendommer, 1 Jorde
bøker Oppmålinger 1671–1782.
 9 Observation by researcher and civil architect Lars Jacob 
Hvinden Haug.

6. Plan Larviku datowany na 1688 rok. Regionalne Archiwa Państwowe w Kongsberg 
6. Town map of Larvik from 1688. The Regional State Archives in Kongsberg
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następujący układ: najpierw plaża, na której groma
dzone było drewno, następnie główny dom, który razem 
z dwoma lub trzema przybudówkami tworzył kwadra
towe podwórko, a dokładnie za działką – ogród11.

Budynki w pozostałych częściach miasta są wspo
mniane jedynie w celu zilustrowania hierarchii spo
łecznej miasta „podzielonego prostą, schodzącą w dół 
linią od rezydencji hrabiego aż po domki robotników”. 
To, jak wyglądał każdy z domów i co się w nim znaj
dowało, zależało nie tylko od przychodu właściciela, 
ale również od charakteru danej części miasta. Kupcy 
mieszkali w dzielnicy Storgaten, która była osią miasta 
i najbardziej reprezentacyjną jego częścią. Przy Storga
ten znajdowała się Stenene, gdzie mieszkali rzemieśl
nicy. Odlewnia żelaza i tartak znajdowały się pomiędzy 
Fritzøebakken i Langestrand, przez co te części mia
sta były zamieszkane przez robotników. Wielu z nich 
mieszkało również w Torstrand i Vestre Halsen. Urzęd
nicy oraz niektórzy z kapitanów i pierwszych oficerów 
okrętów morskich mieszkali na Storgaten, w pobliżu 
mieszczan. Żeglarze i dzierżawcy byli rozproszeni po 
wszystkich częściach miasta12.

Pytanie, jakie stawiamy sobie do naszych celów 
jest następujące: czy informacje pochodzące z doku
mentów spadkowych są wystarczająco systematyczne 
i szczegółowe, żeby mogły być zastosowane do cyfrowej 
rekonstrukcji miasta około 1690 roku?

Sto sześćdziesiąt dziewięć dokumentów spadkowych 
z lat 1675–1720 zawiera pewne informacje na temat 
budynków13. Czterdzieści sześć z nich pochodzi z Laur
vigen (Storgaten), 45 ze Stenene, 24 z Fritzøebakken, 
7 z Trollesletten, 11 z Langestrand i 36 z Torstrand. 
Przy pomocy mapy z 1688 roku i dzięki szczegółowym 
informacjom ze spisów w księgach ziem było możliwe 
zlokalizowanie posesji wymienionych w 34 dokumen
tach spadkowych z Laurvigen, 11 ze Stenene oraz 14 

 11 E. Blix, Larvik 1700–1750, [w:] Larviks historie, vol. 1, 
Larviks historie indtil 1814, pod red. O.A. Johnsena, wyd. 2, Larvik 
1923, s. 132.
 12 Tamże, s. 152, 153.
 13 www.arkivverket.no/arkivverket/Digitalarkivet Vestfold, 
[dostęp: 26.01.2015].

remained in practice until the Inheritance Act of 31 
July 1854. Public probate was only mandatory in cases 
where the deceased’s next of kin were under age, absent 
or abroad, or when there was no next of kin. Widows 
and widowers often received a dispensation allowing 
them to reside in the property, or could avoid the pro
bate process if the couple had drawn up a mutual will. 
The oldest preserved probate records come from 1656. 
In the period that followed, there was a succession of 
new regulations governing the way the probate process 
should be recorded and authorised, indicative of the 
fact that the process was not always being properly 
conducted. The records are registered in the same uni
form manner. Time, place, the deceased and the heirs 
are recorded first, followed by inventories of various 
types of property from furnishings and goods to real 
estate, with their estimated values, as well as a list of 
unpaid debts. Probate costs, outstanding taxes, etc. were 
subtracted from the sum before the remaining assets 
were divided among the heirs.10

With these probate records as source material, the 
authors of the official town history have determined 
that the high street had the following general descrip
tion: first there was the beach, where timber was col
lected; then came the main house; together with two or 
three outhouses this formed a square courtyard; directly 
behind these was the garden.11

The buildings in other parts of town are not men
tioned, other than to illustrate the social hierarchy of 
the town, divided ‘in a straight and descending line 
from the Count’s residence to the cottages of the work
ers’. What the houses looked like and what they con
tained was not only determined by the owner’s income, 
but also by the varying character of each part of town. 
Merchants lived on Storgaten – the town’s axis and 
finest neighbourhood. Above Storgaten was Stenene, 
where craftsmen lived. The iron foundry and sawmill 

 10 R. Fladby, 1990. Norsk historisk leksikon. 2nd edition. 
Oslo–Gjovik 1990, s. 295.
 11 E. Blix. Larvik 1700–1750. In: O.A. Johnsen, ed. 1923. 
Larviks historie ca. 1750–1814. In: Larviks historie, vol. 1, Larviks 
historie indtil 1814. 2nd edition. Larvik, p. 132.
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z Torstrand. W przypadkach Fritzøebakken, Trolleslet
ten, Langestrand i Halsen nie ma żadnej odpowiedniej 
mapy w związku z czym niemożliwe jest określenie, 
gdzie dane posesje się znajdowały. Możliwe jest jednak 
wykonanie orientacyjnej rekonstrukcji przy pomocy 
prototypów rodzajów nieruchomości przypuszczalnie 
znajdujących się na terenach działek, rekonstrukcji 
opierającej się na udokumentowanej wartości budyn
ków, późniejszych planach miasta i wiedzy na temat 
miejsca zamieszkania różnych grup demograficznych. 
W dokumentach znajdują się opis i wycena „domu lub 
większych budynków razem z ich obecnym pełnym 
umeblowaniem, włącznie z  całym zabezpieczonym 
wyposażeniem”, ale także opisy innych budynków, 
takich jak warzelnia, stodoła, stajnie, szopy itd. oraz – 
w przypadkach, których to dotyczy – ogrodu i długości 
linii brzegowej.

Nie jest zaskoczeniem, że dokumenty spadkowe 
opiewające na najwyższe sumy występują w Storga
ten, gdzie 30 z 36 dokumentów uwierzytelniających 
podaje przedział pomiędzy kwotą 200 a 1500 tala
rów szwedzkich [riksdaler, skrót: rdl. – przyp. tłum.], 
z  czego najczęściej pojawia się kwota z  przedziału 
od 400 do 700 talarów. W Stenene jest kilka takich 
dokumentów dla pierwszego okresu historycznego, 
ale prawdziwy ich zalew miał miejsce po 1690 roku. 
Może być to związane z faktem, że urzędnicy zostali 
upomnieni za niestosowanie się do litery prawa w trak
cie dokumentowania nieruchomości w ich księgach 
ziem. W  XVIII wieku toczyło się wiele procesów 
spadkowych dla Stenene. W przypadku Langestrand, 
Trollesletten i Fritzøebakken sytuacja była odwrotna, 
jakkolwiek w Fritzøebakken pod koniec tego okresu 
notuje się wzrost ilości procesów. Mając na względzie 
liczbę przeprowadzonych procesów spadkowych oraz 
wartość spadków, wydaje się, że sytuacje w Torstrand 
i Stenene były względnie podobne, aczkolwiek zamoż
niejsze posesje występowały także w innych miejscach. 
Podsumowując dotychczasowe rozważania, możemy 
stwierdzić, że rejony Storgaten, Stenene i Torstrand są 
dobrze udokumentowane.

were located between Fritzøebakken and Langestrand, 
so it was in these parts of town that the workers lived. 
There were also many workers living at Torstrand and 
Vestre Halsen. The officials and functionaries lived on 
Storgaten, close to the burghers, as did some of the 
sea captains and first mates. Seamen and tenants were 
spread around all parts of the town.12

For our purposes, the question is whether or not the 
probate records give us information that is systematic 
and detailed enough to be applied to a digital recon
struction of the town around the year 1690.

Of the probate records for the period between 1675–
1720, 169 probates contain information about build
ings.13 Of these, 46 are from Laurvigen (Storgaten), 45 
from Stenene, 24 from Fritzøebakken, 7 from Trolles
letten, 11 from Langestrand and 36 from Torstrand. 
With the aid of the 1688 map, as well as census details 
and the land books, it has been possible to localize 
34 of the probates from Laurvigen, 11 from Stenene 
and 14 from Torstrand. For Fritzøebakken, Trolles
letten, Langestrand and Halsen there is no applicable 
map and it is therefore impossible to determine where 
the properties were located. It is however possible to 
make a tentative reconstruction using prototypes of 
the category of properties that would have been there 
according to their recorded value, later town maps 
and our accumulated knowledge of where the various 
demographic groups made their homes. In the records 
there is a description and an evaluation of ‘the home 
or main buildings with their full furnishings such as 
they now are, including all secured fittings’, but also 
other buildings such as a brewing house, barn, stables, 
sheds, etc., as well as a garden and, where applicable, 
a stretch of shoreline.

Not surprisingly, the probates with the largest assets 
are for properties on Storgaten, where 30 out of 36 
probates have an evaluation between 200 and 1500 
riksdaler (rdl.), with most concentrated between 400 

 12 Ibid., pp. 152, 153.
 13 www.arkivverket.no/arkivverket/Digitalarkivet Vestfold, 
[accessed: 26.01.2015].
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2. Zabudowa Larviku w źródłach 
archiwalnych: lata 1767–1820

W 1790 roku Oluf Christian Olufsen (1763–1827) 
[duński pisarz, ekonom i poeta – przyp. red.] odbył 
podróż do Norwegii, by tam badać norweską przyrodę, 
rolnictwo oraz gospodarkę rolną. Listy z jego podróży 
zostały opublikowane rok później w periodyku „Mine
rva”14. Opisuje on Larvik jako spore miasto handlowe 
z wieloma imponującymi domami drewnianymi:

„[…] są tu drewniane budynki, w których prze
mieszkały już trzy pokolenia, i które mimo to w dal
szym ciągu wydają się jak nowe. Sosna nie niszczy się 
tak szybko, kiedy jest chroniona przed wilgocią za 
pomocą warstwy drewnianego szalunku, który mają tu 
w zwyczaju stosować. Nieoszalowany dom nie przetrwa 
nawet połowy tego czasu. Również farba konserwuje 
drewno, ale ten typ konserwacji jest domeną zamoż
nych. Mieszkańcy Larviku zasługują na pochwałę rów
nież ze względu na ich poczucie dobrego smaku […]. 
Do malowania ścian najczęściej używa się tu kolorów 
brązowego, niebiesko szarego lub białego w połącze
niu z zielonymi framugami okiennymi, co daje miastu 
czysty i schludny wygląd. W mieście jest 400 domów. 
Teren jest bardzo nierówny i w środku miasta wznoszą 
się strome wzgórza, na zboczach których zbudowano 
piękne domy”.

Akwarela datowana na 1785 rok, namalowana przez 
nieznanego artystę, odzwierciedla ocenę miasta prze
kazaną przez Olufsena. Artysta musiał być obeznany 
z miastem, jego różnymi dzielnicami, najważniejszymi 
budynkami i przemysłem. Nabrzeża i drogi narysowane 
są zgodnie z geografią miejsca. Również kolory zgadzają 
się z opisem Olufsena (ilustr. 7).

Jeśli porównamy ten obraz z opisem z 1749 roku 
dostrzeżemy, że topografia i zasadnicze elementy miasta 
przetrwały niezmienione, ale po upływie 50 lat domy 
zostały pokryte szalunkiem, pomalowane, a ich liczba 
wzrosła. W następstwie rozszerzenia granic miasta 

 14 O.Ch. Olufsen, Breve fra Norge, „Minerva”, styczeń–luty–
marzec, J.F. Schultz, Kiøbenhavn 1791.

and 700 rdl. In Stenene, there are few probates from 
the first period, but there was a veritable flood of them 
after 1690. This may be accounted for by the fact that 
civic officials were admonished for not following the 
letter of the law when documenting properties in their 
land books. For Stenene there are records of many pro
bate processes as the 18th century progresses. In Lang
estrand, Trollesletten and Fritzøebakken the reverse is 
true, although there is an increase of recorded processes 
for Fritzøebakken towards the end of the period. With 
regard to the number of probates carried out and their 
value, it seems that Torstrand and Stenene are relatively 
similar, although there were more affluent properties in 
various locations there. We can provisionally conclude 
that the well documented areas are Storgaten, Stenene 
and Torstrand.

2. The buildings of Larvik in archival 
source materials: 1767–1820

In 1790, Oluf Christian Olufsen (1763–1827) travelled 
to Norway to study Norwegian nature, agriculture 
and agricultural economy. His travel letters were pub
lished the following year in the periodical Minerva.14 
He describes Larvik as a fairly large market town with 
many impressive timber houses:

‘[…] there are timber buildings that have already 
housed three generations, and yet still appear as good 
as new. Pinewood does not rot so quickly when kept 
dry with a layer of wooden panelling, as is the custom 
here. An unpanelled house does not last half as long. 
Paint also preserves the timber; but this is the preserve 
of the affluent. Larvik’s inhabitants also deserve praise 
for their good taste. […] The most common colours in 
use are brown, blue grey or white with green window 
frames, which give the town a tidy and clean appear
ance. There are 400 houses in the town. The terrain is 

 14 O.Ch. Olufsen, ‘Breve fra Norge’ in Minerva, January, 
February, March, 1791 (J.F. Schultz, Kiøbenhavn 1791).
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w 1747 roku, północna część Larviku, za Storgaten, 
została rozbudowana. Wzrósł również stopień zagęsz
czenia domów.

Istnieje także rysunek wykonany przez odwiedzają
cego Larvik w późniejszym czasie duńsko norweskiego 
oficera, geodetę i architekta – Jørgena Henrika Rawerta 
(1751–1823). Jego rysunek z 1809 roku jest widokiem 
z  Langestrand na zachodzie w  kierunku centrum 
administracyjnego miasta, oszczędzonego przez pożar 
w 1792 roku (ilustr. 8). Z rysunku wynika, że niektóre 
domy zostały wyraźnie powiększone, prawdopodob
nie w wyniku ożywienia gospodarczego, które w cza
sie wojen napoleońskich przyniosło korzyści wielu 
mieszkańcom.

Lokalna historia

W 1769 roku przeprowadzono w Norwegii Narodowy 
Spis Powszechny wykazujący 2154 mieszkańców mia
sta Larvik, włącznie z hutą Fritzøe oraz Langestrand. 
„Właściwe Laurvig”, Torstrand, Fritsøbakken, Trolle
sletten i Vestre Halsen miały 1751 mieszkańców. Huta 
Fritzøe i Langestrand miały ich 403. Oznacza to, że 
populacja Larviku nadal rosła, jednak tempo wzro
stu znacznie się zmniejszyło. Jeśli chodzi o spis z 1801 

very uneven and steep hills rise up in the middle of the 
town, on the sides of which fine houses have been built’.

A watercolour dated 1785 by an unknown artist 
illustrates Olufsen’s appraisal of the town. The artist 
must have been familiar with the town, for its different 
quarters, most important buildings, industries, quays 
and roads are geographically correct. The colours are 
also in accord with Olufsen’s description (fig. 7).

If we compare this image with the description from 
1749, then we recognise that the topography and the 
salient features of the town are the same, but 50 years 
on the houses are now panelled and painted, and there 
are more of them. The expansion and concentration 
of housing has taken place to the north of the town, 
behind Storgaten, following an extension of the town 
limits in 1747.

There also exists a drawing made by a later visitor 
to Larvik, the Dano Norwegian officer, land surveyor 
and architect Jørgen Henrik Rawert (1751–1823). His 
drawing from 1809 is seen from the top of Langestrand 
in the west towards the administrative centre of the 
town, which was spared by the town fire of 1792 (fig. 8). 
Some of the houses have clearly been enlarged, probably 
in the wake of an economic boom enjoyed by many of 
the inhabitants during the Napoleonic Wars.

7. Nieznany artysta, widok Larviku z 1785 
roku, Larvik Museum 
7. A prospect drawing of Larvik from 1785. 
Unknown artist. Larvik Museum
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roku, mieszkańcy ulic Torstrand zostali uwzględnieni 
w liczbie mieszkańców Larviku, choć Torstrand stała się 
oficjalnie częścią miasta dopiero po rozszerzeniu granic 
miasta 3 sierpnia 1805 roku. Langestrand przeszła pod 
miejską jurysdykcję na mocy dekretu z 13 marca 1819 
roku oraz pomiaru gruntów 18 września 1820 roku15.

W książce Larviks historie występuje pomocna rela
cja z lat 60. XVIII wieku, oparta na najstarszym wyli
czeniu ubezpieczenia przeciwpożarowego z 1767 roku.

Wyceny ubezpieczenia przeciwpożarowego

Osiemnastego sierpnia 1767 roku na mocy dekretu 
królewskiego powołano do życia Den Almindelige 
Brandforsikrings Indretning for Bygninger (Ogólną 
Polisę Przeciwpożarową dla Budynków). Instytucja 
ta była zarządzana przez administrację państwową 
w Kopenhadze do 1814 roku, a od 1912 roku przyjęła 
nazwę Norges Brannkasse (Norweski Bank Pożarowy, 
firma ubezpieczeniowa). Podstawą do podjęcia takiego 
kroku był fakt, że to Korona była odpowiedzialna za 

 15 O.A. Johnsen, Larviks historie ca 1750–1814, [w:] Larviks 
historie, vol. 1, Larviks historie indtil 1814, pod red. O.A. Johnsena, 
wyd. 2, Larvik 1923, s. 246, 253.

Local history

In 1769 a national census was carried out in Norway, 
arriving at the sum of 2154 inhabitants for Larvik, 
including Fritzøe Ironworks and Langestrand. The 
‘proper’ Laurvig, Torstrand, Fritsøbakken, Trollesletten 
and Vestre Halsen had 1751 inhabitants. Fritzøe Iron
works and Langestrand had 403. This indicates that the 
population of Larvik was still growing, but the pace of 
growth had decelerated considerably. For the 1801 cen
sus the streets of Torstrand were included in the Larvik 
count, although Torstrand only officially became part 
of the town after an extension of the town limits on 3 
August 1805. Langestrand came under civic jurisdiction 
following a decree of 13 march 1819 and a land survey 
of 18 September 1820.15

In Larviks historie there is a useful account of the 
1760s, based on the oldest fire insurance assessment 
from 1767.

 15 O.A. Johnsen, ed. 1923. Larviks historie ca. 1750–1814. In: 
Larviks historie, vol. 1, Larviks historie indtil 1814. 2nd edition. 
Larvik, p. 246, 253.

8. Pejzaż z 1809 roku wykonany 
przez duńskiego artystę O.J. Rawerta 
(1786–1851). Widok na Larvik i port 
z Langestrand. Det Royal Library, 
København 
8. A prospect drawing from 1809 by 
the Danish artist Ole Jørgen Rawert 
(1786–1851). Shows the view of Larvik 
and the harbor from Langestrand. Det 
Royal Library, København
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wypłatę odszkodowań po dużych pożarach. Wraz 
z założeniem Norges Brannkasse odpowiedzialność tę 
przejęła nowo powstała instytucja. Członkostwo w tym 
programie było obowiązkowe dla właścicieli domów 
miejskich, a wycena była przeprowadzana co 10 lat. 
Na każdą nieruchomość nakładano roczny podatek 
odprowadzany do kasy, gdzie gromadzono fundu
sze, z których w przypadku pożaru były pokrywane 
odszkodowania. Lokalni rzeczoznawcy byli wybierani 
spośród wyróżniających się mieszczan posiadających 
odpowiednią znajomość technik budowlanych oraz 
umiejących pisać. Przed rozpoczęciem pracy rzeczo
znawcy musieli zostać zaaprobowani przez sędziego 
miasta lub zarządcę. Co roku sporządzano nowy 
Spis Wycen, do którego przez cały rok wprowadzano 
korekty i uzupełnienia. Dzięki tym żmudnym wysił
kom mamy dziś szczegółową, aktualizowaną co dekadę 
informację archiwalną na temat budynków miejskich 
w Norwegii, począwszy od 1767 aż do 1942 roku, kiedy 
Norges Brannkasse zakończyła działalność. Badaczka 
Helena I. Erikson przeprowadziła analizę wycen ubez
pieczenia przeciwpożarowego jako źródła informacji 
na temat historii gospodarczej Tønsbergu w  latach 
1797–1807 i zauważyła, że dokumenty te zostały sto
sunkowo zaniedbane jako materiał archiwalny. Jed
nym z powodów takiego stanu rzeczy może być fakt, 
że jest to ogromna ilość materiału do przebadania. 
Historycy budownictwa chętniej analizowali wyceny 
ubezpieczenia przeciwpożarowego, jakkolwiek przede 
wszystkim w studiach poświęconych poszczególnym 
nieruchomościom16.

Wycena ubezpieczenia przeciwpożarowego została 
przeprowadzona w Larviku tak samo, jak w pozostałych 
częściach kraju. Miasto zostało podzielone na okręgi, 
a następnie rzeczoznawcy, dom po domu, sporządzali 
wyceny i oceniali status ubezpieczenia każdej nieru
chomości. Było to rozległe przedsięwzięcie, obejmujące 
domy mieszkalne, przybudówki, lokale handlowe oraz 
hangary na łodzie. W czasie wyceny przeciwpożarowej 

 16 H.I. Erikson, Branntakster som kilde til økonomisk historie 
og geografi, [w:] Vestfoldminne 2007/2008, s. 24–26.

Fire insurance assessments

On 18 August 1767 Den Almindelige Brandforsikrings
Indretning for Bygninger (The General Fire Insurance 
Policy for Buildings) was established by royal decree. 
The institution was governed by the state administra
tion in Copenhagen until 1814, and from 1912 adop
ted the title Norges Brannkasse (The Norwegian Fire 
Bank, a fire insurance company). The background for 
its instigation was the crown’s economic responsibility 
for compensation after large town fires. With the esta
blishment of Norges Brannkasse, responsibility was 
assumed by the new institution. Membership in the 
scheme was compulsory for house owners in towns 
and an evaluation was carried out every ten years. An 
annual tax was levied on every property and went into 
a reserve of funds to cover compensation in cases of fire. 
Local assessors were selected from upstanding burghers 
of the town who had to have adequate knowledge of 
building techniques and be able to write. Before they 
could begin their work, the assessors had to be appro
ved by the town magistrate or bailiff. A new List of 
Assessments was written each year, and adjustments 
and additions were constantly made throughout the 
year. Thanks to this painstaking effort, there exists today 
detailed archival information about the civic buildings 
of Norway from 1767 and every decade up to 1942, 
when Norges Brannkasse ceased operation. Researcher 
Helena I. Erikson has made a study of fire insurance 
assessments as a source of information about the econo
mic history of Tønsberg from 1797 to 1807, and she has 
noted that these documents are a relatively neglected 
source material. One of the reasons for this may be that 
there is such a huge amount of material to explore and 
process. Building historians have more readily investi
gated fire insurance assessments, though primarily in 
the study of individual properties.16

Fire insurance assessment was carried out in Lar
vik similarly to the rest of the country. The town was 

 16 H.I. Erikson. ‘Branntakster som kilde til okonomisk his
torie og geografi’. In: Vestfoldminne. 2007/2008, p. 24–26.
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z  1767 roku Larvik podzielono na pięć okręgów, 
w których znajdowało się 317 nieruchomości o łącz
nej wartości 143 890 talarów szwedzkich. Bazując na 
dekrecie dotyczącym granic miasta, wydanym w 1747 
roku, w wycenie nie zawarto Langestrand i huty żelaza, 
podczas gdy Trollesletten, Fritzøebakken i Torstrand, 
łącznie z Halsene, były już w tamtym czasie uważane 
za części miasta17.

Na Storgaten znajdowały się 42 nieruchomości, któ
rych wycena przeciwpożarowa wynosiła 1000–2000 
talarów szwedzkich (czasami sięgała nawet 3000 tala
rów szwedzkich), ale zdarzały się również mniejsze 
posesje o wartości tak małej jak 300 talarów18. Wciąż 
można było spotkać XVII i XVIII wieczne nierucho
mości, które nie były pomalowane, a nawet nie miały 
szalunku. Niektóre z przybudówek i szop, na przykład 
hangary na łodzie, były smołowane. Ogólną regułą 
było szalowanie i malowanie domów mieszkalnych na 
kolory takie jak czerwony, żółty, niebieski lub zielony 
(ilustr. 9). Przeważał kolor czerwony i żółty, ale nie
bieski i zielony również nie były rzadkością. Wzdłuż 
Storgaten i dalej ku kościołowi posesje były do siebie 
wyraźnie podobne i składały się z 3, 4, czasem wię
cej, budynków usytuowanych dookoła kwadratowego 
podwórza. Większość z nich posiadała sad lub ogród 
warzywny. Cała posesja była ogrodzona płotem. Dom 
mieszkalny zwrócony był ku ulicy, posiadał dwie kon
dygnacje, z 3 do 5 pomieszczeń na każdym z poziomów. 
W domu znajdowała się kuchnia z kominem, większość 
pomieszczeń była wyposażona w żelazny piec. Pod par
terem znajdowało się jedno lub więcej pomieszczeń 
piwnicznych. Warzelnia, piec piekarniczy i pralnia były 
umieszczone razem, w jednym lub dwóch budynkach 
gospodarczych, które mogły również zawierać stajnie, 
szopy na siano i wozownie. W ogrodzie mógł znajdo
wać się kurnik, szopy czy szałasy. Nadbrzeżne posesje 
miały również hangary na łodzie oraz pomieszczenia 
na sprzęt rybacki. Z czasem, szczególnie po pożarze 

 17 Na podstawie materiałów z  Archiwum Narodowego 
(Kongsberg), Larvik magistrat, Branntakstprotokoller 1767–1944.
 18 Tamże, s. 255.

divided into wards and the assessors went from house 
to house, making their evaluations and assessing the 
insurance status of each property. It was an extensive 
undertaking that included residences, outhouses, busi
ness premises and boathouses. For the fire assessment 
of 1767 Larvik was divided into five wards, in which 
there were 317 properties with a collected value of 
143.890 rdl. On the basis of a 1747 Countship decree 
on the town limits, Langestrand and the Ironworks were 
not included in the assessment, while Trollesletten, 
Fritzøebakken and Torstrand, including Halsene, were 
already at this point regarded as parts of the town.17

In Storgaten there were 42 properties with an 
insurance assessment between 1000 and 2000 rdl., 
and sometimes as much as 3000 rdl., but there were 
also lesser properties with a value as small as 300 rdl.18 
There were still some 17th and 18th century properties 
that were not painted, or even panelled. Some free
standing houses, especially boathouses, had been 
tarred. As a general rule, residences were panelled and 
painted red, yellow, blue or green (fig. 9). Red and yel
low was in preponderance, but blue and green was not 
uncommon. Along Storgaten and down to the church, 
the properties were markedly similar and consisted 
of three or four buildings, sometimes more, around 
a square courtyard, and most had an orchard or kitchen 
garden. The whole property was surrounded by a fence. 
The residency itself faced the street. This was built in 
two storeys with 3 to 5 rooms on each floor. There was 
a kitchen with a chimney and most rooms had an iron 
stove. Under ground level there was one or more cel
lar rooms. A brewing house, baking oven and laundry 
room were collected in one or two separate buildings, 
which might also contain the horse stables, the hay 
loft and the carriage house. In the garden there might 
be a henhouse and other huts and sheds. Shorefront 
properties would also have boathouses and sheds for 
fishing tackle. Over time, more properties were added 

 17 The National Archive (Kongsberg), Larvik magistrat, 
Branntakstprotokoller 1767–1944.
 18 Ibid., p. 255 f.
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w 1792 roku, w tym rejonie pojawiało się więcej nie
ruchomości, o coraz lepszym standardzie.

Domy w Stenene, rejonie za Storgaten, miały niższy 
standard, a  ich wartość była szacowana na 250 lub 
mniej talarów, schodząc nawet do 20 talarów. Dom 
szacowany na sumę od 20 do 50 talarów składał się 
z pokoju z żelaznym piecem, kuchni z kominem oraz 
przylegającej lub wydzielonej szopy na drewno. Nawet 
w  obrębie takich, stosunkowo prostych, majątków 
zwykle znajdował się ogród i okalający posesję płot. 
W domach o wartości od 70 do 400 talarów znajdowało 
się zwykle od 2 do 5 izb, jak również kuchnia i piwnica. 
Jeżeli w samym domu znajdowało się mniej pomiesz
czeń, było to równoważone przez budynki gospodarcze 
mieszczące warzelnię czy piec piekarniczy, a czasami 
stodołę i kurnik.

Domy w tym rejonie, jeżeli w ogóle były malowane, 
zwykle miały kolor czerwony, rzadziej żółty, najczęściej 
jednak nie były ani malowane, ani oszalowane. Cza
sami występowały tu drewniane dachy, bardzo rzadko 
dachówka.

to this area, with an ever improving standard, particu
larly after the fire of 1792.

The houses in Stenene – the area behind Storgaten – 
were of lower standard and had an insurance assess
ment from 250 rdl. to 20 rdl. A house valued at 20 to 
50 rdl. comprised a living room with an iron stove, 
a kitchen with a chimney and a lean to or separate 
woodpile shed. Even on such relatively simple proper
ties there was generally a garden and a surrounding 
fence. A house valued at 70 to 400 rdl. would usually 
have 2 to 5 rooms as well as a kitchen and a cellar. If 
there were fewer rooms in the main house, they would 
be compensated for in free standing buildings includ
ing a brewing house, baking oven and sometimes a barn 
and a henhouse.

If painted, the houses in this area were most often 
red, less commonly yellow; but more often than not 
they were neither painted nor panelled. Sometimes they 
had a wooden roof, very rarely covered with roof tiles.

Torvet and Trollesletten had a  better standard 
of housing. Around Torvet (the market square) the 

9. Nieznany artysta, pejzaż 
z około 1820 roku, ukazujący 
centrum Larviku wraz ze Storgaten 
oraz Stenene. Larvik Museum, 
fot. M. Wolday 
9. A prospect painting from about 
1820 which shows the central 
part of Larvik with Storgaten and 
Stenene. Unknown artist. Larvik 
Museum, photo by M. Wolday
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Torvet i Trollesletten posiadały wyższy standard 
zabudowań. Mieszkania kilku kupców mieszczan zlo
kalizowane wokół Torvet (targu) przypominały domy 
na Storgaten. Domy rzemieślników mieszkających 
w pobliżu Torvet nie posiadały obszernych przybudó
wek i budynków gospodarczych.

Trollesletten było gęsto zabudowane małymi miesz
kaniami dla pracowników tartaków oraz niektórych 
rzemieślników. Domy najczęściej pozbawione były sza
lunku, wiele z nich składało się z pokoju z żelaznym pie
cem oraz kuchni z kominem, większość jednakże była 
trochę bardziej przestronna i wyposażona w strych oraz 
piwnicę. Zabudowania takie jak stodoły, drewutnie itp. 
również nie były rzadkością. Wiele domów posiadało 
otoczone płotem ogrody. W Saggaten był mały szpital, 
który służył miastu Laurvig.

Torstrand również zaludnione było ludźmi pocho
dzącymi z niższych klas społecznych (robotnicy i nie
zamożna klasa średnia). Poza kilkoma większymi 
posesjami wycenionymi na kwotę od 250 do 400 tala
rów, wartość większości z nich plasowała się pomiędzy 
40 a 150 talarami. Z reguły wszystkie domy były osza
lowane i pomalowane na czerwono albo pozostawione 
jako niemalowane. Kilka domów było smołowanych. 
Najmniejsze składały się jedynie z izby z żelaznym pie
cem i kuchni z kominem19.

Dokumentacja, której dostarczają wyceny ubez
pieczenia przeciwpożarowego daje szczegółowy obraz 
budynków w mieście (co jest bardzo pomocne przy 
sporządzaniu cyfrowej rekonstrukcji) z dokładnością 
co do dzielnicy, czasem ulicy, a w przypadku Storgaten, 
Stenene i części Torstrand, nawet co do posesji.

Mapy i rysunki z widokiem miasta

Oprócz dokumentów spadkowych, ksiąg ziem i doku
mentów ubezpieczenia przeciwpożarowego, cennych 
informacji na temat zabudowy Larviku w XVII i XVIII 
wieku dostarczają mapy i rysunki perspektywiczne mia
sta. Niestety, nie istnieją żadne plany miasta z okresu 

 19 Tamże, s. 275–280.

residences of several merchant burghers were similar 
to those along Storgaten. Houses of craftsmen living 
near Torvet lacked the large outhouses.

Trollesletten was densely housed with small dwell
ings for sawmill workers and craftsmen. Most houses 
were unpanelled and many comprised a living room 
with an iron stove and a kitchen with a chimney. Most 
were however a little more spacious – with a loft and 
a cellar, and free standing buildings, including a barn, 
a wood shed etc., were not uncommon. Many had a gar
den with an enclosing fence, too. In Saggaten there was 
a small hospital serving the town of Laurvig.

Torstrand was also populated with people of the 
working and lower middle classes. Apart from a few 
larger properties valued at 250 to 400 rdl., most fell 
into the range of 40 to 150 rdl. As a rule, the houses 
were panelled and painted red, or left unpainted. A few 
houses were tarred. The smallest houses comprised 
only a living room with an iron stove and a kitchen 
with a chimney.19

The documentary evidence provided by the fire 
insurance assessments offers us a highly detailed pic
ture of the town’s buildings which, for the purposes of 
making a digital reconstruction, are very useful down 
to the level of each ward of the town, sometimes down 
to the level of each street and even – in the case of 
Storgaten, Stenene and parts of Torstrand – down to 
the level of every property.

Maps and prospect drawings

In addition to the probate records, land books and fire 
insurance documents, we find valuable evidence about 
the buildings of Larvik in the 17th and 18th centuries 
in maps and prospect drawings. Unfortunately, there 
are no maps of the town from the period between the 
property map of 1688 until the survey and land register 
of Captain Jacob Rørdam in 1821–1822. On this map 
the town centre with Trollesletten, Fritsøbakken and 

 19 Ibid., p. 275–280.
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od powstania mapy własności w 1688 roku do badania 
i rejestru gruntów sporządzonego przez kapitana Jacoba 
Rørdama w latach 1821–1822. Na powyższej mapie 
uwzględniono centrum miasta wraz z Trollesletten, 
Fritsøbakken i Langestrand, ale pominięto Torstrand20 
(ilustr. 10).

Plan miasta pozostał na tyle niezmienny, że mapa 
z 1821 roku może być stosowana retrospektywnie – 
z uwzględnieniem zmian spowodowanych pożarami 
miasta w latach 1712, 1749 i 1792. W niektórych przy
padkach jest możliwe także bezpośrednie połączenie 
rysunku z konkretnym źródłem archiwalnym, na przy
kład w przypadku rysunku Rawerta z 1809 roku.

Jeśli chodzi o Langestrand, istnieje plan odlewni 
żelaza z 1774 roku oraz mapa części handlowej z 1802 
roku wraz z zabudową mieszkalną. Rysunek ukazu
jący widok na miasto, pochodzący z około 1800 roku 
również dostarcza nam solidnych podstaw do rekon
strukcji odlewni żelaza w latach 1760–1800 – włącz
nie z zabudowaniami mieszkalnymi, przemysłowymi, 
drogami oraz innymi strukturami. Ani odlewnia, ani 

 20 Oba dokumenty znajdują się w Archiwum Miasta Larvik. 
Rejestr został ostatnio przekazany do Archiwum Narodowego 
w Kongsberg.

Langestrand have been included, but not Torstrand 
(fig. 10).20

The town plan remained remarkably stable, so that 
the 1821 map can be utilised retrospectively – allowing 
for the changes brought about by the town fires of 1712, 
1749 and 1792. In some instances it is also possible to 
make a direct connection between a drawing and the 
archival sources, as for example with Rawert’s drawing 
from 1809.

As far as Langestrand is concerned, there is a map of 
the Ironworks from 1774 and a map of the commercial 
area from 1802 that also includes housing develop
ment. A prospect drawing from ca. 1800 also forms 
a solid basis on which to make a reconstruction of the 
Ironworks – including housing, industrial buildings, 
roads and other structures – in the period from 1760 
to 1800. Neither the foundry nor the residential area 
was affected by fire in this period (fig. 11).

The historical maps have been georeferenced by the 
Geodata Department of Larvik Municipality. This has 
made it possible to follow the development of properties 

 20 Both documents are in the archive of the Municipality of 
Larvik. The register has recently been transferred to The National 
Archive in Kongsberg.

10. Mapa wykreślona przez 
kapitana J. Rørdama, ukazująca 
granicę między miastem Larvik 
a obszarem wiejskim około 
1820 roku, Urząd Miasta Larvik 
10. Map showing the border 
between the Larvik city and 
country district around 1820. 
Designed by Captain J. Rørdam. 
Larvik Municipality
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część mieszkalna tego rejonu nie zostały w tym okresie 
dotknięte żadnym pożarem (ilustr. 11).

Historyczne mapy zostały poddane georeferencji 
przez Departament ds. Geodanych Miasta Larvik. 
Stworzyło to możliwość prześledzenia rozwoju nieru
chomości w mieście pod kątem tego jak się zmieniały 
i powiększały, jak również pozwoliło na identyfika
cję nieruchomości w odniesieniu do dzisiejszych map 
cyfrowych.

3. Zabudowa Larviku w źródłach 
archiwalnych: lata 1859–1921

Istnieje bogaty i  zróżnicowany zasób materiałów 
źródłowych umożliwiających sporządzenie cyfrowej 
rekonstrukcji miasta Larvik około 1900 roku. Oprócz 
pierwszo i drugorzędnych źródeł pisanych, posiadamy 
mapy, fotografie, filmy, księgi wieczyste, plany rozwoju 
urbanistycznego, rysunki architektoniczne, jak również 
istniejące budynki, ulice oraz topografię.

in the town as it changed and grew, as well as allowing 
us to identify the properties in relation to present day 
digital maps.

3. The buildings of Larvik in archival 
source materials: 1859–1921

For the task of making a digital reconstruction of Larvik 
town around 1900, we have a rich and diverse set of 
source materials. In addition to the primary and secon
dary written sources, there are maps, photographs, 
films, property registers, development plan drawings, 
architectural drawings as well as the existing buildings, 
street environments and topography.

Maps and land registers

Our present day digital map of the area forms the 
foundation for the reconstruction. On this basis one 
can project the territory in 3D. Several town maps 
supply the information on housing, street plan and 

11. Widok na zatokę 
Larvik wraz z Langestrand 
(na zachodzie), dalszym 
Storgaten oraz kościołem 
w Larviku (na wschodzie). 
Obraz autorstwa P.F. Werg‑
manna, 1836. Larvik 
Museum 
11. Larvik bay with Lang‑
estrand (west) and further 
Storgaten and Larvik 
Church (east) designed by 
Peter Frederik Wergmann 
in 1836. Larvik Museum
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Mapy i rejestry gruntów

Bazę pod rekonstrukcję tworzy współcześnie istnie
jąca cyfrowa mapa okolic Larviku. Na jej podstawie 
możemy zaprojektować teren w  3D. Informacji na 
temat zabudowań mieszkalnych, planu ulic i czynni
ków topograficznych dostarcza kilka planów miasta: 
badany plan miasta z  lat 1873–1874 z  poprawkami 
naniesionymi w  1879 roku (skala 1:1000)21; plan 
Laurvig wykonany przez N.S.  Kruma w  1884 roku 
w  porozumieniu z  Miejskim Urzędem Kartograficz
nym (skala 1:2000); plan Larviku opublikowany przez 
biuro geodezyjne Kruma w 1903 roku (skala 1:3000)22. 
Na planie z  lat 1873–1874 podano zarówno nazwy 
ulic, jak i numer każdej nieruchomości z księgi wie
czystej. W  1882 roku Rada Miasta Larvik zmieniła 
nazwy kilku ulic i  placów, co zostało uwzględnione 
na planie z 1884 roku23. W 1886 roku opublikowano 
nową Księgę Wieczystą Miasta Laurvig 188624. Ten 
rejestr jest kluczowym narzędziem do identyfikacji 
nieruchomości, ponieważ w  nim, po raz pierwszy, 
nieruchomości zostały opisane za pomocą nazwy ulicy, 
na której się znajdowały, numeru domu i  numeru 
widniejącego w księdze wieczystej25. Jako dodatek do 
opublikowanej księgi wieczystej Urząd Miasta Larvik 
założył swoją własną księgę wieczystą. Zawierała ona: 
adres i  numer domu na każdej posesji, stary numer 
z  księgi wieczystej, datę wpisu do rejestru, wymiary 
posesji oraz nazwisko właściciela. Nieruchomości 
dodane po 1886 roku były dodawane do rejestru aż 
do czasów współczesnych26.

 21 F.M. Hesselberg, Kjøpstaden Larviks kommunalpolitik 
og byens ledende mænd 1671–1874, 1875–1896 og 1896–1910, 
Jarlsberg og Larviks Amstidende, Larvik 1920, s. 219.
 22 Archiwum Miasta Larvik.
 23 Vestfoldmuseene, archiwum Larvik Museum, Sager 
behandlede i Laurvigs kommunebestyrelse 1881, 3/1882, s. 16.
 24 Archiwum Narodowe (Kongsberg), Larvik sorenskriveri, 
Matrikkel for Larvik by, 1886.
 25 Vestfoldmuseene, archiwum Larvik Museum, Sager 
behandlede i Laurvigs kommunebestyrelse 1886, 23/1886, s. 59.
 26 Archiwum Miasta Larvik.

topographical factors: the town map surveyed in 1873–
1874 with corrections from 1879 (scale 1:1000)21; the 
1884 map of Laurvig by N.S. Krum in accordance with 
the Municipal Map Authority (scale 1:2000); and the 
map of Larvik published by Krum’s Surveying Office 
in 1903 (scale 1:3000).22 On the 1873–74 map, street 
names have been included as well as the land register 
number of each property. In 1882 the Larvik Town 
Council changed the name of several streets and public 
places, and these are introduced into the map of 1884.23 
In 1886 a new land register was commissioned, ‘The 
Land Register for the Town of Laurvig 1886’.24 This 
register is a key tool for the identification of properties, 
because they were for the first time identified by their 
street name and house number rather than land register 
number.25 In addition to the published register, the 
Municipality of Larvik established its own Land Regi
ster. This contained the address and house number of 
every property, the old land register number, the time 
at which the survey was carried out, the dimensions of 
the property and the name of the owner. Properties that 
have been added since 1886 have been entered into the 
register up to modern times.26

The 1873–1874 map with its later corrections, as 
well as the town maps of 1884 and 1903 have been 
georeferenced by the Geodata Department of Larvik 
Municipality. Georeferencing makes it possible to fol
low the development in properties and the changes 
taking place in the town up to 1900, and at the same 
time identify these properties on our present day digital 
map. In the period in question there were two large fires 
in Larvik – in 1884 and 1902. By comparing maps from 

 21 F.M. Hesselberg, 1920. Kjopstaden Larviks kommunalpo‑
litik og byens ledende mand 1671–1874, 1875–1896 og 1896–1910. 
Larvik: Jarlsberg og Larviks Amstidende, p. 219.
 22 Larvik Municipal Map archive, Geodata section.
 23 Vestfoldmuseene, Larvik Museum Archive, Sager behan‑
dlede i Laurvigs kommunebestyrelse 1881, sak 3/1882, p. 16.
 24 The National Archive (Kongsberg), Larvik sorenskriveri, 
Matrikkel for Larvik by, 1886.
 25 Vestfoldmuseene, Larvik Museum Archive, Sager behan‑
dlede i Laurvigs kommunebestyrelse 1886, sak 23/1886, p. 59.
 26 Larvik Municipal Map archive, Geodata section.
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Plan z  lat 1873–1874 włącznie z  późniejszymi 
poprawkami, podobnie jak plany miasta z roku 1884 
oraz 1903, był wpisany w układ współrzędnych przez 
Departament ds. Geodanych Miasta Larvik. Geore
ferencja umożliwia śledzenie rozwoju nieruchomo
ści i zmian, jakie zachodziły w mieście do roku 1900, 
a jednocześnie daje możliwość zidentyfikowania tych 
nieruchomości na współczesnej cyfrowej mapie. 
W interesującym nas okresie Larvik nawiedziły dwa 
duże pożary – jeden w 1884, drugi w 1902 roku. Dzięki 
porównaniu planów z  okresu przed i  po pożarach 
można zrekonstruować budynki istniejące w Larviku 
około 1900 roku27.

Archiwa

Oprócz wspomnianych wcześniej źródeł, w  Biurze 
Inżyniera Miejskiego, Biurze Planowania Miejskiego 
oraz Radzie Budowlanej Larviku archiwizowane są 
rejestry, mapy oraz rysunki pochodzące z okresu po 
1860 roku. Dzięki temu istnieje możliwość dalszego 

 27 Archiwum Miasta Larvik.

before and after the fires, it is possible to reconstruct the 
properties existing in Larvik around 1900.27

Archives

In addition to the aforementioned sources, registers, 
maps and drawings from 1860 and later periods are 
archived at the Office of the Civic Engineer, the Town 
Planning Office and the Larvik Building Council. It 
is here that we have the possibility to further add to 
the existing details of the town’s development around 
1900.28

Photographic material

In addition to the maps, photographs and films provide 
invaluable evidence of what Larvik looked like around 
1900. The first known photographs of Larvik date from 
the period between 1859–1870 (fig. 12). This handful of 
precious images reveals the character of the town before 

 27 Larvik Municipal Map archive, Geodata section.
 28 Archive of the Municipality of Larvik, Interkommunalt 
arkiv, IKA, Kongsberg.

12. Panorama Larviku około 1865 roku. Na 
pierwszym planie drewniane budynki z XVIII 
i XIX wieku w rejonie Langestrand. Larvik 
Museum 
12. Panoramic image of Larvik around 1865. 
In the foreground – 18th and early 19th 
century wooden buildings of the Langestrand 
area. Larvik Museum
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dodawania do cyfrowej mapy szczegółów dotyczących 
rozwoju miasta w okresie około 1900 roku28.

Materiał fotograficzny

Poza mapami, nieocenione źródło wiedzy na temat 
wyglądu Larviku około 1900 roku stanowią fotografie 
i filmy. Pierwsze znane fotografie Larviku pochodzą 
z lat 1859–1870 (ilustr. 12). Ta garstka cennych obra
zów pokazuje miasto takim, jakim było przed realiza
cją wielkich projektów infrastrukturalnych, których 
wymagały konstrukcja portu dla statków parowych 
oraz budowa kolei29.

Pod koniec XIX wieku kilku fotografów otworzyło 
w mieście swoje atelier, a w lepiej sytuowanych rodzi
nach aparaty fotograficzne stały się czymś powszech
nym. W związku z tym wzrosła liczba fotografii miasta, 
także panoramicznych widoków miasta, widoków 
ulic i zdjęć konkretnych posesji. Larvik Museum ma 
w zbiorach pokaźną kolekcję zdjęć zrobionych około 
1900 roku zarówno przez zawodowych fotografów, jak 
i amatorów. Razem z mapami z tego okresu dają one 
solidne ikonograficzne podstawy do wykonania cyfro
wych rekonstrukcji poszczególnych dzielnic Larviku 
(ilustr. 13).

Najbogatszy zasób zdjęć Larviku znajduje się 
w Larvik Museum oraz w kolekcji fotograficznej Pera 
Nyhusa. Archiwum fotograficzne Larvik Museum 
powstało w wyniku wieloletniego procesu gromadzenia 
zdjęć, który rozpoczął się w 1916 roku wraz z począt
kiem działalności Stowarzyszenia Muzealnego dla 
miasta i regionu Larvik (w 1995 roku przeniesionego 
do Larvik Museum). Kolekcja zawiera czarno białe 
zdjęcia pochodzące ze zbiorów prywatnych oraz pocz
tówki, jak również negatywy pozyskane zarówno od 

 28 Archiwum Miasta Larvik, Interkommunalt arkiv, IKA, 
Kongsberg.
 29 A.  Aske, G.  Stalsberg, Drømmen om en hav, Larvik 
Museum, Larvik Museum, Larvik 2008, s.  80, 81. Pierwsze 
nabrzeże dla statków parowych zostało zbudowane w 1862 roku, 
a następnie rozszerzone w 1876 roku. Stację kolejową otwarto 
w 1881 roku.

the large infrastructure projects made necessary by the 
construction of a steamship harbour and the railway.29

Several photographers established studios in the 
town at the end of the 19th century, and cameras became 
more common in better off families. There is therefore 
a steadily growing number of photographic images of 
the town, including panoramic views, street views and 
images of individual properties. Larvik Museum has 
a relatively large collection of photos taken by both 
professional and amateur photographers around 1900. 
Together with the maps of the period, they offer a solid 
visual foundation for a digital reconstruction of parts 
of Larvik (fig. 13).

The largest collection of the photos of Larvik is the 
museum’s own collection and The Per Nyhus Photo 
Collection. Larvik Museum’s photo archive is an effect 
of many years of collecting that started in 1916 with the 
work of the Larvik and District Museum Association, 
which was transferred to Larvik Museum in 1995. It 
contains private black and white images and postcards 
as well as negatives from professional and amateur pho
tographers. The Per Nyhus Collection was assembled 
by journalist Per Nyhus during his work at the local 
newspaper Østlandsposten since 1969, and today num
bers some 5000 images of the town and district (fig. 14). 
The originals had been borrowed from local people 
and reprinted in the newspaper’s series ‘From Times 
Gone By’. As far as has been possible, the places and 
dates captured in the images of both collections have 
been identified. In addition to these two collections, 
which are administered by the Larvik Museum, there 
are also photographs of Larvik in the collections of 
the Vestfold Museums’ member institutions and in the 
private archives of professional photographers working 
in Larvik around 1900.30

Other collections:

 29 A. Aske and G.R. Stalsberg, 2008. Drommen om en havn. 
Larvik: Larvik Museum, p. 80, 81. The first steamship quay was 
built in 1862, then expanded in 1876, the railway station opened 
in 1881.
 30 Vestfoldmuseene IKS, Photo archive.
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profesjonalnych fotografów, jak i amatorów. Kolekcja 
Pera Nyhusa powstawała w trakcie jego pracy dzienni
karskiej w lokalnej gazecie „Østlandsposten”, począwszy 
od 1969 roku, i dzisiaj liczy sobie około 5000 zdjęć mia
sta i regionu (ilustr. 14). Oryginały zostały wypożyczone 
od lokalnych mieszkańców i wydrukowane przez wspo
mnianą gazetę w ramach serii zatytułowanej Z dawnych 
czasów. Na tyle, na ile było to możliwe zidentyfikowano 
zarówno czas, jak i miejsce wykonania fotografii z oby
dwu kolekcji. Oprócz tych dwóch kolekcji, którymi 
zarządza Larvik Museum, istnieją także fotografie mia
sta znajdujące się w zbiorach muzeów będących człon
kami związku Vestfoldmuseene, jak również zdjęcia 
tworzące prywatne archiwa zawodowych fotografów 
pracujących w Larvik około 1900 roku30.

Pozostałe kolekcje to:
 ◆ kolekcja fotografii Jacoba Emanuela Ludwigsena 

(w  1898 roku nabył założone prawdopodobnie 
w 1890 roku atelier Thea Nilsena);

 ◆ kolekcja fotograficzna Anny Hansen (w 1888 roku 
nabyła założony w 1873 roku jako Lundes Atelier 
zakład męża, Andreasa Hansena);

 ◆ kolekcja fotograficzna Anny Bergaust (w  1909 
roku nabyła atelier, założone w 1890 roku przez 
Thea Nilsena, od 1896 roku będące własnością 

 30 Archiwum Miasta Larvik. 

13. Główna ulica Larviku około 1866 roku, 
widok na drewnianą architekturę, odbudowaną 
po pożarze z 1792 roku. Larvik Museum 
13. The main street in Larvik, approx. 1866, 
showing the wooden architecture which was 
rebuilt after the huge fire in 1792. Larvik 
Museum

14. Drewniana architektura na głównej ulicy 
Larviku. Kolekcja fotograficzna P. Nyhusa 
14. Wooden architecture in Larvik’s main street. 
P. Nyhus collection

15. Port w Larviku. Widoczne stare drewniane 
hangary na łodzie obok Skottebrygga oraz dom 
celnika. Larvik Museum 
15. Larvik harbor with the old wooden 
boathouses next to the Skottebrygga 
and the custom officer’s house. Larvik 
Museum – Vestfoldmuseene

 ◆ Photographer Jacob Emanuel Ludwigsen: acquired 
Thea Nilsen’s studio in 1898. The studio was prob
ably established in 1890.

 ◆ Photographer Anna Hansen: acquired the studio 
of her husband Andreas Hansen in 1888, originally 
established as Lundes Atelier in 1873.
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Grundtmanna, a od 1898 roku Jacoba Emanuela 
Ludwigsena)31;

 ◆ kolekcja pocztówek Tora Buaasa.
Masowo produkowane widokówki miasta były 

popularne na początku lat 20. XX wieku. Często przed
stawiały widoki ulic lub panoramy miasta. Dla celów 
rekonstrukcyjnych pocztówki zostały wypożyczone 
z jednej z kolekcji32 (ilustr. 15).

Film

W 1921 roku, z okazji 250. rocznicy założenia miasta 
Larvik powstał film pt. Byen vor (Nasze miasto). Film 
miał swoją premierę podczas otwarcia kina Munken, 
20 września 1921 roku. Mimo że powstał 21 lat po 
roku 1900, przedstawia kilka panoram miasta i inte
resujących (nie mniej ważnych) spostrzeżeń odnośnie 
ówczesnego wyglądu miasta: otoczenia ulic w pobliżu 
portu i kilku starych dzielnic mieszkalnych miasta. Film 
ten został zdigitalizowany przez Norweską Bibliotekę 
Narodową33.

 31 Norweska Biblioteka Narodowa. Rejestr norweskich foto
grafów oraz kolekcji fotograficznych: http://www.nb.no/pm_old/
fotograf.php?sok=1&navn=&foedt_ut, [dostęp: 26.01.2015].
 32 Kolekcja pocztówek Tora Buaasa, zbiory prywatne.
 33 Film Byen vor, 1921, Norweska Biblioteka Narodowa.

 ◆ Photographer Anna Bergaust. In 1909 she acquired 
the studio that Thea Nilsen had started in the 1890s, 
and which had since been owned by Grundtmann 
(1896) and Ludwigsen (1898).31

 ◆ Tor Buaas postcard collection. Postcard views of the 
town were popular early in the 20th century and 
were mass produced.
The images were often street views or panoramas 

of the town. For the purposes of the reconstruction, 
postcards have been borrowed from one collection 
(fig. 15).32

Film

The film ‘Byen vor’ (Our Town) was created for the 
250th anniversary marking the foundation of the town 
of Larvik in 1921. The film had its first showing at the 
opening of the ‘Munken’ cinema on 20 September 1921. 
Although produced 21 years after 1900, it offers sev
eral panoramas of the town and interesting insights 
into what the town looked like – including the street 
environments around the harbour and several of the 
town’s old housing areas. The film has been digitalised 
by The National Library.33

 31 The National Library. Register of Norwegian photogra
phers and photo collections: http://www.nb.no/pm_old/fotograf.
php?sok=1&navn=&foedt_ut, [accessed: 26.01.2015].
 32 Tor Buaas Postcard Collection, private collection.
 33 The National Library. Film, Byen vor, 1921.
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Aina Aske, Gro R. Stalsberg 
Larvik Museum

Kilder til Larviks bygningshistorie –  
arkivkilder, kart, tegninger og foto

Abstrakt:

Formålet med artikkelen er en gjennomgang av ulike kilder med tanke på å bruke disse til en digital rekonstruk
sjon av bebyggelsen i Larvik slik den så ut på tre tidspunkter; 1690, 1777 og 1900. Årstallene representerer viktige 
faser eller perioder i byens historie mer enn eksakte år. Med bebyggelse menes først og fremst de private husene 
til byborgere, embetsmenn, arbeidere, sjøfolk, og andre som bodde i byen, men også hagene deres, strandplasser, 
veier, offentlige bygninger og næringsmessige/industrielle anlegg.

Kildene til kunnskap om bebyggelsen har ulik karakter for hver fase, men generelt er den lokale litteraturen 
viktig. Dette sekundære materialet gir verdifulle opplysninger i seg selv og gir dessuten en pekepinn for hvor og 
hvordan man skal gå videre med det primære materialet. For 1600tallet sin del er de viktigste primære kildene 
arkivalia og kart. For 1700tallet ligger hovedvekten også på arkivalia, men også kart, prospekter og til dels foto, 
i den grad historiske fotografier dokumenterer en periode langt bakenfor tidspunktet da fotografiet ble tatt. For 
1900tallet er fotografier og kart viktigste kilde i tillegg til eksisterende bygninger. De fysiske bygningene er ikke 
analysert som kilder i denne oversikten da dette ville bli for omfattende. 

Larvik var allerede en by da Norges stattholder Ulrik Frederik Gyldenløve ga den status som sin residensby 
i 1671. Hans måte å planlegge byens videre utvikling var å dele den inn i soner for handel og håndverk (den 
egentlige by), jernverk og sagbruk (Langestrand og Fritzøbakken) og et mer blandet område med arbeidere, 
fiskere og daglønnere – såkalte strandsittere – på Torstrand. Store og små trehus, de fleste med hage vokste fram 
i disse områdene. Den store endringen, både sosialt og i form av endringer i bygningsstrukturen skjedde gradvis 
fra 1850årene av og rundt 1900 hadde byen fått sin hovedform slik vi kjenner den i dag. 

Nøkkelord: Bygninger i Larvik, historie, arkiver, kart, arkitektur, tømmer
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Miasteczka Lubelszczyzny, 
zagrożenia, wyzwania 
i nadzieje 
 
The towns of the Lublin 
region: threats, challenges 
and hopes

Krzysztof Wieczorek
Oddział Mazowiecki Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków

Słowa kluczowe: miasteczka Lubelszczyzny, architektura 
drewniana, ochrona zabytków, rekonstrukcje domów  
drewnianych, tradycyjne budownictwo  
Key words: the Lublin region towns, wooden architecture, 
heritage monuments protection, reconstruction of wooden 
houses, traditional architecture
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People visiting the Lublin region today in the hope 
of encountering original settlements untouched 

by modern transformations must arm themselves with 
a lot of positive attitudes towards the remnants of the 
past. During the study tour held as part of the pro
ject “Wooden Treasures. Preserving Heritage, Design 
Future”, we visited the south of the region, going 
through Zamość, Tyszowce, Tomaszów Lubelski, the 
so called Guciów Farmstead (a private heritage park) 
and Szczebrzeszyn. Next, following the road towards 
the eastern border, we visited Wojsławice, Hrubieszów, 
Masłomęcz and Dubienka. In the towns we visited, we 
saw few traces of old buildings, most often built with 
brick and distorted in various ways (mainly in the last 
few years). It is thus not surprising that our visits to 
Tyszowce, Wojsławice, Szczebrzeszyn and Dubienka 
began each time with the examination old plans or pho
tographs presenting these towns in the inter war years. 
Without this knowledge, recognising an old town, once 
full of people and wooden buildings, in empty court
yards and whole frontages of the market square or in 
the network of streets would be difficult or even impos
sible. Thus, from contemporary Tyszowce, we commit
ted to memory a broad park (the old market square) 
and the generally transformed wooden buildings in the 
neighbouring streets (figs. 1–3); from Du bienka – the 
abandoned brick Orthodox church among the trees 
and the relatively large number of wooden houses in 
various states of preservation (figs. 4–7); from Szcze
brzeszyn – the market square frontages built in a new 
architectural style, the freshly renovated pink syna
gogue, the Bauma style paving blocks on the whole 
square, the ‘gas’ lamps on plastic (!) posts and the sad 
figure of the beetle still trying to “buzz amongst the 
reeds” (figs. 8–10). In Wojsławice, we were surprised 
by the building of the new town hall hulking over the 
old arcaded houses, the last in the region, including the 
well known house of Fawka the shoemaker [dom sze
wca Fawki]. On the evenly paved, patterned and colour
ful square with hooked street lamps and the obligatory 
‘green spaces’, benches are placed in a way as to allow 
one to admire the new town hall (figs. 11–13).

Osoby, które podróżując po dzisiejszej Lubel
szczyźnie, mają nadzieję napotkać obszary nie

tknięte przez współczesne przemiany, muszą uzbroić 
się w dużą dozę pozytywnego nastawienia do pamią
tek przeszłości. Podczas podróży studyjnej odbytej 
w  ramach pracy nad projektem „Drewniany Skarb. 
Chroniąc dziedzictwo, kreujemy przyszłość” zwiedzili
śmy południe regionu, jadąc przez Zamość, Tyszowce, 
Tomaszów Lubelski, Guciów i Szczebrzeszyn. Następ
nie, podążając drogą w kierunku wschodniej granicy, 
odwiedziliśmy Wojsławice, Hrubieszów, Masłomęcz 
i  Dubienkę. To, co zobaczyliśmy w  odwiedzanych 
miasteczkach to nieliczne ślady dawnej zabudowy, 
najczęściej już murowanej i  w  różny sposób znie
kształconej (głównie w  ostatnich latach). Nic więc 
dziwnego, że wizytę w  Tyszowcach, Wojsławicach, 
Szczebrzeszynie i  Dubience każdorazowo rozpoczy
naliśmy od przypomnienia sobie na miejscu starych 
planów lub zdjęć fotograficznych przedstawiających 
te miejscowości w  latach międzywojennych. Bez tej 
wiedzy rozpoznanie w  pustych działkach i  całych 
pierzejach rynku układu ulic dawnego miasteczka, 
kiedyś pełnego ludzi i drewnianej zabudowy, byłoby 
trudne, a  nawet niemożliwe. Z  dzisiejszych Tyszo
wiec bowiem zapamiętamy rozległy park (dawniej 
rynek) i  na ogół przekształcone drewniane budynki 
na sąsiednich uliczkach (ilustr. 1–3), z  Dubienki  – 
opuszczoną, murowaną cerkiew wśród drzew oraz 
stosunkowo dużo drewnianych domów różniących się 
stanem zachowania (ilustr. 4–7), ze Szczebrzeszyna – 
pierzeje rynku zabudowane nową architekturą, różową 
synagogę jakby świeżo po remoncie, kostkę Bauma 
na całym placu, lampy „gazowe” na plastikowych (!) 
słupach oraz smutne figury chrząszcza, który próbuje 
jeszcze „brzmieć w trzcinie” (ilustr. 8–10). Wojsławice 
zaskakują budynkiem nowego ratusza dominującym 
nad starymi, ostatnimi w  regionie, domami podcie
niowymi ze słynnym już domem szewca Fawki. Na 
wybrukowanym równiutko, wzorzystym, kolorowym 
placu z  pastorałami lamp ulicznych i  obowiązkową 
katalogową zielenią, ławki ustawiono tak, aby oglądać 
i podziwiać budynek nowego ratusza (ilustr. 11–13).
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1. Tyszowce. Domy drewniane w zabudowie szczytowej z lat 20. 
XX wieku, współczesne formy okien i drzwi, ściany drewniane 
ocieplone płytą pilśniową, przewody elektryczne zewnętrzne, 
2014, fot. K. Wieczorek 
1. Tyszowce. Wooden gable ‑fronted houses in Tyszowce in the 
1920s; contemporary forms for windows and doors, the wooden 
walls are insulated with panel boards, exterior power lines, 2014, 
photo by K. Wieczorek

2. Tyszowce. Opuszczony dom drewniany, wtórne pokrycie 
szalunkiem drewnianym, 2014, fot. K. Wieczorek 
2. Tyszowce. Abandoned wooden house; secondary wooden 
framework cover, 2014, photo by K. Wieczorek

3. Tyszowce. Wzorowo utrzymany dom drewniany z początku 
XX wieku, konstrukcja wieńcowa i sumikowo ‑łątkowa, 2014, 
fot. K. Wieczorek 
3. Tyszowce. Outstandingly maintained wooden house from the 
early 20th century with corner ‑notched log and post ‑and ‑plank 
constructions, 2014, photo by K. Wieczorek

4. Dubienka. Dom drewniany z lat 20–30. XX w., oryginalny 
materiał, bez przekształceń, 2014, fot. K. Wieczorek 
4. Dubienka. Wooden house from the 1920s‑30s; original material, 
without transformations, 2014, photo by K. Wieczorek

5. Dubienka. Zadbany dom drewniany z szalunkiem tradycyjnym 
malowanym z lat 20. XX wieku, 2014, fot. K. Wieczorek 
5. Dubienka. A well ‑kept wooden house with traditionally painted 
framework from the 1920s, 2014, photo by K. Wieczorek

6. Dubienka. Domy drewniane na rynku. Przekształcenia domu 
lewego przez wymianę okien, drzwi i pokrycie ścian plastikowym 
sidingiem. Porównanie z domem bez wyraźnych przekształceń, 
2014, fot. K. Wieczorek 
6. Dubienka. Wooden houses on the market square. The leftmost 
house has had windows and doors changed, walls covered with 
plastic siding. Compared to the house – without noticeable 
changes, 2014, photo by K. Wieczorek

7. Dubienka. Opuszczona cerkiew prawosławna na rynku, 2014, 
fot. K. Wieczorek 
7. Dubienka, Abandoned Orthodox Church, market square, 2014, 
photo by K. Wieczorek

8. Szczebrzeszyn. Wschodnia pierzeja rynku, plac, lampy 
„gazowe”, 2014, fot. K. Wieczorek 
8. Szczebrzeszyn. Eastern frontage of the market square; the 
square, ‘gas’ lamps, 2014, photo by K. Wieczorek

9. Synagoga z XVII wieku w Szczebrzeszynie, 2014, 
fot. K. Wieczorek 
9. The 17th ‑century synagogue in Szczebrzeszyn, 2014, photo by 
K. Wieczorek

10. Szczebrzeszyn. Rzeźby plenerowe przy Domu Kultury‑
‑synagodze, 2014, fot. K. Wieczorek 
10. Szczebrzeszyn. Outdoor sculpture by the Cultural Centre – 
synagogue, 2014, photo by K. Wieczorek
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The colourful cubic pavement on the market square 
is a questionable decoration not only in small towns. 
Tomaszów Lubelski, Hrubieszów and even Zamość 
have not escaped this aesthetic. A common problem 
both in Wojsławice, Dubienka and Szczebrzeszyn as 
well as in Hrubieszów and in other towns around the 
country are the different types of alterations, changed 
forms of windows and doors, the shapes and types of 
roof coverings and wooden houses insulation, where 
the use of modern materials destroys or covers up the 
wooden details and walls (figs. 14–16). Wooden houses 
were insulated – either permanently or for winter – in 
the past as well, and some of the insulation methods 
have even become characteristic for particular regions 
and periods of history. However, never have there been 
so many different finishing and building materials used, 
drastically changing the look of the buildings. Histori
cally, straw and leaves for ‘warming’ the substructure 
or entire walls were used, as can be seen in the old 
houses in Wojsławice. Even the decorative ends of the 
roof beams were formed in this area in such a  way 
as to act as suspension poles supporting straw mats, 
sheaves or leaves (fig.  17). Plaster, initially earthen 
and later lime, was used as permanent insulation for 
wooden houses, both inside and outside. Before apply
ing the plaster, the wooden walls had to be prepared. 
Different ways of preparing the walls are clearly visible 
for example on the restored country manor house in 
Hrubieszów, which has been standing beneath a new 
roof for quite some time now (judging by the state of 
the pine tiles, for at least 10 years). A wooden house 
with corner notched log construction (likely from 
the late 18th century) was insulated not long after it 
was built, in times when nails were expensive and not 
mass produced. Thus, until the 1830s the method of 
punching wooden pins into wooden walls was applied 
so that the plaster, usually clay, could adhere to the 
vertical walls. The later method of using strips of wood 
mounted diagonally, which we could also see on other 
parts of the walls, required a rather large amount of 
nails. The so called cutter nails, which were used dur
ing the insulation of this house, began to be produced 

Kolorowa, kostkowa nawierzchnia na rynkach 
to wątpliwa ozdoba nie tylko w mniejszych miejsco
wościach. Przed taką estetyką nie uchroniły się także 
Tomaszów Lubelski, Hrubieszów, a nawet Zamość. 
Problemem powszechnym zarówno w Wojsławicach, 
Dubience, Szczebrzeszynie, jak i w Hrubieszowie, czy 
innych miastach w kraju, są także różne przeróbki, 
zmiany form okien i drzwi, kształtów i rodzajów pokryć 
dachowych oraz ocieplenia domów drewnianych, 
w których wykorzystano współczesne materiały, nisz
cząc lub zasłaniając drewniane detale i ściany (ilustr. 
14–16). Drewniane domy ocieplano – na stałe lub tylko 
na zimę – także i dawniej, a niektóre sposoby ocie
pleń stały się nawet charakterystyczne dla określonych 
regionów i okresów historycznych. Nigdy jednak nie 
stosowano aż tylu różnorodnych materiałów wykończe
niowych i ociepleniowych, tak drastycznie zmieniają
cych wygląd budynków. Dawniej do ocieplenia domu 
na zimę wykorzystywano słomę i liście do „ogacania” 
podwalin lub całych ścian, co widać na starych domach 
w Wojsławicach. Nawet ozdoby końcówek belek stro
powych formowano w tych okolicach tak, aby służyły 
do zawieszania żerdzi podtrzymujących słomiane maty, 
snopki lub liście (ilustr. 17). Do stałego ocieplenia drew
nianych domów zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz 
wykorzystywano tynki, początkowo gliniane, później 
wapienne. Przed nałożeniem tynku ściany drewniane 
odpowiednio przygotowywano. Różne sposoby przygo
towywania ścian doskonale widoczne są na przykładzie 
remontowanego dworku miejskiego w Hrubieszowie, 
który stoi pod nowym dachem już od dłuższego czasu 
(sądząc po stanie pokrycia z sosnowego gontu – co 
najmniej dziesięć lat). Drewniany dom o konstrukcji 
wieńcowej (prawdopodobnie z końca XVIII wieku) był 
ocieplony niedługo po zbudowaniu, w czasach kiedy 
gwoździe były drogie i nie były masowo produkowane. 
Do lat 30. XIX wieku stosowano zatem metodę nabija
nia kołeczków drewnianych na ścianę drewnianą, tak 
aby tynk, najczęściej gliniany, mógł utrzymać się na 
pionowej ścianie. Późniejsza metoda z użyciem listew 
nabijanych na skos, którą na innych fragmentach ścian 
również mogliśmy zobaczyć, wymagała już dużej ilości 
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11. Wojsławice. Ratusz i zachodnia 
pierzeja rynku z domami podcieniowymi, 
2014, fot. K. Wieczorek 
11. Wojsławice. The town hall and 
eastern frontage of the market square 
with arcaded houses, 2014, photo by 
K. Wieczorek

12. Wojsławice. Domy podcieniowe, plac 
przed ratuszem, 2014, fot. K. Wieczorek 
12. Wojsławice. Arcaded houses, square 
in front of the town hall, 2014, photo by 
K. Wieczorek

13. Wojsławice. Pierzeja zachodnia rynku, 
2014, fot. K. Wieczorek 
13. Wojsławice. Eastern frontage of 
the market square, 2014, photo by 
K. Wieczorek

14. Dubienka. Dom ocieplony sidingiem, 
2014, fot. K. Wieczorek 
14. Dubienka. House with insulated 
siding, 2014, photo by K. Wieczorek

15. Szczebrzeszyn. Dom ocieplony 
sidingiem, uliczna lampa „gazowa”, 2014, 
fot. K. Wieczorek 
15. Szczebrzeszyn. House with insulated 
siding, ‘gas’ street lamp, 2014, photo by 
K. Wieczorek

16. Wojsławice. Dom ocieplony płytami 
wiórowo ‑cementowymi suprema, 2014, 
fot. K. Wieczorek 
16. Wojsławice. House insulated with 
chipboard cement – ‘supreme’, market 
square, 2014, photo by K. Wieczorek

17. Wojsławice. Dom przy ulicy 
Grabowieckiej ocieplony matami 
słomianymi, 2014, fot. K. Wieczorek 
17. Wojsławice. House insulated with 
straw mats, Grabowiecka Street, 2014, 
photo by K. Wieczorek
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in our area in the 1860s.1 Clay or lime sand plasters 
with their characteristic shades of white and uneven 
texture have been preserved on many old houses, 
including wooden ones (figs. 18–21). From the end of 
the 19th century, coverings of planks laid horizontally 
or vertically became commonly used to decorate and 
insulate wooden houses. At that time, both nails and 
milled planks were already inexpensive and relatively 
easy to obtain. Houses treated and painted in this 
manner exist to this day in many places – often after 
more than a century of use.

All subsequent and contemporary insulation 
methods, using polystyrene foam, cement bonded 
woodchip boards (known as ‘suprema’), plastic siding, 

 1 For more about the types of nails as a sign of technical 
development and means for dating work on the monument see: 
K. Wieczorek, 2013. Konserwacja drewnianych struktur architek
tonicznych – nowe warunki, potrzeby i perspektywy. Wiadomości 
Konserwatorskie, no. 36, p. 35.

gwoździ. Gwoździe, tak zwane cięte, które wykorzy
stano w czasie ocieplania tego domu, zaczęto produ
kować na naszych ziemiach w latach 60. XIX wieku1. 
Tynki gliniane lub wapienno piaskowe o charaktery
stycznym odcieniu bieli i nierównej fakturze zacho
wały się na wielu starych domach, także drewnianych 
(ilustr. 18–21). Od końca XIX wieku w celu ozdobie
nia i ocieplenia domu z drewna zaczęto powszechnie 
stosować pokrycia z desek układanych poziomo lub 
pionowo. Wtedy to zarówno gwoździe, jak i deski tar
taczne były już tanie i stosunkowo łatwo dostępne. Tak 
pielęgnowane i malowane domy w wielu miejscowo
ściach dotrwały do dziś – często już po ponadstuletnim 
okresie użytkowania.

 1 Więcej o rodzajach gwoździ jako świadectwie postępu 
technicznego i sposobach datowania prac przy zabytku: K. Wie
czorek, Konserwacja drewnianych struktur architektonicz‑
nych  – nowe warunki, potrzeby i  perspektywy, „Wiadomości 
Konserwatorskie” 2013, nr 36, s. 35.

18. Wojsławice. Dom szewca Fawki, elewacja zachodnia, ocieplenia, maty + tynk, 2014, 
fot. K. Wieczorek 
18. Wojsławice. House of Fawka the shoemaker, eastern façade, insulated, mats + plaster, 2014, 
photo by K. Wieczorek

19. Hrubieszów. Dwór drewniany z XVIII wieku podczas remontu, 2014, fot. K. Wieczorek 
19. Hrubieszów. Wooden manor house from the 18th century under renovation, 2014, photo by 
K. Wieczorek

20. Hrubieszów. Dwór drewniany z XVIII wieku, konstrukcje mocujące tynki wykończeniowe, 2014, 
fot. K. Wieczorek 
20. Hrubieszów. Wooden manor house from the 18th century; the construction is strengthened with 
finishing plaster, 2014, photo by K. Wieczorek

21. Wojsławice. Dom szewca Fawki, konstrukcje mocujące tynki wewnętrzne, 2014, fot. K. Wieczorek 
21. Wojsławice. House of Fawka the shoemaker; the construction is strengthened with interior plaster, 
2014, photo by K. Wieczorek
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roofing paper or panel board, have changed the origi
nal appearance of rural houses and have become one 
of the elements of colour code and aesthetic chaos we 
can observe today. The appearance of the building is 
most influenced by the shape of the roof and the type of 
covering. It is believed that the roof is the fifth element 
requiring special and careful design. Contemporary 
wooden houses seen in the Polish countryside only very 
rarely have the shingle or thatched roofs still common 
during the inter war years. The few that have been pre
served may come from the 1960s. Already in the inter
war period thatch began to be replaced by coverings 
made of tar paper, corrugated asbestos, flat asbestos 
tiles and even ceramic roofing tiles. The replacement 
of coverings to corrugated asbestos, which began to be 
widely used starting in the 1960s, caused changes in the 
shape and height of the roofs, lowering and reducing 
them – this also happened in Wojsławice. Hipped roofs 
covered with straw or shingles were converted to gabled 
ones. It was easier to place sheets covered with hard, 
grey corrugated asbestos on these constructions. Today, 
this covering, sometimes lying on top of old straw or 
shingles, has been replaced by corrugated metal avail
able in many colours and shapes imitating roofing tiles, 
which were once scarce and expensive (figs. 22–24).2

The problem of the lack of aesthetic consist
ency – with which many metropolises, historic cities, 
spa towns, and villages have grappled – has touched 
the Lublin region as well.3 On the market square of 
Tomaszów Lubelski, the most architecturally interest
ing wooden building – the late 19th century ‘czajnia’ 
building – has not only been covered with advertis
ing banners, but virtually concealed with a glowing 
billboard on wheels (fig. 25). The image of changes in 

 2 For more on the impact of different materials on the form 
of wooden monuments, see: K. Wieczorek, 2013. Architektura 
i budownictwo drewniane w Polsce. Wpływ właściwości drewna 
i tradycyjnych technik ciesielskich na formę i trwałość obiektów 
zabytkowych. PhD [unpublished] Politechnika Krakowska, pp. 
137–144.
 3 For the effects and reasons for the flooding of cities by 
outdoor advertising, see: F. Springer, 2013. Wanna z kolumnadą. 
Reportaże o polskiej przestrzeni. Wołowiec: Czarne, pp. 169–243.

Wszystkie późniejsze i  współczesne ocieplenia 
z wykorzystaniem styropianu, płyty suprema, sidingu 
plastikowego, papy czy płyt pilśniowych, zmieniły 
początkowy wygląd domów prowincjonalnych i stały 
się jednym z elementów chaosu kolorystycznego i este
tycznego, jaki dziś obserwujemy. Na wygląd budynku 
najbardziej wpływa kształt dachu i rodzaj jego pokrycia. 
Uważa się, że dach to piąta elewacja wymagająca szcze
gólnego i starannego projektowania. Dzisiejsze drew
niane domy spotykane na polskiej prowincji już bardzo 
rzadko mają dachy gontowe lub słomiane, powszechne 
jeszcze w okresie międzywojennym. Nieliczne zacho
wane mogą pochodzić z lat 60. XX wieku. Już w mię
dzywojniu strzecha zaczęła być zastępowana pokryciem 
z papy, blachy, płaskich tafli eternitu, a nawet dachówki 
ceramicznej. Zmiana pokrycia na eternit falisty, który 
zaczęto powszechnie stosować od lat 60. XX wieku, 
spowodowała, między innymi w Wojsławicach, zmiany 
kształtu i wysokości dachów na niższe, o mniejszej 
powierzchni. Dachy z czterospadowych, krytych słomą 
lub gontem, przerabiano na dwuspadowe. Na takich 
konstrukcjach można było stosunkowo łatwo położyć 
arkusze zdobytego z trudem szarego, falistego eter
nitu. Dziś pokrycie to, leżące niekiedy na starej słomie 
lub goncie, zastępowane jest falistą blachą dostępną 
w różnych kolorach i kształtach udających pokrycie 
dachówkowe, kiedyś rzadkie i drogie (ilustr. 22–24)2.

Problem braku spójności estetycznej, z którym bory
kają się wielkie metropolie, miasta zabytkowe i uzdro
wiskowe, czy wsie, nie ominął także Lubel szczyzny3. Na 
rynku w Tomaszowie Lubelskim najciekawszy architek
tonicznie drewniany zabytek – budynek czajni z końca 
XIX wieku – nie tylko obrósł banerami reklamowymi, 
ale wręcz został zasłonięty świecącym billboardem na 
kółkach (ilustr. 25). Obrazu jakości zmian w wyglądzie 

 2 Więcej o wpływie różnych materiałów na formę zabytków 
drewnianych: K. Wieczorek, Architektura i budownictwo drew‑
niane w Polsce. Wpływ właściwości drewna i tradycyjnych technik 
ciesielskich na formę i trwałość obiektów zabytkowych, praca dok
torska, Politechnika Krakowska, Kraków 2013, s. 137–144.
 3 O skutkach i przyczynach zalewu miast przez reklamę 
zewnętrzną: F. Springer, Wanna z kolumnadą. Reportaże o polskiej 
przestrzeni, Czarne, Wołowiec 2013, s. 169–243.
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the quality of city appearance and the impression of 
a colour code mishmash, mainly in the suburbs, beside 
the literal and colourful riot of omnipresent adver
tisements is completed with post modern structures 
and new colours of the recently modernised houses – 
most often mansions with columns. As if this were not 
enough, the entire country has been overcome by the 
‘pastelisation’ fad. What can be observed on the way 
to little towns is a physical manifestation of deeper, 
unconscious problems, perhaps not fully recognised 
and described. Conversations with the inhabitants of 
wooden houses gives some idea of the reasons for the 
changes in our towns. As is apparent from the state
ments of the inhabitants of villages and users of the 
oldest, even most beautiful houses, maintaining build
ings in good technical condition has become difficult 
and expensive, and chiefly pointless. A house, which 
once was a source of pride and proof of the owner’s 
financial success in the neighbourhood, after decades 

miast i wrażenia bałaganu kolorystycznego, głównie 
na przedmieściach, obok feerii form i barw wszech
obecnych reklam, dopełniają „postmodernistyczne” 
bryły i kolory nowych, zmodernizowanych domów – 
najczęściej dworków z kolumnami. Jakby tego było 
mało, cały kraj opanowała moda na „pastelozę”. To, 
co daje się zauważyć, co po prostu widać w drodze 
do miasteczek, to fizyczny przejaw problemów głęb
szych, być może jeszcze do końca nierozpoznanych, 
nieuświadomionych i nieopisanych. Rozmowy z wła
ścicielami drewnianych domów dały pewne wyobraże
nie o przyczynach takiego kierunku zmian w naszych 
miasteczkach. Jak wynika z wypowiedzi mieszkańców 
miejscowości i użytkowników starych, nawet najład
niejszych domów, utrzymanie budynków w  dobrej 
kondycji technicznej stało się trudne i drogie, a przede 
wszystkim bezcelowe. Dom, który kiedyś był powodem 
dumy i dowodem sukcesu materialnego właściciela 
na tle osiągnięć sąsiadów, po dziesięcioleciach stał się 

22. Wojsławice. Dom ocieplony matami 
słomianymi, z dachem pokrytym eternitem 
taflowym przy ulicy Grabowieckiej, 2014, 
fot. K. Wieczorek 
22. Wojsławice. House insulated with straw 
mats, roof covered with plaster asbestos 
tiles, Grabowiecka Street, 2014, photo by 
K. Wieczorek

23. Wojsławice. Dom drewniany 
tynkowany z dachem pokrytym 
współczesną blacho ‑dachówką falistą 
przy ulicy Grabowieckiej, 2014, 
fot. K. Wieczorek 
23. Wojsławice. Wooden plastered house, 
roof covered with modern corrugated 
metal roof tiles, Grabowiecka Street, 2014, 
photo by K. Wieczorek

24. Wojsławice. Różne pokrycia dachowe 
domów (papa, eternit falisty, blacha), 2014, 
fot. K. Wieczorek 
24. Wojsławice. Houses with various 
roof covers (roofing paper, corrugated 
asbestos tiles, sheeting), 2014, photo by 
K. Wieczorek

25. Tomaszów Lubelski. Reklamy na 
i przed drewnianym pawilonem czajni 
z końca XIX wieku, 2014, fot. K. Wieczorek 
25. Tomaszów Lubelski. Adverts on and 
in front of the ‘czajnia’ wooden pavilion 
from the late 19th century, 2014, photo by 
K. Wieczorek
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often becomes an inconvenient, costly and unwanted 
inheritance left by parents or grandparents. 

Wanting to save at least the remnants of old wooden 
buildings and preserve the character of a town should 
be a justification for maintaining wooden houses and 
a way of convincing first the residents themselves and 
then their neighbours of the sense of the enterprise. 
This cannot be done without making local authorities 
aware that these little wooden houses are material evi
dence of our common heritage – which has roots in the 
past but meaning for our lives today and in the future. 
The idea of heritage means more than the former con
cept of a ‘monument’ and also encompasses physically 
indefinable cultural products such as still extant – liv
ing – customs, stories, dances and craft techniques, 
collectively referred to as ‘intangible heritage’. Herit
age thus is not simply a synonym for a monument, 
which assumes only finite (dead) material forms created 
in the past. It is possible today that a lack of public 
understanding of monuments as an important part of 
heritage in the broader sense means that renovation 
and conservation is applied to individual architectural 
structures considered to be monuments, and underes
timates the value of typical, small houses, architectural 
details, fences and gates, allotments, squares and the 
network of streets that give small towns their character 
and uniqueness. A deeper reflection on the impact of 
architectural monuments on the viewer, whose sensitiv
ity is not limited only to visual experiences, besides the 
material value of a historic structure, also allows one to 
notice their non material values – more felt than merely 
visible. It is under this general name that we today can 
understand ideas such as genius loci, a  ‘monument’s 
aura’, ‘memory of a place’, the ‘feeling’ of architecture 
or a town, etc.4

 4 For more about the non material values of monu
ments and the need for further study of this aspect of heritage, 
see: M. Barański. Pozamaterialna wartość dziedzictwa kultury 
czy pozamaterialne dziedzictwo. In: B.  Szmygin, ed. 2012. 
Wartościowanie w ochronie i konserwacji zabytków. Warszawa–
Lublin: Polski Komitet Narodowy, p. 25.

jedynie uciążliwym, niewygodnym, kosztownym i czę
sto niechcianym przez młodsze pokolenie, spadkiem 
po rodzicach lub dziadkach.

Chcąc uratować chociaż resztki starych drewnianych 
zabudowań i ocalić charakter miasteczka, należałoby 
znaleźć uzasadnienie dla utrzymywania drewnianych 
domów i przekonać o jego sensie najpierw samych 
mieszkańców, a potem ich sąsiadów. Nie da się tego 
zrobić bez uświadamiania jednocześnie miejscowym 
władzom, że te małe drewniane domki są materialnymi 
świadectwami naszego wspólnego dziedzictwa – tego, co 
powstało w przeszłości i ma znaczenie dla naszego życia 
dziś i w przyszłości. Pojęcie dziedzictwa znaczy więcej 
niż dotychczasowe pojęcie „zabytek” i obejmuje rów
nież nieuchwytne fizycznie wytwory kultury, takie jak 
istniejące jeszcze, żywe, obyczaje, opowieści, tańce czy 
techniki rzemieślnicze, wspólnie zwane dziedzictwem 
niematerialnym. Dziedzictwo nie jest więc prostym 
synonimem pojęcia zabytek, który zakłada jedynie mate
rialną, zamkniętą, martwą formę powstałą w przeszłości. 
Być może dzisiejszy brak powszechnego pojmowania 
zabytku jako istotnej części dziedzictwa w szerszym 
znaczeniu powoduje, że remontom i konserwacjom 
poddaje się pojedyncze obiekty architektury uznawane 
za zabytki, a nie docenia się wartości typowych, niewiel
kich domów, detali architektonicznych, płotów i bram, 
ogródków, placów czy układu ulic nadających małym 
miasteczkom charakter i wyjątkowość. Głębsza reflek
sja nad wpływem elementów zabytku architektury na 
odbiorcę, którego wrażliwość nie jest ograniczona jedy
nie do doznań wzrokowych, obok wartości materialnych 
obiektu zabytkowego, pozwala dostrzec także wartości 
pozamaterialne – bardziej odczuwane niż po prostu 
widoczne. Pod tą ogólną nazwą rozumiemy dziś takie 
pojęcia jak: genius loci, aura zabytku, pamięć miejsca, 
odczuwanie architektury czy miasta itd.4

 4 Więcej o  pozamaterialnych wartościach zabytków 
i potrzebie dalszych badań tego aspektu dziedzictwa: M. Barań
ski, Pozamaterialna wartość dziedzictwa kultury czy pozamate‑
rialne dziedzictwo, [w:] Wartościowanie w ochronie i konserwacji 
zabytków, red. B. Szmygin, Polski Komitet Narodowy, Warszawa–
Lublin 2012, s. 25.
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In order to find the justification for the existence of 
an object officially considered to be a monument (or 
even one that may in the future be considered a mon
ument), the owners – of a house, an entire frontage 
of a market square or a quarter of buildings – should 
know the structure’s future function or layout as well 
as its value, which is not always fully defined prior to 
its entry in the monuments’ registry. The value signifies 
not only the market value, but is also manifested in all 
of the aspects characteristic for a historic structure. 
These justifications require, however, generally costly, 
modern research and specialist analyses that not every 
owner can afford. For those not professionally involved 
in work with monuments it is not easy to obtain infor
mation on historic structures. The ways of promoting 
the knowledge about monuments are scanty or, as in 
case of online catalogues, only in the ‘work in progress’ 
stage.5 Moreover, for some architects and ‘experts’ it is 
an area inaccessible to laymen because they should be 
ready to pay for knowledge and expertise! Addition
ally, there are not enough popular publications aimed 
at owners and caretakers of monuments to help them 
understand the practical options and goals of legal 
protection as well as the principles of historic object 
conservation and maintenance. Even the investment 
process itself, which for many investors is a peculiar 
road of suffering, mainly in the phase of preparing the 
guidelines for the conservation project and procuring 
funds for renovation and conservation works, requires 
professional and user friendly publications.6 It should 
be remembered that later these same people will need 
a variety of manuals, textbooks and instructions to help 
them keep the historic site in good condition. It seems 
that these types of popularisation activities could be 
effectively aided by the legal and organisational tools 
already in existence, allowing residents to participate 
in the re organisation of the chaotic development in 

 5 Mission of the National Heritage Board of Poland, e monu
ments portal, http://www.zabytek.gov.pl, [accessed: 10.01.2015].
 6 As unique publication aimed at investors see: M. Gmiter, 
2013. Przewodnik po procesie inwestycyjnym w obiektach zabyt‑
kowych. Wrocław: Presscom.

Żeby znaleźć uzasadnienie dla istnienia jakiegoś 
obiektu uznanego oficjalnie za zabytek (lub nawet 
takiego, który w  przyszłości może być uznany za 
zabytek), właściciele – domu, całej pierzei rynku czy 
kwartału zabudowy – powinni znać przyszłą funk
cję obiektu czy założenia oraz jego wartość, która nie 
zawsze przed dokonaniem wpisu do rejestru zabyt
ków zostaje wyczerpująco określona. Wartość nie tylko 
rynkową, ale także przejawiającą się we wszystkich 
aspektach właściwych dla obiektu zabytkowego. Takie 
uzasadnienie wymaga jednak, na ogół kosztownych, 
współczesnych badań i opracowań specjalistycznych, 
a nie każdego właściciela na to stać. Osobom, które nie 
zajmują się zabytkami zawodowo, nie jest łatwo dotrzeć 
do informacji o tych obiektach. Formy popularyzacji 
wiedzy o zabytkach są nieliczne lub, jak w przypadku 
katalogów internetowych, dopiero w fazie udostęp
niania5. Przy tym dla części architektów i „znawców” 
jest to obszar, na który nie warto wpuszczać obcych, 
bo za wiedzę i  ekspertyzy trzeba zapłacić! Brakuje 
również publikacji popularyzatorskich skierowanych 
do właścicieli i opiekunów zabytków, pomagających 
lepiej poznać praktyczne możliwości i cele ochrony 
prawnej oraz zasady konserwacji i utrzymania zabyt
kowego obiektu. Już sam proces inwestycyjny, który 
dla wielu inwestorów jest swoistą drogą przez mękę, 
głównie w fazie przygotowywania założeń do projektu 
konserwacji i pozyskiwania środków finansowych na 
prace remontowe i konserwatorskie, wymaga dobrych 
merytorycznie, a  przy tym przystępnie napisanych 
opracowań6. Należy pamiętać, że później ci sami często 
ludzie potrzebować będą różnorodnych przewodni
ków, podręczników i wskazówek pomagających utrzy
mać obiekt zabytkowy w dobrym stanie. Wydaje się, 
że tego typu działalność popularyzatorska mogłaby 
skutecznie wspomóc istniejące już narzędzia prawne 
i organizacyjne, zapewniające mieszkańcom udział 

 5 Misja Narodowego Instytutu Dziedzictwa – portal e zaby
tek, http://www.zabytek.gov.pl, [dostęp: 10.01.2015].
 6 Unikalną pozycją na rynku wydawniczym przeznaczoną 
dla inwestorów jest: M. Gmiter, Przewodnik po procesie inwesty‑
cyjnym w obiektach zabytkowych, Presscom, Wrocław 2013.
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towns (including the so called local spatial develop
ment plans). Importantly, these are tasks that should be 
taken up not only by those occupied with monuments 
professionally, but also people working in primary 
schools as well as enthusiasts from NGOs. All cultural 
projects dealing with monuments, the urban landscape 
or space should include an educational element (e.g. 
spatial architectural) aimed at the local community 
and individuals – owners of historic buildings, their 
users and all potential stakeholders. Among the chal
lenges lying ahead of other groups are the repeatedly 
signalled flaws and gaps in the professional education 
system for architects and craftspeople. Unfortunately, 
these challenges also include the level of training for 
the conservation services themselves – in towns where 
no one controls visual and spatial order, they are tra
ditionally regarded as the guardians of monuments 
and aesthetic taste. Thus, there is a lack of adequately 
educated people, both among architects and the local 
authorities, who could understand problems and know 
how to respond to them. We are in need of architects 
who could develop suitable implementations for plans 
to modernise wooden houses. These projects, propos
ing the building of bathrooms, new heating, lighting 
and insulation systems, would respect the traditional 
structure, colour palette, details and environment of 
a historic house, and then the whole frontage of the 
market square, the quarter, etc.7

 7 They serve as competitions for projects announced by 
local governing organisations aimed at NGOs, e.g. the competition 
co ordinated by the Office of the Capital Heritage Conservator 
– the first edition shall be held in 2015. For more about the neces
sity for the local authorities and social organisations to conduct 
educational activities promoting good practises and attitudes 
towards protecting monuments and shaping urban spaces in 
the consulted documents (many), see: Krajowa Polityka Miejska 
[National Urban Project], Project, version 1, p. 38; http://www.
mir.gov.pl/fundusze/Fundusze_Europejskie_2014_2020/strony/
start.aspx, [accessed: 02.12.2014]. The organisations operate on 
the base of the Act on activities for the public benefit and vol
untary work dated 24 April 2003 (Journal of Laws 2014.1118) 
and Law on associations – Act of 7 April 1989 (Journal of Laws 
of 1989, no. 20, pos. 104). The notorious affair allowing for the 
construction and building of the Gołębiewski Hotel in Karpacz 
has been described by F. Springer, pp. 91–108. Additionally, plastic 

w porządkowaniu chaotycznej zabudowy w miastach 
(na przykład tak zwane miejscowe plany zagospoda
rowania przestrzennego). Co ważne, są to zadania, 
których powinni się podjąć nie tylko ci, którzy zaj
mują się zabytkami zawodowo, ale także osoby pra
cujące w szkolnictwie powszechnym oraz pasjonaci 
z organizacji pozarządowych. Każdy projekt kulturalny 
dotyczący zabytków, krajobrazu lub przestrzeni miej
skiej powinien uwzględniać element edukacyjny (na 
przykład przestrzenno architektoniczny) skierowany 
do społeczności lokalnych i indywidualnych odbior
ców – właścicieli zabytków, ich użytkowników i wszyst
kich potencjalnych interesariuszy. Do wyzwań, które 
stoją przed innymi środowiskami należą wielokrotnie 
sygnalizowane niedoskonałości i  luki w  systemach 
kształcenia zawodowego architektów i rzemieślników. 
Niestety, do wspomnianych wyzwań zalicza się również 
poziom przygotowania do pracy samych służb konser
watorskich – tradycyjnie uznawanych za strażników 
zabytków i gustu estetycznego w miastach, gdzie nikt 
nie panuje nad ładem wizualnym i przestrzennym. 
Przede wszystkim więc zarówno wśród architektów, 
jak i  władz samorządowych brakuje odpowiednio 
wykształconych ludzi, którzy rozumieliby problemy 
i umieli na nie reagować. Brakuje architektów, któ
rzy mogliby opracowywać godne wdrożenia projekty 
modernizacji domów drewnianych. Projekty, które pro
ponując budowę łazienki, nowego systemu ogrzewania, 
oświetlenia i ocieplenia, szanowałyby tradycyjną bryłę, 
kolorystykę, detale i otoczenie zabytkowego domu, 
potem całej pierzei rynku, kwartału itd.7

 7 Służą temu konkursy na projekty ogłaszane przez organy 
samorządu lokalnego skierowane do organizacji pozarządowych, 
na przykład konkurs koordynowany przez Biuro Stołecznego 
Konserwatora Zabytków – pierwsza edycja do realizacji w 2015 
roku. O konieczności prowadzenia przez władze samorządowe 
i organizacje społeczne działań edukacyjnych promujących dobre 
wzorce i postawy w stosunku do ochrony zabytków i kształtowania 
przestrzeni miejskiej w konsultowanym dokumencie (wielokrot
nie): Krajowa Polityka Miejska, projekt, wersja 1, s. 38; http://www.
mir.gov.pl/fundusze/Fundusze_Europejskie_2014_2020/strony/
start.aspx Krajowa Polityka Miejska, [dostęp: 2.12.2014]. Organi
zacje działają na mocy Ustawy o działalności pożytku publicznego 
i wolontariacie z 24 kwietnia 2003 roku (Dz.U. 2014.1118) i Prawa 
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Even 20–30 years ago, the remnants of the former 
inhabitation of the lands of what is today northern and 
western Poland and Silesia – cemeteries, palaces and 
manors – were, as former German properties, subject 
to planned destruction. For political and ideological 
reasons, the remnants of Polish landowners – manor 
houses, palaces, parks and granges – also suffered the 
same fate. The material evidence of the presence of 
Jews and Ukrainians in the area of post war Poland 
was treated similarly. The facts of the destruction of 
the remnants of any traces of Russian influence in 
the former Russian partition territory, including the 
historic Orthodox churches in Podlasie, during the 
inter war period are spoken of very rarely and reluc
tantly.8 Unfortunately, this ideological approach to 
the art and architecture of ‘the other’ was favoured by 
the radical interpretations of the philosophy of Georg 
Dehio created in the early 20th century; according to 
him, a monument is a guarantee of cultural continuity 
and a sign of national identity, and showing reverence 
towards monuments contributes to the strengthening 
of the foundations of ‘national existence’.9

The above described negative phenomena and 
challenges faced by Polish towns, which are inhabited 
by 60% of the Polish population, regardless of their 
size, have been accompanied by actions of positive 
significance, neutralisation and protection, promis
ing directions for future changes.10 Both individual 
actions of a new kind as well as a willingness to intro
duce comprehensive changes to the system adequate to 

‘pastoral posts’ with electric lighting were installed in the skansen 
in Ciechanowiec. Ibid., pp. 51–60.
 8 Destruction of the Orthodox churches in the Chełm 
region in 1938. See http://www.cerkiew1938.pl, [accessed: 
20.01.2015].
 9 Georg Christoph Dehio (1850–1932), art historian, crea
tor of the “inventory” of the Handbuch der deutshen Kunstdenk‑
maler (published 1905–1912). See: R. Kasperowicz. Dehio i Riegl, 
czyli spór o przeszłość i przyszłość zabytków. In: Alois Riegl, Georg 
Dehio i kult zabytków. Translated by R. Kasperowicz, 2012. War
szawa: Mówią Wieki, pp. 137, 138.
 10 A. Płoszaj, 2014. Dlaczego potrzebujemy Krajowej Polityki 
Miejskiej. Magazyn Miasta #07 kultura/ludzie/przestrzeń, 1 (7), 
p. 15.

Jeszcze 20–30 lat temu pozostałości po dawnych 
mieszkańcach ziem dzisiejszej Polski Północnej, 
Zachodniej i Śląska – cmentarze, pałace i dwory – 
jako mienie poniemieckie ulegały niemal planowemu 
niszczeniu. Taki sam los, ze względów politycznych 
i ideologicznych, spotkał pozostałości po polskim zie
miaństwie – dwory, pałace, parki i folwarki. Podobnie 
traktowane były materialne dowody obecności na tere
nach powojennej Polski ludności żydowskiej i ukraiń
skiej. Bardzo niechętnie i rzadko wspominane są fakty 
niszczenia w okresie międzywojennym pozostałości 
wszelkich wpływów rosyjskich na terenach zaboru 
rosyjskiego, w tym funkcjonujących zabytkowych cer
kwi prawosławnych na terenach Podlasia8. Niestety 
takiemu ideologicznemu podejściu do obiektów sztuki 
i architektury „obcej” sprzyjały radykalne interpretacje 
myśli filozoficznej Georga Dehio powstałej na początku 
XX wieku, według której zabytek jest gwarantem cią
głości kultury oraz znakiem narodowej tożsamości, 
a pietyzm okazywany zabytkom sprzyja umacnianiu 
podstaw „bytu narodowego”9.

Opisanym wcześniej negatywnym zjawiskom 
i  wyzwaniom stojącym przed polskimi miastami, 
w których mieszka już 60 proc. polskiego społeczeń
stwa, niezależnie od ich wielkości, towarzyszą działania 
o wymowie pozytywnej, neutralizującej i obronnej, 
zapowiadające kierunki przyszłych zmian10. Istnieją już 
zarówno pojedyncze przykłady działań nowego rodzaju, 

o stowarzyszeniach – Ustawa z 7 kwietnia 1989 roku (Dz.U. 1989, 
nr 20 poz. 104). Głośną sprawę pozwolenia na budowę i wybu
dowania hotelu Gołębiewski w Karpaczu opisuje F. Springer 
w książce: Wanna z kolumnadą, s. 91–108. Także w skansenie 
w  Ciechanowcu zainstalowano plastikowe „słupy pastorały” 
z oświetleniem elektrycznym. Tamże, s. 51–60.
 8 Niszczenie cerkwi na Chełmszczyźnie w 1938 roku. Zob. 
http://www.cerkiew1938.pl, [dostęp: 20.01.2015].
 9 Georg Christoph Dehio (1850–1932), historyk sztuki, 
autor „inwentarza” Handbuch der deutshen Kunstdenkmaler, 
wyd. 1905–1912. Zob. R. Kasperowicz, Dehio i Riegl, czyli spór 
o przeszłość i przyszłość zabytków, [w:] A. Riegl, Georg Dehio 
i kult zabytków, przekład i wstęp R. Kasperowicz, Mówią Wieki, 
Warszawa 2012, s. 25, 137, 138.
 10 A. Płoszaj, Dlaczego potrzebujemy Krajowej Polityki Miej‑
skiej, „Magazyn Miasta # 07 kultura/ludzie/przestrzeń” 2014, nr 1, 
s. 15.
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the present day reality already exist. Individual private 
initiatives as well as projects requiring the involvement 
of local and national administrative bodies and Euro
pean Funds are being undertaken increasingly often. 
On the road between Tomaszów Lubelski and Szcze
brzeszyn, near Zwierzyniec, we visited a private herit
age park in the village of Guciów owned by Anna and 
Stanisław Jachymek. It is one of the few private ethno
graphic museums in Poland where objects entered into 
the monuments’ registry have been gathered. Among 
them is a corner notched wooden granary dating from 
1768 that together with the exhibit of a collection of 
meteorites and fossils is the pride of the owners and 
a tourist attraction for the region. It is an interesting 
form of a private enterprise that combines the functions 
of an ethnographic museum with tourist facilities – 
a hotel and a restaurant. The existence and functioning 
of the building is the result of the passion and interest 
of the owners, for whom this is a place to work and 
live permanently – a place organised from scratch by 
two people who have decided on this lifestyle (fig. 26).

The phenomenon of the emergence of museums 
and various private collections known as musealisation, 

jak i gotowość na wprowadzenie systemu zmian kom
pleksowych odpowiednich dla współczesności. Coraz 
częściej mają miejsce pojedyncze inicjatywy osób 
prywatnych oraz projekty, które wymagają zaanga
żowania organów administracji samorządowej i pań
stwowej, a  także Funduszy Europejskich. Na trasie 
między Tomaszowem Lubelskim a Szczebrzeszynem, 
koło Zwierzyńca, odwiedziliśmy prywatny skansen we 
wsi Guciów – własność państwa Anny i Stanisława 
Jachymków. Jest to jedno z nielicznych prywatnych 
muzeów etnograficznych w Polsce, gdzie zostały zgro
madzone obiekty wpisane do rejestru zabytków. Wśród 
nich znajduje się wieńcowy, drewniany spichlerz z 1768 
roku, który – razem z ekspozycją kolekcji meteorytów 
i skamieniałości – jest dumą gospodarzy i atrakcją tury
styczną regionu. Jest to ciekawa forma przedsięwzięcia 
prywatnego, która łączy funkcje muzeum etnograficz
nego z zapleczem turystycznym – hotelem i restauracją. 
Istnienie i działalność obiektu to efekt pasji i zainte
resowań właścicieli, dla których jest to miejsce pracy 
i  stałego zamieszkania – miejsce zorganizowane od 
podstaw przez dwoje ludzi, którzy wybrali taki styl 
życia (ilustr. 26).

26. Guciów. Zagroda Guciów, 2014, fot. K. Wieczorek 
26. Guciów. Guciów farmstead, 2014, photo by K. Wieczorek
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particularly in recent decades, has undergone con
siderable intensification both in Poland and in other 
European countries. This includes both the creation of 
museums of national tokens, the founding of techni
cal museums and settlement museums (such as herit
age and archaeological parks) as well as the spreading 
popularity of flea markets and a growing demand for 
antiques and natural history relics. Contemporary phil
osophical lines describing the phenomenon of museali
sation consider it an element of a greater than before 
interest among contemporary societies in their own 
past. According to Hermann Lubbe (b. 1926), a con
temporary German philosopher: “Our return to the 
past, our thriving historical culture act as a compen
sation for the loss of the sense of cultural familiarity 
caused by the rapid pace of change overwhelming us 
today”.11

The idea of using historical values and cultural 
regions in tourist offer is a very old idea, and in Poland 
the most well known results were generated by Kazi
mierz Dolny (on the Vistula river) – a town saved from 
total decay thanks to the persistence of several people 
who fell in love with this area at the turn of the 20th 
century and noticed the charm of the dilapidated back
water town. After years of efforts they established, in 
a certain sense, an iconic Polish town and tourist prod
uct on a European level. The initiatives – received by the 
local inhabitants with great reluctance, or even hostility 
at first – introduced by the visitors (mainly from War
saw), led to the development of the city, the rebuilding 
of its monuments and an influx of new residents. The 
flourishing of tourism in Kazimierz Dolny has eventu
ally become a nuisance and a problem as a result of the 
surfeit of investors and an over abundance of visitors, 
particularly in the summer months. Today a salvation 
for the town with a population of 2,000 visited by over 
a million tourists annually would be to create similar 

 11 Quoted in: B. Korzeniewski. Muzealizacja a przemia na 
stosunku do przeszłości w  refleksji Hermana Lubbego. In: 
A. Szpociński, ed. 2005. Wobec przeszłości. Pamięć przeszłości 
jako element kultury współczesnej. Warszawa: Narodowe Centrum 
Kultury, p. 279.

Zjawisko powstawania muzeów i  różnorodnych 
kolekcji prywatnych zwane muzealizacją, szczególnie 
w ostatnich kilkudziesięciu latach uległo zdecydowa
nemu nasileniu w Polsce i  innych krajach europej
skich. Zalicza się do niego zarówno tworzenie muzeów 
z pamiątek narodowych, zakładanie muzeów techniki 
i  muzeów osadnictwa (takich jak skanseny i  parki 
archeologiczne), jak również rozpowszechnienie mody 
na tak zwane targi staroci oraz rosnący popyt na antyki 
i relikty historii naturalnej. Współczesne kierunki filo
zoficzne opisujące fenomen muzealizacji uznają go za 
element większego niż dawniej zainteresowania współ
czesnych społeczeństw własną przeszłością. Według 
Hermana Lubbego (ur. 1926), współczesnego filozofa 
niemieckiego: „Nasze zwrócenie się ku przeszłości, 
nasza kwitnąca kultura historyczna spełniają funkcję 
kompensującą w stosunku do przytłaczających nas dziś 
doświadczeń utraty poczucia kulturowej swojskości, 
spowodowanych tempem przemian”11.

Idea wykorzystania w ofercie turystycznej walorów 
historycznych i kulturalnych okolic jest pomysłem bar
dzo starym, a w polskich warunkach przynoszącym 
najbardziej znany efekt w postaci Kazimierza Dolnego 
(nad Wisłą) – miasta uratowanego przed całkowitym 
upadkiem dzięki wytrwałości kilku osób, które już 
na przełomie XIX i XX wieku pokochały te okolice 
i dostrzegły urok podupadłej mieściny. Po latach starań 
powstała w pewnym sensie ikona polskiego miasteczka 
i produkt turystyczny na miarę europejską. Początkowo 
niechętnie, wręcz wrogo odbierane przez miejscową 
ludność inicjatywy osób przyjezdnych, głównie z War
szawy, doprowadziły do rozwoju miasta, odbudowy 
jego zabytków i napływu nowych mieszkańców. Roz
kwit turystyki w Kazimierzu Dolnym stał się w końcu 
jego utrapieniem i kłopotem wynikającym z przesytu 
inwestycjami i  nadmiaru przyjezdnych  – szczegól
nie w miesiącach letnich. Dziś ratunkiem dla miasta 

 11 Cyt. za: B. Korzeniewski, Muzealizacja a przemiana sto‑
sunku do przeszłości w refleksji Hermana Lubbego, [w:] Wobec 
przeszłości. Pamięć przeszłości jako element kultury współczesnej, 
red. A. Szpociński, Narodowe Centrum Kultury, Warszawa 2005, 
s. 279.
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conditions in the towns of the Lublin region that have 
not yet been discovered and appreciated. The demand 
for this type of tourist attractions is today so large that 
it may present a chance of economic development for 
other towns in the country.12 This chance has been 
taken already by Zamość and Tomaszów Lubelski, and 
Hrubieszów will likely soon follow suit.

In Hrubieszów, the driving force is a  team of 
workers from the local Regional Museum. The team 
achieved spectacular success when, after nearly 30 years 
of archaeological research in Masłomęcz (near Hru
bieszów), they organised an exhibition on the results 
of their work. Shortly afterwards, as a result of their 
co operation with the Museum of Pre history and Early 
History in Berlin (now part of the Neuses Museum), 
a collection of artefacts discovered in the area of leg
endary Troy was brought to Hrubieszów.13 Interest in 
archaeological research and the discovery of the set
tlement of Goths from the 2th–5th centuries CE were 
appreciated and used by the local authorities to pro
mote the town. This would not have been particularly 
special, because of the naturally great significance of 
the archaeological discoveries, if it was not for the fact 
that the actions of the local authorities of Hrubieszów 
were met with previously unseen support from the local 
community. As a result of the pressure from commu
nity activists and archaeology enthusiasts, the Museum 
established a centre for archaeology education, together 
with a small training field, and soon after the only group 
of historical re enactment in Poland, which consisted 
of Masłomęcz residents perceiving themselves to be the 
descendants of the Goths who once lived in the area.14 

 12 On the topic of the history and social, economic and 
architectural changes of Kazimierz Dolny, see: D. Kopciowski, 
Kazi mierz Dolny – przekształcenia wartości zabytkowych 
w kontekście ochrony prawnej. PhD [unpublished] Politechnika 
Krakowska, p. 104, pp. 131–133, note 353.
 13 M. Bielesz. Skarby Troi w Hrubieszowie, Gazeta Wyborcza. 
9.03.2010.
 14 Information from the current Director of the Museum in 
Hrubieszów and the Goths Village in Masłomęcz, Mr Bartłomiej 
Bartecki, who was the first director of the re enactment group 
in Masłomęcz. The results of the historical research of the 
re enactment groups as a social phenomenon (the Masłomęcz 

zamieszkanego przez dwa tysiące ludzi, rocznie odwie
dzanego przez ponad milion turystów, jest stworzenie 
podobnych warunków w innych miasteczkach Lubel
szczyzny, które nie zostały jeszcze odkryte i docenione. 
Popyt na tego rodzaju atrakcje turystyczne jest dziś 
tak duży, że może być szansą rozwoju gospodarczego 
dla innych miast w kraju12. Z szansy tej skorzystał już 
Zamość, a Tomaszów Lubelski i Hrubieszów z pewno
ścią wkrótce do niego dołączą.

W Hrubieszowie motorem inicjatyw jest zespół 
pracowników miejscowego Muzeum Regionalnego. 
Zespół osiągnął spektakularny sukces, kiedy – po nie
mal trzydziestoletnich badaniach archeologicznych 
prowadzonych w Masłomęczu (w okolicach Hrubie
szowa) – zorganizowano wystawę poświęconą wynikom 
prac. Wkrótce potem, w efekcie współpracy z Muzeum 
Prahistorii i Archeologii Wczesnohistorycznej w Ber
linie, do Hrubieszowa przyjechała kolekcja zabytków 
odkrytych na terenach legendarnej Troi13. Zaintereso
wanie badaniami archeologicznymi i odkrycie osad
nictwa Gotów z okresu od II do V wieku n.e. zostało 
docenione, dostrzeżone i  skutecznie wykorzystane 
przez miejscowe władze do promocji miasta. Nie byłoby 
w tym nic szczególnie wyjątkowego, z uwagi na wielkie 
znaczenie dokonanych odkryć archeologicznych, gdyby 
nie fakt, że działania samorządowców Hrubieszowa spo
tkały się z nieobserwowanym dotąd poparciem miej
scowej społeczności. Na skutek nacisków społeczników 
i pasjonatów archeologii przy Muzeum Regionalnym 
powstał najpierw ośrodek edukacji archeologicznej 
z niewielkim zapleczem terenowym, a wkrótce potem 
jedyna w Polsce historyczna grupa rekonstrukcyjna 
składająca się z mieszkańców Masłomęcza, traktujących 
siebie jako potomków Gotów zamieszkujących kiedyś 

 12 Na temat historii, przemian społecznych, gospodarczych 
i architektonicznych Kazimierza Dolnego zob. D. Kopciowski, 
Kazimierz Dolny – przekształcenia wartości zabytkowych w kon‑
tekście ochrony prawnej, praca doktorska, Politechnika Krakowska, 
Kraków 2013, s. 104, 131–133, przyp. 353.
 13 M. Bielesz, Skarby Troi w Hrubieszowie, „Gazeta Wybor
cza”, 9.03.2010.
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After receiving funds from the European Union, the 
Archaeological Park – Goths’ Village was established in 
Masłomęcz; it competed with similar centres in Poland 
such as the Biskupin Museum and the archaeological 
heritage park in Wolin (figs. 27–28).

As a result of a private initiative by local entrepre
neurs in Biłgoraj several years ago, dozens of wooden 
arcaded houses characteristic of the town in the 19th 
century were reconstructed. This was the beginning 
of the larger project “Biłgoraj: a Town on the Cultural 
Route”, which the local authorities now participate in 
and where residents are encouraged to participate in 
spatial development planning for the city.15 As reported 
by the press and on the Internet, a replica of the wooden 
synagogue of Wołpa was erected in the central part of 
the nearly complete Jewish square. It is difficult to pre
dict whether Biłgoraj, with its regional wooden archi
tecture, will become the new attraction of the Lublin 

phenomenon not included), see: T.  Szlendak, J.  Nowiński, 
K. Olechnicki, A. Karwacki and J.W. Burszta, 2012. Dziedzictwo 
w akcji. Rekonstrukcja historyczna jako sposób uczestnictwa w kul‑
turze. Warszawa: Narodowe Centrum Kultury.
 15 www.buchalik.com, [accessed: 15.01.2015].

te okolice14. Po uzyskaniu środków z Unii Europejskiej 
w Masłomęczu powstał Park Archeologiczny, Wioska 
Gotów, konkurujący z podobnymi ośrodkami w Polsce, 
takimi jak Muzeum w Biskupinie i skansen archeolo
giczny w Wolinie (ilustr. 27, 28).

Z inicjatywy prywatnego miejscowego przedsię
biorcy kilka lat temu w Biłgoraju powstały rekonstruk
cje dziesięciu drewnianych domów podcieniowych, 
charakterystycznych dla tego miasta w XIX wieku. Był 
to początek dużego projektu „Biłgoraj miasteczko na 
Szlaku Kultur”, w którym uczestniczą dziś już miejscowe 
władze i w ramach którego mieszkańcy zachęcani są do 
udziału w planowaniu zagospodarowania przestrzen
nego miasta15. Jak donosi prasa i internet, w centralnym 

 14 Informacja pochodzi od obecnego dyrektora Muzeum 
w Hrubieszowie i Wioski Gotów w Masłomęczu, p. Bartłomieja 
Barteckiego, który był pierwszym kierownikiem grupy rekon
strukcyjnej w Masłomęczu. Wyniki badań historycznych grup 
rekonstrukcyjnych jako zjawiska społecznego (bez fenomenu 
Masłomęcza): T. Szlendak, J. Nowiński, K. Olechnicki, A. Kar
wacki, J.W. Burszta, Dziedzictwo w akcji. Rekonstrukcja histo‑
ryczna jako sposób uczestnictwa w kulturze, Narodowe Centrum 
Kultury, Warszawa 2012.
 15 www.buchalik.com, [dostęp: 15.01.2015].

27. Masłomęcz. Wioska Gotów, małe budynki mieszkalne, 
małe warsztaty rzemieślnicze, rekonstrukcje, 2014, 
fot. K. Wieczorek 
27. The Goths’ Village in Masłomęcz, small residential 
buildings, small workshops for handicrafts, reconstructions, 
2014, photo by K. Wieczorek
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region and come to the aid of the overrun Kazimierz 
Dolny. We do not know how the new – stylised, almost 
theatrical, but in accordance with contemporary con
struction requirements – buildings, initially intended 
as housing, service facilities, shops or cultural centres, 
will actually be used. Built from the ground up, the 
district could become both a reason for development 
as well as a hotbed for further conflicts.

Unfortunately, in our country we have examples of 
similar construction projects that were created with the 
intention of revitalising a structure or increasing the 
town’s area, but did not produce the expected results. 
In many cases, nationally and abroad, the phenom
enon known as ‘gentrification’ appeared, replacing the 
existing residents of buildings and estates intended for 
revitalisation with new, wealthier users. The problem 
of the poor utilisation of the beautifully rebuilt Old 
Town in Elbląg, which even during peak season does 
not stand a chance with Gdańsk, has been widely dis
cussed, too. In Kraków, when the buildings around the 
Main Square were modernised, their owners changed 
and the area became a place for banks and offices. The 
reconstruction of houses and the entire 19th century 

miejscu niemal gotowego placu żydowskiego, powstała 
już rekonstrukcja drewnianej synagogi z Wołpy. Trudno 
przewidzieć czy Biłgoraj z jego regionalną drewnianą 
zabudową stanie się nową atrakcją Lubelszczyzny idącą 
na ratunek zadeptywanemu Kazimierzowi Dolnemu. 
Nie wiadomo jak faktycznie zostaną wykorzystane 
nowe – stylowe, niemal teatralne, ale zgodne ze współ
czesnymi wymaganiami budowlanymi – budynki, pier
wotnie przeznaczone na mieszkania, pomieszczenia 
usługowe, sklepy czy ośrodki kultury. Stworzona od 
podstaw dzielnica może stać się zarówno przyczyną 
rozwoju miasta, jak i zarzewiem kolejnych konfliktów.

Niestety istnieją w naszym kraju przykłady podob
nych realizacji budowlanych, które powstały z zamia
rem tak zwanej rewitalizacji obiektu czy większego 
obszaru miasta, ale nie przyniosły oczekiwanych 
rezultatów. W wielu przypadkach, w kraju i za granicą, 
wystąpiło zjawisko zwane gentryfikacją, polegające na 
wymianie dotychczasowych mieszkańców budynków 
i osiedli przeznaczonych do rewitalizacji, na nowych – 
bogatszych użytkowników. Znane są problemy słabego 
wykorzystania odbudowanego od podstaw pięknego 
Starego Miasta w Elblągu, które nawet w najlepszym 

28. Masłomęcz. Wioska Gotów, długi dom, rekonstrukcja, 
stan przed pożarem w lipcu 2014 roku, fot. K. Wieczorek 
28. Masłomęcz. The Goths’ Village, the longhouse, 
reconstructed, state before the fire of July 2014 fire, photo 
by K. Wieczorek
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weavers’ district in Zgierz as well as the new Cultural 
Park, also famous at the beginning, have become less 
recognisable as a local initiative.16

There are, however, examples of revitalisation pro
jects which have been carried out to good effect. These 
include the revitalisation of the historic workers’ district 
of Nikiszowiec in Katowice and Księży Młyn in Łódź. 
The secret to the success of both projects depended 
not only on the modernisation of the historic workers’ 
houses, but first and foremost on the social initiatives 
for the residents of these neighbourhoods, which had 
been so neglected in the past. Nikiszowiec and Księży 
Młyn are cases of the new, contemporary understand
ing of the revitalisation process where the essence is 
not rebuilding the destroyed material network of a city 
zone, but stimulating the social activity of residents 
from the neglected and dilapidated districts as well as 
regenerating social and economic ties between their 
inhabitants. In such places, the most important things 
are grass roots initiatives for residents and implement
ing ideas and innovations in accordance with their 
actual needs, and not current economic demands or 
preconceptions held by the authorities. This approach 
to the problems of neglected and deserted urban areas, 
where the basis for change is social participation, has 
proved itself successful in many places in Europe.17

Great hope for positive changes in Polish cities, 
including the towns of the Lublin region, should be 
associated with the results of the work on the govern
ment document entitled the National Urban Policy. It 
is a comprehensive, multifaceted and exhaustive exa
mination of the negative phenomena and the lack of 
legislative solutions limiting the desired direction for 
the development of Polish cities. Along with proposals 
and recommendations for all levels of government, 

 16 www.miastotkaczy.pl, [accessed: 10.01.2015]. The metho
dology and guidelines for dealing with groups of wooden buil
dings from the early 19th century is based on the implementation 
of the project “The revitalisation and development of the historic 
wooden architecture complex in the town of Zgierz” (Łódź, 2011).
 17 Theses were presented and discussed at the conference 
“Kultura + Rewitalizacja” held in Warsaw on 4–5.12.2014 by the 
National Centre for Culture.

okresie turystycznym nie wygrywa konkurencji 
z Gdańskiem. W Krakowie po modernizacji budynków 
na Rynku Głównym zmienili się ich właściciele i okolica 
stała się miejscem dla banków i biur. Również głośna 
na początku rekonstrukcja domów i całej XIX wiecznej 
dzielnicy tkaczy w Zgierzu, a także Park Kulturowy cią
gle pozostają mało rozpoznawalną inicjatywą lokalną16.

Istnieją jednak przykłady projektów rewitalizacyj
nych o efektach pozytywnych. Do nich należą rewita
lizacje zabytkowej dzielnicy robotniczej Nikiszowiec 
w Katowicach i Księżego Młyna w Łodzi. Tajemnica 
sukcesu obu projektów polega jednak nie tylko na 
modernizacji zabytkowych domów robotniczych, ale 
przede wszystkim na uruchomieniu społecznych ini
cjatyw mieszkańców tych, zdegradowanych w ostat
nim okresie, dzielnic miast. Nikiszowiec i Księży Młyn 
są przykładami nowego, współczesnego rozumienia 
procesu rewitalizacji, gdzie istotą nie jest odbudowa 
tkanki materialnej zniszczonej części miasta, ale pobu
dzenie aktywności społecznej mieszkańców zaniedba
nych i podupadłych dzielnic oraz odtworzenie więzi 
społecznych i gospodarczych między mieszkańcami. 
W takich miejscach najważniejsza jest oddolna inicja
tywa mieszkańców i wprowadzanie w życie pomysłów 
i innowacji zgodnych z ich faktycznymi potrzebami, 
a  nie aktualnymi potrzebami gospodarczymi, czy 
wyobrażeniami posiadanymi przez przedstawicieli 
władz. Takie podejście do problemów zaniedbanych 
i wyludnionych obszarów miejskich, gdzie podstawą 
przemian jest partycypacja społeczna, sprawdziło się 
z powodzeniem w wielu miejscach w Europie17.

Duże nadzieje na pozytywne zmiany w polskich 
miastach, a przy tym i w miasteczkach Lubelszczyzny, 
należy wiązać z wynikami prac nad dokumentem rzą
dowym pod nazwą Krajowa Polityka Miejska. Jest to 

 16 www.miastotkaczy.pl, [dostęp: 10.01.2015]. Metodologia 
i wytyczne postępowania z zespołami budownictwa drewnianego 
z początku XIX wieku na podstawie realizacji projektu „Rewitali
zacja i rozwój historycznego kompleksu architektury drewnianej 
miasta Zgierza”, Łódź 2011.
 17 Tezy wystąpień i dyskusji na Konferencji „Kultura + Rewi
talizacja” zorganizowanej w Warszawie w dniach 4 i 5.12.2014 
roku przez Narodowe Centrum Kultury.
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the plan in its entirety will, after a social consultation 
period, soon be adopted by the Polish Government. 
In the course of the consultation on the document’s 
content in different environments, there will appear 
threads directly touching on the problems observed 
in the area covered by the “Wooden Treasure” project. 
Among others, it emphasises the acceptance of the cri
tical ways of treating errors in shaping the spaces of 
Polish cities. Hopes are built on paying attention to the 
leading role of monuments in the revitalisation of cities. 
Unfortunately, the architectural and urban planning 
chaos, the flood of advertisements and, chiefly, subur
banisation (the urban sprawl neglecting city centres) 
are phenomena typical for the entire country. Among 
the shortcomings of the current form of the text of the 
National Urban Policy is the alarming lack of recogni
tion for city and town centres as cultural phenomena. 
As noted by Prof Marek Janiak, Architect for the City 
of Łódź: “This means that the architectural and urban 
heritage existing in their areas forms a core value for 
a city, and the people active in them and the initiati
ves undertaken by them are crucial to this culture and 
should be its integral part. The symbols, cultural texts 
hidden in historical architecture help everyone conscio
usly participate in the cultural process. The content of 
the National Urban Policy should thus contain notes 
on the necessity of recovering cultural continuity and 
its continuation, to enable the preservation of the local 
identities of historic city centres”.18

 18 M. Janiak, 2014. Wątki tematyczne Krajowej Polityki Miej
skiej. Kształtowanie przestrzeni, komentarze. Magazyn Miasta 
#07 kultura/ludzie/przestrzeń, no. 1, p. 45.

obszerne, wieloaspektowe i prawdopodobnie wyczer
pujące rozpoznanie negatywnych zjawisk i  braków 
rozwiązań legislacyjnych ograniczających pożądany 
kierunek rozwoju polskich miast. Całość wraz z pro
pozycjami i zaleceniami dla władz wszystkich szczebli, 
po okresie konsultacji społecznych ma być już wkrótce 
ostatecznie przyjęta przez Rząd Rzeczypospolitej Pol
skiej. W trakcie konsultacji treści dokumentu w róż
nych środowiskach pojawiały się wątki dotykające 
bezpośrednio problemów, jakie obserwuje się na terenie 
objętym działaniami projektu „Drewniany Skarb. Chro
niąc dziedzictwo, kreujemy przyszłość”. Z uznaniem 
podkreślano między innymi krytyczny sposób potrak
towania błędów w kształtowaniu przestrzeni w polskich 
miastach. Nadzieje budzi zwrócenie uwagi na wiodącą 
rolę zabytków w rewitalizacji miast. Niestety, chaos 
architektoniczny i urbanistyczny, zalew reklamami, 
a przede wszystkim suburbanizacja, czyli rozlewanie 
się miast i  zaniedbywanie ich centrów, to zjawiska 
typowe dla całego kraju. Do mankamentów obecnej 
formy tekstu dokumentu Krajowej Polityki Miejskiej 
należy jednak niepokojący brak uznania centrów miast 
i miasteczek jako zjawisk kulturowych. Jak zauważa 
prof. Marek Janiak, Architekt Miasta Łodzi: „Oznacza 
to, że istniejące w ich obszarze dziedzictwo architek
toniczne i urbanistyczne tworzy wartość podstawową 
miasta, a osoby w nich działające i inicjatywy przez nie 
podejmowane są częścią tej kultury i powinny stano
wić jej ciągłość. Zaklęta w historycznej architekturze 
symbolika, tekst kultury, ułatwia każdemu mieszkań
cowi świadome uczestniczenie w procesie kulturowym. 
W treści Krajowej Polityki Miejskiej powinny znaleźć 
się więc zapisy o konieczności odzyskiwania ciągłości 
kulturowej i jej kontynuacji, by możliwe było zacho
wanie miejskiej tożsamości zabytkowych śródmieść”18.

 18 M. Janiak, Wątki tematyczne Krajowej Polityki Miejskiej. 
Kształtowanie przestrzeni, komentarze, „Magazyn Miasta #07 
kultura/ludzie/przestrzeń” 2014, nr 1, s. 45.
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Små byer i Lubelszczyzna: Farer, utfordringer og håp

Abstrakt:

Byene i Lubelszczyzna, som står ovenfor økonomisk nedgang og fraflytting, kan bruke en rekke moderne meto
der og verktøy for å fornye og utvikle seg videre. Ikke bare estetisk, arkitektonisk eller infrastruktuelt, men også 
samfunnsmessig, økonomisk og demografisk. 

Atikkelen beskriver ulike trusler som tradisjonell trearkitektur står ovenfor, samt negative fenomener som fin
nes i utvalgte småbyer i Lubelszczyzna og som er resultat av de gjennomgående sosiale og økonomiske endringer 
som skjer i polske byer. Hovedtrusselen er den ekspesjonelt raske utviklingen innenfor privat byggevirksom
het som bruker moderne materialer, i kombinasjon med mangelende arealplanlegging. Dette har resultert i en 
utvidelse av byrom og negative utviklingsgrep i områder som tidligere var blottet for veier, kloakksystemer og 
undervisningsinstitusjoner. 

Like viktig er mangelen på samfunnets anerkjennelse av gamle trebygninger, som assosieres med fattigdom 
og underutvikling typisk for den polsk landsbygden på 1900tallet. En holdningsendring i småbysamfunnene 
til støtte for tradisjonell trearkitektur blir verken imøtekommet av dagens utdanningspolitikk eller nivået på 
antikvariske tjenester hos arkitekter og håndverkere. 

Det rettes også oppmerksomhet mot fornyelsen av noen utvalgte nasjonale urbane sentra. 
Blant de mest vellykkede er fornyelsene av bydelen Księży, Młyn i Łódź og arbeiderboligfeltet Nikiszowice 

i Katowice. Fornyelsen av Gamlebyen i Elbląg må betraktes som et nederlag. Løsninger for vern av trearkitektu
ren og den visuelle karakteren til byene i Lubleszczyzna er foreslått i programmet for den sosiale og økonomiske 
fornyelsen av polske byer i det kommende statlige programmet kalt Nasjonal Urban Politikk (NUP). Målet med 
programmet blir å introdusere, vekke og ta i betraktning sosiale behov og bånd i byer samtidig som man fjerner 
seg fra forståelsen av fornyelse som rekonstruksjon og modernisering. Initiativer som gir håp for trearkitektu
rens popularitet i Lubleszczyznas byer er, ved siden av de siste tiltakene på Lublins folkemuseum, byggingen 
av en bo og tjenestebydel i Biłgoraj som har form av en jødisk markedsby med en kopi av den tapte 1700talls 
synagogen fra Wołpa i sentrum.

Nøkkelord: Byer i Lubelszczyzna, tømmerarkitektur, vern av kulturarver, rekonstruksjon av tømmerhus, byggeskikk
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Scholars of history use many different tools and 
sources in their research. The basic set of informa

tion for historians are written sources. Old chronicles, 
registers, all written archival materials are a seemin
gly unambiguous source of information. Seemingly, 
because sometimes a text written several centuries ago 
poses a number of problems that hinder its understan
ding and interpretation. Information about the fact that 
an army camped on the edge of a forest by a chapel 
located at the crossroads is obvious and understanda
ble, until we attempt to place it in the contemporary 
landscape. An expedition to this place may reveal that 
the roads have been changed, the forest cut and no signs 
of the chapel remain. 

Spaces are subject to constant change. We can see 
this not only in the rapidly changing urban environ
ment, but also in the areas less influenced with human 
interference. The process of settlement development 
in the twentieth century turned suburban villages into 
city districts. The evolution of farming over the cen
turies has contributed to deforestation of territories 
which today often automatically return to wastelands. 
Rivers, regulated and meandering, underwent changes 
to their troughs, being directed away from settlements, 
and in their place roads and railroads defined the new 
hierarchy of small towns on their routes. Sometimes 
one can find traces of the past preserved in the moder
nised urban fabric, but usually fieldwork allows for 
the discovery of only small remnants of the former 
landscape, which are almost completely covered by 
twentieth century and contemporary material. In order 
to see what at first glance is hidden, one can use source 
materials that speak differently than written sources, 
but with equally substantial language. I speak here of 
early maps and city plans. It is precisely in them that 
we can find buildings that no longer exists, old roads, 
building complexes, inns by the roads, windmills, lost 
settlements and forgotten names.

An early map will be of invaluable help for any 
scholar of the past, provided that he or she knows how 
to use it and has realistic expectations for it. The range 
of these opportunities is described in the text below, 

Badacze przeszłości w  swoich poszukiwaniach 
korzystają z różnych narzędzi i źródeł. Podsta

wowym zbiorem informacji dla historyka jest źró
dło pisane. Dawne kroniki, rejestry, wszelkie pisane 
materiały archiwalne stanowią pozornie jednoznaczne 
źródło informacji. Pozornie, gdyż czasem tekst pisany 
kilka wieków temu nastręcza wielu problemów utrud
niających jego zrozumienie i interpretację. Informa
cja o tym, że wojska obozowały na skraju lasu, przy 
kapliczce usytuowanej na skrzyżowaniu traktów jest 
oczywista i zrozumiała, dopóki nie zechcemy jej umie
ścić we współczesnej przestrzeni. Wyprawa w to miej
sce ujawnić może zmienioną sieć drogową, wycięty las 
i brak jakichkolwiek śladów po kapliczce.

Przestrzeń podlega ciągłej zmianie. Obserwować 
możemy to nie tylko w dynamicznie zmieniającym się 
środowisku miejskim, ale także na wszystkich obsza
rach o mniejszym stopniu oddziaływania człowieka. 
Proces rozwoju osadnictwa zamienił w XX wieku pod
miejskie wsie w dzielnice miast. Rozwijające się przez 
wieki rolnictwo przyczyniło się do karczowania lasów, 
które dziś często samoczynnie powracają na nieużytki. 
Rzeki, regulowane i meandrujące, wraz ze zmianą ich 
koryt, odsuwały się od osad, a nowe drogi i koleje 
wyznaczały nową hierarchię miasteczek na szlakach. 
Czasem w zakonserwowanej na skutek takich wydarzeń 
tkance miejscowości można odnaleźć ślady przeszłości, 
ale zwykle badania terenowe pozwalają odkryć jedynie 
jej niewielkie pozostałości, niemal całkowicie przykryte 
przez XX wieczną i współczesną materię. Aby zoba
czyć to, co na pierwszy rzut oka jest schowane, można 
skorzystać z materiału źródłowego, przemawiającego 
odmiennym niż źródła pisane, ale równie treściwym 
językiem. Mowa tu o  dawnych mapach i  planach. 
Właśnie na nich znajdziemy nieistniejące już budynki, 
dawne drogi, układy zabudowy, karczmy przy traktach, 
wiatraki, nieistniejące osady i zapomniane nazwy.

Dla każdego badacza przeszłości mapa dawna 
będzie nieocenioną pomocą, pod warunkiem, że 
będzie on wiedział, jak ją wykorzystać i formułował 
wobec niej realne oczekiwania. O gamie tych możli
wości mówi poniższy tekst, na wstępie warto jednak 
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but at the outset it is worth clarifying the terminology. 
The definition of an “early map” refers to a map with 
more or less outdated content that possesses historical 
value thanks to its content as well as its qualities as 
a document of the development of cartography.1 In 
opposition to this concept, the term “old map” refers to 
an outdated map without any special value. An example 
of such a map would be an old road map from fifteen 
years ago which is not useful for travelling on new, 
unmarked roads. Perhaps someday this “old map” will 
become an “early map”, but this is not just a matter of 
the passing of time.

Every research and educational task whose content 
touches more or less on the past may refer to the topic 
of the spatial organization of the former times. In order 
to obtain information on this subject, we need maps 
and plans. In the case of the Polish lands in the 19th 
and 20th centuries, the mere gathering of this data may 
be a problem. Each of the partitioning powers covered 
the Polish lands with maps of different scales edited 
according to various graphic conventions, having dif
ferent mathematical bases and published at different 
times. The relatively short duration of the interwar 
period, where the newly independent Poland could 
have developed its own consistent and reputable topo
graphical maps was interrupted by war and followed by 
a period of censorship of the content and geometry of 
maps. Even these several facts demonstrate that a map 
is a specific type of source material. Working with one 
can be straightforward, but still its features may require 
specialized knowledge in the field of cartography to 
understand and use them well. This is evident not 
only in issues such as those related to the selection of 
particular maps to study, or whether to translate the 
semantics of historical signs into modern language,2 but 

 1 K.  Nieścioruk, 2011. Analysis and evaluation of the 
XVIIIth century plan of Lublin as an example of a comprehen
sive approach in the research of early cartographic materials. 
E ‑Perimetron, vol. 6, no. 3, p. 138, http://www.e perimetron.org/
Vol_6_3/Niescioruk.pdf, [accessed: 26.01.2015].
 2 J. Kuna, 2014. Zmiany znaków na XX wiecznych mapach 
topograficznych w skali 1:100 000. Polski Przegląd Kartograficzny, 
vol. 46, no. 1, pp. 47–61.

dokonać pewnego doprecyzowania terminologicz
nego. Określenie „mapa dawna” odnosi się do mapy o, 
w większym lub mniejszym stopniu, nieaktualnej treści, 
która posiada wartość historyczną ze względu na ową 
treść, a także na walory samego produktu jako dzieła 
dokumentującego rozwój kartografii1. W opozycji do 
tego pojęcia funkcjonuje określenie „stara mapa”, które 
odnosi się do mapy nieaktualnej i niemającej specjal
nej wartości. Taką mapą może być na przykład mapa 
samochodowa sprzed piętnastu lat, która nie przyda się 
podczas podróży po nowych, niezaznaczonych na niej 
drogach. Być może za pewien czas owa „stara mapa” 
stanie się „mapą dawną”, ale nie jest to tylko kwestia 
upływu lat.

Każde zadanie badawcze i  edukacyjne, którego 
materię stanowi mniej lub bardziej odległa przeszłość, 
może dotykać tematów organizacji przestrzeni w owej 
przeszłości. Aby pozyskać informacje na ten temat, 
potrzebujemy map i planów. W przypadku ziem pol
skich w  XIX i  XX wieku już samo ich zgromadzenie 
może stanowić problem. Każde z państw zaborczych 
pokrywało teren Polski mapami w  różnych skalach, 
wydawanymi w  różnych konwencjach graficznych, 
mającymi różne podstawy matematyczne oraz publi
kowanymi w różnych okresach. Względnie krótki czas 
dwudziestolecia międzywojennego, w  którym odro
dzona Polska opracowała własne, spójne i  cenione 
mapy topograficzne został przerwany wojną, po której 
nastąpił okres dominacji cenzury treści i  geometrii 
map. Już chociażby tych kilka faktów pokazuje, że 
mapa jako materiał źródłowy jest dokumentem spe
cyficznym. Praca z  nim może być prosta, ale często 
napotykamy na cechy, których zrozumienie i  odpo
wiednie wykorzystanie wymaga specjalistycznej wiedzy 
z  zakresu kartografii. Widać to nie tylko w  takich 
zagadnieniach jak te dotyczące selekcji właściwych 
map do badań, czy przełożenia semantyki dawnych 

 1 K. Nieścioruk, Analysis and evaluation of the XVIIIth cen‑
tury plan of Lublin as an example of a comprehensive approach 
in the research of early cartographic materials, „e Perimetron” 
2011, vol. 6, nr 3, s. 138, http://www.e perimetron.org/Vol_6_3/
Niescioruk.pdf, [dostęp: 26.01.2015].
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also in situations when the content of an early map, not 
always mathematically perfect, needs to be transcribed 
into the Geographic Information System, making use 
of its nearly limitless precision. To conduct a correct 
transfer of the content of a 19th century paper docu
ment to virtual models of non existent reality is a dif
ficult and complex task. When we have an early map of 
an area that we know well, we automatically compare 
it to the contemporary reality. By putting two maps – 
historical and modern ones – next to one another, one 
can observe the changes that have occurred during the 
interim period. Usually (although this depends on the 
type of map), our eyes are chiefly drawn to elements 
such as roads and buildings, or particularly character
istic structures indicated by distinct symbols. These 
elements blend together because the streets become the 
axes for urban development. Sometimes their routes 
correspond in surprising ways to systems and solutions 
from the past, although uncovering and verifying this 
phenomenon usually requires going beyond basic visual 
analysis. In figure 1, one can compare a street con
structed in the 1980s in a housing estate, which occu
pies the area of a former village, with a road running 
through this village that was included on a map from 
the 1960s. The new route runs along an earlier track – 
the main village road. It even seems that it perfectly 
reproduces its course in the area of two bends. Further 
analysis with the use of appropriate tools (which will 
be described below) shows, however, that these bends 
are not in the same place. Early maps also allow one to 
track routes of regional importance that today have lost 
their role, but still exist and even retain their historical 
names, although they often seem inappropriate for ful
filling their current functions. An example of this might 
be the Biłgoraj (Janów) Route running through the 
Janów Forest, which today has no significance from the 
point of view of travelling between the two towns. Simi
lar situations have taken place in many regions. A road 
in Szczebrzeszyn, today an extension of Cmentarna 
Street, has the status of a lower rank route on pre war 
maps, but is still significant as the shortest road con
necting the Wieprz (Szczebrzeszyn) and Por (Gorajec) 

znaków na współczesny język, ale także w sytuacjach, 
gdy treść dawnej, nie zawsze idealnej matematycznie, 
mapy zapisujemy w  predysponowanych do posługi
wania się niemal nieskończoną precyzją Systemach 
Informacji Geograficznej2. Poprawne przeniesienie 
treści z  XIX wiecznego papierowego materiału na 
wirtualne makiety nieistniejącej rzeczywistości jest 
zadaniem trudnym i złożonym. Gdy mamy w rękach 
mapę dawną terenu, który dobrze znamy, automatycz
nie porównujemy ją ze współczesną rzeczywistością. 
Zestawiając obok siebie dwie mapy – dawną i współ
czesną – możemy obserwować zmiany, jakie zaszły na 
przestrzeni dzielącego je okresu. Zwykle w oczy rzucają 
się przede wszystkim (choć zależy to od rodzaju mapy) 
takie elementy jak drogi oraz budynki, a  zwłaszcza 
budowle charakterystyczne, oznaczane oddzielnymi 
sygnaturami. Owe elementy współgrają ze sobą, gdyż 
to właśnie nowe ulice stają się osiami rozwoju miast. 
Czasem ich przebieg w zaskakujący sposób nawiązuje 
do układów i rozwiązań z przeszłości, choć odkrycie 
i weryfikacja takiego zjawiska wymaga zwykle wyjścia 
poza ramy podstawowej analizy wizualnej. Na ilu
stracji 1 porównać można ulicę powstałą w latach 80. 
XX wieku na osiedlu, które zajęło tereny dawnej wsi, 
z  drogą biegnącą przez tę wieś, ujętą na mapie z  lat 
60. tegoż stulecia. Nowa trasa biegnie funkcjonującym 
wcześniej traktem – główną drogą przez wieś. Wydaje 
się nawet, że idealnie odwzorowuje jej przebieg w miej
scu dwu zakrętów. Dalsza analiza z  zastosowaniem 
odpowiednich narzędzi (co będzie opisane poniżej) 
wykazała jednak, że zakręty te nie są w  tym samym 
miejscu. Dawne mapy pozwalają także śledzić trakty 
o  znaczeniu regionalnym, które dziś utraciły swoją 
rolę, ale nadal istnieją, a co więcej, zachowują swoją 
historyczną nazwę, choć często wydaje się ona nie
adekwatna do pełnionej obecnie funkcji. Przykładem 
może być biegnący przez Lasy Janowskie Trakt Biłgo
rajski (Janowski), który dziś nie ma żadnego znaczenia 

 2 J. Kuna, Zmiany znaków na XX ‑wiecznych mapach topo‑
graficznych w skali 1:100 000, „Polski Przegląd Kartograficzny” 
2014, t. 46, nr 1, s. 47–61.
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valleys, intersecting the part of the Western Roztocze, 
deeply cut with gorges. Today, this function has been 
taken over by the paved road built at the end of the 20th 
century that runs via Szperówka, north of the old route, 
and is partially connected to the old dirt roads (fig. 2). 
Roads are also an axis for urban spatial development, 
and along them we can observe how outposts built in 
the suburb became solidified regions of the city centre.3 
Often, the resulting complex is a separate housing estate 
or a conceptually closed development. An example of 

 3 E. de Mezer. Konsekwencje zmiany rangi dawnych trak
tów we współczesnym układzie komunikacyjnym na przykładzie 
wsi Raczkowo. In: Z. Kuriata, ed. 2009. Polskie krajobrazy wiejskie 
dawne i współczesne. Prace Komisji Krajobrazu Kulturowego nr 12. 
Sosnowiec: Komisja Krajobrazu Kulturowego PTG, pp. 151, 152.

z punktu widzenia podróży pomiędzy jedną a drugą 
miejscowością. Podobne sytuacje mają miejsce w wielu 
regionach. Droga w  Szczebrzeszynie, przedłużenie 
dzisiejszej ulicy Cmentarnej, na mapach przedwojen
nych widoczna jest jako lokalny trakt niższej rangi, 
ale istotny ze względu na fakt bycia najkrótszą drogą 
łączącą dolinę Wieprza (Szczebrzeszyn) i dolinę Poru 
(Gorajec), przecinającą silnie pociętą wąwozami część 
Roztocza Zachodniego. Dziś tę funkcję pełni powstała 
pod koniec XX wieku asfaltowa droga biegnąca przez 
Szperówkę, na północ od dawnego traktu, i nawiązu
jąca częściowo do dawnych dróg polnych (ilustr. 2). 
Drogi stanowią też osie rozwoju przestrzennego miasta 
i  to wzdłuż nich możemy obserwować jak forpoczty 
zabudowy na przedmieściach stają się po pewnym 

1. Dawna droga przez wieś Rury Wizytkowskie (górna mapa) oraz współczesny 
obraz tego miejsca. Na osiedlu Łęgi część przebiegu drogi powtarzają ulice 
Tatarakowa oraz Wiklinowa, na osiedlu Ruta w znacznym stopniu odpowiada jej 
ulica Jutrzenki, zaś na osiedlu Skarpa jedynie krótkie fragmenty ciągów pieszych 
1. The old road through the village of Rury Wizytowskie (top map) and 
a contemporary picture of this place. In the Łęgi housing estate part of the road’s 
route follows Tatarakowa and Wiklinowa Streets, in the Ruta housing estate it 
corresponds to a large extent with Jutrzenki Street, while in the Skarpa housing 
estate only with short fragments of pedestrian paths

2. Teren między Szczebrzeszynem a Gorajcem. Droga łącząca miejscowości na 
przedwojennej mapie (góra, fragment mapy WIG 1:100 000 arkusz Zamość) oraz 
nowa droga przez Szperówkę na współczesnej mapie (dół, fragment mapy 1:50 
000 arkusz M‑34–46‑C, D) 
2. The area between Szczebrzeszyn and Goraj. The road connecting the villages 
on a pre ‑war map (top, fragment of map WIG 1:100,000, Zamość page) and the 
new road through Szperówka on a contemporary map (bottom, map fragment 
1:50,000, page M‑34–46‑C, D)
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such an implementation is the group of buildings in 
Szczebrzeszyn transferred from the Zamojski Acad
emy in Zamość, which are visible on an 1823 city plan 
as a square edifice with a central square planted with 
trees. Today, the entire complex is devoid of cohesion, 
the square is cut by a provincial road and the area is 
located almost in the city centre (fig. 3).

Cities develop along roads, which are often the cir
culation system for urban sprawl. But these changes also 
happen in the seemingly fixed tissue of the centres of 
housing estates. A visual analysis raises the question – 
why? It could be an administrative decision for the crea
tion of a new district for ‘the new man’ (as happened 
in communist times), the turmoil of war changing 
blocks into ghettos and those voids additionally being 
transformed during the post war era, or a construction 
disaster turning a church into a square. At the level 
of individual buildings or city blocks, historical plans 
show what is not included in written sources. It is on 
these plans that we can see exactly what shape a build
ing had, what its surroundings were like, how the lay
outs of parks were designed. This can be seen in fig. 4. 
Often, the division of land is important information 
about the shape of the space because it is the plots and 
their widths vis àvis, for example, the frontage of the 
market square that determined the type of buildings, 
imposing specific dimensions on tenement houses and 
remaining a relic of the former spatial layout (fig. 5). All 
of this gives a lot of information about spatial organisa
tion, but – and here again a warning should be issued – 
this sometimes can be fatal. Like any source, a map can 
distort reality in different ways, for example as a result 
of the author’s lack of knowledge, pressure from the cli
ent or by accident. It uses a specific language that needs 
to be understood. The contents of a map are subject to 
certain generalisations and specific symbology. This is 
due not only to the map’s scale and the inability to pro
vide a 1:1 reality representation on a piece of paper, but 
also to the specific language of maps where symbols – 
generalised shapes – do not represent a single entity, 
but rather the type of structure (for example, a church 
can be presented topographically by the building’s true 

czasie utrwalonymi rejonami centrum3. Nierzadko 
powstająca zabudowa ma charakter oddzielnego osie
dla czy też koncepcyjnie zamkniętego kompleksu. 
Przykładem takiej realizacji jest zespół budynków prze
niesionej z Zamościa Akademii Zamojskiej w Szcze
brzeszynie, który na planie z 1823 roku widoczny jest 
jako czworobok gmachów z centralnym, obsadzonym 
drzewami placem. Dziś całość założenia pozbawiona 
jest spójności, plac przecięty jest drogą wojewódzką, 
a  teren znajduje się praktycznie w  centrum miasta 
(ilustr. 3).

Wzdłuż dróg będących często krwiobiegiem eks
urbanizacji rozwijają się miasta. Ale zmiany następują 
też w, zdawać by się mogło, utrwalonej tkance centrów 
osiedli. Analiza wizualna prowokuje pytania – dla
czego? Może to być decyzja administracyjna o stwo
rzeniu nowej dzielnicy dla „nowego człowieka” (jak 
to miało miejsce w czasach PRL u), wojenna zawie
rucha zmieniająca kwartały w getta, a te w pustynie 
dodatkowo przekształcone w czasach powojennych, 
czy budowlana katastrofa zmieniająca kościół w plac 
po kościele. Na poziomie pojedynczych budynków czy 
kwartałów zabudowy plan dawny pokazuje to, czego 
nie podają źródła pisane. To właśnie na planie możemy 
dokładnie zobaczyć, jaki kształt miał budynek, jakie 
było jego otoczenie, jak rozplanowane było założenie 
parkowe. Widać to na ilustracji 4. Często istotną infor
macją o kształcie przestrzeni jest podział gruntów, gdyż 
to właśnie działki, ich szerokość względem na przykład 
pierzei rynku, decydują o typie zabudowy, narzucając 
określone rozmiary kamienic i pozostając pamiątką po 
minionym układzie przestrzennym (ilustr. 5). Wszystko 
to przynosi wiele informacji o organizacji przestrzeni, 
ale – i tu ponownie należy wystosować ostrzeżenie – 
czasem może być zgubne. Mapa, jak każde źródło, 
może przekłamywać rzeczywistość z różnych powo
dów, na przykład w wyniku niewiedzy autora, nacisków 

 3 E. de Mezer, Konsekwencje zmiany rangi dawnych traktów 
we współczesnym układzie komunikacyjnym na przykładzie wsi 
Raczkowo, [w:] Polskie krajobrazy wiejskie dawne i współczesne, 
red. Z. Kuriata, Komisja Krajobrazu Kulturowego PTG, Sosnowiec 
2009, s. 151, 152.



263

3. Akademia Zamojska na XIX ‑wiecznym planie Szczebrzeszyna oraz 
jej budynki we współczesnej przestrzeni (prawy górny róg ryciny, 
fragment Bazy Danych Obiektów Topograficznych). Założenie jest 
czytelne, choć zaburzone zmienionym układem komunikacyjnym 
i zabudową 
3. The Zamojski Academy on a 19th ‑century plan of Szczebrzeszyn 
and its buildings in the contemporary space (upper right corner 
of the engravings, fragment from the Database of Topographical 
Structures). The layout is clear despite being distorted by the changes 
to the traffic and building systems

4. Szczegółowy plan sytuacyjny zabudowań kolonii letniej 
w Krasnobrodzie, pokazujący między innymi przeznaczenie placów 
oraz charakter zieleni. Kopia planu została udostępniona przez 
Archiwum Państwowe w Lublinie 
4. A detailed plan of the summer settlement buildings in Krasnobród, 
showing, among others, the intended use of the squares and its 
green features. The copy of the plan was made accessible by the State 
Archive of Lublin

5. Częściowo nieprzystający do współczesnej zabudowy układ działek 
w Wojsławicach – niezabudowana południowa część rynku oraz jego 
zachodnia i północna pierzeja z wąskimi działkami (żółtymi liniami 
zaznaczono granice wybranych działek) 
5. An arrangement of allotments partially incompatible with the 
contemporary buildings in Wojsławice – the undeveloped southern 
part of the market square and its western and northern frontages with 
narrow plots (the yellow lines mark the boundaries of selected plots)
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outline with a cross in the centre or by a general map 
symbol that does not represent a concrete structure). 
An example of such a cartographic trap can be the 
shape of the Lublin parish church (today defunct) on 
plans from the early 18th century (fig. 6), which are 
completely discordant with the realities preserved in 
historical drawings. Each map has a scale describing 
the level to which the picture was reduced in relation to 
reality. As mentioned, the scale naturally influences the 
range of content defining the map’s capacity. Another 
important element of a map’s mathematical bases is the 
use of projections. The area of a three dimensional body 
like the globe cannot be transferred without any distor
tions onto a two dimensional map. It is easy to see this 
by tearing off the paper glued to a globe. If we do this 
carefully, we can see that the map resembles a piece of 
an orange – stretched out, pointed, ellipsoidal figures 
linked along the equator. Complicated formulae are 
often used in this sort of transfer, allowing to ascribe the 
points on a sphere to points on a flat map. These models 
are for specific cartographic projections, i.e. precisely 
for the transfer methods mentioned here. There are 
many types of projections. They differ in terms of the 
plane on which it is projected (transferring the content 
from the globe onto, for example, the side surface of 
a cylinder or cone), the point of contact of these sur
faces with the globe or the location of the centre line. 
An important feature is that it retains a single property 
from the map. In general, it can be equidistant (show
ing real distance), equal area (showing real areas) or 
conformal (showing real angles) as a result of placing 
a three dimensional structure on a two dimensional 
plane. Most of the topographic maps, including early 
maps, are conformal, as was required for their original 
military usage. Many early maps, particularly many 
plans showing small areas, have projections that are not 
known. One can even say further that some of these 
publications have been made without projection, which 
from today’s point of view makes them closer to field 
sketches rather than maps. The consequences of this 
at different stages of research could be serious. While 
this would not interfere much with the aforementioned 

zleceniodawcy czy zwykłego przypadku. Operuje ona 
specyficznym językiem, który trzeba zrozumieć. Treści 
na mapie podlegają pewnemu uogólnieniu, określo
nej symbolizacji. Wynika to zarówno ze skali mapy 
i niemożności przedstawienia na arkuszu papieru rze
czywistości 1:1, jak i ze specyfiki języka mapy, w któ
rym symbol – uogólniony kształt – reprezentuje nie 
pojedynczy byt, a  typ obiektu (na przykład kościół 
przedstawiony może być topograficznie – rzeczywi
stym obrysem budynku z symbolem krzyża w środku, 
ale także ogólną sygnaturą, która nie reprezentuje kon
kretnej budowli). Przykładem takiej kartograficznej 
pułapki może być kształt lubelskiej fary (dziś nieist
niejącej) na planie z początku XVIII wieku (ilustr. 6), 
zupełnie niezgodny z rzeczywistością utrwaloną na 
dawnych rycinach. Każda mapa ma skalę informującą 
o stopniu zmniejszenia obrazu w stosunku do rzeczy
wistości. Jak wspomniano, skala rzutuje – co oczy
wiste – na zakres treści, definiując pojemność mapy. 
Innym ważnym elementem podstaw matematycznych 
mapy jest zastosowane odwzorowanie. Powierzchni 
trójwymiarowej bryły, jaką jest kula ziemska, nie można 
bez zniekształceń przenieść na dwuwymiarowy, płaski 
arkusz mapy. Łatwo się o tym przekonać, odrywając 
papier naklejony na globusie. Jeżeli zrobimy to delikat
nie, zobaczymy, że mapa przypomina kawałki poma
rańczy – rozciągnięte, ostro zakończone, elipsoidalne 
figury połączone wzdłuż ziemskiego równika. Ciągła 
powierzchnia na globusie została rozerwana na mapie. 
Aby dokonać takiego przeniesienia, stosuje się nieraz 
skomplikowane wzory pozwalające przypisać punktom 
na kuli punkty na arkuszu mapy. Wzory te są właściwe 
dla konkretnych odwzorowań kartograficznych, czyli 
właśnie dla wspomnianych sposobów przeniesienia. 
Odwzorowań jest bardzo wiele. Różnią się płaszczyzną, 
na którą rzutujemy (na przykład przenosząc treść z kuli 
na pobocznicę walca lub stożka), punktem styczności 
tej powierzchni z kulą, czy umiejscowieniem środka 
rzutu. Istotną cechą jest to, jakie właściwości mapa 
zachowuje, gdyż nie może być ona jednocześnie wier
nokątna (zachowująca rzeczywiste wartości kątów), 
wiernopowierzchniowa i  wiernoodległościowa, co 
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visual analysis, when quantitative analysis attempts 
are made, the results can simply be untrue. This can 
happens if a map in question was prepared in several 
different conventions. Some of the areas have been 
measured in the field, some have been sketched out 
whilst standing on a nearby hill, and some have been 
copied from other publications. Paradoxically, these 
charms of working with early maps do not at all dis
credit maps as source materials. In the first stages of 
work with them, however, it is important not to perceive 
them exclusively as a source of information on loca
tion. We need to know the author’s guiding objectives 
(which often influenced the way the map was prepared, 
its accuracy, generalisations, etc.), what the author’s 
technical capabilities were and, with this knowledge, 
adequately derive information from the map. If the 

wynika właśnie z owego rozerwania trójwymiarowej 
bryły na dwuwymiarową płaszczyznę. Większość map 
topograficznych, w tym map dawnych, to mapy wier
nokątne, jako że wymagało tego ich oryginalnie mili
tarne zastosowanie. Wiele map dawnych, a zwłaszcza 
wiele planów pokazujących małe obszary, ma odwzo
rowania, które nie są znane. Można powiedzieć nawet 
więcej  – część tych opracowań wykonana jest bez 
odwzorowania, co powoduje, że bliżej im, z dzisiej
szego punktu widzenia, do szkiców terenowych niż 
map. Konsekwencje na różnych etapach badań mogą 
być poważne. O ile nie przeszkadza to zbytnio we wspo
mnianej wcześniej analizie wizualnej, to gdy nastąpi 
próba analizy ilościowej, jej wyniki mogą być zwyczaj
nie nieprawdziwe. Dziać się tak może dlatego, że mapa, 
która jest obiektem badań, była wykonana różnymi 
metodami. Część obszaru autor mierzył w terenie, część 
naszkicował, stojąc na pobliskim wzgórzu, a część sko
piował z innego opracowania. Te uroki pracy z dawną 
mapą, paradoksalnie, wcale nie dyskredytują mapy jako 
źródła. Ważne jest, aby przystępując do pracy z takim 
materiałem, nie patrzeć na niego wyłącznie jako na 
źródło informacji o lokalizacji. Musimy wiedzieć jaki 
cel przyświecał autorowi (często rzutuje on na sposób 
wykonania mapy, jej szczegółowość, uogólnienia itp.), 
jakie możliwości techniczne miał autor i adekwatnie 
do tej wiedzy czerpać informacje z mapy. Jeżeli odle
głość między ratuszem a kościołem na dawnej mapie 
jest o 200 m mniejsza niż między tymi obiektami dziś, 

6. Lubelska fara na planie Lublina C. d’Örkena z początku XVIII wieku oraz na 
przedstawiającym sytuację z tego samego okresu obrazie nieznanego artysty Pożar miasta 
Lublina 
6. The Lublin Parish Church on the city plan of Lublin by C. d’Örken from the early  
18th century as well as the situation from this time period depicted by an unknown artist.  
The Fire of the City of Lublin

7. Izolinie zmienności skali planu Lublina C. d’Örkena wyznaczające obszary o jednakowej 
wartości mianownika skali, która w przypadku tego planu waha się od skali powyżej 
1:2000 do skali mniejszej niż 1:6000 (za: K. Nieścioruk, Analysis and evaluation of the 
XVIIIth century plan of Lublin as an example of a comprehensive approach in the research  
of early cartographic materials, „e ‑Perimetron” 2011, vol. 6, no. 3, s. 138) 
7. The isolines of scale variation on the Lublin city plan by C. d’Örken designating areas 
with the same nominative values of scale, which in the case of this plan vary from a scale 
greater than 1:2000 to a scale smaller than 1:6000 (from: K. Nieścioruk, 2011. “Analysis 
and evaluation of the XVIIIth century plan of Lublin as an example of a comprehensive 
approach in the research of early cartographic materials”, e ‑Perimetron, vol. 6, no. 3, p. 138)
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distance between the town hall and the church on an 
early map is 200 metres less than what is between these 
structures today, it does not necessarily mean that the 
building was moved. It is much more likely that the 
map under analysis is variable in scale, and it is exactly 
at this point where it is different from the scale given 
for the main publication. How these values can differ 
is depicted by the fragment illustrating the scale of the 
aforementioned 18th century map of Lublin (fig. 7). In 
case of studies on larger scales, showing small towns, 
city blocks or groups of plots, the question of projec
tions, even inaccurate ones, fortunately becomes sec
ondary as these small areas can be treated as flat spaces 
that do not require complicated transformations. This 
can be seen clearly on the fragments of the Tyszowce 
map, which covers a small area and its geometry does 
not result in complications. It should be kept in mind, 
however, that in order to carry out quantitative analyses 
even such a map requires complex measures to correct 
its geometry.

It would seem, therefore, that the mathematical 
basis for a map could only cause problems for scholars 
of the past. Indeed, problems may occur, but the ben
efits of properly identifying and using map projections 
cannot be overestimated. One can become convinced 
of this when attempting to move from visual analysis 
to more complex and impressive research. To assess 
changes to the surface of an area (e.g. development), 
determine the degree of deforestation (the rate of loss 
of forests), estimate the variability of the road system or 
locate the main bed of a meandering river, we should 
compare early maps with contemporary ones (using 
these as the standard or reference material), superim
posing their contents. Presumably even the first such 
attempt would make us aware that this is not an easy 
task. Maps made with the use of diverse projections 
do not agree with one another. If you overlap two 
objects, the third is not usually in the place where we 
would expect it to be. If the map is moved to make 
the third object coincide with its counterpart on the 
other map, the location of the first or second object 
will be distorted. In this situation, the analysis benefits 

nie musi to wcale oznaczać, że przeniesiono budynek. 
Znacznie bardziej prawdopodobne jest, że mapa, którą 
analizujemy, ma zmienną skalę i akurat w tym miej
scu jest ona inna niż podana skala główna opracowa
nia. Jak bardzo te wartości mogą się różnić, obrazuje 
fragment opracowania ilustrującego zmienność skali 
na wspomnianym już XVIII wiecznym planie Lublina 
(ilustr. 7). W przypadku opracowań w dużych skalach, 
pokazujących małe miasteczka, kwartały zabudowy 
czy grupy parceli, kwestia odwzorowania, nawet nie
dokładnego, staje się na szczęście drugorzędną, gdyż 
tak małe obszary możemy potraktować jak przestrzeń 
płaską, niewymagającą skomplikowanych transforma
cji. Widać to doskonale na fragmentach planu Tyszo
wiec, które obejmują mały obszar i ich geometria nie 
powoduje komplikacji. Pamiętać jednak należy, że na 
potrzeby analiz ilościowych nawet taki plan wymaga 
skomplikowanych zabiegów korekty geometrii.

Zdawać by się mogło zatem, że podstawy matema
tyczne mapy mogą przysporzyć badaczowi przeszłości 
tylko problemów. Rzeczywiście, problemy mogą się 
pojawić, ale korzyści wynikające z poprawnego roz
poznania i wykorzystania odwzorowania mapy są nie 
do przecenienia. Można się o tym przekonać, próbu
jąc przejść od analizy wizualnej do bardziej złożonych 
i efektownych badań. Aby ocenić zmianę powierzchni 
obszaru (na przykład zabudowy), określić stopień wyle
sień (procentowy ubytek lasu), oszacować zmienność 
układu drogowego lub położenie głównego koryta 
meandrującej rzeki powinniśmy porównać ze sobą 
mapy dawną i współczesną (traktowaną jako wzorzec, 
materiał referencyjny), nakładając ich treść na siebie. 
Zapewne już pierwsza taka próba uświadomi nam, że 
nie jest to zadanie proste. Mapy wykonane w różnych 
odwzorowaniach nie pasują do siebie. Jeżeli pokrywają 
się dwa wybrane obiekty, to trzeci zwykle nie znajduje 
się tam, gdzie byśmy się go spodziewali. Jeśli przesu
niemy mapę w taki sposób, aby ów trzeci obiekt pokry
wał się ze swoim odpowiednikiem na drugiej mapie, to 
przestanie się zgadzać położenie obiektu pierwszego lub 
drugiego. W tej sytuacji z pomocą przychodzą narzędzia 
z grupy GIS, czyli Systemów Informacji Geograficznej.
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from the use of Geographic Information Systems, or 
in other words – the GIS tools. 

GIS was created in the 1960s, but its populariza
tion and development concurred with the evolution 
of computer techniques and technology. It is a system 
for collecting, processing, storing, analysing and pre
senting spatial data.4 Under this general definition 
hides a system whose subject can be almost anything 
that surrounds us. It can be said that GIS is a map on 
a computer, but this would be an oversimplification, 
and even a trivialisation of the nature of this system. 
We encounter GIS often without knowing it. It manages 
popular Internet maps and locators giving us the posi
tion of services we search for. It embraces car navigation 
systems, which carry out tasks in a given area (roads 
and their accompanying infrastructure) by showing the 
shortest route between two points. It is even governs 
applications in our mobile phones that record our bike 
routes or give the location of the nearest café by using 
GPS signals. Geographic Information Systems serve 
ordinary users and are applied in nearly all areas of 
economy, from environmental protection, crisis man
agement and spatial planning, to trade and services.

Early maps are also a source of information about 
a space which can be of use in the creation of archival 
databases. Using GIS, we can place the location of an 
old church that no longer exists onto a contemporary 
map. Such a structure will not only be a simple visu
alisation, but also an element of a database with all of 
its consequences. It becomes a set of attributes or char
acteristics that can be defined or described, and have 
a proper catalogue entry created for it containing, for 
example, its patron, construction year, the name of the 
architect, 3D models, recordings of recollections, links 
to sites containing photographs of the church and many 
others depending on our needs. In order for such data 
to be encoded and for the information from the early 
map to be inserted in our database, the map in question 

 4 S. Fotheringham and J.P. Wilson. Geographic Information 
Science: an introduction. In: S. Fotheringham and J.P. Wilson eds., 
2008. The Handbook of Geographic Information Science. Oxford: 
Blackwell Publishing, pp. 1–8.

GIS powstał w latach 60. XX wieku, ale jego popu
laryzacja i rozwój nastąpiły wraz z rozwojem technik 
i technologii komputerowych. Jest to system zbierania, 
przetwarzania, przechowywania, analizowania i pre
zentowania danych przestrzennych4. Pod tą ogólną 
definicją kryje się system, którego podmiotem może 
być niemal wszystko, co nas otacza. Można powiedzieć, 
że GIS jest mapą w komputerze, ale byłoby to zbytnie 
uproszczenie, a nawet spłycenie natury tego systemu. 
Z GIS em spotykamy się często, nawet o tym nie wie
dząc. Są nim popularne internetowe mapy i lokaliza
tory wyświetlające na tych mapach wybrane przez nas 
usługi. Jest nim nawigacja samochodowa, która na 
przestrzennych danych (drogi i infrastruktura im towa
rzysząca) realizuje zadanie wyznaczenia najkrótszej 
drogi między dwoma punktami. Są nim nawet aplikacje 
w naszych telefonach, nagrywające z wykorzystaniem 
sygnału GPS trasę naszej jazdy na rowerze lub poda
jące nam umiejscowienie najbliższej względem naszego 
położenia kawiarni. Systemy Informacji Geograficznej 
służą zwykłym użytkownikom oraz znajdują zastoso
wanie w niemal wszystkich dziedzinach gospodarki 
zaczynając od ochrony środowiska, poprzez zarządza
nie kryzysowe i gospodarkę przestrzenną, a na handlu 
i usługach kończąc.

Mapy dawne także są źródłem informacji o prze
strzeni, które może posłużyć do stworzenia bazy danych 
archiwalnych. W GIS ie możemy na mapę współczesną 
nanieść lokalizację dawnego, nieistniejącego kościoła. 
Taki obiekt będzie nie tylko prostą wizualizacją, ale 
elementem bazy danych ze wszystkimi tego konsekwen
cjami. Stanie się zbiorem atrybutów, czyli cech, które 
my zdefiniujemy i opiszemy, tworząc dla niego swoistą 
kartę katalogową zawierającą na przykład wezwanie, 
rok budowy, nazwisko architekta, modele 3D, nagrania 
ze wspomnieniami, odnośniki do stron zawierających 
zdjęcia kościoła i wiele innych, zależnych od naszych 
potrzeb. Aby takie dane zakodować i zasilić naszą bazę 

 4 S. Fotheringham, J.P. Wilson, Geographic Information 
Science: an introduction, [w:] The handbook of Geographic Informa‑
tion Science, red. S. Fotheringham, J.P. Wilson, Blackwell Publi
shing, Oxford 2008, s. 1–8.
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must first be entered into a GIS. It is here that we return 
to the problem of the mathematical framework and the 
advantages of geographic information systems. If the 
map has a grid of cartographic or topographic coordi
nates, if we know the map’s projection, the process is 
extremely simple. It is enough to just specify the object 
in question (e.g. elements of the grid) on the map and 
provide its coordinates, and the programme will save 
the map in the system – giving its proper coordinates. 
This procedure enables the superimposition of one map 
on top of the other, as a known map projection can 
be transformed into any other given projection in the 
GIS. All of the hard work of seamlessly integrating the 
content of the map is performed for us by the system.

As mentioned above, many early maps do not have 
a uniform mathematical basis or do not even contain 
any information about them. This can be remedied 
by registering, or calibrating, a map – in other words, 
fitting it into proper coordinates on the basis of terrain 
details. We cannot ascribe, as in the case of a  grid, 
coordinate values to the grid’s intersection points, but 
we can indicate objects that are evident and unchang
ing on both historical and contemporary maps. The 
key word here is the term “unchanging”. If the pro
cedure applies to a map with a small scale, covering 
a  larger region (e.g. a  contemporary voivodeship), 
finding such points is usually not difficult. There is 
no doubt that one can use points representing a city 
that has not changed its location – but, the older the 
map, the greater the distortion and the result of these 
procedures can depart significantly from one’s expec
tations.5 However, one must be much more careful 
when using intersection points of transport routes, not 
to mention those of natural elements such as forests 
or rivers, where variation in time is infinitely greater. 
It is harder to find a  suitable pair of points (histori
cal – modern) on large scale maps or on city plans. 
This is indeed so, but, at the same time, the accuracy of 

 5 B. Szady, 2008. Zastosowanie systemów informacji geo
graficznej w geografii historycznej. Polski Przegląd Kartograficzny, 
vol. 40, no. 3, pp. 279–283.

informacjami z dawnej mapy, najpierw trzeba ową 
mapę do GIS u wczytać i tu wracamy do problemu 
podstaw matematycznych i zalet Systemów Informacji 
Geograficznej. Jeśli mapa posiada siatkę współrzęd
nych kartograficznych lub topograficznych, jeśli znamy 
odwzorowanie mapy, to proces ten jest niezwykle pro
sty. Wystarczy wskazać odpowiednie obiekty na mapie 
(na przykład elementy siatki) i podać ich współrzędne, 
a program sam zarejestruje mapę w układzie – nada jej 
właściwe współrzędne. Zabieg ten pozwala na później
sze łatwe nakładanie map na siebie, gdyż mapa o zna
nym odwzorowaniu może być w GIS ie przekształcona 
do innego, dowolnego odwzorowania. Całą żmudną 
pracę polegającą na wpasowaniu elementów treści map 
do siebie wykonuje za nas system.

Powyżej wspomniano, że wiele map dawnych nie 
posiada jednolitych podstaw matematycznych lub nawet 
nie zawiera informacji o nich. Można temu zaradzić, 
rejestrując (kalibrując), czyli wpasowując we właściwe 
współrzędne, mapę w oparciu o szczegóły terenowe. 
Nie przypisujemy, jak w przypadku siatki, wartości 
współrzędnych punktom przecięcia siatki, a wskazu
jemy obiekty, które na dawnej i na współczesnej mapie 
są widoczne i niezmienne. Kluczowym słowem jest tu 
określenie „niezmienne”. Jeżeli zabieg dotyczy mapy 
małoskalowej, obejmującej większy region (na przy
kład współczesne województwo), to zwykle znalezienie 
takich punktów nie jest trudne. Bez większych wątpli
wości można wykorzystać punktowo reprezentowane 
miasta, które raczej nie zmieniały swojego położenia, 
choć im starsza mapa, tym zniekształcenia większe 
i rezultat takich zabiegów może znacznie odbiegać 
od oczekiwań5. Znacznie bardziej ostrożnym trzeba 
być, korzystając na przykład z punktów przecięć szla
ków komunikacyjnych, nie mówiąc już o elementach 
naturalnych, typu lasy czy rzeki, których zmienność 
w czasie jest bez porównania większa. Trudniej zna
leźć odpowiednią parę punktów (dawny – współczesny) 

 5 B. Szady, Zastosowanie systemów informacji geograficznej 
w geografii historycznej, „Polski Przegląd Kartograficzny” 2008, 
t. 40, nr 3, s. 279–283.
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the representation makes us consider whether a given 
point on an early map really corresponds to a  con
temporary object. Even if potential localisation errors 
amount to only a few metres, in the case of plans this 
could be a significant value. In choosing a character
istic element of a  building on a  plan as a  reference 
point, we must be certain that this element has not 
changed. Often, structures used as reference points are 
substantial structures such as churches, which are usu
ally accurately marked on plans (as opposed to regular 
tenement houses). At the same time, these buildings – 
more often than residential buildings, which are more 
simple in form – have been rebuilt and enlarged, and as 
a result it may be that the church depicted in the plan 
and the church in the contemporary space of the city 
is the same object, but two completely different build
ings. This example shows yet again that one cannot 
use historical cartographic materials in a narrow scope 
only. It is always worth looking at a map as a source 
of information about historical spaces, a  document 
of its times and a  relic attesting to the methods and 
goals of making maps in the past. Figure 8 presents an 
attempt at a simple large scale georeference (and thus 
theoretically less sensitive to the issue of projection) 
of a material showing the vicinity of the school and 
cemetery in Tyszowce based on the current map and its 
comparison with aerial photographs. One can quickly 
recognise and use objects that apparently have not 
changed (the crossroads and cemetery walls), which 
proves that this approach is nearly always insufficient. 
The regulation and reasonably reliable calibration of 
this material, particularly when (as in this case) it is 
physically of less than perfect quality (folds, destruc
tion), requires time to recognise the greatest possible 
number of stable points and subsequently requires 
reaching for something more than a  simple visual 
comparison. It requires an analysis of the changes 
that took place in the past and the impact of these 
changes on the contemporary space. In the figure 
above, there are a number of visible changes – among 
others, a kindergarten stands in the area of the former 
Jewish cemetery, the school was not built in its planned 

na mapach w skalach dużych oraz na planach miast. 
Zdawać może się, że bogactwo szczegółów na pla
nie miasta zapewnia nam mnogość takich punktów. 
Rzeczywiście tak jest, ale jednocześnie szczegółowość 
przedstawienia powoduje, że musimy zastanowić się 
nad tym, czy dany punkt na planie dawnym rzeczy
wiście odpowiada współczesnemu obiektowi. Nawet 
jeżeli potencjalny błąd lokalizacji będzie wynosił kilka 
metrów, to w przypadku planów może być to wartość 
istotna. Wybierając jako punkt referencyjny charak
terystyczny element budynku na planie, musimy być 
pewni, że do dziś element ten się nie zmienił. Często 
obiektami wykorzystywanymi jako punkty odniesienia 
są znaczne budowle, na przykład kościoły, które zwykle 
szczegółowo (w odróżnieniu od zwykłych kamienic) 
nanoszone są na plany. Jednocześnie budowle te częściej 
niż prostsze w formach budynki mieszkalne są przebu
dowywane, rozbudowywane i w efekcie może okazać 
się, że kościół przedstawiony na planie i kościół w dzi
siejszej przestrzeni miasta to ten sam obiekt, ale dwa 
zupełnie różne budynki. Przykład ten pokazuje po raz 
kolejny, że nie można korzystać z dawnych materiałów 
kartograficznych jedynie w wąskim zakresie. Zawsze 
warto spojrzeć na mapę jako na źródło informacji 
o dawnej przestrzeni, dokument swoich czasów oraz 
zabytek świadczący o sposobach i celach wykonywania 
map w przeszłości. Ilustracja 8 prezentuje przykład pro
stej georeferencji wielkoskalowego (a więc teoretycznie 
mniej wrażliwego na kwestię odwzorowania) materiału 
pokazującego okolice szkoły i cmentarza w Tyszowcach 
w oparciu o dzisiejszą mapę i zestawienie go ze zdjęciem 
lotniczym. Szybkie rozpoznanie i wykorzystanie obiek
tów, które pozornie nie uległy zmianie (skrzyżowanie, 
mur cmentarza), pokazuje, że prawie zawsze takie 
podejście jest niewystarczające. Prawidłowa i w miarę 
wiarygodna kalibracja takiego materiału, zwłaszcza gdy 
(tak jak ten w przykładzie) jest on fizycznie nienajlep
szej jakości (zgięcia, zniszczenia), wymaga czasu na roz
poznanie jak największej liczby punktów stabilnych, 
a to z kolei wymaga sięgnięcia po coś więcej, niż tylko 
proste porównanie wizualne. Wymaga analizy zmian, 
które wydarzyły się w przeszłości i wpływu tych zmian 
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shape and the road by the school and cemetery runs 
slightly differently.

Maps are excellent sources of information about 
spaces that no longer exist and although reading them 
sometimes requires knowing their specific language, 
they contain yet another piece of information absent 
in textual materials. This information is topology. 
Sometimes abused in geographic research, this term 
refers to the mutual relations of objects. Maps allows 
us to gain knowledge not only about the fact that 
a church and a synagogue existed in a particular town, 
it also allows us to learn what separated them, how 
they were situated in relation to the market square, 
how their locations corresponded with the parts of 
the settlement inhabited by a  particular group, how 
long it took a  funeral procession to arrive from the 
place of worship to the cemetery and if it passed by an 

na dzisiejszą przestrzeń. Na powyższej ilustracji widocz
nych zmian jest sporo – między innymi w miejscu kir
kutu stoi przedszkole, szkoła nie została zrealizowana 
w planowanym kształcie, droga przy szkole i cmentarzu 
biegnie nieco inaczej.

Mapa jest znakomitym źródłem informacji o nie
istniejącej przestrzeni i  choć jej odczytanie czasem 
wymaga znajomości specyficznego języka, to niesie ona 
ze sobą jeszcze inną informację nieobecną w materia
łach tekstowych. Informacją tą jest topologia. Określe
nie to, czasem nadużywane w naukach geograficznych, 
odnosi się do wzajemnych relacji obiektów. Mapa 
pozwala nam zdobyć wiedzę nie tylko o tym, że w danej 
miejscowości istniał kościół i synagoga, pozwala nam 
także dowiedzieć się, jaka dzieliła je odległość, jak 
były usytuowane względem rynku, jak ich lokalizacja 
współgrała z  częściami osady zamieszkanymi przez 

8. Fragment dawnego planu Tyszowiec wpasowany we 
współczesne zdjęcie lotnicze. Cyfry oznaczają punkty 
dopasowania. Widać, że dla ogólnego zorientowania 
się w zmianach, nawet wpasowanie w oparciu o cztery 
punkty może być wystarczające, jednak dokładniejsze 
analizy, zwłaszcza w przypadku materiałów zniszczonych 
i zniekształconych, wymagają znacznie większej liczby 
punktów kontrolnych, a co za tym idzie, większego nakładu 
pracy włożonego w ich poprawną identyfikację. Kopia planu 
Tyszowiec została udostępniona przez Archiwum Państwowe 
w Lublinie 
8. Fragment of the former plan of Tyszowce fitted into 
a contemporary aerial photograph. The numbers indicate 
the ground control points. One can see that for the general 
orientation of changes, even fitting on the basis of four 
points can be sufficient, but more detailed analyses, 
particularly in the case of destroyed or distorted materials, 
require a significantly larger number of control points and 
thus more work must be put into their correct identification. 
The copy of the plan of Tyszowce was made accessible by the 
State Archive of Lublin
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inn on the way, and much, much more. Information 
about the layout of buildings on the market square 
is often known, but it is only on a map that we can 
find information about the dimensions of the plots, 
or the size of an empty square separating two houses 
on one side of the square. This is a  characteristic of 
maps that gives new values to the study of the past, 
but also places new requirements on scholars. Quite 
often, the results of the analyses are maps or other 
publications containing spatial elements. They provide 
us both with primary information and the results of 
research enquiry. This form of presentation forces 
the depiction of something which does not have to 
be accurate in the form of a concrete location. In the 
field of historical research, we sometimes work with 
data that is uncertain to a greater or lesser degree out 
of pure necessity. We can say that the well was located 
west of the market square, near the inn. We can also 
say that a  group of insurgents were active around 
the village. How can these concepts be presented on 
a map? What does the term ‘around’ mean? Did the 
insurgents venture to a city 50 km away? Was the well 
by the entrance to the inn or by its side wall? Translat
ing these uncertainties into the language of maps is 
more difficult than into that of a text, but fortunately 
it is possible. Cartographic presentation methods allow 
us to show the approximate range, regions, the blurred 
and the imprecise, but this still requires that a scholar 
take a skilful, deliberate approach stemming both from 
editorial principles as well as the experience of the 
author and knowledge of how to transfer the infinitely 
rich reality onto the limited page of a map.

Finally, it is worth mentioning one more spa
tial material useful in the study of the past. Despite 
its many advantages, this material also has features 
that can significantly impede the work of inexperi
enced researchers. I speak here of aerial photography. 
Although the time horizon for their use is generally 
limited to the 20th century, the scope of changes that 
have taken place during this period is so great that 
pictures provide us with information from a frequently 
different, though not distant, reality. Unfortunately, 

określone grupy, jak długą drogę musiał pokonać kon
dukt pogrzebowy ze świątyni na  cmentarz i  czy po 
drodze mijał karczmę, oraz wiele, wiele innych. Infor
macja o układzie zabudowy w rynku zwykle jest znana, 
ale tylko na mapie możemy znaleźć dane o szerokości 
działki, czy o  tym, jak duży był pusty plac dzielący 
dwa domy przy jednej z pierzei rynku. Jest to cecha 
mapy, która wnosi nowe wartości do badań przeszłości, 
ale także stawia badaczowi nowe wymagania. Bardzo 
często wynikiem analiz są mapy lub inne opracowania 
zawierające elementy przestrzenne. Znajdziemy na 
nich zarówno dane źródłowe, jak i  wyniki dociekań 
naukowych. Taka forma prezentacji wymusza ujęcie 
w  konkretną lokalizację czegoś, co nie zawsze jest 
i może być precyzyjne. W materii historycznej czasem 
z  konieczności operujemy danymi o  mniejszym lub 
większym stopniu precyzyjności. Możemy powiedzieć, 
że studnia znajdowała się na zachód od rynku, w oko
licy karczmy. Możemy także powiedzieć, że oddział 
powstańczy działał w rejonie miejscowości. Jak te poję
cia przenieść na mapę? Co oznacza określenie „w rejo
nie”? Czy powstańcy zapuszczali się do odległego o 50 
km innego miasta? Czy studnia była przed wejściem 
do karczmy, czy przy jej bocznej ścianie? Ujęcie tych 
niepewności w język mapy jest trudniejsze niż w język 
tekstu, ale na szczęście możliwe. Metody prezentacji 
kartograficznej pozwalają pokazać przybliżony zasięg, 
rejon, pojęcia rozmyte, nieprecyzyjne, jednak nadal 
wymaga to od badacza umiejętnego, świadomego 
podejścia, które wynika zarówno z zasad redakcji oraz 
doświadczenia redaktora, jak i z wiedzy o tym, w jaki 
sposób przenosić nieskończenie bogatą rzeczywistość 
na skończony arkusz mapy.

Na zakończenie warto wspomnieć o jeszcze jednym 
materiale przestrzennym pomocnym w badaniach prze
szłości. Mimo wielu zalet materiał ten posiada również 
cechy, które niedoświadczonemu badaczowi mogą zna
cząco utrudnić pracę. Mowa o zdjęciach lotniczych. 
Choć horyzont czasowy ich wykorzystania ograniczony 
jest zasadniczo do wieku XX, to zakres przemian, które 
miały miejsce w tym okresie jest tak duży, że zdjęcia 
przynoszą nam informacje o nierzadko innej, choć 
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aerial photographs were not prepared as methodically 
as topographic maps, but with some luck we can find 
aerial materials for the time period and area of interest 
to us. In the case of any studies that go beyond simple 
visual analyses, remarks similar to those regarding 
maps are applicable here, too. Photographs also require 
references to coordinates and, in their case, this process 
has to be usually carried out on the basis of selected 
characteristic points. It is exactly here that one can 
visualise features of the photograph that differ from 
those of a map. A photograph is not generalised. The 
process of cartographic generalisation is the process 
of selecting and generalising content in relation to the 
scale and purpose of the map. As a  result of gener
alisations on city plans, we cannot see all of the trees 
in a park, but a green area indicates clusters of them. 
The situation is different when you consider a photo
graph. Cameras record everything and the task of the 
researcher is to understand the content and interpret 
it. This requires knowledge and experience, not only 
because of the multitudes of elements and the specific
ity of the photo shot, but also because photographs do 
not contain any symbolisation. On a map, a post office 
is marked by a  special symbol, but in a  photograph 
it could be a building that is not distinguished from 
other, similar ones nearby. It is easier to recognise 
objects of considerable size or with characteristic ele
ments such as churches with spires that cast shadows. 
A correctly interpreted image can bring a lot of new 
content into the research, which is why it is worth 
dedicating time to its examination, often supported 
with other source materials.

To sum up, it should be emphasised that maps are 
an excellent material, which in the hands of scholars of 
the past becomes a unique tool for cognition. For this 
to happen, however, it is necessary to fulfil several con
ditions. First and foremost, one should be able to read 
these materials and – most significantly – have reasona
ble expectations of them. The knowledge of why a map 
was made and what its author’s objectives were allow us 
to avoid the disappointment of assuming a content that 
is not on the map not because of mistakes, but because 

nieodległej w czasie rzeczywistości. Niestety zdjęcia 
lotnicze nie były wykonywane w tak systematyczny 
sposób jak mapy topograficzne, ale przy pewnej dozie 
szczęścia znajdziemy materiały lotnicze z interesującego 
nas obszaru i okresu. W przypadku wszelkich analiz 
wykraczających poza zwykłą analizę wizualną aktualne 
są uwagi, które sformułowano w odniesieniu do map. 
Zdjęcia także wymagają odniesienia do współrzędnych 
i w ich przypadku proces ten zwykle należy przeprowa
dzić w oparciu o wybrane punkty charakterystyczne. Tu 
właśnie unaocznia się ta cecha zdjęcia, która odróżnia 
je od mapy. Zdjęcie nie jest zgeneralizowane. Proces 
generalizacji kartograficznej to proces wyboru i uogól
nienia treści w relacji do skali i przeznaczenia mapy. 
W wyniku generalizacji na planie miasta nie widzimy 
wszystkich drzew w parku, a zielony obszar oznaczający 
ich skupisko. Przeciwnie jest na zdjęciu. Aparat fotogra
ficzny rejestrował wszystko i to zadaniem badacza jest 
zrozumienie tej treści i poprawne jej zinterpretowanie. 
Wymaga to wiedzy i doświadczenia nie tylko z powodu 
mnogości elementów i specyfiki ujęcia, ale także dla
tego, że zdjęcie nie zawiera żadnej symbolizacji. Na 
mapie poczta oznaczona jest specjalną sygnaturą, na 
zdjęciu może być budynkiem nie wyróżniającym się 
spośród wielu podobnych w sąsiedztwie. Łatwiej roz
poznać obiekty o znacznych rozmiarach czy charaktery
stycznych elementach, na przykład kościół z rzucającą 
cień wieżą. Poprawnie zinterpretowane zdjęcie potrafi 
wnieść do badań wiele nowych treści, dlatego warto 
poświęcić czas na jego rozpoznanie, często wspomagane 
innymi materiałami źródłowymi.

Podsumowując, należy podkreślić, że mapa jest 
znakomitym materiałem, który w  rękach badacza 
przeszłości stanowi unikalne narzędzie poznania. Aby 
tak jednak się stało, konieczne jest spełnienie kilku 
warunków. Przede wszystkim materiał taki należy 
umieć czytać oraz – co niezwykle istotne – stawiać 
wobec niego racjonalne wymagania. Wiedza o tym, 
dlaczego mapa powstała i jaki cel przyświecał jej auto
rowi pozwoli nam uniknąć rozczarowania wynikają
cego z oczekiwania treści, której na mapie nie ma nie 
z powodu błędów, a z powodu założeń redakcyjnych. 
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of editorial guidelines. Knowing this, we can obtain 
great material useful for doing historical research. The 
result of these works is a new quality broadening our 
knowledge of the past and our understanding of the 
present through its relationship with the past.

Wiedząc o tym, uzyskujemy świetny materiał warty 
wykorzystania w badaniach historycznych. Efektem 
takich prac jest nowa jakość poszerzająca naszą wiedzę 
o przeszłości i nasze rozumienie teraźniejszości poprzez 
jej relację z przeszłością.
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Bruk av gamle kartografiske materialer i studiet av det 
historiske arealet

Abstrakt:

Teksten handler om hvordan bruke av gamle kart i studier om fortiden og diskuterer betydningen som kildema
teriale, både som supplement og utvidet kunnskap i forhold til skriftlige kilder. 

Kart har som sin fordel – i motsetning til tekst – at det viser presis lokalisering av objekter. 
Det er bare på kartet at usikre beskrivelser som plasserer objektet «i nærheten av et sted» forvandles til en 

konkret lokalisering. Dette gir ikke bare mulighet til å si eksakt hvor objektet befinner seg, men definerer det 
også i forhold il omgivelsene. Kartets språk har sin egen grammatikk som skaper setninger og historier om rom. 
Et hvert historisk kart tillater dessuten denne historiefortellingen selv om rommet i seg selv ikke lenger eksis
terer. Det er ofte nok å ta en 30 år gammel byplan og flytte inn nåtidens boligkomplekser som har overtatt for 
landsbyer, jordbrukslandskap som er gjennomskåret av ringveier eller halvville elvedaler, som i dag er omgjort 
til et parkmessig landskap. En enkel sammenligning av to kart kan vise de store endringene i det naturlige og 
antropologiske miljøet, men mulighetene er ikke uttømt med dette. Teksten beskriver også bruken av numeriske 
metoder knyttet til systemer for geografisk informasjon (GIS). Disse systemene er databaserte verktøy som brukes 
for å samle, bearbeide, analysere og visualisere all romlig informasjon inkludert historisk informasjon. Metodene 
er mer avanserte enn visuelle analyser og gir flere muligheter, men de har også mange potensielle feilkilder blant 
annet knyttet til kartenes matematiske grunnlag. Dette gjør seg spesielt gjeldene når man kompilerer flere kart. 
En annen feilkilde kan oppstå når man overser det opprinnelige formålet med og som hadde stor innflytelse på 
hvordan innholdet ble presentert. Teksten berører også problemstillinger knyttet til fly og satellittbilder.

Nøkkelord: Kartografi, gis, gamle kart, by, transformasjon av areal
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Projekt „Drewniany Skarb. 
Chroniąc dziedzictwo, 
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Preserving Heritage, 
Design Future” – 
summary

Łukasz Kowalski, Tadeusz Przystojecki
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“There are few countries in the world where the history of 
material culture would be as strongly associated with wood 
as it is in Poland […]. This is also because the world of Pol-
ish wooden architectural forms arose thanks to the natural 
conditions of the landscape, which was largely filled with 
primeval forests and thick woods.”

Jan W. Rączka, 1990. Architektura drewniana.   
Kraków: Krajowa Agencja Wydawnicza, p. 24

Idea

The Lublin region has a rich tradition of using wood 
for construction. Just a few decades ago, wood was 
the predominant building material in the countryside, 
small towns and on the outskirts of large cities. Small, 
multicultural towns were a characteristic element of the 
region’s cultural landscape. Their wooden structures 
included houses, places of worship and public build
ings, which were one of the most original phenomena in 
Polish and Central European architecture. Today, only 
the last surviving examples of characteristic small town 
groups of buildings known as arcaded houses remain.

Norway has a rich tradition of wooden architecture 
that, significantly, has been undisturbed by the ravages 
of war. Keeping in mind the continuity and durability of 
these architectural forms as well as the highly developed 
methods for the preservation, documentation and pro
motion of the wooden heritage, we based our project on 

„Mało jest w świecie krajów, w których historia kultury mate-
rialnej byłaby równie silnie jak w Polsce związana z drewnem 
[…]. Bo też świat form polskiego drewna powstawał dzięki 
warunkom przyrodniczym krajobrazu, wypełnionego w prze-
ważającej mierze puszczami i leśnymi ostępami”.

Jan W. Rączka, Architektura drewniana,  
Krajowa Agencja Wydawnicza, Kraków 1990, s. 24

Idea

Lubelszczyzna posiada bogatą tradycję wykorzysta
nia drewna w budownictwie. Jeszcze kilkadziesiąt lat 
temu drewno było budulcem dominującym we wsiach, 
miasteczkach i na obrzeżach dużych miast. Charaktery
stycznym elementem krajobrazu kulturowego regionu 
były małe, wielokulturowe miasteczka. Ich drewniana 
zabudowa: domy, świątynie, budynki użyteczności 
publicznej, to jedno z najbardziej oryginalnych zja
wisk w polskiej i środkowoeuropejskiej architekturze. 
Do dziś zachowały się ostatnie przykłady charaktery
stycznych zespołów małomiasteczkowej zabudowy, tak 
zwane domy podcieniowe.

Norwegia szczyci się bogatą i, co istotne, niezakłó
coną zniszczeniami wojennymi, tradycją budowania 
w drewnie. Mając na uwadze tę ciągłość i  trwałość 
form architektonicznych, jak również wysoko roz
winięte metody ochrony, dokumentacji i  promocji 
drewnianego dziedzictwa, oparliśmy nasz projekt na 

1. Larvik, około 1870, autor nieznany,  
ze zbiorów Vestfoldmuseene IKS (Larvik Museum) 
1. Larvik, c. 1870, unknown author, from the collection  
of Vestfoldmuseene IKS (Larvik Museum)



277

co operating and exchanging experience with, among 
others, experts from the Norwegian Institute for Cul
tural Heritage Research and the Larvik Museum.

The objective of the project was the documentation 
and promotion of the traditional wooden architecture 
of the Lublin region towns as well as raising the aware
ness of the local communities to the problem of the 
degradation of their multicultural heritage.

Towns

Five towns from the Lublin region were selected for 
this project – Dubienka, Krasnobród, Szczebrzeszyn, 
Tyszowce and Wojsławice. During the inter war period, 
these places were typical multicultural towns, inhabited 
by the Roman Catholic community, the Jewish commu
nity and the Orthodox community. All of the selected 
towns have market squares that in the inter war years 
were surrounded by examples of wooden architecture, 
including the arcaded buildings characteristic of the 
Lublin region architecture (Krasnobród, Wojsławice).

A place for which 3D models have been prepared in 
Norway is the city of Larvik, in the south eastern part of 
the country (fig. 1). Its origins date back to 1671. Larvik 
consists of three settlement systems that were joined 
together in 1838. The town’s space is entirely filled with 
wooden architecture. Partners invited to co operate 
in the project, particularly the Larvik Museum, have 
at their disposal pictorial, photographic and techni
cal documentation that enabled the presentation of 
the development of the town’s urban space in three 
historical periods.

Route

Project activities began in May 2014 with study visits 
from experts around Poland and Norway, as well as 
the launching of the project’s website at www.drewni
anyskarb.teatrnn.pl. An inventory of wooden structures 
combined with 3D scans of the market squares in 

współpracy i wymianie doświadczeń, między innymi 
z ekspertami z Norsk institutt for kulturminneforskning 
(NIKU) i Vestfoldmuseene IKS (Larvik Museum).

Projekt miał na celu dokumentowanie i promo
cję tradycyjnej architektury drewnianej miasteczek 
Lubelszczyzny oraz uwrażliwienie społeczności lokal
nych na problem degradacji wielokulturowego dzie
dzictwa Lubelszczyzny.

Miasteczka

Do projektu zostało wytypowanych pięć miasteczek 
z terenu Lubelszczyzny: Dubienka, Krasnobród, Szcze
brzeszyn, Tyszowce i Wojsławice. Są to miejscowości, 
które w okresie międzywojennym były typowymi mia
steczkami wielokulturowymi – zamieszkanymi przez 
społeczność chrześcijańską wyznania rzymskokato
lickiego, społeczność żydowską, a także prawosławną. 
Wszystkie wybrane miejscowości posiadają rynki, 
wokół których w okresie międzywojennym znajdowało 
się wiele przykładów architektury drewnianej, w tym 
charakterystyczna dla architektury Lubelszczyzny zabu
dowa podcieniowa (Krasnobród, Wojsławice).

Miejscowością z Norwegii, dla której zostały przy
gotowane makiety 3D, jest miasto Larvik położone 
w  południowo wschodniej części kraju (ilustr.  1). 
Jego początki datuje się na 1671 rok. Larvik składa 
się z  trzech organizmów osadniczych połączonych 
w całość w 1838 roku. Przestrzeń miasteczka jest całko
wicie wypełniona architekturą drewnianą. Zaproszeni 
do projektu partnerzy, szczególnie Larvik Museum, 
dysponują dokumentacją rysunkową, fotograficzną 
i techniczną, która umożliwiła pokazanie rozwoju prze
strzennego miasta w trzech okresach historycznych.

Przebieg

Działania projektowe rozpoczęły się w maju 2014 roku 
podróżami studyjnymi ekspertów po Polsce i Norwe
gii oraz uruchomieniem strony internetowej projektu 
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all of the towns of the Lublin region covered by the 
project took place in July and August 2014. Simul
taneously, research was conducted in libraries and 
archives, including the Hieronim Łopaciński Regional 
Public Library in Lublin, the State Archives in Lublin, 
the Regional Office for the Protection of Monuments 
in Lublin and its delegations in Zamość and Chełm, 
the Art Institute at PAN, the National Library and the 
National Digital Archives.

After preparing the reference materials for build
ing the virtual model, the 3D modelling works began. 
This work was undertaken by the Poznań based com
pany “Cocomo – Antoni Janicki”. Virtual models of 
the Lublin region towns and of Larvik were placed on 
a multimedia website dedicated to wooden architec
ture (www.drewnianyskarb.teatrnn.pl).

The following can also be found on the site:
 ◆ Heritage pages with photographic documentation 

of the towns, prepared with special attention to 
wooden architectural heritage.

 ◆ An internet catalogue and trail of wooden architec
tural monuments from the Lublin region.

 ◆ Videos with statements by experts and reports.
Based on the materials collected as a  result of 

research queries and procured from our Norwegian 
partners, instructions for the protection and conserva
tion of wood were also prepared (figs. 2, 3).

In the first half of September 2015, educational 
workshops were organised for local government 
representatives, employees of cultural institutions 
and schoolchildren. Participants included also the 

dostępnej pod adresem www.drewnianyskarb.teatrnn.
pl. W lipcu i sierpniu 2014 roku odbyły się inwentaryza
cje drewnianych obiektów połączone ze skanowaniem 
3D rynków we wszystkich miejscowościach Lubelszczy
zny objętych projektem. Równolegle były prowadzone 
kwerendy badawcze w bibliotekach i archiwach: Woje
wódzkiej Bibliotece Publicznej im. Hieronima Łopaciń
skiego w Lublinie, Archiwum Państwowym w Lublinie, 
Wojewódzkim Urzędzie Ochrony Zabytków w Lublinie 
i jego delegaturach w Zamościu i Chełmie, Instytucie 
Sztuki PAN, Bibliotece Narodowej, Narodowym Archi
wum Cyfrowym.

Po przygotowaniu materiałów referencyjnych do 
budowy makiet wirtualnych rozpoczęto pracę nad 
modelowaniem 3D. Prace te wykonała firma Cocomo – 
Antoni Janicki z Poznania. Wirtualne makiety mia
steczek Lubelszczyzny i Larviku zostały umieszczone 
w multimedialnym serwisie internetowym dotyczą
cym architektury drewnianej (www.drewnianyskarb.
teatrnn.pl).

Internauci mogą znaleźć tam też:
 ◆ Karty dziedzictwa wraz z dokumentacją fotogra

ficzną wszystkich miejscowości, opracowane ze 
szczególnym uwzględnieniem dziedzictwa archi
tektury drewnianej.

 ◆ Internetowy katalog i szlak zabytków architektury 
drewnianej z obszaru Lubelszczyzny.

 ◆ Nagrania wideo z  wypowiedziami ekspertów 
i relacjami.
Na podstawie materiałów zebranych w  wyniku 

kwerend i  pozyskanych od norweskich partnerów 

2. Warsztaty edukacyjne projektu „Drewniany Skarb. 
Chroniąc dziedzictwo, kreujemy przyszłość”, zajęcia 
dla młodzieży, 2015, fot. P. Kowalczyk 
2. Educational teenagers workshop for the project 
“Wooden Treasure. Preserving Heritage, Design 
Future”, 2015, photo by P. Kowalczyk

3. Praktyczne zajęcia z ciesielstwa z R. Staińskim, 
2015, fot. P. Kowalczyk 
3. Hands ‑on carpentry workshop with R. Staiński, 
2015, photo by P. Kowalczyk
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inhabitants of the towns featured in the project (Dubi
enka, Wojsławice, Szczebrzeszyn, Krasnobród, 
Tyszowce). Workshop participants acquired knowledge 
about architectural traditions, as well as ways to protect 
and restore it. The workshops consisted of theoretical 
classes – lectures and presentations – and practical ones 
such as a visit to the Lublin Open Air Village Museum, 
demonstrations of 3D scanning and classes with car
penters from Norway and Poland (figs. 4, 5).

During the project’s final stage, an exhibition was 
prepared presenting wooden architecture from the 
Lublin region as well as Larvik, and around Norway. 
The exhibition was presented in Norway and in the 
Lublin region towns. The knowledge gathered during 
the project was collected in two publications available 
in paper version as well as an online one, available on 
the project’s website. The conclusion of all activities was 
a conference of experts and interested persons from 
Poland and Norway that took place at the “Grodzka 
Gate – NN Theatre” Centre in Lublin. The project was 
closed in December 2015. 

Summary

One of the project’s major achievements is creating 
a network bringing together people, institutions and 
organisations interested in protecting wooden regional 

projektu zostały też przygotowane wskazówki związane 
z ochroną i konserwacją drewna (ilustr. 2, 3).

W pierwszej połowie września 2015 roku zostały 
zorganizowane warsztaty edukacyjne, skierowane do 
przedstawicieli samorządów, pracowników instytucji 
kultury i młodzieży szkolnej. Uczestnikami były mię
dzy innymi osoby pochodzące z miejscowości obję
tych projektem (Dubienka, Wojsławice, Szczebrzeszyn, 
Krasnobród, Tyszowce). Uczestnicy warsztatów zdo
bywali wiedzę o tradycyjnej architekturze, sposobach 
jej ochrony i  rewaloryzacji. Warsztaty miały formę 
zajęć teoretycznych – wykładów i prezentacji – oraz 
praktycznych, takich jak zwiedzanie Muzeum Wsi 
Lubelskiej w Lublinie, pokaz skanowania 3D, zajęcia 
z cieślami z Polski i Norwegii (ilustr. 4, 5).

W końcowym etapie realizacji projektu została przy
gotowana wystawa prezentująca architekturę drewnianą 
występującą na Lubelszczyźnie oraz w Larviku i na tere
nie Norwegii. Wystawa była prezentowana w Norwegii 
i miasteczkach Lubelszczyzny. Wiedza zgromadzona 
podczas projektu została zebrana w dwóch publikacjach 
książkowych, dostępnych w wersji papierowej i elektro
nicznej do pobrania ze strony projektu. Podsumowa
niem wszystkich działań była konferencja z udziałem 
ekspertów i osób zainteresowanych z Polski i Norwegii, 
która odbyła się w Bramie Grodzkiej w Lublinie. Projekt 
zakończył się w grudniu 2015 roku.

4. Zajęcia z ciesielstwa z L. Rauanem 
(Larvik Museum), 2015, 
fot. P. Kowalczyk 
4. Carpentry workshop with 
L. Rauan (Larvik Museum), 2015, 
photo by P. Kowalczyk

5. Przedstawiciele samorządów 
lokalnych w Muzeum Wsi Lubelskiej, 
2015, fot. P. Kowalczyk 
5. Local officials at the Lublin Open 
Air Village Museum, 2015, photo by 
P. Kowalczyk
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heritage. They include schools, local governments, cul
tural institutions, small companies, experts, tour guides 
and teachers who see possibilities for self development 
in the areas in question. Importantly, thanks to the 
workshops for teens, it was possible to find people who 
may become involved in various activities in the future. 
In subsequent projects and programmes, the “Grodzka 
Gate – NN Theatre” Centre shall try to develop this 
network and expand it (fig. 6).

The project also established co operation with the 
Lublin Open Air Village Museum as well as with the 
Chair of Architecture, Urban Studies and Spatial Plan
ning at the Lublin Institute of Technology. Thanks to 
these partners, the project was expanded to include two 
elements. The staff of the Museum presented their daily 
work related to the creation, protection, care and publi
cising of the tangible and intangible cultural heritage as 
well as its environment by simulating historical forms 
of settlement, residence and communal buildings of 
villages and towns along with their accoutrements and 
traditional forms of the natural and cultural landscape.1

 1 Cf. http://skansen.lublin.pl/pl/historia, [accessed: 10.07. 
2015].

Podsumowanie

Jednym z najważniejszych osiągnięć projektu jest stwo
rzenie sieci zrzeszającej osoby, instytucje i organiza
cje zainteresowane ochroną drewnianego dziedzictwa 
regionu. Są pośród nich szkoły, samorządy, instytucje 
kultury, małe firmy, eksperci, przewodnicy i nauczy
ciele, którzy widzą w tym obszarze szansę na własny roz
wój. Co ważne, dzięki warsztatom dla młodzieży udało 
się znaleźć osoby, które w przyszłości mogą się włączyć 
w różne działania. W kolejnych projektach i progra
mach Ośrodka „Brama Grodzka – Teatr NN” będziemy 
starali się tę sieć rozwijać i powiększać (ilustr. 6).

W ramach projektu nawiązaliśmy też współpracę 
z Muzeum Wsi Lubelskiej oraz z Katedrą Architektury, 
Urbanistyki i Planowania Przestrzennego Politechniki 
Lubelskiej. To partnerzy, dzięki którym projekt wzbo
gacił się o dwa istotne elementy. Pracownicy muzeum 
specjalizują się „w tworzeniu, ochronie, opiece i udo
stępnianiu dziedzictwa materialnego i niematerialnego 
kultury oraz środowiska, odwzorowującego historyczne 
formy osadnicze, domostwa, obiekty użyteczności 
społecznej wsi i miasteczek wraz z ich wyposażeniem 

6. Warsztaty edukacyjne, zajęcia w Ośrodku 
„Brama Grodzka – Teatr NN” w Lublinie, 2015, 
fot. P. Kowalczyk 
6. Educational workshops, class at the “Grodzka 
Gate – NN Theatre” Centre in Lublin, 2015, photo by 
P. Kowalczyk
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The staff of the Lublin Institute of Technology 
implemented cutting edge technology connected with 
3D scanning into the design activities which can be 
used to protect cultural heritage. They prepared 3D 
scans of the market squares of places selected for the 
project and made their processes available for use in 
future activities (figs. 7, 8). 

One of the main tools for ensuring the project’s 
sustainability are the 3D models of the towns of the 
Lublin region and of Larvik. They are available at no 
cost on the project’s website to anyone who is interested. 
Thanks to this form of visualisation, we can translate 
knowledge and data collected from our research, que
ries and 3D scans into a language accessible to a broader 
audience. The journalist Edwin Bendyk aptly describes 
this process, saying: “This is not just a reconstruction, 
a commemoration, but also a true act of remember
ing involving the translation of forgotten symbols and 
content into a new language and the new, multimedia 
sensibility of the residents of contemporary reality.”2 
(figs. 9, 10)

The leader of the project was the “Grodzka Gate – 
NN Theatre” Centre, an institution working for the pro
motion of the history and cultural heritage of Lublin 
and the Lublin region. Their project partners were: the 
Norwegian Institute for Cultural Heritage Research 

 2 http://teatrnn.pl/kalendarium/node/1450/powiedzie
li_o_nas, [accessed: 10.07.2015].

oraz formami tradycyjnego krajobrazu naturalnego 
i kulturowego”1.

Pracownicy Politechniki Lubelskiej wdrożyli do 
działań projektowych nowoczesne technologie zwią
zane ze skanowaniem 3D, które można wykorzystywać 
w ochronie dziedzictwa kulturowego. Wykonali skany 
3D rynków miejscowości wytypowanych do projektu 
i udostępnili je odpowiednio przetworzone, tak aby 
można je było wykorzystać w dalszych działaniach 
(ilustr. 7, 8).

Jednym z głównych narzędzi zapewniających trwa
łość projektu są modele 3D miasteczek Lubelszczyzny 
i Larviku. Są one dostępne bezpłatnie dla wszystkich 
zainteresowanych na stronie internetowej projektu. 
Dzięki tej formie wizualizacji przekładamy wiedzę 
oraz dane zgromadzone w ramach badań, kwerend 
czy skanowania 3D na język, który może trafić do każ
dego odbiorcy. Trafnie opisuje ten proces dziennikarz 
Edwin Bendyk: „to nie tylko rekonstrukcja, upamięt
nianie, lecz także aktywna praca pamięci polegająca na 
tłumaczeniu zapomnianych symboli i treści na nowy 
język i nową, wielomedialną wrażliwość mieszkańca 
współczesności”2 (ilustr. 9, 10).

Liderem projektu był Ośrodek „Brama Grodzka – 
Teatr NN” instytucja działająca w Lublinie na rzecz 
historii i dziedzictwa kulturowego Lublina i regionu 
lubelskiego. Partnerami projektu byli: Norsk institutt 

 1 Por. http://skansen.lublin.pl/pl/historia, [dostęp: 10.07. 
2015].
 2 http://teatrnn.pl/kalendarium/node/1450/powiedzieli_o_
nas, [dostęp: 10.07.2015].

7, 8. Chmura punktów 
powstała w wyniku 
skanowania 3D Dubienki, 
wykonanie: N. Przesmycka, 
B. Kwiatkowski, Katedra 
Architektury, Urbanistyki 
i Planowania Przestrzennego 
Politechniki Lubelskiej, 2014 
7, 8. Point cloud created 
by the 3D scanning of 
Dubienka by: N. Przesmycka 
and B. Kwiatkowski, Chair 
of Architecture, Urban 
Studies and Spatial Planning 
at the Lublin Institute of 
Technology, 2014
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(NIKU) as well as the Vestfoldmuseene IKS (Larvik 
Museum).

NIKU is an independent, non profit organisation 
dedicated to the preservation of cultural heritage and 
sustainable management. Among the Institute’s main 
specialties are:

 ◆ preserving artworks and architectural monuments
 ◆ archaeology
 ◆ cultural heritage of the Far North
 ◆ spatial planning including the protection of cultural 

heritage in the construction of public and commer
cial buildings
The Vestfoldmuseene IKS (Larvik Museum) was 

established in 1916 in order to preserve and restore 
historic buildings in Larvik. Its projects include:

 ◆ The “Count’s Palace”: a project to renovate a wooden 
residence in Larvik

 ◆ “The Cultural Heritage of the Western Sea”
 ◆ “History of Larvik”, a permanent project imple

mented by the Larvik Museum designed to study 
the cultural heritage and history during the period 
of Danish rule between 1671–1805.
The project “Wooden Treasure. Preserving Herit

age, Design Future” was carried out as part of the pro
gramme Promoting cultural and artistic diversity within 
the framework of European cultural heritage financed by 
EEA grants from Iceland, Liechtenstein and Norway as 
well as by national funds. 

for kulturminneforskning (NIKU) oraz Vestfoldmuse
ene IKS (Larvik Museum).

NIKU to niezależna instytucja typu non profit 
zajmująca się dziedzictwem kulturowym w aspekcie 
ochrony i zrównoważonego zarządzania. Do jego głów
nych specjalizacji należą:

 ◆ ochrona dzieł sztuki i zabytków architektury;
 ◆ archeologia;
 ◆ dziedzictwo kulturowe Dalekiej Północy;
 ◆ planowanie przestrzenne z  uwzględnieniem 

ochrony dziedzictwa kulturowego w budownictwie 
obiektów użyteczności publicznej oraz obiektów 
komercyjnych.
Larvik Museum zostało założone w 1916 roku w celu 

ochrony i odnowy historycznych budynków w Larviku. 
Realizowane projekty to:

 ◆ „Pałac Hrabiego”, projekt mający na celu renowację 
rezydencji drewnianej w Larviku;

 ◆ „Dziedzictwo Kulturowe Zachodniego Morza”;
 ◆ „Dzieje Larviku”, stały projekt realizowany przez 

Larvik Museum mający na celu badanie dziedzictwa 
kulturowego i historii w okresie duńskiego panowa
nia w latach 1671–1805.
Projekt „Drewniany Skarb. Chroniąc dziedzictwo, 

kreujemy przyszłość” został zrealizowany w ramach 
programu Promowanie różnorodności kulturowej i arty‑
stycznej w ramach europejskiego dziedzictwa kulturo‑
wego finansowanego z funduszy EOG, pochodzących 
z Islandii, Liechtensteinu i Norwegii, oraz środków 
krajowych.

9, 10. Zrzuty ekranu 
z makiety 3D Dubienki, 
wykonanie: Cocomo – 
Antoni Janicki, Poznań, 
2015 
9, 10. Screenshots of 3D 
models of Dubienka by: 
Cocomo – Antoni Janicki, 
Poznań, 2015.
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Łukasz Kowalski, Tadeusz Przystojecki 
Resort „Brama Grodzka – Teatr NN”

Prosjektet „Treskatten. Gjennom vern av kulturarven skaper 
vi fremtiden” – oppsummering

Abstrakt:

Prosjektet „Treskatten. Gjennom vern av kulturarven skaper vi fremtiden” – er realisert av “Brama Grodzka 
Teatr NN” i samarbeid med de norske kulturinstitusjonene Norsk institutt for kulturminneforskning (NIKU) og 
Vestfoldmuseene IKS – Larvik Museum. Prosjektet startet opp i mai 2014 med studiereiser til Polen og Norge 
og opprettelse av prosjektets nettside under adressen www.drewnianyskarb.teatrnn.pl. Med utgangspunkt i den 
rike norske byggetradisjonen i tømmer

samt høyt utviklede metoder for vern, dokumentasjon og markedsføring av tømmerarven, er prosjektets 
virksomhet basert på polsk norsk erfaringsutveksling. Virtuelle modeller av Krasnobród, Tyszowiec, Szczebrzes
zyn, Wojsławic og Dubienki som illustrerer bebyggelsesplanen i de små byene i mellomkrigsperioden, er et av 
prosjektets resulateter. Det samme gjelder modellen av Larvik i tre historiske perioder 1690, 1777 og 1900. I juli 
og august 2014 ble det gjort en inventering av tømmerstrukturer sammen med 3D skanning av torgene i alle 
byene i Lubelszczyzna. 

Etter å ha forberedt referansemateriale til de virtuelle modellene, begynte arbeidet med 3D modellering. Dette 
arbeidet ble utført av det Poznań – baserte firmaet Cocomo – Antoni Janicki. Modellene ble plassert i en multi
media nettside for tømmerarkitektur. I denne tjenesten finnes fotodokumentasjon og en internett basert katalog 
over kulturarv i tre i Lublinområdet. I september 2015 ble det gjennomført opplæring og praktisk undervisning 
innen snekring og tømring rettet mot skoleungdom og representanter for lokale administrasjon. 

I oktober 2015 startet en vandreutstilling om den polske og norske tømmerarkitekturen. 
I løpet av prosjektet publiseres det to bokutgivelser. Prosjektet avsluttes i desember 2015.

Nøkkelord: tømmerarkitektur, virtuelle modeller, 3D modellering, byene i Lubelszczyzna
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Aina Aske 

(ur. 1957) – magister sztuk Uniwersytetu w Oslo, magi
ster sztuk Uniwersytetu w Leicester. Po pracy w Radzie 
Gminy Troms, oraz jako koordynator projektów Centrum 
Historii Trondenes, w 1996 roku rozpoczęła pracę jako 
doradca w Larvik Museum. Od 2002 roku pełni funkcję 
koordynatora działu dziedzictwa kulturowego w Urzę
dzie Miasta Larvik. Od 2009 roku kurator Vestfoldmu
seene. Od 2015 roku dyrektor wykonawczy w Larvik 
Museum. Ukończyła muzealnictwo na Uniwersytecie 
w Leicester. Specjalizuje się w historii kultury XVII i XVIII 
wieku ze szczególnym uwzględnieniem historii miast 
i szlachty. Jej prace były publikowane w wielu czasopi
smach naukowych, rocznikach, katalogach i antologiach.

(b. 1957) – Cand.mag., University of Oslo. Master of 
Art, University of Leicester. Having been employed 
by Troms County Council and project manager for 
Trondenes Historical Centre, Aske began working 
as an advisor at Larvik Museum in 1996. Since 2002 
engaged as head of cultural heritage in Larvik Munici
pality. From 2009 curator at Vestfoldmuseene. Since 
2015 managing director for Vestfoldmuseene – Larvik 
Museum. Aske received a degree in museology from 
Leicester University. She specialises in 1600s and 1700s 
cultural history with an emphasis on urban and noble 
history. She has contributed in a variety of journals, 
yearbooks, catalogues and anthologies.

Maria Fornal

(ur. 1960) – absolwentka Etnografii Słowian na Uni
wersytecie Jagiellońskim w Krakowie. Od 1987 roku 
związana zawodowo z  urzędem konserwatorskim 
w Zamościu. Autorka artykułów o historii i kulturze 
mniejszości narodowych w regionie oraz opracowań 
dokumentacyjnych dotyczących materialnego dzie
dzictwa kulturowego Zamojszczyzny. Założycielka 
zamojskiego oddziału Polskiego Towarzystwa Ludo
znawczego. Animatorka kultury, organizatorka wielu 
imprez kulturalnych w Zamościu i regionie.

(b. 1960) – graduate of Slavic Ethnography at Jagiel
lonian University in Kraków. Since 1987, she has been 
associated professionally with the conservation office 
in Zamość. She is the author of articles on the history 
and culture of national minorities in the region as well 
as studies documenting the material cultural heritage 
of the Zamość region. She is the founder of the Zamość 
branch of the Polish Ethnological Association [Polski 
Towarzystwo Ludoznawcze]. She is also a cultural man
ager and organiser of many cultural events in Zamość 
and the surrounding region.

Lars Jacob Hvinden ‑Haug 

(ur. 1965) – doktor inżynierii i architekt. Od 2006 roku 
zatrudniony jako starszy pracownik naukowy w NIKU. 
Poza szerokim doświadczeniem w pracy z dziedzic
twem kulturowym, głównie przy tworzeniu przeglądów 
archeologicznych i mapowaniu dziedzictwa kulturo
wego wszystkich okresów historycznych, przez wiele lat 
zajmował się historią norweskiej architektury w kon
tekście międzynarodowym i społecznym, w szczegól
ności w XVII i XVIII wieku, w odniesieniu zarówno do 
ekspresji architektonicznej, jak również sztuki wnętrz 

(b. 1965) – Doctor of Engineering and architect. He 
is employed as a senior researcher in the Norwegian 
Institute for Cultural Heritage Research (NIKU). He 
has worked at NIKU since 2006. Besides having broad 
experience in the field of cultural heritage, particularly 
through building archaeological surveys and mapping 
cultural heritage from all periods, Hvinden Haug has 
worked for many years with Norwegian architectu
ral history in an international context, and in light of 
societal contexts, especially in the 1600s and 1700s. This 
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i  ogrodów. Hvinden Haug zdobył tytuł architekta 
w Szkole Architektury i Designu w Oslo. W 2008 roku 
obronił pracę doktorską pt. Wczesny barok w Norwegii. 
Typologia i użytkowanie w latach 1660–1733.

applies to the buildings’ architectural expressions as well 
as interior and garden art. Hvinden Haug has graduated 
as an architect from Oslo School of Architecture and 
Design and defended his Ph.D. thesis, “The older Baro
que in Norway – Typology and Use 1660–1733”, in 2008.

Jacek Jeremicz

(ur. 1979) – archeolog, absolwent studiów doktoranc
kich Instytutu Archeologii Uniwersytetu Rzeszowskiego. 
Uczestnik badań archeologicznych na terenie Lubel
szczyzny, Podlasia, Pomorza, Kujaw i Wielkopolski. 
Twórca wirtualnego Katalogu Zabytków Archeologicz‑
nych z terenu Lublina oraz współtwórca Multimedialnej 
Platformy Edukacyjnej „Lublin. Instrukcja Obsługi”. 
Członek stowarzyszenia na rzecz popularyzacji kultury 
antycznej „Hellas et Roma”. Jako specjalista do spraw 
edukacji w Ośrodku „Brama Grodzka – Teatr NN” 
zajmuje się upowszechnianiem wiedzy o odkryciach 
naukowych związanych z przeszłością.

(b. 1979) – archaeologist, holds a PhD from the Insti
tute of Archaeology at the University of Rzeszów. He 
has participated in archaeological studies in Lubelszc
zyzna, Podlasie, Pomorze, Kujawy and Wielkopolska. 
Additionally, he is the creator of the virtual Catalogue 
of Archaeological Monuments from the Lublin area as 
well as the co creator of the Multimedia Educational 
Platform “Lublin. Manual”. He is a member of the “Hel
las et Roma” association for promoting the popularisa
tion of classical culture. As an education specialist at 
the “Grodzka Gate – NN Theatre” Centre, he is involved 
in the dissemination of knowledge about scientific dis
coveries about the past.

Łukasz Kowalski 

(ur. 1985) – koordynator działu Laboratorium Nowe 
Media w Ośrodku „Brama Grodzka – Teatr NN” od 
2009 roku. Animator kultury, edukator, webmaster. 
Tworzy i  wdraża strategie komunikacji w  nowych 
mediach. Interesuje się budowaniem interaktywnych 
opowieści w internecie.

(b. 1985) – coordinator of the New Media Lab in the 
“Grodzka Gate – NN Theatre” Centre from 2009. Cul
ture animator, educator, webmaster. Creates and imple
ments communication strategies in the new media. 
Interested in interactive story telling on the Internet.

Grzegorz Miliszkiewicz 

(ur. 1955) – absolwent archeologii UMCS. Pracuje 
w Muzeum Wsi Lubelskiej jako historyk kultury mate
rialnej i edukator muzealny. W latach 1980–1982 opra
cował koncepcję skansenowskiego miasteczka sztetł 
jako zbioru modeli struktur i kadrów odwzorowują
cych życie codzienne ludności chrześcijańskiej i żydow
skiej oraz funkcjonowanie małomiasteczkowych 
instytucji w latach 30. XX wieku na Lubelszczyźnie. 
Autor i współautor przeszło 80 publikacji naukowych 

(b. 1955) – archaeology graduate of UMCS in Lublin. He 
works at the Lublin Open Air Village Museum as a histo
rian of material cultural and museum educator. Between 
1980–1982, he developed the concept of the shtetl town 
open air museum as a set of model structures and 
frames for imagining the everyday lives of the Chris
tian and Jewish populations as well as how small town 
institutions functioned in the 1930s in the Lublin region. 
He is an author and co author of nearly 80 scientific 
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i popularnonaukowych, w tym cyklu szkiców zabytko
znawczych w „Spotkaniach z Zabytkami”. Zajmuje się 
problematyką życia codziennego w pierwszej połowie 
XX wieku na Lubelszczyźnie, edukacją historyczną oraz 
formami parateatralnymi w formule „muzeum wyda
rzeń”. Autor muzealnych wystaw stałych i czasowych 
opartych na biografiach mieszkańców Lubelszczyzny. 
Zajmuje się projektowaniem produktów wyrastających 
źródłowo z lokalnego dziedzictwa kulturowego prze
znaczonych dla rozrywki i edukacji.

and popular scientific publications, including a cycle 
of historical sketches in Spotkanie z Zabytkami. He is 
interested in the problems of everyday life in the first 
half of the twentieth century in the Lublin region, his
tory education and paratheatric forms in the formation 
of ‘museum events’. He is the author of permanent and 
temporary museum exhibitions based on the biogra
phies of residents of Lubelszczyzna. He is involved in 
designing products arising from sources of local cultural 
heritage meant for enrichment and education.

Kamil Nieścioruk

(ur. 1978) – geograf kartograf, adiunkt w Katedrze 
Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji Uni
wersytetu Przyrodniczego w  Lublinie, specjalista 
w zakresie kartografii i  Systemów Informacji Geo
graficznej. Zainteresowania badawcze: dawne mapy 
i metodyka ich badania, analizy zmian środowiska, 
kartograficzna metoda badań, kartografia tematyczna, 
historia regionalna. Więcej na: www.niescioruk.ppa.pl.

(b. 1978) – geographer and cartographer, an Assistant 
Professor in the Department of Environmental Engi
neering and Geodesy at the University of Life Sciences 
in Lublin, specialist in the field of cartography and the 
Geographic Information Systems. His research interests 
include: early maps and methods for their study, ana
lysis of environmental changes, cartographic methods 
of research, thematic cartography and regional history. 
More at www.niescioruk.ppa.pl.

Tomasz Pietrasiewicz

(ur. 1955) – animator kultury, aktor i reżyser teatralny, 
działacz opozycji w okresie PRL. Absolwent Wydziału 
Fizyki Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej w Lubli
nie. Założyciel i dyrektor Ośrodka „Brama Grodzka – 
Teatr NN” w Lublinie. Reżyser przedstawień Teatru 
NN, a także Misteriów Pamięci, między innymi „Jedna 
Ziemia – Dwie Świątynie” i „Dzień Pięciu Modlitw”, 
mających miejsce w Lublinie. Twórca wystaw w Bramie 
Grodzkiej oraz wystawy Elementarz mieszczącej się 
w jednym z baraków byłego obozu koncentracyjnego na 
Majdanku. Autor trzytomowej monografii książkowej 
Czechowicz. W  poszukiwaniu ukrytego miasta oraz 
publikacji Przewodnik po historii słowa drukowanego 
w Lublinie. Laureat licznych nagród i wyróżnień.

(b. 1955) – creator and manager of the “Grodzka Gate – 
NN Theatre” Centre in Lublin, culture animator, actor 
and theatre director, active member of opposition move
ments in the communist period. Graduate of the Physics 
Department at the Maria Curie Skłodowska University 
in Lublin. Founder, and later manager of the “Grodzka 
Gate – NN Theatre” Centre. Director of the NN Theatre 
performances, and the Mysteries of Memory, among 
others: “One Land – Two Temples”, “Day of Five Prayers”, 
taking place in the urban spaces of Lublin. Creator of 
exhibitions in the Grodzka Gate as well as “The Primer” 
exhibition displayed in one of the barracks of the former 
concentration camp at Majdanek. Author of the 3vol
ume monography entitled “Czechowicz. Searching for 
the Hidden City” as well as the publication “Guidebook 
on the History of Printed Word in Lublin”. Winner of 
numerous prizes and awards.
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Natalia Przesmycka

(ur. 1979) – dr inż. architekt, ukończyła Wydział Archi
tektury i Urbanistyki Politechniki Krakowskiej. Od 
2004 roku pracownik Katedry Architektury, Urbani
styki i Planowania Przestrzennego na Wydziale Budow
nictwa i Architektury Politechniki Lubelskiej, od 2010 
roku pracownik Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości 
i Administracji w Lublinie. W 2007 roku w ramach 
programu StadsLab Masterclass organizowanych przez 
European Urban Design Laboratory w Tilburgu (Holan
dia) ukończyła międzynarodowe studia podyplomowe 
dla młodych architektów i urbanistów. W 2010 roku 
na Politechnice Wrocławskiej obroniła pracę doktor
ską zatytułowaną: Przeobrażenia urbanistyczne miasta 
Lublina w latach 1815–1939. Autorka i współautorka 
ponad 30 publikacji naukowych i ponad 20 artykułów 
popularnonaukowych oraz kilkudziesięciu projektów 
architektonicznych.

(b. 1979) – PhD Eng. of Architecture, alumna of the 
Department of Architecture and Urban Studies at the 
Kraków University of Technology. Since 2004, she has 
worked at the Chair of Architecture, Urban Studies 
and Spatial Planning in the Faculty of Construction 
and Architecture at the Lublin University of Technol
ogy. She has worked at the College of Enterprise and 
Administration in Lublin since 2004. In 2007, as part 
of the StadsLab Masterclass organised by the European 
Union Design Laboratory in Tilburg (Holland), she 
completed an international post graduate diploma for 
young architects and urban planners. She received her 
doctorate in 2010 from the Wrocław University of Tech
nology in the field of architecture, with a specialisation 
in urban studies. Her thesis was entitled “The Transfor
mation of Urban Planning Issues in the City of Lublin 
between 1815–1939”. She is the author and co author 
of more than 30 scientific publications and more than 
20 popular science articles, as well as of several dozen 
architectural projects.

Tadeusz Przystojecki

(ur. 1981) – historyk, koordynator projektu „Drew
niany Skarb. Chroniąc dziedzictwo, kreujemy przy
szłość”. Specjalizuje się w upowszechnianiu wiedzy 
o dziedzictwie kulturowym Lublina i Lubelszczyzny 
za pośrednictwem nowych technologii.

(b. 1981) – historian, coordinator of the project 
“Wooden Treasure. Preserving Heritage, Design 
Future”. Specialises in the promotion of knowledge on 
the cultural heritage of the Lublin region by means of 
new technologies.

Gro R. Stalsberg

(ur. 1953) – posiada doświadczenie w zakresie edukacji, 
archeologii i upowszechniania kultury. Od 1973 do 
1994 roku pracowała w dziale danych geograficznych 
Urzędu Miasta Larvik. Od 1994 roku zatrudniona jako 
doradca i koordynator kolekcji, pracuje również przy 
organizacji wystaw w Larvik Museum. Od 1999 roku 
przewodniczy działowi archeologii Larvik Museum. Jej 
prace były publikowane w wielu czasopismach nauko
wych, rocznikach, katalogach i antologiach.

(b. 1953) – works in the fields of education, archeology 
and cultural dissemination. She has been employed in 
the geodata department of Larvik Municipality from 
1973 to 1994. She has worked at Larvik Museum since 
1994 as an office and collection manager and in exhi
bition production. Since 1999 oversees the archeology 
department at Larvik Museum. She has contributed 
in a variety of journals, yearbooks, catalogues and 
anthologies.
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Jan Michael Stornes

(ur. 1957) – inżynier budownictwa i archeolog budow
nictwa, specjalizuje się w budownictwie drewnianym 
i ramowym. Jest również ekspertem w zakresie doku
mentacji, oceny stanu i badań dendrochronologicznych 
architektury drewnianej w Norwegii. Od 1996 roku 
zatrudniony w NIKU.

(b. 1957) – civil engineer and building archaeologist 
specialising in log and trestle framed buildings. He 
also has technical expertise in documentation, condi
tion assessment and dendrochronological investigation 
of wooden architecture in Norway. He has worked at 
the Norwegian Institute for Cultural Heritage Research 
(NIKU) since 1996.

Krzysztof Wieczorek

(ur. 1951) – sekretarz Oddziału Mazowieckiego Sto
warzyszenia Konserwatorów Zabytków, koordynator 
działań Grupy Roboczej do spraw Zapomnianych 
Technik Budowlanych przy Stowarzyszeniu. Pracu
jąc w strukturach Pracowni Konserwacji Zabytków, 
zajmował się konserwacją i badaniami drewnianych 
zabytków archeologicznych i nowożytnych zabytko
wych konstrukcji drewnianych zarówno w Polsce, jak 
i podczas misji konserwatorskich poza granicami kraju. 
Od 1992 roku jako samodzielny przedsiębiorca jest 
konserwatorem drewnianych zabytków sztuki użyt
kowej oraz projektantem i wykonawcą współczesnych 
mebli, wystrojów wnętrz i tradycyjnych konstrukcji 
drewnianych. Jest autorem publikacji i ekspertyz kon
serwatorskich dotyczących materiałów i produktów 
chemicznych używanych w konserwacji zabytków oraz 
technik stosowanych w tradycyjnym budownictwie 
drewnianym.

(b. 1951) – secretary of the Mazowiecki Branch of the 
Association of Heritage Conservators [Stowarzyszenia 
Koserwatorów Zabytków, SKZ], co ordinator of the 
Working Group for Forgotten Building Techniques at 
the SKZ. In his work in the structures of the Labora
tory for Heritage Conservation, he was involved in the 
conservation and study of wooden archaeological relics 
and modern historic constructions, both in Poland and 
on conservation missions abroad. Since 1992, he has 
been an independent contractor as a conservator of 
wooden applied arts objects as well as a designer and 
contractor for modern furniture, interior decorations 
and traditional wooden construction. He is the author 
of numerous publications and conservator opinions 
on the materials and chemical products used in the 
heritage conservation as well as of the techniques used 
in traditional wooden construction. 
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„Mało jest w świecie krajów, w których 
historia kultury materialnej byłaby równie 
silnie jak w Polsce związana z drewnem (…).  
Bo też świat form polskiego drewna 
powstawał dzięki warunkom przyrodniczym 
krajobrazu, wypełnionego w przeważającej 
mierze puszczami i leśnymi ostępami”.

Jan W. Rączka, Architektura drewniana,  
Krajowa Agencja Wydawnicza, Kraków 1990

W projekcie „Drewniany Skarb. Chroniąc 
dziedzictwo, kreujemy przyszłość” 
pokazujemy funkcję, jaką pełniło, 
i nadal może pełnić, drewno w dawnej 
architekturze polskiej. Prezentujemy 
zachwycającą jednorodność i harmonię 
architektury drewnianej ze środowiskiem 
przyrodniczym. Szukamy odpowiedzi na 
pytanie, skąd brał się unikalny charakter 
drewnianych domów i uroda małych 
miasteczek z ich drewnianą zabudową.
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