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COMMUNE, N-E POLAND

Abstract 
Exemplary photo images of an 85-year old timber house in Miniewicze, Zabłudow Commune, Białystok region (Białystok 
voivodeship), N-E Poland, are presented with extended commentary, in order to document the construction, layout, fur-
niture and adornment of the house, as relics of indigenous vernacular aesthetics and architecture of the region. Such ver-
nacular „architectural culture”, whilst becoming obsolete in terms of contemporary construction and aesthetics, has also 
become rarity out of the region and is rapidly vanishing even here, in N-E Poland.

Streszczenie
Przedstawiono wybór ujęć fotograficznych około 85-letniego drewnianego domu wiejskiego w Miniewiczach w gmi-
nie Za błudów. Dom wybrano pod kątem jego reliktowości w kategoriach konstrukcji, rozplanowania i wyposażenia. 
Zaprezentowa na dokumentacja, uzupełniona tu opisem krytycznym, stanowi osiągnięcie poznawcze, odzwierciedla bo-
wiem zamiar utrwa lenia wiedzy o wiejskich tradycjach budowlano-zdobniczych północno-wschodniej Polski, w szczegól-
ności Białostocczyzny. Przedstawiony w opisie i na ilustracjach dom reprezentuje kategorię obiektów architektonicznych 
szybko ustępujących z miejscowego krajobra zu i niemalże już zanikłych poza regionem, co także uzasadnia jego opis 
naukowy.
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WSTĘP

Od co najmniej 2014 roku „Architecturae et Ar-
tibus” stanowi swego rodzaju forum prezentacji doku-
mentacji inwentaryza cyjnej najcenniejszych obiektów 
wiejskiego bu downictwa lu dowego. W ten sposób 
czasopismo zaczęło odgrywać rolę platformy udo-
stępniającej wiedzę naukową, jaką są (na pra wach 

materia łów źródło wych) opatrzone komenta rzem kry-
ty cznym rysunki inwentaryzacyjne i zdjęcia zanika jącej 
już daw nej za bu dowy wiej skiej w północno-wschod-
niej Polsce, w szcze gó l ności na Białostocczyźnie i na 
pogra niczu podla sko-mazow ieckim1.

1 W 2014 roku ukazały się trzy takie prace [Biernacka i in., 2014; Perkowska i in. 2014; Remiszewska i in., 2014], w 2015 roku – pięć 
[Bujnik, 2015; Daniszewska, 2015; Drągowska i in., 2015; Germel, 2015; Sołowińska, 2015], sześć kolejnych w roku 2016 [Czarkowska, 
Kuczyńska, 2016a; Czarkowska, Kuczyńska, 2016b; Kurnicka i in., 2016a; Kurnicka i in., 2016b; Krzywińska i in., 2016; Rogozińska i in., 
2016], dwa artykuły w roku 2017 [Choiń ski, Szewczyk, 2017; Cieciuch i in., 2017] i trzy w roku 2018 [An toniuk i in., 2018; Cieciuch i in., 
2018; Dobrońska, Szewczyk, 2018], to jest łącznie 19 opracowań. Mniej więcej połowa z nich zawiera opatrzone komentarzem krytycznym 
rysunki inwentaryza cyjne, pozostałe – dokumentację zdjęciową.
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Analogicznie, ukazało się też kilka prac poświę-
conych podobnym wytworom ludowego budownic-
twa lub odno ś nym zjawiskom kultury budowlanej na 
pobliskiej Suwalsz czy źnie2. Zaś w 2016 roku równole-
głym forum prezentacji źródłowych materiałów inwen-
taryzacyjnych z zakresu wiej skiego budownictwa lu-
dowego ( jak należałoby zaklasyfiko wać sedno treścio-
we takich artykułów) stało się też inne cza sopismo, 
mianowicie „Biuletyn Konserwa torski Wojewódz twa 
Podlaskiego”3. 

Wzmiankowana obfitość publikacji osnu tych 
wokół materiałów inwentaryzacyjnych lub wokół doku-
mentacji zdjęciowej wykonanej w terenie odzwier-
ciedla wzrost prze konania o pilności takowych badań, 
bo stare wiej skie bu downictwo ludowe (to jest w za-
uważalnym sto pniu odzwier ciedlające w swej formie, 
konstrukcji, wy stro ju lub zdobnic twie przyzwyczajenia 
pokoleń) szybko zanika; zresztą ów zanik już od niemal 
półtora stulecia uchodzi za palącą kwestię (por. Karło-
wicz, 1884). Na znacznej części Białostocczyzny i nie-
których – ale już nielicznych – obszarach pobliskich, 
takich jak Suwal sz czyzna, wciąż jesz cze można natra-
fić na wsie z zauwa żal nym procentem takiej zabudo-
wy, która jednak gdzie indziej całkowicie już zanikła. 

Niemniej nawet we wspomnianym regionie z roku na 
rok coraz mniej jest wiejskich domów, które można by 
uznać za reliktowe w zakresie konstrukcji, rozplanowa-
nia, wyposaże n ia czy wystroju. Jest tak nawet mimo 
regularnego przesu wania granic czasowych określają-
cych czas powstania bu dyn ków uznawanych za „stare” 
lub za „odzwierciedlające przy zwyczajenia pokoleń”4.

W niniejszym artykule zaprezentowano ujęcia 
zdjęcio we jednego z takich budynków, naszym zda-
niem też jednego z najciekawszych, mianowicie domu 
w Miniewiczach w gminie Zabłudów, pochodzącego 
z po łowy lat trzydziestych XX w. 

1. INFORMACJE PODSTAWOWE

Drewniany zrębowy dom parterowy, półsyme-
tryczny z sienią na osi (dom szerokofrontowy w termi-
nologii etnogra ficznej; ryc. 1-3), oszalowany ozdobnie 
frezowanymi listwa mi oraz niefrezowanymi deskami, 
został wznie siony dla dość zamożnej, jak na tamte cza-
sy, ro dziny, o czym mogą świad czyć jego rozmiary, so-
lidność i wysoki poziom wykonawczy konstrukcji oraz 
do bry po ziom (artystyczny i warsztatowy) zdobnictwa 
archi tektonicznego (ryc. 4-6).

2  Zob. [Lutyńska, Szewczyk, 2016a; Lutyńska, Szewczyk, 2016b; Bartnicka i in., 2017].
3  Zob. [Woszczenko, Szewczyk, 2016; Aramowicz i in., 2017; Be d narska i in., 2017; Dakowicz, 2018; Depczyńska, 2018].

Ryc. 1. Elewacja frontowa domu w Miniewiczach; fot. M. Ła dny, 2018
Fig. 1. The house in Miniewicze: front façade; photo by M. Ładny, 2018
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Ryc. 2. Elewacja tylna domu w Miniewiczach; fot. M. Ła dny, 2018
Fig. 2. The house in Miniewicze: back view; photo by M. Ładny, 2018

Ryc. 3. Elewacja boczna domu w Miniewiczach; fot. M. Ła dny, 2018
Fig. 3. The house in Miniewicze: gable wall; photo by M. Ładny, 2018.

4 Świadczyłby o tym choćby fakt, że stare wiejskie budynki, na przykład te wzmiankowane przed ponad półwieczem w serii artykułów 
Ignacego Tłoczka, Franciszka Piaścika, Witolda Krassow skiego i Stanisława Serafina zamieszczo nych w wydawnic twie Ze studiów nad 
budownictwem wiej skim (1957), w większości już nie istnieją, a przedmiotem naszej uwagi jest tu dom, który przez wymienionych auto rów 
poczytany byłby może w pewnych aspektach (z jego fa brycznymi meblami i tapetowym wystrojem) za novum.
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2. FORMA I ORNAMENTYKA ZEWNĘTRZNA

Dom na planie prostokąta z dwiema dobudów-
kami (osiowym reprezentacyjnym odkrytym gankiem 
i boczną do budówką z sienią gospodarczą) kryty jest 
dachem dwuspa dowym z wydatnymi daszkami półsz-
czytowymi (przyzbowy mi). Szalowanie jednego z trój-
kątów frontonowych, widocz n ego od ulicy, wykonano 
z listew ozdobnie frezowa nych, ukła danych w charak-
terystyczny dla regionu wzór (ryc. 4). Fronton przeciw-
legły jest niewidoczny od strony ulicy, toteż oszalo wano 
go zwykłymi deskami podrzędnej jakości (ryc. 3). Ta 
sa ma strona ma też tylko pas szalunkowy wysokości 
oko ło 80 cm na poziomie parteru i wyższą część parte-
rowej ściany nie oszalowaną. Pozostałe ściany zostały 
oszalowane drew nianymi listwami bezprofilowymi (lub 
zwykłymi deskami; ryc. 5 i 6) wtórnie, dopiero ja kiś czas 

Ryc. 4. Ozdobnie szalowany szczyt domu w Miniewiczach;  
fot. M. Ła dny, 2018

Fig. 4. An adorned gable wall of the house in Miniewicze;  
photo by M. Ładny, 2018

Ryc. 6. Ozdobnie szalowane naroże dobudówki do domu  
w Miniewiczach; fot. M. Ła dny, 2018

Fig. 6. An adorned planking at a corner of the house in Miniewi-
cze; photo by M. Ładny, 2018

Ryc. 5. Ozdobnie szalowane naroże domu w Miniewiczach; 
fot. M. Ła dny, 2018

Fig. 5. An adorned planking at a corner of the house in 
Miniewi cze; photo by M. Ładny, 2018
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Ryc. 7. Dom od strony ulicy; fot. M. Ła dny, 2018
Fig. 7. The main perspective view of the house;  

photo by M. Ładny, 2018

Ryc. 8. Ganek domu w Miniewiczach; fot. M. Ła dny, 2018
Fig. 8. A front porch of the house in Miniewi cze;  

photo by M. Ładny, 2018

po wznie sieniu zrębu. Nie ustalono oryginalności dre-
wnianych listwowań; można wprawdzie przypuszczać, 
że za stą piły one jakieś listwowa nia wcześniejsze, jako 
że trwa łość listwowań sięgała 50-60 lat, lecz z drugiej 
strony do obi cia ścian użyto listew dość gru bych, so-
lidnych, a przynajm niej solidniejszych niż w innych bu-
dynkach tego typu.

Ozdobnie wycinane podwójne pasy listew 
gzymsowych (ryc. 4 i 5) oraz pokryte ornamentalnym 
motywem fitomor ficznym zdobienia wszystkich pięciu 
naroży (z uwagi na za łamany dobudówką plan obiektu; 
fot. 5 i 6) stanowią obok ozdobnego szalowania główne 
elementy zewnętrznej orna mentyki obiektu, na którą 
składają się też ozdobne profile ram okiennych.

Także frontowy odkryty ganek (widoczny na ryc. 
1, 7 i 8) należy zali czyć do kate gorii zdobień, jako że 
w domach wiejskich od kryte ganki były raczej oznaką 
prestiżu wyrażo nego we wzbogaconej tymże gankiem 
zewnętrznej formie domu, na tomiast raczej nie pełniły 
one funkcji użytkowych. Owszem, można było w nie-
dzielę usiąść na gankowej ławce, lecz czy niono to co 
naj wyżej wy jątkowo. Co ciekawe, tu ga nek wykonano 
nieco inaczej niż zwykle w przypadku spoty kanych 
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w regionie drewnianych ganków domów wiejskich 
i małomiasteczkowych. Otóż słupki, na których wspie-
ra się daszek, wyprofilowano w kształcie obramień 
ościeżnico wych (ryc. 8), co sugeruje, że docelowo 
w ganek miały być wstawione przeszklenia i drzwi, tak 
iż miał on stać się prze szkloną werandą, lecz tego za-
miaru jak dotąd nie urzeczy wistniono i ganek pozostaje 
nadal otwarty, a nie oszklony.

Po przeciwległej stronie, to jest od strony po-
dwórza, znajduje się dobudówka z „codziennym” 
wejściem (podczas gdy wejścia od strony otwartego 
ganku używano tylko oka zyjnie). Umieszczono na niej 
kilka elementów zdobniczych: ozdobne węgłowania 
i ozdobne obramowanie małego okien ka (ryc. 6 i 9). 

3. ROZPLANOWANIE

Badany dom ma rozplanowanie dwutraktowe, 
niemal symetryczne (podobne do rozplanowania daw-
nych tak zwa nych chałup-dwo jaków, w któ rych sień 
dzieliła dom na dwie sy metryczne połowy, lecz których 
nie należy mylić z dwoja kami – dwurodzinnymi domami 

Ryc. 9. Tylna dobudówka do domu w Miniewiczach;  
fot. M. Ła dny, 2018

Fig. 9. A rear porch of the house in Miniewi cze;  
photo by M. Ładny, 2018

folwarcznymi). Środkowa sień, z drabiną prowadzącą 
na nieużytkowy strych, nie prze cin a już całego domu, 
lecz jest skrócona do jednego traktu, zaś jej przedłu-
żenie w drugim trakcie stanowi kuch nia z og ro mnym 
kaflowym piecem o wymiarach odpowiada jących mniej 
więcej sześcianowi o boku 2 m (ryc. 10).

Podobnie jak w wielu wschodniopodlaskich do-
mach, także tu centralnie usytuowany jednokanałowy 
komin zbiera dym z dwóch wzajemnie odseparowanych 
pieców: z pieca kuchennego oraz z usytuowa nego 
osobno (na przecięciu po koju i sypialnego „alkierza”) 
pieca „fizycznego”, czyli og rzewczego (ryc. 11-13).

Funkcjonalnie istotna okazuje się tylna dobudów-
ka, bo mieści ona nie tylko sień i łazienkę, ale też pod 
nią – a wła ściwie pod łazienką – znajduje się zasklepio-
na piwnica na ziemniaki i warzywa (ryc. 14) z górnym 
otworem zasypo wym. Całość układu stanowi więc po-
mysłowe rozwinięcie dość częstego na tych terenach 
układu domu szerokofronto wego, syme trycznego, 
z podwójną okołopiecową amfiladą pomiesz czeń, przy 
czym rozwinięcie układu odpowiadało aspiracjom rela-
tywnie zamożnej rodziny gospodarzy w la tach między-
wojennych, kiedy to zaczął powstawać ten dom (tylko 
ła zienka we wzmiankowanej tylnej dobudówce po-
wstała chy ba nieco później).

Ryc. 10. Masywny piec kaflowy w kuchni badanego domu;  
fot. M. Ła dny, 2018

Fig. 10. A large kitchen stove; photo by M. Ładny, 2018
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Ryc. 11. Piec „fizyczny” ogrzewający pokój gościnny i alkierz  
sy pialny (widok z alkierza); fot. M. Ła dny, 2018

Fig. 11. A tile stove between the living room and the bedroom 
 (as seen from the bedroom); photo by M. Ładny, 2018

Ryc. 12. Widok z pokoju gościnnego na piec „fizyczny” i alkierz; 
fot. M. Ła dny, 2018

Fig. 12. A tile stove as seen from the living room;  
photo by M. Ładny, 2018

Ryc. 13. Alkierz; fot. M. Ła dny, 2018
Fig. 13. The bedroom; photo by M. Ładny, 2018

Ryc. 14. Wnętrze piwniczki; fot. M. Ła dny, 2018
Fig. 14. The storage cellar; photo by M. Ładny, 2018
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Ryc. 15. Schody drabiniaste prowadzące z sieni na strych (tu wi-
dok ze strychu); fot. M. Ła dny, 2018

Fig. 15. The ladder stairs; photo by M. Ładny, 2018

Ryc. 16. Elementy warsztatu tkackiego składowane na strychu; 
fot. M. Ła dny, 2018

Fig. 16. A traditional loom on the garret; photo by M. Ładny, 2018

Ryc. 17. Motowidło (część warsztatu tkackiego) składowane  
na strychu; fot. M. Ła dny, 2018

Fig. 17. A niddy-noddy on the garret; photo by M. Ładny, 2018

Strych, do którego dostęp umożliwiają tyl-
ko drabiniaste schody (ryc. 15), pozostaje, tak jak we 
wszystkich dawnych wiej skich chałupach i domach, 
nieużytkowy, pełniąc rolę skła du nieużywanych mebli, 
narzędzi i innych przedmiotów (ryc. 16-18) oraz domo-

wych zapasów (ryc. 18). Głównym elementem organi-
zującym jego wnę trze jest komin z leża ka mi dymowymi 
(ryc. 18), przy czym jeden z leżaków jest bar dzo długi, 
kilkumetrowy (ryc. 19).

4. WYSTRÓJ WNĘTRZA

Najstarsze elementy wystroju przestały być 
używane, a część z nich wyrzucono na wspomnia-
ny strych. Znajdziemy tam między innymi stare kufry  
(ryc. 20).

Dom nadal obfituje w relikty przeszłości, ta kie 
jak roz budowane piece wielokanałowe, przy czym 
głów ny wielo funkcyjny piec ma też obszerne pale-
nisko piekar skie z tyl nym odpływem dymu (ryc. 21 
i 22). System kana łów dymo wych jest tu regulowany 
czterema szybrami (ryc. 23 i 24). Piąty szyber steruje 
pracą osobnego pieca ogrzew czego w alkierzu, przy 
czym piec ten ma nie tylko obszerne pa lenisko typu 
piekarskiego (w którym zresztą faktycznie wy piekano 
chleb), ale też umieszczoną nad nim „duchówkę” czyli 
„sza baśnik”, to jest ogrzewaną komorę do wypieków 
niskotem peraturowych i do przechowywania ciepłych 
po traw (ryc. 13).



ARCHITECTURAE et  ARTIBUS - 4/2019 31

Ryc. 19. System leżaków łączących piec z kominem; fot. M. Ła dny, 2018
Fig. 19. The chimney with its multiple smoke flues; photo by M. Ładny, 2018

Ryc. 18. Strych; fot. M. Ładny, 2018
Fig. 18. The garret; photo by M. Ładny, 2018
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Przewodnią zasadą wystroju pomieszczeń 
mieszkalny ch jest wykorzysta nie róż norakich teksty-
liów i tapet (ryc. 25). Zachował się też tu jeszcze relikt 
dawnego pokucia, mianowicie zwyczaj pod kreślania 
symbolicznej roli jednego z kątów, między innymi za 
pomocą dewocjonaliów (ryc. 26 i 27). Charakterystycz-
ne dla lokalnej tradycji dwudziestowiecznej jest to, że 
w wiejskich domach Białostocczyzny ozdabiano nie 
jeden kąt w domu, lecz po jednym kącie w każdej z izb 
mieszkalnych (por. Perkowska i in., 2014) – i tak jest 
również w badanym domu.

Ryc. 20. Zakątek strychu z częściowo widocznym kufrem z pra-
wej strony; fot. M. Ła dny, 2018

Fig. 20. An old storage trunk on the garret; photo by  
M. Ładny, 2018

Ryc. 21. Czeluście pieca piekarskiego; fot. M. Ła dny, 2018
Fig. 21. A spatious bakery oven inside the main tile stove;  

photo by M. Ładny, 2018

Ryc. 23. Szyber kanału dymowego znad pieca piekarskiego, 
ukryty pod kapą kuchenną; fot. M. Ła dny, 2018

Fig. 23. A smoke damper just under the hood; photo by  
M. Ładny, 2018

Ryc. 22. Widok na „angielkę” (płytę kuchenną z fajerkami) 
i drzwiczki do pieca piekarskiego; fot. M. Ła dny, 2018

Fig. 22. Various ovens, i.e. a bakery oven and a cooker, in the 
main multi-purpose stove; photo by M. Ładny, 2018

M. ŁADNY, J. SZEWCZYK
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Ryc. 24. Bok pieca kuchennego z widocznymi dwoma szybrami 
(regulującymi „ciąg letni” i „ciąg zimowy”) oraz składowym  

„za pieckiem”; fot. M. Ła dny, 2018
Fig. 24. The main multi-purpose stove with a small storage com-

partment and two smoke dampers exposed;  
photo by M. Ładny, 2018

Ryc. 25. Alkierz; fot. M. Ła dny, 2018
Fig. 25. The bedroom; photo by M. Ładny, 2018

Ryc. 26. Obraz wiszący na pokuciu w alkierzu;  
fot. M. Ła dny, 2018

Fig. 26. A „sacred corner” in the bedroom; photo by  
M. Ładny, 2018

Ryc. 27. Obraz wiszący na pokuciu w pokoju gościnnym;  
fot. M. Ła dny, 2018

Fig. 27. A „sacred corner” in the living-room; photo by  
M. Ładny, 2018

INWENTARYZACJA FOTOGRAFICZNA DREWNIANEGO STAREGO DOMU WIEJSKIEGO W MINIEWICZACH ...
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PODSUMOWANIE

Badany dom w Miniewiczach, wzniesiony 
w okresie międzywojennym przez stosunkowo zamoż-
nego (jak na tam te czasy) gospodarza, ujawnia swym 
rozplanowaniem oraz wystrojem zewnętrznym i we-
wnętrznym aspiracje inwe stora, nienaruszające jednak 
estymy wobec tradycji. Kuchnia z ogromnym piecem 
kaflowym tradycyjnie pełni tu funkcję podstawowej 
przestrzeni pobytu dziennego całej rodziny, zaś w po-
zostałych izbach uwagę zwraca obfitość wzorzystych 
tekstyliów ozdobno-użytkowych (firany, zasłony, ser-
wety, chodniki, dywany czy wzorzyste poduchy), skon-
trastowana z lśniącą bielą kaflowego oblicowania pie-
ców i olejnie malo wanym sufitem – wszystko to ujawnia 
przemyślany zamysł estetyczny. Dziś tę genetycznie 
dziewiętnastowieczną estety kę dopełniają gadżety 
elektroniczne i współczesne materiały, nie naruszając 
wszakże jej sensu.

Ryc. 28. Trójwymiarowy model badanego domu (próba dekompo zycji konstrukcji); opracowanie: M. Ła dny, 2019
Fig. 28. A virtual 3D model of the house in Miniewicze; source: M. Ładny, 2019

Na potrzeby dokumentacyjne podjęto próbę 
cyfrowego wymodelowania badanego obiektu, w tym 
także jego de kompozycji (ryc. 28-30) ułatwiającej per-
cepcję modelu przez niefachowców. Ponadto opraco-
wano zestaw rysunków dokumentacyjnych (część do-
kumentacji pokazano na ryc. 31).

Zaprezentowany tu budynek pokazuje też lo-
kalną specyfikę dwudziestowiecznych przekształceń 
domu wiejskiego, rozumianego już nie jednostko-
wo, ale jako istotne dla naszej kultury pojęcie ogólne  
[M. Magdziak, 2018].

M. ŁADNY, J. SZEWCZYK
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Ryc. 29. Model domu; opracowanie: M. Ła dny, 2018
Fig. 29. The virtual 3D model; source: M. Ład ny, 2018

Ryc. 30. Model domu; rys. M. Ła dny, 2018
Fig. 30. The 3D model; source: M. Ładny, 2018
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Ryc. 31. Karta z roboczej rysunkowej dokumentacji domu; rys. M. Ła dny, 2018
Fig. 31. The house data sheet – an excerpt from the inventory documentation; drawn by M. Ładny, 2018

M. ŁADNY, J. SZEWCZYK
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