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L

ubelszczyzna 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. Dewastacji uległy także wielkie obszary leśne.
W projekcie „Drewniany Skarb. Chroniąc dziedzictwo, kreujemy przyszłość”
chcemy podkreślić jak niezwykłym materiałem budowlanym jest drewno
i pokazać jak silnie definiowało ono charakter krajobrazu kulturowego regionu.
Mało jest w świecie krajów, w których historia kultury materialnej byłaby Jan W. Rączka,

Architektura
drewniana,
polskiego drewna powstawał dzięki warunkom przyrodniczym krajobrazu, Krajowa Agencja Wydawniwypełnionego w przeważającej mierze puszczami i leśnymi ostępami.
cza, Kraków
1990

równie silnie jak w Polsce związana z drewnem (…). Bo też świat form

Lubelszczyzna leżąca na pograniczu Wschodu i Zachodu przez setki lat
zachwycała niezwykle różnorodną drewnianą architekturą ludową. Różnorodność 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 charakterystyczną 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
kompleksów 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.
Drewno zaczęło dominować w architekturze wiejskiej i małomiasteczkowej. Stało się podstawowym elementem konstrukcyjnym przy budowie ścian
i dachów, służyło też do robót wykończeniowych (stolarka) oraz jako materiał
zdobniczy. Dzięki wykorzystywaniu drewna w budownictwie rozwinęły się
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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, spichrze, budynki dla zwierząt) oraz tzw. mała
architektura (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, kuźnie) oraz użyteczności publicznej (karczmy,
remizy strażackie, szkoły).
W chwili obecnej tradycyjne budownictwo drewniane przechodzi do przeszłości. Rzadkością są już wiatraki, młyny wodne, kuźnie, karczmy, drewniane
budynki w wiejskiej zagrodzie. Stąd też istnieje potrzeba opisania i ocalenia
tego, co jest jeszcze możliwe. 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
najbardziej widoczna – na skutek wojny uległ radykalnej zmianie. Zginęła
społeczność żydowska, nadająca im 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 konsekwencji prowadziło do kolejnej fali zniszczeń –
zastępowania 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 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.
Tomasz Pietrasiewicz
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D

rzewa zawsze stanowiły ważny element kultury duchowej człowieka. Przez
wieki były czczone jako obiekty kultu, widziano w nich bóstwa i siedziby
bogów. Drzewa występują w wielu wierzeniach, mitach i legendach. W każdej
kulturze z lasem i drzewami wiążą się dziesiątki różnych opowieści. Drzewa
miały dla ludzi nie tylko wymiar czysto praktyczny – jako materiał budowlany.
Były częścią ich przestrzeni duchowej.
Drzewo łączy ziemię z niebem, jego stojąca postawa najbardziej przypo- Julia Hartwig,
mina człowieka, nawet jego kształt ma w sobie coś ludzkiego. Kiedy idziemy Wstęp, (w:)

Edward Hartwig, Wierzby,
zadrzewiają okolice podobnie jak ludzie ziemię zaludniają. Ze wszystkiego Wydawnicteż, co istnieje na ziemi, człowiek najchętniej porównuje się do drzewa. two „Sport
i Turystyka”,
Przypisuje drzewu charakter, obdarza je duszą. Jest bowiem w drzewie szla- Warszawa 1989

przez pustkowie, spotkanie z drzewem jest spotkaniem braterskim. Drzewa

chetność postawy, dzielność w cierpliwym znoszeniu chłodów i huraganów,
przypominająca wytrwałość ludzką na przeciwności losu, co sprawia, że
tak często wspominają o drzewach poeci. Mają też one poczesne miejsce
w symbolice ludowej, w ludowych pieśniach i gadkach. ¶ Niegdyś były
drzewa przedmiotem kultu, bóstwami lub pośrednikami boskich mocy.
I, podobnie jak bóstwom, przypisywano im osobowość i charakter, dobre
i złe intencje.

Boże drzewko raz zasadzone w ogródku, starannie przez domowe dziew- Oskar Kolberg,
częta powinno być hodowane, albowiem gdy przez zaniedbanie uschnie
wśród lata, śmierć komuś wróży w tym domu. ¶ Bez jeżeli gdzie rośnie
w ogrodzie lub w sadzie, nie można go wykopać ani wycinać bez narażenia
domu, do którego należy, na wielkie nieszczęścia, dolegliwości, a nawet
na śmierć.

Lubelskie,
cz. II, (w:)
Dzieła wszyst
kie, t. 17, Instytut im. Oskara
Kolberga, Wrocław–Poznań
1962

W folklorze słowiańskim pojawia się opowieść o tym, jak spróchniałą Etnografia

Lubelszczyz
ny – ludowe
drzewo to może być pomocne w zdobyciu majątku. W spróchniałych pniach wierzenia
o drzewach,
kryły się szatańskie skarby, złoto. Wierzono także, że w samotnych wierz(w:) Leksykon
bach miały swoje siedlisko demony, złe duchy i czarownice. Mieszkający Lublin, www.
leksykon.
tam diabeł mógł zmienić się w puszczyka, a nawet samą śmierć. Takie miejteatrnn.pl,
sce polubił także diabeł Rokita, który chętnie zamieszkiwał w wierzbowych (dostęp:)
10.07.2015

wierzbą wybierano się do piekieł. W innych przypadkach wierzono, że

zaroślach i stamtąd wydzielał mgłę, unoszącą się nad bagnami. Wierzbowe

miotły uznawano za środek lokomocji czarownic podróżujących na sabat.
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Na terenie Polski pod dębem modlono się o deszcz. Dąb budził podziw «Drzewo życia»
przez swe ogromne rozmiary i krzepkość. Zawieszano na nim kapliczki
i obrazki święte. Przypisywano mu właściwości lecznicze (…). Dym z dębowych liści uważany był za skuteczny środek do przepędzania mocy diabelskiej, zarazy z powietrza i przeciw czarom. Rosnący samotnie na polu
wzbudzał lęk, uważano go za siedzibę złych mocy, czarownic, dusz samobójców, ludzi niecnie zabitych. ¶ Za szczególny gatunek drzew uznawano
lipę, drzewo ucieleśniające matkę ziemię, jej płodność i urodzaj, przejawiające symbolikę żeńską, określane jako drzewo Matki Boskiej, na którym
wieszano m.in. «święte» obrazki. Powszechnie uważano, że «Matka Boska

symbol i rytuał
w obrazach
kultury trady
cyjnej Oskara
Kolberga i we
współcze
snej sztuce
i obrzędowości
ludowej,
Muzeum Wsi
Radomskiej
w Radomiu,
Radom 2007

w niej mieszka». Znamiennym przejawem takich wierzeń jest miejsce kultu
maryjnego, Święta Lipka na Mazurach.
Uciekając, Matka Najświętsza z malutkim Jezuskiem przed królem Herodem Dorota Simo-

nides, Dlaczego
drzewa prze
schronienia, tłumacząc się tem, że się boi, aby ją król Herod nie ściął; Matka stały mówić?
Ludowa
Boska wraz z swoją dzieciną zmuszona wyleźć spod osiki i nie wiedząc na
wizja świata,
razie kaj się skryć, pobiegła pod leszczynę, nieopodal od osiki rosnącą. Wydawnictwo
Nowik, Opole
Leszczyna z chęcią przyjęła Boską rodzinę: jak mogła otuliła ją drobnemi
2010

schowała się pod osiką, ale drzewina ta nie chciała dać Panience Maryi

pławinami tak, że król Herod z niczem powrócił do domu. ¶ Na tę więc
pamiątkę postanowił Pan Jezus, że osika ciągle trzepoce listkami, niby

z bojaźni, choć jest czysta pogoda na niebie, a pod leszczyną jak grzmi,
kiedy człowiek stanie, jest pewny, że go grom nie zabije.
W dawnych, dawnych latach wśród ludu wiejskiego był zwyczaj sadzenia Władysława

Głodowska,
Drzewo
sadzili gruszę, gdy urodził się syn, sadzono jabłoń. Drzewo to uznawano życia, (w:)
Drzewo życia.
jako drzewo życia. Wierzono, że gdy drzewko rozwija się i rośnie ładnie,
Antologia
to i dziecko wyrośnie zdrowe i silne. Gdy drzewko rosło słabo, marnie się prozy ludowej
Zamojszczy
rozwijało, to oznaczało, że dziecko będzie słabe i chorowite, życie jego
zny, zebrał,
opracował,
nie będzie szczęśliwe.
wstępem
i notami
biograficznymi autorów
opatrzył Donat
Niewiadomski,
Polihymnia,
Lublin 1997

drzewek, gdy urodziło się dziecko. Gdy przyszła na świat córka, rodzice

16
Kościół
farny pw.
św. Michała
w Lublinie
(nieistniejący),
(w:) Leksykon
Lublin, www.
leksykon.
teatrnn.pl,
(dostęp:)
10.07.2015

DRZEWO
Jan Długosz w Rocznikach wiązał powstanie kościoła [pw. św. Michała
Archanioła] z legendą o cudownym śnie Leszka Czarnego. W 1282 roku
podczas wyprawy przeciw Jadźwingom Leszek Czarny zatrzymał się w Lublinie. Podczas odpoczynku pod dębem miał sen, w którym Archanioł Michał
wręczył mu miecz królewski, zachęcając do walki. Po odniesionym zwycięstwie książę ufundował kościół usytuowany w miejscu, w którym miał sen.
Pień dębu stanowiący jakoby podstawę ołtarza, miał zostać odnaleziony
podczas rozbiórki kościoła.

Tomasz Pietrasiewicz
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Materiał budowlany – drewno

N

ajbardziej oszczędne i funkcjonalne było stosowanie surowca będącego w zasięgu ręki. Dom budowany z miejscowego materiału harmonizował z otaczającym go krajobrazem, był z nim w zgodzie. Właściwości
fizyczne materiału wpływały na konstrukcję ścian i sposób pokrycia dachu.
Budowanie zawsze odbywało się w sferze materii. Cieśla poruszał się w świecie
praw natury, z których najważniejsze było prawo powszechnego ciążenia oraz
właściwość materii, której używał – drewna.
Drewno dawało dość dużą swobodę i łatwość obróbki, ale też miało stosunkowo małą trwałość, dużą łatwopalność i ograniczoną wytrzymałość mechaniczną powodującą, że konstrukcje drewniane nie mogły być na przykład
zbyt wysokie. Znajomość właściwości statycznych i termicznych drewna
była zawsze jedną z głównych tajemnic zawodowych cieśli. To właściwości
fizyczne użytego materiału miały bezpośredni wpływ na wiele rozwiązań
konstrukcyjnych występujących przy budowie domu.
Drewno – wpływ na wygląd domu
Materiał używany przez budowniczych był zawsze jednym z najważniejszych
czynników wpływających na formę architektury budowanych domów. Ich
charakterystyczny wygląd wynikał w dużej mierze z natury samego budulca.
To drewno tworzyło klimat domu. W drewnianym budynku czuło się naturalny
upływ czasu związany ze starzeniem się materiału, z którego został wykonany.
Świeże, jasne drewno szybko zmienia swój koloryt. Starzejące się belki Jan W. Rączka,
domu nabierają przedziwnych szarości, pokrywają się siecią drobnych
pęknięć podobnych do zmarszczek na twarzy człowieka. Z biegiem lat
pogłębiają się ślady używania drzwi, progów, podłóg, czasem gwałtownych
zdarzeń, niekiedy wojny. Wreszcie stary, wysłużony dom zastąpiony zostaje
budynkiem nowym, lecz wyrosłym na starym fundamencie w oparciu o tradycję formy i funkcji, ulepszonym tylko przez nowe pokolenia.

Architektura
drewniana,
Krajowa Agencja Wydawnicza, Kraków
1990
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Etnografia
Lubelszczy
zny – ludowe
wierzenia
o domu, (w:)
Leksykon
Lublin, www.
leksykon.
teatrnn.pl,
(dostęp:)
10.07.2015

Miejsce pod budowę domu musiało być rytualnie czyste, to znaczy nieska-

Elżbieta
Wójtowicz,
Wólka Kątna,
relacja nagrana
w 2010 roku.
Z archiwum
Historii
Mówionej
Ośrodka
„Brama
Grodzka –
Teatr NN”

To musiało być jakieś drzewo dobre (…). Nie wiem, czy mogły być w nim

lane zbrodnią, przelaną ludzką lub zwierzęcą krwią. Nie wybierano miejsca,
w którym dawniej przebiegała droga, lub, co gorzej, skrzyżowanie dróg.
Obserwowano zachowanie zwierząt – w których miejscach bydło lubiło
odpoczywać lub gdzie mieszczą się mrowiska, tam jest dobra przestrzeń
pod budowę chaty.

jakieś krzywizny, nie wiem, czy też dziury mogły być, to już na pewno
musiało być dorodne na dom (…), nie mogło być krzywe, że jak krzywe, to
coś będzie nie tak w tym domu.
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To wspólne starzenie się drewnianego domu wraz z jego mieszkańcami bardzo go uczłowieczało. Wspólnota losu, uczestnictwo w tym samym odwiecznym kręgu przemijania budowało szczególne relacje między drewnianym
domem a jego użytkownikami.
Drewniany dom wywołuje falę wzruszeń: jest zapisem minionego życia. Jan W. Rączka,

Architektura
drewniana,
dzajnych i chudych, zapisanych szerokością słojów w przekroju drewna. Krajowa Agencja WydawniPotem celowe cięcia toporów i innych rzadko już dziś używanych narzędzi
cza, Kraków
formowały konstrukcję drewnianego budynku. ¶ Wspaniała czapka, najczę- 1990

Najpierw był pamięcią drzew wyrosłych w tej krainie – wykresem lat uro-

ściej słomianego pokrycia dachu osłaniała życie, które toczyło się pod nim
przez wiele lat (…). W drewnianym wiejskim domu wyobraźnia przywoła
zapach pieczonego ongiś chleba i dymiącej strawy, stawianej wieczorem
przed ciężko strudzonymi ludźmi. Wszystko tu staje się symbolem: skrzypnięcie drzwi, stukanie do okna szarzejącym żniwnym świtem, pochylenie
głowy przechodzącego przez niski otwór drzwiowy, wysoki drewniany próg –
wchodzenie i odchodzenie, czasem na zawsze.

Wygląd drewnianego domu – związek z klimatem
Konstrukcja budynku musiała współgrać z rodzajem miejscowego klimatu.
Stąd wielkość okien i stromizn dachu była dostosowana do ilości opadów,
a także siły wiatru. Przyjęte rozwiązania konstrukcyjne decydowały o proporcjach budynku, czyli stosunku wysokości dachu do wysokości ścian. Dysponując konkretnym budulcem, drewnem, cieśla miał za zadanie stworzyć
dom jak najlepiej przystosowany do miejscowych warunków klimatycznych,
nierzadko bardzo nieprzyjaznych człowiekowi. Dla dobrego cieśli budowany
dom miał być nie tylko bezpieczny, ale też powinien spełniać określone kryteria estetyczne. Uchwycenie przez cieślę właściwych proporcji w bryle domu
dawało wrażenie spójności z otaczającym krajobrazem.

22
Jan W. Rączka,
Architektura
drewniana,
Krajowa Agencja Wydawnicza, Kraków
1990

DREWNO I DOM
Zachowane do dziś formy polskiej architektury drewnianej kształtowały
się bardzo długo. Setki lat doskonalili je nasi przodkowie. Doświadczeni
chłodem i deszczami, srogą zimą i upalnym latem, dobierali optymalny
kształt domu, pochylenia dachowych połaci, wielkości okapów, otworów
okiennych i drzwi. Zdumiewająca jest precyzja doboru form właściwych
dla każdego regionu. Przykładem może być właśnie kąt pochylenia połaci
dachu, zależny od ilości opadów atmosferycznych w różnych regionach
kraju – inny w górach i nad morzem, inny na zboczach i w dolinach – różna
jest bowiem grubość i czas utrzymywania się pokrywy śnieżnej, różnej
siły są wichry siekące deszczem i śniegiem w polepiane gliną i chronione
szerokim okapem ściany (…). Tak więc każdy szczegół ludowej architektury
ma swoją przyczynę i spełnia określone zadanie. Kodeks praw przyrody był
nie tylko bardzo dobrze znany, ale i ściśle przestrzegany – zarówno przez
wiejskich mistrzów budowania domów, jak i wszystkich ich użytkowników.

Roman
Reinfuss, Jan
Z. Świderski,
Sztuka ludowa
w Polsce,
Wydawnictwo
Literackie,
Kraków 1960

O wartości architektury decyduje w pierwszym rzędzie kompozycja bryły.
Jeżeli wzajemne proporcje poszczególnych jej części zostały szczęśliwie
uchwycone, obiekt architektoniczny może być dziełem wysokiej klasy
(…). W architekturze ludowej, pomijając budownictwo o przeznaczeniu
specjalnym, jak np. drewniane kościoły, kompozycja bryły nie jest na ogół
skomplikowana, składa się bowiem tylko z dwóch elementów: leżącego
prostopadłościanu oraz dachu, którego kształt może być różny w zależności od okolicy i czasu budowy. Niekiedy jako trzeci element występuje
podstawa – fundament.

Refleksja nad tym, jak powstawał dom i nad jego związkiem z otoczeniem
potwierdza, że człowiek zawsze starał się stosować najoszczędniejsze, najbardziej użyteczne i funkcjonalne rozwiązania techniczne. Decydujący wpływ na
wygląd budynku miały dwa elementy: materiał i konstrukcja.
Tomasz Pietrasiewicz
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Drzewa iglaste

N

ajczęściej stosowane w budownictwie drewnianym drzewa iglaste to:
sosna, świerk, jodła, modrzew. Drewno uzyskiwane z tych drzew jest
łatwe w obróbce, wytrzymałe, sprężyste, dobre do wyrobu długich belek i desek,
stąd jest często używane w ciesielstwie.
Charakterystyka poszczególnych rodzajów drewna z drzew iglastych:
◆◆ Sosna – duża dostępność, drewno sprężyste, z upływem czasu
pękające, bardzo odporne na działanie wody ze względu na dużą
żywiczność, łatwe w obróbce poprzecznej, używane do wykonania
belek, stropów, schodów, drzwi i okien.
◆◆ Świerk – drewno sprężyste, dość twarde, mniej odporne na zmiany
atmosferyczne.
◆◆ Jodła – drewno lekkie i sprężyste, używane do wykonania gontów,
belek i desek.
◆◆ Modrzew – drewno sprężyste, zwięzłe, nie pęka ani się nie paczy,
najtrwalsze, odporne na wilgoć, grzyby i owady, ze względu na małe
zasoby używane do budowy obiektów reprezentacyjnych, przede
wszystkim kościołów i dworów. W konstrukcji używane do wykonywania podwalin, belek budulcowych, belek stropowych, portali.

Drzewa liściaste
Drzewa liściaste używane w budownictwie drewnianym to: dąb, wiąz, jesion,
brzoza, lipa. Drzewa liściaste są mniej rosłe od drzew iglastych, twarde i bardziej sękate; dają się lepiej polerować.
Charakterystyka poszczególnych rodzajów drewna z drzew liściastych:
◆◆ Dąb – drewno twarde, odporne na wilgoć i ścieranie, najbardziej
odporne na zmiany atmosferyczne. Dębina służyła do wyrobu pali
wbijanych w grunt pod podwaliny, czasami do wykonywania elementów struktur szkieletowych, ponadto do konstruowania ścian,
z czasem stosowane do wyrobu obramień okiennych, posadzek
i drzwi.
◆◆ Wiąz – drewno odporne na działanie robactwa, używane do wyrobu
progów i parkietów.
◆◆ Jesion – drewno ścisłe, sprężyste, twarde i giętkie, używane do
wyrobu fornirów.
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◆◆ Brzoza – drewno kruche i nietrwałe; kora brzozowa używana do
owijania końców belek w celu zabezpieczenia ich przed gniciem.
◆◆ Lipa – drewno lekkie, miękkie i ścisłe, z niewidocznymi słojami,
łatwo butwiejące.
Podział drzew ze względu na twardość:
twarde: dąb, wiąz, klon, jesion, grab;
półtwarde: modrzew, świerk;
miękkie: sosna, jodła, topola, lipa, buk.
Wyrąb drzew rozpoczynano późną jesienią, a najczęściej zimą. Drewno na
wyroby stolarskie było sezonowane – sosnę suszono trzy lata, dąb – siedem.
Drewno konstrukcyjne nie było sezonowane. Niektóre gatunki drewna, na
przykład dąb i olcha, lepiej przechowują się zanurzone w wodzie.
Do obróbki drewna stosowano traki ręczne i mechaniczne oraz różnorodne
narzędzia:

siekiery

topory i toporki

ciosły i cieślice

świdry

dłuta

strugi (heble)

pilniki i raszple

piły

W wyniku obróbki drewna powstawały różne rodzaje materiału budowlanego:
◆◆ kłody/okrąglaki/bale (grube, średnie, małe drzewo);
◆◆ bierwiona;
◆◆ gont;
◆◆ dranica;
◆◆ deski;
◆◆ listwy.
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Konstrukcje ścian budynków drewnianych można podzielić na dwie grupy:
zrębowe i słupowe. Zrębowe konstrukcje budynków są wykonywane z elementów poziomych, słupowe z pionowych. Zastosowanie konstrukcji zależy
od funkcji budynku, obszaru, okresu historycznego.

Konstrukcja wieńcowa/zrębowa
Jest wykonana z poziomych bierwion układanych
jedno na drugim. W narożnikach bierwiona są
łączone w tzw. węgły i zabezpieczone przed rozsuwaniem odpowiednimi złączami (na obłap, nakładkę –
na przykład jaskółczy ogon lub zamek). Szczeliny
pomiędzy bierwionami są uszczelniane mchem,
wiórami, powrósłami ze słomy.

Konstrukcja słupowa
Składa się ze słupów i opartych na nich belkach.
Rodzaje: plecionkowa, przysłupowa, bardzo popularna – sumikowo-łątkowa, oraz szkieletowa, zwana
szachulcem lub murem pruskim.

Konstrukcja sumikowo-łątkowa

przykłady łączenia belek zrębowych
łątka
sumik

Łączy pionowe słupy, zwane łątkami, z poziomymi
bierwionami, zwanymi sumikami. W wyżłobienia
łątek wsuwa się odpowiednio dopasowane sumiki,
układane jeden na drugim. Ten typ konstrukcji jest
często łączony z konstrukcją zrębową.

konstrukcja sumikowo-łątkowa
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oczep
rygiel

Konstrukcja szkieletowa
Polega na ustawieniu na podwalinie słupów tworzących elementy nośne, połączonych oczepami
i wzmocnionych ryglami oraz ukośnymi zastrzałami. Pola pomiędzy elementami wypełnia się gliną
zmieszaną z sieczką, cegłą, drewnem, ewentualnie
obija deskami (szalunek).

zastrzał
słup

konstrukcja szkieletowa
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belka stropowa

podwalina

Dach
Część budynku ograniczająca go od góry i zabezpieczająca przed czynnikami
atmosferycznymi. Składa się z konstrukcji nośnej oraz poszycia dachowego.
Dzięki walorom estetycznym dach kształtuje bryłę budynku.
Konstrukcję nośną dachu stanowią drewniane więzary ciesielskie lub belki,
kratownice i płyty. Wyróżnia się kilka rodzajów więźb dachowych, do najpopularniejszych należą: krokwiowa, stolcowa, sochowa.
kalenica

kosz

naroże

naroże

części
składowe
dachu

kalenica

okap

połać
dachowa
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W zależności od spadku i kształtu rozróżnia się kilka rodzajów dachów:
jednospadowy (pulpitowy), dwuspadowy (siodłowy), trójspadowy, czterospadowy, brogowy, dymnikowy, polski łamany, uskokowy, mansardowy, naczółkowy, półszczytowy, namiotowy.
wiatrownica

krokwie

wiązary
pośrednie

wiązary górne
krokiew
płatew
pośrednia

rodzaje
więźb
dachowych
ślemię

kluczyna

słup
kleszcze

płatew
pośrednia
przypustnica

miecz
płatew
stropowa

belki stropowe
strop

belka stropowa
socha

ściana wewnętrzna
nośna

stolcowa

krokwiowa

sochowa

jednospadowy
(pulpitowy)

dwuspadowy
(siodłowy)

trójspadowy

naczółkowy

półszczytowy

namiotowy

czterospadowy

uskokowy

mansardowy

Najpopularniejsze pokrycia dachowe to:
◆◆ słoma, trzcina, tarcica,
◆◆ dachówka, łupek,
◆◆ gont, dranica, deski,
◆◆ eternit, papa, blacha.

rodzaje
dachów
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Zdobnictwo
W dekoracji architektury drewnianej pojawiają się głównie motywy
o charakterze geometrycznym, a także tematyka roślinna i zwierzęca przedstawiona w odpowiedniej stylizacji. Zdobnictwo występuje na deskach w postaci wycinanych ornamentów, ząbków, łuków,
ornamentu płaskiego, biegnącego często zgodnie z włóknami materiału; stosuje się także fazowanie niektórych części konstrukcyjnych.
Najczęściej zdobione są elementy konstrukcyjne budynków: słupy,
w tym słupy w podcieniach, belki stropowe, połacie i zwieńczenia
szczytów, obramienia otworów okiennych i drzwiowych, balustrady.
Zdobnictwo zmienia się w zależności od regionu.

Drewno. Materiał i konstrukcja

Cieśla
Początkowo ciesielstwo stanowiło umiejętność każdego
mieszkańca grodu lub wsi. Z czasem pojawili się pierwsi
rzemieślnicy. Najstarsza wiadomość o zawodzie cieśli
pochodzi z XII wieku. Wraz z rozwojem miast nastąpił
napływ rzemieślników z Europy Zachodniej i popularyzacja nowych technik konstrukcyjnych. Cieśle miejscy
zrzeszali się w bractwach i korporacjach, które później
przekształciły się w cechy skupiające murarzy, kamieniarzy i cieśli. Cechy dbały o interesy członków – chroniły przed konkurencją niezrzeszonych, dokonywały
kontroli jakości i dbały o zachowanie odpowiedniego
poziomu rzemiosła poprzez ustalenie procesu kształcenia i doskonalenia zawodowego.
W 2 połowie XVIII wieku rozpowszechniły się podręczniki budowlane, co wraz z liberalizacją przepisów
cechowych przyczyniło się do upadku cechów.
Spośród ludności rolniczej wywodzili się cieśle
wiejscy, dorywczo zajmujący się ciesielstwem. Na wsi
ciesielstwo było często dodatkowym zajęciem młynarzy.
Dwory miały własnych rzemieślników. Funkcjonowali
także cieśle wędrowni.
Rozwój przemysłu drzewnego i żelaznego przyczynił się do upadku ciesielstwa. Próbę odrodzenia
rzemiosła podjął na przełomie XIX i XX wieku
Stanisław Witkiewicz.
Na początku XX wieku powstał podręcznik dla cieśli Cieśla: praktyczne wiadomości dla pracowników zawodu
ciesielskiego. Jego autorami byli Bronisław
Gustawicz i Mieczysław Sroczyński.
Joanna Zętar
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Adam
Siewiński,
Bajki, legendy
i opowiadania
ludowe zebrane
w powiecie
sokalskim,
„Lud” 1903,
t. 9
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Ze wszystkich rzemieślników Pan Jezus najlepiej kochał stolarzy, bo święty
Józef sam był stolarzem, a Pan Jezus nieraz w robocie mu dopomagał.
Przekazał przeto, by stolarze pracowali od siódmej do piątej. Święty Piotr
jednak, gdy pisał prawa dla stolarzy, pomylił się i napisał, że stolarze mają
pracować od piątej do siódmej, a zatem podwyższył im niechcący o cztery
godziny więcej dziennej pracy. Stolarze na tym jednak nic nie tracą, bo
łatwiej im do nieba się dostać, niżeli innym rzemieślnikom, bo ich święty
Józef proteguje, ale fuszery łaski u niego nie mają.
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D

om był nie tylko budynkiem pełniącym określoną funkcję użytkową, ale
też symbolicznym schronieniem przed siłami świata zewnętrznego. Był
miejscem świętym wyodrębnionym ze świeckiej, chaotycznej przestrzeni.
Wyjątkowe miejsce zajmował próg – granica między bezpiecznym wnętrzem
a światem zewnętrznym.
Drzwi były na południe, bo chyba wierzono, że ciepło, że słońce, że to jest Elżbieta
najwłaściwsze miejsce na drzwi. No i okien też było jak najwięcej od tych
słonecznych stron, ale drzwi były na pewno.

Z wiejskim domem wiązało się wiele ceremoniałów, obrzędów i wierzeń.
Już sama budowa domu była obwarowana wieloma zwyczajami o głębokim
znaczeniu symbolicznym. Bardzo dokładnie wybierano miejsce na budowę
domu. Ważny był też wybór drzewa i sam proces budowy – na przykład przy
układaniu pierwszego wieńca budynku na końcach każdej belki wycinano
krzyże.

Wójtowicz,
Wólka Kątna,
relacja nagrana
w 2010 roku.
Z archiwum
Historii
Mówionej
Ośrodka
„Brama
Grodzka –
Teatr NN”

Średniowieczna tradycja mówi o zakopywaniu w fundamentach żywych Etnografia

Lubelszczy
zny – ludowe
trwałość budowli. Na czterech węgłach budującej się chaty kładziono wierzenia
o domu, (w:)
cztery krzyże, co miało chronić dom od złych duchów i czarownic; innym
Leksykon
sposobem było położenie na węgłach miodu lub cukru, co miało udobru- Lublin, www.
leksykon.
chać niebezpieczne siły. Pod zrębem kładziono chleb św. Barbary, wełnę.
teatrnn.pl,
Na terenie Polski również istniała wiara w duchy domowe, poświadczają (dostęp:)
10.07.2015

ludzi, zdarzało się też, że zakopywano kości zmarłych, co miało zapewnić

to wykopaliska archeologiczne. Podczas budowy domu zakopywano pod

belką w przyciesi czarnego koguta, jajka, głowę zwierzęcia – były to ofiary
złożone duchom.
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Wójtowicz,
Wólka Kątna,
relacja nagrana
w 2010 roku.
Z archiwum
Historii
Mówionej
Ośrodka
„Brama
Grodzka –
Teatr NN”
Etnografia
Lubelszczy
zny – ludowe
wierzenia
o domu, (w:)
Leksykon
Lublin, www.
leksykon.
teatrnn.pl,
(dostęp:)
10.07.2015
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Niekiedy przed wprowadzeniem się do domu wpuszczano na noc ptaka
lub inne zwierzę i wtedy wszystkie złe moce spływały na zwierzę, co chroniło ludzi, którzy dopiero później wchodzili do środka. Do domu w czasie
wprowadzania się wnoszono także sól, która strzec miała ładu, miotłę do
wymiatania złych duchów, a także chleb; zapewniało to płodność, obfitość
dóbr. Po ukończeniu budowy spraszano do siebie krewnych i znajomych.
Najstarszy lub najważniejszy z gości maczał kilka kłosów w wodzie święconej i kropił wnętrze na cztery strony, również komin i drzwi.
Dom uczestniczy w śmierci człowieka. W przypadku trudności ze skonaniem,
układano umierającego na podłodze. Zaraz po zgonie zasłaniano lustra,
zatrzymywano zegar, w domu zapadała cisza. Podobnie jak w przypadku
narodzin pojawia się tu symboliczne otwieranie i zamykanie: w trakcie
wyprowadzenia wszystko musiało być otwarte – drzwi, szafy, kufry. Pożegnanie zmarłego z całym domostwem, występujące w niektórych rejonach
Lubelszczyzny, jest metonimicznie egzemplifikowane zwyczajem trzykrotnego stukania o próg.

Struktura domów
Historycznie początki domu wiążą się
z domem jednownętrznym. Następnym
etapem było dodanie sieni do izby. Istotne
w rozwoju przestrzeni domu było też pojawienie się komory. W XIX wieku we wnętrzach rozróżniało się izbę białą i czarną,
wyposażoną w piec dymny.
Drewniane domy wiejskie charakteryzował plan prosty. W zależności od ilości
pomieszczeń można podzielić je na jednownętrzowe (z jednym pomieszczeniem)
lub wielownętrzowe (z kilkoma pomieszczeniami). W odniesieniu do tradycyjnej drewnianej architektury mieszkalnej
(zwłaszcza chałup) stosuje się określenia
dotyczące planu budynku: chałupa jednotraktowa, półtoratraktowa, dwutraktowa,
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Schematy
struktur
domów
drewnianych

Komin
S

K

I

I

K

S

S – Ku

S

I

I

K

K

wielotraktowa i o układzie dośrodkowym. Trakt to układ pomieszczeń
wewnątrz budynku. W najprostszym układzie, jednotraktowym, 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 jednakowa po obu
stronach sieni. W chałupach dwutraktowych po obu stronach sieni występują
dwa rzędy pomieszczeń.
W odniesieniu do wnętrza domu wiejskiego możemy mówić o izbach,
czyli pomieszczeniach mieszkalnych, sieni i komorach. Plan wiejskiego domu
miał kształt prostokąta, dlatego sień wejściowa była sytuowana na dłuższym
lub krótszym boku. Stąd wywodzi się określenie domu jako szeroko- lub
wąskofrontowego. Sień chroniła wnętrze izby i była strefą buforową przy wejściu do domu. Przekroczenie wysokiego progu, któremu często towarzyszyła
konieczność pochylenia głowy w niskich drzwiach, miało wymiar symboliczny.
Tomasz Pietrasiewicz, Joanna Zętar

legenda:
I izba
K komora
Ku kuchnia
S sień
x palenisko,
ogień
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Historie domów z terenu Lubelszczyzny

Dom Icka Goldberga

ulica I Armii Wojska Polskiego 1, Dubienka

Historia
Obiekt został zbudowany w 1926 roku przez najbogatszego Żyda w Dubience,
Icka Goldberga, zajmującego się handlem drzewem (spławem). Z relacji zebranych w ramach programu Historia Mówiona Ośrodka „Brama Grodzka –
Teatr NN” wynika, że w momencie budowy właściciel mieszkał w budynku
obok, przy ulicy Rynek, zaś opisywany dom zbudowano jako posag dla córki.
Funkcję mieszkalną obiekt pełnił do wybuchu II wojny światowej. Podczas
okupacji w budynku mieścił się urząd gminy. Po 1945 roku dom kupiono od
spadkobiercy Goldberga, który powrócił ze Związku Radzieckiego.

Opowieść o domu
Ojciec przekazywał mi, że ten dom został zbudowany w 1929, 1930 roku. Fragmenty

relacji Tadeusza Janiuka
obok – tutaj jest taki stary budynek przy ulicy Rynek. A ten dom praw- nagranej
w 2014 roku
dopodobnie został zbudowany z myślą o tym, żeby przekazać go córce
w Dubience. Ze
w posagu. Mam prawo w to wierzyć, bo ojciec urodził się w 1910 roku, więc zbiorów archiwum Historii
kiedy dom był budowany, to ojciec miał dwadzieścia lat, czyli w tym wieku
Mówionej
raczej nie zapomina się niektórych rzeczy. ¶ Czasami wyobrażam sobie, Ośrodka
„Brama
że jest rok 1929, [19]30, kiedy ten nowy dom jest wykończony, wszystko
Grodzka –
lśni i jest odpowiednio pomalowane. Najbogatszy człowiek społeczności Teatr NN”

Według relacji ojca, [Żyd Goldberg] który go budował, mieszkał w domu

Dubienki otwiera taki dom, zjeżdżają jacyś lepsi goście i jest przyjęcie.
Chciałbym przenieść się do tego świata i zobaczyć [to wszystko]. Ojciec
nabył ten budynek w 1946 roku, zaraz po wojnie, od jakiegoś człowieka
pochodzenia mojżeszowego, który był spadkobiercą Goldberga. ¶ [Do
dzisiaj] są oryginalne okna. Widać, jakie są zamknięcia, po wojnie nie
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było takich zamknięć. Drzwi też są oryginalne. [Ganek] dobudowałem, bo
kiedyś było bezpośrednio wejście z podwórza do mieszkania. Od tego
budynku dosłownie dwa i pół metra był taki budynek gospodarczy, kryty
gontem, [przez to] tu w ogóle światła nie było, ciemno było po prostu. ¶
Według mnie budynek [przy ulicy I Armii Wojska Polskiego 1] był budowany
z myślą o jego okazałości. Podejrzewam, że większość ludzi, gdyby była
taka majętna jak Goldberg, to zrobiłaby to samo.
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Opis budynku
Dom Icka Goldberga w Dubience to budynek mieszkalny o powierzchni 110
m kw., usytuowany po wschodniej stronie ulicy I Armii Wojska Polskiego,
w odległości ok. 50 m na północ od Rynku, przy skrzyżowaniu z ulicą Chełmską. Obiekt jest zwrócony frontem ku zachodowi. Zbudowany na ceglanej
podmurówce, ma jedną kondygnację, ganek wsparty na czterech drewnianych
słupach, mieszkalne poddasze i balkon od strony północnej. Całość jest kryta
dachem dwuspadowym. Ściany zbudowane w konstrukcji wieńcowej, oszalowane, z profilowanymi końcami w górnej części szalunku. Szczyty posiadają
profilowane wiatrownice i sterczyny. Okna trójrzędowe dwudzielne.
Nowy właściciel wprowadził zmiany w bryle budynku – wyremontował
ganek, usunął część okiennic i dodał przybudówkę od strony zachodniej.
Pierwotne wejście do domu znajdowało się od strony podwórza.

Więcej
o architekturze
drewnianej
Dubienki na
s. 109
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Dom szewca Fawki
ulica Rynek 59, Wojsławice

Historia
Obiekt tworzą dwa drewniane domy połączone sienią i wspólnym podcieniem.
Budynek prawdopodobnie zbudowano ok. 1925 roku. Przed II wojną światową
właścicielami obydwu budynków byli Żydzi. Zachodnią część domu zamieszkiwali Abram, Aron i Icek Tuchman oraz Fejga Stachler, część wschodnią –
Fajwel i Icek Szyld z rodziną. Fajwel Szyld, zwany Fawką, był szewcem. Dom
łączył się z kolejnymi budynkami podcieniowymi i stanowił część zachodniej
pierzei rynkowej w Wojsławicach. Kopia domu szewca Fawki znajduje się
w Muzeum Wsi Lubelskiej.

Opowieść o domu
Wywiad
z Anastazją
Osiewicz, lat
97, przeprowadzony
13.07.2011
roku przez
Annę
Chodkowską
i Monikę
Samoraj.
Z archiwum
Stowarzyszenia
Panorama
Kultur

Stary Fawka! Żyd, robił mi buty do ślubu! Jak szłam za męża (…). No! Lakierki
piękne, błyszczeli się. Czarne, słupkowe. Na obczasie. Pamiętam! Zapinane… Ładne! (…) A Polak by długo robił, aż się uprzykrzyło! A oni robili
dobrze. Ten Fawka dobrze robił. I nawet wiem, gdzie, w którym miejscu
mieszkał. Na rogu, na rogu, ale prawie przy końcu, jak się idzie tym rzędem,
po tej stronie (…).
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Pamiętam tego Żyda, Fawkę. Z brodą był… Taki bardzo stary nie, ale w takim Wywiad

z Danutą
Zińczuk, lat
pantofle jakieś, o tym się zajmował. Od niego Żydzi brali, szewcy, i robili 84, przeprowadzony
buty. On tylko szył… no, to się nazywał kamasznik, zawód. No, ja wiem
14.07.2011
jakby to nazwać? No, takie… wzorzec na but, a właściwie nawet i od razu roku przez
Annę
cholewy takie wychodziły. Cholewki. Bo przed wojną przeważnie nosili buty
Chodkowską
z cholewami – ludzie starsi, dorośli, dzieci, to różne tam były pantofelki też. i Monikę
Samoraj.
To były i sklepy przecież z obuwiem, także wybór był duży, byle pieniądze
Z archiwum
tylko były (…). A on miał tam swoich klientów, kilka osób, którzy u niego Stowarzyszenia
Panorama
zamawiali te cholewy, te przyszewki do pantofli czy trzewiczki tam jakieś
Kultur

średnim wieku. On był kamasznikiem, więc szył takie cholewki na buty,

były. On tylko to robił (…).

Opis budynku
Dom szewca Fawki w Wojsławicach tworzą dwa drewniane domy połączone
sienią i wspólnym podcieniem. Budynek usytuowany jest w północno-zachodniej części Rynku, ścianą frontową zwrócony jest ku ulicy. Cechą charakterystyczną jest dach wysunięty poza bryłę budynku, który na całej długości
domu tworzy podcień wsparty na ośmiu słupach. Od podwórza, w zachodniej
części budynku zachowała się kuczka (przybudówka z desek wykorzystywana
przez wyznawców judaizmu podczas święta Sukot), a na futrynach widoczne
są jeszcze ślady po mezuzach.
Paulina Kowalczyk

Więcej o historii Wojsławic
na s. 82.
Więcej
o architekturze
drewnianej
Wojsławic na
s. 115 i 116
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ym, co nadaje szczególny charakter małemu miasteczku jest rynek i specyficzny układ ulic. Podobnie jak materiał, z którego wybudowano znajdujące
się w nim domy. Przypomnijmy, że większość miast i miasteczek w tej części
Europy powstawała na prawie magdeburskim, które określało zasady lokacji,
czyli zagospodarowania przestrzeni, oczynszowania, sądownictwa, handlu
itd. Stąd ich układy urbanistyczne są tak bardzo do siebie podobne. Prawo
magdeburskie narzucało rozwiązanie, w którym rynek i bloki zabudowy
były rozmieszczone proporcjonalnie i tworzyły układy czworoboczne. Ulice
wychodzące z naroży rynku przecinały się pod kątem prostym i tworzyły
układ szachownicowy. Wokół rynku znajdowały się najważniejsze budynki
i instytucje. Jedno z takich miasteczek, Hrubieszów, zostało opisane przez
Wiktora Zina w artykułach Żydowskie miasto oraz Budownictwo drewniane
Hrubieszowa.
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Por. Elżbieta
Przesmycka,
Przeobrażenia
zabudowy
i krajobrazu
miasteczek
Lubelszczyzny,
Wydawnictwo
Politechniki
Lubelskiej,
Lublin 2001
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Rynek idealnego miasteczka z terenu Lubelszczyzny możemy zobaczyć
w znajdującym się w Lublinie Muzeum Wsi Lubelskiej, a rekonstrukcję zabudowy przedwojennego Józefowa Biłgorajskiego na modelu 3D dostępnym pod
adresem www.miasteczko.teatrnn.pl.
Małe miasteczko było charakterystycznym elementem krajobrazu kulturowego przedwojennej Lubelszczyzny. Miasteczko można określić jako przestrzenne zgrupowanie niewielkiej liczby budowli, na określonym i czytelnie
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rozplanowanym terenie, przeznaczonych dla niewielkiej liczby ludności. Określenie „niewielkie” odnosi się do liczby mieszkańców i jest różnie precyzowane,
najczęściej w granicach od kilku do kilkunastu tysięcy, ale przeważnie poniżej
trzydziestu tysięcy. Termin małe miasteczko stosowany był przez historyków
i urbanistów już w okresie dwudziestolecia międzywojennego do określenia
osad o funkcjach miejskich, mających lokalne znaczenie gospodarcze.
W 1910 roku Ewa Łuskina pisała:
Miasteczko, będąc formą przejściową między wsią i dużym miastem, może Ewa Łuskina,
łatwo połączyć najlepsze cechy obu i stać się ostoją pogodnego życia
rodzinnego, w średnich ramach zamożności i wymagań, które zawsze
pozostaną przeciętną społeczeństw.

Na terenie Lubelszczyzny przeważają miasteczka wielokulturowe, w których do II wojny światowej mieszkali obok siebie przedstawiciele kilku religii
i narodowości. Obecność ludności polskiej, żydowskiej, prawosławnej i unickiej tworzyła unikalny w skali europejskiej krajobraz kulturowy. Przykładami
miasteczek wielokulturowych były: Szczebrzeszyn, Hrubieszów, Tomaszów
Lubelski, Kraśnik, Turobin i Bychawa.
Miasteczko wielokulturowe charakteryzuje się obecnością świątyń i cmentarzy różnych wyznań w obrębie jednej struktury urbanistycznej oraz wzajemnym przenikaniem się wpływów obyczaju i kultury.
Centrum miasteczka stanowi rynek, o kształcie zbliżonym do prostokąta
bądź trapezu. Boki rynku zwane są pierzejami. W najwcześniej powstałych
miastach w rynku znajdowały się urządzenia miernicze, było to też miejsce
ogłaszania wyroków. Z czasem na rynku pojawił się ratusz, siedziba władz
miejskich. W okresie zaborów powstawały w obrębie rynku dodatkowe obiekty,
związane z handlem, takie jak jatki i hale targowe, oraz budynki użyteczności
publicznej: posterunki policji, siedziby władz. Do I wojny światowej rynek
pełnił funkcję mieszkalną, administracyjną i handlową. W małych miastach
wokół rynku powstawały karczmy i zajazdy. Rynek pełnił przede wszystkim funkcję handlową. Sklepy były sytuowane w parterach lub przyziemiach
domów przyrynkowych. W centrum rynku, obok ratusza, umieszczano stragany i kramy. Po odzyskaniu niepodległości w 1918 roku, przepisy sanitarne
nakazywały przeniesienie handlu z rynku na wyznaczone ku temu place,
usytuowane na obrzeżach miasteczek. Rynek nabrał wtedy reprezentacyjnego
wyglądu. Zaczęto na nim budować domy ludowe, dodatkowe budynki administracji i instytucji miejskich. Zakładano nowe skwery i place.

W obronie
piękności kraju,
Towarzystwo
Upiększania
Miasta Krakowa i Okolicy,
Kraków 1910
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W przedwojennych miasteczkach znajdujących się na terenie Lubelszczyzny
charakterystycznym elementem był dom podcieniowy. Był to dom drewniany
wyposażony w rodzaj krużganku wspartego na słupach, niekiedy tworzącego
formę ganku. Podcienia składały się ze słupa wraz z mieczem i oszczepem,
na którym opierała się konstrukcja dachowa. Słupy opierano na kamieniu
wkopanym w ziemię.
Podcienia wspierane były na trzech lub pięciu słupach. Domy były kryte
dachami w typie: naczółkowym, łamanym polskim, mansardowym, pół
szczytowym, dwu- lub czterospadowym. Domy podcieniowe mogły tworzyć
zespoły mieszkalno-gospodarcze, łącząc się bramami i furtkami. Często domy
tego typu otaczały rynek, tworząc pierzeje o zabudowie podcieniowej. Domy
podcieniowe były najczęściej ustawiane szczytowo. Wyróżnia się dwa typy podcieni: krużgankowe, które występowały głównie przy rynkach, oraz gankowe –
stosowane w pojedynczych domach podcieniowych budowanych wzdłuż ulic.
W domach wolnostojących mogły też występować podcienia obiegowe. Domy
wchodzące w skład tego typu zabudowy łączyły się bramami i furtkami.
Wiktor Zin wskazuje, że geneza podcieni wynikała z konieczności stworzenia przestrzeni zabezpieczającej przed deszczem, osłaniającej fundamenty
i ściany. Początki podcieni w architekturze drewnianej przypadają na okres
średniowiecza.
Dziś na Lubelszczyźnie zachowało się niewiele domów podcieniowych.
Jednym z nich jest dom szewca Fawki w Wojsławicach. W przeszłości domy
podcieniowe występowały w kilkunastu miasteczkach Lubelszczyzny, najciekawsze przykłady znajdowały się w Józefowie Biłgorajskim i Krasnobrodzie.
Miasteczka z domami podcieniowymi z terenu Lubelszczyzny inwentaryzował
i badał Jan Górak.
Joanna Zętar
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Wiktor Zin

Żydowskie miasto

Chcę teraz przed oczy ludzi starszych przywołać coś, czego na pewno wokół
nas nie ma. Chcę przypomnieć dawny świat, który nas niegdyś otaczał…
Muszę kilka słów poświecić Żydom i żydowskiej kulturze na ziemiach polskich.
Ten temat wiązał się u nas zawsze z pewną egzotyką. Wiem coś o tym, bo
przed laty przed kamerami pokazałem piękno żydowskich zabytków, starych
bożnic i cmentarzy. Po tej audycji niektórzy telewidzowie pisali, że poruszyłem – ich zdaniem – temat tak bardzo odległy od polskiej kultury. Otóż
właśnie, gdy o naszej kulturze mowa, to powiedzmy szczerze, że Żydzi jej
rozwojowi towarzyszyli. Nie podejmuję się dokonania analizy i oceny tego
zjawiska. Po prostu stwierdzam, że ono istniało. Nasze miasteczka dwory, wsie
stanowiły swoistą scenę, na której niemal zawsze występowali Polacy i Żydzi
spleceni ze sobą interesami zgodnymi lub sprzecznymi. Scenariusz dla tego
spektaklu pisało życie, trafiały się w nim epizody komiczne, czasem smutne.
Zakończenie sztuki było niepolskie i nieludzkie zarazem. Żydzi w Polsce jako
odrębna społeczność przestali istnieć. Pozostały po nich tylko wspomnienia
dla nas starszych wciąż jeszcze żywe. Dla powojennych pokoleń problem
żydowski jest czymś odległym, niepojętym, nieznanym. Pisząc dziś o tym, co
przeminęło, czuję potrzebę podzielenia się myślami, które mnie nawiedzają,
a dotyczą właśnie Żydów.
Wyobraźcie sobie miasteczko niewielkie, dwudziestotysięczne, położone
nad rybną rzeką i rozległymi łąkami. Takich skupisk ludzkich było w Polsce
dużo i nasza kultura wiele swoich specyficznych cech właśnie im zawdzięcza.
Najważniejszą część miasta stanowił rynek, przy którym stało kilka, a może kilkanaście murowanych, piętrowych kamienic ze sklepami na parterze. Nieopodal rynku znajdowały się trzy przybytki boże: kościół z wysmukłą sygnaturką,
cerkiew z tuzinem pękatych kopuł oraz bożnica, zwana także żydowską szkołą.
Miała ona dach wielki jak rozpostarty żagiel. W maju, gdy zakwitły bzy, każdy
przybysz nazywał to miasteczko pięknym. Małe drewniane domki wychylały
się z zieleni, ich pochyłe ściany nabierały wówczas jakiegoś bajkowego sensu.
Okienka domów otwierano, a na płotach schły czerwone pierzyny i puchowe
poduszki. Tak kolorowo wyglądała wiosna. Drewnianych domów z gankami

Fragment
książki Piękno
utracone,
Arkady, Warszawa 1974,
s. 94–110
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było u nas wiele, prawie tak samo dużo jak krytych gontami szop, stajenek i drewutni. W jesieni, gdy słońce zgasło i opadły liście z drzew, wyglądało to nieco
gorzej. Wtedy spoza płotów przezierała zwykła nędza. Ale już pierwszy śnieg
potrafił to zmienić przykrywając niedostatki białym i nieskalanym obrusem.
Ze sławnych domów tego miasteczka wymienić można klasycystyczny
dwór z filarkami – własność państwa Du Chateau, których przodek przybywszy do Polski z Napoleonem, wybrał miasteczko spośród innych na pewno
nie dlatego, że podobał mu się miejscowy kościół. W tym pałacyku bywał
często Stanisław Staszic, który miał tu rozległe dobra i przyjaciela Żyda, Abrahama Sterna, wynalazcę pierwszej maszyny liczącej. Nieopodal kościoła stoi
sławna plebania, w której urodził się Bolesław Prus, a więc miasteczko to
jest sławne i nazywa się Hrubieszów. Godzi się jeszcze wspomnieć o jego
murowanym szpitalu. W czasach mojej wczesnej młodości pełnił on w zasadzie rolę wielkiego domu przedpogrzebowego. Mieliśmy tu również budynki
carskich koszar, mimo czerwonych ścian smutne jak więzienie. A więzienie
też było, ale niewielkie, czteroosobowe, na miarę ówczesnych potrzeb. W tym
mieście nawiedzanym w zimie przez dyfteryt i szkarlatynę, latem zaś przez
pożary, było aż kilka dzielnic, które odzwierciedlały strukturę ówczesnego
społeczeństwa i istniejące w nim przedziały. Przy ulicy Pańskiej grupowały
się dworki obywateli ziemskich i najbogatszych mieszczan pretendujących
do szlacheckiego pochodzenia. Na Wójtostwie, Pobereżanach i Sławęcinie –
trzech przedmieściach – mieszkali rolnicy i ogrodnicy – coś więcej niż chłopi.
Miejska biedota gnieździła się w domkach i lepiankach stojących na tyłach
kościoła, szpitala i rynku.
Istniała też odrębna dzielnica żydowska, takie nasze Zatybrze. Znajdowała się ona nad błotnistą odnogą rzeki, obejmowała ulice: Wodną, Jatkową,
Łazienną.
Z kościelnego wzgórza można było widzieć szarozielone dachy żydowskich
ruder, szopek i chlewików. W tej dzielnicy panowała wielka ciasnota, domy
tłoczyły się, stały nie tylko jeden przy drugim, ale nawet jeden na drugim.
Określenie takie jest pozornie nielogiczne, ale owe rozbudowane poddasza,
facjatki, powyginane połacie dachów tworzyły jakąś osobliwą sferę architektury
nieistniejącej w innych częściach miasta. Żydowska dzielnica charakteryzowała się tym jeszcze, że drzewa i kwiaty należały tu do rzadkości. Działo się
tak dlatego, że pomiędzy budynkami i błotnymi topielami po prostu nie było
miejsca na zieleń w jakiejkolwiek postaci. Może przez to, gdy szliśmy z mamą
na cmentarz, umorusane żydowskie dzieci zachwycone barwnymi bukietami
biegły i wyciągały chude ręce, prosząc o jeden bodaj kwiatek.
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Tajemnicze zaułki żydowskich ulic pociągały mnie od najwcześniejszej
młodości. W stosunku do naszej dzielnicy żydowskie środowisko tworzyło
egzotyczny świat piękna zupełnie odrębnego. Przy ulicy Wodnej mieszkali
rybacy, powroźnicy i mydlarze. Pierwsi przechowywali swój towar w pakach
w rzece. Te skrytki na ryby przykute do grubych pali pomyślano chytrze:
w ich wnętrzu były przegrody, dzięki którym karasie nie musiały obawiać się
sąsiedztwa szczupaka. W targowy dzień żywe ryby wydobywano ze skrzyń
i w blaszanych naczyniach przenoszono na stragany. Rybacy zachwalali ich
świeżość i wyborny smak.
Powroźnicy już od wczesnej wiosny rozpoczynali swą pracę na okolicznych
pastwiskach. Ustawiali tu swe wielkie, skrzypiące koła, za pomocą których
skręcali powrozy i grube liny. Ich rzemiosło stanowiło jakąś dawną, przez
lata doskonaloną umiejętność. Dziś już nikt nie wie, jak wyglądał warsztat
prawdziwego powroźnika, i nikt nie uwierzy, jakie długie liny na nim skręcano.
Najbardziej uciążliwi dla otoczenia byli mydlarze. Przy ulicy Wodnej było
kilka sklepionych piwnic, w ich wnętrzach znajdowały się okopcone piece.
Właśnie tam Żydzi wytapiali tłuszcz potrzebny do fabrykacji mydła. Smrodliwy
dym i zapach łoju unosił się zawsze nad tą ulicą pełną błota i brudu. Mimo
to ludzie żyć tu musieli. Tu rodzili się i umierali, nie wiedząc nawet być może,
że istnieje inny świat.
Ulice żydowskiego miasta roiły się od tajemniczych zakamarków, mrocznych sieni, wąskich przejść. Tylko tu można było zobaczyć aż tak małe okienka,
aż tak strome schody i aż tak olbrzymie kałuże.
Zastanawiam się teraz, czy istniała w naszych małych miasteczkach jakaś
odrębna, żydowska architektura? Wydać by się mogło, że absolutnie nie…,
a jednak… Niektóre domy miały przecież w sobie jakiś nieuchwytny, trudny
do opisania charakter, żydowski charakter. Jeszcze dziś jeśli widzę stary dom
zachowany i trwający pomiędzy nowoczesnymi blokami, potrafię bezbłędnie
powiedzieć, czy przed wojną należał on do Żydów czy chrześcijan. Łatwo to
rozpoznać, już od drzwi frontowych zaczynając. W futrynie tych drzwi, z prawej strony, zobaczycie skośne wycięcie, w którym niegdyś umieszczany był
zwitek pergaminu z pewnym świętym tekstem. Podczas okupacji żandarmi
niszczyli bagnetami ów schowek, pastwiąc się nad kartką z hebrajskimi literami. Nie wiedzieli, lub wiedzieć nie chcieli, że rozprawiają się z Dekalogiem
Mojżesza, owym osobliwym zbiorem nakazów, których jak dotąd sensu czas
nie potrafił ani podważyć, ani obalić. Ale to drobiazg niewiążący się z architekturą. Patrzmy więc dalej. W każdym żydowskim domu były mocne, zamykane
od wewnątrz okiennice. Stanowiły one coś więcej niż zwykły detal architektury.
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Zapytacie dlaczego?… Jaka szkoda, że nie może wam tego wyjaśnić Żyd. Niewątpliwie odpowiedziałby tak:
– Pan szanowny pytasz po co są okiennice? To ja panu odpowiem. Teraz czas
nie jest spokojny. W Dubnie okiennice uratowały rabina. Bandyci i złodzieje
bardzo ich nie lubią, ale za to my lubić je musimy. Prawdziwy dom to on musi
mieć okiennice z przewleczkami. Ja panu jeszcze powiem to, że w jednym
oknie trzeba pozostawić taki otwór, żeby zobaczyć ogień.
W tym miejscu zapytalibyście waszego rozmówcę, o jaki ogień mu idzie.
Odpowiedziałby:
– Nocny pożar jest najgroźniejszy, już paru Żydów straciło życie i majątek
przez nocny ogień. Lufcik w okiennicy to rzecz bardzo potrzebna, tamtędy
można zobaczyć blask płomieni.
Otóż owe okiennice z przewleczkami i lufcikiem stanowiły w domach
żydowskich element wielkiej wagi. Mocne, starannie okute można było otworzyć tylko od wewnątrz. Specjalne otwory w ścianach służyły do wprowadzania
żelaznych sworzni, w które wkładano przewleczki. A że otwory w ścianie są
uciążliwe, przy każdym z nich na sznurku lub łańcuszku wisiał drewniany
kołek, którym uszczelniano dom, w czasie gdy okiennice pozostawały otwarte.
Spójrzmy teraz na dach żydowskiego domu. Odnajdziemy tam osobliwą
konstrukcję wiążącą się z nakazami religii. Za pomocą drewnianych bloków
i prowadnic część połaci dachowej można było przesunąć tak, że w dachu
powstawał wielki otwór. To urządzenie niekiedy bardzo chytrze skonstruowane, wiązało się z jesiennym świętem kuczek, czyli namiotów. Niektórzy
Żydzi – w myśl dawnej tradycji – budowali wtedy na własnych podwórkach
nędzne, poszyte trzciną klecie, bogatsi podnosili jedną z dachowych połaci
i ucztowali bezpiecznie na poddaszu, bo tak kazały zwyczaje. Oto kilka zaledwie cech wyróżniających żydowskie domy. Wydaje się jednak, że poza tymi
widocznymi odrębnościami w grę wchodzą tu jeszcze sprawy inne, głębsze.
Żydzi w naszych miastach tworzyli odrębne społeczności, wzajemnie popierali
się, byli na ogół samowystarczalni. Ich domy wznosili najczęściej żydowscy
cieśle. Te domy, ze względu na odrębną obyczajowość, charakter pracy właścicieli zajmujących się handlem, musiały być inne zarówno w układzie, jak
i wyglądzie. W parterach żydowskich domów znajdowały się przeważnie
sklepy, magazyny, niekiedy warsztaty usługowe, takie jak magiel, olejarnia,
krupiarnia. Mieszkania ciasne i niewielkie umieszczano wówczas na poddaszu.
Obserwować też można było wśród Żydów tworzenie się pierwszych spółek
budowlanych, jakby zalążków spółdzielni. W wyniku ich działalności wznoszono domy dla czterech lub sześciu właścicieli. Wszystkie mieszkania w tej
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budowli były do siebie bardzo podobne na skutek powielania pod wspólnym
dachem typowej jednostki mieszkaniowej. Powstawały więc domy wielkie,
pakowne o ciekawym wyglądzie. Takich domów chrześcijanie nie budowali.
Sądzę więc, że w naszym budownictwie małomiasteczkowym do wybuchu drugiej wojny światowej istniał jakiś bliżej niezbadany nurt architektury
żydowskiej. Kiedyś był on zapewne bardziej widoczny, później w miarę zacierania się odrębności obyczajowych Żydów zaczął słabnąć.
A że zjawisko modernizowania się ludności istniało – jest rzeczą pewną.
Czarne chałaty i pejsy tuż przed wojną stawały się przeżytkiem. Żydowska
młodzież bynajmniej nie wyrzekając się tradycji, powoli wyzwalała się spod
uciążliwych nakazów. Nie uwierzycie, przecież jeszcze ja pamiętam rozwieszone wokół żydowskiej dzielnicy druty stanowiące tzw. żydowskie niebo.
Te druty określały granicę szabasowych spacerów. Później zjawiły się słupy
elektryczne i linie telefoniczne, a „żydowskie niebo” zostało zdjęte.
Zastanawiam się, w czym tkwił urok małomiasteczkowej architektury i dlaczego potrafiła ona aż tak bardzo oddziaływać na ludzi? Dziś architektura ta
stała się zjawiskiem przebrzmiałym. Można jeszcze tu i ówdzie zobaczyć stary
dom, ale najczęściej wisi na nim tablica z napisem „do wyburzenia”. Za kilka lat
oblicze naszych miasteczek zmieni się zupełnie i to, o czym mówimy, stanie się
już tylko odległym wspomnieniem. I tu rodzi się jakiś żal za przeszłością, bo
przecież właśnie ta architektura sprzed stu, a nawet pięćdziesięciu lat stanowiła
ramy dla jednego z ciekawszych rozdziałów historii naszego narodu. Była tak
bliska nam i stosunkowo tak mało poznana. W czym więc tkwi jej osobliwy,
niepowtarzalny urok? Jeśli dziś postulujemy więź architektury z krajobrazem, to powiedzieć trzeba, że budowle naszych miasteczek, ich ulice i place
były znakomitym uzupełnieniem pejzażu. Skala domów odpowiadała potrzebom ówczesnego człowieka. Ich forma wywodziła się z potrzeb i możliwości,
odpowiadała ona warunkom ludzkiego życia. W tej architekturze nie istniało
nic narzuconego. Jeśli zjawiały się nowe rozwiązania lub motywy zdobnicze,
musiały one być wcześniej sprawdzone. Nasza architektura rozwijała się w oparciu o społeczną aprobatę. Nie wszystko, co nowe przyjmowało się, wzrastało
i wydawało owoce. Być może nie zawsze zdajemy sobie sprawę z tego, że ów
społeczny osąd w głównej mierze profilował odrębność naszego budownictwa.
Ponadto o charakterze naszych miasteczek decydował czas. Architekturę
tworzyło jeszcze bardziej życie niż budowniczowie. Domy rozrastały się i przeinaczały. Drewniana tkanka budowli miała niemal moc rozrodczą.
Kiedyś dawno na pustym placu wzniesiono dom, taki zwyczajny, z niewielkim ganeczkiem wspartym na słupach. Obok niego postawiono komórkę
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na drewno. W kilka lat później ganek zmieniono na werandę, w komórce
wybudowano piec, ktoś tam zamieszkał. Wprowadzenie tych zmian było
początkiem dalszych przeobrażeń. Oto postawiono inną komórkę, przy niej
małą szopkę. Na poddaszu głównego domu urządzono mieszkanie, co spowodowało konieczność budowy schodów. Ktoś wpadł na pomysł urządzenia
na podwórzu letniej kuchni. Każdy rok niósł ze sobą coś nowego, przy czym
wciąż dobudowywano, a niczego nie burzono. Mnożyła się liczba krokwi, gontów, okien. Przestrzeń wciąż dzielono przegrodami pionowymi i poziomymi.
Pomiędzy tymi grodziami z belek, słupów i desek człowiek podporządkował się
rytmowi ówczesnego życia. Sześć dni pracował siódmego odpoczywał, myślał
o wychowaniu dzieci, spokojnie oczekiwał śmierci. Tylko czasem spoglądał
ku górze i gdy ujrzał nad sobą ciemny przestwór błękitu, czuł podświadomą
radość z tego, że żyje.
To przedziwne narastanie architektury, dodawanie małych daszków do
dużych dachów, urządzenie mieszkań na niedostępnych strychach, zmiana
komórek na izby dokonywała się w środowisku biedoty. Właśnie gdzieś
w żydowskich dzielnicach nad miarę zagęszczonych, rządzących się własnymi
prawami, pośród których w równej mierze nie było miejsca ani na rozważania
o higienie, ani zastanawianie się nad estetyką.
Ciekawe jest to, że piękno nieproszone i pogardzone zjawiało się tam
mimo wszystko.
Pozwólcie, że przywołam przed wasze oczy obraz tej bliskiej, a zarazem
już dzisiaj tak odległej architektury.
Jest lipiec, kończy się upalny dzień. Niebo na zachodzie stało się złote
i purpurowe. Gdzieś od łąk wiatr przyniósł zapach skoszonych traw. W powietrzu unoszą się roje drobnych muszek. Jest ich tyle, że przypominają kłęby
dymu. Od wielu tygodni nie spadła kropla deszczu. A gdyby tak odwiedzić
żydowską dzielnicę? Mamy dziś piątek, wkrótce rozpocznie się szabas. Dzięki
suszy, błotna topiel zalegająca ulice upodobniła się do starego, spękanego
rzemienia. Z obydwu stron ulicy leżą wydeptane kładki, których teraz nikt nie
używa. Kładki są cudownym urządzeniem, wznoszą się ponad ulicą. Gdyby
nie one, wiosną i jesienią w ogóle nie można byłoby przejść błotnistym korytem. W tym czasie nawet pogrzebowe kondukty kroczyć muszą po kładkach,
co nie jest łatwe. Mówiono, że jeszcze kiedyś za carskich czasów na tej ulicy
utopił się kozak wraz z koniem. Śmiałek chciał późną jesienią przejechać
wzdłuż ulicy. Błoto pochłonęło go i tylko lanca sterczała. Ale ta opowieść jest
zapewne nieprawdziwa, bo teraz, gdy błoto wyschło, nie widać w ulicy aż tak
głębokiego dołu.
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Tuż przy kładkach, niepoprzedzone żadnymi ogródkami, stały domy, jeden
obok drugiego. O zmroku na tle purpurowego nieba ich sylwety o stromych,
wygiętych dachach wyglądały jakoś drapieżnie. Było cicho i uroczyście. Pustą
ulicą wśród czerwonego kurzu szedł Szames, sługa synagogi. Podchodził
do każdego domu i swą zagiętą laską stukał do drzwi. Dwa uderzenia laski
krótkie, nerwowe i jedno długie nieznoszące sprzeciwu. Szames przypominał
o tym, że zbliża się czas, gdy szabas powinien się rozjaśnić. W sobotę rano
sługa świątyni raz jeszcze przejdzie ulicami żydowskiego miasta, będzie wtedy
wołał śpiewnym głosem „Sztejc auf ” to znaczy „wstawajcie, czas na modlitwę”.
Ale to stanie się dopiero jutro.
Na razie na łąkach odezwały się derkacze, a niebo poczerwieniało jeszcze
bardziej. Zanim słońce skryło się za horyzontem, w żydowskich domach
pozamykano okiennice i zapalono szabasowe świece. Ich nikłe płomyki
migocą tylko w niezasłoniętych oknach poddaszy. Żydowski siódmy dzień
odpoczynku rozpoczął się w piątkowy wieczór. Za kilka chwil z wszystkich
domów wyjdą umyci, odziani w długie chałaty Żydzi. Każdy z nich skieruje
swe kroki do domu modlitwy lub synagogi. Każdy będzie niósł pod pachą
pękatą, aksamitną torbę z przyborami niezbędnymi do chwalenia Boga, będą
szli wolno i dostojnie, jak przystało na Izraelitów. A później powrócą do domu
na szabasową kolację.
Stałem pośród tego przesyconego czerwienią światła i patrzyłem. I wtedy
zjawił się ktoś za mną i powiedział:
– Słuchaj, wnuku malarza. Po coś przyszedł na ulicę Łazienną, czego tu
szukasz?
Wysoki Żyd z czarną jak krucze pióra brodą poklepał mnie po plecach.
Wtedy nie potrafiłem mu odpowiedzieć. Dziś wiem, że szło mi o spotkanie
ze Starym Testamentem, który tak wspaniale zilustrował Gustaw Dore. Tamta
książka poświęcona jest też Żydom, takim jak ci nasi z Łaziennej ulicy. Tak
pojmuję to dzisiaj, a wtedy powiedziałem:
– Panie Majrycku! Czy pan idzie teraz do bożnicy modlić się?
– A gdzież ja mam iść w piątek wieczór?
Pamiętam dobrze tego Żyda. Majrycek potrafił na pakunkowym papierze
rysować wspaniałe ornamenty, które później wycinano z desek. Był cieślą
z dziada pradziada. Jego rodzina wywodziła się z Litwy. Żydowski cieśla na
pewno nie wiedział, że kiedyś żył jakiś Palladio. Umiał jednak bezbłędnie
narysować toskański porządek i jońską głowicę. Wzniesione przez niego
ganki odznaczały się naprawdę wielkim artyzmem. Wiedziano o tym nie
tylko w naszym mieście. Majrycek pracował również dla okolicznych dworów.
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Ten człowiek, poza wprawą, musiał mieć olbrzymi architektoniczny talent.
Mój dziadek wykorzystywał go do zadań specjalnych. Przypominam sobie,
jak żydowski cieśla po cichu i bez rozgłosu wykonywał na zlecenie dziadka
cztery wielkie kolumny do pewnego ołtarza. Przychodził do warsztatu rano,
coś liczył, rysował, później wycinał krążyny. Tak trwało całymi dniami. Na
moich oczach rodziła się kolumna. Obserwując pracę mistrza, spytałem:
– Panie Majrycku, a dlaczego te kolumny muszą być pękate jak beczki?
Żyd podniósł na czoło okulary i powiedział:
– Chłopcze! Skąd w tobie taka ciekawość? Chcesz zostać cieślą czy stolarzem?
– Owszem, chciałbym budować.
– To zapamiętaj, że słupy te będą dźwigały wielki ciężar. Na każdym z nich
będzie siedział anioł!
Majrycek mówiąc to, wydął policzki, a później kończył:
– Gdy te kolumny będą zmęczone, to napęcznieją w pasie. Rozumiesz?
Czy ja to wówczas rozumiałem? Na pewno nie. Dziś muszę zauważyć, że
żydowski cieśla posiadał talent dydaktyczny. Bo jak lepiej wytłumaczyć genezę
antazis, czyli wybrzuszenia kolumny.
Wspomnienie o „żydowskim mieście” musi być skończone nieludzko
i boleśnie, ale zgodnie z prawdą. W 1940 roku hitlerowcy otoczyli tą dzielnicę
kolczastymi drutami. Żandarmi wchodzili poza te druty, bezkarnie wyławiając,
w zależności od kaprysu raz młodych, raz starych Żydów. Odbywały się tam
pogromy takie same jak we wszystkich naszych miastach. Małe, pochylone
od starości domy były świadkami wielkich ludzkich tragedii, o których milczą
biblijne proroctwa. Wielu Żydów rozstrzelano na progach ich domów. Wielu
utopiono w jesiennym błocie. W końcu nastał sądny dzień, gdy wszystkich
zdrowych i chorych, starych i młodych wywieziono na śmierć. Wtedy specjalne oddziały ludzi i psów przeszukiwały strychy i piwnice domów. Domów
drewnianych, licznych. Czy mogły one ludziom stworzyć bodaj pozory bezpieczeństwa? Na pewno nie. Ale człowiek w obawie przed śmiercią własną
oraz śmiercią bliskich mu osób szuka różnych sposobów ratunku.
Stoję właśnie na rogu ulicy Łaziennej. Wybrałem pogodny, lipcowy wieczór,
kiedy niebo okrywa się czernią. Czuję zapach benzyny i słyszę warkot motocykla. Przy krawężniku ktoś otoczony kłębami spalin mocuje się z opornym
silnikiem. Domy przy ulicy Łaziennej są zwyczajne, budowane z pustaków.
Nad ich płaskimi dachami sterczą wymyślnie pogięte telewizyjne anteny, które
tworzą na tle gasnącego nieba dziwaczny, meandrowy ornament. Pozostał
jeszcze jeden dom – rudera bez okien, a właściwie z oknami, poza którymi
widać płomienną czerwień. Należy do świata, który już odszedł.
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Człowiek na motocyklu odjechał, jest cicho. Wiem, że gdzieś na środku tej
ulicy, która zmieniła nazwę i nawierzchnię, znajduje się grób Majrycka. Zamykam oczy i przypominam sobie dawne obrazy. Sprawia mi to jednocześnie ból
i przyjemność. Gdybym tak mógł usłyszeć teraz za swoimi plecami pytanie:
– Wnuku malarza, po coś przyszedł na ulicę Łazienną, czego tu szukasz?
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Wiktor Zin

Budownictwo drewniane Hrubieszowa

Kraj lat dziecinnych! On zawsze zostanie
czysty i święty jak pierwsze kochanie
Adam Mickiewicz

Hrubieszów, jak większość miasteczek polskich, był drewniany. Poza rynkiem,
gdzie grupowały się kamienice, i paroma dworkami wtulonymi w wyniosłe
drzewa, domy mieszkalne miasta i przedmieścia wznoszono z drewna i budowano je na wzór i podobieństwo tych, które spłonęły lub zdążyły spróchnieć.
Ta uwaga ma duże znaczenie dla budownictwa drewnianego nie tylko Hrubieszowa, ale całej Polski. Na prowincji można było to obserwować w sposób
szczególnie wyraźny. Życie ludzkie określone jest wielkością dwucyfrową.
Dzieła architektury są na ogół wielopokoleniowe, a więc czas ich trwania
określają trzy cyfry.
Drewno jest materiałem nietrwałym, stąd też płomień i wilgoć potrafią
przyspieszyć zniszczenie budowli drewnianych. Reguła trzycyfrowego bytu
architektury zostaje tu – za sprawą użytkowników – zachowana. Tylko czy
o nich tu jedynie chodzi? Spójrzmy na sprawę nieco szerzej…
Przedmieście Hrubieszowa Sławęcin rozrosło się wokół jeziora. Właściwie
stanowiło odrębną jednostkę osadniczą, ale mieszkańcy tej – raczej wsi – nazywali siebie mieszczanami. Wokół jeziora rozsiadły się zagrody. Chałupy były
podobne do siebie, a układ budynków powtarzał się. Na podwórku każdej
zagrody rosło wielkie, prawie święte drzewo. Wokół niego tuliły się obórki,
stajenki, spichrzyk. Zagrodę zamykała zajmująca niemal całą szerokość parceli stodoła. Za nią był zamontowany kierat z wydeptanymi przez końskie
nogi ścieżynami w formie regularnych okręgów o promieniu dyszla. Ogrody
zaczynały się tuż poniżej kieratu. Miedze opadające ku rzece, obramiały ojcowiznę. Każdy metr kwadratowy ziemi był tu wykorzystany. Tuż przy stodole
umieszczano grządki kwiatowe, ale inne niż te przed chałupą. Tu rosły kwiaty,
tak by cały rok coś różowiło się, złociło, zachwycało fioletem. A dalej sadzono
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sałatę, szpinak, ogórki, koper. Na samym dole, tuż przy nadhuczwańskich
wierzbach rosła i głowiła się kapusta. Widzę te dawne ogrody. Są bardziej
barwne i finezyjne niż mozaiki w Rawennie.
Patrząc od dołu, widziało się zatem przestwór nieba, a na jego tle rząd stodół ustawionych zwarcie jedna przy drugiej. Rośliny zasłaniały ściany stodół,
ponad nimi wypiętrzały się słomiane strzechy; i te złote, ledwie zeszłoroczne
i te omszałe, pradawne. W strzechach odzwierciedlała się cała gama barw
zgodnych z tonacją pejzażu.
Przymykam oczy i przypominam sierpniową noc, kiedy spadały gwiazdy.
Nagle pomiędzy dachami pojawił się płomień, jasny i szybki. Języki ognia
biegły po kalenicach i narożnych kicicach. Płonące wiechcie słomy przerzucały się z dachu na dach. Wnet ogień objął całą połać wsi, wysokie, ciemne
jesiony zaróżowiły się od dołu. To był rok 1935, a może nieco później. Tej nocy
spłonęło kilkanaście zagród. Tragedia – dopust boży. Za dwa lata oglądałem
to miejsce. Stodoły stały jak przed pożarem. Czyż mogło być inaczej? Jeśli
zostały niedopalone deski lub belki, używano je po raz wtóry. Jakaż to piękna
cecha tych, którzy w ten sposób postępowali. Te pokolenia stanowiły jakieś
ogniwa przekazu historii. Mam to udokumentowane od roku 1838 w relacjach
dziadka i pradziadka. A wcześniej było podobnie. Więź między pokoleniami
tworzyła niefałszowaną historię.
Hrubieszów miał kilka przedmieść. Wymienię choćby Pobereżany czy
Wójtostwo. Ciekawe, ale każde z tych skupisk zabudowy stosowało nieco
odrębne formy, głównie detalu architektonicznego, ganków, obramień okiennych czy nawet dachów. Pobereżany położone przy zamojskim trakcie upodobały sobie dach dwuspadowy z naczółkiem. Na Wójtostwie przeważały dachy
dwuspadowe ze szczytami. Domy w pobliżu centrum miasta (dawnej wyspy
okolonej dwoma ramionami Huczwy) kryte były gontami, miały wsparte na
dwóch słupach ganki. Udawały drewniane dworki, ale „folwark” Mszaneckich,
położony na odległym przedmieściu Michałówka, mimo daty na belce 1828,
zawsze kryty był strzechą. Przedstawiony na rysunku dworek – o czym wiem
z pamiętników dziadka – gościł pod swą strzechą i pułkownika Józefa Dwernickiego późniejszego generała i Kaspra Bromirskiego. Podczas hitlerowskiej
okupacji, na strychu tej historycznej budowli mieściła się przez pewien czas
radiostacja Armii Krajowej. Dziś nie ma śladu po tym podmiejskim dworku.
Kiedyś otaczał go park, resztki jego snują mi się w pamięci, ale wspomnienie urywa się nagle. Zdążyłem wykonać inwentaryzację tej budowli i serię
rysunków ważnych dla historii naszej architektury. Ukazują one jak wieńcową
konstrukcję drewnianą usiłowano upodobnić do murowanej. Jak formowano
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narożne pilastry. W końcu ukazują kolumny ganku będące odległą repliką
antycznego porządku doryckiego. W opisywanym obiekcie zachowały się
fragmenty pierwotnych urządzeń ogniowych, resztki kominków wykonanych
z ceglanego gruzu i gliny nadającej – wspólnie z konopnym płótnem – miękkie,
obłe kształty detalom kapy i budowy paleniska. Dziś nic nie pozostało z tego
obiektu. Jeszcze dziesięć lat po okupacji służył ludziom i świadczył o historii.
Każdy dom mieszkalny należy do jakiegoś typu budowli, wiąże się z obyczajowością epoki, w której powstał. Wielu naukowców opisujących stare domy,
na pewno słusznie poświęca wiele uwagi ich rozplanowaniu, konstrukcji,
charakterowi detali. Istnieje jednak inne spojrzenie na architekturę. Można
główny akcent dociekań oprzeć o ludzi, którzy tu rodzili się, żyli, umierali.
Historię domu można mierzyć ilością urodzin i zgonów powiązanych z każdym mieszkaniem. Przypominam narożnik ulicy Kilińskiego i opadającej ku
Huczwie ulicy Ciesielczuka. W mojej młodości stały tu dwa domy drewniane
zagospodarowujące narożnik. Posesja należała do Dobrzańskich. Niewielkie
drewniane domy stały tuż obok siebie. Towarzyszyły im ogrodzone bielonymi
płotkami ogródki i wyniosłe drzewa. W pamięci dziecka odzwierciedliło się
jednak coś, co jest – być może – kluczem do naszej drewnianej architektury
małomiasteczkowej. Zadziwił mnie labirynt przejść i przesmyków utworzonych pomiędzy dwoma domami, szopką, kurnikiem i ustępem. Drewniane
kładki wytyczały drogę. Zawieszone na różnych poziomach daszki osłaniały
przechodniów od deszczu i zamieci. Przypominam te zaułki, w których ustawiono beczki, cebry i szafliki do zbierania deszczówki. Kto projektował tę
bajecznie malowniczą scenerię? Dziś po latach, wiem. Małe miasteczka są
dziełem rodzących się, wciąż zmiennych potrzeb i przypadku tworzącego
niepowtarzalne efekty. Trudno tu mówić o jednorazowym określonym akcie
twórczym. Ta architektura została zbratana jak żadna inna ze zmiennością
czasu. Najlepiej spostrzeżenie to zilustrują zamieszczone tu rysunki nieistniejącego już Hrubieszowa. Dziś z obydwu opisywanych domów w narożnej parceli
nie pozostało nic. A przecież ja pamiętam, gdy przy schodach prowadzących
do ganku pierwszego domu, zatrzymały się sanie, z których szczęśliwi rodzice
wynosili dziecko niedawno ochrzczone, owinięte w powijaki, bo czas becików
jeszcze nie nastał. Zaraz później widzę mieszczan w granatowych sukmanach,
maciejówkach i tyszowieckich butach. Obok nich stoją okutane w wełniane
chusty kobiety. To była zima. Wiosną przy tych samych schodach ustawiono
żałobne chorągwie, przypominały sylwety rosnących tu świerków. Ktoś się urodził, ktoś odszedł odprowadzony na cmentarz, a domy wciąż trwały. Pamiętam
też, gdy dziadek trzymający mnie na rękach, powiedział szeptem: – Pamiętam
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pogrzeb pana Dobrzańskiego, popełnił samobójstwo, ale to było dawno, prawie pół wieku temu. Nic nie zmieniło się tu, tylko świerki urosły. Dziś patrzę
na pusty narożnik i wypiętrzające się ponad nim bloki. Moja wyobraźnia nie
potrafi ogarnąć, jak to się działo, że na tak znikomej przestrzeni zmieściło się
aż tak wiele treści? Na parceli mego dziadka przy ulicy Kilińskiego nr 10 zachował się tzw. stary domek. Jest to lepianka, dawna wozownia, w której mieścił
się później dziadkowy warsztat. Tu przy glinianym piecu wychował się Paweł
Gajewski, późniejszy profesor malarstwa, powiązany najpierw ze Lwowem,
później z Gdańskiem, zawsze z Hrubieszowem i rodzinnymi Putnowicami.
W opisywanym domu, który zachował się do naszych dni spędziłem najwcześniejsze lata swej młodości. Miałem tu własny kąt, w dużym pokoju, gdzie stała
sztaluga, etażerka i niewielki stolik, na którym odrabiałem lekcje i rysowałem.
Domek liczy 130 lat, a może i więcej. Wnet rozpadnie się i nikt go nie odbuduje
w pierwotnej formie. Przestał być potrzebny. Umiera powoli i dostojnie.
Budownictwo drewniane mego Hrubieszowa miało swe nieopisane dotychczas obszary. Oto przy ulicy Długiej, później Narutowicza znajdował się dom
z roku 1865. Należał do Żydów. Jego osobliwością było to, że został pomyślany
jako obiekt wielorodzinny (co znalazło potwierdzenie w hipotecznych zapisach). W domu tym istniały dwa wejścia w elewacji frontowej i po jednym
w każdej elewacji szczytowej. Znajdowało się w nim osiem wyodrębnionych
jedno- i dwupokojowych mieszkań, tulących się do trzech przewodów kominowych. Świadczyły o tym trzy okopcone dymniki rozsiadłe na kalenicy dachu.
Z dwu sieni podłużnej budowli jednobiegowe, strome schody prowadziły na
pięterko, gdzie w facjatkach mieściły się warsztaty – krawiecki i szewski –
należące do zamieszkałych na parterze właścicieli. A właścicieli-udziałowców
było ośmiu. Od strony szczytowej, wschodniej i zachodniej umiejscowiły się:
herbaciarnia i magiel.
A więc usługi, co znaczyły dwa szyldy. Na jednym namalowany był czajnik
i samowar, na drugim zaklinowany walec drewniany, spod którego wysuwała
się biała i gładka tkanina, obrus lub prześcieradło. Sądzę, że wygląd tego domu
wynikał z jego wielomieszkaniowej struktury. Przypomnijmy: rok 1865. Jakieś
małomiasteczkowe zalążki spółdzielczości mieszkaniowej. Mój dziadek Szymon wiązał ten dom z pamięcią „ministra”. Tak kiedyś określano krótko ks.
Stanisława Staszica. Plan domu miał ponoć wykonać jakiś sławny warszawski
architekt. Tyle tylko, że on zaprojektował dom murowany, a Żydzi zgodnie
z tradycją wybudowali go, korzystając z usług i wiedzy swych cieśli.
Najboleśniejsze jest to, że ów dom pomierzony przez studentów Krakowskiego Wydziału Architektury dotrwał do 1975 roku. Piszący to miał
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przyrzeczone przez ówczesnego wojewodę zamojskiego (sesja o budownictwie
drewnianym w Hrubieszowie), że zachowa opisywany obiekt „za każdą cenę”.
Niestety, wkrótce po sesji został – niby samowolnie – zburzony. Dziś w jego
miejscu znajduje się parking.
Wspominam też dom położony nieopodal nieistniejącej dziś murowanej
synagogi. Patrzyłem na niego z podziwem i bojaźnią. Uczucie pierwsze rodziła
świadomość, że właśnie tu mieszkał przyjaciel ks. Stanisława Staszica, Abraham Stern. Uczucie bojaźni rodził fakt, że dach domu uszczelniały wiechcie
słomy, a pochyłe ściany jakby przepowiadały czas zawalenia się. Nastąpiło to
podczas letniej burzy w roku 1938. Mój dziadek wykonywał wtedy polichromię
w synagodze i to stanowi mój nośnik pamięci.
Tuż obok domu Abrahama Sterna, wynalazcy pierwszej w świecie maszyny
liczącej, stał obszerny zajazd z tak pięknymi detalami naszej ciesiołki, że stanowiły one zestaw niemal równy tym, które przekazywał nam Jan Matejko
w Wiśniczu, przed pożarem drewnianego miasta. Wspomniana karczma
pochodząca z początków ubiegłego stulecia była przedmiotem pracy dyplomowej wykonanej pod moim kierunkiem na krakowskim Wydziale Architektury. Została dokładnie zinwentaryzowana, nakręcono o niej film. Koniec
budowli był znamienny, niemal symboliczny. Zburzono ją w ramach czynu
pierwszomajowego. Stanowi to w istocie jakiś niemal symbol. Podczas kilkuletnich prac wakacyjnych, studenci Politechniki Krakowskiej wykonali wiele
rysunków i fotogramów zabudowy drewnianej Hrubieszowa, przeważnie
z drugiej połowy ubiegłego stulecia. Pomiędzy nimi doszukałem się pewnego
osobliwego typu budowli, który wystąpił na obrzeżu miasta i powtórzył się
w pięciu różnych przykładach prezentujących wspólne cechy rozplanowania,
konstrukcji, a nawet skali. Jądro tego domu stanowiły dwa wielofunkcyjne
piece ustawione przy kolebkowo sklepionej izdebce, którą nazwać można
przestrzenią operacyjną dla dwu trzonów kuchennych i pieców chlebowych.
Do tej ciemnej przestrzeni wchodziło się z dwu stron, pod łukami, przez
sionki wyznaczające zewnętrzne, wzdłużne ściany domu. Mamy więc coś, co
przypomina przelotową sień w środkowej partii murowaną. Tylko po co wybudowano tu aż dwa symetryczne piece, trudząc się nad spędzeniem przewodów
kominowych do jednego dymnika. Dom kryty był strzechą, z każdej strony
traktu środkowego znajdowały się dwa pomieszczenia – izba duża i mniejsza,
zwana „komnatką”. W jednym z opisywanych domów zachował się – poza
budowlą – pierwotny sposób użytkowania domu i to jest najciekawsze. Jedną
jego połowę zajmowała czteroosobowa rodzina Ciesielczuków (nazwisko
częste w Hrubieszowie). Drugą połowę o identycznej powierzchni i układzie
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zamieszkiwała zupełnie inna rodzina. Trzy pokolenia wstecz spokrewniona
była z Ciesielczukami, o czym mieszkańcy domu nawet nie wiedzieli. Dwie
gospodynie musiały jednak piekąc chleb lub gotując strawę spotykać się w sklepionej, oświetlonej tylko płomieniami ognia izdebce. W opisywanym domu,
na środkowej belce (w dwu dużych izbach) odnaleziono wycięte daty 1772.
Wydaje się, że mamy tu do czynienia z najstarszym ze znanych dotychczas
drewnianych domów, które z czasem otrzymają nazwę bliźniaków. Budowa
nowych osiedli, wytyczanie nieistniejących wcześniej ulic sprawiły, że z domów
tych nie zachował się żaden. Zresztą obecnie obserwujemy w Hrubieszowie
istnienie kilku zdewastowanych zabytkowych budowli, które muszą być zburzone. Jedyne ich ślady pozostaną w formie inwentaryzacji w Archiwum Instytutu Historii Architektury i Konserwacji Zabytków Politechniki Krakowskiej.
W artykule tym celowo nie zamieściłem pomiarów i planów. Starałem
się oddać atmosferę swego dzieciństwa. Piszę to, stojąc na glinianym wzgórzu kościoła św. Stanisława Kostki. Obrzeże starego cmentarzyska stromym
urwiskiem opada ku Huczwie i podmokłym łąkom. Badania wykazały, że
istniejący tu wąwóz łączył się z brodem i stanowił jeden z wjazdów do miasta. Zamykam oczy i widzę kryte gontami dachy, okopcone kominy, zaułki
podwórek zabudowanych szopkami i komórkami. To ulice: Wodna, Ludna
i Jatkowa. Żydowska dzielnica miasta. Tu grupowała się najgęstsza zabudowa,
istniały klapy w dachach do otwierania w święto namiotów. Poczułem nawet
przykry zapach dymów unoszących się nad paleniskami wytapiaczy łoju.
Wszystko przeszło, zmieniło się, zginęło. Nie ma ani Żydów, ani ich dzielnicy.
Przebrzmiał czas strzech, sukman, maciejówek. Myślę o tym, zdając sobie
sprawę, że… „przeżytych kształtów żaden cud nie wróci do istnienia”. Mam
tylko tę satysfakcję, że nigdy nie wyrzekłem się swego drobnomieszczańskiego
pochodzenia, które jest dla mnie swoistym zaszczytem. Wbrew obiegowym
powiedzonkom o kulturze mieszczan, nie tych z metropolii – a tych z małych
drewnianych domków i lepianek.
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Wiktor Zin (1925–2007)

Architekt, profesor Politechniki Krakowskiej, popularyzator wiedzy o historii
architektury polskiej, felietonista, autor programu telewizyjnego Piórkiem
i węglem, twórca scenografii do spektakli i oper, autor prac plastycznych oraz
licznych publikacji naukowych, książkowych i prasowych.
Wiktor Zin ukończył studia na kierunku architektura w Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. W 1979 roku otrzymał tytuł profesora zwyczajnego,
a w 1998 roku doktorat honoris causa Politechniki Krakowskiej.
Początkowo pracował jako asystent i adiunkt w krakowskiej Akademii
Górniczo-Hutniczej, następnie przeniósł się na Politechnikę Krakowską. Tam
kierował Instytutem Historii Architektury i Konserwacji Zabytków, był również
dziekanem Wydziału Architektury. Zajmował stanowiska prorektora Europejskiej Akademii Sztuk w Warszawie, kierownika Ogólnopolskiego Studium
Konserwacji Zabytków Urbanistyki i Architektury przy Politechnice Krakowskiej, kierownika Katedry Historii Sztuki i Kultury Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie, wykładowcy Akademii Górniczo-Hutniczej
w Krakowie.
Obok pracy naukowej zajmował się także działalnością na rzecz Krakowa
oraz architektury i zabytków całego kraju. W latach 1958–1964 był głównym architektem Krakowa, ponadto kierownikiem badań Staromiejskiego
Zespołu Krakowa, przewodniczącym Krakowskiej Komisji Konserwatorskiej,
a także prezesem i wiceprezesem Towarzystwa Miłośników Historii i Zabytków
Krakowa. W latach 1977–1981 piastował funkcję generalnego konserwatora
zabytków w randze wiceministra kultury i sztuki.
Wiktor Zin był członkiem Rady Stowarzyszenia Architektów Rzeczypospolitej Polskiej, Towarzystwa Opieki nad Zabytkami. Pełnił również funkcję
kanclerza kapituły odznaczenia Polonia Mater Nostra Est.
Wiktor Zin był powszechnie znany jako autor cyklu telewizyjnego Piórkiem
i węglem. Był także autorem cykli Klub pod Smokiem; Szperacze; Spotkanie
z zabytkami; Dźwięk i linia; Być tutaj; Nad Niemnem, Piną i Prypecią; Spotkanie
z prof. Zinem; Sztuka patrzenia; Nasze korzenie; Opowieści domu rodzinnego.
Prowadził również audycje radiowe, m.in. Półgłosem i ciszą w Radiu Bis.
Joanna Zętar
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Miasteczka Lubelszczyzny,
w których występowały
drewniane domy podcieniowe

Biłgoraj
Miasto lokowane w 1578 roku przez Adama Gorajskiego, w XVII i XVIII wieku
należało do rodzin Szczuków i Potockich. Od 2 połowy XVI wieku w Biłgoraju
rozwijało się rzemiosło, od XVII wieku – przemysł sitarski. Wraz z lokacją
miasta Adam Gorajski założył zbór kalwiński, który działał do 1676 roku.
W XVII wieku zaczęła działać parafia rzymskokatolicka, która pierwotnie
użytkowała drewniany kościół ufundowany w 1704 roku. Pierwsza wzmianka
o cerkwi prawosławnej pochodzi z 1654 roku. Wkrótce po założeniu miasta
zaczęli osiedlać się w nim Żydzi.
Podstawą założenia urbanistycznego był kwadratowy rynek z ulicami
wybiegającymi z jego pierzei oraz traktem komunikacyjnym Tarnogród–
Goraj, zlokalizowanym wzdłuż pierzei południowej. Początkowo miasto miało
wyłącznie drewnianą zabudowę. Pierwotna zabudowa pierzei rynkowych była
podcieniowa. Wraz z rozwojem sitarstwa wykształcił się w Biłgoraju typ domu
rzemieślniczego, zwany sitarskim. Był to dom ustawiony szczytem lub frontem
do ulicy, z gankiem wspartym na dwóch słupach, założony na planie prostokąta, z sienią „na przestrzał”. Z jednej strony sieni znajdowały się pracownia
sitarska i pokój o charakterystycznych szerokich, zdwojonych oknach. Jan
Górak podaje, że w Biłgoraju istniały też domy w „typie tatarskim”, ustawiane
zazwyczaj szczytem do ulicy, z charakterystycznym półkolistym nadprożem.
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Goraj
Jedno z najstarszych miast Lubelszczyzny. Prawo miejskie otrzymał prawdopodobnie w 1373 roku, a jego założenie wiąże się z osobą Dymitra z Goraja.
Po wielokrotnych zmianach właścicieli od 1596 roku miasto pozostawało
w Ordynacji Zamojskiej. W 1379 roku zbudowano tu pierwszy drewniany
kościół. Z końca XVII wieku pochodziła synagoga, zniszczona podczas
II wojny światowej. W 1869 roku Goraj został pozbawiony prawa miejskiego.
Od samego początku było to miasto rzemieślnicze, w którym działały cechy
tkacki, kuśnierski i szewski. Nie rozwinęło się w większy ośrodek, między
innymi z powodu bliskiego sąsiedztwa Frampola.
Wraz z lokacją wytyczono kwadratowy rynek, narożami zorientowany na
poszczególne strony świata. Za narożem północnym wytyczono miejsce na
kościół parafialny. Do I wojny światowej zabudowa miasta była wyłącznie
drewniana; kościół parafialny i synagoga były jedynymi budynkami murowanymi. Rynek był otoczony przez domy podcieniowe, ustawione szczytowo, w większości nakryte dachami naczółkowymi, ale – jak pisze Jan Górak
w książce Miasta i miasteczka Zamojszczyzny – „właśnie w Goraju reprezentowane były niemal wszystkie typy dachów: naczółkowy, dalej łamany polski, krakowski, mansardowy, półszczytowy, czterospadowy i dwuspadowy”.
Podcienia domów przyrynkowych były wsparte na profilowanych słupach,
wiele domów miało półkoliste nadproża. W 1902 roku Hieronim Łopaciński,
jako jeden z pierwszych badaczy, opisał domy drewniane z Goraja na łamach
czasopisma „Wisła”.

MIASTECZKO

75

76

MIASTECZKO

Józefów Biłgorajski
Miasto założone w 1725 roku przez Tomasza Zamojskiego, rozrastało się
bardzo szybko, między innymi dzięki rozwojowi rzemiosła – kamieniarstwa
i sitarstwa – oraz za sprawą napływu ludności żydowskiej, która osiedliła się
bezpośrednio po jego powstaniu. W 1723 roku został ufundowany kościół.
Józefów stracił prawo miejskie w 1869 roku. Odzyskał je dopiero w 1988 roku.
Podstawą założenia urbanistycznego Józefowa był kwadratowy rynek.
W centrum rynku stał drewniany ratusz z podcieniami, który spłonął wraz
z pierzeją południową podczas pożaru w 1848 roku. Ta część zabudowy nie
została odbudowana, co spowodowało zmiany kształtu rynku z kwadratu
w prostokąt. Zabudowę przyrynkową stanowiły domy podcieniowe ustawione
szczytem do pierzei. Budynki miały szerokie sienie przejazdowe, niektóre
posiadały poddasza mieszkalne. Były kryte dachami naczółkowymi, rzadziej
półszczytowymi, dymnikowymi lub dwuspadowymi.
Kazimierz Moszyński w artykule Budownictwo ludowe w okolicy Zamościa
zauważa, że podcienia domów w Józefowie wspierały się na pięciu słupach,
zaś ze wszystkich przez niego opisanych miejscowości „najozdobniejszy jest
budynek piętrowy w Józefowie, jego podcieniowe łuki zdradzają obce wzory”
(cytat za: Jan Górak, Podcieniowa zabudowa miasteczek Lubelszczyzny, s. 17).
Drewniana zabudowa Józefowa została zniszczona podczas II wojny światowej. Obecnie w rynku znajduje się jeden dom drewniany.
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Krasnobród
Więcej
o architekturze
drewnianej
Krasnobrodu
na s. 112

Miasto założone jako osada rzemieślnicza, lokowane w 1576 roku prawdopodobnie przez Andrzeja Firleja. Po objawieniu się Matki Boskiej w 1640 roku
i ufundowaniu kościoła w 1690 roku przez Marię Kazimierę Sobieską, stało
się ważnym miejscem pielgrzymkowym. Ludność Krasnobrodu stanowili
głównie katolicy i Żydzi. Pierwsza cerkiew została wybudowana w 1750 roku.
Układ urbanistyczny Krasnobrodu składa się z trzech części: dawnego
zespołu pałacowego (Podzamek), zespołu klasztornego (Podklasztor) oraz
miasteczka. Centrum miasteczka stanowił kwadratowy rynek. Domy podcieniowe znajdujące się wokół niego w większości były ustawione szczytami
do pierzei, a podcienia były wsparte na pięciu słupach. W rynku stało kilka
domów piętrowych, wiele domów miało mieszkalne poddasza. Większość
budynków przykrywały dachy naczółkowe, z mocno wysuniętymi daszkami
okapowymi. Domy z poddaszami mieszkalnymi były kryte dachami dwuspadowymi. Charakterystyczne dla zabudowy przyrynkowej Krasnobrodu było
zróżnicowanie pierzei – każda miała nieco odmienne formy składających się
na nią budynków. Drewniana zabudowa Krasnobrodu została niemal całkowicie zniszczona podczas obydwu wojen światowych. Po zniszczeniach I wojny
światowej odbudowano domy przyrynkowe, nawiązując do tradycji, choć
z pewnymi zmianami – domy sytuowano w układzie kalenicowym, zaczęły
przeważać dachy dwuspadowe, mieszkalne facjatki i ganki umieszczane nad
dolną częścią połaci dachowej.
W 1935 roku domy drewniane Krasnobrodu sfotografował Janusz Świeży.
Obecnie w rynku w Krasnobrodzie nie ma żadnego zabytkowego domu
drewnianego.
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Szczebrzeszyn
Więcej
o architekturze
drewnianej
Szczebrzeszyna
na s. 113

Jako miasto po raz pierwszy jest wzmiankowany w 1352 roku. Świątynie
rzymskokatolickie w Szczebrzeszynie fundował Dymitr z Goraja – kościół pw.
św. Mikołaja w 1394 roku, a kościół pw. św. Katarzyny w 1398 roku. Pierwsza
cerkiew w Szczebrzeszynie istniała prawdopodobnie w 1352 roku. Najwcześniejsza wzmianka o Żydach w mieście pochodzi z 1507 roku. Szczebrzeszyn
jest jedynym niepowiatowym miastem z terenu Zamojszczyzny, które w latach
1868–1869 nie zostało pozbawione prawa miejskiego.
Centrum miasta stanowi rynek, założony na planie prostokąta, z narożami
usytuowanymi do stron świata i traktem komunikacyjnym Zamość–Zwierzyniec przebiegającymi wzdłuż pierzei południowo-wschodniej. W centrum
rynku stoi ratusz, kościoły rzymskokatolickie usytuowano przy trakcie komunikacyjnym, za narożem zachodnim usytuowano cerkiew, poniżej synagogę.
Pierwotna zabudowa mieszkalna Szczebrzeszyna była drewniana. Były to
domy podcieniowe usytuowane do pierzei szczytowo lub kalenicowo.

Tyszowce
Więcej
o architekturze
drewnianej
Tyszowiec na
s. 115

Jedna z najstarszych osad Lubelszczyzny, pochodząca z czasów księstwa czerwieńskiego. Prawo miejskie otrzymała przed 1419 rokiem. W dziejach Polski
miejscowość zapisała się konfederacją przeciwko Szwedom z 1655 roku. Od
najdawniejszych czasów miasto miało charakter rzemieślniczy. Od 1563 roku
działał w Tyszowcach cech szewski. W miasteczku oprócz kościoła parafialnego istniały trzy cerkwie oraz synagoga.
Podstawą układu urbanistycznego jest kwadratowy rynek z ulicami wybiegającymi z naroży oraz przyległą od północy jurydyką Ostrów. Zabudowa
rynku do II wojny światowej była drewniana. Otaczały go domy podcieniowe,
usytuowane szczytami lub kalenicami do pierzei. Oprócz domów parterowych
w rynku stało kilka domów piętrowych, a także domy zajezdne z sieniami przejazdowymi i podcieniami wspartymi na sześciu drewnianych słupach. Domy
były kryte dachami dwuspadowymi z poddaszami mieszkalnymi, dlatego też
wiele budynków miało szerokie facjaty z gankami nakrytymi dwuspadowymi
daszkami.
Drewniana zabudowa rynku w Tyszowcach została zniszczona w czasie
II wojny światowej.
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Wojsławice
Więcej
o architekturze
drewnianej
Wojsławic na
s. 115 i 116

Po raz pierwszy wzmiankowane w 1404 roku, w informacji dotyczącej pochodzenia zapisanych na studia w Krakowie braci Roslay. W 1446 roku Wojsławice
były już miastem, w którym odbył się sejmik ziemi chełmskiej. W 1869 roku
utraciły prawo miejskie. Z 1508 roku pochodzi akt relokacji Wojsławic wydany
przez Hieronima Zaklikę Czyżowskiego, w którym zawarte jest pozwolenie na
budowę jatek, podcieni i komórek wokół ratusza. Jan Górak upatruje w tym
akcie początku podcieniowej zabudowy wojsławickiego rynku.
Drewniane domy podcieniowe w układzie kalenicowym istniały w Wojsławicach jeszcze w okresie międzywojennym. Znajdowały się w zachodniej
i północnej pierzei rynku. Później zaczęto je stopniowo wyburzać i zastępować
domami murowanymi. Do dziś przy zachodniej pierzei rynkowej częściowo
zachowało się kilka drewnianych domów podcieniowych. Są to tzw. domy
wąskofrontowe pierwotnie utrzymane w układzie szczytowym, kryte dachami
dwuspadowymi. Układ uległ zatarciu na skutek licznych odbudów miasta po
pożarach.
Joanna Zętar
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Historie mówione o miasteczkach

Fragmenty relacji z archiwum Historii Mówionej
Ośrodka „Brama Grodzka – Teatr NN”

Frampol przed II wojną światową
Frampol to było takie miasteczko w dużym procencie zamieszkałe przez Żydów,
drewniane. Procent budynków murowanych był bardzo mały. Rynek był
kwadratowy, od rynku odchodziły ulice – pod kątem prostym – we wszystkie
strony świata i ukosem, a między tymi znów szły ulice, a wszystko było według
linijeczki, według ekierki. Jedna z głównych ulic prowadziła do kościoła i na
tym rynku odbywały się jarmarki w poniedziałek, ludzie ściągali z Janowa,
z Lążka – z takimi pięknymi garnkami, od Biłgoraja – z sitami; to było takie
miasteczko, gdzie prawie każdy miał warsztat tkacki, więc różne płótna, ręczniki, obrusy. Oprócz tego – i płody rolne tak zwane. Teraz rynek został bardzo
pięknie ukwiecony, zadrzewiony, a jarmarków już nie ma – są tylko resztki,
bo wszystko można w sklepie dostać.
NN
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Przedwojenna zabudowa Wojsławic
Żydzi tak jak jaskółki budowali – dom do domu, ścianę do ściany. Takie szeregowe były te domy. Tędy jak ratusz, to wszystko jedna zabudowa była, tam
w dół. Teraz to się zmieniło nie do poznania, jest plac duży. Takie uliczki były
przez ten rynek w tamtą stronę. Z tej strony nawet od Zosi [Stachiry] w dół
takie uliczki [biegły]. A tutaj, gdzie teraz ten blok koło cerkwi długi, to takie
były tylko podcienia i na wylot były mieszkania żydowskie. Koło bóżnicy
były tylko takie dróżki, a to wszystko było zabudowane mieszkaniami, była
zabudowa zwarta. Za okupacji chyba Niemcy to podpalili. W Wojsławicach
bardzo dużo się wypaliło domów. Dziś pozostały jeszcze tylko te lepsze mieszkania pożydowskie, a to resztę zostało wyburzone. Były na wylot te podcienia,
co część została, były dalej, tu gdzie ten blok jest postawiony, to od samej tej
drogi, co do cerkwi idzie, w tamtą stronę były podcienia do samego końca.
Czasem, jak deszcz padał, to chronili się tam ludzie, to już nie stał na dworze,
tylko na podcienie szedł. Ulicami takie kładki były robione i to się chodziło
po tym. Ni chodnika nie było, ni szosy nie było, taka nierówność była. Jak
gość rowerem nie umiał dobrze jechać to do Żyda do sklepu z tym rowerem
wpadł. O tutaj, na rogu, gdzie ten „Wojsław” jest, to był taki sklep, Kauma się
nazywał ten Żyd, i on [rowerzysta] dmuchnął do tego sklepu.
Bolesław Sitarz
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Rynek w Wojsławicach bardzo się zmienił
[Rynek] bardzo się zmienił, bo tu kiedyś nie było chodników, tylko na błocie
były dwie cegły i deski położone, i po deskach chodzili – na Chełmską ulicę,
na Uchańską ulicę. Przed ratuszem były domy, ale zburzyli ich. Była szkoła
drewniana, tutaj gdzie przedszkole. Tu była jeszcze organistówka taka koło
kościoła, drewniana. Był jeszcze dom dla kościelnego za parkanem, też rozebrany, po lewej stronie, jak się wchodzi do kościoła.
Helena Żurobska
Tyszowce dawniej
Pamiętam tylko, że kładki były, idąc od szkoły po prawej stronie, to były
takie kładki z desek, chodników nie było. Tu, gdzie jest ten warsztat samochodowy (…), po lewej stronie, był sąd. Potem było przedszkole (…). Apteka
była wcześniej jeszcze (…). Dalej był dom, tam Dudzińscy mieszkali. Potem
mieszkali Sikorscy (…). I potem ten kirkut się zaczynał, to w tej chwili jest
to przedszkole i to wszystko. Pamiętam, że były takie cementowe nagrobki
i Żydzi się tutaj modlili, jako dziecko to pamiętam. Myśmy zaglądali tam
zawsze. Tu, jak sklep jest, to był kiedyś dom parafialny (…). Był młyn też,
w tej chwili już go nie ma. A młyn był tu jak ten dom parafialny, po prawej
stronie, co jest to rozwidlenie dróg na Hrubieszów, i jest taka droga, to ulica
nazywa się Łukaszewskiego i tak w prostej linii, tam był kiedyś młyn właśnie.
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Był żydowski, ale potem został upaństwowiony (…). Kiedyś był jeszcze jeden
młyn, ale to chyba prywatny, tak jak bazar jest, to po prawej stronie. Targi
były w środy, bo u nas zawsze w środy.
Feliksa Taranowicz
Żydzi w Wojsławicach
Przed wojną w Wojsławicach mieszkało bardzo dużo Żydów. Żydzi mieszkali głównie w okolicach rynku. Ale dzisiaj niewiele zachowało się z tej charakterystycznej zabudowy. Tutaj, gdzie dzisiaj stoi apteka, był długi szereg
mieszkań żydowskich. Żydzi mieli takie wąskie pokoiki, a wszystko trzymali
w piwnicach. Żydzi zajmowali się rymarstwem, szewstwem, handlem. To do
nich chodziło się po materiały. Handel był głównym źródłem ich utrzymania.
Jak ktoś miał do sprzedania krowę czy konia to szedł do Żyda, a ten kupował
i dalej sprzedawał. Od mojej mamy Żydzi kupowali mleko. U nich wszystko
można było dostać, i rogaliki, i macę. Cukierek kosztował jeden grosz, śledź –
pięć groszy (…).
Przedwojenne Wojsławice wyglądały zupełnie inaczej. Nie było takich
kamienic jak teraz. Rudery, strzechy. Większość domów pokryta była strzechą,
podobnie budynki gospodarcze: stodoła, obora. Tylko nieliczne domy miały
dach z gontów. Na ulicach nie było bruku tylko błoto. Do Chełma furmanką
się jeździło, pocztę się końmi przywoziło. Wodę brało się ze źródełka leżącego
za miastem. Mój tata wodę do domu woził beczką.
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W Wojsławicach były dwie synagogi. Jedna murowana, a druga drewniana.
Pamiętam, że Żydzi świętowali w sobotę. W sobotę nic nie robili, tylko się
modlili. Słychać było charakterystyczny dźwięk ich modlitwy.
Wanda Burda
Targi w Grabowcu
Targowisko było w Grabowcu. Odbywały się tu jarmarki co tydzień i cały ten
rynek był zapełniony straganami. Przyjeżdżali handlarze, Żydzi też, z innych
miasteczek okolicznych: z Horodła, z Fajsławic, z Tomaszowa, z Tyszowiec,
z Łabuń, z Rachań, z Łaszczowa i tam była wymiana. Sprzedawano buty
tyszowieckie, takie szerokie, bo Tyszowce słynęły z tych „tyszowiaków”, takich
butów dosyć luźnych, ze skóry, nogi oplatało się słomą. One były takie ciepłe,
że można było godzinami w tęgi mróz jechać kilometrami i nie zmarznąć.
Jeśli chodzi o wyroby gospodarstwa domowego, to handlowano różnymi
produktami. Były beczki ze słomy, beczki dębowe na kiszenie ogórków, sita,
przetaki, koszyki na kartofle, wiklinowe krzesełka i stoliki. Na targowicy pod
górą odbywała się sprzedaż koni, krów i świń. Tam można było usłyszeć język
żydowski. Żydzi porozumiewali się w języku jidysz, bo hebrajski to chyba był
w samych synagogach. Ja też pamiętam, w ratuszu było bodaj sześć czy osiem
tak zwanych kramic – to było o szerokich bokach, to były sklepy właśnie
żydowskie z gazetami. Kupowanie konia czy krowy to odbywało się w ten
sposób, że sprzedający podawał jakąś cenę i obniżał ją, na koniec przychodziło
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takie przyklepywanie ręki i to się nazywał litkup. Wtedy nawet jakaś zakąska
była i kieliszek wódki, i to się nazywało litkup w starej gwarze. Znaczyło to,
że się już kupiło i nie ma odwrotu.
Wacław Jaroszyński
Janowiec przed wojną
Janowiec przed wojną to rolnictwo i bieda. Kto mógł, to szybko się wyrywał
gdzieś. Tutaj nie było nic w ogóle. Ciężko było o pracę i było bardzo dużo ludzi
biednych i bezrobotnej młodzieży. Sklepy były w środku Janowca, przeważnie
w rynku, tu gdzie spółdzielnia jest. To wszystko byli Żydzi, i sklepiki były. To
wszystko to były żydowskie sklepy. Grossmann miał piekarnię. Wynajmowali
lokale tu na rogu, u Anzla, jeden u Tomasza też był sklep wynajęty, i tu gdzie
bank. Tam lekarz mieszkał. Kogut miał restaurację. Na rynek przyjeżdżał cyrk.
Pod namiotem były występy, teatrzyki były. Prowadziła je siostra Dudzińskiego,
Franciszka. Ona była katechetką. Tutaj w szkole ona była nauczycielką, ale
później katechetką, tak jak pisze w janowieckiej gazecie. W Janowcu była też
orkiestra strażacka. To był duży zespół. Przewodniczącym był pan Janiszewski,
aptekarz, patriota i taki naprawdę porządny człowiek.
Edmund Andzelm

90

MIASTECZKO

DREWNIANA ARCHITEKTURA SAKRALNA LUBELSZCZYZNY

DREWNIANA
ARCHITEKTURA
SAKRALNA
LUBELSZCZYZNY

91

92

DREWNIANA ARCHITEKTURA SAKRALNA LUBELSZCZYZNY

DREWNIANA ARCHITEKTURA SAKRALNA LUBELSZCZYZNY

93

B

udynki sakralne to najważniejsze obiekty kształtujące krajobraz kulturowy miast i miasteczek Lubelszczyzny. Świątynie rzymskokatolickie,
greckokatolickie, prawosławne i żydowskie są materialnymi przejawami wielokulturowości regionu. Zmiany demograficzne, jakie dotknęły Lubelszczyznę
w czasie II wojny światowej oraz w okresie powojennym, spowodowały, że
zabytki te stanowią niekiedy jedyne świadectwo wielokulturowości i wielowyznaniowości tego obszaru, szczególnie jego wschodniej części. Zmiany dotyczą
społeczności żydowskiej, która do wybuchu wojny stanowiła znaczny procent
ludności miast i miasteczek, oraz wiejskiej ludności ukraińskiej wyznania
prawosławnego. Ponadto skomplikowane dzieje historyczne spowodowały,
że budowle sakralne wielokrotnie zmieniały swoje przeznaczenie religijne.

Kościoły rzymskokatolickie drewniane
Kościoły drewniane stanowią obecnie zdecydowaną mniejszość w ogólnej
liczbie kościołów rzymskokatolickich na Lubelszczyźnie. Najstarsze zachowane kościoły pochodzą z XVII wieku. Ich podstawowy schemat to: mała
kruchta, jedna, prostokątna nawa, węższe od nawy, zamknięte trójbocznie
prezbiterium. Kościoły drewniane mogą być: bezwieżowe, jednowieżowe lub
dwuwieżowe. W XVII wieku kościoły drewniane zaczęły przypominać architekturę murowaną. Najstarszy kościół drewniany na Lubelszczyźnie znajduje
się w Tarnogrodzie (ok. 1600 roku). Pierwszy kościół drewniany założony na
planie krzyża łacińskiego znajduje się w Tomaszowie Lubelskim (1727 rok).
Przykłady drewnianej architektury
kościołów rzymskokatolickich:
Borów (ok. 1660), Wereszczyn (1631–1634 i 1783), Bukowina (1674–1675),
Stoczek Łukowski (1724), Annopol (1740), Chłaniów (1742–1748), Górecko
Kościelne (1768), Księżomierz (1783), Rzeczyca Ziemiańska (1722), Dzierzkowice (1730–1748), Czułczyce (1764), Dub (1778–1779), Borowica (1797–
1799), Ulan-Majorat (1810), Łomazy (1 połowa XIX wieku), Boża Wola (1834),
Nielisz (1859), Moniatycze (1870), Piszczac (koniec XIX wieku), Rossosz
(1908), Krynice (1920), Hutków (1923), Jastków (1933), Aleksandrów (1934).

Więcej danych:
Wojewódzki
program opieki
nad zabytkami
w województwie
lubelskim na lata
2007–2010,
www.lubelskie.pl,
(dostęp:)
10.07.2015
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Cerkwie drewniane
Lokalizowane w centrum osad, w eksponowanych miejscach, otoczone drzewami; orientowane, budowane z bali sosnowych z użyciem konstrukcji zrębowej; składają się z babińca, nawy, prezbiterium/sanktuarium oraz jednej
lub dwóch zakrystii. Wiele cerkwi wykazuje tendencję do latynizacji przejawiającą się w rezygnacji z kopuł, babińca, a także przekształcenia nawy.
Wiele budynków było przekształcanych w związku z użytkowaniem ich przez
Kościół katolicki.
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Typy cerkwi drewnianych z terenu Lubelszczyzny:
Trójkopułowe (Hrebenne), jednokopułowe (Korczmin), z dachem łamanym
namiotowym (Kniazie), z dzwonnicą nad babińcem (Jarczów), bezkopułowe
(Horodło, Łosiniec), bizantyńsko-rosyjskie (Gdeszyn).
Wśród najciekawszych cerkwi z terenu Lubelszczyzny warto wymienić te
znajdujące się w miejscowościach: Korczmin, Hrebenne i Kostomłoty. Cerkiew
w Korczminie, najstarsza w regionie, jest jednym z najcenniejszych zabytków
sztuki cerkiewnej w Polsce. Dawna cerkiew w Hrebennem to obecnie kościół
filialny pw. św. Mikołaja. Budowla pochodzi z 1685 roku, została przebudowana
w XVIII wieku. W Kostomłotach znajduje się cerkiew pw. św. Nikity z 1631 roku,
przebudowana w XIX wieku, drewniana z przedsionkiem, wieżą i sygnaturką.
Przykłady cerkwi drewnianych z terenu Lubelszczyzny:
Cicibór Duży (1655, 1740), Kościeniewicze (1673–1682), Horostyta (ok.
1702 i koniec XIX wieku), Ortel Królewski (1706), Witoroż (1739), Hanna
(1739–1742), Bezwola (1740), Witulin (1741), Żmudź (1753), Jarczów (1755),
Bełżec (1756), Depułtycze (1774), Zubowice (1777), Kodeniec (1791), Łosiniec
(1797), Rudno (1817–1818), Hola (1846–1847), Liski (1872–1875), Chłopiatyn (1863), Dłużniów (1882), Budynin (1887), Wierzbica (1887), Siedliska, gm.
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Lubycza Królewska (1831, 1902), Terebin (1779), Szpikołosy (1801), Śniatycze
(1838), Myców (1865), Sulimów (1867), Stary Bubel (1740, 1840), Wiszniów
(1850, 1875), Rokitno (1852–1859), Werbkowice (1864), Kostomłoty (1896),
Paszenki (1896), Bukowice (1896), Gdeszyn (1896), Dobratycze (1900), Majdan Stary (1903–1906), Jabłeczna (dwie kaplice, 1908), Dokudów (1928).

Synagogi
Budynki w typie centralnym na planie prostokąta lub kwadratu, z jednym
sklepieniem, często kryte dachem mansardowym. Wewnątrz sala modlitw
z orientowanym na wschód aron ha-kodesz oraz bimą w centrum, ponadto
ławy dla wiernych przy ścianach i pulpity, przedsionek i pomieszczenie dla
kobiet, zwane babińcem, umiejscowione nad przedsionkiem lub po bokach
sali modlitw. Na terenie Lubelszczyzny nie zachowała się żadna synagoga
drewniana. Do 1938 lub 1939 roku istniała synagoga drewniana w Terespolu.
Budynek został wzniesiony w latach 1849–1859. Poważnie zniszczony podczas
I wojny światowej, został odbudowany w 1926 roku.
Joanna Zętar
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anim wyruszymy na Lubelszczyznę, warto zobaczyć to, co znajduje się
w samym Lublinie. W tym kontekście przypominamy tekst Józefa Czechowicza poświęcony budownictwu drewnianemu w Lublinie pt. Słówko
o lubelskich siestrzanach. Przede wszystkim trzeba odwiedzić lubelski skansen,
dworek Kościuszków oraz dworek Wincentego Pola.
Wokół Lublina nadal można zobaczyć wspaniałe przykłady budownictwa
drewnianego, tak małomiasteczkowego, jak i wiejskiego. Jeżdżąc rowerem po
podlubelskiej okolicy, możemy natknąć się na przydrożne kapliczki, drewniane
domy i zabudowania gospodarcze. Dlatego zachęcamy do robienia własnych
odkryć.

Drewniana architektura Lublina
Najstarsze materiały ikonograficzne przedstawiające lubelskie zabytki architektury drewnianej to litografie Jana Kantego Gumowskiego, na których
znajdują się wizerunki domów drewnianych z Podzamcza. Ten sam obszar
i jego drewnianą architekturę fotografowali w dwudziestoleciu międzywojennym między innymi Stefan Kiełsznia, Józef Czechowicz, Wiktor Ziółkowski
i Stanisław Magierski. Na wielu zdjęciach z okresu przedwojennego udokumentowana jest także drewniana zabudowa dzielnicy Wieniawa. Większość
obiektów sfotografowanych przed II wojną światową obecnie nie istnieje,
jednak temat architektury drewnianej był podejmowany przez fotografów
po 1945 roku, głównie w latach 60. i 70. XX wieku. Zdjęcia przedstawiające
drewniane budynki wykonał wspomniany już Stefan Kiełsznia, ale także Jerzy
Marcinek. Ich fotografie pokazują budynki rozsiane w różnych częściach miasta, często są to obiekty pochodzące z dawnych folwarków inkorporowanych
po zakończeniu wojny w obszar miasta.
Architektura drewniana w Lublinie jest obecnie reprezentowana w niewielkiej liczbie. Pośród ciekawych obiektów zlokalizowanych w Śródmieściu
można wymienić elementy architektoniczne, takie jak: balkon przy ulicy Olejnej 10, zespół balkonów w podwórku przy ulicy Olejnej 7, łącznik pomiędzy
kamienicami przy ulicy Wróblewskiego oraz studnię przy kościele pw. św.
Agnieszki na Kalinowszczyźnie.
Poza centrum miasta domy drewniane zlokalizowane są na terenie dzielnicy Dziesiąta, między innymi przy ulicach Mickiewicza i Słowackiego, oraz
na Czechowie, gdzie znajduje się kolonia kilkunastu domów zbudowanych na
początku lat 30. XX wieku na zamówienie Towarzystwa Osiedli Robotniczych.
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Domy jednorodzinne powstałe w ramach osiedla, były wzorowane na domach
skandynawskich. Niestety, do dnia dzisiejszego w niezmienionej formie pozostał tylko jeden obiekt.

Dworek Wincentego Pola
Dworek wybudowany pod koniec XVIII wieku, w 1969 roku został przeniesiony z dawnego majątku rodziny Wincentego Pola na ulicę Kalinowszczyzna.
Jest to budynek drewniany, założony na planie kwadratu, parterowy, z gankiem
opartym na kolumnach toskańskich. Na początku XIX wieku właścicielem
dworu był Franciszek Ksawery Pol. W latach 20. XIX wieku rodzina Polów
wyjechała do Lwowa, a dworek został sprzedany. W 1860 roku dzięki inicjatywie mieszkańców województwa lubelskiego budynek ponownie znalazł się
w rękach rodziny Polów. W 1972 roku w dworku otwarto Muzeum Wincentego
Pola, które obecnie jest oddziałem Muzeum Lubelskiego.
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Dworek Kościuszków
Modrzewiowy dwór polski jest położony na terenie Ogrodu Botanicznego
UMCS. Po raz pierwszy został wymieniony w źródłach w 1722 roku. W 1790
roku mieszkał tu u swojego stryja Tadeusz Kościuszko. Po opuszczeniu
przez ostatnich właścicieli budynek popadł w ruinę. Został zrekonstruowany
w latach 1970–1971 roku na zachowanych piwnicach. Bryła budynku założona
jest na planie kwadratu, z sienią na osi oraz gankiem wspartym na czterech
kolumnach. Budynek jest zwieńczony polskim dachem łamanym, pokrytym
gontem, wyposażonym w mansardowe okna. Obecnie w dworku Kościuszków
znajduje się Dom Pracy Twórczej UMCS.
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Skansen – Muzeum Wsi Lubelskiej
Więcej o skansenie na s. 125
i 126

Budowa Muzeum Wsi Lubelskiej na Sławinku rozpoczęła się w 1976 roku.
Na terenie powstałego skansenu wydzielono sektory regionalne i tematyczne,
których zabudowa reprezentuje wsie z obszarów: Wyżyny Lubelskiej, Polesia
Lubelskiego, Powiśla, Roztocza oraz sektor dworski i miasteczko. W muzeum
znajdują się również dwór ziemiański, kościół rzymskokatolicki, cerkiew greckokatolicka, plebania i wiatrak. Zabudowa pochodzi z XVIII, XIX i początku
XX wieku. Najstarszym obiektem muzealnym jest zagroda z Tarnogóry koło
Izbicy z 1773 roku.
Tomasz Pietrasiewicz, Joanna Zętar
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józef czechowicz

Słówko o lubelskich siestrzanach

Drewniana architektura Lublina już prawie nie istnieje dzisiaj. Wdzięczne
dworki mieszczańskie, z pietyzmem rysowane przez Gierymskiego, Smolińskiego i Gumowskiego, znikły z naszych przedmieść. Niemniej jednak
wiadomo, że architektura taka istniała i miała swoje własne oblicze.
Jeszcze stoi domek nr 4 przy ulicy Misjonarskiej, w którym futrynę głównych drzwi same ciosano starą polską robotą, z zastrzałami. Na pierwszy rzut
oka widać, że zrobione są od ręki, siekierą. Jeszcze na Podzamczu trwa kilka
starych domostw, z łamanymi po polsku dachami z gontów, jeszcze z ogólnej
tandety przedmiejskiej dałoby się może coś niecoś znaleźć na Wieniawie,
Kalinowszczyźnie, Czechówce.
Ze szczątków, fragmentów starych rysunków i szkiców można by ustalić
szczegóły wyróżniające lubelskie domy drewniane od takich budowli innych
miast.
W architekturze tej, jak zresztą na całym niemal obszarze Polski, wielką
rolę grał siestrzan. W wielu jeszcze domach podmiejskich dźwiga on wygięte
ze starości powały, ale nie jest to już dawny wspaniały siestrzan, jeno uboga
nierzezana belka. Ongiś było inaczej. W izbach nisko nad głowami mieszkańców zwieszony siestrzan był widocznym znakiem błogosławieństwa losów.
Symbole jakieś tkwiły w modrzewiowej belce dźwigającej ciężar powały
i wieków, i pokoleń. Symbole zaklęto na jej powierzchni w rzeźbie sutej
w gwiazdy i słońca.
W Muzeum Lubelskim [mieściło się ono wtedy w budynkach popijarskich
przy ulicy Narutowicza; obecnie Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. Hieronima Łopacińskiego – przyp. red.] na pierwszym piętrze takie siestrzany po
dziś dzień istnieją. Na jednym gwiazda w kole sześcioramienna i data 1643,
wskazująca zapewne rok ukończenia budynku.
Jeszcze niedawno, w roku 1912 czy 1913, przy ulicy Narutowicza 13 stał
parterowy domek modrzewiowy z siestrzanami w zacisznych, białych izbach.
W starych domach rozebranych przy ulicy Marii Panny – podaje Łopaciński – były siestrzany z napisami. Więc jeden z wyobrażeniem słońca, z językami
płomienistymi wkoło i słowami: „Benedic. Domine domumistam et omnes

„Ognisko
Nauczycielskie”
1930, nr 7,
s. 230–232.
Nieco zmieniona wersja
tego artykułu
ukazała się
w „Kurierze
Lubelskim”
1932, nr 91,
s. 3 pod tytułem Ze starego
Lublina, gdzie
została podpisana inicjałami
„J.C.”
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habitantes in ea A.D. 1723 Wawrzeniec Zakowski”. Na tymże siestrzanie, z drugiej strony polski napis: „o jak piękna kompanja Jezus, Józef i Marya P.R. 1723
dnia 2 Października”. Tęż samą stronę belki zdobiły znak I.H.S. oraz serce,
ulubiony polski znak zdobniczy, powtarzający się i w pisankach, i w hafcie,
i w wycinkach, wyryty tu w literze „H” religijnego monogramu.
Na innym siestrzanie z domów zbudowanych przy ulicy Panny Marii były
tylko łacińskie znaki: „Benedic. Domine domum hanc et omnes habitantes in
ea. Anno 1762 (?)”. Ostatnia cyfra zatarta i mało czytelna.
Jedne porąbano bezlitośnie przy rozbiórce, inne obciosano i zheblowano
na kant (belka przyda się w gospodarstwie), na innych dywany trzepano.
W Lublinie – nie łudźmy się – bezimienni barbarzyńcy uporali się ze starymi
siestrzanami. Ale na wsi, w głębi powiatów muszą być jeszcze w wielu chatach
zabytki tego rodzaju. Są przecież kąty takie w Biłgorajskiem, w Puławskiem,
gdzie do dziś nie zarzucono starej i swojskiej ciesiołki.
Toż przecie badacze niedawni z ostatnich lat przed wojną, ba, nawet w czasie wielkiej wojny znajdowali mnóstwo ciekawych szczegółów budownictwa
drzewnego na tym właśnie terenie, że wymienię tu tylko Bełżyce, Kazimierz,
Głusk, Łaszczów, Wrzelowiec, okolice Łukowa, Babin, Tomaszów.
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Borowica Kościół pw. Przemienienia Pańskiego, wybudowany
w latach 1797–1799 według
projektu Jakuba Kubickiego.
Architekt stworzył obiekt
drewniany z formami charakterystycznymi dla architektury
murowanej.

Ortel Królewski Dawna
cerkiew unicka wzniesiona w 1707 r. przez
cieślę Nazara w formach
architektonicznych niemających analogii w polskiej
architekturze.

Chłopiatyn Dawna cerkiew
unicka, następnie prawosławna, obecnie kościół parafialny, wybudowana w latach
1863–1864. Wewnątrz rokokowa polichromia z 1864 r.

Szczebrzeszyn Pojedyncze
obiekty z okresu dwudziestolecia międzywojennego
zlokalizowane przy ul. Klukowskiego i Cmentarnej.

Dubienka Domy przyrynkowe i dom Icka Goldberga
zbudowany w 1926 r. – przykład zamieszkanego do dziś
domu drewnianego z gankiem
i facjatą z balkonem.

Tomaszów Lubelski Modrzewiowy kościół pw. Zwiastowania NMP z 1 poł. XVII w.,
ufundowany przez Tomasza Zamojskiego. Kościół
dwuwieżowy, na planie krzyża
łacińskiego, naśladujący
architekturę murowaną.

Górecko Kościelne Kościół
drewniany z 1768 r. z fundacji
Jana Jakuba Zamojskiego,
z wyposażeniem rokokowym.

Tyszowce Pojedyncze
obiekty mieszkalne z okresu
dwudziestolecia międzywojennego zlokalizowane
przy ul. Małej i Średniej oraz
dom mieszkalny przy ul.
Czarneckiego.

Hrebenne Dawna cerkiew
unicka, obecnie kościół
filialny, wzniesiona ok. 1700 r.,
częściowo przebudowana
w 1882 r., założona na planie
trzech kwadratów z trzema
kopułami. We wnętrzu pozostałości ikonostasu z XVII–XVIII w.

Wojsławice Dom szewca
Fawki wybudowany w latach
20. XX w. Jeden z niewielu domów podcieniowych zachowanych na
Lubelszczyźnie.

Kostomłoty Cerkiew pw. św.
Nikity z ok. 1631 r., zbudowana
jako unicka, w XIX w. przebudowana, w 1875 r. przejęta
przez prawosławie, w 1927 r.
erygowana jako kościół
obrządku neounickiego.

Zaklików Kościół cmentarny
pw. św. Anny, pierwotnie
parafialny, z ok. 1580 r.

Krasnobród Kaplica pw. św.
Rocha, kapliczka Na Wodzie
i zespół kapliczek przy al. NMP,
oraz pojedyncze obiekty zlokalizowane na terenie dawnego
Podklasztoru.

Żulin Kościół pw. mb Królowej Polski wybudowany
w latach 1906–1909.
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edną z form popularyzacji budownictwa drewnianego może być utworzenie
na terenie województwa lubelskiego szlaku architektury drewnianej. W jego
ramach proponujemy oglądanie zespołów małomiasteczkowych, takich jak na
przykład rynek, ulica, kwartał, ale też pojedynczych obiektów – domów, świątyń.
W ramach projektu „Drewniany Skarb. Chroniąc dziedzictwo, kreujemy przyszłość” zapraszamy do odwiedzenia następujących miejscowości: Borowica,
Chłopiatyn, Dubienka, Górecko Kościelne, Hrebenne, Kostomłoty, Krasnobród, Ortel Królewski, Szczebrzeszyn, Tomaszów Lubelski, Tyszowce, Wojsławice, Zaklików, Żulin.

Ortel Królewski
Kostomłoty

Żulin
Borowica

LUBLIN
Dubienka

Szczebrzeszyn

Wojsławice
Zaklików
Tyszowce
Krasnobród
Chłopiatyn

Górecko Kościelne

Tomaszów Lubelski

Hrebenne
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Przykłady architektury drewnianej na Lubelszczyźnie:

Borowica
Kościół parafialny pw. Przemienienia Pańskiego w Borowicy ufundował Kazimierz Krasiński. Budowa trwała od 1797 do 1799 roku. Autorem projektu był
architekt króla Stanisława Augusta Poniatowskiego – Jakub Kubicki.
Jest to obiekt klasycystyczny, konstrukcji zrębowej, założony na planie
ośmioboku, o czterech krótszych ścianach narożnych, z dwiema prostokątnymi przybudówkami od frontu i od tyłu, mieszczącymi kruchtę i zakrystię.
Wewnątrz budynek ma plan krzyża greckiego o ściętych ukośnie narożach
między ramionami. Ramionami tego krzyża są prostokątne wnęki, z których
trzy są ołtarzami, a czwarta – wnęką chóralną. Wnęki są flankowane przez
kolumny doryckie, podtrzymujące belkowanie zwieńczone gzymsem kostkowym. Kolumny są ustawione na murowanych cokołach, trzony i głowice
są drewniane. Każda z kolumn została wykonana z jednego pnia modrzewiowego. Na belkowaniu oparta jest druga kondygnacja kościoła. Pomiędzy
wnękami nawy a narożami kościoła znajdują się cztery empory, otwarte do
wnętrza kościoła. Sufit płaski, o układzie desek imitującym sklepienie. Wystrój
kościoła klasycystyczny.
Architekt z dużym powodzeniem wprowadził do budownictwa drewnianego formy znane dotychczas w architekturze murowanej. Kościół nie posiada
analogii w polskiej architekturze drewnianej.

Chłopiatyn
Cerkiew pw. Zesłania Ducha Świętego w Chłopiatynie została wzniesiona
dla wiernych Kościoła unickiego, w 1875 roku została przejęta przez Kościół
prawosławny. Po II wojnie światowej świątynia została przekazana Kościołowi
katolickiemu.
Cerkiew w Chłopiatynie to budynek trójdzielny, jednoprzestrzenny, konstrukcji zrębowej, zwieńczony trzema kopułami. Zewnętrznie wszystkie części
cerkwi są trójkondygnacyjne, poszczególne kondygnacje oddzielają szerokie
gzymsy z okapami. Nad wejściem znajduje się balkon, poniżej którego wyryto
datę wzniesienia cerkwi oraz napis fundacyjny.
We wnętrzu świątyni zachował się ikonostas, chorągwie procesyjne i ołtarz
z przełomu XVIII i XIX wieku. Ściany pokrywają polichromie ukazujące
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świętych w otoczeniu motywów geometrycznych i architektonicznych.

Dubienka
Na 357 domów istniejących w Dubience
w 1860 roku, 346 było drewnianych, a 11
murowanych. Do II wojny światowej przeważała w Dubience zabudowa drewniana:
parterowa z poddaszem mieszkalnym lub
dwukondygnacyjna z niskim podpiwniczeniem. Domy szerokofrontowe, z otworem
wejściowym od ulicy, były usytuowane
kalenicowo i kryte dachami naczółkowymi,
dwu- lub czterospadowymi.
Charakterystyczny dla rynku był dom
typu „wjezdnego”, który od XVIII wieku
pojawiał się także przy innych ulicach.
Ten typ domu, ze znajdującym się w sieni
wjazdem na wóz, nadawał miejski charakter przestrzeni architektonicznej centrum
Dubienki. Powszechnym typem zabudowy
ulic były drewniane domy kryte gontem,
z sienią przechodnią dzielącą przestrzeń
na izbę i komorę. Budownictwo murowane
pojawiło się w rynku wraz z poprawą sytuacji materialnej mieszkańców.
Dziś jednym z najciekawszych obiektów
drewnianych w Dubience jest dom przy
ulicy I Armii Wojska Polskiego 1. Został
zbudowany w 1926 roku przez Icka Goldberga, najbogatszego Żyda w Dubience, zajmującego się handlem drzewem.

Więcej
o historii domu
Goldberga na
s. 39
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Górecko Kościelne
Kościół wzniesiono w 1768 roku z fundacji ordynata Jana Jakuba Zamojskiego,
konsekracji dokonano w 1778 roku. W latach 1897–1898 przedłużono go
o osiem metrów i dobudowano wieżę. Gruntowny remont przeprowadzono
w 1927 roku, a budynek z zewnątrz oszalowano.
Kościół jest zbudowany z drzewa modrzewiowego, oszalowany deskami,
posiada trzy nawy. Nawa główna na planie prostokąta wspiera się na ośmiu
słupach drewnianych i jest nieco wyższa od naw bocznych. Całość wieńczą sklepienia kolebkowe wykonane z desek. Pomiędzy prezbiterium a nawą
główną umocowana jest belka z barokowym krzyżem z połowy XVIII wieku.
Wnętrze, wykonane w latach 1769–1779 przez Jana i Jakuba Mancherów, zdobią trzy barokowe ołtarze i rokokowa chrzcielnica; zachował się też stary konfesjonał z obrazem Dobrego Pasterza. W głównym ołtarzu znajduje się obraz
patrona kościoła, św. Stanisława, w bogatej profilowanej ramie, umieszczony
pomiędzy kolumnami. W wyposażeniu kościoła jest wiele innych zabytkowych
przedmiotów, większość pochodząca z XVIII wieku, między innymi feretron
z płaskorzeźbą Matki Bożej, dwie rzeźby Chrystusa Frasobliwego z 1 połowy
XIX wieku, fotel i dwa barokowe taborety, barokowe kielichy mszalne, relikwiarz w kształcie monstrancji, stare druki z XVII i XVIII wieku oraz spisana
na deskach historia objawienia się św. Stanisława.
Naprzeciw głównego wejścia do kościoła znajduje się dzwonnica wzniesiona w 1787 roku, składająca się z dwóch kondygnacji. Ok. 200 m od kościoła
stoją dwie kapliczki, których powstanie jest związane z objawieniem się św.
Stanisława.

Hrebenne
Świątynia zbudowana jako cerkiew prawosławna w latach 1697–1700, częściowo przebudowana w 1882 roku. Po II wojnie światowej została przejęta
przez Kościół katolicki. Od 1984 roku odbywają się tu nabożeństwa liturgii
wschodniej. Hrebenne jest także siedzibą parafii greckokatolickiej dekanatu
przemyskiego.
Jest to budynek jednoprzestrzenny, trójdzielny, konstrukcji zrębowej.
Zewnętrznie wszystkie części cerkwi są trójkondygnacyjne, a poszczególne
kondygnacje oddzielają szerokie gzymsy z okapami. Każda część jest nakryta
ośmioboczną kopułą z latarnią. Pierwotnie budynek był kryty gontem. Obok
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cerkwi znajduje się drewniana dzwonnica
z XVII wieku.
We wnętrzu zachowały się fragmenty
ikonostasu z XVII–XVIII wieku.

Kostomłoty
Świątynia w Kostomłotach powstała prawdopodobnie w 1631 roku jako cerkiew
unicka. W 1875 roku przemianowano ją na
cerkiew prawosławną. W 1916 roku została
na krótko opuszczona. Z 1927 roku pochodzi dekret przywracający parafię unicką
w Kostomłotach. Od 1998 roku świątynia
ma status Sanktuarium Unitów Podlaskich.
Budynek wzniesiony na planie prostokąta, jednoprzestrzenny, orientowany,
konstrukcji zrębowej, z prezbiterium trójbocznie zamkniętym i dachem jednokalenicowym. W części zachodniej znajduje się
wieża zwieńczona kopułą-sygnaturką.
We wnętrzu zachował się zabytkowy
dwurzędowy ikonostas, carskie wrota z XIX
wieku oraz ikona św. Nikity otoczona 14
scenami z życia patrona cerkwi.
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Krasnobród
Więcej o historii Krasnobrodu na s. 78

Kaplica Na Wodzie znajduje się w miejscu objawienia się Najświętszej Marii
Panny Jakubowi Ruszczykowi. Zdarzenie miało miejsce w 1640 roku. Kaplica
pochodzi z XVIII wieku, została rozbudowana w XIX wieku. Składa się z dwóch
kapliczek połączonych wspólnym dachem wielospadowym. We wnętrzu znajdują się dwa ołtarze z xix-wiecznymi obrazami Matki Bożej Krasnobrodzkiej.
Pod kaplicą płynie źródło zasilające w wodę rzekę Wieprz, uważane za źródło
cudownej wody. Wokół kaplicy znajduje się 15 stacji różańcowych.
Kaplica św. Antoniego z Padwy pochodzi z XIX wieku. Wewnątrz znajduje
się xix-wieczny obraz przedstawiający św. Antoniego.
Kolejna kaplica, św. Mikołaja i św. Anny, pochodzi z XIX wieku. Wewnątrz
znajduje się obraz przedstawiający św. Mikołaja.
W skład kompleksu kaplic przy al. Najświętszej Marii Panny wchodzi także
kaplica św. Onufrego Pustelnika. Jest to budynek z XVIII wieku, murowany,
zbudowany z kamienia, na planie czterolistnej koniczyny. Wewnątrz kaplicy
znajduje się xViii-wieczna rzeźba przedstawiająca św. Onufrego.
Kaplica św. Rocha znajduje się w rezerwacie leśnym Święty Roch na Zagórze, w odległości ok. 2,5 km od Krasnobrodu. Lokalna tradycja łączy to miejsce
z osobą Marii Kazimiery Sobieskiej, która wielokrotnie przebywała w Krasnobrodzie. Kaplica została gruntownie przebudowana w 1935 roku. Wewnątrz
znajduje się ołtarz z obrazem przedstawiającym św. Rocha.
Inne przykłady architektury drewnianej w Krasnobrodzie są zlokalizowane
na terenie dawnego Podklasztoru.

Ortel Królewski
Dawna cerkiew unicka pw. św. św. Dawida i Romana w Ortelu Królewskim
to obecnie kościół pw. Matki Bożej Różańcowej. Budynek został wzniesiony
przez cieślę Nazara w 1707 roku, na miejscu poprzedniej świątyni, z 1660 roku,
pw. Protekcji Najświętszej Matki, która stanowi część obecnego prezbiterium.
Nad wejściem do kościoła zachował się napis: „Ten Boży Dom zbudowany
przez cieślę Nazara. Rok 1707 miesiąca maja 29 za staraniem mnie niegodnego Teodora Bieleckiego prezbitera tej cerkwi Bożej”. W latach 1875–1919
budowla służyła wyznawcom prawosławia, od 1922 roku jest użytkowana
przez Kościół katolicki.
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Jest to budynek drewniany, orientowany,
o konstrukcji zrębowej, z bali modrzewiowych związanych ze sobą w jaskółczy ogon,
oszalowany. Wyróżnikiem jest charakterystyczna bryła, składająca się z prostopadłościennej nawy, prezbiterium przykrytego
wysokim, czterospadowym dachem, nad
którym góruje cebulasta kopuła. Przestrzeń
budynku dopełniają zakrystia na przedłużeniu prezbiterium, skarbiec i dwukondygnacyjna wieża z kopułą.
Wewnątrz budynku na uwagę zasługują
malowidła na łuku tęczowym pochodzące
z 1720 roku.

Szczebrzeszyn
Pierwotnie zabudowa Szczebrzeszyna była
drewniana. W XVII wieku jedynymi budowlami murowanymi były obiekty kultu religijnego: kościoły, cerkiew i synagoga, oraz
zamek. W 1860 roku na 466 domów tylko
31 było murowanych. W 1888 roku miasto
posiadało 448 domów, w tym 54 murowanych. Mieszkańcy zajmowali się handlem,
rolnictwem i faktorstwem. W rynku stały
domy podcieniowe, usytuowane szczytami
do pierzei. Zabudowa drewniana poza rynkiem nie różniła się zasadniczo od chałup
wiejskich.
Obecnie pojedyncze obiekty z okresu
dwudziestolecia międzywojennego zlokalizowane są przy ulicach Klukowskiego
i Cmentarnej.

Więcej o historii Szczebrzeszyna na s. 80
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Tomaszów Lubelski
Kościół pw. Zwiastowania Najświętszej Marii Panny pochodzi z lat 1627–1629.
Został zbudowany z fundacji ordynata Tomasza Józefa Zamojskiego. Gruntowna przebudowa miała miejsce w 1727 roku z inicjatywy Michała Zamojskiego, wojewody smoleńskiego. Kościół wielokrotnie odnawiany, ostatnio
w latach 1990–1992.
Kościół w Tomaszowie Lubelskim jest budowlą orientowaną, o układzie
bazylikowym i konstrukcji zrębowej (wieńcowej). Został zbudowany w stylu
barokowym, z drewna modrzewiowego, na ceglanej podmurówce. Kościół
ma trzy nawy, prezbiterium mniejsze od nawy, zamknięte prostokątnie, uzupełnione boczną zakrystią i murowanym skarbcem na przedłużeniu naw
bocznych. Nad zakrystią i skarbcem znajdują się kaplice. Fasada jest dwuwieżowa, z piętrową kruchtą pośrodku, zwieńczona cofniętym szczytem. Wieże
na planie kwadratu, trzykondygnacyjne, z brogowymi dachami, zwieńczone
baniastymi, ośmiobocznymi hełmami blaszanymi z latarnią, iglicą i krzyżem.
Dach dwukalenicowy, kryty blachą.
Wnętrze kościoła zostało podzielone dwoma rzędami słupów z arkadami.
W nawie głównej, nawach bocznych i prezbiterium znajdują się pozorne sklepienia kolebkowe. W nawach bocznych znajdują się kaplice. Belka tęczowa
przerwana, wygięta ku górze, w środku z krucyfiksem, figurami Matki Bożej
i św. Jana Ewangelisty z 1 połowy XVII wieku. Chór muzyczny nadwieszony,
z wybrzuszonym parapetem w części środkowej i rokokowym prospektem
organowym pochodzącym z ok. 1765 roku.
Wyposażenie kościoła pochodzi częściowo z dawnego klasztoru trynitarzy. W manierystycznym ołtarzu głównym z 1 połowy XVII wieku znajduje
się cudowny obraz Matki Bożej Szkaplerznej z Dzieciątkiem i relikwie św.
Feliksa. Ponadto cztery późnobarokowe ołtarze boczne z końca XVIII wieku.
Kamienna chrzcielnica z piaskowca z przełomu XVI i XVII wieku i drewniana
z 1 połowy XVIII wieku. Konfesjonały – barokowy z 1 połowy XVIII i dwa
rokokowe z 2 połowy XVIII wieku. Ambona wczesnobarokowa z baldachimem
i rzeźbą św. Archanioła z 1 połowy XVII wieku. Liczne obrazy z XVIII wieku.
Kościół posiada krypty grobowe pod prezbiterium i skarbcem.
Przy kościele znajduje się drewniana dzwonnica na planie kwadratu, konstrukcji słupowo-ramowej z 1 połowy XVIII wieku.

Otwarty SZLAK ARCHITEKTURY DREWNIANEJ. REGION LUBELSKI

115

Tyszowce
Pierwotnie zabudowa Tyszowiec była
wyłącznie drewniana; sześć domów murowanych odnotowano dopiero w 1827 roku.
W 1860 roku Tyszowce liczyły aż 400
domów drewnianych. Rynek charakteryzował się zabudową podcieniową w układzie
zarówno szczytowym, jak i kalenicowym,
z charakterystycznymi facjatami poddaszy
mieszkalnych. W miasteczku znajdowały się
także domy zajezdne o szerokich sieniach
przejazdowych. W okresie okupacji hitlerowskiej dawna zabudowa miasta została
doszczętnie zniszczona.
Obecnie przykłady architektury drewnianej znajdują się na obszarze dawnej jurydyki Ostrów i przedmieścia Dębina.

Wojsławice
W akcie relokacji Wojsławic wydanym
w 1508 roku przez Hieronima Zaklikę
Czyżowskiego zawarte jest pozwolenie na
budowę jatek, podcieni i komórek wokół
ratusza. Jan Górak w akcie tym upatruje
początku podcieniowej zabudowy wojsławickiego rynku. Pierwszy, drewniany ratusz
został zniszczony w którymś z kilku pożarów miasta.
W 1860 roku Wojsławice liczyły 38
domów drewnianych.
Drewniane domy podcieniowe w Wojsławicach, ustawiane wzdłużnie, istniały
jeszcze w okresie międzywojennym. Później
zaczęto je stopniowo wyburzać i zastępować domami murowanymi. Do dziś przy
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zachodniej pierzei rynkowej zachowało się kilka drewnianych domów podcieniowych. Są to tzw. domy wąskofrontowe, pierwotnie w układzie szczytowym,
który uległ zatarciu na skutek licznych odbudów miasta po pożarach.
Jednym z zachowanych domów podcieniowych znajdujących się w Wojsławicach jest budynek zlokalizowany pod adresem Rynek 59, znany jako dom
szewca Fawki. Zbudowano go ok. 1925 roku.
Kopia budynku znajduje się w Muzeum Wsi Lubelskiej.

Zaklików
Kościół pw. św. Anny w Zaklikowie został zbudowany z drzewa modrzewiowego ok. 1580 roku i był kościołem filialnym parafii w Zdziechowicach.
W 1581 roku przy kościele wybudowano przytułek i założono szkołę parafialną. W latach 1585–1590, podczas gdy dobra zdziechowicko-zaklikowskie
przejął wyznający kalwinizm Marcin Gniewosz, kościół pw. św. Anny stał się
kościołem parafialnym.
Budynek był wielokrotnie remontowany, między innymi w XIX wieku, kiedy
dobudowano kruchtę i zakrystię. Obecnie pełni funkcję kaplicy cmentarnej.
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Na zewnętrznych ścianach budynku zawieszane są tabliczki pogrzebowe zmarłych
parafian – jest to zwyczaj sięgający czasów
powstania styczniowego.

Żulin
Drewniany kościół pw. Matki Bożej Królowej Polski w Żulinie wybudowano w latach
1906–1909 z fundacji prawosławnej dziedziczki. Na tym terenie – choć w nieco
innym miejscu – do 1875 roku znajdowała
się drewniana, greckokatolicka świątynia
zamieniona później na cerkiew. Została
rozebrana w 1911 roku, zaś nową świątynię oddano do użytku wiernym katolickim
w 1945 roku.
Jednonawowy kościół wybudowano na
planie krzyża greckiego, którego centralny
układ podkreśla ośmioboczna kopuła na
przecięciu ramion krzyża. Przy prezbiterium znajdują się dwie zakrystie, zaś na
froncie – wieża z kruchtą w przyziemiu.
Na uwagę zasługuje wyposażenie kościoła.
Ołtarz główny z obrazem Matki Bożej
Królowej Polski jest flankowany dwiema
kolumnami o kapitelach w formie kwiatu
lotosu. W lewym ołtarzu bocznym znajduje się przedstawienie stojącej na złotym
tle postaci Marii trzymającej Dzieciątko
Jezus (obraz pochodzi z dawnego kościoła
greckokatolickiego). W prawym ołtarzu
bocznym znajduje się wyobrażenie Zmartwychwstania Pańskiego. Ołtarz ten jest
szczególnie ciekawy, gdyż formą nawiązuje
do konstrukcji ikonostasu.
Joanna Zętar
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oraz częściej dziedzictwo kulturowe (w tym także ochrona budownictwa
drewnianego) nie jest już traktowane jako balast i hamulec w rozwoju
wsi i miasteczek. Wyremontowany obiekt może być atrakcją turystyczną,
ważnym elementem turystyki kulturowej, w której chodzi nie tylko o zwiedzanie. Istotne jest bowiem stworzenie rozbudowanego produktu turystycznego, w którym taki obiekt będzie ważnym elementem znajdującym
się w osi wielu działań. Bardzo często lokalna społeczność nie zdaje sobie
sprawy z tego, jak bogatym dziedzictwem kulturowym dysponuje. Dotyczy to szczególnie tego, co pozostało po społeczności żydowskiej, żyjącej
na tych terenach przed II wojną światową. Możliwość wykorzystania dziedzictwa kulturowego w turystyce zależy z jednej strony od jego wartości, ale
też od czytelności, wizualnej atrakcyjności i posiadanego zaplecza (infrastruktury). Stąd bierze się siła produktów turystycznych tworzonych jako
większe zespoły (na przykład miasteczko, rynek, ulica). Zastanówmy się
teraz, co możemy zrobić dla architektury drewnianej i jak możemy jej pomóc.
Przede wszystkim osoby związane w jakikolwiek sposób z architekturą drewnianą (właściciele, urzędnicy), a tym samym odpowiedzialne za dziedzictwo
kulturowe, powinny mieć wiedzę pozwalającą na przeprowadzenie procesu,
którego efektem będzie odpowiednie zabezpieczenie i zagospodarowanie
(wykorzystanie) danego obiektu. Myśląc o ochronie i rewitalizacji architektury
drewnianej, trzeba odpowiedzieć na kilka podstawowych pytań.
◆◆ Co to jest? Z jakiego typu obiektem mamy do czynienia?
Pierwszy krok związany z rozpoznaniem zasobów, jakimi dysponujemy, rodzaj inwentaryzacji.
◆◆ Jaką ma wartość?
Określenie wartości zabytkowej posiadanych zasobów.
◆◆ Co możemy zrobić?
Stworzenie planu zabezpieczania i zagospodarowania posiadanych obiektów.
◆◆ Jak to zrobić?
Przejście do etapu konkretnych działań.
Wśród działań strategicznych, które mogą pomóc w wykorzystaniu i promowaniu dziedzictwa kulturowego, należy uwzględnić:
◆◆ Przygotowanie informacji o lokalnym dziedzictwie kulturowym
(materialnym i niematerialnym) oraz mniejszościach etnicznych
żyjących na tym terenie.
◆◆ Przygotowanie programu edukacyjnego związanego z dziedzictwem
kulturowym (materialnym i niematerialnym).
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◆◆ Uwzględnienie istniejącego dziedzictwa kulturowego (materialnego
i niematerialnego) w gminnym programie rewitalizacji, strategii
rozwoju gminy, strategii turystycznej gminy.
◆◆ Używanie nowych mediów (internet) w rozpowszechnianiu treści
związanych z dziedzictwem kulturowym oraz digitalizacja zasobów
związanych z dziedzictwem.
Ochrona i konserwacja architektury drewnianej
Podobnie jak inne obiekty budownictwa, budynki drewniane ulegają procesowi niszczenia. Przyczynia się do tego upływ czasu, czynniki atmosferyczne,
brak stałego zabezpieczenia i odpowiedniej konserwacji. Konsekwencją tego
jest stopniowe znikanie budynków drewnianych z naszego krajobrazu, a co
za tym idzie, zubożenie dziedzictwa kulturowego. Ochrona i konserwacja są
działaniem koniecznym i niebudzącym wątpliwości. Dotyczy to szczególnie
elementów dziedzictwa, które zostały uznane za najcenniejsze i jako takie
wpisywane są do rejestru zabytków.
Za: Zestawie
nie zabytków
nieruchomych,
(w:) Narodowy
Instytut
Dziedzictwa,
www.nid.
pl, (dostęp:)
10.07.2015

Z raportów konserwatorskich wynika, że na zniszczenie narażone są szczególnie zabytki drewniane, zarówno ze względu na techniczne zużycie materiału, jak i wskutek niechęci większości właścicieli, uważających ten rodzaj
budulca za kłopotliwy w eksploatacji. Wprawdzie w zestawieniach tabelarycznych nie wyodrębniono obiektów drewnianych, ale według danych
KOBiDZ ok. 10% zabytków w Polsce to obiekty drewniane i konstrukcji
ryglowej. ¶ Wynika z tego, iż ochrona zabytków drewnianych jest istotnym
problemem konserwatorskim. Biorąc pod uwagę fakt, że nie można przenieść wszystkich obiektów do skansenu (byłoby to zresztą niepowetowaną
stratą dla krajobrazu kulturowego) należy liczyć się z tym, że w coraz szybszym tempie zubożeniu ulega część historycznego dziedzictwa.

Architektura drewniana Lubelszczyzny w liczbach (stan na 1996 rok):
◆◆ architektura sakralna – 217 obiektów;
◆◆ architektura rezydencjonalna – 121 obiektów;
◆◆ budownictwo użyteczności publicznej – 178 obiektów;
◆◆ budownictwo przemysłowe – 223 obiektów.
Razem: 739 obiektów.
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W Raporcie o stanie zabytków z 2004 roku wskazano 102 miejscowości
o licznej zabudowie drewnianej. Pośród nich są wymienione: Czemierniki,
Parczew, Radzyń Podlaski, Adamów, Łuków, Serokomla, Stoczek Łukowski,
Frampol, Szczebrzeszyn, Tarnogród, Tomaszów Lubelski, Turobin, Tyszowce,
Uchanie.

Typ zabudowy
ARCHITEKTURA SAKRALNA
Świątynie, kaplice, dzwonnice
Mieszkalne i gospodarcze budynki plebańskie
ARCHITEKTURA REZYDENCJONALNA
Dwory
Inne
BUDOWNICTWO UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ
BUDOWNICTWO PRZEMYSŁOWE
ZABUDOWA MIESZKALNA I GOSPODARCZA
Miejscowości o licznej zabudowie drewnianej
Cenniejsze obiekty
MAŁA ARCHITEKTURA
RAZEM

Ilość
156
61
55
66
178
223

Za: Bożena Stanek-Lebioda, Raport
o stanie zasobów i ochrony architek
tury i budownictwa drewnianego
w regionie lubelskim (stan na 1996
rok), ROBIDZ, Lublin 1997
Zestawienie zbiorcze zasobów ilościowych architektury i budownictwa
drewnianego w regionie (1996)

102
284
204
739

Zachowanie obiektów architektury drewnianej i wzbogacanie ich wartości może odbywać się poprzez: konserwację, adaptację, restaurację, rekonstrukcję, rewitalizację i renowację. Wszystkie rodzaje aktywności, powiązane
dodatkowo z działaniami społecznymi i ekonomicznymi, przyczyniają się do
rewitalizacji zdegradowanych obszarów, dają obiektom możliwość dalszego
funkcjonowania, zgodnie z lokalnymi uwarunkowaniami i pożytkiem dla ludzi.
Na ochronę budownictwa drewnianego składają się następujące działania:
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◆◆ Konserwacja – stałe i systematyczne działania, mające na celu utrzymanie obiektu w dobrym stanie technicznym. Jest to wzmacnianie budulca, z którego powstał obiekt i uodparnianie na działanie
czynników niszczących, ponadto zapobieganie destrukcji poprzez
bezpieczne użytkowanie.
◆◆ Restauracja – działania zmierzające do przywrócenia zmienionemu
lub uszkodzonemu obiektowi, bądź jego części, dawnej formy,
a także wartości artystycznej i użytkowej. Prace restauratorskie
przeprowadzane są na podstawie zachowanych materiałów archiwalnych z użyciem oryginalnych detali i zachowanych fragmentów.
◆◆ Rekonstrukcja – odtworzenie zniszczonego zabytku na podstawie
materiałów archiwalnych: planów, projektów, fotografii i szkiców.
◆◆ Renowacja, odnowienie, odświeżenie – działania podejmowane dla
poprawienia estetyki obiektu. Renowacja jest dopuszczalna jedynie wtedy, gdy nie powoduje zniszczeń elementów oryginalnych.
W przypadku zabytków renowacja może być wykonywana pod
nadzorem konserwatora zabytków.
◆◆ Adaptacja – konieczne zmiany, dokonywane w budowli, aby mogła
spełniać współczesne funkcje, inne niż cele, dla których powstała.
Adaptacja może również polegać na przystosowaniu obiektu do
nowych wymagań, bez zmiany jego funkcji. Warunkiem adaptacji
jest zachowanie charakterystycznych cech obiektu. Powody, dla których warto zająć się adaptacją domu drewnianego to, między innymi,
możliwość adaptacji in situ, jak również przeniesienie budowli
drewnianych w inne miejsce. Możliwe jest stopniowe odnawianie
poszczególnych części obiektu. Istotny jest również fakt, że można
brać osobisty udział w pracach.

Źródło: Rzecz
o dziedzictwie
na wsi. Rady,
przykłady,
informacje,
red. Justyna
Duriasz-Bułhak, Krystian
Połomski,
Anna Potok,
Fundacja
Wspomagania
Wsi, Warszawa
2011

Zasady właściwej ochrony
budynków drewnianych
1. Nie szkodzić.
2. Szanować oryginalną substancję budynku oraz jego wartości materialne
i niematerialne.
3. Wszelkie prace wykonywać na najwyższym poziomie.
4. Nie robić za dużo, czyli stosować zasadę minimalnej, niezbędnej
ingerencji.
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5.	Usuwać to (i tylko to), co na budynek działa niszcząco.
6. Nie robić niczego, czego nie da się odwrócić, czyli każde działanie związane z ochroną i zabezpieczeniem budynku powinno być prowadzone
w taki sposób, żeby móc wrócić do oryginalnej wersji.
7. Stosować zasadę czytelności i odróżnialności wymienianych elementów.
8. Dokumentować przebieg wszelkich prac.
9. Zagospodarować otoczenie zgodnie z charakterem budynku i miejscową tradycją.
Podejmując się remontu lub adaptacji domu drewnianego, warto wziąć
pod uwagę kilka aspektów:
◆◆ Zadbać, aby przekształcenia całego budynku, a przede wszystkim poszczególnych elementów struktury nie niszczyły wartości
kulturowych.
◆◆ Przy wymianie okien warto zwrócić uwagę na dopasowanie ich do
wyglądu elewacji.
◆◆ Przy ocieplaniu ścian warto poszukać odpowiedniej technologii,
która nie spowoduje utraty pierwotnego wyglądu.
◆◆ Pokrycia dachów, nowa kolorystyka, materiały ścienne, utwardzanie
nawierzchni przy niewłaściwym użyciu współczesnych materiałów
w miejsce materiałów historycznych, może przyczynić się do utraty
wartości kulturowej obiektu.
		 Przykład: Jeśli w naszej okolicy większość budynków była kryta
dachówką ceramiczną, warto tę tradycję kontynuować. Jeśli
większość domów była w przeszłości malowana na biało, nie
malujmy domu na różowo, niebiesko, seledynowo lub zielono.
Jeśli większość domów miała dwuspadowe dachy, nie budujmy
domu z dachem mansardowym albo płaskim.
◆◆ Wokół budynku warto sadzić rośliny charakterystyczne dla danego
regionu.
SKANSENY
Postulat racjonalnej i celowej ochrony i konserwacji zabytków budownictwa
drewnianego stał się punktem wyjścia dla organizacji skansenów. Skansen to
muzeum na wolnym powietrzu, w którym gromadzi się zabytki etnograficzne,
przeważnie budynki wiejskie, przenoszone z pierwotnych lokalizacji. Idea ta
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rozwinęła się w krajach skandynawskich. Pierwszy skansen powstał w 1891
roku w Sztokholmie. Został założony przez doktora nauk medycznych Artura
Hezeliusa i stał się wzorcem dla muzeów tego typu zarówno w Szwecji, jak
i w innych krajach europejskich, zwłaszcza w Norwegii, Danii i Finlandii.
W Polsce funkcjonuje obecnie 31 skansenów, jednym z nich jest Muzeum
Wsi Lubelskiej.
Muzeum Wsi Lubelskiej zostało założone na początku lat 60. XX wieku
jako Oddział Budownictwa Ludowego przy Muzeum Okręgowym w Lublinie,
jednak już od 1970 roku rozpoczęło działalność jako samodzielna placówka.
Dziś lubelski skansen jest jednym z największych muzeów na otwartym powietrzu w Polsce, które udostępnia zwiedzającym siedem działów odwzorowujących poszczególne regiony województwa lubelskiego jeszcze przed zmianą
administracyjną w 1975 roku. Wyżyna Lubelska, Roztocze, Powiśle, Podlasie
i Polesie Lubelskie, Nadbuże oraz sektory dworski i miasteczkowy w pełni
oddają zróżnicowanie krajobrazowe i etnograficzne Lubelszczyzny.
Lubelską ekspozycję spośród innych tego typu ośrodków muzealnych
wyróżniają precyzyjnie zaaranżowane wnętrza zabytkowych obiektów, przedstawiające sytuację ekonomiczną i mieszkalną miasteczkowej i wiejskiej ludności żydowskiej na Lubelszczyźnie w latach 30. XX wieku. W 2009 roku
Muzeum udostępniło zwiedzającym wnętrza dwóch mieszkań żydowskich
i sklepiku wiejskiego zaaranżowane w chałupie z Głodna. W sieni urządzone
jest mieszkanie Żyda domokrążcy, zaś w izbie mieszkanie Żyda sklepikarza
wraz ze sklepem usytuowanym w komorze tej chałupy. W sektorze Miasteczko
możemy obejrzeć wnętrze kuchni żydowskiej domu Moszka Klajnera z Uchań,
miasteczkowy sklep żelazny czy ryzurę Jankiela Struzera z Dubienki.
Tomasz Pietrasiewicz, Joanna Zętar
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Idea
Lubelszczyzna posiada bogatą tradycję wykorzystania drewna w budownictwie.
Jeszcze kilkadziesiąt lat temu drewno było budulcem dominującym we wsiach,
miasteczkach i na obrzeżach dużych miast. Charakterystycznym elementem
krajobrazu kulturowego regionu były małe, wielokulturowe miasteczka. Ich
drewniana zabudowa: domy, świątynie, budynki użyteczności publicznej, to
jedno z najbardziej oryginalnych zjawisk w polskiej i środkowoeuropejskiej
architekturze. Do dziś zachowały się ostatnie przykłady charakterystycznych
zespołów małomiasteczkowej zabudowy, tzw. domy podcieniowe.

Norwegia szczyci się bogatą i, co istotne, niezakłóconą zniszczeniami
wojennymi, tradycją budowania w drewnie. Mając na uwadze tę ciągłość
i trwałość form architektonicznych, jak również wysoko rozwinięte metody
ochrony, dokumentacji i promocji drewnianego dziedzictwa, oparliśmy nasz
projekt na współpracy i wymianie doświadczeń, m.in. z ekspertami z Norsk
institutt for kulturminneforskning (NIKU) i Vestfoldmuseene IKS (Larvik
Museum).
Projekt miał na celu dokumentowanie i promocję tradycyjnej architektury
drewnianej miasteczek Lubelszczyzny oraz uwrażliwienie społeczności lokalnych na problem degradacji wielokulturowego dziedzictwa Lubelszczyzny.
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Miasteczka
Do projektu zostało wytypowanych pięć miasteczek z terenu Lubelszczyzny: Dubienka, Krasnobród, Szczebrzeszyn, Tyszowce i Wojsławice. Są to
miejscowości, które w okresie międzywojennym były typowymi miasteczkami wielokulturowymi – zamieszkanymi przez społeczność chrześcijańską
wyznania rzymskokatolickiego, 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 zabudowa podcieniowa (Krasnobród, Wojsławice).
Miejscowością z Norwegii, dla której zostały przygotowane makiety 3D, jest
miasto Larvik położone w południowo-wschodniej części kraju. Jego początki
datuje się na 1671 rok. Larvik składa się z trzech organizmów osadniczych
połączonych w całość w 1838 roku. Przestrzeń miasteczka jest całkowicie
wypełniona architekturą drewnianą. Zaproszeni do projektu partnerzy, szczególnie Larvik Museum, dysponują dokumentacją rysunkową, fotograficzną
i techniczną, która umożliwiła pokazanie rozwoju przestrzennego miasta
w trzech okresach historycznych.

Przebieg
Działania projektowe rozpoczęły się w maju 2014 roku podróżami studyjnymi ekspertów po Polsce i Norwegii oraz uruchomieniem strony internetowej projektu dostępnej pod adresem www.drewnianyskarb.teatrnn.pl.
W lipcu i sierpniu 2014 roku odbyły się inwentaryzacje drewnianych obiektów połączone ze skanowaniem 3D rynków we wszystkich miejscowościach
Lubelszczyzny objętych projektem. Równolegle były prowadzone kwerendy
badawcze w bibliotekach i archiwach: Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej im.
Hieronima Łopacińskiego 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 Archiwum 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 miasteczek
Lubelszczyzny i Larviku zostały umieszczone w multimedialnym serwisie
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internetowym dotyczącym architektury drewnianej (www.drewnianyskarb.
teatrnn.pl).
Internauci mogą tam znaleźć:
◆◆ Makiety 3D.
◆◆ Karty dziedzictwa wraz z dokumentacją fotograficzną wszystkich
miejscowości, opracowane ze szczególnym uwzględnieniem dziedzictwa architektury 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 projektu zostały też przygotowane wskazówki związane
z ochroną i konserwacją drewna.

W pierwszej połowie września 2015 roku zostały zorganizowane warsztaty
edukacyjne, skierowane do przedstawicieli samorządów, pracowników instytucji kultury i młodzieży szkolnej. Uczestnikami były m.in. osoby pochodzące
z miejscowości objętych projektem (Dubienka, Krasnobród, Szczebrzeszyn,
Tyszowce, Wojsławice). Uczestnicy warsztatów zdobywali 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.
W końcowym etapie realizacji projektu została przygotowana wystawa
prezentująca architekturę drewnianą występującą na Lubelszczyźnie oraz
w Larviku i na terenie Norwegii. Wystawa była prezentowana w Norwegii
i miasteczkach Lubelszczyzny. Wiedza zgromadzona podczas projektu została
zebrana w dwóch publikacjach książkowych, dostępnych w wersji papierowej
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i elektronicznej do pobrania ze strony projektu. Podsumowaniem 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.

Podsumowanie
Jednym z najważniejszych osiągnięć projektu jest stworzenie sieci zrzeszającej
osoby, instytucje i organizacje zainteresowane ochroną drewnianego dziedzictwa regionu. Są pośród nich szkoły, samorządy, instytucje kultury, małe firmy,
eksperci, przewodnicy i nauczyciele, którzy widzą w tym obszarze szansę na
własny rozwój. Co ważne, dzięki warsztatom dla młodzieży udało się znaleźć
osoby, które w przyszłości mogą się włączyć w różne działania. W kolejnych
projektach i programach Ośrodka „Brama Grodzka – Teatr NN” będziemy
starali się tę sieć rozwijać i powiększać.

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 wzbogacił się
o dwa istotne elementy.
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Pracownicy muzeum specjalizują się „w tworzeniu, ochronie, opiece i udostępnianiu dziedzictwa materialnego i niematerialnego kultury oraz środowiska, odwzorowującego historyczne formy osadnicze, domostwa, obiekty
użyteczności społecznej wsi i miasteczek wraz z ich wyposażeniem oraz formami tradycyjnego krajobrazu naturalnego i kulturowego”.
Pracownicy Politechniki Lubelskiej wdrożyli do działań projektowych
nowoczesne technologie związane 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.
Jednym z głównych narzędzi zapewniających trwałość 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 każdego odbiorcy.
Opisuje ten proces dziennikarz Edwin Bendyk:
to nie tylko rekonstrukcja, upamiętnianie, lecz także aktywna praca pamięci
polegająca na tłumaczeniu zapomnianych symboli i treści na nowy język
i nową, wielomedialną wrażliwość mieszkańca współczesności.

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 for kulturminneforskning (NIKU) oraz Vestfoldmuseene IKS (Larvik Museum).
NIKU to niezależna instytucja typu non profit zajmująca się dziedzictwem
kulturowym w aspekcie ochrony i zrównoważonego zarządzania. Do jego
głównych 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;

Muzeum Wsi
Lubelskiej,
www.skansen.
lublin.pl,
(dostęp:)
10.07.2015

Kalendarium
Ośrodka „Brama
Grodzka – Teatr
NN”, www.
kalendarium.
teatrnn.pl,
(dostęp:)
10.07.2015
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◆◆ „Dziedzictwo Kulturowe Zachodniego Morza”;
◆◆ „Dzieje Larviku”, stały projekt realizowany przez Larvik Museum
mający na celu badanie dziedzictwa kulturowego i historii w okresie
duńskiego panowania w latach 1671–1805.
Projekt „Drewniany Skarb. Chroniąc dziedzictwo, kreujemy przyszłość”
został zrealizowany w ramach programu Promowanie różnorodności kulturowej
i artystycznej w ramach europejskiego dziedzictwa kulturowego finansowanego
z funduszy EOG, pochodzących z Islandii, Liechtensteinu i Norwegii, oraz
środków krajowych.
Łukasz Kowalski, Tadeusz Przystojecki
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ziedzictwo kulturowe Europy to nie tylko wielkie miasta i ich wspaniałe
zabytki. Również na kresach Unii Europejskiej, w jej wschodniej, biednej części, można znaleźć wyjątkowe skarby. Są to małe miasteczka, zwane
kiedyś sztetlami, położone głównie na Litwie, Białorusi, Ukrainie, w Polsce,
ale też na Słowacji, w Czechach, Rumunii i na Węgrzech. W każdym z tych
krajów kluczową rolę odgrywała społeczność żydowska. Przez setki lat małe
miasteczka były charakterystycznym elementem krajobrazu kulturowego
wschodniej części Europy. Terytorium, na którym można było je odnaleźć,
stanowiło pogranicze między Wschodem i Zachodem, między cywilizacją
Europy i Azji. Był to jakby osobny kontynent – wschodnia prowincja Europy,
żyjąca własnym życiem.
Po zagładzie społeczności żydowskiej w czasie ii wojny światowej małe miasteczka z dominującą w nich społecznością żydowską przestały istnieć. Pozostały już tylko we wspomnieniach, na starych ilustracjach, fotografiach, kartach
literatury czy też w Księgach Pamięci. Wciąż żyją jeszcze porozrzucani po całym
świecie potomkowie mieszkańców tego „zapomnianego kontynentu”. Wielka
część diaspory żydowskiej (Ameryka Północna i Południowa) ma swoje korzenie właśnie w tym świecie. Dla nich jest to mityczne miejsce, skąd przyjechali ich
przodkowie. Nie zdajemy sobie często sprawy, jak ci biedni żydowscy emigranci
z Europy Wschodniej wzbogacili współczesną światową kulturę, sztukę i naukę.
Tamten świat jest już zamkniętą kartą w historii Europy. Jedyne, co możemy
zrobić, to opowiadać o nim, pokazywać, że stanowi wspaniałą część jej dziedzictwa kulturowego.
Projekt „Zapomniany kontynent” jest próbą zbudowania takiej opowieści.
Opowieści czytelnej i ważnej dla Europy, niosącej refleksję o tworzeniu się
i trwaniu przez długi czas wielokulturowych społeczności na poziomie małych
miasteczek – sztetli.
Z drugiej strony uśpione i zapóźnione cywilizacyjnie miasteczka wschodniej Europy wymagają szczególnych działań, żeby coś mogło się w nich zmienić.
Jednym z impulsów może być projekt „Zapomniany kontynent” tworzący
w oparciu o dziedzictwo kulturowe miasteczek ofertę turystyczną wraz z podejmowanymi tam różnego rodzaju działaniami animatorskimi (m.in. praca
z młodzieżą i aktywizacja mieszkańców).
Paradoksalnie wielką szansą dla tej wschodniej prowincji Europy jest to, że
wciąż jest nieodkryta przez Europejczyków i ma w sobie coś, co może ich zachęcić do przyjazdu. Jak pisze Ryszard Kapuściński – jest to „dramatyczny świat
permanentnie niespokojnych wschodnich rubieży Europy, świat który ludziom
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Zachodu wydawać się może bardziej egzotyczny, nieodgadniony i tajemniczy
niż dalekie barwne kontynenty naszej planety”. Trudno o lepszą rekomendację.
W tym miejscu trzeba postawić proste i ważne pytanie o to, jaką opowieść stworzyć o „Zapomnianym kontynencie” (czy też wielkiej prowincji
Wschodu)? W jaki sposób ta opowieść może zwrócić uwagę Europy i świata
na to terytorium?
Każde miejsce (miasto, region) poszukuje swojej legendy, własnej opowieści, która będzie czyniła je rozpoznawalnym wśród tysięcy innych. Tworząc
taką opowieść-legendę, trzeba mieć świadomość, że ma ona wyrastać z jego
historii – być genetycznie związana z miejscem.
Stefan Chwin pisze ważne słowa o mieście, które można odnieść do każdego miejsca: „Miasto staje się w pełni legendą, kiedy zostaje tematem wielkiej opowieści. Każde «mądre miasto» zabiega o własną legendę i to legendę
krążącą po świecie. Miasto bez legendy wegetuje. Legenda obdarza je życiem.
Podkreśla, że miasto jest nadzwyczajne i że warto je na własne oczy zobaczyć
(…). Krążąca po świecie legenda miasta sprawia, że ktoś, słysząc daną nazwę,
doznaje radośniejszego bicia serca. Czuje, że zbliża się do tajemnicy i marzy
by do niej fizycznie dotrzeć”.
„Zapomniany kontynent” może mieć taką legendę, może mieć wielowątkową, wspaniałą, ale też tragiczną opowieść, która będzie ciekawa i ważna
zarówno dla przybysza z Europy, jak i dalekiego świata. Wskażmy najważniejsze elementy tej opowieści:
i Spotkanie kultur
W kontekście budowania wspólnej Europy i globalizacji doświadczenie współżycia różnych kultur obok siebie, na jednym terytorium jest uniwersalne
i czytelne dla większości ludzi. Wielokulturowość tych ziem jest wspaniałym
materiałem na opowieść. Szczególnie ważne wątki związane z wielokulturowością tych ziem to:
◆◆ obecność Żydów (m.in. małe miasteczka);
◆◆ spotkanie Wschód–Zachód.
ii Zagłada
Miejsce to na zawsze zostało naznaczone piętnem Zagłady. Pamiętajmy o tym,
że los Żydów to jeden z ważnych i uniwersalnych tematów światowej sztuki.
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Oczywiście przy takim szerokim spojrzeniu na „Zapomniany kontynent”, nie możemy stracić z oczu tego, co nas najbardziej interesuje – małych
miasteczek.
Główne działania związane z tym projektem to:
1. Utworzenie internetowego portalu
informacyjno-edukacyjnego
Portal będzie zbierał i porządkował wiedzę związaną z dziedzictwem kulturowym małych miasteczek ze wschodniej części Europy. Na podstawie tego
będziemy mogli wskazać elementy dziedzictwa kulturowego, które są unikatowe, a tym samym zawierają znaczący potencjał kulturotwórczy. Ważnymi
tematami portalu będą:
◆◆ Literatura. Z obszarem „Zapomnianego kontynentu” związani byli
wielcy pisarze i poeci. W ich twórczości bardzo często możemy
znaleźć opis konkretnych miejsc.
◆◆ Architektura drewniana. Charakterystyczną cechą małych miasteczek była dominacja budownictwa drewnianego.
◆◆ Tradycja ludowa (muzyka, plastyka, rękodzieło itp.).
◆◆ Walory przyrodnicze.
Pokazanie naturalnych i unikatowych walorów przyrodniczych
środowiska, w którym rozwijały się małe miasteczka.
◆◆ Opowieści i legendy związane z konkretnymi miejscowościami.
◆◆ Materiały dokumentalne (fotografie, nagrania, Księgi Pamięci, stare
przewodniki, pocztówki).
◆◆ Kultura jidysz.
◆◆ Ważne centra cywilizacyjne na terytorium wschodniego pogranicza.
◆◆ Podróże po „Zapomnianym kontynencie”.
◆◆ Roman Vishniak (fotografia), Józef Czechowicz (fotografia), Lionel
Reiss (rysunki), Szymon An-ski (etnografia), Alfred Döblin (literatura), Joseph Langer (literatura).
2. Utworzenie turystycznego szlaku małych miasteczek
wzdłuż wschodniej granicy Unii Europejskiej (Litwa, Polska,
Słowacja, Czechy, Węgry, Rumunia)
Szlak małych miasteczek będzie ofertą turystyczną dla rowerzystów. Wymieńmy
planowane i budowane na Lubelszczyźnie trasy rowerowe.
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◆◆ Trasa zaczynająca się w miejscowości Gnojno k. Janowa Podlaskiego,
przez Białą Podlaską i Parczew. W Dębowej Kłodzie rozejdzie się
w dwóch kierunkach. Pierwszy, przez Lubartów, Lublin, Bychawę
i Kraśnik, pobiegnie do Zawichostu, gdzie połączy się z autostradą
rowerową województwa świętokrzyskiego. Drugi, przez Chełm,
Zamość, Tomaszów Lubelski do Narola, będzie przebiegać przez
miejscowości atrakcyjne turystycznie. Łącznie trasa będzie liczyć
ok. 500 km.
◆◆ Przez Lubelszczyznę (wzdłuż Wisły) będzie przebiegać 100-kilometrowy odcinek Rowerowej Trasy Wiślanej liczącej ponad 1000 km
(start w Wiśle – meta w Gdańsku). Lubelska część trasy zaczynać
się będzie w Annopolu, a kończyć w Dęblinie.
◆◆ Planowane jest wytyczenie szlaku rowerowego przez Polskę
Wschodnią o długości 2 tys. kilometrów, który połączy Podkarpacie z Warmią i Mazurami. Szlak rowerowy będzie przebiegał
przez najatrakcyjniejsze tereny tzw. ściany wschodniej, obejmującej
województwa: podkarpackie, świętokrzyskie, lubelskie, podlaskie
oraz warmińsko-mazurskie. Przez województwo lubelskie będą
prowadziły dwie nitki trasy rowerowej łączącej województwa północne z południowymi. Z terenów Podlasia trasa będzie biegła na
południe i w miejscowości Dębowa Kłoda (koło Parczewa) zostanie
rozdzielona na dwa niezależne szlaki. Pierwszy będzie prowadził
przez Lublin i Kraśnik na zachód w kierunku województwa świętokrzyskiego, drugi przez Chełm, Zamość, Krasnobród na południe
Polski w kierunku województwa podkarpackiego.
◆◆ Trasa Via Carpatia, która ma przebiegać przez Lubelszczyznę i łączyć
południe i północ Europy (od Litwy do Rumunii i Bułgarii). Na
odcinku lubelskim będzie liczyła 234 km długości i pokryje się
z drogą S19. Na terenie Polski trasa będzie liczyć 620 km.
3. Prowadzenie działań edukacyjno-animatorskich
zmierzających do rewitalizacji miasteczek
◆◆ Utworzenie szkoły animatorów propagującej najlepsze wzorce działań w obszarach zdegradowanych kulturowo. Działania odbywające
się w ramach corocznej szkoły letniej, w której uczestniczą animatorzy z miejscowości objętych projektem. Wykłady prowadzone przez
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najwybitniejszych praktyków animacji z Europy, prezentujących
i omawiających swoje działania.
◆◆ Tworzenie Szkolnych Centrów Lokalnego Dziedzictwa Kulturowego.
Wykorzystanie dziedzictwa kulturowego związanego z konkretną
miejscowością na rzecz jej rozwoju.
Przyszłość i atrakcyjność większości miasteczek zależy w dużej mierze
od ich potencjału kulturowego i stopnia zachowania dziedzictwa kulturowego. Unikalny zespół krajobrazowo-przestrzenny miasta, czy też wsi, może
przynieść korzyści dla rozwoju miasteczka. Dlatego należy budować wśród
mieszkańców świadomość tego, że zabytki są kapitałem i mogą stać się czynnikiem rozwoju miasteczka.
4. Slow Cities
Wschodnia prowincja Europy jest idealnym miejscem, w którym mógłby rozwijać się ruch, określany mianem Slow City. Oto mieszkańcy starych, małych
i średnich miasteczek europejskich, zmęczeni natężeniem ruchu, hałasem,
natarczywością reklam zakrywających piękne budynki, powołują do życia
Slow City. Miasta redukują ruch, budują deptaki, promują rowery, zachęcają
do kupowania zdrowej żywności od okolicznych rolników. Wiele miasteczek
„Zapomnianego kontynentu” idealnie wpisuje się w tę ideę.
Siłą prowincjonalnych miejsc jest ich odrębna fizjonomia, własna historia,
krajobraz i klimat. Mieści się w tym oczywiście także unikalna architektura,
porządek urbanistyczny małych miasteczek i wsi.
5. Publikacje i konferencje naukowe poświęcone
dziedzictwu kulturowemu małych miasteczek
6. Przygotowanie wystawy o „Zapomnianym kontynencie”
Doświadczenia Ośrodka „Brama Grodzka – Teatr NN”
W projekcie „Zapomniany kontynent” ważną rolę powinno odegrać doświadczenie Ośrodka zgromadzone przy realizowaniu wielu projektów. Wymieńmy
te najważniejsze:
1. Projekty związane z małymi miasteczkami w regionie lubelskim.
2. Projekty realizowane w obszarze dziedzictwa kulturowego i historii Lublina:
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◆◆ portal „Lublin. Pamięć Miejsca” podejmujący próbę stworzenia
uniwersalnego opisu miasta pod kątem historii i dziedzictwa
kulturowego;
◆◆ tworzenie makiet 3D;
◆◆ Historia Mówiona;
◆◆ tworzenie różnych narracji przeznaczonych do sieci internetowej;
◆◆ przewodniki w technologii poszerzonej rzeczywistości.
3. „Lublin miejscem spotkań” – spotkania młodzieży z Polski (Lublin) z młodzieżą żydowską (Izrael, Europa, USA):
◆◆ portal internetowy poświęcony międzynarodowym spotkaniom
młodzieży;
◆◆ baza danych o szkołach, nauczycielach i animatorach.
Ważne elementy projektu, które należy rozwijać:
1. Zbudowanie płaszczyzny współpracy między małymi miasteczkami:
◆◆ projekty turystyczne;
◆◆ projekty artystyczne i animatorskie;
◆◆ edukacja (szkoły).
2.	Gromadzenie informacji o wydarzeniach organizowanych w małych miasteczkach pod kątem turystyki kulturowej.
3.	Utworzenie sieci partnerów:
◆◆ uniwersytety;
◆◆ Centrum Spotkań Kultur;
◆◆ Muzeum Wsi Lubelskiej;
◆◆ organizacje turystyczne;
◆◆ szkoły, ośrodki kultury, biblioteki.
4. Przygotowanie kongresu małych miasteczek.
5. Zorganizowanie festiwalu dokumentu (radio, film, książki) związanego
z obszarem „Zapomnianego kontynentu”.
6. Podróże wyobraźni – prezentacje wyjątkowych miejsc z terytorium „Zapomnianego kontynentu”.
Tomasz Pietrasiewicz
Lublin, 15 I 2014 roku

Spis ilustracji

143

Spis ilustracji

okładka ◆ Detal drewnianego domu w Krasnobrodzie, fot. P. Kowalczyk, 2014
11 ◆ Fragment podcieni domu drewnianego w Biłgoraju, według rys.
M. Bystydzieńskiego, 1905, źródło: J. Górak, Podcieniowa zabudowa
miasteczek Lubelszczyzny, Państwowa Służba Ochrony Zabytków, Zamość
1996, rys. 1
14 ◆ Monochrome Trees, fot. R. Mcguire, 2015, źródło: https://eyesofodysseus.
files.wordpress.com, fot. na licencji CC BY-SA 3.0, (dostęp:) 30.09.2015
16 ◆ W. Barwicki, Sen Leszka Czarnego, pocztówka, ok. 1900,
źródło: http://bc.wbp.lublin.pl, (dostęp:) 30.09.2015
17 ◆ Fragment podcieni domu drewnianego w Kazimierzu Dolnym, według
rys. M.E. Andriollego, 1888, źródło: J. Górak, Podcieniowa zabudowa
miasteczek Lubelszczyzny, Państwowa Służba Ochrony Zabytków, Zamość
1996, rys. 1
20 ◆ Fragment ganku domu drewnianego w Krasnobrodzie,
fot. P. Kowalczyk, 2014
23 ◆ Fragment podcieni domu drewnianego w Goraju, według rys. Z. Glogera,
1902, źródło: J. Górak, Podcieniowa zabudowa miasteczek Lubelszczyzny,
Państwowa Służba Ochrony Zabytków, Zamość 1996, rys. 1
30 Od góry: ◆ Nadproże bramy z Bełżyc, rys. J. Smolińskiego, 1897, źródło:
J. Górak, Podcieniowa zabudowa miasteczek Lubelszczyzny, Państwowa
Służba Ochrony Zabytków, Zamość 1996, rys. 2 ◆ Fragmenty drewnianych
domów z Lubelszczyzny, fot. P. Kowalczyk, 2014
31 ◆ Sposób pracy ciosłem, autor nieznany, rys. niedatowany,
źródło: http://antyki.skarbykultury.pl, (dostęp:) 30.09.2015
32 ◆ Cieśle pracujący przy obróbce drewna metodą przeżynania wzdłużnego,
fot. SuperManu, 2003, źródło: https://commons.wikimedia.org,
fot. na licencji CC BY-SA 3.0, (dostęp:) 30.09.2015
33 ◆ Fragment podcieni domu drewnianego we Wrzelowcu, według rys.
J. Warchałowskiego, 1907, źródło: J. Górak, Podcieniowa zabudowa miasteczek Lubelszczyzny, Państwowa Służba Ochrony Zabytków, Zamość 1996,
rys. 1
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35 Od lewej: ◆ Dom miejski z Goraja, autor nieznany, przed 1918, źródło:
Wieś i miasteczko. Materiały do architektury polskiej, t. 1, Gebethner
i Wolff, Warszawa 1916, ryc. 281, źródło: J. Górak, Podcieniowa zabudowa
miasteczek Lubelszczyzny, Państwowa Służba Ochrony Zabytków, Zamość
1996, ryc. 21 ◆ Dom podcieniowy w Goraju, autor nieznany, przed 1918,
podał: H. Łopaciński, Okazy staropolskiego stylu budowlanego w Goraju
i Wrzelowcu, „Wisła” 1902, z. 3, s. 372–377, repr.: K. Mokłowski, Sztuka
ludowa w Polsce, Lwów 1903, s. 463, rys. 305, źródło: J. Górak, Podcieniowa zabudowa miasteczek Lubelszczyzny, Państwowa Służba Ochrony
Zabytków, Zamość 1996, ryc. 26
36 ◆ J. Gumowski, Domy drewniane z dzielnicy Podzamcze w Lublinie, 1916,
litografie z teki Lublin. Motywy architektury polskiej Jana Gumowskiego,
z. 3, Kraków 1918, źródło: repr.: J. Żywicki, Jana Gumowskiego motywy
polskie. Studium o tekach litograficznych, ilustr. 92, 94
38 ◆ Drewniane domy z terenu Lubelszczyzny, fot. J. Zętar, 2004–2012
40, 41 ◆ Widok ogólny i detale domu drewnianego z Dubienki, tzw. dom Icka
Goldberga, fot. P. Kowalczyk, 2014
42–44 ◆ Widok ogólny i detale domu drewnianego z Wojsławic, tzw. dom szewca
Fawki, fot. P. Kowalczyk, 2014
45 ◆ Fragment podcieni domu drewnianego w Janowcu nad Wisłą, według
rys. A. Szyszko-Bohusza, 1907, źródło: J. Górak, Podcieniowa zabudowa
miasteczek Lubelszczyzny, Państwowa Służba Ochrony Zabytków, Zamość
1996, rys. 1
47 ◆ Plan Frampola. Na podstawie wstępnego planu pomiarowego Frampola
z 1946 roku wykonanego przez B. Bendkowskiego i K. Pietrzaka, repr.:
W. Trzebiński, Działalność urbanistyczna magnatów i szlachty w Polsce
w XVIII wieku, Warszawa 1962, s. 68, źródło: J. Górak, Miasta i miasteczka
Zamojszczyzny, Ośrodek Badań i Dokumentacji Zabytków, Zamość 1990,
s. 33
48 ◆ Plan Szczebrzeszyna w 1823 roku, fragm., Plan Miasta Szczebrzeszyna
w Obwodzie Zamojskim w Województwie Lubelskim położony, z Archiwum
Państwowego w Lublinie, AOZ, 57
50 ◆ Rynek w Józefowie Biłgorajskim, autor nieznany, fot. niedatowana, źródło: Wieś i miasteczko. Materiały do architektury polskiej, t. 1, Gebethner
i Wolff, Warszawa 1916, ryc. 260, źródło: J. Górak, Podcieniowa zabudowa
miasteczek Lubelszczyzny, Państwowa Służba Ochrony Zabytków, Zamość
1996, ryc. 37
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60 ◆ Hrubieszów, rys. W. Zina, niedatowany, źródło: Budownictwo drewniane
Hrubieszowa, „Zamojski Kwartalnik Kulturalny” 1997, nr 2–3, s. 27–33
67 ◆ Hrubieszów, rys. W. Zina, niedatowany, źródło: Budownictwo drewniane
Hrubieszowa, „Zamojski Kwartalnik Kulturalny” 1997, nr 2–3, s. 27–33
73 Pierwszy rząd (od lewej): ◆ Widok ogólny rynku w Biłgoraju, autor
nieznany, przed 1939, ze zbiorów J. Serafina ◆ Rynek w Biłgoraju w 1909
roku, autor nieznany, ze zbiorów J. Serafina
Drugi rząd (od lewej): ◆ Dom podcieniowy z Biłgoraja, rys. M. Bystydzieńskiego, 1905, źródło: Wieś i miasteczko. Materiały do architektury
polskiej, t. 1, Gebethner i Wolff, Warszawa 1916, ryc. 241, źródło: J. Górak,
Podcieniowa zabudowa miasteczek Lubelszczyzny, Państwowa Służba
Ochrony Zabytków, Zamość 1996, ryc. 3 ◆ Tzw. dom tatarski w Biłgoraju,
repr. z albumu K. Teleżynskiego z 1929 roku, źródło: J. Górak, Podcieniowa
zabudowa miasteczek Lubelszczyzny, Państwowa Służba Ochrony Zabytków, Zamość 1996, ryc. 7
Trzeci rząd (od lewej): ◆ Dom podcieniowy w Biłgoraju, autor
nieznany, przed 1939, źródło: 400 lat Biłgoraja 1578–1978, Lublin 1979,
s. 14 ◆ Budynek nieistniejącej Średniej Szkoły Handlowej w Biłgoraju, autor
nieznany, ze zbiorów J. Serafina
Czwarty rząd (od lewej): ◆ Zabudowa północnej pierzei rynku
w Biłgoraju, autor nieznany, przed 1939, ze zbiorów J. Serafina ◆ Ulica
Kościuszki w Biłgoraju w 1928 roku, autor nieznany, ze zbiorów J. Serafina
74 ◆ Domy rynku w Goraju, autor H. Gałecki, ze zbiorów H. Łopacińskiego,
repr.: Z. Gloger, Budownictwo drzewne i wyroby z drzewa w dawnej Polsce,
t. 1, Warszawa 1907, s. 242, źródło: J. Górak, Podcieniowa zabudowa
miasteczek Lubelszczyzny, Państwowa Służba Ochrony Zabytków, Zamość
1996, ryc. 16
75 Pierwszy rząd (od lewej): ◆ Domy rynku w Goraju, autor H. Gałecki,
ze zbiorów H. Łopacińskiego, repr.: Z. Gloger, Budownictwo drzewne
i wyroby z drzewa w dawnej Polsce, t. 1, Warszawa 1907, s. 243, źródło:
J. Górak, Podcieniowa zabudowa miasteczek Lubelszczyzny, Państwowa
Służba Ochrony Zabytków, Zamość 1996, ryc. 17 ◆ Domy podcieniowe
w Goraju, repr.: K. Wejchert, Miasteczka polskie jako zagadnienie urbanistyczne, Warszawa 1947, ryc. 247, źródło: J. Górak, Podcieniowa zabudowa
miasteczek Lubelszczyzny, Państwowa Służba Ochrony Zabytków, Zamość
1996, ryc. 27
Drugi rząd (od lewej): ◆ Dom drewniany z narożnym podcieniem
w Goraju, fot. F. Wolny, z archiwum Wojewódzkiego Urzędu Ochrony
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Zabytków Delegatura w Zamościu ◆ Dom miejski w Goraju, autor nieznany, fot. niedatowana, źródło: Wieś i miasteczko. Materiały do architektury polskiej, t. 1, Gebethner i Wolff, Warszawa 1916, ryc. 282, źródło:
J. Górak, Podcieniowa zabudowa miasteczek Lubelszczyzny, Państwowa
Służba Ochrony Zabytków, Zamość 1996, ryc. 22
Trzeci rząd (od lewej): ◆ Dom miejski z Goraja, autor nieznany, fot.
niedatowana, źródło: Wieś i miasteczko. Materiały do architektury polskiej,
t. 1, Gebethner i Wolff, Warszawa 1916, ryc. 281, źródło: J. Górak, Podcieniowa zabudowa miasteczek Lubelszczyzny, Państwowa Służba Ochrony
Zabytków, Zamość 1996, ryc. 21 ◆ Dom podcieniowy w Goraju, autor nieznany, fot. niedatowana, podał: H. Łopaciński, Okazy staropolskiego stylu
budowlanego w Goraju i Wrzelowcu, „Wisła” 1902, z. 3, s. 372–377, repr.:
K. Mokłowski, Sztuka ludowa w Polsce, Lwów 1903, s. 463, rys. 305, źródło: J. Górak, Podcieniowa zabudowa miasteczek Lubelszczyzny, Państwowa
Służba Ochrony Zabytków, Zamość 1996, ryc. 26
Czwarty rząd: ◆ Rynek w Goraju, autor nieznany, przed 1939, ze zbiorów Gminnego Ośrodka Kultury w Goraju
76 ◆ Rynek w Józefowie Biłgorajskim, autor nieznany, przed 1939, ze zbiorów
Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Józefowie Biłgorajskim
77 Pierwszy rząd (od lewej): ◆ Rynek w Józefowie Biłgorajskim, autor
nieznany, fot. niedatowana, źródło: Wieś i miasteczko. Materiały do architektury polskiej, t. 1, Gebethner i Wolff, Warszawa 1916, ryc. 260, źródło:
J. Górak, Podcieniowa zabudowa miasteczek Lubelszczyzny, Państwowa
Służba Ochrony Zabytków, Zamość 1996, ryc. 37 ◆ Domy drewniane
w Józefowie Biłgorajskim, fot. K. Moszyński, ok. 1912, repr.: „Ziemia”
1912, nr 19, s. 300, źródło: J. Górak, Podcieniowa zabudowa miasteczek
Lubelszczyzny, Państwowa Służba Ochrony Zabytków, Zamość 1996,
ryc. 38
Drugi rząd (od lewej): ◆ Rynek w Józefowie Biłgorajskim, fot.
J. Świeży, 1935, z archiwum Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków
Delegatura w Zamościu ◆ Uroczystości państwowe przed magistratem
w Józefowie Biłgorajskim, autor nieznany, lata 30. XX wieku, ze zbiorów
Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Józefowie Biłgorajskim
Trzeci rząd (od lewej): ◆ Dom podcieniowy z Józefowa Biłgorajskiego, autor nieznany, fot. niedatowana, repr.: Wieś i miasteczko. Materiały do architektury polskiej, t. 1, Gebethner i Wolff, Warszawa 1916, ryc.
259, źródło: J. Górak, Podcieniowa zabudowa miasteczek Lubelszczyzny,
Państwowa Służba Ochrony Zabytków, Zamość 1996, ryc. 39 ◆ Dom
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podcieniowy z Józefowa Biłgorajskiego, fot. B. Krauze, fot. niedatowana,
repr.: „Wędrowiec” I, 1912, s. 206, źródło: Wieś i miasteczko. Materiały do
architektury polskiej, t. 1, Gebethner i Wolff, Warszawa 1916, ryc. 260, źródło: J. Górak, Podcieniowa zabudowa miasteczek Lubelszczyzny, Państwowa
Służba Ochrony Zabytków, Zamość 1996, ryc. 40
Czwarty rząd (od lewej): ◆ Magistrat w Józefowie Biłgorajskim,
autor nieznany, lata 20. XX wieku, ze zbiorów Miejsko-Gminnej Biblioteki
Publicznej w Józefowie Biłgorajskim ◆ Święto Morza w Józefowie Biłgorajskim, autor nieznany, lata 30. XX wieku, ze zbiorów Miejsko-Gminnej
Biblioteki Publicznej w Józefowie Biłgorajskim
78, 79 ◆ Domy drewniane w Krasnobrodzie, fot. J. Świeży, 1935, z archiwum
Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków Delegatura w Zamościu
81 Pierwszy rząd (od lewej): ◆ Domy podcieniowe w Szczebrzeszynie,
fot. J. Świeży, 1932, negatyw w zbiorach Muzeum Wsi Lubelskiej, źródło:
J. Górak, Podcieniowa zabudowa miasteczek Lubelszczyzny, Państwowa
Służba Ochrony Zabytków, Zamość 1996, ryc. 79 ◆ Rynek w Szczebrzeszynie, pierzeja północna, autor nieznany, ok. 1920, z archiwum Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków Delegatura w Zamościu
Drugi rząd (od lewej): ◆ Rynek w Szczebrzeszynie, fot. T. Kalinowski,
1939, z archiwum Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków Delegatura
w Zamościu ◆ Domy podcieniowe w Szczebrzeszynie, fot. J. Siennicki,
1928, z archiwum Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków Delegatura
w Zamościu
Trzeci rząd (od lewej): ◆ Dom drewniany w rynku, autor nieznany,
1938, z archiwum Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków Delegatura
w Zamościu ◆ Tyszowce, brukowanie rynku, autor nieznany, przed 1939,
ze zbiorów R. Horbaczewskiego
Czwarty rząd (od lewej): ◆ Rynek w Tyszowcach, autor nieznany,
1917, ze zbiorów R. Horbaczewskiego ◆ Mały Rynek – jurydyka, autor
nieznany, 1935, ze zbiorów R. Horbaczewskiego
83 Pierwszy rząd (od lewej): ◆ Zabudowania przyrynkowe w Wojsławicach, widok od tyłu pierzei południowo-wschodniej, autor nieznany,
przed 1939, ze zbiorów W. Bitner ◆ Rynek w Wojsławicach, widok w stronę
pierzei południowej, autor nieznany, przed 1939, ze zbiorów W. Bitner
Drugi rząd (od lewej): ◆ Domy podcieniowe w zachodniej pierzei
rynku w Wojsławicach, autor nieznany, przed 1939, ze zbiorów W. Bitner ◆
Budynek dawnej apteki przy ulicy Rynek w Wojsławicach, autor nieznany,
przed 1939, ze zbiorów W. Bitner
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Trzeci rząd (od lewej): ◆ Kapliczka pw. św. Barbary w Wojsławicach,
autor nieznany, przed 1939, ze zbiorów W. Bitner ◆ Kościół parafialny
pw. Michała Archanioła w Wojsławicach, autor nieznany, przed 1918,
ze zbiorów W. Bitner
Czwarty rząd (od lewej): ◆ Cerkiew prawosławna pw. Eliasza Proroka
(obecnie Matki Boskiej Kazańskiej) w Wojsławicach, autor nieznany, przed
1939, ze zbiorów W. Bitner ◆ Rynek w Wojsławicach, pierzeja zachodnia,
fot. K. Czernicki, 1935–1936, ze zbiorów specjalnych Wojewódzkiej
Biblioteki im. H. Łopacińskiego w Lublinie
◆ Dom z podcieniem w Bełżycach, rys. J. Andrzejewskiego według fotografii H. Łopacińskiego, repr.: „Wisła” 1905, z. 4, s. 469, źródło: J. Górak,
Podcieniowa zabudowa miasteczek Lubelszczyzny, Państwowa Służba
Ochrony Zabytków, Zamość 1996, ryc. 1
◆ Dom podcieniowy w Biłgoraju, autor nieznany, przed 1939, repr.: 400 lat
Biłgoraja 1578-1978, Krajowa Agencja Wydawnicza, Lublin 1979, s. 14,
źródło: J. Górak, Podcieniowa zabudowa miasteczek Lubelszczyzny, Państwowa Służba Ochrony Zabytków, Zamość 1996, rys. 37
◆ Rynek i ratusz w Głusku, rys. M. Trzebińskiego, 1913, repr.: B. Baranowski, Polska karczma, restauracja, kawiarnia, Ossolineum, Wrocław 1959,
ryc. 50, źródło: J. Górak, Podcieniowa zabudowa miasteczek Lubelszczyzny,
Państwowa Służba Ochrony Zabytków, Zamość 1996, rys. 12
◆ Dom podcieniowy w Zamościu – Nowej Osadzie, autor nieznany, repr.:
J. Sas-Zubrzycki, Zamość w sztuce, „Teka Zamojska” 1921, nr 1–2, s. 17,
źródło: J. Górak, Podcieniowa zabudowa miasteczek Lubelszczyzny, Państwowa Służba Ochrony Zabytków, Zamość 1996, rys. 124
◆ Synagoga w Szczebrzeszynie, autor nieznany, przed 1939, ze zbiorów
Fundacji Trzech Kultur w Szczebrzeszynie
◆ Dom podcieniowy w Krasnobrodzie, fot. J. Świeży, 1935, z archiwum
Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków Delegatura w Zamościu
Pierwszy rząd (od lewej): ◆ Zabudowa rynku we Frampolu, autor
nieznany, przed 1939, z archiwum Wojewódzkiego Urzędu Ochrony
Zabytków Delegatura w Zamościu ◆ Ulica Dworska w Kurowie, autor nieznany, przed 1939, ze zbiorów Kurowskiego Towarzystwa Regionalnego
Drugi rząd (od lewej): ◆ Ulica Lwowska w Tomaszowie Lubelskim,
autor nieznany, przed 1939, z archiwum Wojewódzkiego Urzędu Ochrony
Zabytków Delegatura w Zamościu ◆ Widok ogólny Kurowa, autor nieznany, przed 1939, ze zbiorów Kurowskiego Towarzystwa Regionalnego
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Trzeci rząd (od lewej): ◆ Widok ogólny ulicy Chełmskiej
w Dubience, autor nieznany, przed 1939, ze zbiorów Gminnego Ośrodka
Kultury w Dubience ◆ Rynek w Kurowie, autor nieznany, przed 1939, ze
zbiorów Kurowskiego Towarzystwa Regionalnego
Czwarty rząd (od lewej): ◆ Ulica Lwowska w Tomaszowie Lubelskim,
autor nieznany, przed 1939, z archiwum Wojewódzkiego Urzędu Ochrony
Zabytków Delegatura w Zamościu ◆ Widok ogólny Dubienki, autor nieznany, przed 1939, ze zbiorów Gminnego Ośrodka Kultury w Dubience
◆ Nadproże bramy z Bełżyc, rys. J. Smolińskiego, 1897, źródło: J. Górak,
Podcieniowa zabudowa miasteczek Lubelszczyzny, Państwowa Służba
Ochrony Zabytków, Zamość 1996, rys. 2
◆ Kościół pw. św. Rocha w Tarnogrodzie, fot. Qqerim, 2007,
źródło: https://upload.wikimedia.org, fot. na licencji CC BY-SA 3.0,
(dostęp:) 30.09.2015
◆ Cerkiew w Korczminie, fot. H. Bielamowicz, 2011, źródło: https://upload.
wikimedia.org, fot. na licencji CC BY-SA 3.0, (dostęp:) 30.09.2015
◆ Fotografie i projekt synagogi drewnianej w Terespolu, 1926, z Archiwum
Państwowego w Lublinie (sygn. 358)
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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.

