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I. BU DU LEC
Podstawowymbudulcembyłodrewno.Jestonolekkieiłatwe
wobróbce,wymaga jednakodpowiedniegodoboru i susze-
niaprzedwykorzystaniem,anastępnieimpregnacjiistaran-
negoutrzymania.Drzewaścinano jesienią lubzimą (w tym
okresie zawierają one najmniej soków, nie wymagają więc
długiegosuszenia).Ściętedrzewapozbawianogałęzi ikory,
a następnie zwożono. Pnie składano w cieniu i suszono.
Suszenienasłońcumogłobybyćzbytgwałtowneispowodo-
waćpękanie.Jakobudulcaużywanogłówniepnidrzewigla-
stych. Najlepszymi właściwościami odznaczał sięmodrzew.
Jednakżezewzględunaniewielkizasięgwystępowania,uży-
wanogoprzybudowieobiektówreprezentacyjnych(świątyń,
dworów)lubwykorzystywanojakomateriałnaniektóreele-
mentykonstrukcyjne (odrzwia,belkinośne,belki tęczowe).
Zgatunkówdrzewliściastychużywanodębu(częstonapod-
waliny). Drewno to jest wprawdzie trudne w obróbce, ale
bardzoodpornenawilgoć.Drewnoinnychgatunkówdrzew
liściastych (grab, jesion) wykorzystywano do wyrobu m.in.
dybli –kołków łączących belki, stosowanych w konstrukcji
szkieletowej.Szparywścianachuszczelnianosłomązaplata-
nąwwarkocze,mchemlubsianemoblepianymgliną.

II. ELE MEN TY KON STRUK CJI 
BU DYN KÓW

A. FUN DA MEN TY
Obiektydrewnianezewzględunaswójniezbytwielkiciężar
niewymagajągłębokichfundamentów.Najniższąbelkę(pod
walinę) układanonakamieniach, abyodizolować ją odwil-
gotnejziemi.Wgórachdodatkowokamieniaminiwelowano
nierównościterenu.

B. ŚCIA NY
Wzależności odprzyjętych rozwiązań, ścianymogłypełnić
rolęnośnąlubnie.

B1. Kon struk cja zrę bo wa (ina czej: wień co wa, wę gło wa)

Konstrukcjanajbardziejwytrzymała.Bel-
ki,którychdługośćodpowiadaładługości
danegobokubudowli,układanonaprze-
mian jedna na drugiej. Łączono je na
węgłachnaobłap(rys.1),zapomocąwią-
zania na rybi (inaczej: jaskółczy) ogon
(rys.2)alboużywajączamkówciesielskich
(otwartychlubzamkniętych)(rys.1).

B2. Kon struk cja su mi ko wo-łąt ko wa

Belki używane w tym
typie ścian mogły być
krótsze i cieńsze, niż
wkonstrukcjiwieńcowej.
Konstrukcja ta stała się
popularna wraz z prze-
trzebieniem lasów z naj-
okazalszychdrzew.Istotą
tej konstrukcji są piono-
webelki(łątki)zpodłuż-
nymi wycięciami (paza
mi),wktórewpuszczano
występypoziomychbelek
(sumików)(rys.3).Zaletą
tej konstrukcji, oprócz
możliwości swobodniej-
szego gospodarowania
budulcem, była możli-
wość łatwej rozbudowy.
Nowe pomieszczenia
dobudowywano przez
dostawianie słupów. Belki
pionowestawianonapoziomychpodwalinach(wprymityw-
niejszychbudowlachsłupywkopywanobezpośredniowzie-
mię). Później (XIX-XXw.)podwalinawiązanabyła zamkiem
ciesielskim i dopieronanią stawiano słupy czyli łątki. Całą
konstrukcję spinały górne poziome belki – również na
węgłachłączonezamkiemciesielskim.

B3. Kon struk cja szkie le to wa (ina czej: ra mo wa, ry glo wa)

Konstrukcja oparta jest
napionowych,poziomych
i ukośnych elementach
nośnych tworzących
szkielet(rys.4a,4b).Wol-
neprzestrzeniepomiędzy
belkami wypełniano sło-
mą wymieszaną z gliną
(szachulec),gliną,cegłami
(murpruski)alboobijano
deskami (szalunek). Odmianą konstrukcji szkieletowej jest
konstrukcja słupowa – stosowana w budowie dzwonnic,
wktórejrolęnośnątworząpionowebelkiusztywnianeuko-
śnymizastrzałamiimieczami(rys.53).

zamek ciesielski (odkryty)na obłap (archaiczne) na obłap (b. współcześnie)
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C. KON STRUK CJE DA CHÓW

C1. Kon struk cja so cho wa (rys. 5)

Jesttokonstrukcjaarchaicz-
na.Polegaonanatym,żena
wkopanychwziemiędwóch
pionowych, rozwidlonych
u góry belkach (sochach),
leży belka pozioma (ślemię).
O ślemię zahaczone są gór-
nymikońcamiodpowiednio
przycięte gałęzie (klucze),
które luźno opierają się
swymi końcami o belki
ścian. Przypomina to kon-
strukcjęszałasuzgałęzi.KonstrukcjataobecniewPolscenie
występuje,najbliżejmożnaspotkać jąnaWęgrzech(głównie
wskansenach).

C2. Kon struk cja śle go wa 
(rys. 6)

Jesttokonstrukcjaarchaicz-
na,bardzomasywnapolega-
jącanakontynuowaniuzrę-
bowego systemu łączenia
belekścianwobrębiebelek
dachu. Coraz krótsze belki
ścian szczytowych tworzą
trójkątyzazębiającsięzbel-
kami(ślegami),tworzącymipołaciedachu.Zwykopaliskwia-
domo,żenaMazowszustosowanojądoXIVw.

C3. Kon struk cja kro kwio wa

Rozwiązanie najbardziej popularne. Na dłuższych ścianach
ibelcełączącejdwiekrótsześciany(tragarzu,inaczej:sosrębie)
w poprzek ułożone są belki stropowe (tramy). Na tramach
ukośniewspartesą(krokwie)stanowiącepodstawętejkon-
strukcji. Dwienaprzeciwległe krokwie tworzą trójkąt z tra-
mem w podstawie. Trójkąt ten jest usztywniony poziomą
belką(jętką,inaczej:betkąlubbantem)(rys.7a,7b).

Odmianąkonstrukcjikrokwiowejjestrozwiązanie,pozwala-
jąceuniknąćdużejliczbybelekstropowych(tramów).Polega
ononaprzedłużeniuostatnichbelekkrótszejściany(powsta-
jąwówczaswystępyzwanerysiami)ipołożeniunanichbelki
(płatwi)wysuniętejprzedlicodłuższejściany.Krokwiewtej
konstrukcjiopierająsięopłatwie,zaśusztywnianesątramami
ijętkami(rys.8).

C4. Kon struk cja przy słu po wa

Ścianyniepełniąturolinośnej.
Dach wspiera się na palach
wbitych w ziemię równolegle
do ścian budynku lub posado-
wionychnaosobnejpodwalinie
(rys.9).Konstrukcjętakąstoso-
wano w zabudowie małomia-
steczkowej.Spotkaćjąmożnarównieżwewsiachwokolicach
Przemyśla,RzeszowaiKrakowa.

D. PO KRY CIE DA CHÓW
Wzależnościodrejonu(wielkościopadów),lokalnychtrady-
cji i rodzaju dostępnego drewna stosowano różne rodzaje
pokryć (słomę, trzcinę, wióry, gont, dranice). W rejonach,
gdziewystępowałylasyiglaste(główniejodłowe)wyrabiano
gont. Na nizinach stosowano do pokrycia dachów grube
wiórywycinanezosiki,topolilubolchy.Zrodzajempokrycia
wiązał się kształt (stromizna) dachu. Im większe opady
imniejodpornymateriał(np.słomawstosunkudodrewna),
tymbardziejspadzistebyłypołaciedachów.Elementypokrycia
albomocowano na poziomych listwach (łatach) nabijanych
nakrokwielubklucze,alboprzybijanodoślegów.

D1. Gont

Sątodeszczółki(odług.60-80cm)uzyskiwanezrozłupywa-
nychzapomocąklina lubsiekiery(„popromieniu”),kawał-
ków bala jodłowego (rys. 10a). Dzięki zachowanej ciągłości
włókien, gont posiadał dużą odporność na wodę i wilgoć.
Wykonywanyręczniewytrzymywał–przydobrejimpregnacji
–do50lat.Podstawowymmankamentemgontuwykonywa
negomaszynowojestbrakciągłościwłókieniokołotrzykrot-
nie mniejsza trwałość. Zazwyczaj układano dwie warstwy
gontu.
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D2. Dra ni ce

Są todeski (odł.1,5-2m)uzy-
skiwanezbalapoprzezrozłupy-
wanie go klinem. Także w tym
przypadkuistotnejestzachowa-
nie ciągłości włókien. Dranice
układa się równieżwarstwami.
Wraz z upływem czasu dranice
wyginają się (w kierunkuprze
ciwnymniżwygięcieliniisłojów).
Istotne jest, aby w każdej war-
stwieposzczególnedranicewygi-
nałysięwtymsamymkierunku
(rys.11).

D3. Strze cha

Jest to sposób krycia dachu słomą występujący równolegle
zkryciemdrewnem.Dachysłomianestosowanonp.naPogó-
rzach, w Beskidzie Niskim i Bieszczadach, podczas gdy
wwiększościBeskidówZachodnichstosowanogont.Krycie
dachu słomą polega na skręceniu kilku tysięcy tzw. kiczek
i umocowaniu ich do łat. Do pokrycia łemkowskiej chyży
obokuok.18metrówpotrzebabyło10000kiczek.

E. KSZTAŁ TY DA CHÓW
Głównymielementamidachusą:

• płaszczyznypochyłe,zwanepołaciami;
• płaszczyznypionowe,czyliszczyty;
• krawędziestykającychsiędwupołacidachowych:
poziome(kalenice),pochyłe,wypukłe,wklęsłe.

Poza tym w obrębie
dachumogą znaleźć się
dymniki, czyli otwory
pod krańcami kalenic,
oraz facjatki, czyli
pomieszczenia miesz-
kalnezoknami.

Rozróżniamy następujące formy dachów ze względu na
ukształtowaniepołaciiszczytów(rys.12,13,14):
• czterospadowy(zkalenicą);
• czterospadowy(bezkalenicy)czylibrogowy;
• dwuspadowy;
• dwuspadowyznaczółkiem;
• dwuspadowyzdaszkiem
pulpitowym;

• dwuspadowypółszczytowy;
• łamanypolski,(obiepołacie–
górnaidolna– sąnachylone
podtymsamymlubzbliżo-
nymkątem);

• mansardowy(obiepołacie
dachunachylonesąpodróż-
nymkątem,zczegodolna
połaćpodkątemwiększym).

III. ELE MEN TY ZDOB NI CZE 
I KON STRUK CYJ NE

• ATTYK–poddaszewbudynkugospodarczymsłużące
doprzechowywaniasiana.Wystajeonpozalicościany.
WystępujenaSuwalszczyźnie.

•WYŻKA–poddaszewystępującenaOrawie.Mieścisię
nanimzrębowyspichlerzdostępnyzgaleryjki.

• PODCIENIA–otwartyprzedsionekprzedścianą
budynku,nakrytydachemwspartymnasłupach
(występująm.in.wzabudowiemałomiasteczkowej).
WokolicachSanokawystępowałytzw.chałupy
zwnęką„wyciętą”wplaniechałupy.

• ZASTRZAŁ–skośnyelementdrewnianywszkielecie
ściennym,dachowymlubwdrzwiach,służący
dousztywnieniaramy.

•KOZŁY–uchwytyzdrążkówwkształcielitery„X”
wzmacniającekalenicęsłomianegodachu.

•WIATROWNICA–deskiprzybitedoostatnichkrokwi
(równolegle)zabezpieczająceposzyciedachuprzed
działaniemwiatru.

• ŚPAROGI–ozdobnieprofilo-
wanezakończeniaskrzyżowa-
nychwiatrownic(rys.16).

• PAZDUR–ozdobniewycięta
deseczkapionowoprzytwier-
dzonanakrańcukalenicy.
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11. Dranice

12. Kształty dachów

13. Kształty dachów

16. Śparogi

15. Kokoszyna – element konstrukcji ślegowej (bardzo archaiczny)

14. Dach z daszkiem  
pulpitowym a dach półszczy-
towy
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IV. ZA BU DO WA NIA WIEJ SKIE

A. UKŁAD ZA GRO DY

A1. Za gro da wie lo bu dyn ko wa

Tentypzagrodyjestcharakterystycznydlaterenówzamiesz-
kałychprzezludnośćetniczniepolską.Chałupa,obora,stodo-
ła, stajnia to osobne budynki ustawione wokół podwórza,
wsposóbcharakterystycznydladanegoobszaru.

A2. Za gro da jed no bu dyn ko wa

TenrodzajrozpowszechnionybyłuGóraliRuskich,jakrów-
nieżpodichwpływem,naPogórzuPrzemyskimiDynowskim.
Poddachemmieścisięzarównoczęśćmieszkalna,jakigospo-
darcza (strych pełnił rolę stodoły).Wraz z bogaceniem się
gospodarzadobudowywanododatkowybudynekgospodar-
czy(stodołęluboborę).

A3. Za gro da za mknię ta

Z trzech stron dostęp do podwórza zamykają budynki,
zczwartejstronyznajdujesięwysokizrębowyparkanzbra-
mą. Zagrody takie budowano na terenach, gdzie nie było
zwartegoosadnictwa–wokolicachdzikich,wprzysiółkach
iwsiachrozproszonych.WGórachŚwiętokrzyskichnazywa-
noją–okólnikiem,anaHuculszczyźnie–grażdą.

B. CHAŁU PA
Pierwsząbudowląwznoszonąwnowymmiejscubyłachału-
pa. Wielkość i strukturę przestrzenną domu kształtował
przedewszystkimskładrodziny,pozycjaspołeczna,panujące
zwyczajewdanymregionie.Projektówczyplanówniewyko-
nywano,jednakprzybudowiedomukierowanosiępewnymi
zwyczajami. Podobnie rzecz się miała z budownictwem
sakralnym:planbyłuzależnionyodliturgii.
WPolsceniestosowanokonstrukcjipiętrowych(wyjątkiem
od tej reguły są chałupy zwyżką,występujące naOrawie –
wpływysłowackie(rys.17).

Budynkiwznoszononaplanie prostokąta.Częśćmieszkalna
była podzielona na izbę białą i czarną; ta pierwsza pełniła
funkcjęreprezentacyjną,zkoleiwczarnej(zpiecem)koncen-
trowałosiężycierodziny. Izbymogłybyćoddzielonesienią.
Biedniejszechałupyposiadałytylkojednąizbę.Częstospoty-
kamyteżinnepomieszczenianp.komory,alkierze(sypialnie),
cozależałoodzamożnościgospodarza.

Ciąg,conajmniejdwóch,pomieszczeńmieszkalnychnazywamy
traktem.Występująwięcchałupyjednotraktowe,półtoratrak
towe lub dwutraktowe (w zależności od szerokości chałupy)
(rys.20). Jeśliwejściedochałupyznajdujesięoddłuższego
boku,nazywamyjąszerokofrontową,jeśliodszczytutojestto
chałupawąskofrontowa.
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chałupa półtoratraktowa
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17. Chałupa z wyżką

20. Chałupa dwutraktowa a półtoratraktowa

19. Chałupa podhalańska – plan

18. Chałupa podhalańska
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CHAŁUPAŁEMKOWSKAIBOJKOWSKA.
DlaterenówŁemkowszczyznycharakterystycznesązagrody
jednobudynkowe, tzw. chyże.Wwydłużonymbudynku pod
jednym dachemmieści się częśćmieszkalna z piecem oraz
częśćgospodarska, czyli stajnia,boisko , chlew,wozow-
nia, czasem także owczarnia. Charakterystyczny
cztero-lub(wlatachmiędzywojennych)dwu-
spadowy dach, stanowiący około 2/3
wysokości budynku, skrywa pojem-
nystrych,pełniącyrolęstodoły.

Dachykrytostrzechąlubwbogatszychgospodarstwachgon-
tem lub dranicą. Domy budowano częścią mieszkalną na
południelubpołudniowy-zachód.Chyżebyłydosyćobszerne,
oszerokościok.5-7m,długościnawet25m.Częśćmieszkalna
byłazazwyczajpółtoratraktowaiskładałasięzizby,alkierza
(komory) i sieni. Czasami pojawiała się również komora
i dodatkowa izba po drugiej stronie sieni. Wokół budynku
dachynadwieszałysięszerokimokapem,któryopróczfunk-
cji termicznej(ochronaprzedwiatrem),pełniłrównieżrolę
zadaszonego przejścia pomiędzy poszczególnymi częściami
chałupy. Czasem wokół części mieszkalnej dostawiano
wzdłużniegościanęzdesek,tworzącrodzajzakrytegokory-
tarzykawokółdomu,tzw.zachatę,którasłużyłarównieżjako

składzik na drewno, dodatkowo ocieplając budynek. Część
mieszkalnąistajnięprzykrywanodrewnianąpowałąukłada-
ną na tragarzach. Nad boiskiem nie było stropu, tamtędy
wkładanosianonastrych.
Chałupyłemkowskieniemiałybogatychzdobieńidekoracji
snycerskich. Często jedynym ozdobnikiem były rozety kar-
packieikrzyżezdatąbudowydomu,umieszczanewizbiena
środkowym tragarzu. Na zewnątrz można czasem spotkać
pięknie profilowane rysie podtrzymujące okapy. Ściany na
zewnątrzbielononaczęścimieszkalnej.Czasembielonotylko
szpary między belkami zrębu, wypełnione gliną i słomą.
Wówczasbalezapuszczanoropą.
Chałupy bojkowskie były zazwyczaj mniejsze i biedniejsze
niż łemkowskie. Budynki były najczęściej jednotraktowe
z wysokim czterospadowym, krytym słomą dachem (trzy
razywyższymniżściany).Niższeściany,większeokapypotę-
gowaływrażeniedużegodachu.Częśćmieszkalnabyłaczęsto
ulokowana pomiędzy pomieszczeniami gospodarczymi
(rys.2125).

21. Chałupa łemkowska

22. Chałupa łemkowska (Komańcza) – widok i plan

23. Chałupa łemkowska – plan

24. Chałupa bojkowska (Skorodne)

25. Chałupa bojkowska (Skorodne) – plan
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C. BRÓG. 
Uzupełnieniemzagródbyłybrogiużywanedoprzechowywa-
niasiana,któreniemieściłosięnastrychu.Brógjesttoczte-
rospadowe wolnostojące zadaszenie wsparte na słupach.
Wysokośćumieszczeniadachubyłaregulowanawzależności
odilościsiana.

D. SY PAŃCE
Spichlerze konstrukcji zrębowej (belki zrębu tworzyły również
sklepienie)służyłydoprzechowywaniazbiorów.Konstrukcjata
zewzględówprzeciwpożarowychoblepionabyłaglinąiprzykry-
ta łatwo zdejmowalnym daszkiem. Powszechne na Słowacji
iwPolscewewsiachprzygranicznych(Spisz,Łemkowszczyzna)
(rys.26,27).

E. IN NE BU DYN KI GO SPO DAR CZE
Wśródobiektówgospodarczychzachowałysięrównieżbudow-
leprzemysłowe,wktórychwykorzystywanosiłyprzyrodylub
napędręczny(np.olejarnie).Zróżnicowanarzeźbaterenu,uła-
twiająca spiętrzenie zwierciadła wód i budowę zbiorników
retencyjnych, sprzyjała rozwojowi budowli, w których
wykorzystywanoenergięprąduwody.Były to:młyny, folu
szeitartaki.

E1. Mły ny wod ne 

Byłyonedwojakiegorodzaju,wzależnościodpołożeniakoła
młyńskiego względem poziomu napływającej wody (koła
nasiębierneipodsiębierne).Kołonasiębierne(zwanepopular-
nie korzennym) wprawia w ruch woda spływająca z góry,
apodsiębierne (walne)dolnyprądwodyna jejniespiętrzo-
nym nurcie. Młyny pierwszej grupy sytuowano na ciekach
omałymprzekroju,drugienatomiastnadrzekaminiewyma-
gającymi spiętrzania.Różne teżbyływobu typachmłynów
urządzeniaterenowe.Młynyzkołemnasiębiernymwymaga-
ływykonaniabudowliwodnych,niezbędnychdoutworzenia
zbiornikaretencyjnego(stawumłyńskiego)takichjakgrobla,
upusty, mostki. Była to więc budowla kosztowna. Budynek
młynazajmowałzwyklekrawędźskarpy.Wgórach,zewzglę-
duna gwałtowne zmianypoziomuwody,młyny sytuowano
przy tzw. młynówkach, tj. kanałach prowadzonych wzdłuż
koryta potoku lub przekopywanych na jego zakolach. Stałe
młynyzkołempodsiębiernymbyłybudowlaminawodnymi,
wzniesionymi na palach i połączonymi z brzegiem przez
pomost. Na dużych rzekach (np. na Wiśle na Mazowszu)
wznoszonomłynypływające–umieszczonenazakotwiczo-
nychprzybrzegutratwach.

E2. Wia tra ki

Służyły głównie jakomłyny. Pierwszewzmianki o istnieniu
wiatrakówpochodzązXIIIwieku.Wmiaręrozwojutechniki
mieleniaziarnaudoskonalanokonstrukcjębudowli.
Na ziemiach polskich wytworzyły się trzy typy wiatraków,
różniącesięsposobemosadzanianaosiobrotucałejbudowli
lubtylkojejgórnejczęści.
Sąto:
• koźlaki:(typrodzimy,najstarszy)osadzanenapionowym
trzpieniu(koźle),obracaneręcznie;całośćurządzeńdo
mieleniaobracałasięrazemzwiatrakiem(rys.28);

• paltraki:osadzanenatorzejezdnymirolkach,obracane
ręcznie;całośćurządzeńdomieleniaobracałasię
razemzwiatrakiem(rys.29);

• holendry:(najbardziejnowoczesne,przyniesione
przezosadnikówholenderskichiniemieckich)budowle
nieruchomeopartenafundamentach,mająceruchomą
jedyniegłowicęobracanąręcznielubsamoczynnie
wkierunkuwiatru;napędzeskrzydełprzenoszonybył
donieruchomegownętrza(rys.30).
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26. Sypaniec – przekrój

28. Koźlak

29. Paltrak

27. Sypaniec (Złockie)
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Do dzisiaj zachowały się nieliczne przykłady tego typu
budowli.Dużewiatrakiwszystkichtrzechtypówbyłytypowe
dlaterenównizinnychpoIwojnieświatowejnaPogórzu,od
Ciężkowic po Dynów, zbudowano setki niewielkich wiatra-
kówzużyciemręcznychżaren.Miałyonenajróżniejszekon-
strukcje.Zwykletypukoźlaka,aleczęstoreemigrancizAme-
rykistawialiniewielkieturbinywietrzne.

E3. Fo lu sze (na łemkowszczyźnie - stupy)

Byłytowarsztatysłużącedofolowania(przerabianianasuk-
nozapomocąubijaniapoddziałaniemgorącejwody)samo-
działowej,wełnianejtkaniny.

V. ZA BU DO WA 
MAŁO MIA STECZ KO WA

Określenie miasteczko nie ma obecnie administracyjnego
znaczenia (choćmiało takie do 1934 roku), amianem tym
określasiępotoczniemałemiasta,niepełniąceroliośrodków
ponadgminnych, a także miejscowości pozbawione praw
miejskich, które zachowały miejską morfologię i miejski
charakter.Wprzeszłościpełniłyoneistotnąfunkcjęzaopa-
trywaniawproduktyiusługinajbliższegowiejskiegootocze-
nia. Dzięki prawu miejskiemu mogły się tu tworzyć cechy,
posiadaływłasne sądownictwo i pieczęć, przywilejna targi
iwłasnysamorząd.Jednakzasadniczoosadatakaprowadziła
życie typowowiejskie, a główną działalnością jejmieszkań-
cówbyło rzemiosło, drobny handel oraz uprawa przynależ-
nychłanówziemi.
Miasteczka takie posiadają charakterystyczny, zgodny
z wytycznymi prawa magdeburskiego, układ urbanistyczny,
wzorowanynadużychmiastach.Znajdziemywięctamprosto-
kątnyrynekzratuszempośrodku,szachownicęulicwybiegają-
cychznarożnikówrynkuikościółusytuowanywpobliżu.

Odmiast różniąsięskalązałożeniaorazarchitekturą,która
wprzeważającejczęścibyładrewniana.
Rynek otaczały drewniane domy posadowione na kamien-
nych podmurówkach, często kryjących sklepione piwnice.
Domybyływaskofrontowe,kilkutraktowe,zwróconeszczyta-
midorynkuiczęstooddzieloneodsiebietzw.miedzuchami,
czyli wąskimi przejściami. Układ taki wymuszały wąskie
działkiwobrębie rynku. Wwielumiejscachzachowały się
głębokiepodcieniawspartenaozdobnychdrewnianychsłu-
pach.Podosłonąpodcieniwystawianonasprzedażwyroby
rzemieślnicze. Przez szerokie bramy wjeżdżały na posesję
wozy,choćczęstobrakmiejscawymuszałdojazdodtyłu.
Wymaganebyłozachowanie jednakowejwysokościdachów
iścian.Dodziśzachowałasięzabudowapodcieniowawkilku
podgórskichmiasteczkach,m.in.StarymSączu,Ciężkowicach,
Lanckoronie,PruchnikuiKalwariiPacławskiej.Niecogorzej
zachowałasięzabudowaTyliczaiJaślisk,choćukładurbani-
stycznywciążjestczytelny.
Domymiejskiemurowane należaływwiekach średnich do
wyjątków. Większość siedzib mieszczańskich, nawet
wdużychmiastachwykonanabyławkonstrukcjidrewnianej
i kryta gontem. Podobieństwo do chaty zachowują domy
wmałychmiasteczkach inaprzedmieściacharóżniąsięod
niejczasempięterkiemzganeczkiem.Wąskofrontowedomy
miałyzazwyczajdachdwuspadowy,ponieważwtensposób
najłatwiejwykorzystaćszczytynapięterkamieszkalne, tzw.
facjatkizganeczkami.Niekiedywzamożniejszych,większych
domachgankinapiętrzebywająnawetduże.Okapydwóch
sąsiednichdomów stykają sięwewspólnej rynnie (łotoku),
wystającej znacznie przed lica budynków, aby spadająca
wodaniezawilgocałaścian.Wruchliwszychulicachinaokoło
rynkudomyposiadajązazwyczajpodcienianasłupach.Wuli-
cach mniej ruchliwych stawiało się domy często na wysokiej
podmurówce, w której mieściły się drzwi do piwnicy. Do
mieszkańwiodływówczasschodkizewnętrzne.
Wobrębiemiasteczekbudowanorównieżdrewnianekuźnie,
kołodziejnie,pocztyiratusze.
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30. Holender

31. Plan katastralny Tylicza z 1846 r. 
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A. KARCZ MY

Dawne karczmy spełniały wielorakie zadania. Służyły jako
gospody, zajazdy, miejsca zebrań ludności. Występowały
wmiasteczkach, dużychwsiach oraz na rozstajach traktów
handlowych.Różniłysięoneodsiebiewielkością:najmniej-
szeskładałysiętylkozizbykarczemnejimieszkania;większe
posiadały także pokoje dla gości, stajnię, wozownię. Cechą
charakterystycznąpolskichkarczembyłpodcieńnarożnylub
wzdłużścianywejściowej.
Do dziś zachowały się trzy malownicze karczmy: w Zawoi,
SuchejBeskidzkiejiJeleśni.Przykłademwiejskiejkarczmyjest
budynekwNowicywBeskidzieNiskim.Karczmyspotkaćmoż-
natakżewskansenach(np.wSanoku–karczmazLisznej).
Technika podróżowania wymagała obszernych i bezpiecz-
nychpomieszczeńdlawozówikonipodpostaciąsporejhali
zwanejstanem.Narysunkachrzutypoziomekarczemzprze-
jazdemskrajnym(bocznym)(rys.33)iśrodkowym(rys.34).
Opis karczem z przejazdem środkowym: Sień przejazdowa
(A) prowadzi do stanu (B), izba szynkowa (C) łączy się
zizdebkąkarczmarza(E).Podrugiejstronieprzejazdupokoje
gościnne (D). Cały front zajmuje podcień (F) na słupach
zmieczowaniem.

B. DO MY POD CIE NIO WE
Spotkaćjemożnabyłoprzyrynkach,gdziepodosłonąpod-
cieniwystawianonasprzedażwyrobyrzemieślnicze.Byłyto
domy wąskofrontowe, kilkutraktowe, z dojazdem od tyłu.
Układtakiwymuszałymałedziałkiwobrębierynku.Wyma-
ganebyłozachowywaniejednakowejwysokościdachówiścian.
Dodziśzachowałasięzabudowapodcieniowawkilkupodgór-
skich miasteczkach m.in. w Starym Sączu, Ciężkowicach,
Lanckoronie,Pruchniku,KalwariiPacławskiej.

VI. DWO RY
Wzależnościodrozmiarówifunkcji,możemywyróżnićdwory:
ziemiańskie, rezydencje podmiejskie, dworki myśliwskie
i dworki szlachty zaściankowej.Przy zakładaniu dworu prze-
strzegano zasady usytuowania frontowej ściany tak, aby
promieniesłoneczneogodzinie11padałynaniąpodkątem
prostym.

Głównyakcentkompozycyjnykładziononawejście,zdobiąc
jezwyklekolumnowymportykiem,atakżenaukształtowanie
dachu.Ścianybielonowapnem.Wejścieprowadziłoodstrony
podjazdu. W pobliżu dworu lokowano stajnię i wozownię
a nieco dalej zabudowania gospodarskie. Całości założenia
dopełniałparkiogród.

Granicamiędzychatąwieśniakaadrewnianymdworemzie-
mianinawwiekachśrednichnieprzebiegaławyraźnie.Dwór
byłostateczniezwyczajnąchatą,niecowiększąilepiejzabez-
pieczoną przed napadami. Typem podstawowym rzutu
poziomegojestukładdwuizbowy,późniejcztero-,ewentual-
nie sześcioizbowy z sienią pośrodku. Sień bywała bardzo
obszerna,spełniałabowiemrolęmiejscaspotkańrodzinnych
itowarzyskich,zimąogrzewanadużymkominkiem.Wepoce
późniejszej odcinano czasem tylną część sieni na bardziej
wytwornąbawialnięzwyjściemdoogrodu(np.dwórwRogo-
wie).Widaćtuwpływpałacykówfrancuskich,jakiezapoczątko-
wałLouisLeveau.Obronnepoczątkowoalkierze(bokówki)są
znanejużwXVIw.Wysuwanojeprzedfrontbudynku(dwór
w Smardzewie) lub przed oba lica (dwór w Świdniku
(rys. 37)) nakrywając często ozdobnymi dachami. Alkierze
budowanojeszczedługo,choćichwartośćobronnazmalała.
Wreszcie pomieszano nazwę „alkierz” z francuską „alcove”
inazywanoalkierzemkażdąmałąizdebkęlubnyżęsypialną.
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32. Karczma 

33. Karczma z przejazdem  
skrajnym – plan

35. Dwór Moniaków (Zubrzyca Górna) – widok i plan

36. Dwór Tetmajerów (Łopuszna) 

34. Karczma z przejazdem  
środkowym – plan
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Szlachtaniewstydziłasiękonstrukcjidrewnianejswoichsie-
dzib,niemniejprzynajmniejniektóreformyzapożyczanochęt-
niezarchitekturymurowanej.Bezpośrednieotoczeniedworu,
jakim był ogród i sad, zabezpieczano silnym ogrodzeniem.
Interesującebyłybramywiodącedoobejściao charakterze
reprezentacyjno-obronnym,połączonezrodzajemczatownina
górze, a takżemieszkaniem „wrotnego” (odźwiernego) tzw.
samborze(rys.38).

VII. BU DOW LE SA KRAL NE
Budowle sakralne wykonywano z reguły starannie, dużym
nakłademsiłiśrodków,wykorzystującznacznieszlachetniej-
szybudulecniżużywanywgospodarstwach.Doichbudowy
zatrudniano zawodowych cieśli. Świątynie były nie tylko
miejscami spotkań wiernych, ale także swoistą wizytówką
wspólnoty lub osoby, która je wzniosła. Nie bez znaczenia
była także lokalizacja – obiekty sakralne stoją zazwyczaj na
wzgórzu,wmiejscu z natury obronnym i otoczonym starymi
drzewami.Niemalwszystkiesąorientowane,tzn.ichprezbite-
ria skierowane są na wschód (w kierunku miejsca, gdzie
słońce wschodziło w dniu patrona świątyni). Teren wokół
kościoła czy cerkwi otoczony jest drewnianym lub kamien-
nymogrodzeniemzbramką;służyłjakocmentarz.

A. KO ŚCIOŁY KA TO LIC KIE
Kościołysądwudzielnetzn.składająsięzdwóchczęści:prezbi
terium (część kapłańska) i nawy (część dla wiernych).
Pomieszczeniami uzupełniającymi są zakrystia, kruchta
(przedsionek),kapliceiwieża.Najstarszekościołydrewniane,
pochodzącezXVwieku,noszącechygotyckiewrozwiązaniu
planu,proporcjibryłyizdobnictwa.
»Drewniane kościoły [gotyckie] w Polsce zachowane od
XIV(?)wiekustanowią(...)dużyzespół,pozwalającynapro-
wadzenieróżnokierunkowychbadań.Wstępnatylkoanaliza
tego zespołu (...) doprowadziła do wyodrębnienia czterech
podstawowych odmian regionalnych drewnianego kościoła
wPolsce,którychzasięgwystępowaniaodpowiada czterem
historycznymdzielnicomkraju iodnichprzyjąłswenazwy.
Będą to zatem odmiany: małopolska, wielkopolska, śląska
imazowiecka (rys. 39). Różnią się one pomiędzy sobą (...)
układemwięźby dachowej iwiążącym się z tym sposobem
przykryciawnętrza,codecydującowpływanawyglądbryły
poszczególnychodmian.Trzebawtymmiejscuzaznaczyć,że
gotyckie więźby dachowe są bądź krokwiowe (głównie na
ŚląskuiPodhalu),bądźstorczykowe(Małopolska,Wielkopol-
ska, Mazowsze). Cała różnica polega nie tyle na różnicach
konstrukcyjnych, ale na rozstawie (szerokości) poszczegól-
nychkozłówkrokwiowych.WWielkopolsce(inaMazowszu)
rozstawjestdostosowanynadobomaczłonamikościoładoszero-
kościnawy.Wkonsekwencjidachjestjednokalenicowy,wspól-
nydlanawyiprezbiterium,awokółwęższegoprezbiterium
utworzonyzostajeszerokiokap,wspartynawypuszczonych
belkachstropowych,wzmocnionychzaczepamizeskośnymi
zastrzałami. Na Śląsku natomiast rozstaw kozłów krokwio-
wych jestdostosowanyoddzielniedo szerokościnawyoraz
węższegoprezbiterium,wwynikuczegootrzymujesięjakby
dwaoddzielnedachy,wyższynadnawąiniższynadprezbite-
rium,połączonezesobąwjednącałość.
Wobuodmianach–wielkopolskiejiśląskiej–wnętrzakościo-
łówsąprzykrytestropempłaskim,podbitymdobelekstropo-
wych. Inaczej natomiast zagadnienie to zostało rozwiązane
wMałopolsce. Tutajwprawdziewystępuje równieżwspólny
dach o jednej kalenicy
dla nawy i prezbite-
rium (podobnie jak
w Wielkopolsce), ale
rozstaw kozłów został
dostosowany do węż-
szego prezbiterium
(odwrotnieniżwWiel-
kopolsce), gdzie belki
stropowe są wsparte
wprost na wieńcu
ścian.W szerszej nato-
miast od prezbiterium
nawie, aby uzyskać
oparciedlakozłówkro-
kwiowych więźby,
musianoprzedłużyćna
nawę górne partie
ścian prezbiterium,
opierając odpowiednio
długiebelkinazachod-
niej ścianie kościoła.
Następnie, chcąc przy-
kryćboczne,szerszeod
prezbiterium części

Śląsk Wielkopolska Małopolska

37. Dwór alkierzowy (Świdnik) 

38. Samborze – obronna brama dworska (Paplin k. Węgrowa)

39. Układ więźby dachowej w kościołach poszczególnych grup 40. Dębno – XV w. – przekrój i plan
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nawy, bądź przedłużonymi połaciami dachu głównego, bądź
oddzielnymi dachami pulpitowymi, musiano z kolei obniżyć
nieco boczne ściany nawy.Wewnątrz kościoła, prezbiterium
iśrodkowaczęśćnawy,równaznimszerokością,zostałyprzy-
krytestropemnajednympoziomie,boczneczęścinawy,szer-
sze od prezbiterium, stropem obniżonym czy też opuszczo-
nym, a całość nad bocznymi częściami nawy wygląda jak
zawieszona „skrzynia” otwarta na przestrzeń strychową. To
właśnie rozwiązanie otrzymało nazwę zaskrzynienia i jest
ściśle związana z szerokością podstawy kozła krokwiowego,
dostosowanego do szerokości prezbiterium. Występująca
w tym systemie więźba storczykowa otrzymała ponadto
usztywnienie wzdłużne (tzw. „krzyże św. Andrzeja”), które
wkościołachowiększejkubaturzejestnawetdwukondygna-
cjowe(Blizne,Haczów).Dziękisystemowi„więźbowo-zaskrzy-
nieniowemu”,uzewnętrzniającemusięwspólnymjednokaleni-
cowymdachemiwzmocnionemuusztywnieniemwzdłużnym,
uzyskanowMałopolsceniezwyklejednolitąkonstrukcję,która
zespalała we wspólny organizm dwa zasadniczo oddzielne
członykościoła,stwarzajączeńzwartąbryłę.Ponadtodostoso-
wanierozstawukozłówkrokwiowychdoszerokościprezbite-
rium umożliwia „uwysmuklenie” więźb dachowych, dzięki
czemubryłykościołówmałopolskiejodmiany,zwłaszczazlo-
kalizowanenajejpołudniowychobszarach,uzyskująstrzelistą
sylwetęoniezwyklestromychdachach.«
(R.BrykowskiiM.Kornecki–„DrewnianekościoływMałopolsce
Południowej”,Ossolineum,Wrocław1984)

Wewnątrz, nawęodprezbiteriumoptycznie rozdzielabelka
tęczowazkrucyfiksemiłuktęczowy,wykrojonyzgórnychbier-
wionścianpoprzecznych.Dokościołaprowadziłydwawejścia:
główne – pośrodku południowej ściany nawy i boczne od
zachodu. Charakterystycznym elementem drewnianych
kościołówsą soboty (podcieniaobiegającebudowlęwokół),
wspartenasłupach,bądźwystającychostatkachbelekzrębu
(rysiach). Soboty osłaniają zrąb przed deszczem i wilgocią,
aprzyokazjidawałyschronieniewiernymprzedopadami.
W Beskidach wyróżniamy cztery podstawowe skupiska
drewnianychkościołówgotyckich:
• grupapodhalańska:Dębno(rys.4041),
Harklowa,Łopuszna,Grywałd,NowyTarg,Trybsz;

• grupagorlicka:Sękowa(rys.42),Binarowa,
Krużlowa,RzepiennikBiskupi,Czermna,Trzcinica;

• grupakrośnieńska:Haczów,Domaradz,
Golcowa,Blizne,Humniska,Iwonicz,Lubla,Lutcza;

• grupaśląska:Gilowice,Mikuszowice,
Łękawica,Łodygowice,Lachowice(rys.43).

Formy barokowe, zapoczątkowane w budownictwie muro-
wanym, przenikają także do budownictwa drewnianego.
Pojawiająsiętrójnawowewnętrza,bocznekaplice.Dachponad
nawąwieńczybarokowyhełmsygnaturki.Równieżwnętrze
nabiera cech stylowych poprzez bogatą ornamentykę, łuki,
pilastry, gzymsy i inneelementy architektoniczne naśladujące
architekturę murowaną. Wśród zachowanych kościołów
barokowychnauwagęzasługująobiektywSzalowej,Jasieni-
cyRosielnejiJaćmierzu.

Najstarszeinajcenniejszekościoły:

•Dębno, Haczów – oba kościoły należą do kościołów
grupymałopolskiej.Sąto,jakwszystkiekościołytamte-
gookresu,świątynieorientowane(prezbiteriumzwró-
conenawschód).Oknawystępująjedyniewpołudnio-
wej ścianie (czasemwkościołach tej grupypojawiało
się małe okienko na ścianie wschodniej). Kościoły
posiadają dach jednokalenicowy i zaskrzynienia. Są
obitegontemlubdeskami(szalowane).KościółwDęb-
niepochodzi z XVw. Początkowo, jakwszystkie inne,
byłbezwieżowy.WieżędobudowanonapoczątkuXVII
w.KościółwHaczowie–pochodziz2.poł.XIVw.

•KościółwGrywałdzie–jestkościołemgotyckim.Jego
opispokrywasięzopisemkościoławDębnie(wybudo-
waneteżwXVw.,wieżaXVIIw.wyglądb.podobny)ztą
jednakróżnicążejesttokościółzdachemdwukalenico-
wym(kalenicanadprezbiteriumjestniższaodtejnad
nawą).

•KościółwSzalowej–wzorowany(bryła,fasada,wnę-
trze,detale)naświątyniachmurowanychjestkościołem
barokowym(poł.XVIIIw.),awięcdużopóźniejszym.

41. Dębno – XV w.

43. Lachowice

42. Sękowa
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B. CER KWIE
Tradycyjnecerkwiebudowanenapółnocodgłównegogrzbie-
tuKarpat(terendawnejGalicji)miałyukładtrójdzielnyirów-
nież były orientowane. Składały się z prezbiterium, nawy
ibabińca.Każdaztychczęścizbudowanabyłasystememzrę-
bowymiposiadaławłasneprzekrycie.Niemalwszystkiecer-
kwie (prócz huculskich) budowano na planie podłużnym,
aposzczególne ichczęści zakładanonaplaniezbliżonymdo
kwadratu.Nawabyłaszerszaiwyższaodpozostałychczęści.

B1. Cer kwie ar cha icz ne (obecnie zwane bojkowskimi) 

Każda z trzech części cerkwi przekryta była zrębowym
zwieńczeniembrogowymzjednymlubdwomazałamaniami.
Całą cerkiew otaczał wydatny dach okapowy wsparty na
rysiach.TakiecerkwiedoXVIIw.spotkaćmożnabyłoodKry-
nicynazachodziepoStanisławównawschodzie.Napółnoc
sięgałyonezaPrzemyśliLubaczówpoHrubieszów(poobec-
nej polskiej stronie). Po ukraińskiej stronie występowały
wdorzeczuDniestru.

W XX w. zachowały się niemal wyłącznie w Bieszczadach.
Dlategoteżobecnienazywamyjecerkwiamibojkowskimi.
Pojedynczeprzykładycerkwiarchaicznychzachowałysięna
terenachleżącychnapółnocodBojkowszczyzny.WPolscesą
to cerkwie w Liskowatem (Pogórze Przemyskie), Rudce
iŁukawcu(k.Lubaczowa)czyRadrużu(k.RawyRuskiej).
Cerkwiebojkowskie.Zwymienionychwyżejwzględówlepiej
nazywać jecerkwiami typubojkowskiego,bowiemzasięg ich
występowania nie pokrywa się z obszarem Bojkowszczyzny.
JedynązachowanącerkwiąbojkowskąwpolskichBieszczadach

jestcerkiewwSmolnikunadSanem(1791).Doczasuwysie-
dleń cerkwie bojkowskie istniały w: Wołosatem (1837),
Bereżkach (XVII w. ?), Stuposianach (1787), Caryńskiem
(1778),SokolikachGórskich(1791),Chrewcie(1670).Cerkiew
typu bojkowskiego zobaczyć można w sanockim MBL-u.
PochodzionazpogórzańskiejwsiGrąziowa(1731).

44. Cerkiew archaiczna (Radruż) – 1580 r.
45. Cerkiew typu bojkowskiego (Smolnik) – 1791 r. – przekrój i plan

46. Cerkiew typu bojkowskiego (Smolnik) – 1791 r. 
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B2. Cer kwie ko pu ło we 

WXVIIIw.upowszechniłsiętyptrójdzielnycerkwinakrytejjedną
(nadnawą) lub trzemakopułami.Kopuły te,wykonane syste-
memzrębowym,osadzononaośmiobocznychbębnach,które
umieszczano na czworobocznych pomieszczeniach cerkwi za
pomocą trójkątnych żagli. Cerkiewkopułowawyparłaniemal
całkowiciecerkiewarchaiczną(obecnienazywanącerkwiątypu
bojkowskiego).TaostatniazachowałasięjedyniewBieszcza-
dach.NapołudnieodPrzemyślacerkwietrójkopułowezoba-
czyćmożnawPiątkowejRuskiej(1732)iRówni(pocz.XVIIIw.);
jednokopułowewUluczu(1659)iCzerteżu(1747).Dużowięcej
napotkamy ichpomiędzyPrzemyślemaHrubieszowem:Choty-
niec, Poździacz,WolaWielka, Szpikołosy, Chłopiatyń,Dłużniów,
Opaka(rys.47).

B3. Cer kwie łem kow skie

JesttonajliczniejwPolscewystępującagrupacerkwi.Tworzą
onenajbardziejnazachódwysunięty,zwartyzespółdrewnia-
nejarchitekturycerkiewnej,obejmującyobszarmiędzyOsła-
wą a Popradem. Występują tu trzy różniące się w swoim
wyglądzieodmianybryłcerkwi.

B3.1 Cer kwie osła wic kie (osławskie)

SpotykanewdolinieOsławyiOsławicycharakteryzująsięrzutem
trójdzielnym o układzie wzdłużnym z szerszą częścią nawową.
Wszystkieczęściposiadająjedenwspólnydach,zwieńczony
trzemahełmami.Obokstawianodzwonnicę.Wichwyglądzie
odnajdziemy wpływy koncepcji wyglądu świątyni wiejskiej
lansowanego w austriackich projektach typowych tzw.
Landspfarrkirche.TentypcerkwiodnajdziemywTurzańsku,
RzepedziiKomańczy–wszystkiezpocz.XIXw.(rys.4849).

B3.2 Cer kwie w ty pie po śred nim (przej ścio wym)

WystępująwdolinieOsławyiOsławicyorazwgórnymbiegu
Wisłoka.Całośćpodłużnej,bryłyosłabowyodrębnionejtrój-
dzielności przykryta jest jednokalenicowym dachem. Nad
babińcemzbudowanajestosadzonananimniewielka,alewyraź-
nie najwyższa, czworoboczna wieża. Przykładami są cerkwie
w Radoszycach (1868), Wisłoku Wielkim (1854) i Zawadce
Rymanowskiej(1855)iSzczawnem(1888)(rys.50).Wszystkie
powstały w 2. poł. XIX w. i są silnie skażone wpływami
austriackich projektów typowych tzw. Landspfarrkirche.
Zprzekazówikonograficznychwiadomo,żewcześniejwystę-
powałytucerkwietypuzachodniołemkowskiego.

47. Cerkiew kopułowa (Piątkowa) – 1732 r. 

48. Cerkiew łemkowska w typie osławickim (Rzepedź) – 1824 r. 

50. Cerkiew łemkowska w typie przejściowym (Wisłok Wielki) – 1853 r. 

49. Cerkiew łemkowska w typie osławickim (Komańcza) – 1802 r. 
przekrój i plan
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B3.3 Cer kwie za chod nio łem kow skie 

Najliczniejszągrupącerkwi(około80zachowanychobiektów)są
świątynie zachodniołemkowskie. Występują one na środkowej
izachodniejŁemkowszczyźnie(dopoczątkuXXw.istniałyrów-
nieżnawschodniej).
Wkonstrukcjitejdominujewielkaczworoboczna,zwężającasię
kugórzewieża,konstrukcjisłupowo-ramowej.Podniąmieścił
siębabiniecpołączonyzszersząnawąiniższymprezbiterium.
Tedwieczęścikrytesąoddzielnymiłamanymidachaminamioto-
wymi,zwieńczonymibaniastymmihełmamizpozornymi latar-
niami.Najstarszymiprzykładamitakukształtowanychbryłcer-
kwi są: Powroźnik (1604), Owczary (1653), Kwiatoń (1700),
Tylicz(1743),Czarna(1764),Krempna(1778),UścieGorlickie
(1786),ŚwiątkowaWielka(1757)iMała(1762)(rys.5153).

B4. Cer kwie hu cul skie 

Występują głównie na terenie dzisiejszej Ukrainy. Ich plan
jest zbliżony do murowanych cerkwi z Bizancjum. Są to
budowle centralne, najczęściej na planie krzyża greckiego.
Część centralna, mieszcząca nawę jest większa od prosto
zakończonychramion(zachodniepełnirolęprzedsionkaczyli
babińca,wschodnierolęprezbiterium).Częśćnawowąprzy-
krywa kopuławsparta na bębnie. Na cerkwiach huculskich
wzorowanybyłtzw.styl na ro do wy,lansowanyprzezukraiń-
skiestronnictwanarodowenapocz.XXw.Przykładycerkwi
naplaniekrzyżagreckiegospotkaćmożemywrejoniePogó-
rza Przemyskiego, Bieszczadów i BeskiduNiskiego (Fredro-
pol,Hoszów,Gładyszów)(rys.5455).

51. Cerkiew zachodniołemkowska (Łosie) – 1810 r. 

52. Cerkiew zachodniołemkowska (Powroźnik) – 1604 r.  – przekrój i plan 55. Cerkiew w stylu narodowym – przekrój i plan

54. Cerkiew w stylu narodowym (Wojtkowa) – 1910 r. 

53. Cerkiew zachodniołemkowska
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C. ŚWIĄ TY NIE MU ZUŁ MAŃSKIE
Nieliczna grupa polskich Tatarów, zamieszkałych w woje-
wództwie białostockim kultywuje tradycje muzułmańskie
w dwóch drewnianychmeczetach, znajdujących się w Kru-
szynianach(rys.56)iBohonikach.Obazałożonesąnaplanie
prostokąta.Wnętrzepodzielonejestnadwieczęści:babiniec
i salęmodłów.Wczołowej ścianie salimodłówznajduje się
mała wnęka (michrab), skierowana w stronę Mekki. Po jej
prawejstroniestoikazalnicawformiepodwyższeniaokilku
stopniach i nakrytego daszkiem. Nosi ona nazwęmumbier
(takżemunbier,minber,nimbar).

D. DZWON NI CE
Drewniane dzwonnice, budowle narażone na działanie drgań,
wywołanychkołysaniemdzwonówiparciemwiatru,wymaga-
ły odpowiednich rozwiązań konstrukcyjnych. Dotyczy to
zarówno dzwonnic wolnostojących, jak i dostawionych do
świątyni.Dzwonnicekościelne,wieżeprzykościołachmało-
polskichicerkwiachłemkowskichwznoszonostosująckon-
strukcjesłupowąlubsłupoworamową.Najciekawszymprzy-
kładem rozwiązania wolnostojącego jest pochodząca
z1609r.dzwonnicawBochni.Konstrukcjetemająnadwie-
szonąizbicę(najwyższepomieszczenienadzwony).Jestona
szersza od niżej położonej części wieży. Całość nakrywa
gotyckilubbarokowyhełm.
Przy cerkwiachbojkowskich,huculskich i kopułowychwzno-
szono inny typdzwonnic. Ichdolna częśćmiała konstrukcję
zrębowąotoczonądaszkiemokapowym.Cześćgórna,okon-
strukcji słupowej (szkieletowej) dźwigała dzwony i zwykle
miała ażurową galeryjkę zdobionąmieczowaniem.Nakrycie
stanowidachbrogowy,hełmlubpseudokopuła.

VIII. SKAN SE NY
Skansen–lubmuzeumskansenowskielubmuzeumnawol-
nympowietrzu(ang.openairmuseum)–potoczneokreślenie
muzeumnawolnympowietrzu,któregocelemjestzaprezen-
towaniekultury ludowejdanegoregionu lub teżekspozycja
obiektów zabytkowych (archeologicznych, budowlanych,
etnograficznych). Za tym określeniem kryje się instytucja,
któranietylkogromadziobiekty,aleumieszczajewpewnym
kontekściemożliwienajbardziejzbliżonymdotego,zjakiego
zostałyonewyjęte.Dlategowmuzealnychkościołachodpra-
wianesąmsze,wkuźniachnadalkujesiępodkowy,awpie-
cachpieczechlebwedługprzepisówsprzedlat.Takaprakty-
katotakżerealizacjawspółczesnejideiżywegomuzeum.
Pierwszy skansen, założono w Sztokholmie (1891), gdzie
zachowały się resztki obronnych szańców (zwanych po
szwedzku skansen). W Polsce pierwszy skansen powstał
w 1906 r. (Kaszubski Park Etnograficzny we Wdzydzach
Kiszewskich), a na terenie Karpat (w granicach dzisiejszej
Polski)byłtozałożonyw1958r.skansenwSanoku.

A. SKANSENY W POLSCE  
(stan na rok 2013 – źródło: skanseny.net)

• Białowieża,SkansenwBiałowieży
• Biłgoraj,OsadaSitarska
• Bogdaniec,ZagrodawBogdańcu
• Bóbrka,MuzeumwBóbrce
• Chorzów,GórnośląskiParkEtnograficzny
• Ciechanowiec,MuzeumRolnictwa
• Dobczyce,PTTKwDobczycach
• Dziekanowice,WielkopolskiParkEtnograficzny
• Hola,MuzeumwHoli
• Janowiec,SkansenwJanowcu
• Kadzidło,ZagrodawKadzidle
• Kluki,MuzeumWsiSłowińskiej
• Kłóbka,ParkEtnograficznywKłóbce
• Kolbuszowa,MuzeumwKolbuszowej
• Konin,MuzeumwKoninie
• Koszalin,WioskaJamneńska
• Kuligów,SkansenwKuligowienadBugiem
• Lelis,OśrodekEtnograficznywLelisie
• Lublin,MuzeumWsiLubelskiej
• Łódź,Skansenłódzkiejarchitektury
• Markowa,MuzeumWsiMarkowa
• Maurzyce,MuzeumwMaurzycach
• Nadole,ZagrodaGburska
• Nowogrod,SkansenKurpiowski
• NowySącz,SądeckiParkEtnograficzny
• Ochla,MuzeumwOchli
• Olsztynek,MuzeumwOlsztynku
• Opole,MuzeumWsiOpolskiej
• Piła,MuzeumwOsieku
• Pstrążna,MuzeumwPstrążnej
• Pszczyna,ZagrodaWsiPszczyńskiej
• Puńsk,MuzeumwPuńsku
• Russów,ParkEtnograficznywRussowie
• Sanok,MuzeumBudownictwaLudowego
• Sidzina,MuzeumKulturyLudowejwSidzinie
• Sieradz,SieradzkiParkEtnograficzny

56. Meczet (Kruszyniany)
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• Sierpc,MuzeumWsiMazowieckiej
• Studziwody,MuzeumMałejOjczyzny
• Swołowo,MuzealnaZagrodaAlbrechta
• Szreniawa,MuzeumPrzemysłuRolno-Spożywczego
• Szymbark,SkansenWsiPogórzańskiej
• Tarnów,SkansenTaboruCygańskiego
• Tokarnia,MuzeumWsiKieleckiej
• TomaszówMazowiecki,SkansenRzekiPilicy
• Toruń,MuzeumEtnograficznewToruniu
• Wach,MuzeumKurpiowskiewWachu
• Wambierzyce,SkansenwWambierzycach
• Warszawa,MuzeumKowalstwa
• Wasilków,BiałostockieMuzeumWsi
• WdzydzeKiszewskie,KaszubskiParkEtnograficzny
• Węgorzewo,MKLwWęgorzewie
• Wolsztyn,MuzeumwWolsztynie
• Wygiełzów,NadwiślańskiParkEtnograficzny
• Zakopane,MuzeumTatrzańskie
• Zalipie,ZagrodawZalipiu
• ZawojaMarkowa,SkansenwZawoi
• ZubrzycaGórna,OrawskiParkEtnograficzny
• Zyndranowa,MuzeumKulturyŁemkowskiej
wZyndranowej

B. OBIEKTY, KTÓRE WARTO ZWIEDZIĆ  
(także spoza ww. listy):

B1. Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku (MBL)

Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku, zwane też
ParkiemEtnograficznymnależydonajwiększychmuzeówna
wolnympowietrzuwPolsce. Prezentuje on zabytki polsko-
ruskiego pogranicza, obejmującego obszar południowo-
wschodniejPolski (Bieszczady,BeskidNiski,Doły Jasielsko-
Sanockie,PogórzaCiężkowickie iDynowskie, częśćPogórza
Przemyskiego i Strzyżowskiego). Obiekty architektoniczne
rozmieszczone są w odrębnych sektorach, z których każdy
poświęcony jest innej grupie: Dolinianom, Pogórzanom,
Łemkom,Bojkom.Celemtakiegorozplanowaniaprzestrzeni
byłowywołaniew zwiedzającychwrażenia, że znajdują się
wewsijednejzwymienionychgrup.Zgodnieztymzamierze-
niem,wykorzystanonaturalneukształtowanieterenu,lokali-
zującsektoryłemkowskiibojkowskiwczęścileśnejigórzy-
stej, natomiast sektory Dolinian i Pogórzan na obszarach
położonychniżej.Naterenieskansenuodtworzonoteżrynek
miasteczka galicyjskiego, w którego obrębie pokazane są
najbardziej typowe inajistotniejszeprzejawyżyciaspołecz-
negoigospodarczegotychnajmniejszychorganizmówmiej-
skich z przełomu wieków. Budowa miasteczka w Parku
EtnograficznymwSanokuniejestodtworzeniemjednostko-
wego,wybranegomiasta, ani też przypadkowymzestawem
zachowanychdomów,aleswoistąsynteząmiasteczekwystę-
pujących na terenie południowo-wschodniej Polski. Każdy
obiektwedle swojej funkcji zostałwyposażonywstosowne
meble,sprzętyiurządzeniadającezwiedzającympełnyobraz
życia, pracy, i wypoczynkumieszkańców galicyjskiegomia-
steczka–Polaków,ŻydówiUkraińców.

B2. Sądecki Park Etnograficzny (SPE)

SPEtonajwiększemuzeumskansenwMałopolsce,prezentu-
jące architekturę drewnianą i tradycyjną kulturę ludową
lokalnychgrupetnograficznych–Lachów,Pogórzan iGórali

Sądeckich oraz grup etnicznych: Łemków, Niemców
i Cyganów.Na powierzchni 20 ha znajduje się kilkadziesiąt
budynków,m.in.zagrodychłopskie,XVII-wiecznydwórszla-
checkizunikalnąpolichromiąwewnętrzach,folwarkdwor-
skiorazosiemnastowieczneświątynie:kościółrzymskokato-
licki, cerkiewgreckokatolicka i kościółprotestancki.W jed-
nymzsektorówodtworzonozabudowękolonistówniemiec-
kich z Gołkowic Dolnych, a na skraju lasu małe osiedle
cygańskie. Ekspozycja skansenu prezentuje chronologiczne,
majątkowe i społeczne zróżnicowanie kultury ludowej
Sądecczyzny, awiedzęo tradycji regionuwzbogacają tema-
tycznewystawyetnograficzne:„Izbaweselna”i„Maziarstwo
łemkowskie”. Tradycyjny charakter ma otoczenie zagród
wraz z zakomponowaniem zieleni. Najnowszą atrakcją jest
Miasteczko Galicyjskie z rekonstrukcją niewielkiego placu
rynkowego, ratusza, karczmy, remizy strażackiej i domów
mieszczańskich.Możnatuwynająćpokojegościnneorazsale
konferencyjne. Na terenie skansenu odbywają się cykliczne
orazokazyjneprezentacjedawnychwiejskichrzemiosł,kuch-
niregionalnejiwarsztatówrękodzielniczych,zaślatemliczne,
pleneroweimprezyfolklorystyczne.Najbardziejznaneznich
to „Odwiedziny u pradziadków nawsi”, „Odpust na św. św.
PiotraiPawła”,„Weselasądeckie”i„Dożynki”.

B3. Bartne – cerkiew pw. św. św. Kosmy i Damiana  
– filia Muzeum Dwory Karwacjanów i Gładyszów  
w Gorlicach

Wartazobaczeniadrewnianacerkiewgreckokatolickaz1842
roku.WewnętrzuzachowanyXVIII-wiecznybarokowyikono-
stas. Obok cerkwi, w kamiennym spichlerzu plebańskim,
pochodzącymz Ipoł.XIXwieku,będącymczęściądawnego
zespołu plebańskiego, mieści się ekspozycja poświęcona
historiinajwiększegonaŁemkowszczyźnieŚrodkowejośrod-
kakamieniarskiego.Przedstawionesąnarzędziakamieniar-
skie, fotografie archiwalne, typowe wyroby kamieniarskie
zBartnegoiokolic(brusy,żarna,kamieńmłyński,krzyże).

B4. Skansen Wsi Pogórzańskiej im. prof. Romana 
Reinfussa w Szymbarku – oddział Muzeum Dwory 
Karwacjanów i Gładyszów w Gorlicach 

Naobszarzeopowierzchniok.2haznajdujesię15obiektów.
W jego sąsiedztwie usytuowany jest dworek mieszczański
przeniesionyzGorlic,namiejsce jużnieistniejącego,osiem-
nastowiecznegodworkuszlacheckiego.Naprzeciwkodworku
wznosisięszesnastowiecznydwórobronny–dawnasiedziba
roduGładyszów.
Aktualnienaterenieznajdujesię:chałupazMoszczenicy,dwa
budynki gospodarcze ze Stróżnej (obora i stodoła), wolno
stojącastodołaplebańskazZagórzanzkońcaXVIIIw.kurna
chałupa z Siar, olejarnia z Gródka, kuźnia, chałupa
z Szymbarku, chałupa z Gródka, a także przykłady małej
architekturywiejskiej.
Dwiepozostałechałupy(zSzymbarkuiGródka)niezawiera-
jąstałejekspozycji.Pierwszaznichusytuowanajestnajbliżej
wejścianaterenskansenu.Wjednymzwiększychpomiesz-
czeńurządzanesąwystawyczasowe,wdrugimznajdujesię
warsztat.NatomiastchałupazGródkapełnifunkcjęmagazy-
nowąisaliwystawzmiennych.
Obokchałupprezentującychróżnystatusmajątkowymiesz-
kańców wsi, postawione są obiekty funkcjonujące niegdyś
jakowarsztatyusługowe.Natrasiezwiązanejzprzemysłem
wiejskim znajduje się kuźnia, wiatraki do mielenia zboża,
olejarnia,chałupatkaczaorazpiecdowypalanianaczyń.
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B5. Muzeum Kultury Łemkowskiej w Zyndranowej 

PomysłodawcąizałożycielembyłTeodorGocz,Łemko,który
wróciłdoZyndranowejpowysiedleniachAkcji„Wisła”,zaczął
gromadzć łemkowskie pamiątki i eksponaty wojenne.
W1968roku,wstarejchyżyistajniznajdowałasięjużpokaź-
na kolekcja eksponatów. Po naradzie, jaką zorganizowali
w Bielance łemkowscy działacze, 17 sierpnia 1968 roku
wZyndranowejzainicjowałaswojądziałalnośćIzbaPamiątek
Kultury Łemkowskiej. Powielu zmianach instytucji prowa-
dzącychmuzeum, obecnie jest pod opieką Towarzystwa na
RzeczRozwojuMuzeumKulturyŁemkowskiejwZyndranowej,
którestalepodejmujestaraniaopozyskanieśrodkówfinan-
sowychnadziałalnośćizabezpieczenieobiektów.
Wskładmuzeumwchodzą:

• Chyża–zbudowanaw1860roku
(do1901rokujakochałupakurna).

• Koniusznia–zgromadzonomilitaria
zczasówIiIIwojenświatowych.

• Świetlicawiejska–pełnifunkcjewystawowe
(malarstwo,rzeźba),znajdujesiętutajrównież
biuroMuzeumzbogatymzestawempublikacji.
Jednozpomieszczeńzajmujebiblioteka.

• Kuźnia–pochodzizZyndranowej,wewnątrzpalenisko
zmiechem,kowadłoizestawnarzędzikowalskich.

• Kaplica–rekonstrukcjatypowejłemkowskiejkaplicy
zXIX/XXwieku,wewnątrzołtarzykzfigurami
iobrazamiświętych.

• Wiatrak–przeniesionyzWapiennego,
posiadakompletnymechanizm.

• Małakarczma–prowadziłam.in.wyszynkpiwa,
klientówobsługiwanoprzezokienkozladą.

• Chlewik–chlewiknaświnie,owceikury–obecnie
pełnirolęmagazynkunasprzętgospodarski.

Corocznieorganizowanesąświętatradycjiłemkowskiej„Od
RusaldoJana”,natereniemuzeumcojakiśczasorganizowane
sąwarsztaty(np.kręceniakiczekiszczypaniagontów),ple-
neryartystyczne,prowadzonajestdziałalnośćwydawnicza.

B6. Muzeum Kultury Łemkowskiej w Olchowcu 

Prywatna własność p. Tadeusza Kiełbasińskiego. Muzeum
obejmujezagrodęłemkowskązpoczątkuXXw.,zbioryekspo-
natówkulturyłemkowskiejihuculskiej–stroje,modelecer-
kwi i sprzęty gospodarstwa domowego, zajęć rolniczych
ipasterskichorazzajęćpozarolniczych,zbiorybibliograficzne
tematu:Łemkowszczyzna,Huculszczyznalicząceponad4tys.
pozycji.

B7. Muzeum Przemysłu Naftowego i Gazowniczego  
im. Ignacego Łukasiewicza w Bóbrce

Jedynemuzeumpołożonenaterenieczynnejdodzisiajkopal-
ni ropy naftowej. Można zobaczyć ropę naftową w stanie
naturalnym,XIX-wiecznekopanki „Franek” i „Janina” (szyby
naftowe) oraz inne obiekty związane z górnictwem nafto-
wym.

B8. Łosie – zagroda maziarska 

W zagrodzie zgromadzono dwa wozy maziarskie, beczki,
zalewajki,próbkimazi i ropynaftowej.Naekspozycji zoba-
czyćmożnastrójmaziarza,dokumentyrodzinmaziarskich.
Uzupełnieniem są zdjęcia rodzin maziarskich, wozów, na
których podróżowali, sprzedając produkty naftowe. Ogrom
obszaru, na którym działali, doskonale ilustrują mapy.
Zasygnalizowaną problematykę, pokazano na szerszym tle
etnograficznym, ilustrującym tradycyjną kulturę łemkowsz-
czyznyzachodniej.

B9. Park Miniatur Świątyń w Myczkowcach  
(przy Centrum Kultury Ekumenicznej)

W 2007 roku przy Centrum Kultury Ekumenicznej
wMyczkowcach powstał Park Miniatur Świątyń. Na blisko
hektarowej powierzchni zgromadzono 140 makiet najstar-
szychdrewnianychkościołów,cerkwiprawosławnych,grec-
kokatolickich, z terenów południowo-wschodniej Polski,
SłowacjiiUkrainy.Miniaturoweobiektyustawionezostałyna
10wzgórzach.Makietywykonanesąwskali1:25,przedsta-
wiają,wedługdawnegopodziałuetnograficznego tych tere-
nów,architekturęPogórzan,Dolinian,ŁemkówiBojków.
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IX.  LISTA ŚWIATOWEGO  
 DZIEDZICTWA UNESCO

A. DREWNIANE KOŚCIOŁY POŁUDNIOWEJ MAŁOPOLSKI

DrewnianekościołypołudniowejMałopolskistanowiąwyjąt-
kowy przykład różnych aspektów tradycji budowlanych
kościołówśredniowiecznychwkulturzerzymsko-katolickiej.
Do ich budowy wykorzystano technikę zrębową, rozpo-
wszechnionąwEuropiePółnocnejiWschodniejodśrednio-
wiecza.Kościołypowstawały z fundacji rodzin szlacheckich
ibyły symbolemprestiżu. Stanowiły interesującąalternaty-
wędlabudowlimurowanych,powstającychwmiastach.
Sąto:
• kościółpw.MichałaArchanioławBinarowej
• kościółpw.WszystkichŚwiętychwBliznem
• kościółpw.MichałaArchanioławDębnie
• kościółpw.WniebowzięciaNajświętszej
MaryiPannywHaczowie

• kościółpw.św.LeonardawLipnicy
• kościółpw.św.FilipaiJakubawSękowej.

B. DREWNIANE CERKWIE W POLSKIM  
I UKRAIŃSKIM REGIONIE KARPAT

Wpisobejmuje16wybranychcerkwi,zktórychosiemznaj-
dujesięnaterytoriumPolskiiosiemnaUkrainie.
WPolscesąto:
• cerkiewpw.św.ParaskewywRadrużu,
• cerkiewpw.NarodzeniaPrzenajświętszej
BogurodzicywChotyńcu,

• cerkiewpw.MichałaArchanioławSmolniku,
• cerkiewpw.MichałaArchanioławTurzańsku,
• cerkiewpw.św.JakubaMłodszegoApostoła
wPowroźniku,

• cerkiewpw.OpiekiBogurodzicywOwczarach,
• cerkiewpw.św.ParaskewywKwiatoniu,
• cerkiewpw.MichałaArchanioławBrunarachWyżnych
i osiemnaUkrainie (Potylicz,Matkow, Żółkiew,Drohobycz,
RohatyńiWerbiążNiżny,Jasinia,Użok).
Cerkwie są budowlami o konstrukcji zrębowej. Zostały
wzniesione w okresie od XVI do XIX wieku jako świątynie
społecznościwyznaniaprawosławnegoigreckokatolickiego.
Według typów architektonicznych wyróżnia się cerkwie
halickie, łemkowskie,bojkowskie ihuculskie.Obrzędowość,
ikonografia i technika związane z kulturą poszczególnych
grup etnicznych rozwijały się na przestrzeni dziejów.
Świątyniesąświadectwemodrębnychtradycjibudowlanych,
zakorzenionychwtradycjiKościołaWschodniego.Zawierają
elementylokalnegobudownictwaisymboliczneodniesienia
do kosmogonii danej społeczności. Trójdzielne świątynie
wieńczą namiotowe lub cebulaste hełmy.Wobrębie obsza-
rów wpisanych, poza cerkwiami znajdują się drewniane
dzwonnice,cmentarzeibramy,wewnątrzcerkwi–ikonostasy
ipolichromie.
(źródło:unesco.pl)

X. SZLAK ARCHITEKTURY  
DREWNIANEJ 

Powstałw2001rokuiobejmujewojewództwamałopolskie,
śląskie,świętokrzyskieipodkarpackie.Poopracowaniukon-
cepcji szlaku i podpisaniu umowymiędzy województwami
owspółpracywzakresiejegotworzenia,wlatach2001-2003
wszystkieobiektyzostałyoznakowanetablicami,adojazddo
nichznakamidrogowymi.Oznakowaniezostałoodświeżone
iuzupełnionew2008roku.

SZLAKARCHITEKTURYDREWNIANEJWWOJEWÓDZTWIE
MAŁOPOLSKIM,odługości1500km,obejmuje252zespoły
architektoniczneodkościołów,cerkwi,kaplicidzwonnicpo
spichlerze, wiejskie chałupy i szlacheckie dwory. Szlak
wwojewództwiemałopolskimpodzielony jestnasześćtras
plustrzywariantytras.
www.drewniana.malopolska.pl

SZLAKARCHITEKTURYDREWNIANEJWWOJEWÓDZTWIE
PODKARPACKIM, o łącznej długości 1202 km, podzielony
jestna9tras.
Na podkarpackiej część szlaku, najczęściej spotykanymi
obiektami są drewniane cerkwie. Nie brak jednak cennych,
zabytkowych kościołów i pięknej zabudowy wiejskiej.
Spotkaćmożna takżestaredworkiorazobiektyzabytkowej
techniki.
www.wrota.podkarpackie.pl/pl/turystyka/szlaki/drewno

www.rzeszow.uw.gov.pl/wojewodztwopodkarpackie/
atrakcjeturystyczne/szlakarchitekturydrewnianej.html

SZLAKARCHITEKTURYDREWNIANEJWWOJEWÓDZTWIE
ŚLĄSKIM,odługości1060kmobejmuje93zabytkoweobiek-
ty i zespoły architektury drewnianej: kościoły, kaplice,
dzwonnice,chałupy,karczmy,leśniczówki,pałacykmyśliwski,
skansenyiobiektygospodarcze–młynwodnyispichlerze.
Szlak podzielony jest na pięć pętli: beskidzką, pszczyńską,
rybnicka, gliwicką i częstochowską oraz posiada też liczącą
326kmtrasęgłówną.
www.slaskie.pl/szlak_architektury_drewnianej

SZLAKARCHITEKTURYDREWNIANEJWWOJEWÓDZTWIE
ŚWIĘTOKRZYSKIM o długości ponad 500 km obejmuje
ponad100obiektówipodzielonyjestna5tras.
www.drewniane.swietokrzyskie.travel


