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1. Temat, cel, zakres i podstawy opracowania 

1.1. Temat 

Tematem opracowania jest rozpoznanie i analiza tradycyjnego, jednorodzinnego 

budownictwa mieszkalnego wiejskiego i budynków gospodarczych na terenie województwa 

podlaskiego, jako elementu krajobrazu kulturowego tej części Polski. 

 

1.2. Cel 

Celem opracowania jest analiza i określenie charakterystycznych typów jednorodzinnej 

zabudowy wiejskiej, cech zabudowy mieszkalnej i gospodarskiej jako materiału wyjściowego 

do projektowania współczesnych domów mieszkalnych zgodnie z tradycją poszczególnych 

regionów województwa, a stanowiących nowoczesną kontynuację regionalnego budownictwa. 

Historyczna kanwa powinna stać się inspiracją, tak aby nowoprojektowane obiekty wpisywały 

się w lokalną tradycję. Ważnym elementem pracy jest identyfikacja istotnych cech 

budownictwa wraz z określeniem zasięgu występowania poszczególnych typów historycznej 

zabudowy. 

 

1.3. Zakres 

Opracowaniem objęto tereny wiejskie województwa podlaskiego poza zasięgiem miast  

i terenów podmiejskich. Zabudowa wiejska to w przeważającej masie budownictwo drewniane, 

ale również murowane z cegły, kamienia polnego i głazów narzutowych czy glinobitki.  

W opracowaniu analizowana jest zabudowa wartościowa, która definiuje krajobraz kulturowy 

województwa. Za podstawową jednostkę odniesienia i podziału terytorialnego przyjęto powiat, 

niemniej charakterystyka pewnych zjawisk obejmuje szersze regiony ukształtowane na 

przestrzeni dziejów. Opracowanie nie ma charakteru studium etnograficznego. 

 

1.4. Podstawy opracowania 

Opracowanie wykonane na zlecenie Narodowego Instytutu Dziedzictwa w celu 

przygotowania wskazań i zaleceń projektowych do konkursu architektonicznego „Twój dom – 

dialog z tradycją”. 

Podstawą opracowania były publikacje autorów związane z tematem, a zwłaszcza 

dotyczące zróżnicowania regionalnego form przestrzennych i architektonicznych zabudowy 

wiejskiej na terenie województwa podlaskiego; szczegółowe badania terenowe poprzedzone 

kwerendą kartograficzną i ikonograficzną; analiza dokumentacji przechowywanej w archiwach 
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Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Białymstoku i Pracowni Terenowej 

Narodowego Instytutu Dziedzictwa w Białymstoku (karty ewidencyjne zabytków budownictwa 

i architektury, studia ruralistyczne podlaskich wsi, „Raport o stanie zachowania zabytków 

nieruchomych w Polsce. Zabytki wpisane do rejestru zabytków (księgi rejestru A i C)- 

województwo podlaskie” z 2017 r. opracowany przez Narodowy Instytut Dziedzictwa), 

literatury tematu oraz materiału fotograficznego zgromadzonego zarówno na potrzeby tego 

opracowania, jak i materiału ze zbiorów prywatnych autorów opracowania.  
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2. Krajobraz wsi 

Prawie do połowy XIX w. Podlasie było światem niemal wyłącznie zbudowanym  

z drewna. Na przykład jeszcze w latach 30 XX w. w miasteczku Narwi jedynym murowanym 

budynkiem była kapliczka św. Wawrzyńca na tamtejszym cmentarzu ekumenicznym. Na taki 

stan rzeczy wpłynęło bogactwo doskonałego materiału (odwieczne puszcze stanowiące od 

średniowiecza granice między państwami i ludami) oraz fakt, że kamień i cegła były 

stosunkowo kosztowne i trudniej dostępne. Drewno użyte do wypalenia wapna czy cegły mogło 

być z powodzeniem wykorzystane do budowy. Tak było i szybciej, i taniej; brakowało też 

doświadczonych „muratorów”. Tylko gdzieniegdzie lokowane były monumentalne świątynie  

i pałace jako wyraz kaprysu, bogactwa czy władztwa wielkich fundatorów. 

Jak wielkie było przywiązanie ludności tych ziem do budownictwa drewnianego, 

świadczy fakt, że gdy dziedzic wsi Jeżewo Nowe pod Tykocinem zniósł pańszczyznę  

i oczynszował włościan w roku 1859, pobudował całą wioskę murowaną dla bezpieczeństwa 

od ognia. Chłopi patrzyli niechętnie na tę nowość, zwłaszcza że sąsiedzi przezywali ich 

„kamienicznikami”; gdy nastąpiło uwłaszczenie w roku 1864, w ciągu paru lat zburzyli 

wszystkie murowane domy i postawili nowe, drewniane, zacinane na węgieł, tak jak to było 

dawniej. 

Dzisiaj ten stan rzeczy uległ zasadniczej zmianie, jednak śmiało można powiedzieć, że 

województwo podlaskie wyróżnia się w kraju różnorodnością i liczebnością obiektów 

drewnianych. Szczególnie wiele zachowało się wsi z tradycyjną zabudową drewnianą na 

wschodzie i południu obszaru objętego niniejszym opracowaniem. Taki stan rzeczy jest 

wynikiem wpływu warunków naturalnych oraz historii administracyjnej tych ziem.  

W szczególności należy wyróżnić tu trzy obszary kulturowe posiadające swoje cechy 

charakterystyczne.  

Obszar pierwszy (najbardziej zasobny w obiekty drewniane) to południowo-wschodnia 

cześć województwa, którą możemy utożsamiać z obwodem białostockim wcielonym do 

guberni grodzieńskiej i w latach 1807-1915 będącym integralną częścią carskiej Rosji. Teren 

ten obejmujący dzisiejsze powiaty: białostocki, bielski, hajnowski, moniecki, siemiatycki  

i część wysokomazowieckiego czasem zwany jest Białostocczyzną ze względu na główne 

miasto regionu. Przybliżone granice miało też województwo białostockie w latach 1975-1999. 

Budownictwo w tej części województwa cechuje się bogactwem ozdobnych detali, na co 

wpływ miało zapewne tzw. „bieżeństwo”, gdy znaczną część tutejszej ludności władze carskie 

popędziły w głąb Rosji ewakuując się przed natarciem niemieckim w 1915 roku. Po powrocie 
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odbudowali oni swe domy ze zniszczeń wojennych, dodając do tradycyjnych motywów 

zdobniczych wzorce podpatrzone w głębi Rosji.  

Obszar drugi obejmuje dawne ziemie Królestwa Polskiego (1815-1915), którego 

głównymi miastami pozostają Łomża i Suwałki, a obejmuje teren dzisiejszych powiatów: 

augustowskiego, sejneńskiego, suwalskiego (tzw. Suwalszczyzna) oraz łomżyńskiego, 

grajewskiego, kolneńskiego, zambrowskiego i część wysokomazowieckiego. Te ostatnie 

powiaty wchodziły w skład historycznego Mazowsza (ziem łomżyńskiej i wiskiej). Należy 

dodać, że Łomża i Suwałki były stolicami województw w latach 1975-1999. Jest to obszar 

znacznie bardziej ubogi w tradycyjne budownictwo drewniane, a wiele wsi w ostatnich 

dziesięcioleciach zabudowanych zostało murowanymi budynkami mieszkalnymi  

i gospodarczymi, nie nawiązującymi do tradycyjnych wzorców, lecz dostosowanymi do 

wymogów intensywnej gospodarki rolnej. 

Trzeci wyróżniający się obszar to cześć Kurpiowszczyzny wchodząca w skład obecnego 

województwa podlaskiego. Niestety, bardzo niegdyś charakterystyczne i bogato zdobione 

budownictwo tego regionu dzisiaj można oglądać praktycznie tylko w skansenie  

w Nowogrodzie.  

Ze względu na przemiany cywilizacyjne, jakim uległa współczesna wieś, ukazanie 

tradycyjnej zabudowy niektórych regionów było utrudnione. Dlatego jako przykłady pewnych 

typów budynków mieszkalnych i gospodarczych posłużyły nam charakterystyczne i dobrze 

zachowane obiekty ze skansenów w Ciechanowcu, Nowogrodzie, Wasilkowie i Białowieży. 



7 
 

 

Mapa województwa podlaskiego, oprac. T. Popławski 
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Dzisiejsze województwo podlaskie (podział na powiaty) 
https://pl.wikivoyage.org/wiki/Wojew%C3%B3dztwo_podlaskie 

 

 

 



9 
 

3. Warunki naturalne 

Obszar województwa podlaskiego pokrywa gruba warstwa utworów czwartorzędowych 

pochodzenia lodowcowego. Warstwa ta zbudowana jest z glin zwałowych, żwirów, piasków, 

narzutowych bloków skalnych i utworów zastoiskowych oraz holoceńskich osadów akumulacji 

rzecznej (piaski, iły, mady) i jeziornej (torfy). Osady te spoczywają na wcześniejszych 

trzeciorzędowych i czwartorzędowych. W okolicach Mielnika i Suraża wychodzą na 

powierzchnię utwory kredowe zalegające pod trzeciorzędowymi.  

Województwo podlaskie należy do obszarów nizinnych, gdzie średnie wzniesienie 

wynosi 148 metrów ponad poziom morza. Wzniesienia powyżej 200 m n.p.m. zajmują kilka 

procent powierzchni i skupione są głownie w północnej części obszaru. Mimo to tereny te 

charakteryzuje duże zróżnicowanie wysokości dochodzące niejednokrotnie do 100 metrów. 

Opisywane ziemie wchodzą w skład dwóch makroregionów zwanych Pojezierzem Litewskim 

i Niziną Północnopodlaską. Makroregiony składają się zaś z mezoregionów. Region 

geograficzny (makroregion) Pojezierza Litewskiego obejmuje następujące mezorgiony na 

terenie województwa: Pojezierze Zachodniosuwalskie, Pojezierze Wschodniosuwalskie, 

Równina Augustowska. Makroregion Niziny Podlaskiej skład się zaś z Wysoczyzny 

Kolneńskiej, Kotliny Biebrzańskiej, Wysoczyzny Białostockiej, Wzgórz Sokólskich, 

Wysoczyzny Wysokomazowieckiej, Doliny Górnej Narwi, Równiny Bielskiej, Wysoczyzny 

Drohiczyńskiej. 

Pojezierze Litewskie. Jak stwierdzał w swojej fundamentalnej pracy dotyczącej 

geografii regionalnej Polski Jerzy Kondracki: Pojezierze Litewskie jest członem Pojezierzy 

Wschodniobałtyckich, obejmującym, podobnie jak Pojezierze Mazurskie, formy polodowcowe 

trzech głównych faz ostatniego zlodowacenia (leszczyńskiej, poznańskiej i pomorskiej). (…) 

Prawie całe Pojezierze Litewskie (z wyjątkiem Pojezierza Zachodniosuwalskiego) należy do 

dorzecza Niemna. Klimat tego regionu ma wyraźne cechy kontynentalne. Część położona  

w granicach Polski wyróżnia się najniższymi (poza górami) temperaturami. W Suwałkach 

średnia wieloletnia temperatura najzimniejszego miesiąca (lutego) wynosi -5,6°C (w Sejnach -

5,9°C), średnia lipca 17,3°C, średnia r. 6,1°C (w Sejnach 6,9°C), roczna amplituda średnich 

temperatur miesięcznych 22,9°C. Zima pojawia się w Suwałkach już w końcu listopada i trwa 

119 dni, tj. prawie 4 miesiące, pokrywa śnieżna zalega 101 dni. Średnia suma opadów rocznych 

wynosi 576 mm. Charakterystyczna jest duża liczba dni pochmurnych: w Suwałkach 169 dni  

w r.. Lasy są typu subborealnego, ale większe powierzchnie zajmują tylko w południowej części 

regionu na sandrach: Puszcza Augustowska na zachód od doliny Niemna, Puszcza Rudnicka  
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w dorzeczu prawego dopływu Niemna - Mereczanki. Zachodnia część Pojezierza Litewskiego 

bywa nazywana Pojezierzem Suwalsko-Augustowskim i podzielono ją na 4 mezoregiony. Są to: 

Puszcza Romincka na pograniczu należącego do Rosji obwodu kaliningradzkiego, Pojezierze 

Zachodniosuwalskie na zachód od doliny Czarnej Hańczy, Pojezierze Wschodniosuwalskie na 

wschód od tej doliny po dolinę Niemna na Litwie, Równina Augustowska na południe od Suwałk 

i jeziora Wigry. Polska część Pojezierza Litewskiego obejmuje około 3,5 tys. km. W opisie 

pomijamy mezoregion Puszczy Rominckiej (poza województwem podlaskim) oraz 

mezoregiony znajdujące się na terenie Białorusi i Litwy, gdzie sięga również region 

geograficzny Pojezierza Litewskiego. 

Pojezierze Zachodniosuwalskie leży na południe od Puszczy Rominckiej, na zachód 

od doliny Czarnej Hańczy i Puszczy Augustowskiej, na wschód od Wzgórz Szeskich oraz 

Pojezierza Ełckiego, zajmując obszar 830 km2. Jest to region przejściowy między Pojezierzem 

Mazurskim, a Pojezierzem Litewskim, ale zaliczony do tego drugiego. Orograficzną  

i hydrograficzną oś regionu tworzy rynna Rospudy z kilkoma wydłużonymi jeziorami: 

Rospuda, Garbaś, Sumowo, Bolesty oraz paroma mniejszymi. Przepływająca przez te jeziora 

rzeka Rospuda wpada do Jeziora Białego pod Augustowem i należy do dorzecza Wisły. Na 

wschód od rynny Rospudy ciągnie się rynna Przerośli skręcająca bardziej w kierunku 

południowo-wschodnim, w której największymi jeziorami są: Białe Filipowskie i Okmin. Za 

północnozachodnią granicę regionu (ze Wzgórzami Szeskimi) przyjęto rzeczkę Jarkę (dopływ 

Gołdapi). W jej dorzeczu na przedłużeniu rynny Rospudy znajduje się Jezioro Czarne, a na 

zachód od Rospudy Jezioro Mieruńskie Wielkie, mające odpływ do jeziora Garbaś. Pojezierze 

Zachodniosuwalskie jest regionem rolniczym, z niewielką ilością  lasów . Przecina je w poprzek 

linia kolejowa z Olecka do Suwałk. 

Pojezierze Wschodniosuwalskie rozpościera się na pograniczu Polski i Litwy,  

w większej części na wschód od granicy polsko-litewskiej. Zachodnią granicę tworzy 

częściowo górny bieg Błędzianki i Czarnej Hańczy, południową - granica sandru 

augustowskiego. Powierzchnia regionu w Polsce wynosi około 1250 km. Znaczny obszar na 

północ od Suwałk przekracza wysokość 200 m n.p.m. i ma bardzo urozmaiconą rzeźbę terenu. 

Występują tu wały moren czołowych, kemy, drumliny, ozy i bardzo głębokie rynny. Do tych 

ostatnich należy rynna najgłębszego na nizinach europejskich jeziora Hańcza, którego lustro 

wody znajduje się na wysokości 227 m n.p.m. (rezerwat krajobrazowy). 

Wypływa z niego rzeka Czarna Hańcza, uchodząca do Niemna na granicy litewsko- 

białoruskiej. Rezerwatem jest „Głazowisko Bachanowo nad Czarną Hańczą”. Na wschód od 

jeziora Hańcza znajduje się rynna jezior Szelment Wielki i Szelment Mały, z których wody 
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odpływają do Szeszupy. Do większych należą również jeziora: Gaładuś, Pomorze, Pierty, 

Gremzdy i Hołny. Największym jeziorem są Wigry, położone w połowie w obrębie sandru 

Równiny Augustowskiej. Przez Wigry przepływa Czarna Hańcza. Region należy do najbardziej 

atrakcyjnych pod względem przyrodniczym, toteż utworzono tu wiele obiektów chronionych, 

a przede wszystkim Wigierski Park Narodowy, Suwalski Park Krajobrazowy obejmujący 

kilkanaście jezior, w tym unikatową Hańczę. Poza tymi parkami istnieją rezerwaty bobrów: 

„Bobruczek” i „Marycha”. Rezerwatem archeologicznym jest „Cmentarzysko Jadźwingów” 

obejmujące bór świerkowy z kurhanami w Szwajcarii na północ od Suwałk, rezerwatem 

geologicznym „Głazowisko Łopuchowskie”w gminie Jeleniewo 

Równina Augustowska jest sandrem zaczynającym się w okolicy Suwałk na 

wysokości około 190 m i obniżającym do około 120 m w okolicach Augustowa. Od północy 

sandr graniczy z morenami Pojezierza Wschodniosuwalskiego, od zachodu z Pojezierzem 

Zachodniosuwalskim, od południa z Kotliną Biebrzańską i w granicach Polski zajmuje 

powierzchnię około 1170 km2. Powierzchnię równiny urozmaicają wytopiskowe misy licznych 

jezior, do których należy południowa część jeziora Wigry i grupa jezior pod Augustowem: 

Necko, Białe, Długie, Sajno, Studzieniczne, Serwy, Mikaszewo i inne. Przeważającą część 

równiny zajmuje Puszcza Augustowska, w której utworzono wiele rezerwatów przyrodniczych: 

na północo-wschodzie „Tobolinka” - śródleśne jezioro dystroficzne, rezerwaty leśne „Kukle”, 

„Łempis” i „Pomorze” - wszystkie w gminie Giby. W okolicach Augustowa „Brzozowy Grąd”- 

stanowisko obuwika pospolitego na wyspie Jeziora Studzienicznego, dalej ku wschodowi 

rezerwaty leśne: „Mały Borek”, obejmujący fragment boru sosnowego, „Starożyn” - 

zbiorowisko grądowe i ols, „Kozi Rynek” o podobnym charakterze, „Jezioro Kalejty” oraz  

z otaczającym borem sosnowym, „Stara Ruda” - obszar źródliskowy rzeczki Rudawki z borem 

świerkowym, „Kuriańskie Bagno”, „Perkuć” , rezerwat florystyczny „Glinki” w gminie Sztabin 

- stanowisko paproci pióropusznika strusiego i in. Na południe od Augustowa rezerwatem jest 

jezioro Kolno - miejsce lęgowe łabędzia niemego. Obszar ten jest silnie zalesiony (lasy zajmują 

93% powierzchni). W krajobrazie wyróżnia się Kanał Augustowski wybudowany w latach 

1824-1839, łączący dorzecze Wisły i Niemna przez jeziora: Necko, Białe, Studzieniczne  

i Mikaszewo. Całkowita długość kanału wynosiła 101 km, z czego w obecnych granicach 

Polski pozostały 82 km. Na kanale jest 18 śluz (w granicach Polski 14). Pokonują one różnicę 

wysokości 15 m od strony Biebrzy do Augustowa i 41 m od Niemna do Augustowa. Jest 

zabytkiem sztuki inżynierskiej, wykorzystywanym częściowo do spławu drewna do tartaku  

w Augustowie oraz w turystyce wodnej. Uzyskał w 2007 r. miano Pomnika Historii. 
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Nizinę Północnopodlaską zaliczono do podprowincji Wysoczyzn Podlasko-

Białoruskich. Północną granicę makroregionu wyznacza zasięg ostatniego zlodowacenia. Za 

granicę zachodnią przyjęto dolinę Pisy, prawego dopływu Narwi na skraju sandrowej Równiny 

Kurpiowskiej, następnie prawe zbocze doliny Narwi w jej zwężeniu pod Łomżą i wschodnie 

podnóże wału Czerwonego Boru, za granicę południową prawe zbocze doliny Bugu po okolice 

Brześcia. Na wschodzie Nizina Północnopodlaska sięga po okolice Grodna na Białorusi i dolinę 

dopływu Niemna Swisłoczy, która dzieli ją od Wysoczyzny Wołkowyskiej, ale dalej na 

południe granica z tzw. Przedpolesiem Zachodnim jest raczej umowna.  

Część Niziny Północnopodlaskiej znajdująca się na północ od doliny Narwi ma 

polodowcowe formy terenu wyraźniejsze niż część południowa. Pokrywa śnieżna trwa od 80 

do 100 dni. Jednakże klimat wykazuje wyraźne zróżnicowanie, związane z ukształtowaniem 

powierzchni terenu i rodzajem jej pokrycia (bagna, lasy). Nizina Północnopodlaska obejmuje 

w granicach Polski powierzchnię około 16 tys. km2 i podzielono ją na 8 mezoregionów: 

Wysoczyznę Kolneńską, Kotlinę Biebrzańską, Wysoczyznę Białostocką, Wzgórza Sokolskie, 

Wysoczyznę Wysokomazowiecką, Dolinę Górnej Narwi, Równinę Bielską, Wysoczyznę 

Drohiczyńską. 

Wysoczyzna Kolneńska jest dobrze wyodrębniającym się regionem o powierzchni 

około 1600 km2 pomiędzy Kotliną Biebrzańską na wschodzie, Doliną Dolnej Narwi na jej 

odcinku łomżyńskim na południu, Równiną Kurpiowską na zachodzie; północnągranicę 

stanowi zasięg drobnopagórkowatych form zlodowacenia wiślańskiego na Pojezierzu Ełckim. 

Wysoczyzna wznosi się kilkadziesiąt metrów ponad otaczające obniżenia, tj. 120-200 m n.p.m. 

(kulminacja 213 m). Ukształtowanie powierzchni jest wynikiem stopniowego zaniku martwej 

pokrywy lodowcowej zlodowacenia warciańskiego, przy czym rzeźbę „przetainową” 

zmodyfikowały procesy peryglacjalne, których wynikiem są szerokie doliny o łagodnie 

nachylonych zboczach. Z wysoczyzny spływają Skroda i Wincenta do Pisy oraz Wissa do 

Biebrzy. Przeważają tu tereny rolne, lasów jest mało, rezerwatem jest „Kalinowo” - las grądowy 

na zboczu doliny Narwi w gminie Piątnica. Główną osią komunikacji jest szosa z Łomży przez 

Stawiski i Szczuczyn do Grajewa, z odgałęzieniem do Kolna (dalej do Piszu).  

Kotlina Biebrzańska jest rozległym, zabagnionym obniżeniem o powierzchni około 

2600 km2,długości ponad 100 km i szerokości 10-20 km. Od zachodu ogranicza ją Wysoczyzna 

Kolneńska, od południa Wysoczyzna Wysokomazowiecka, od wschodu Wysoczyzna 

Białostocka, od północy Pojezierze Ełckie i Równina Augustowska. W czasie zlodowacenia 

wiślańskiego Kotlina Biebrzańska funkcjonowała jako pradolina, odprowadzając wody 

glacjofluwialne do Narwi. Dno kotliny obniża się z północy na południe od 120 do 98 m przy 
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ujściu Biebrzy do Narwi. Biebrza jest głównym ciekiem regionu. Bierze początek na 

Wzgórzach Sokólskich na południe od wsi Nowy Dwór i do ujścia ma 165 km długości. 

Południową część kotliny przepływa Narew. Lewymi dopływami Biebrzy są Sidra  

i Brzozówka, prawymi - Netta, Łęg (Ełk) i Wissa. Biebrza i Netta były wykorzystywane jako 

droga wodna Kanału Augustowskiego. W okresie późnolodowcowym i w holocenie ustał 

intensywny przepływ wody i rozwinęły się procesy zatorfienia, które doprowadziły do 

powstania kilkunastometrowych pokładów torfu. Unikatowy w Polsce zespół bagienny w 1989 

r. objęto ochroną jako Biebrzański Park Krajobrazowy o powierzchni 452,7 km2, a w 1993 r. 

utworzono Biebrzański Park Narodowy. Jest to największy park narodowy w Polsce, zajmujący 

powierzchnię 592,2 km2. Obok roślinności torfowiskowo-bagiennej występują tam różne typy 

lasu: łęgi, olsy, grądy i bory, znaczna liczba reliktów tundrowych; bogata jest fauna (m.in. 253 

gatunki ptaków, w tym 157 lęgowych). W północnej części parku istnieje rezerwat „Czerwone 

Bagno” obejmujący las brzozowo-sosnowy na torfowisku z ostoją łosia. Bagno Kuwasy na 

wschód od Grajewa zmeliorowano, ale utworzono rezerwat ptaków „Czapliniec Bełda”, 

obejmujący bór sosnowy z miejscem gnieżdżenia czapli siwej. Zmeliorowane jest również 

bagno Wizna na południe od Narwi, przy czym zachowano dwa rezerwaty: „Wizna I” i „Wizna 

II”, obejmujące torfowiska niskie z reliktowymi roślinami tundrowymi (m.in. wierzba 

lapońska). Rezerwat „Wielki Dział” nad Narwią jest największym lasem łęgowym. Ponad 

poziom bagien wznoszą się miejscami piaszczyste równiny tarasowe z wydmami, zajęte przez 

bory sosnowe lub osadnictwo. W północno-wschodniej części kotliny są to: Kępa Sztabińska, 

Kępa Jastrzębowska i Kępa Lipska, ale w ogóle Kotlina Biebrzańska jest rzadko zaludniona.  

Wysoczyzna Białostocka zajmuje powierzchnię około 3560 km2 pomiędzy Kotliną 

Biebrzańską, Doliną Górnej Narwi, Wzgórzami Sokólskimi i Poniemniem na Białorusi (na 

wschód od granicznej rzeki Swisłoczy). Krajobraz wysoczyzny jest zróżnicowany, występują 

wysokie wzgórza moren i kemów, przekraczające 200 m n.p.m. (Krynica 204 m, Góra Św. Jana 

214 m i in.), równiny sandrowe i morenowe. Doliny Supraśli i Brzozówki rozczłonkowują 

Wysoczyznę Białostocką na mniejsze jednostki regionalne: Wysoczyznę Białostocką  

w węższym rozumieniu pomiędzy Narwią, jej dopływem Supraślą i graniczną Swisłoczą, 

płaską Nieckę Knyszyńską po obu stronach Nereśli (dopływ Narwi), dalej ku północy falistą 

Wysoczyznę Goniądzką i oddzieloną od niej doliną Brzozówki Wysoczyznę Suchowolsko-

Janowską. W Niecce Knyszyńskiej znajduje się jezioro Zygmunta Augusta nazywane też 

Czechowizna, utworzone sztucznie przez spiętrzenie rzeczki Nereśli. 

Na piaszczystych powierzchniach kemowo-sandrowych występują duże obszary leśne 

- puszcze: Błudowska, Buksztelska i Knyszyńska. Z tej ostatniej utworzono w 1988 r. park 
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krajobrazowy, rozciągający się na północ i wschód od Białegostoku po obu stronach Supraśli. 

Istnieją tu rezerwaty leśne: „Jesionowe Góry”, „Karczmisko”, „Krzemianka”, „Wielki Las”, 

„Międzyrzecze”, „Jałówka”, „Stara Dębina”, „Surażkowo”, „Stare Biele”, „Kozłowy Ług”, 

„Kulikówka”, „Las Zwierzyniecki”, „Łazarz”, „Woronicza”, „Krasne”, „Las Cieliczański”, 

„Krzemienne Góry” „Starodrzew Szyndzielski”. Poza obrębem parku krajobrazowego  

w pobliżu źródeł Supraśli znajduje się rezerwat torfowy „Gorbacz”, obejmujący torfowisko 

wysokie i niskie oraz bór bagienny z sosną i brzozą.  

Wzgórza Sokólskie cechują się występowaniem wysokich wzgórz morenowych, 

kemowych i ozowych przypominających krajobraz pojezierzy, jednak bez istniejących 

współcześnie jezior. Swoim charakterem Wzgórza Sokolskie różnią się wyraźnie od 

pozostałych regionów Niziny Północnopodlaskiej. Najwyższe wzniesienia osiągają na wschód 

od Sokółki wysokości 236 i 238 m, a na północy tzw. Karpackie Góry mają 229 m. Region 

obejmuje powierzchnię około 1300 km2. Dopływ Biebrzy – rzeka Sidra dzieli go na część 

zachodnią i wschodnią. Region przecina warszawsko- petersburska linia kolejowa na odcinku 

między Czarną Białostocką a Grodnem.  

Wysoczyzna Wysokomazowiecka znajduje się pomiędzy Kotliną Biebrzańską na 

północy, Doliną Górnej Narwi na wschodzie, Doliną Dolnego Bugu na południu  

i Międzyrzeczem Łomżyńskim z wałem Czerwonego Boru na zachodzie. Zajmuje 

powierzchnię około 2430 km2 urozmaiconą przez zdenudowane pagórki żwirowe, dochodzące 

pod Rutkami do wysokości 172 m. Jest to region dosyć gęsto zaludniony o typie gospodarki 

pszenno-ziemniaczanej z bydłem mlecznym lub mięsnym. Osiedla wiejskie wywodzą się  

w znacznej części z kolonizacji przez drobną szlachtę zagrodową. Region przecinają dwie linie 

kolejowe, dla których stacją węzłową są Łapy: z Warszawy do Białegostoku (warszawsko-

petersburska) i z Łap do Ostrołęki.  

Dolina Górnej Narwi rozciąga się na powierzchni około 480 km2 pomiędzy 

Wysoczyzną Białostocką, Równiną Bielską i Wysoczyzną Wysokomazowiecką. Narew bierze 

początek na białoruskim Przedpolesiu Zachodnim. Pod Surażem skręca na północ i wraz  

z doliną zatacza trzy duże łuki, po czym przyjmuje z prawej strony Supraśl i wpływa do Kotliny 

Biebrzańskiej. W górnym odcinku uchodzi do niej z lewej strony Narewka, płynąca z Puszczy 

Białowieskiej oraz Orlanka z okolic Bielska Podlaskiego. Dno doliny jest zabagnione, rzeka 

rozwidla się i meandruje, w związku z czym w samej dolinie brak większych osiedli i stanowi 

ona pewną zaporę komunikacyjną. W latach 1977-1993 utworzono w pobliżu granicy państwa 

zbiornik zaporowy Jezioro Siemianowskie przecięty linią kolejową prowadzącą do granicy 

państwa w kierunku Wołkowyska. Dolinę Górnej Narwi przecinają jeszcze dwie inne linie 
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kolejowe: z Łap do Białegostoku (warszawsko-petersburska) i z Białegostoku do Bielska 

Podlaskiego. W dolinie i jej obrzeżeniu między Surażem a szosą Warszawa-Białystok 

utworzono w latach 80. Narwiański Park Krajobrazowy, a w 1996 r. Narwiański Park 

Narodowy. Gnieżdżą się tu liczne ptaki typowe dla terenów podmokłych. 

Równina Bielska zajmuje powierzchnię około 2800 km2 między Doliną Górnej Narwi 

a Wysoczyzną Drohiczyńską i Wysoczyzną Wysokomazowiecką, natomiast poza granicą 

państwa - z Przedpolesiem Zachodnim. Powierzchnię równiny urozmaicają wzgórza kemowe. 

Przez równinę przebiega dział wód Narwi (Narewki i Orlanki) oraz Bugu (Leśnej i Nurca). Jest 

to kraina przeważnie rolnicza. Użytki rolne zajmują 75% powierzchni, choć gleby nie są zbyt 

urodzajne, ale we wschodniej części regionu występuje duży kompleks leśny Puszczy 

Białowieskiej, obejmujący w granicach Polski 580 km2 , jednak ponad drugie tyle znajduje się 

w granicach Białorusi. W środkowej części puszczy utworzono Białowieski Park Narodowy 

obejmujący różne typy zespołów leśnych oraz różnorodną faunę liczącą 11 tys. gatunków,  

w tym 8,5 tys. gatunków owadów, 228 gatunków ptaków i 56 gatunków ssaków, m.in. 

restytuowanego mieszkańca pierwotnych lasów żubra oraz wiele innych większych zwierząt 

(łosie, jelenie, samy, dziki, wilki, lisy, borsuki, kuny, tchórze, łasice, rysie i in.). Poza parkiem 

narodowym istnieje w Puszczy Białowieskiej wiele rezerwatów przyrody: „Głuszec”, „Wilczy 

Szlak”, „Pogorzelce”, „Lipiny”, „Głęboki Kąt”, „Dębowy Grąd”, „Nieznanowo”, „Sitki”, 

„Starzyna”,, „Wysokie Bagno”, rezerwat torfowy „Michniówka”, rezerwat krajobrazowy 

„Szczekotowo” wzdłuż szosy z Hajnówki do Białowieży, a na północ od Czeremchy rezerwat 

florystyczny „Jelonka”. Miejscowość Białowieża ma połączenie kolejowe z Hajnówką.  

W Białowieży poza dyrekcją parku narodowego istnieje kilka innych placówek naukowych,  

w tym muzeum przyrodniczo-leśne. Miejscowość jest ośrodkiem turystycznym.  

Wysoczyzna Drohiczyńska rozciąga się na obszarze około 1560 km2 pomiędzy 

Nurcem, a Podlaskim Przełomem Bugu. Jest to region nieco wyżej wzniesiony niż sąsiadująca 

z nim od północy Równina Bielska i ma bardziej urozmaicone ukształtowanie powierzchni. 

Najwyższe wzniesienia przekraczają 200 m n.p.m.: góra Uszeczna nad doliną Bugu (204 m)  

i wierzchołek stożka sandrowego koło Radziwiłłówki (210 m). Wzniesienia te są związane  

z maksymalnym zasięgiem zlodowacenia warciańskiego. Pagórki żwirowe występują też koło 

Milejczyc (183 m) i Kleszczel oraz w dolinie Moszczonej koło stacji kolejowej Siemiatycze 

(ozy). W zboczach doliny Bugu koło Mielnika odsłaniają się margle kredowe w postaci 

porwaków lodowcowych. Wysoczyzna Drohiczyńska jest regionem rolniczym; lasy zajmują 

około 24% powierzchni. W lasach na sandrze koło Radziwiłłówki są dwa rezerwaty: „Sokole” 

i „Grąd Radziwiłłowski”, w Mielniku nad Bugiem rezerwat stepowy „Góra Uszeście”, a na 
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wschód od Ciechanowca rezerwat leśny „Koryciny”. Region przecina linia kolejowa z Siedlec 

przez Czeremchę do Hajnówki. 
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4. Krótki rys historyczny 

Położenie ziem województwa podlaskiego, przez wieki podlegających różnej 

administracji terytorialnej, państwowej, kościelnej sprawiło, że obszar ten jest nadzwyczaj 

niejednorodny pod względem kulturowym. Na przykładzie tego terenu widać zmienne  

i pogmatwane dzieje pogranicza, otwartego na bogactwo wpływów kulturowych, religijnych  

i skupiających jak w soczewce wielobarwność, wielokulturowość i wielowyznaniowość 

dawnych kresowych ziem Rzeczypospolitej. Pozostałością tych procesów historycznych są 

przede wszystkim zabytki regionu. 

 We wczesnym średniowieczu o ziemie te rywalizowali Mazowszanie, Krzyżacy, 

Jaćwingowie, Rusini i Litwini. Po wytępieniu w końcu XIII w. Jaćwingów oraz klęsce 

Krzyżaków na polach Grunwaldu, stały się one obszarem ekspansji Mazowsza i Litwy. W 1513 

r. zostało utworzone województwo podlaskie (formalnie ustanowione w 1520 r.), wchodzące 

w skład Wielkiego Księstwa Litewskiego, które obejmowało część ziem dzisiejszego 

województwa, zaś pozostałe tereny znalazły się w granicach Mazowsza oraz na wschodzie - 

województw trockiego i brzeskiego. Kiedy  w 1569 r. w wyniku unii lubelskiej Podlasie 

wcielono do Korony, przez tereny naszego województwa przebiegała granica między Koroną 

a Litwą. Taki stan rzeczy przetrwał do rozbiorów. W 1795 r. ziemie te znalazły się pod 

panowaniem pruskim. W 1807 r. na mocy traktatu w Tylży Napoleon utworzył z ziem drugiego 

i trzeciego zaboru Księstwo Warszawskie, zaś część ziem jako obwód białostocki oddał carowi. 

W 1815 r. Księstwo Warszawskie przemianowano na Królestwo Polskie, a w 1843 r. obwód 

białostocki włączono do guberni grodzieńskiej.  

Do I wojny światowej przez teren naszego dzisiejszego województwa przebiegała 

granica między Rosją a Królestwem Kongresowym. Po odzyskaniu niepodległości, w okresie 

międzywojennym, powołano do życia duże województwo białostockie obejmujące historyczne 

części terenów Mazowsza, Podlasia i Wielkiego Księstwa Litewskiego. Po II wojnie światowej 

okrojone o tereny wschodnie, które weszły w skład ZSRR, województwo białostockie w 1975 

r. podzielono na trzy województwa: białostockie, łomżyńskie i suwalskie, które ponownie 

połączono w 1999 r. w województwo podlaskie dokonując pewnych przesunięć terytorialnych. 
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Ziemie województwa podlaskiego w latach 1520-1566 , oprac. J. Wiśniewski 
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Podziały administracyjne XVI-XVIII w., oprac. J. Wiśniewski 
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Dzisiejsze województwo podlaskie na tle podziałów administracyjnych I Rzeczypospolitej. (Historia 

województwa podlaskiego, Białystok 2010) 
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Ziemie dzisiejszego województwa podlaskiego na mapie dawnej Rzeczypospolitej. Stan z 1619 r. 

(https://pl.wikipedia.org/wiki/Podzia%C5%82_administracyjny_I_Rzeczypospolitej) 
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Granice obwodu białostockiego w 1820 r. 

(https://pl.wikipedia.org/wiki/Obw%C3%B3d_bia%C5%82ostocki_(Imperium_Rosyjskie) 
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Województwo augustowskie w Królestwie Polskim 1830 (ziemie dzisiejszego województwa 

podlaskiego) 
 
 
 
 
 



24 
 

 
Obwód białostocki 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Obw%C3%B3d_bia%C5%82ostocki_(Imperium_Rosyjskie)  
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Gubernia augustowska w 1851 r. (ziemie dzisiejszego województwa podlaskiego) 
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Ziemie obecnego województwa podlaskiego na tle podziału administracyjnego po 1866 r. 

(Historia województwa podlaskiego, red. A Dobroński, Białystok 2010. 
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(L. Kosiński, Miasta województwa białostockiego, Warszawa 1962) 
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(L. Kosiński, Miasta województwa białostockiego, Warszawa 1962) 
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Ziemie obecnego województwa podlaskiego na tle podziału administracyjnego po 1866 r. 

(Historia województwa podlaskiego, red. A Dobroński, Białystok 2010.) 
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 Skomplikowane dzieje polityczne przyczyniły się do powstania na tych terenach 

mozaiki etnicznej i religijnej. W związku z tym funkcjonowały tu obok siebie różne struktury 

wyznaniowe: katolickie, prawosławne, greckokatolickie, staroobrzędowców, ale też 

społeczności niechrześcijańskie: Żydzi czy Tatarzy. 

Przynależność administracyjna województwa podlaskiego miała też niebagatelny 

wpływ na architekturę i budownictwo tego obszaru. Fakt, że przez te tereny przechodziła 

granica państwowa między Koroną Polską i Wielkim Księstwem Litewskim, a co za tym idzie 

zróżnicowane osadnictwo, odcisnął swoje piętno na krajobrazie kulturowym obszaru. 

Z zachodu ziemie te kolonizowane były przez Mazowszan, głównie drobną szlachtę 

wyznania rzymskokatolickiego, która przenosiła z Mazowsza swoje zwyczaje również 

gospodarcze. Dlatego na terenach zachodnich województwa spotykamy dzisiaj przysiółki  

i okolice szlacheckie, a w nich oprócz chałup drobnoszlacheckie dworki. Wsie te nie są zbyt 

regularne i uporządkowane, bowiem władza państwowa miała ograniczone możliwości 

ingerowania we własność prywatną, dziedziczną, ludzi wolnych obdarzonych prawami 

obywatelskimi (XV-XVIII w.). 

Od wschodu napływało w dużej mierze osadnictwo ruskie (białoruskie i ukraińskie) 

oraz trochę litewskiego. Było ono w znacznym stopniu pochodzenia włościańskiego, bowiem 

ogromne obszary na wschodzie naszego województwa przynależały do dóbr hospodarskich 

(wielkoksiążęcych) lub nadawane były panom i kniaziom litewsko-ruskim, którzy prowadzili 

tu kolonizację często pozyskując osadników ze swych wcześniej posiadanych włości.  

W związku z czym dominowały tu wsie zorganizowane na zasadach pomiary włócznej 

(przeprowadzanej w dobrach hospodarskich (XVI-XVII w.), z czego brali przykład panowie 

litewscy), regularnie rozplanowane i zabudowane oraz szczegółowo wymierzone (nadawano 

na gospodarstwo 1 włókę, z której należało pełnić określony wymiar powinności). Wsie te  

w swej masie chłopskie, w dużej części prawosławne (później unickie), znacznie różniły się od 

zachodnich osad drobnej szlachty.  

Pomiara była rewolucyjna pod względem zmiany stosunków gospodarczo-społecznych 

i zadecydowała o wyglądzie tutejszego krajobrazu kulturowego na następne kilkaset lat. 

Zlikwidowała pierwotne osadnictwo rozproszone i utworzyła regularne wsie ulicówki otoczone 

blokiem o niwowym układzie gruntów. Powstające podczas pomiary ulicówki ze względu na 

swój niezwykle zwarty i regularny układ zabudowy często określa się mianem wsi szeregowej: 

ulica w szeregówce biegła w linii prostej, zagrody miały nie tylko ten sam kształt, ale i tę samą 

wielkość oraz zbliżony, a nawet analogiczny, układ budynków. Regularnej zabudowie 

odpowiadał regularny układ gruntów. Wyłamanie się z tego sprzężonego systemu w XVI-
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XVIII w. było niemożliwe, a i później także bardzo trudne. Trwałość układu zabezpieczał tzw. 

przymus polowy związany z trójpolówką. Polegał on na corocznym zmianowaniu upraw  

w poszczególnych polach, przez co uniemożliwiał zabudowę rozproszoną. 

 Pewne zmiany w osadnictwie zostały wprowadzone na terenie własności królewskiej 

w tzw. ekonomii grodzieńskiej i olickiej zostającej w latach 1765-1780 pod energicznym  

i reformatorskim zarządem podskarbiego litewskiego Antoniego Tyzenhauza. Kazał on 

przemierzyć na nowo wsie, uporządkować całą sieć osadniczą i stosunki wiejskie, spowodował 

zanik wielu drobnych miejscowości i powstanie nowych przez komasację małych osad  

i parcelację jednych folwarków lub zakładanie nowych. Szczególną uwagę poświęcał 

niektórym miastom i miasteczkom, nadając im nowe miejskie rozplanowanie lub regulując 

stare (np. Sokółka, Dąbrowa Białostocka, Krynki, Suchowola, Jeleniewo, Krasnopol). 

Kolejnym bardzo istotnym wydarzeniem, które odegrało niebagatelną rolę  

w ukształtowaniu krajobrazu wsi dzisiejszego województwa podlaskiego były rozbiory Polski 

i podział ziem tego obszaru na dwa zasadnicze człony polityczno-administracyjne. Utworzony 

przez cara obwód białostocki (dzisiejsze powiaty: białostocki, bielski, hajnowski, moniecki, 

siemiatycki, cześć wysokomazowieckiego) będący integralną częścią imperium rosyjskiego 

oraz ziemie wcielone do Królestwa Polskiego leżące na zachodzie i północy (tereny 

dzisiejszych powiatów: augustowskiego, sejneńskiego, suwalskiego, łomżyńskiego, 

grajewskiego, kolneńskiego, część wysokomazowieckiego, zambrowskiego). Było to o tyle 

istotne, że ziemie wchodzące w skład Królestwa Polskiego poddane był w dużej mierze 

działaniom reformatorskim rządu, które uwidoczniło się także na wsi (komasacja, zabudowa 

kolonijna, wcześniejsze oczynszowanie i uwłaszczenie) oraz zasysanie wpływów kulturowych 

idących z Warszawy.  

Południowo-wschodnia zaś część naszego województwa, która weszła w skład Rosji 

początkowo jako obwód białostocki (od 1807 r.), a następnie część guberni grodzieńskiej (od 

1843r.) podlegała innej administracji, a co za tym idzie innym wpływom cywilizacyjnym. 

Zacofanie społeczno-gospodarcze ziem Imperium nie pozostało bez wpływu na krajobraz oraz 

budownictwo wsi. Późno i niechętnie podejmowane reformy rolne, opór wobec nich, bieda  

i tradycjonalizm ludności przyczyniły się w dużej mierze do zachowania na tych terenach 

układów wsi pochodzących jeszcze z czasów pomiary włócznej. Przed reformami 

administracyjnymi Paweł Bobrowski tak charakteryzował wsie guberni grodzieńskiej: Całe 

obejście włościanina składa się z domu mieszkalnego (chata), chlewa (najczęściej razem 

stajnia, obora i świniec) i stodoły. Chatę wznosi się bez fundamentów, na rogach kładzie się 

kamienie, a na nich ściany wyprowadza się aż do sufitu. Składa się chata z 3 części,  
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a mianowicie: przedniej t.zw. izby albo chaty właściwej, średniej – sieni i tylnej – komory, albo 

kleci. W sieniach karmi się dobytek: kury, gęsi, świnie (a czasem i w chacie), w komorze 

przechowuje się wszystkie zapasy. Wnętrze chaty prawie wszędzie jednakowe. Na lewo od 

wejścia podle lewej przedniej ściany stoi ława do siedzenia. Na prawo piec „gardłem” do drzwi 

obrócony. Za piecem jest t.zw. zakut albo poł, na którym śpi cała rodzina. Na piecu sypiają 

tylko uprzywilejowani. Z pieca włazi się na t.zw. podsufitek – rusztowanie zrobione pod 

pierwszą kwaterą sufitu, arszyn niżej od sufitu. Sufit składa się z okrąglaków, rzadziej  

z ciosanych desek. W rogu przy ścianie przedniej stoi stół a nad nim zawieszone na ścianie 

obrazy. Cała chata zawierała około 80 sążni kubicznych przestrzeni, 2 okna wielkości 1½ 

arszyna kwadratowego w ścianie lewej i trzecie okno w ścianie przedniej od ulicy. W oknie 

ramy o kształcie nieprawidłowych trójkątów czy czworokątów, zazwyczaj rozbite szkła, 

założone szmatami lub drzazgami. Chaty przeważnie kurne, tylko nieliczni koloniści i niektórzy 

z włościan rządowych mają chaty z kominami stosunkowo czyste. Dym wychodzi do sieni przez 

drzwi albo przez specjalny otwór w suficie i rozchodzi się pod słomianym dachem. Piec robi się 

z gliny na drewnianym szkielecie: pod piecem mieszczą się kury, prosiaki itp. Chata oświetla 

się błonami sosnowemi, piec ogrzewają chrustem albo słomą. W domu obowiązkowemi 

sprzętami są: żarna, krosna, stępa drewniana, dzieża, łopata do wsadzenia chleba, widły do 

wyjmowania z pieca glinianych garnków, drewniane albo gliniane miski, gliniane kubki  

i dzbanki do noszenia jedzenia w pole, drewniane łyżki i takaż warząchew. Jest to cały 

inwentarz domowy gospodyni. Niebogaty również jest inwentarz włościanina: koń, parę wołów, 

kilka owiec i świń, kilka sztuk drobiu – to inwentarz żywy, wóz, sanie, uprząż, socha, brona, 

topór, powrozy, worki i inne niezbędne narzędzia stanowią kapitał cały prymitywnego 

gospodarstwa włościańskiego. Pożywienie włościan składa się z chleba, ogrodowizny, mleka, 

mięsa, grzybów i jarzyn; chleb z mąki żytnej, razowej z żaren. Na przednówku, gdy często 

braknie żyta, biedniejsi dodają do mąki suszonych liści paproci, brzozową korę i różne 

korzenie; chleb taki jest niestrawny i niesmaczny. Dodatek jęczmienia, kartofli, miękiny, stosuje 

się powszechnie. Jako zupę warzą kapuśniak zaprawiony krupą, boćwinę, krupnik, żur, kisiel  

z mąki owsianej. Kartofle są w powszechnym użyciu. Dalej groch, soczewica, bób. W dniu 

postnym okraszają strawę makiem lub siemieniem konopnym. Na wiosnę jedzą szczaw, 

pokrzywę, gorczycę itp. Podczas roboty jedzą suchy chleb, kartofle, groch gotowany i bób. 

Tylko w święta używają jajka, rybę, suszone grzyby itp.; zazwyczaj te rzeczy są sprzedawane 

dla nabycia soli, żelaza lub odnosi się je do karczmy na wódkę. Wódkę lubią wszyscy: mężczyźni 

i kobiety, starzy i młodzi, a nawet mali. 
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Pewne zmiany zaszły tu wraz ze zniesieniem pańszczyzny i uwłaszczeniem (lata 60. 

XIX w.), kiedy rozparcelowano szereg folwarków skarbowych zakładając na gruntach do niech 

należących nowe wsie, osady, kolonie. Wincenty Krzysztofik w swej monografii wsi 

Jasienówka tak opisywał wpływ reform na budownictwo: Żadna z dziedzin życia wiejskiego 

nie przeszła tak znacznej a przynajmniej tak widocznej ewolucji od czasów zniesienia 

pańszczyzny, jak dziedzina budownictwa. Bezpowrotnie zginęły z powierzchni ziemi (…) niskie 

kurne chaty o jednej izbie, bez podłogi i z małemi, drzazgami założonemi, okienkami; ich 

miejsce zajęły widne, duże, złożone z kilku izb domy. Również i wygląd zewnętrzny całego 

gospodarskiego obejścia jest o wiele estetyczniejszy. Przechodząc ulicą przez wieś, widzimy 

zabudowania po jednej i po drugiej stronie ulicy, i to zarówno domy mieszkalne jak i pozostałe 

budowle. Domy mieszkalne są zazwyczaj nieco od ulicy oddalone, jakieś 5-6 m i przed oknami 

urządzony mają ogródek kwiatowy. Co innego, że tam czasami zamiast kwiatów rośnie 

pokrzywa, ale bywa i lepiej, zawsze zaś jest kilka drzewek, przeważnie owocowych, a czasami 

krzak bzu czy jarzębiny. Ogródek taki zawsze jest otoczony sztachetami. 

Bardzo istotna dla dziejów wsi była reforma rolna i związana z nią akcja scalania 

gruntów, które w wyniku działów rodzinnych, spadkowych i alienacji znajdowały się  

w rozdrobnieniu i szachownicy, co znacznie utrudniało gospodarowanie. Przeciętnie 

gospodarstwa składały się z kilkunastu, a niejednokrotnie nawet kilkudziesięciu działek. Były 

one niezwykle długie (nawet kilka kilometrów) i bardzo wąskie. Znawca tematu Walerian 

Bujnowski tak charakteryzował uciążliwości gospodarowania przed akcją scaleniową: 

Zrozumiałym jest, że przy podobnej szachownicy nie mogło być mowy o wyższej kulturze rolnej. 

Stosowanie maszyn i narzędzi rolniczych było ogromnie utrudnione, traciło się grunt na miedze, 

będące rozsadnikami chwastów. Z powodu ciągłego wypasania nie można było zasiewać traw 

pastewnych, ani też stosować poplonów i międzyplonów. Traciło się wiele czasu na dojazd do 

odległych pól, zużywało sprzężaj. W niektórych wsiach pola leżały od sadyb tak daleko, że np. 

w długi wiosenny dzień nie można było wywieźć więcej niż 4-5 fur nawozu. Łatwo więc sobie 

wyobrazić jak wiele czasu marnowało się na nawożenie pól, ich uprawę oraz sprzęt 

ziemiopłodów. 

Oprócz istotnego ułatwienia w gospodarowaniu, a co za tym idzie znacznego postępu  

w rolnictwie, reforma scaleniowa zmieniła też krajobraz wsi. To właśnie wtedy wielu 

gospodarzy przeniosło się na nowo powstające tzw. kolonie. Akcję scaleniową we wsi 

rozpoczęto na dobre po II wojnie światowej. Np. dopiero na powojennych mapach tych okolic 

widzimy zabudowę kolonijną wsi Wojszki, brak jej natomiast pod koniec lat 30. XX wieku. 
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Architektura woj. podlaskiego jest widocznym materialnym symbolem  

i egzemplifikacją niezwykłych wartości kulturowych powstałych wskutek zgodnego 

współżycia, przenikania i zapożyczania od siebie najwartościowszych osiągnięć przez różne 

sąsiadujące etnosy. Z jednej strony to wzajemne zapożyczanie najbardziej wartościowych 

elementów kultury, a z drugiej strony pragnienie zachowania swojej rodzimej tradycji i chęć 

wyróżnienia się w wielokulturowym społeczeństwie powodowało dążenie twórców, artystów  

i rzemieślników do osiągnięcia jak najwyższego poziomu w rywalizacji z innymi sąsiadami 

zamieszkującymi wspólnie ziemie pogranicza. O wartościach podlaskiego budownictwa 

decyduje nie tylko materialna, zewnętrzna forma, ale cały kontekst, który doprowadził do jego 

powstania. Architektura i budownictwo- zabytki lokalne są- często niezwykle wartościowe nie 

poprzez ich monumentalność, ale dlatego, że są wytworem bogactwa różnych kultur, religii  

i cywilizacji.  
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5. Układy przestrzenne wsi 

 

 

 
Rozmieszczenie typów kształtu wsi Europy Środkowej wg B. Zaborski, (O kształtach wsi w Polsce  

i ich rozmieszczeniu, Kraków 1927) 



36 
 

Przykłady rozplanowania przestrzennego wsi ukazane w tym rozdziale pochodzą  

z Mapy Topograficznej Polski (tzw. obrębówki) z lat 60. XX w., skala 1:25 000. 

 

Układ przestrzenny wsi ulegał w ciągu wieków ciągłym przemianom. Na wygląd 

dzisiejszych wsi szczególnie wpłynęła historia powojenna: upaństwowienie i parcelacja 

majątków (reforma rolna 1944), powstanie PGR-ów, migracje ludności, a także od 1956 r. 

niekontrolowany, intensywny ruch budowlany, który spowodował nie tylko zniekształcenie 

historycznych kształtów wsi, ale również dewastację starej zabudowy wiejskiej. Na terenie 

województwa podlaskiego różnorodnego pod względem etnicznym, kulturowym  

i geograficznym, w wyniku procesów osadniczych wykształciły się następujące układy 

zagospodarowania przestrzennego wsi:  

Przysiółek  to luźne skupisko zagród (od 10 do 30 siedlisk) usytuowanych samotnie: 

- wzdłuż drogi (przysiółek ulicowy z jedną krótką lub dwiema przecinającymi się uliczkami)  

-  skupionych wokół placu z sadzawką lub rozmieszczonych wokół komunikacyjnej pętli  

- siedliska rozproszone (przysiółek bezkształtny).  

Pierwotne osady były zakładane przez rody i przybierały nazwy od herbu lub nazwiska. 

Przysiółki wykształciły się w procesie działów rodzinnych i wynikającego z nich 

rozdrobnienia. Przykładem takiego procesu jest drobnoszlachecka miejscowość o dzisiejszej 

nazwie Jabłoń Kościelna, wokół której skupionych jest kilkanaście wsi o wyróżniającym je 

drugim członie nazwy. Przysiółki najczęściej spotykane na północno-wschodnim Mazowszu 

(dzisiejsze powiaty: łomżyński, zambrowski, kolneński, wysokomazowiecki, grajewski), na 

terenach zachodnich województwa podlaskiego między Brańskiem, Surażem, Bielskiem  

i Boćkami oraz w okolicy Tykocina i na Suwalszczyźnie. Zamieszkane były przez drobną 

szlachtę. Najstarsze rodowe osady to: Borzymy, Cibory, Mroczki, Romany, Włodki, Żebry. 

Przysiółki drobnoszlacheckie stanowiły znaczną grupę osad i do dziś są nieodłącznym 

elementem podlaskiego krajobrazu. 
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Pow. zambrowski, przysiółki drobnoszlachecki 
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Pow. wysokomazowiecki, przysiółki 

  

Przysiółki drobnoszlacheckie: Sikory w pow. wysokomazowieckim i Cibory w pow. białostockim 
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Ulicówka to wieś o zagrodach rozmieszczonych równomiernie wzdłuż ulicy będącej główną 

drogą wiejską. Znaczny rozwój tego typu wsi nastąpił od XVII wieku. Powstawały duże, zwarte 

ulicówki chłopskie, małe wsie chłopskie należące do średniej szlachty (czasem 

 z folwarkiem) oraz drobnoszlacheckie parodomowe lub wielodomowe ulicówki. Zagrody 

rozmieszczone po jednej lub po obu stronach ulicy w pewnych odstępach lub obok siebie. 

Najbardziej regularne układy ulicówek powstawały w XVIII i XIX wieku. Występują  

w okolicach Białegostoku, Brańska, a także na terenie Kurpi, gdzie osady tworzone były 

początkowo przez smolarzy, rudników i bartników na skraju puszczy, w późniejszym czasie 

także na wykarczowanych fragmentach gruntu wewnątrz lasów. Wraz z rozwojem zabudowy 

wsie ulicówki mogły przybierać formę rzędówek – z domami stojącymi z jednej strony drogi. 

Akcja komasacji gruntów w XIX i XX w. spowodowała likwidację większości ulicówek. Także 

rozwój wsi w tym okresie przekształcił wiele ulicówek we wsie wielodrożne w wyniku 

wytyczania nowych dróg.  

 

 

Dolistowo, Zabiele, pow. moniecki 
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Hermanówka, Kudrycze, pow. białostocki 

  

Zawady, pow. białostocki                                      Hornowo, pow. siemiatycki 
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Rzędówka to odmiana ulicówki, w której domy rozmieszczone są w większym oddaleniu od 

siebie i przeważnie po jednej stronie drogi, często położona na skraju doliny rzecznej. Drugą 

stronę drogi zajmują prostopadle do niej usytuowane pasy pól o szerokości odpowiadającej 

szerokości danej zagrody. Występowanie: Suwalszczyzna, na obszarze której wykształciła się 

również wieś kolonijna farmerska oraz obszary nadrzeczne.  

 

 

Pow. wysokomazowiecki, wsie rzędówki 

 

Targonie Wielkie, Łaś Toczyłowo, pow. białostocki 
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Rzędówka okrągła to wieś z promieniście rozchodzącymi się drogami. Przykładem tego typu 

wsi w woj. podlaskim jest Paproć Duża (pow. zambrowski), założona na planie koła,  

z zagrodami usytuowanymi na jego zewnętrznym obwodzie, a kościołem w jego środku. Z koła 

odchodzą promieniście drogi do sąsiednich wsi i osad.  

 

 

Paproć Duża, pow. zambrowski 

 

Szeregówka to odmiana ulicówki, ale o bardzo regularnym układzie, w której ulica biegnie  

w linii prostej, a zagrody rozmieszczone po jej obu stronach są w takim samym kształcie, 

wielkości oraz często posiadają analogiczny układ budynków. Zabudowania i układ drożny 

tworzą regularny prostokąt z drogą główną i często z drogami zagumiennymi. Część wsi 

szeregowych zalicza się do wielodrożnych z powodu zabudowy dróg do pół i sąsiednich wsi. 

Powstały w ten sposób ulice z zabudową w typie rzędówki liniowej. Ten typ wsi wykształcił 

się w XVI i XVII w. w wyniku pomiary włócznej przeprowadzonej w dobrach królewskich  

w połowie XVI stulecia. Reforma objęła wschodni obszar ziem (na linii Włodawa – Parczew – 

Białystok - Grodno), zaś w woj. podlaskim obszar ten przebiega pomiędzy Bielskiem 

Podlaskim, Hajnówką a Zabłudowem. Oprócz dominujących na tym obszarze wsi szeregowych 
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z jedną ulicą, wyjątkowa jest wieś Soce złożona z dwóch równoległych szeregówek 

usytuowanych po obu stronach rzeki i skomunikowanych ze sobą mostkami.  

 

 

Soce, pow. hajnowski 
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Ryboły, pow. białostocki                                           Wojszki, pow. białostocki 

 

Trześcianka, pow. hajnowski 
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Czyże, pow. hajnowski                                Plutycze, pow. bielski 

 

 

 

Osady jednodworcze typu fermowego w zabudowie kolonijnej, ten typ wsi wykształcił się 

w 2. poł. XIX w. po akcji scalania gruntów, głownie na obszarze Pojezierza Suwalsko-

Augustowskiego. Regulacje trwały od 1875 do lat 30. XX wieku. W ich wyniku powstała wieś 

o blokowym układzie pól i rozproszonej zabudowie. Wsie tego typu składają się z osobnych 

gospodarstw usytuowanych w większej odległości od siebie, tzw. samotni. Osady kolonijne 

powstawały również wokół wsi na pozostałych terenach województwa.  
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Pow. sejneński, wsie kolonijne 

 

Pow. augustowski, wsie kolonijne 
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Pow. białostocki, przykłady osad kolonijnych  

 

Czarna Średnia, pow. siemiatycki, widok ogólny na wieś ulicówkę, fot. A. Kułak 
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Dobry Las, pow. łomżyński, ulica wiejska (wieś ulicówka), fot. J. Kotyńska-Stetkiewicz 

 

Giby, pow. sejneński, widok na zabudowę kolonijną, fot. I. Górska 
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Giby, pow. sejneński, zabudowa kolonijna, fot. I. Górska 

 

Hornowo, pow. siemiatycki, widok ogólny na wieś ulicówkę, fot. A. Kułak 
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Krzywa, pow. bielski, widok na wieś ulicówkę od strony pól, fot. A. Kułak 

 

 

Krzywa, pow. bielski, widok ogólny na wieś ulicówkę, fot. A. Kułak 
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Ploski, pow. bielski, zabudowa wsi szeregówki, fot. A. Kułak 

 

 

Plutycze, pow. bielski, wieś o układzie szeregowym, fot. A. Kułak 



52 
 

 

Soce, pow. hajnowski, widok ogólny na wieś szeregówkę, fot. A. Kułak 

Wojszki, pow. białostocki, zabudowa wsi szeregówki, widok ogólny, fot. I. Górska 
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Zbucz, pow. hajnowski, zabudowa ulicówki, fot. A. Kułak 
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6. Układy przestrzenne zagród 

Zagroda (siedlisko, gospodarstwo, obejście, osiedle, plac, dwór) to zespół budynków 

mieszkalnych i gospodarskich wraz z podwórzem i otoczeniem, służące mieszkaniu i produkcji 

rolnej. W jej skład zawsze wchodził dom, będący niejako sercem zagrody i sensem jej istnienia, 

budynki inwentarskie (stajnie, obory, chlewy, owczarnie, kurniki, gołębniki itp.), budynki 

służące do przechowywania produktów (stodoły, spichlerze, brogi, piwnice, szopy na drewno) 

oraz pomieszczenia do przechowywania narzędzi (wozownie, szopy), a także letnie kuchnie, 

suszarnie, wędzarnie, szopy maneżowe, a nawet łaźnie. Bardzo istotnym elementem zagrody 

była studnia. Budynek mieszkalny i zabudowania gospodarcze zwykle otaczają plac zwany 

podwórzem, podwórkiem, dziedzińcem. Teren, gdzie stały budynki gospodarcze, a zwłaszcza 

te służące obróbce zboża, jak stodoła, nazywano gumnem, zaś plac za nimi – zagumieniem. 

Niekiedy budynki mieszkalne oddzielone były od gospodarczych tzw. ogrodami, choć nie 

zawsze obszar ten wykorzystywano do uprawy warzyw. Do terenu zabudowanego przylegały 

sady, pasieki, ogródki kwiatowe, wygony i pastewniki. Zagroda zwykle ogrodzona była płotem, 

który mógł mieć różną formę zależną od wykorzystanego materiału i konstrukcji. Spotykano 

płoty m.in. sztachetowe, plecione, żerdziowe, dylowe itp. W nie włączane były bramy i furtki, 

niekiedy osłonięte dwu- i czterospadowymi daszkami na słupach. 

Marian Pokropek pisał, że kształty zagród uwarunkowane były wieloma czynnikami, 

przed wszystkim warunkami geograficznymi, systemami osadniczymi, a także różnorodnymi 

układami społeczno-ekonomicznymi. W miarę zmian, którym czynniki te ulegały na przestrzeni 

stuleci, zachodziły również zmiany w rozplanowaniu i kształcie zagród.  

 

6.1. Zagrody we wsiach szeregówkach (Białostocczyzna, Kurpiowszczyzna). 

We wsiach szeregowych zagrody rozmieszczane były w bardzo regularny sposób po 

obu stronach drogi biegnącej przez środek wsi. Wszystkie siedliska miały tą samą wielkość  

i kształt wydłużonego prostokąta. Od strony ulicy usytuowany był dom, stojący przeważnie 

szczytem do niej. Po przeciwnej stronie działkę siedliskową zamykał usytuowany poprzecznie 

budynek stodoły. Pomiędzy domem a stodołą rozciągał się tzw. ogród, na terenie którego stały 

zabudowania gospodarcze, usytuowane zazwyczaj – ze względu na niewielką szerokość działki 

– wzdłuż jednego z jej boków, rzadziej po obu stronach działki. Jeżeli budynki inwentarskie 

były stawiane bliżej stodoły, przy domu budowano niewielki spichlerz lub piwnicę. Gospodarz 

posiadał bądź jedną działkę siedliskową, bądź dwie, leżące naprzeciw siebie po obu stronach 

drogi, na jednej lokowany był dom i ogród, a na drugiej zabudowania gospodarcze. Taki układ 
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wsi był bardzo trwały i zachował się do dziś, jednak rozdrabnianie majątków w skutek 

podziałów spadkowych powodowało znaczne zwężanie działek siedliskowych, a nawet 

dzielenie ich w poprzek, tak że jedno gospodarstwo było usytuowane za drugim, co jest 

niekiedy widoczne i dzisiaj.  

 

 

 

 

                                                                     

 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Schemat zagrody szeregowej, oprac. A. Kułak 
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Czyże, pow. hajnowski, zagroda z sadem we wsi szeregówce, fot. A. Kułak 

 

Ploski, pow. bielski, zagroda we wsi szeregówce, fot. A. Kułak 
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Ploski, pow. bielski, zagroda we wsi szeregówce, fot. A. Kułak 

 

Czyże, pow. hajnowski, budynki gospodarcze wokół podwórza we wsi szeregówce, fot. A. Kułak 

 



58 
 

 

Kuraszewo, pow. hajnowski, zagroda we wsi szeregówce, fot. A. Kułak 

 

 

Stary Kornin, pow. hajnowski, rozbudowana zagroda we wsi szeregówce (stodoła, garaż, dwa budynki 
inwentarskie, spichlerz, sławojka), fot. A. Kułak 
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Koźliki, pow. hajnowski, gospodarcza część zagrody z domem po przeciwnej stronie drogi, 
fot. A. Kułak 

 

 

Hornowo, pow. siemiatycki, zagroda we wsi ulicówce, fot. A. Kułak 
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W tym typie mieściła się także zagroda kurpiowska. Domy na Kurpiach sytuowane były 

szczytem do drogi, oddzielnie od pozostałych zabudowań (wyjątkiem było jedynie 

dobudowywanie do chałupy stajni dla ochrony koni przed złodziejami). Przed wejściem do 

chałupy znajdowało się podwórze, a na nim studnia, z której wyciągano wodę za pomocą 

żurawia. Tutaj stało też poidło dla zwierząt (krypa). Za chałupą rósł sad i stała pasieka, zaś  

w głębi podwórza lokowano budynki gospodarskie: oborę, chlewy, stodołę oraz stajnię  

i spichlerz stojące bliżej domu. Zagroda była otoczona płotem, często obsadzona drzewami.  

 

 

Dobry Las, pow. łomżyński, zagroda kurpiowska (dom, budynek inwentarski, stodoła),   
fot. J. Kotyńska-Stetkiewicz 
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Dobry Las, pow. łomżyński, część gospodarcza zagrody kurpiowskiej, fot. J. Kotyńska-Stetkiewicz 
 

 

Dobry Las, pow. łomżyński, zagroda kurpiowska, fot. J. Kotyńska-Stetkiewicz 
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Skansen Kurpiowski w Nowogrodzie, zagroda kurpiowska z chałupą z Baranowa, 

fot. J. Kotyńska-Stetkiewicz 

 

6.2. Zagrody wydłużone typu bielsko-hajnowskiego (Białostocczyzna).  

Zagroda tego typu wykształciła się we wsiach szeregowych i występuje wyłącznie na 

obszarze Polski północno-wschodniej, wzdłuż wschodniej granicy od Bielska Podlaskiego  

i Hajnówki do Dąbrowy Białostockiej. Forma zagrody wynika z kształtu działki wyznaczonej 

w trakcie pomiary włócznej we wsi szeregówce. Niewielka szerokość parceli wymusiła 

sytuowanie domów szczytem do ulicy a za nim budynków gospodarczych, które na 

wspomnianych terenach przybudowywano do ściany domu i przekrywano wspólnym dachem. 

Najbliżej chałupy sytuowano stajnię dla koni, następnie oborę dla krów, owczarnię, kurnik  

i chlew dla świń. Do każdego z pomieszczeń prowadziły osobne drzwi. Tak bliskie ich 

położenie w stosunku do chałupy wynikało z obawy o bezpieczeństwo inwentarza, zwłaszcza 

cennych koni, ale również z konieczności chodzenia do tych pomieszczeń kilka razy dziennie. 

W skład wydłużonej zagrody nigdy nie wchodziła stodoła, którą sytuowano zawsze 

poprzecznie na końcu parceli. Było to częściowo podyktowane względami 

przeciwpożarowymi, ale przede wszystkim faktem łatwiejszego dostępu do stodoły od drogi 

zagumiennej, którędy przywożono zboże. Osobno - zazwyczaj w pobliżu domu - stawiano 

również spichlerze.  
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Schemat zagrody wydłużonej, oprac. A. Kułak 
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Ryboły, pow. białostocki, fot. A. Gaweł 

 

 

Ploski, pow. bielski, zagroda wydłużona, fot. A. Kułak 
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Cieśnisk Wielki, pow. sokólski, fot. A. Gaweł 

 

6.3. Przysiółki drobnoszlacheckie (Wschodnie Mazowsze, Południowo-zachodnie 

Podlasie). 

Na obszarach zamieszkałych przez ludność pochodzenia mazowieckiego wywodzącą 

się z drobnej szlachty typową formą zagrody był przysiółek drobnoszlachecki. Występował on 

na obszarze wschodniego Mazowsza oraz zachodniego i południowo-zachodniego Podlasia;  

w pasie od Łomży, Zambrowa i Wysokiego Mazowieckiego w kierunku Nuru, Ciechanowca, 

Brańska i Drohiczyna. Przybyła tutaj w XIV i XV w. warstwa drobnego rycerstwa 

przekształciła się w bardzo liczną warstwę drobnoszlachecką osiadłą na własnej ziemi.  

W wyniku podziałów rodzinnych z czasem doszło do ogromnego rozdrobnienia ich majątków.  

Przysiółki tworzą małe, chaotycznie rozplanowane ale zwarte zespoły  

o dwuczłonowych nazwach, z których pierwszy człon jest taki sam dla całego zespołu, np. 

Piętki Gręzki, Piętki Szeligi, Piętki Basie. W obrębie przysiółka nie obowiązywał jeden model 

zabudowy, więc mają one bardzo różnorodne rozplanowanie. Zagrody tworzące przysiółki były 

duże, kształtem zbliżone do regularnych prostokątów, złożone z wielu różnych budynków. 

Domy budowano zawsze oddzielnie, mogły być zwrócone do ulicy lub placu osiedlowego 

zarówno frontem, jak i szczytem. Wyznacznikiem były kierunki świata: starano się, by okna 

głównej izby wychodziły na południe lub południowy zachód. Na przeciwległym końcu 
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siedliska stawiano stodołę, zazwyczaj frontem do domu, z wierzejami zwróconymi na 

dziedziniec gospodarczy. Prostopadle do niej, w kształcie litery U, lokowano pozostałe 

zabudowania: stajnie, chlewy, wozownie, drwalnie itp. Bliżej domu sytuowano niewielki 

spichlerz. Na początku XX w. w skład zagrody weszły maneże budowane na planach koła, 

chociaż stawiano je rzadko – zazwyczaj jeden przypadał na kilka wsi. Stodoła i flankujące ją 

obiekty były zawsze osobnymi budynkami, często odgrodzonymi od domu płotem, z którym 

tworzyły czworoboczny dziedziniec gospodarczy. Bywał on oddzielony od domu ogrodem, 

sadem lub wygonem dla zwierząt. Zagrodę wydzielał cały system płotów, tradycyjnie od ulicy 

sztachetowych lub dawniej plecionych z wikliny albo jałowca. Okólniki, wygony, sady itp. 

rozdzielały płoty żerdziowe. Duży wpływ na wygląd zagrody miała zieleń: przydomowe 

ogródki, warzywniki, sady, czy murawy, które zawsze oddzielały dom od ulicy lub placu 

wioskowego, a także drzewa, stojące przed domami, wokół siedlisk i budynków gospodarczych 

oraz wzdłuż dróg.   

 

 

Rozplanowanie przysiółka szlacheckiego (M. Pokropek, T. Strączek, Osadnictwo i tradycyjne 
budownictwo drewniane okolic Ciechanowca na przykładzie przysiółków drobnoszlacheckich Piętki  

i Twarogi w woj. łomżyńskim, „Rocznik Białostocki”, 1993, t. 18) 
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Muzeum Rolnictwa w Ciechanowcu, zagroda szlachecka, fot. G. Ryżewski 

 

Bujenka, pow. wysokomazowiecki, zagroda we wsi drobnoszlacheckiej, fot. G. Ryżewski 
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6.4. Osady jednodworcze typu fermowego w zabudowie kolonijnej (Suwalszczyzna).  

Na obszarze Pojezierza Suwalsko-Augustowskiego doszło w XIX w. do uwłaszczenie 

włościan i samorzutnej akcji scalania gruntów. W wyniku tego na tym terenie zanikły regularne, 

zwarte wsie, a powstały osady jednodworcze typu fermowego tworzące luźną zabudowę 

kolonijną. Zagroda była lokowana w centrum nowego nadziału ziemi, często na najsłabszej 

glebie. Jej kształt był zbliżony do prostokąta (najczęściej), kwadratu lub wieloboku, powtarzała 

ona zazwyczaj formy znane ze wsi szeregówek i ulicówek. Dom stawiano osobno – szczytem 

lub kalenicą do pozostałych zabudowań. Naprzeciwko niego budowano stodołę, a wzdłuż 

boków centralnego podwórza – pozostałe budynki gospodarcze. W centrum zagrody sytuowano 

studnię, często znajdowało się tam również miejsce dla ogródków warzywnych z kilkoma 

drzewami owocowymi; wygon dla zwierząt sytuowany była za stodołą. Gospodarstwo otaczane 

było płotem, a czasem między budynkami gospodarczymi stawiano ścianki z desek tworząc 

zagrodę zamkniętą. Ten ogólny schemat rozplanowania budynków w zagrodzie kolonijnej był 

różnorako modyfikowany w zależności od zamożności właściciela, ukształtowania terenu itp. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Schemat zagrody jednodworczej (kolonijnej), oprac. A. Kułak 
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Białowierśnie, pow. sejneński, zagroda kolonijna, fot. I. Górska 

 

Łopuchowo, pow. suwalski, zagroda kolonijna, fot. A. Gaweł 
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Maszutkinie, pow. suwalski, zagroda kolonijna, fot. A. Gaweł 

 

Giby, pow. sejneński, zagroda kolonijna, fot. I. Górska 
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Osady kolonijne powstawały też od drugiej połowy XIX w. wokół wsi szeregówek na 

innych obszarach województwa podlaskiego. Działo się to wówczas, gdy niemożliwe stawało 

się dzielenie i tak już bardzo wąskich działek siedliskowych. Zabudowa kolonijna jest bardzo 

rozpowszechniona na Białostocczyźnie.  

 

Hornowo, pow. siemiatycki, budynki gospodarcze w zagrodzie kolonijnej, fot. A. Kułak 

 
Giby, pow. sejneński, zagroda kolonijna,  fot. I. Górska 
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7. Bryła domu 

Typowy dom wiejski w województwie podlaskim to budynek drewniany, parterowy, 

szerokofrontowy, na rzucie prostokąta, nakryty dwuspadowym dachem o kącie nachylenia 45°. 

W każdym regionie wytworzył się nieco odrębny typ budynku mieszkalnego, usytuowany 

kalenicowo lub szczytowo do drogi, połączony z zabudowaniami gospodarczymi lub od nich 

oddzielony, o różnorodnym rozplanowaniu wnętrza i formach zdobniczych. W przypadku 

domów drewnianych zrębowych rodzaj budulca miał duży wpływ na gabaryty budynku, które 

z reguły nie przekraczały 5-10 m szerokości, 8-14 m długości i 2,5-3 m wysokości (zrębu). Zrąb 

składał się przeważnie z siedmiu bali, podwaliny i oczepu. W centrum domu stał piec, o którym 

Ignacy Tłoczek pisał następująco: Ten system urządzeń, będący specyficznym wytworem 

rodzimej techniki budowlanej determinujący rozkład mieszkania i z nim organicznie związany, 

jest osobliwości nie spotykaną gdzie indziej w świecie. Udoskonalony w nowych domach 

posiada niezrównane zalety użytkowe i ekonomiczne oraz wszelkie szanse dalszej modernizacji. 

Największą jego zaletą jest sprawność energetyczna, pojemność cieplna i wielostronność 

funkcji, dających się uruchamiać i wyłączać indywidualnie przy stosunkowo niewielkim zużyciu 

paliwa i minimalnym nakładzie pracy.  

 

 

Mogilnice, pow. augustowski, dom we wsi ulicówce, fot. I. Górska 
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Lipszczany, pow. augustowski, dom ustawiony kalenicowo do drogi, fot. G. Ryżewski 

 

Serski Las, pow. augustowski, dom z dachem dymnikowym, fot. I. Górska 
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Serski Las, pow. augustowski, dom z dachem dymnikowym, fot. I. Górska 

 

Kruszyniany, pow. sokólski, dom ustawiony szczytem do drogi, fot. G. Ryżewski 
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Plutycze, pow. bielski, dom z przylegającym budynkiem inwentarskim, fot. A. Kułak 

 

Plutycze, pow. bielski, dom we wsi szeregówce, fot. A. Kułak 
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Plutycze, pow. bielski, dom we wsi szeregówce, fot. A. Kułak 
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Nowoberezowo, pow. hajnowski, dom we wsi szeregówce, fot. A. Kułak 

 

 

 

Czyże, pow. hajnowski, dom we wsi szeregówce, fot. A. Kułak 
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Czarna Średnia, pow. siemiatycki, dom ustawiony kalenicowo do drogi, fot. A. Kułak 

 

Czarna Średnia, pow. siemiatycki, murowany dom we wsi szeregówce, fot. A. Kułak 
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Oprócz typów domów, które można przypisać do konkretnego regionu, na terenie 

województwa podlaskiego spotyka się również budynki mieszkalne zunifikowane, występujące 

we wszystkich jego zakątkach.  

Z międzywojnia i okresu powojennego pochodzą domy usytuowane kalenicowo do 

ulicy, o wydłużonej, prostopadłościennej bryle nakrytej dwuspadowym dachem i symetrycznej 

elewacji frontowej zaakcentowanej gankiem na osi (znacznie rzadziej zdarzają się domy  

o niesymetrycznej fasadzie). Mają one bardziej reprezentacyjny charakter od starszych 

budynków mieszkalnych, co jest podkreślone dwoma wejściami: jednym paradnym od frontu  

i drugim, codziennym, od podwórza. Z tego powodu najbardziej wyeksponowanym elementem 

elewacji jest ganek. Niektóre domy tego typu są bardzo obszerne, ich ściany wzdłużne mogą 

liczyć nawet siedem osi. Występują one na terenie całego województwa, a różnice regionalne 

widoczne są w zdobnictwie i użytym materiale, a także w wyglądzie ganku. Na wschodzie  

i południu województwa ganek przybiera często formę zabudowanej werandy nakrytej 

dwuspadowym daszkiem, której boczne i frontowe przeszklenia składają się z drobnych szybek 

o dekoracyjnym układzie. Zdarzają się również ganki w kształcie daszku na słupach, 

zabudowane tylko w dolnej partii, zdobione wycinanymi w deskach ornamentami, 

płycinowymi ściankami itp. Takie ganki występują również w budownictwie wiejskim 

środkowej części województwa, szczególnie we wsiach doliny Biebrzy, np. w Dolistowie 

Starym i Nowym. W tych rejonach domy tego typu budowane były nie tylko z drewna, ale 

również nietynkowanej żółtej cegły, którą wykorzystywano wówczas do tworzenia detalu 

architektonicznego: profilowanych gzymsów, fryzów kostkowych, lizen, obramień okiennych 

itp. W przypadku domów drewnianych południowego i wschodniego Podlasia często spotykane 

są tradycyjne zdobienia laubzegowe, umieszczane głównie na węgłach, okapach i wokół okien 

oraz dekoracyjnie szalowane szczyty.  



80 
 

 
Krasne, pow. augustowski, dom z gankiem, fot. G. Ryżewski 

 

Nowe Leśne Bohatery, pow. augustowski, dom z werandą, fot. G. Ryżewski 
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Radzie, pow. moniecki, dom ustawiony kalenicowo do drogi, fot. G. Ryżewski 

 

Białousy, pow. sokólski, domu murowany z gankiem i werandą, fot. G. Ryżewski 
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Smogorówka Goniądzka, pow. moniecki, dom z gankiem, fot. G. Ryżewski 

 
Smogorówka Goniądzka, pow. moniecki, murowany dom z gankiem, fot. G. Ryżewski 
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Smogorówka Goniądzka, pow. moniecki, dom z gankiem, fot. G. Ryżewski 

 

 

Czyże, pow. hajnowski, dom ustawiony kalenicowo do ulicy we wsi szeregówce, fot. A. Kułak 
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Kuraszewo, pow. hajnowski, dom ustawiony kalenicowo do ulicy we wsi szeregówce, fot. A. Kułak 

 

Zbucz, pow. hajnowski, dom ustawiony kalenicowo do ulicy we wsi szeregówce, fot. A. Kułak 
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Zbucz, pow. hajnowski, dom ustawiony kalenicowo do ulicy we wsi szeregówce, fot. A. Kułak 

 

Na terenie całego województwa bardzo rozpowszechniony jest też - zbliżony do 

powyższego - typ domu z częściowo użytkowym poddaszem zaopatrzonym w facjatę na osi 

głównego wejścia od ulicy. Jest to przeważnie drewniany budynek o bryle zwartej i zbliżonej 

do kwadratu lub nieco wydłużonej oraz symetrycznej ścianie frontowej. W facjacie często 

znajduje się wyjście na balkon, pod którym znajduje się ganek lub oszklona weranda. Facjata 

nakryta bywa dachem dwu- lub trójspadowym, zaś bryła domu - dachem dwuspadowym lub 

naczółkowym. Tego rodzaju budynki również zaopatrzone są w wejście od podwórza (czasem 

usytuowane w przybudówce), używane na co dzień.  
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Zbójna, pow. łomżyński, dom z facjatą i dymnikowym dachem, fot. J. Kotyńska-Stetkiewicz 

 

Bujenka, pow. wysokomazowiecki, dom z facjatą, fot. G. Ryżewski 



87 
 

 

Białobrzegi, pow. augustowski, dom z facjatą, fot. I. Górska 

 

Oprócz wiejskich domów drewnianych, których w województwie podlaskim jest 

najwięcej, w niektórych jego regionach można zobaczyć typowe domy wiejskie usytuowane 

szczytowo do ulicy, ale zbudowane z barwnej, nietynkowanej cegły. W powiecie białostockim 

i sąsiednich (moniecki, sokólski) występują one dość często. Pochodzą przeważnie  

z międzywojnia i prezentują typ prostego, parterowego budynku mieszkalnego, z wejściem  

w ścianie wzdłużnej od podwórza, często połączonego z budynkami gospodarczymi wspólnym 

dwuspadowym dachem. Tym co wyróżnia te domy jest bogate zdobnictwo skupione na ścianie 

szczytowej i frontowej, wykonane z żółtej lub czerwonej cegły albo dwubarwne. Główne 

motywy to klasyczne detale architektoniczne podkreślające ramowe podziały elewacji: 

profilowane gzymsy, fryzy kostkowe, lizeny, pilastry, cokoły, a także dekoracje skupione 

wokół otworów okiennych i ornamenty w postaci gwiazdy, rombu itp. Często spotykanym 

motywem jest krzyż łaciński umieszczony pomiędzy oknami lub w szczycie, niekiedy też data 

budowy domu. Wsiami, w których występują ceglane budynki mieszkalne są m.in. 

miejscowości w okolicach Białegostoku (Karakule, Nowodworce, Ogrodniczki), a także 

położone nad Biebrzą (Dolistowo Stare i Nowe).  
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Białystok (dawniej wieś Dojlidy Górne), pow. białostocki, dom ceglany, fot. A. Kułak 

 

Białystok (dawniej wieś Dojlidy Górne), pow. białostocki, dom ceglany, fot. A. Kułak 
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Juchnowiec Dolny, pow. białostocki, dom z barwnej cegły, fot. G. Ryżewski 
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8. Formy zabudowy mieszkalnej, zasięg występowania 

8.1. Chałupa kurpiowska. 

Chałupa kurpiowska tradycyjnie była sytuowana oddzielnie od zabudowań 

gospodarczych, szczytem do drogi, od której odgradzał ją płot i ogródek. Wejście do chałupy 

prowadziło z podwórza i było umieszczone w ścianie wzdłużnej, przy ściany szczytowej dalszej 

od ulicy, wiodło bowiem do narożnej sieni. W ścianie szczytowej od ulicy i wzdłużnej od 

podwórza umieszczano po dwa okna (od podwórza czasem jedno), pozostałe ściany były często 

ślepe. Ze względu na swe położenie najbardziej dekoracyjną ścianą była ściana szczytowa, 

którą akcentowano przy pomocy ozdobnego szalowania szczytu, przeważnie wielopolowego 

oraz wieńczących dach śparogów. Między śparogami lub w szczycie często umieszczano krzyż. 

W odróżnieniu od domów Południowego Podlasia w szczytach kurpiowskich chałup nie 

umieszczano okien strychowych, a jedynie niewielkie świetliki. Na początku XX wieku chaty 

kurpiowskie wzbogaciły się o ozdobny detal, podkreślany farbą olejną: wycinane w desce nad 

i podokienniki, odeskowanie węgłów, płycinowe okiennice. Charakterystyczne dla chałup 

kurpiowskich zdobienia umieszczane były na opasiach, czyli belkach wieńczących zrąb oraz 

szczytówkach, czyli deskach leżących u podstawy szczytu, do których przybijano deski 

pionowe. Zdobienia te były karbowane lub żłobione ostrymi narzędziami.  

Chałupę kurpiowską wyróżniały również drzwi, a zwłaszcza tzw. półdrzwiczki nie 

stosowane gdzie indziej. Było to dodatkowe skrzydło drzwiowe, otwierane, w odróżnieniu od 

głównych drzwi, na zewnątrz, mające wysokość połowy drzwi zewnętrznych, służące m.in. 

wietrzeniu domu. Skrzydła głównych drzwi były nabijane deseczkami w różne desenie, 

podkreślone dodatkowo kowalskimi gwoździami z dużymi główkami. Bardzo 

charakterystyczny był motyw rombu oraz tzw. wschodzącego słońca.  

Wnętrze chałupy tradycyjnie dzielone było na cztery pomieszczenia skupione wokół 

centralnego pieca: sień i komorę usytuowane na narożnej osi i izbę z alkierzem położone od 

strony ulicy. Z czasem plan ten rozwinął się i wydzielona została w miejscu komory kuchnia  

z oknem od strony sadu i pasieki. Dla zabezpieczenia koni do domu przybudowywane były też 

stajnie, które lokowano od strony sieni, z którą były skomunikowane, a na ich tyłach 

umieszczana była komora dostępna z kuchni.   

Wnętrze chałupy było tradycyjnie bielone, z czasem zaczęto je tynkować, malować (np. 

w kwiaty), a nawet wyklejać tapetą. Zamiast podłogi deskowej była polepa (w późniejszych 

chałupach zachowana już tylko w sieni, a następnie zupełnie zapomniana). Pod belkami 

stropowymi biegł tram, czyli masywna poprzeczna belka usztywniając konstrukcję domu. 
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Wycinana na nich bywała data budowy, ornamenty o charakterze magicznym. Z głównej izby 

lub alkierza prowadziło zejście do piwnicy, zaś sieni – schody lub drabina na poddasze, gdzie 

przechowywano tradycyjnie zboże.  

 

Skansen Kurpiowski w Nowogrodzie, chałupa z Łysych, fot. J. Kotyńska-Stetkiewicz 

 

Skansen Kurpiowski w Nowogrodzie, chałupa z Kadzidła, fot. G. Ryżewski 
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Skansen Kurpiowski w Nowogrodzie, drzwi z chałupy z Gawrych, fot. J. Kotyńska-Stetkiewicz 

 

Skansen Kurpiowski w Nowogrodzie, tradycyjne wnętrze chałupy kurpiowskiej,  

fot. G. Ryżewski 
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Skansen Kurpiowski w Nowogrodzie, tradycyjne wnętrze chałupy kurpiowskiej, 
fot. G. Ryżewski 

 

Skansen Kurpiowski w Nowogrodzie, piec we wnętrzu chałupy kurpiowskiej, fot. G. Ryżewski 
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Dobry Las, pow. łomżyński, dom ze wsi kurpiowskiej, fot. J. Kotyńska-Stetkiewicz 

 

8.2. Chałupa w zagrodzie wydłużonej. 

Na obszarze wschodniej Białostocczyzny spotykane są często domy połączone 

wspólnym zadaszeniem z budynkami gospodarczymi. Dom w tzw. zagrodzie wydłużonej typu 

bielsko-hajnowskiego zawsze usytuowany był szczytem do drogi, a do jego przeciwległej 

ściany przylegały zabudowania gospodarcze. W XIX i na początku XX wieku często spotykane 

były dachy czterospadowe, dymnikowe, półszczytowe i trójspadowe, jednak obecnie mają one 

formę dwuspadową, która upowszechniła się po I wojnie światowej.  

W ścianie szczytowej od strony ulicy umieszczano dwa okna lub była ona ślepa.  

W pierwszym przypadku od tej strony lokowana była jedna duża lub dwie mniejsze izby,  

w drugim sień, niekiedy z wydzieloną komorą. W ścianie wzdłużnej od podwórza znajdowały 

się zawsze jednoskrzydłowe drzwi wejściowe oraz – najczęściej – dwa okna, zwykle od strony 

ulicy. W nowszych chałupach drzwi bywały osłonięte gankiem w formie daszku na słupach lub 

niewielkiej oszklonej przybudówki z dwuskrzydłowymi drzwiami. Ganki zostały zapożyczone 

z budownictwa dworkowego lub małomiasteczkowego. Początkowo ich funkcją była ochrona 

drzwi przed warunkami atmosferycznymi, z czasem zaczęły przybierać coraz bardziej 

dekoracyjne formy, ale ulegały też redukcji do daszku opartego na wspornikach. 
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Czyże, pow. hajnowski, chałupa pod jednym dachem z budynkiem inwentarskim, fot. A. Kułak 

 

 

Klejniki, pow. hajnowski, chałupa pod jednym dachem z budynkiem inwentarskim, fot. A. Kułak 
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Morze, pow. hajnowski, chałupa pod jednym dachem z budynkiem inwentarskim, fot. A. Kułak 

 

 

Monkinie, pow. augustowski, chałupa pod jednym dachem z budynkiem inwentarskim,  

fot. A. Kułak 
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Rozplanowanie wnętrz domów w zagrodzie typu bielsko-hajnowskiego nie jest 

jednolite. Najczęściej jest ono dwu- lub półtoratraktowe. W jego skład wchodzi sień, komora 

(czasem wydzielona z sieni), kuchnia i izba, niekiedy alkierz. Sień i komora nie są doświetlane 

oknami, a jedynie niewielkimi świetlikami, zwykle w kształcie rombu. Bardzo często 

wymienione pomieszczenia (poza komorą) tworzą układ amfiladowy.  

W centrum domu zawsze znajduje się piec, a raczej system piecowo-kominowy złożony 

z połączonych ze sobą elementów: kuchni z blatem do gotowania, pieca chlebowego, pieca 

grzewczego oraz okapu, kanałów i komina.  

Na terenach Sokólszczyzny domy w zagrodach wzdłużnych są drewniane, natomiast – 

w odróżnieniu od zagród z południowej części województwa - budynki gospodarcze bywały 

wznoszone z kamienia polnego łączonego zaprawą, zwłaszcza na obszarach w dorzeczu 

Biebrzy, gdzie tego materiału było wyjątkowo dużo, zaś lasów – mniej. Od chałup z terenów 

południowych województwa podlaskiego, domy Sokólszczyzny odróżnia nieco rozplanowanie 

przestrzenne. W najprostszych typach domostw składało się ono z sieni, z której drzwi 

prowadziły do spichlerza i tzw. światołki, czyli wąskiej długiej izby służącej jako garderoba  

i spiżarnia, chaty, czyli głównej izby mieszkalnej oraz komory, służącej za kuchnię, w której 

znajdował się piec chlebowy. W domach nieco zamożniejszych zamiast światołki wydzielano 

dwa większe pomieszczenia: spiżarnię i tzw. przeciwek (protiwek), który mógł służyć za 

dodatkową izbę mieszkalną lub warsztat np. tkacki. Wówczas też w miejscu spichlerza 

lokowano kuchnię z piecem chlebowym, a komora służyła jako główna izba mieszkalna, 

podczas gdy chata przejmowała rolę pomieszczenia bardziej reprezentacyjnego.  

W najnowszych i najobszerniejszych domach rozplanowanie przestrzenne przybierało 

charakter amfilady, składało się z trzech pomieszczeń mieszkalnych, sieni i spiżarni.   

 

8.3. Chałupa w przysiółku drobnoszlacheckim. 

Obszar zachodniego i południowego Podlasia zasiedlony był w dużym stopniu przez 

drobną szlachtę, dlatego drobnoszlacheckie przysiółki zdominowały tamtejszy krajobraz.  

Chałupa w przysiółku zawsze budowana była osobno od zabudowań gospodarczych. 

Miała rzut prostokątny, w starszych budynkach, zbliżony do kwadratu. Nakryta była dachem 

czterospadowym, który z czasem przekształcił się w naczółkowy, a później dwuspadowy.  

Charakterystyczne dla przysiółków szlacheckich były dwa typy chałup: jednoizbowe, 

tzw. trojaki oraz dwuizbowe z sienią pośrodku, które z nich wyewoluowały, zwane dwojakami. 

Trojakiem nazywano dom podzielony na cztery pomieszczenia skupione wokół centralnego 

pieca: sień, komorę, izbę i alkierz. Z czasem zaczęto w miejscu komory lokować kuchnię, zaś 
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komorę wydzielać z sieni. Trojak był zbliżony w rzucie do kwadratu, zazwyczaj miał wymiary 

7x9 m. Dwojakiem nazywano większy, dwutraktowy dom na rzucie prostokąta podzielony na 

dwa identyczne mieszkania dostępne ze wspólnej sieni usytuowanej pośrodku. Każde  

z mieszkań złożone było z izby, czyli większego pomieszczenia położonego od frontu, które 

pełniło również funkcję kuchni oraz usytuowanego za nią wąskiego alkierza. Pośrodku 

budynku znajdował się system piecowy z jednym kominem, za którym lokowana była komora 

lub tzw. garderóbka dostępna z jednego lub z obu mieszkań. Dom taki zamieszkiwały 

przeważnie dwie rodziny, np. rodzice i dorosły syn lub córka ze swoją rodziną.  

W chałupach z przełomu XIX i XX wieku liczba okien była stała: dwa w izbie i jedno 

w alkierzu (jako symbol Trójcy Świętej); sień i komora nie były doświetlane. W trojakach 

przeważnie umieszczano dwa okna w szczycie od ulicy (od izby i alkierza) i dwa w ścianie 

wzdłużnej od podwórza (od izby). W dwojakach wycinano cztery okna od frontu, symetrycznie 

po obu stronach drzwi (niekiedy przy samych drzwiach również znajdowały się niewielkie 

okienka sieni), po dwa w ścianach szczytowych, zaś w ścianie tylnej jedno (doświetlające 

garderóbkę lub komorę) lub trzy (dwa w alkierzach i jedno w garderóbce lub komorze). Okna 

zaopatrywano w okiennice płycinowe i malowano tradycyjnie na jasne kolory, aby były 

widoczne z daleka. Drzwi umieszczane były w ścianie wzdłużnej: w trojakach w narożu, zaś  

w dwojakach na osi środkowej, a dodatkowo – niekiedy – w ścianie szczytowej od ulicy. 

Podobnie jak na Kurpiach ozdabiano je nabijanymi w ozdobne desenie deszczułkami (zwykle 

były to motywy oparty na kształcie rombu), zamocowanymi gwoździami o masywnych 

główkach, tworzącymi dodatkowe wzory. Zgodnie z tradycją gwoździe powinny tworzyć 

kształt krzyża.  

Dość typowe dla chałup z przysiółków szlacheckich były ganki, kojarzone zresztą  

z budownictwem dworskim. Początkowo miały formę dwuspadowych daszków wspartych na 

czterech słupach, obitych w dolnej partii deskami. W okresie międzywojennym przybrały 

formę zabudowanych oszklonych werand lub były redukowane od małych nadwieszonych nad 

drzwiami daszków.  

W XX wieku we wnętrzu chałupy podłogi układano z desek na legarach, przeważnie 

wzdłuż budynku, pozostawiając niekiedy glinianą polepę w sieni i komorze. Stropy były 

belkowe lub – w nowszych budynkach – z podsufitką. Pod belkami stropowymi w najstarszych 

chałupach przebiegał tram. 
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Muzeum Rolnictwa w Ciechanowcu, chałupa z Zarąb, tzw. dwojak, fot. G. Ryżewski 

Muzeum Rolnictwa w Ciechanowcu, chałupa wyrobnika z Piętek-Gręzek, tzw. trojak,  
fot. G. Ryżewski 
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Bujenka, pow. wysokomazowiecki, chałupa drobnoszlachecka, fot. G. Ryżewski 

 

8.4. Chałupa w zagrodzie jednodworczej.  

Dom w zagrodzie jednodworczej typu fermowego z Suwalszczyzny był zawsze 

budynkiem szerokofrontowym, o symetrycznej bądź asymetrycznej ścianie frontowej. Bardziej 

powszechny był ten drugi typ budynku z wejściem usytuowanym bliżej jednej ze ścian 

szczytowych. Został on przetransponowany na te tereny wraz z ludnością mazowiecką. 

Wnętrze takiego domu podzielone było na cztery pomieszczenia w układzie amfiladowym: 

narożną sień (czasem wydzielona z niej była komora), położoną za nią kuchnię oraz dwa pokoje 

(bliżej kuchni znajdował się dawniej alkierz). W centrum domu umieszczony był zawsze 

system grzewczy. Takie rozplanowanie domu jest zresztą charakterystyczne dla budynków 

mieszkalnych z wielu regionów województwa podlaskiego.  

Domy o symetrycznym układzie elewacji frontowej budowane były zazwyczaj we 

wsiach zamieszanych przez Litwinów. Na osi takiego domu znajdowała się sień, a za nią często 

kuchnia. Z sieni prowadziły drzwi do bocznych pomieszczeń: izb i komór (ich układ mógł być 

rozmaity). Komin, płyta do gotowania i piec chlebowy usytuowane były w kuchni, a pozostałe 

pomieszczenia ogrzewane były piecami ścianowymi połączonymi kanałami dymnymi z piecem 

kuchennym i wspólnym kominem. Jeżeli dom zamieszkiwały dwie rodziny umieszczano w nim 
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dwa piece kuchenne połączone kominem, a środkową sień, przedzieloną ścianką, zaopatrywano 

w dwa osobne wejścia. 

Dominującą formą dachu w tradycyjnym budownictwie Suwalszczyzny jest dach 

dwuspadowy, rzadszą: naczółkowy i dymnikowy. Aby ochronić zrąb budynków przed 

działaniem wody opadowej wysuwano skrajne krokwie nieco poza linię zrębu, tworząc tzw. 

szczyt nadwieszony. Szczyty były nabijane deskami, czasem zaś ozdobnie szalowane, 

zwłaszcza jeśli dom był zwrócony nim do drogi. Szczyt był przeważnie dzielony na dwa pola: 

górne szalowano w jodełkę, dolne ukośnie, pionowo i/lub poziomo. Wg tradycji zdobnictwo 

tego rodzaju rozpowszechnili na Suwalszczyźnie staroobrzędowcy, uważani za zdolnych cieśli. 

W XX wieku popularne stało się również zdobienie domów ornamentami wycinanymi 

laubzegą, aczkolwiek nie tak bogatymi jak na Podlasiu wschodnim. Podobnie jak w innych 

regionach województwa, domy były szalowane, czasami w układzie dwudzielnym: do okien 

pionowo, wyżej poziomo. Starszym sposobem było deskowanie na nakładkę: na złącze między 

dwiema leżącymi koło siebie deskami nabijano trzecią. Szalunek zastąpił tradycyjne bielenie 

ścian. Węgły obijano pionowymi deskami, okna zaopatrywano w płycinowe okiennice.  

W starszych budynkach montowano drzwi zewnętrzne spągowe, nabijane z jednej strony 

deseczkami, w nowszych – płycinowe, które najpierw wprowadzono do wnętrz. Do zamknięcia 

służyły kowalskie zamki z zapadkami. Przed drzwiami niekiedy stawiano ganki mające formę 

daszku na słupkach lub zabudowanej i oszklonej werandy. Zarówno drzwi zewnętrzne obu 

typów, jak i ganki bywały bardzo bogato zdobione. W domach przedwojennych przeważały 

okna dwuskrzydłowe z nadślemieniem, w nowszych, zwłaszcza z lat 60. i późniejszych – 

trójskrzydłowe. W XX-wiecznych domach montowano deskowe podłogi na legarach, czasami 

tylko w sieni wylewano podłogę betonową, zastępującą dawne klepisko. Stropy belkowe 

pozostawiano nagie lub – w późniejszym okresie - nabijano od dołu deskami zwanymi 

podsufitką, ściany tynkowano na podkładzie z trzciny. 
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Nowy Skazdub, pow. suwalski, dom w zagrodzie kolonijnej, fot. I. Górska 
 

 
Remieńkiń, pow. sejneński, dom w zagrodzie kolonijnej, fot. A. Kułak 
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Remieńkiń, pow. sejneński, dom w zagrodzie kolonijnej, fot. A. Kułak 

 
Babańce, pow. sejneński, dom w zagrodzie kolonijnej, fot. A. Kułak 
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W regionie północno-wschodnim województwa (pow. augustowski, pn. 

częśćsokólskiego) można spotkać domy budowane wg jednakowego projektu przypuszczalnie 

od lat 30. Mają one niewielką, zwartą bryłę na rzucie prostokąta, nakrytą bardzo 

charakterystycznym dachem dymnikowym, rzadko spotykanym w regionie. Charakteryzuje je 

również trójosiowa elewacja frontowa z wejściem na osi poprzedzonym gankiem oraz 

dwojgiem trójskrzydłowych okien z nadślemieniem. Ganek może mieć formę zabudowaną lub 

półotwartą, zazwyczaj nakryty jest dwuspadowym dachem. Domy takie można zobaczyć m.in. 

w Sztabinie.  

 

 

Giby, pow. sejneński, dom wg typowego projektu z lat. 30., fot. I. Górska 
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9. Formy zabudowy gospodarskiej, zasięg występowania. 

Podstawowym elementem zabudowy wiejskiej (zagrody wiejskiej) były budynki 

gospodarcze. Pośród nich były dedykowane konkretnej funkcji lub wielofunkcyjne. Typowy 

budynek gospodarczy w województwie podlaskim to budynek drewniany, parterowy, na rzucie 

prostokąta, nakryty dwuspadowym dachem o kącie nachylenia 45°. Jego gabaryty wynikają 

bezpośrednio z funkcji lub użytego materiału. Możemy więc wyróżnić budynki drewniane, 

murowane, kamienne, z glinobitki, mieszane, z drewna opałowego (pojedyncze obiekty). 

Funkcja budynku, to cel w jakim został zbudowany, forma to jego wygląd, bryła, plan, 

wykończenie elewacji, otworów okiennych i drzwiowych. Pośród typowej dla województwa 

zabudowy wyróżniają się też endemiczne typy zabudowy charakterystyczne dla danego 

obszaru (bialsko-hajnowski typ zagrody wydłużonej- budynki gospodarcze „pod jednym 

dachem”) lub charakterystycznego materiału (budynki różnorodnej funkcji i gabarytów  

z glinobitki w powiecie sejneńskim).  

Zasięg występowania: 

drewniane - na obszarze całego województwa, w różnym stopniu nasycenia (we wschodniej  

i południowej części województwa znajdują się budynki w całej gamie funkcji, w najlepszym 

stanie zachowania);  

murowane - na obszarze całego województwa, w różnym stopniu nasycenia, w środkowej  

i zachodniej części województwa jest ich więcej; 

kamienne - na obszarze całego województwa, w różnym stopniu nasycenia (reprezentatywne 

dla tego materiału są powiaty augustowski, sokólski); 

z glinobitki - powiat sejneński i wschodnia część powiatu suwalskiego, pojedyncze obiekty 

można spotkać w innych regionach województwa; 

z drewna opałowego - powiat bielski, siemiatycki, wysokomazowiecki; pojedyncze obiekty  

w innych regionach województwa. 

mieszane - w tej technologii, a więc połączenia różnych materiałów, na obszarze całego 

województwa, w różnym stopniu nasycenia. 

Należy podkreślić, że charakterystyczna, historyczna zabudowa gospodarcza ustępuje miejsca 

nowoczesnym rozwiązaniom. Obiekty, które przestają pełnić swoją podstawową funkcję nie są 

remontowane, są rozbierane lub najczęściej są pozostawione same sobie, co w znacznym 

stopniu szpeci krajobraz wsi. 
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Mogilnice, pow. augustowski, budynki gospodarcze: drewniane spichrz i suszarnia tytoniu, kamienna 

stodoła, fot. I. Górska 

 

Dobry Las pow. łomżyński, budynki gospodarcze w zagrodach kurpiowskich, fot. J. Kotyńska-

Stetkiewicz 
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Giby pow. sejneński, budynki gospodarcze: inwentarski z glinobitki, drewniane stodoła i składzik, fot. 

I. Górska 

 

Ryboły pow. białostocki, budynki gospodarcze usytuowane wzdłuż wąskiej działki siedliskowej,  

fot. I. Górska 
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Ryboły pow. białostocki, budynki gospodarcze usytuowane wzdłuż wąskiej działki siedliskowej, 

 fot. I. Górska 

 

Ryboły pow. białostocki, budynki gospodarcze usytuowane wzdłuż wąskiej działki siedliskowej, 

 fot. I. Górska 
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Soce pow. hajnowski, budynki gospodarcze, fot. A. Kułak 

 

Wojszki pow. białostocki, budynki gospodarcze na końcu działki siedliskowej, fot. I. Górska 
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10. Bryły budynków gospodarskich 

Budynki gospodarcze w krajobrazie podlaskiej wsi są obiektami o zróżnicowanej 

wielkości. Ich gabaryty wynikał nie tylko z zamożności gospodarza, ale przede wszystkim 

funkcji oraz użytego materiału. Od tej zasady odbiegały budynki gospodarcze usytuowane  

w dawnych folwarkach czy zagrodach szlacheckich, były wielokrotnie większe - dłuższe od 

tych lokowanych w zagrodach wiejskich, często o określonej, jednorodnej funkcji (stajnia, 

wozownia, brojlerownia, cielętnik). W małych gospodarstwach przeważają budynki 

wielofunkcyjne. Skupione wokół podwórza tworzą wraz z domem zespół, który stanowi 

podstawowy element struktury przestrzennej wsi.  

 

10.1. Stodoły 

Według definicji T. Czerwińskiego „Stodoła służyła do przechowywania zboża 

zwiezionego z pól i dokonywania omłotów. Zboże powiązane w snopy składane były  

w sąsiekach, młocka zaś odbywała się na klepisku, które musiało być przejezdne, aby mógł na 

nie wjechać wóz wyładowany snopami. Z tego względu z dwóch stron zamykały je wysokie 

dwuskrzydłowe wrota sięgające dachu.” 

Te wolnostojące, drewniane budynki na rzucie prostokąta przekrywał dwuspadowy dach  

(o kącie nachylenia połaci 45˚). Najczęściej spotykany typ to stodoła składająca się z dwóch 

sąsieków przedzielonych klepiskiem jednoprzejazdowa, rzadziej trzech lub czterech sąsieków 

- dwuprzejazdowa. Na terenie województwa podlaskiego spotykamy konstrukcje zrębowe, 

sumikowo - łątkowe, mieszane. Do budowy ścian używano okrąglaków, przepołowionych bali, 

desek - od przeszło 100 lat dominuje konstrukcja szkieletowa ścian. Funkcja przechowywania 

zboża determinowała ten typ rozwiązań, stodoła powinna zapewniać przewiewność stąd ściany 

nie musiały być uszczelniane. Innym często występującym typem konstrukcji ściany jest 

sumikowo-łątkowa (pionowe słupki - łątki- z podłużnymi bruzdami, w których umieszcza się 

poziome bale, deski - sumiki). Z czasem konstrukcja ta ewoluowała i łątki zastępowane są 

słupami murowanymi z cegły bądź są lane z betonu. Do ścian frontowych stodół (czasem 

bocznych) dostawiane były 1-3 przybudówki w konstrukcji szkieletowej nakryte 

jednospadowymi daszkami. Stodoły pozbawione są w zasadzie elementów dekoracyjnych  

(o ich „urodzie” decyduje widoczna konstrukcja) Rzadkie, niemniej jednak spotykane na 

terenie województwa były stodoły kamienne. Współcześnie stodoły praktycznie straciły swe 

pierwotne przeznaczenie stając się budynkami magazynowymi. 
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Muzeum Rolnictwa w Ciechanowcu, Tymianki-Dębosze-stodoła z 1863 r. szerokofrontowa, 
dwuklepiskowa i czterosąsiekowa, Z sąsieków środkowych wydzielono dwa spichlerze, pomiędzy 

którymi znajduje się komórka, fot. G. Ryżewski 
 

 

Skansen Kurpiowski w Nowogrodzie, stodoła, fot. G. Ryżewski 
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Czarna Średnia, pow. siemiatycki, stodoła dwuprzejazdowa, fot. A. Kułak 

 

Czarny Las, pow. augustowski, stodoła jednoprzejazdowa, fot. I. Górska 
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Daniłowce, pow. sejneński, Stodoła jednoprzejazdowa, I. Górska 

 

Dobry Las, pow. łomżyński, Stodoły jednoprzejazdowe, fot. J. Kotyńska-Stetkiewicz 
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Giby, pow. sejneński, stodoła dwuprzejazdowa, fot. I. Górska 

 

Jaminy, pow. augustowski, stodoła dwuprzejazdowa, fot. I. Górska 
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Mogilnice, pow. augustowski, stodoła kamienna, fot. I. Górska 

 

Rajsk, pow. bielski, stodoła dwuprzejazdowa z przybudówkami konstrukcji szkieletowej, fot. A. Kułak 
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Opartowo, pow. grajewski, stodoła wielosąsiekowa z wydzielonymi boksami dla koni, fot. I. Górska 

 

Wojszki, pow. białostocki, stodoła dwuprzejazdowa z przybudówkami z betonowymi słupami 

konstrukcyjnymi, fot. I. Górska 
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Ryboły, pow. białostocki, stodoła dwuprzejazdowa, fot. I. Górska 

 

Ryboły, pow. białostocki, stodoła w zagrodzie wydłużonej, fot. I. Górska 
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Soce, pow. hajnowski, stodoła jednoprzejazdowa, fot. A. Kułak 

 

Soce, pow. hajnowski, stodoła dwuprzejazdowa z przybudówkami dostawionymi do szczytu,  

fot. A. Kułak 
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Soce, pow. hajnowski, stodoła dwuprzejazdowa, fot. A. Kułak 

 

Czarny Las, augustowski, wierzeje stodoły, fot. I. Górska 
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Giby, sejneński, wierzeje stodoły, fot. I. Górska 

 

Giby, sejneński, skobel w wierzejach stodoły, fot. I. Górska 
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10.2. Spichrze 

Według definicji T. Czerwińskiego „Spichrz to budynek przeznaczony do przechowywania 

ziarna i jego przetworów, sprzętów gospodarczych, czasem zapasów żywności.” 

Te wolnostojące obiekty najczęściej jednokomorowe, na planie prostokąta, przekryte 

dwuspadowym dachem były niegdyś najważniejszym elementem zagrody wiejskiej. Wiele  

z nich posiadało podcień, czyli wysunięte po za płaszczyznę ściany frontowej zadaszenie 

wsparte na dwóch-czterech słupach. Najstarsze i najokazalsze znajdują się w skansenach. 

Wyróżniały się wysokiej jakości wykonaniem. Posiadały dobre fundamenty, podłogi były 

szczelne, aby chronić przechowywane produkty przed wilgocią i zamakaniem.  

W województwie podlaskim spotykamy spichrze drewniane i murowane (kamienne i ceglane). 

Te najstarsze przekrywał dach czterospadowy pokryty strzechą, wiórem czasem gontem.  

W zamożniejszych gospodarstwach spichrze miały szczególnie okazałą bryłę, zwłaszcza jeśli 

były dwukondygnacjowe. Na Sejnejszczyźnie nazywane były świronkami, kleciami spotykane 

są także w archaicznej konstrukcji dachowej tzw. ślegowej. Został zinwentaryzowany spichrz 

z drewna opałowego w Kruszynianach w powiecie sokólskim. Spichrze o historycznej 

proweniencji są bogato zdobione, a wiele elementów wykonanych zostało przez wysokiej klasy 

cieśli, w przeciwieństwie do innych budynków gospodarczych budowanych własnoręcznie lub 

przy współpracy sąsiedzkiej. 

 

Skansen Kurpiowski w Nowogrodzie, spichrz, fot. J. Kotyńska-Stetkiewicz 
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Muzeum Rolnictwa w Ciechanowcu, Lamus z 1761 r,  z Rudki, fot. G. Ryżewski 

 

Muzeum Rolnictwa w Ciechanowcu, lamus, fot. G. Ryżewski 
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Muzeum Rolnictwa  w Ciechanowcu, spichrz kurpiowski, fot. G. Ryżewski 

 

Czarna Średnia, pow. siemiatycki, spichrz, fot. A. Kułak 
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Daniłowce, pow. sejneński, spichrz z wysuniętym okapem, fot. I. Górska 

 

Knyszyn, pow. moniecki, lamus podcieniowy, fot. I. Górska 
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Koźliki, pow. hajnowski, Spichrz, fot. A. Kułak 

 

Kuraszewo, pow. hajnowski, spichrz, fot. A. Kułak 
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Mogilnice, pow. augustowski, spichrz podcieniowy, fot. I. Górska 

 

Mogilnice, pow. augustowski, spichrz kamienny z k. XIX w., fot. I. Górska 
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Mogilnice, pow. augustowski, spichrz kamienny, fot. I. Górska 

 

Mogilnice, pow. augustowski, spichrz kamienny z piwnicą, fot. I. Górska 
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Zakale, pow. sokólski, spichlerz kamienny, fot. I. Górska 

   

Korycin, pow. sokólski; Mogilnice, pow. augustowski drzwi spichrza, fot. I. Górska 



129 
 

10.3. Budynki inwentarskie. 

Według definicji T. Czerwińskiego „Budynki dla zwierząt to pomieszczenia w obrębie 

zagrody przeznaczone dla różnych gatunków hodowanych zwierząt”. 

Na planie prostokąta o proporcjach uzależnionych od programu budynku. Dolna część 

przeznaczona była dla zwierząt, górna pełniła rolę spichrza, o przewiewnych ścianach, jednak 

chroniących przed wilgocią przechowywanych snopów zbóż, słomy, siana. Ruszt z luźno 

ułożonych belek pozwalał na zrzucanie siana, słomy wprost do pomieszczenia znajdującego się 

pod nim. Bryłę urozmaicały otwory okienne i drzwiowe w różnych kształtach (kwadraty, 

prostokąty, romby czasem okrągłe). W obiektach murowanych otwory zamknięte odcinkowo 

lub półkoliście. Najczęściej były to jednak otwory pełniące funkcję wietrzników i doświetlenia 

bez szczególnego opracowania.  

Chlewnie, obory, stajnie, owczarnie 

Do poł. XIX w. budynki inwentarskie wznoszono z drewna. Z czasem rozpowszechniło 

się budownictwo z kamienia polnego i głazów narzutowych na zaprawie wapiennej, w powiecie 

sejneńskim i części Suwalszczyzny z glinobitki, od pocz. XX w. do użytku powszechnego 

weszła cegła. To najczęściej wolnostojące budynki na planie prostokąta, jednotraktowe. 

Przekryte dwuspadowym dachem o kącie nachylenia połaci 45˚. Często z szerokimi okapami, 

pod którymi przechowywano drewno opałowe lub drobne narzędzia rolnicze. 

Charakterystyczne są ściany frontowe (od strony podwórza) z szeregiem otworów drzwiowych 

i rzędem małych otworów okiennych doświetlających pomieszczenia. Strych budynków 

inwentarskich przeznaczony był na przechowywanie ściółki lub suchej paszy dla zwierząt,  

z tego względu chlewy miały pułapy lub ruszty. Otwory w dachu umożliwiające załadunek np. 

siana były w wielu typach od prostych otworów do zabezpieczonych drzwiczkami i daszkami 

pulpitowymi. W budynkach inwentarskich z glinobitki stosowano „górkę” zwaną attykiem na 

siano, wysuniętą poza lico budynku, co znacznie zwiększało pojemność strychu . Budynki dla 

koni i bydła wyposażone były w żłoby lub drabinki do siana. Obiekty inwentarskie pozbawione 

były w zasadzie okien, małe otwory doświetlające zatykane były na czas mrozów. W tylnych 

ścianach często przebijano otwory o większych rozmiarach do usuwania obornika.  

Obiekty wielofunkcyjne 

W małych zagrodach wszystkie gatunki zwierząt lokowano w jednym budynku 

wydzielając im stanowiska także łączono kilka funkcji gospodarskich (część inwentarska, 

stodólna, magazynowa, do przechowywania maszyn rolniczych). Wolnostojące budynki na 

planie wydłużonego prostokąta, przekryte dwuspadowym dachem o kącie nachylenia połaci 

45˚, często z szerokimi okapami. Część inwentarska zazwyczaj była murowana. Otwory 



130 
 

drzwiowe usytuowane były od strony podwórza, a ich wielkość uzależniona była od funkcji. 

Największe, dwuskrzydłowe wrota znajdowały się w części stodolnej, stajni, wozowni. Małe 

drzwiczki prowadziły do chlewni, obory, kurnika. Ściany zaopatrzone były w otwory okienne 

doświetlające pomieszczenia i służące wentylacji. Często w tylnej ścianie umieszczone były 

otwory do usuwania obornika. 

 

Daniłowce, pow. sejneński, budynek inwentarski z glinobitki, fot. I. Górska 
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Daniłowce, pow. sejneński, budynek inwentarski z glinobitki, fot. I. Górska 

 

Daniłowce, pow. sejneński, budynek inwentarski z glinobitki, fot. I. Górska 
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Szołtany, pow. sejneński, budynek inwentarski, fot. I. Górska 

 

 

Osinki, pow. suwalski, budynek inwentarski z glinobitki z „attykiem”, fot. I. Górska 
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Babańce, pow. sejneński, budynek inwentarski, fot. A. Kułak 

 

Giby, pow. sejneński, budynek inwentarski, fot. I. Górska 
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Giby, pow. sejneński, budynek gospodarski wielofunkcyjny, fot. I. Górska 

 

Jaminy, pow. augustowski, budynek gospodarski wielofunkcyjny, fot. I. Górska 
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Koźliki, pow. hajnowski, budynek inwentarski, fot. A. Kułak 

 

Koźliki, pow. hajnowski, budynek inwentarski, fot. A. Kułak 
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Koźliki, pow. hajnowski, budynek inwentarski, fot. A. Kułak 

 

Koźliki, pow. hajnowski, budynek gospodarski wielofunkcyjny, fot. A. Kułak 
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Ploski, pow. bielski, budynek inwentarski, fot. A. Kułak 

 

Rajsk, pow. bielski, budynek inwentarski, fot. A. Kułak 
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Zbucz, pow. hajnowski, budynek gospodarski wielofunkcyjny, fot. A. Kułak 

 

Soce, pow. hajnowski, budynek inwentarski, fot. A. Kułak 
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Soce, pow. hajnowski, budynek inwentarski, fot. A. Kułak 

 

Wojszki, pow. białostocki, budynek inwentarski, fot. I. Górska 
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Wojszki, pow. białostocki, budynek inwentarski, fot. I. Górska 

 

Potasznia, pow. suwalski, kamienny budynek inwentarski, fot. I. Górska 
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Mogilnice, pow. augustowski, kamienny budynek inwentarski, fot. A. Gaweł 

 

Zabiele, pow. moniecki, kamienny budynek inwentarski, fot. A. Gaweł 
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Daniłowce, pow. sejneński, forma drzwiczek w budynkach inwentarskich z glinobitki, fot. I. Górska 

 

Daniłowce, pow. sejneński, dwuskrzydłowe wierzeje budynku inwentarskiego, fot. I. Górska 
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Szołtany, sejneński, dwuskrzydłowe wierzeje budynku inwentarskiego, fot. I. Górska 

 

Jaminy, pow. augustowski, drzwiczki budynku inwentarskiego, fot. I. Górska 
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10.4. Budynki gospodarcze o małych gabarytach. 

Drewutnie, szopy, składziki 

Niewielkie budynki gospodarcze budowane bez wzorca historycznego w zależności od 

potrzeb w gospodarstwie. Często wielofunkcyjne, czasem jako obiekty wolnostojące. 

Najczęściej stanowią dobudówkę do budynków inwentarskich. 

Piwnica 

Według definicji T. Czerwińskiego „Piwnica to budynek lub pomieszczenie do 

przechowywania zbiorów roślin okopowych (kartofli, warzyw). Często pełniła rolę domowej 

lodówki, w której latem gospodyni trzymała żywność, a zwłaszcza mleko, masło, twaróg, mięso 

i chleb.” 

Związana z domem lub obok niego. Wolnostojące, na planie prostokąta doły obłożone 

kamieniem polnym lub cegłą, z sufitem z desek, przekryte dwuspadowym dachem krytym 

strzechą z czasem dachówką. Wejście do piwnicy lokowano w szczycie dachu lub w murowanej 

ścianie. W XX w. niewielkie piwnice murowano pod podłogą w chałupie, a wejście lokowano 

wprost z kuchni. Wejście do niej znajdowało się w podłodze (klapa umieszczona na zawiasach). 

 

Czarna Średnia, pow. siemiatycki, piwnica w zagrodzie, fot. A. Kułak 
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Dziadkowice, pow. siemiatycki, piwnica, fot. A. Kułak 

 

Jaminy, pow. augustowski, piwnica, fot. I. Górska 
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Jaminy, pow. augustowski, piwnica pod domem z wejściem od podwórza, fot. I. Górska 

 

Jaminy, pow. augustowski, piwnica, fot. I. Górska 
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Mogilnice, pow. augustowski, piwnica, fot. I. Górska 

 

Czeremcha, pow. hajnowski, piwnica, fot. I. Górska 
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Maneż 

Według definicji T. Czerwińskiego „Maneż to ośmioboczna lub dziesięcioboczna szopa 

konstrukcji szkieletowej, nakryta stożkowanym dachem. Służył do ochrony kieratu przed 

opadami atmosferycznymi.” 

Spotykany był w dawnych założeniach dworskich, ale też chłopskich. Maneż stawiany 

był w sąsiedztwie stodoły- na zastodolu, aby maksymalnie skrócić odległość pomiędzy 

napędzanej przez kierat maszynie (np. młockarni). Na planie wieloboku (ośmio-, 

dziesięcioboku), ściany w konstrukcji szkieletowej. Konstrukcja wsparta na słupach 

konstrukcyjnych znajdujących się w narożach, i pośrodku ścian, krokwie więźby dachowej 

zbiegaj się promieniście do wierzchołka. Nie ma już potrzeby budowania szop maneżowych, 

nie mniej współcześnie stały się inspiracją do budowy altan. 

 

Muzeum Rolnictwa w Ciechanowcu, maneż, fot. A. Gaweł 

Bróg 

Ruchomy dach przesuwany na czterech słupach, osłaniający składowane pod nim siano, 

słomę lub zboże. Bróg składał się z czterech słupów wysokości do 7 m wbitych w ziemię, na 

nich osadzano ruchomy dach namiotowy czterospadowy (stąd często stosowana nazwa dach 

brogowy). Na planie prostokąta lub kwadratu. Do połowy ubiegłego stulecia jednym z często 

spotykanych obiektów w obrębie wiejskich zagród były stogi i brogi, w których 

przechowywano siano. Szczególnie często stogi i brogi stawiano w miejscowościach 
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położonych wzdłuż dolin rzecznych Biebrzy, Bugu i Narwi. Bróg wznoszono wkopując  

w ziemię cztery słupy, na których ruchomo był przymocowany kryty słomą daszek. W miarę 

ubywania w nim siana daszek był odpowiednio obniżany. Ten niezwykle charakterystyczny 

akcent wiejskiego krajobrazu spotykany jest w zasadzie tylko skansenach.  

 

Skansen Architektury Drewnianej Ludności Ruskiej Podlasia, Białowieża, fot. A. Kułak 

 

Muzeum Rolnictwa w Ciechanowcu, zagroda z brogiem, fot. G. Ryżewski 
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10.5. Budynki o charakterze przemysłowym (suszarnie tytoniu). 

Obiekty przemysłowe nie są przedmiotem niniejszego opracowania, warto jednak zwrócić na 

nie uwagę. Pełnią one często rodzaj dominanty w krajobrazie wiejskim. Niezwykle 

charakterystycznymi drewnianymi budynkami na terenach powiatu augustowskiego są 

suszarnie tytoniu. Wyróżniają się kubaturą, a sięgającą nawet 8 metrów wysokością 

zdecydowanie górują nad wiejskimi zagrodami. Suszarnie budowane były w konstrukcji 

szkieletowo-ryglowej. W ścianach obitych deskami umieszczano drzwiczki, które unoszono  

w trakcie suszenia tytoniu. Wnętrze suszarni wypełnione było poziomymi żerdziami, na 

których zawieszano tytoń. Współcześnie straciły swoją funkcję, wykorzystywane bywają do 

suszenia ziół. Jak wiele innych obiektów przemysłowych (młyny o napędzie wiatrowym -

„koźlaki”, paltraki, „holendry” i wodnym; kuźnie) znikają z krajobrazu kulturowego podlaskiej 

wsi. 

 

Mogilnice, pow. augustowski, suszarnia tytoniu w typie grodzieńskim, fot. I. Górska 



151 
 

Mogilnice, pow. augustowski, suszarnia tytoniu w typie grodzieńskim, fot. I. Górska 

 

Mogilnice, pow. augustowski, suszarnia tytoniu w typie grodzieńskim, fot. I. Górska 



152 
 

11. Konstrukcja i materiał 

Podstawowym materiałem wykorzystywanym w budownictwie zagrodowym na 

Podlasiu było drewno. Najczęściej jako budulec użytkowano sosnę, która jest dość łatwa  

w obróbce, a jednocześnie wystarczająco trwała. Szczególnie cenny w budownictwie był 

wyróżniający się swoimi rozmiarami sosnowy starodrzew. Na budowę chałupy wystarczyło 

około siedem-osiem sosen liczących co najmniej osiemdziesiąt lat. Taki wiek gwarantował 

odpowiednie nasączenie drzewa żywicą, która zapewniała odporność drewna na oddziaływanie 

niekorzystnych warunków atmosferycznych (przede wszystkim deszczu, w dalszej kolejności 

słońca, wiatru i niskich temperatur). Z innych gatunków drewna dość często wykorzystywano 

dąb, zwłaszcza jako materiał na najniższą belkę zrębu, czyli podwalinę. Drewno dębowe 

wyróżnia się znacznym ciężarem objętościowym oraz odpornością na wilgoć. Dębina nie była 

powszechnie użytkowana jako materiał budowlany głównie ze względu na wysoką cenę, choć 

uważano również, że jest gatunkiem drewna utrzymującym długo wilgoć. W ludowym 

budownictwie korzystano też ze świerku, olchy, topoli i wiązu, zwłaszcza jeśli gospodarz mógł 

pozyskać te gatunki drewna z własnego gospodarstwa. Wykonywano z nich zazwyczaj deski 

szalunku, rzadziej używano do konstrukcji dachu lub ścian w budynkach gospodarczych.  

Jeszcze na początku XX wieku dom, jak i pozostałe budynki w zagrodzie były stawiane 

na fundamencie z luźno ułożonych kamieni polnych. W narożach umieszczano większe 

granitowe kamienie, pomiędzy którymi układano mniejsze, uszczelniając całość gliną.  

W okresie międzywojennym powszechnie wykorzystywano do wykonania fundamentu już 

ociosane kamienie granitowe. Na kamieniach tych układano rolkę z cegieł, co również pełniło 

funkcję dekoracyjną. Kamienie ciosane łączono zaprawą, którą niekiedy zdobiono wyciśniętą 

w betonie linią okalającą poszczególne kamienie. 
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Rudawka, pow. sokólski, fundament z kamieni polnych z rolką z cegieł, fot. A. Gaweł 

Na całym obszarze Podlasia dominowała zrębowa konstrukcja ścian, która przy 

zastosowaniu odpowiedniej jakości budulca wyróżnia się trwałością oraz znaczną 

wytrzymałością. W konstrukcji tej wznoszono zarówno domy, jak i budynki gospodarcze. Belki 

zrębu układane na sobie są łączone w narożach zamkami węgłowymi. Na Podlasiu występuje 

praktycznie tylko jeden rodzaj zamka określany ze względu na charakterystyczny kształt 

końców belek zamkiem na jaskółczy lub rybi ogon. Zamek ten był powszechnie stosowany już 

w XIX wieku, co pozwala zakładać, że jest znany co najmniej od XVIII stulecia. Zamek na 

jaskółczy ogon mógł występować w dwóch wersjach, a mianowicie z ostatkami i bez ostatków. 

W tym pierwszy przypadku zakończenia belek były ścięte równo z płaszczyzną ścian, natomiast 

w drugim wystawały od kilku do kilkunastu centymetrów poza lico ścian. Przed 

wprowadzeniem zamka na jaskółczy ogon stosowane było łączenie belek zrębu na obłap, które 

polegało na wycinaniu w ich górnej i dolnej powierzchni zagłębień umożliwiających 

dopasowanie sąsiednich belek z podobnymi wycięciami. Zamek ten sporadycznie był jeszcze 

do niedawna spotykany w budynkach gospodarczych. Belki tworzące ściany oprócz zamków 

były też łączone ze sobą za pomocą drewnianych kołków, zwanych teblami. W belkach zrębu 

wiercono otwory o głębokości około dziesięciu centymetrów, w które wbijano wycięte  

z twardego drewna teble. Otwory na teble wiercono w odległości od 1 do 2 metrów. 

Nieszczelności między belkami zrębu wypełniano mchem, znacznie rzadziej włóknami konopi. 
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Trywieża, pow. hajnowski, budynek mieszkalny ze zrębową konstrukcją ścian, fot. A. Gaweł 

 

Wólka Wygonowska, pow. bielski, zamek na jaskółczy ogon, fot. A. Gaweł 



155 
 

 

Gawiniańce, pow. sejneński, belki ścian łączone w narożu na obłap, fot. A. Gaweł 

Drugą, dość powszechnie występującą konstrukcją ścian była sumikowo-łątkowa. Jej 

nazwa pochodzi od dwóch podstawowych elementów, z których się składała, czyli poziomych 

belek (sumików), które mocowano końcami w pionowych słupach (łątkach). Dolne 

zakończenia łątek osadzano w podwalinie, a górne w oczepie. Konstrukcja ta umożliwiała 

wykorzystanie budulca o gorszych (cieńszy i krótszy) parametrach niż w konstrukcji zrębowej. 

Zdarzało się, że oba rodzaje konstrukcji ścian występowały w jednym budynku, co wynikało  

z braków materiałowych bądź przeprowadzonych remontów.  
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Wólka, pow. sokólski, budynek mieszkalny o konstrukcji sumikowo-łątkowej ścian, fot. A. Gaweł 

 

Szalowanie ścian budynków mieszkalnych, zwane na Podlasiu kożuchowaniem, stało 

się powszechną praktyką po I wojnie światowej, kiedy na szeroką skalę rozwinęła się produkcja 

desek. Obijanie zrębu budynku miało w pierwszej kolejności znaczenie czysto praktyczne,  

a mianowicie stanowiło dodatkową ochronę ścian przed zamakaniem, wiatrem i niskimi 

temperaturami. Wcześniej, czyli w XIX wieku, obijano tylko naroża budynku. Przybijano do 

naroża dwie deski zasłaniające zakończenia belek zrębu, a tym samym ich ciesielskie 

połączenie. Najstarszy sposób szalunku ścian polegał na pionowym przybijaniu desek na całej 

powierzchni belek zrębu. Deski szalunku łączono ze sobą na styk bądź też przybijano je na 

zakładkę. W tym pierwszym przypadku krawędź łączenia była zakryta przybitą pionowo listwą. 

W okresie międzywojennym rozpowszechnił się najbardziej typowy sposób szalowania, który 

polegał na przybijaniu desek szalunku w układzie pionowym do dolnej krawędzi okien,  

a powyżej w poziomym. W tym typie szalunku podwalina była osłonięta dodatkową, poziomo 

przybitą deską. Szalowanie deskami w układzie poziomym należało niegdyś do rzadkości, 

współcześnie jest stosowane coraz częściej. Szalowanie deskami zostało wyparte w końcu lat 

osiemdziesiątych XX w. przez siding, który obecnie praktycznie już nie jest stosowany.  

W ostatnich latach popularność zyskuje zupełnie wcześniej na Podlasiu nieznane szalowanie 

deskami o łukowato wygiętej na zewnątrz powierzchni (tzw. deska fasadowa półbal).  
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Soce, pow. hajnowski, budynek mieszkalny z typowym na Podlasiu układem desek szalunku, 

 fot. A. Gaweł 

 

Powszechnym zjawiskiem było bielenie powierzchni ścian na zewnątrz i wewnątrz 

budynków mieszkalnych glinką. Zabieg ten wykonywano zazwyczaj raz do roku. W okolicach 

Bielska Podlaskiego i Hajnówki do glinki dodawano barwniki – jasnozielony lub jasnoniebieski 

wewnątrz, na zewnątrz jasnobrązowy lub wręcz pomarańczowy. Dolewano do niej również 

mleka, aby nie brudziła odzieży.  

Do początku XX wieku w wiejskich budynkach mieszkalnych podłogi były gliniane. 

Deski w podłogach zaczęto stosować na szeroką skalę po I wojnie światowej, kiedy stały się 

one łatwiej dostępne. Jednak jeszcze do końca XX wieku można było spotkać w starych 

chałupach podłogi gliniane. Wykonywano je wysypując całą powierzchnię pomieszczenia 

żwirem, a następnie pokrywano go grubą warstwą (około 30 cm) gliny, którą wielokrotnie 

ubijano aż do otrzymania jednolitej konsystencji. Podłogi z desek układano na legarach, których 

końce osadzano w podwalinach, a dodatkowo wspierano na kamieniach. Deski podłóg miały 

znaczną grubość przekraczającą nawet 3 cm. Sporadycznie w sieniach podłogi brukowano. 
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Lipszczany, pow. augustowski, sień z glinianym klepiskiem, fot. A. Gaweł 

 

Deski pułapu przybijano do belek stropowych, których ilość zależała od wielkości 

budynku. Najczęściej rozstaw między belkami pułapu wynosił od 1,5 do 2 metrów. Podobnie 

jak deski podłóg deski pułapu wyróżniały się swoją grubością, przekraczającą nawet dwa cale, 

czyli ponad 3 cm. Najstarszy sposób układania desek pułapu polegał na ich wzajemnym 

nakładaniu się przy krawędziach. Nowszy sposób polegał łączeniu desek na pióro i wpust. 

Stosunkowo nowym rozwiązaniem jest przybijanie drugiej warstwy desek (czyli tak zwanej 

podsufitki) do dolnej powierzchni belek pułapowych, co daje gładką powierzchnię pułapu, ale 

też tworzy dodatkową izolację. Na deski pułapu układano grubą warstwę gliny, która pełniła 

funkcję uszczelniającą, ale też chroniła przed ogniem.  
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Nierośno, pow. sokólski, pułap z deskami ułożonymi na zakładkę, fot. A. Gaweł 

W dziewiętnastowiecznych chałupach pod belkami stropu mocowano tram, czyli 

szeroką na około trzydzieści centymetrów belkę łączącą ścianę szczytową z sienią. Tram 

spełniał pierwotnie funkcję konstrukcyjną – podtrzymywał belki stropu, z czasem jednak zaczął 

odgrywać rolę półki, na której przechowywano różne przedmioty. Tramy często zdobiono 

wycinanymi w drewnie rozetami, a także ryto na nich inskrypcje, w których zwracano się  

z prośbą o Bożą opiekę nad mieszkańcami domu oraz odnotowywano datę jego budowy. 

 W budownictwie wiejskim na Podlasiu okna przeszły w ciągu ostatnich stu lat znaczną 

ewolucję polegającą głównie na powiększeniu ich powierzchni, a co z tym się wiąże i zmianie 

wewnętrznych podziałów. Okna w dziewiętnastowiecznych domach miały niewielkie rozmiary 

(około 50 x 40 cm), a ich cechą charakterystyczną był podział na cztery przeszklone kwatery. 

Tych małych okien nie można było otwierać, zmieniło to się w końcu XIX wieku, kiedy stały 

się powszechne okna z dwoma skrzydłami, z wewnętrznym podziałem na trzy kwatery  

w każdym z nich. Po I wojnie światowej wstawiano dużo większe okna z trójdzielnym 

podziałem – dwóch skrzydeł otwieranych na boki i znajdującego się nad nimi trzeciego, 

uchylnego. Okna te, zwane polskimi, są powszechne do dziś. Największe rozmiary posiadały 

okna z trzema skrzydłami w części dolnej i czwartym powyżej określane jako typ wenecki. 

Ostatnie lata przynoszą tu dalsze zmiany, tym razem polegające głównie na zmianie materiału, 

z którego są wykonane z drewna na PVC. Zastosowanie tworzyw sztucznych w konstrukcji 
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okien ma także wpływ na ich wewnętrzny podział, dość często stosuje się jednolitą taflę szkła 

na całej ich powierzchni, co wynika z przesłanki ekonomicznej. Już w XIX wieku bardzo 

popularne były okiennice, wykonywane wówczas z desek, zazwyczaj jednoskrzydłowe. 

Zostały one zastąpione w początkach XX wieku dwuskrzydłowymi okiennicami płycinowymi. 

Okiennice były bardzo popularne na Podlasiu przez cały XX wiek, stając się jedną  

z charakterystycznych cech budownictwa mieszkalnego tego regionu. Obecnie w nowo 

budowanych domach już się ich nie montuje. 

 

Trześcianka, pow. hajnowski, okno typu polskiego z nadokiennikiem i okiennicami, fot. A. Gaweł 

  

Omawiając konstrukcję budynków mieszkalnych nie sposób pominąć drzwi, które również 

przeszły materiałowo-konstrukcyjną ewolucję. Drzwi w dziewiętnastowiecznych chałupach 

były niewielkich rozmiarów, zbijane z dwóch-trzech desek i zamocowane na biegunach. Na 

zachodzie regionu, w miejscowościach zamieszkałych przez drobną szlachtę, do desek 

tworzących taflę drzwi przybijano drugą warstwę z niewielkich deseczek układając z nich 

ozdobny szalunek. W okresie międzywojennym na całym Podlasiu popularne stały się 

dwuskrzydłowe drzwi płycinowe (filongowe), przy czym część ich powierzchni mogły 

wypełniać przeszklenia. 
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Ostrów Północny, pow. sokólski, drzwi deskowe, fot. A. Gaweł 

Najpowszechniej występującą konstrukcją dachu była krokwiowo-jętkowa. Belki 

tworzące krokiew w górnym zakończeniu łączyły się w kalenicy, natomiast ich dolne 

zakończenie przechodziło przez gniazdo w płatwi i wystawało na około czterdzieści 
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centymetrów poza lico ścian tworząc okap. W dwóch trzecich swojej wysokości belki krokwi 

były połączone poziomymi belkami zwanymi jętkami. Do krokwi przybijano w poziomie 

żerdzie zwane łatami służące do mocowania pokrycia dachu. Konstrukcja krokwiowo-jętkowa 

była także powszechna w budynkach gospodarczych. W okresie międzywojennym 

wprowadzono nowy typ konstrukcji dachu, zwany stolcowym, a w gwarze „na trempel”.  

W tym rozwiązaniu konstrukcyjnym zakończenia krokwi osadzone były w płatwi położonej na 

słupkach o wysokości około 1,5 metra. Konstrukcja stolcowa umożliwiała wykorzystanie 

poddasza na dodatkową przestrzeń mieszkalną dzięki podniesieniu dachu oraz zmniejszeniu 

kąta jego nachylenia.  

 

Suchodolina, pow. sokólski, krokwiowo-jętkowa konstrukcja dachu, fot. A. Gaweł 

 

Do okresu I wojny światowej słoma żytnia była niemal wyłącznym materiałem 

służącym do krycia dachów budynków mieszkalnych i gospodarczych w budownictwie 

zagrodowym na Podlasiu. Umiejętność krycia słomą była powszechna, każdy gospodarz 

potrafił wykonać tę pracę. W okolicach przyległych do większych kompleksów leśnych 

budynki kryto gontem lub dranicami. Dość popularnym materiałem do krycia dachu był wiór 

wyrabiany najczęściej z drewna osikowego. Od okresu międzywojennego coraz częściej 

budynki mieszkalne kryto dachówkami – wypalanymi z gliny bądź wykonanymi z cementu. 
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Podlaskie Muzeum Kultury Ludowej, spichrz kryty strzechą, fot. A. Gaweł 

 

Podlaskie Muzeum Kultury Ludowej, krycie dachu strzechą, fot. A. Gaweł 
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Podlaskie Muzeum Kultury Ludowej, spichrz kryty gontem, fot. A. Gaweł 

 

Podlaskie Muzeum Kultury Ludowej, dach budynku mieszkalnego kryty wiórem, fot. A. Gaweł 
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Podlaskie Muzeum Kultury Ludowej, dach spichlerza kryty dranicami, fot. A. Gaweł 

  

W układzie wnętrza podlaskich budynków mieszkalnych decydujące znaczenie miało 

usytuowanie pieców i łączących je kanałów z kominem. Starano się jak najefektywniej 

wykorzystać sprawność grzewczą pieców poprzez ich odpowiednią budowę i rozmieszczenie 

we wnętrzu domu, tak aby istniała możliwość ogrzania jednym piecem co najmniej dwóch 

pomieszczeń. Najstarsze piece na wschodzie regionu miały bardzo masywną budowę z gliny, 

cegieł i drewna. Piece te, określane mianem pieców ruskich, zajmowały nawet do jednej 

czwartej powierzchni pomieszczenia, w którym się znajdowały. Budowano je na drewnianej 

ramie z belek, w ten sposób aby można było przestrzeń poniżej ramy wykorzystać na 

przechowywanie drewna opałowego, narzędzi związanych z obsługą pieca, naczyń 

kuchennych, warzyw lub nawet drobiu w czasie zimy. Z kolei na piecu można było 

wypoczywać, czy też spać. Piece ruskie zastąpiono piecami z cegieł, a te z kolei zostały wyparte 

przez kafle. Piece kaflowe na Podlasiu są powszechnie uważane za najdoskonalszą formę 

tradycyjnych pieców o bardzo złożonym systemie piecowo-kanałowo-kominowym. Piece 

kuchenne o rozbudowanej bryle, w której znajdował się piec chlebowy, piekarniki, półki, wnęki 

do przechowywania naczyń, kaptury do przechwytywania dymu były połączone 

skomplikowanym układem kanałów dymnych z piecami grzewczymi, zwanymi ścianówkami  

z racji ich funkcji dzielenia pomieszczeń. Jedną z cech specyficznych w budowie pieców 
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kaflowych było występowanie zwłaszcza na wschodzie regionu tak zwanych leżanek (leżajek). 

Były to dobudowywane do trzonu pieca przypiecowe ławy, ogrzewane wewnętrznym 

systemem kanałów, służące do siedzenia bądź leżenia w okresie zimowym. 

 

Soce, pow. hajnowski, kaflowy piec kuchenny z leżanką, fot. A. Gaweł 

Kominy przeszły swoistą ewolucję związaną z ich konstrukcją i materiałami z jakich je 

budowano. Najstarsze miały budowę sztagową, czyli ich krawędzie wyznaczały pionowe belki, 

pomiędzy którymi przestrzeń wypełniano plecionką i gliną. Kominy te mogły być posadowione 

na belkach pułapu lub bezpośrednio na ziemi. W tym drugim przypadku miały już one formę 

kominów komorowych, zwane też szerokimi, których podstawa tworzyła niewielkie 

pomieszczenie z drzwiczkami od sieni. Kolejny etap rozwoju kominów polegał na 

zastosowaniu do ich budowy cegły. Ceglane szerokie kominy były typowe w chatach typu 

dwójki na zachodnim Podlasiu. Na wschodnim dominowały kominy ceglane stawiane na 

pułapie, do których dołączone były kanały dymowe (leżaki) z pieca kuchennego i pieców 

grzewczych. Obecnie dominują zwężające się ku górze, murowane na całej swej długości, 

kominy kolumnowe.  



167 
 

Na Podlasiu budownictwo drewniane dominowało do połowy XX wieku, kiedy na coraz 

szerszą skalę zaczęto wznosić murowane budynki mieszkalne i gospodarcze. Były one 

oczywiście stawiane już wcześniej, lecz w porównaniu do budynków drewnianych stanowiły 

można powiedzieć wyjątki. Domy murowane były budowane przez reemigrantów, którzy 

dysponowali odpowiednimi środkami finansowymi. Budynki murowane były też częste  

w zabudowaniach dworskich, czy też miejskich. Oprócz budynków drewnianych i murowanych 

na Podlasiu były też znane inne materiały budowlane jak kamienie polne i ciosane, glina, ściany 

wykonywano techniką strychulcową, z ułomków dachówek, a także z polan opałowych. Ta 

ostatnia technika budowlana została gruntownie przeanalizowana przez Jarosława Szewczyka 

w monografii omawiającej ten temat. Autor ten szacuje na podstawie własnych badań 

terenowych na Podlasiu ilość takich obiektów na ponad trzysta, co można uznać za obszar 

najliczniejszego na świecie potwierdzonego występowania obiektów o tej konstrukcji. 

 

 

Mogilnice, pow. augustowski, ściana budynku mieszkalnego z polan opałowych łączonych 

gliną, fot. A. Gaweł 
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12. Detal zdobniczy 

Na Podlasiu tradycyjny budynek mieszkalny był drewniany, co miało decydujący 

wpływ na występujące w nim formy i rodzaje detalu zdobniczego. Warto zauważyć, że 

zdobione były tylko budynki mieszkalne. Z budynków gospodarczych detale zdobnicze 

pojawiały się w spichlerzach, w których ozdobnie układano szalunek drzwi oraz profilowanie 

wycinano miecze słupów podcieni. Dekoracje te posiadały lamusy znajdujące się w zagrodach 

plebańskich lub dworskich.  

W dziewiętnastowiecznych chałupach detali zdobniczych było niewiele. Na zachodzie 

Podlasia w miejscowościach zasiedlonych przez drobną szlachtę były to drzwi, okiennice oraz 

ganki. W drzwiach szalowano ozdobnie ich zewnętrzną powierzchnię układając deseczki  

w ozdobne układy oraz przybijając kowalskie wykładki zamków zapadkowych. Natomiast na 

wschodzie regionu wyróżniającym się detalem zdobniczym były rogowniki, które w dachach 

typu dymnikowego tworzyły zakończenia dwóch desek pełniących funkcję wiatrownic. 

Wycinano je ozdobnie nadając im kształt rogów, niekiedy głów końskich lub innych zwierząt. 

Rogowniki zanikły wraz z chałupami posiadającymi dachy typu dymnikowego. 

 

 

 

Puńsk, pow. sejneński, rogownik, fot. A. Gaweł 
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Zdobnictwo architektoniczne rozwinęło się na przełomie XIX i XX wieku, na co złożyło 

się kilka czynników. Do najważniejszych należało pojawienie się odpowiednich narzędzi oraz 

możliwość powszechnego dostępu do desek. Zastąpienie dachów czterospadowych  

i dymnikowych umożliwiło dekorację szczytu, który stał się najbardziej ozdobną częścią 

budynku mieszkalnego. Sprzyjało temu także sama orientacja domu, który zgodnie z tradycją 

był skierowany właśnie szczytem w stronę drogi przechodzącej przez wieś. Najprostszy,  

a zarazem jeden z najstarszych sposobów szalunku szczytu polegał na przybiciu desek w pionie 

na całej jego wysokości. Znacznie rzadziej mocowano je w układzie poziomym i skośnie, 

zazwyczaj pod kątem 45°. Na początku XX wieku wykształcił się najbardziej typowy sposób 

szalowania szczytu z podziałem na dwa główne pola zdobnicze – górne w kształcie trójkąta  

i bezpośrednio do niego przylegające – dolne, w kształcie trapezu. Górne pole szalowano 

zazwyczaj deskami w układzie skośnym, najczęściej w jodełkę, natomiast dolne dzielono na 

mniejsze kwatery o naprzemiennym układzie desek szalunku. W górnym polu zdobniczym 

układano też z deseczek szalunku jeden z bardziej charakterystycznych na Podlasiu motywów 

zdobniczych - wschodzącego słońca w formie półokręgu z rozchodzącymi się półkoliście 

promieniami. W kompozycji szalunku szczytu można wyróżnić pionową oś symetrii, która 

przebiegała przez kalenicę dachu. Na zachodzie Podlasia dolne zakończenie desek szalunku 

szczytu było nieco wysunięte na zewnątrz w stosunku do płaszczyzny ścian. Każda z desek 

miała wycięte takie samo kształtowe zakończenie, co w efekcie końcowym dawało efekt 

szerokiego ornamentu pasowego.  
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Zabiele, pow. moniecki, szalunek szczytu budynku mieszkalnego, fot. A. Gaweł 

 

Kruszewo, pow. białostocki, szalunek szczytu z motywem wschodzącego słońca, fot. A. Gaweł 
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Saki, pow. hajnowski, szalunek szczytu dwupłaszczyznowy, fot. A. Gaweł 

 

Czyże, pow. hajnowski, ozdobne szalowanie szczytu, fot. A. Gaweł 

W każdym szczycie znajdował się otwór oświetleniowy poddasza, przy czym  

w najstarszej formie miał on zazwyczaj kształt okrągły lub trójkątny, znacznie rzadziej krzyża. 

Bywało, że otwory te były zdwojone. W dalszym rozwoju otwory zostały zastąpione małymi, 

kwadratowymi okienkami, podzielonymi na cztery kwatery. W okresie międzywojennym okna 
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szczytowe miały jeszcze większą powierzchnię i typowy układ prostokątnych kwater – na górze 

jedno poziome, w dole dwa pionowe. W najbardziej ozdobnych szczytach znajdowały się dwa 

okna w poziomym układzie. Okna szczytowe zdobiono przybijając wokół nich profilowanie 

wycięte deski, które niekiedy przybierały formę nad- i podokiennika.  

 
Wojszki, pow. białostocki, okno poddasza, fot. A. Gaweł 
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W dwuspadowych dachach krytych strzechą istniała konieczność zabezpieczenia 

krawędzi dachu deskami chroniącymi poszycie przed silnym wiatrem. Ze względu na ich 

funkcję nazwano je wiatrownicami. Z czasem przestały one pełnić funkcję ochronną a stały się 

tylko detalem zdobniczym. Wiatrownice dekorowano wycinając w ich dolnej krawędzi liniowy 

ornament, który składał się z szeregu otworów o kształcie kolistym, trójkątnym lub o bardziej 

skomplikowanym profilu. Dolne zakończenia wiatrownic uzyskiwały niekiedy bardzo ozdobne 

formy, geometryczne, np. grotu lub zoomorficzne, np. wiewiórki.  

 

 

Chodorówka Stara, pow. sokólski, wiatrownica, fot. A. Gaweł 
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Nowiny Zdroje, pow. moniecki, wiatrownica, fot. A. Gaweł 

 

Wojszki, pow. białostocki, wiatrownica, fot. A. Gaweł 

W szczególnie bogato zdobionych szczytach wycinano ażurowe zwieńczenia, które 

mocowano nad oknami szczytowymi. Miały one kształt trójkątny z wyraźnie zaznaczoną 

pionową osią symetrii. Kompozycje zdobnicze zwieńczeń szczytowych opierały się na 

motywie giętych wici roślinnych, w które często były wplecione kontury ptaków, znacznie 

rzadziej innych zwierząt.  
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Czyże, pow. hajnowski, zwieńczenie szczytu, fot. A. Gaweł 

 

Zbucz, pow. hajnowski, zwieńczenie szczytu, fot. A. Gaweł 
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Charakterystycznym detalem zdobniczym budynków mieszkalnych były listwy 

przybijane wzdłuż krawędzi okapu. W ich dolnej krawędzi wycinano ornament pasowy, 

najczęściej z motywami geometrycznymi, który przybierał w całości ząbkowany wygląd. Dość 

często listwy podokapowe zdwajano, co wpływało na jeszcze mocniejszy wyraz plastyczny 

tego detalu zdobniczego. Listwy podokapowe szczególnie często występowały w zdobnictwie 

domów na obszarze gmin Bielsk Podlaski, Czyże oraz Narew, czyli w powiatach bielskim  

i hajnowskim. 

 
Hryniewicze Duże, pow. bielski, listwy podokapowe, fot. A. Gaweł 
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Kożyno Duże, pow. bielski, listwy podokapowe, fot. A. Gaweł 

 Zdobnictwo okien w tradycyjnej formie ogranicza się do mocowania nad ich górną 

krawędzią nadokienników, pod dolną podokienników oraz okiennic wzdłuż pionowych ich 

krawędzi. Nadokienniki wyróżniają się wyjątkowym bogactwem motywów zdobniczych, przy 

czym zdecydowanie dominują geometryczne i fitomorficzne, najczęściej łączone ze sobą.  

W ich kompozycji główną rolę gra symetria, z pionową osią przebiegającą w połowie ich 

długości, co jest wynikiem zastosowania do ich wykonania szablonów. Najbardziej typowa 

forma nadokiennika spotykana na środkowym Podlasiu (okolice Bielsk Podlaskiego  

i Hajnówki) przedstawia zwrócone do siebie dwa ptaki siedzące na stylizowanej wici roślinnej. 

Istnieje wiele wariantów tego nadokiennika występujących w całym regionie. Znacznie 

skromniejsze w swoim wyrazie estetycznym są podokienniki, których zdobienie ograniczało 

się do ornamentu liniowego czyli jednego bądź dwóch rzędów okrągłych bądź kwadratowych 

otworów z naprzemiennymi ząbkami o podobnym kształcie. Zdobnictwo okiennic polegało 

głównie na kontrastowym malowaniu płycin, czy też - uściślając - ich wąskiego obramowania 

w stosunku do ram. Warto tu zwrócić uwagę na istnienie dwóch podstawowych schematów 

układu płycin w okiennicach. W zdecydowanie najpopularniejszym na całym Podlasiu  

w każdej okiennicy można wyróżnić cztery prostokątne pola płycinowe, przy czym na górze  

i dole są one zorientowane poziomo, a pośrodku dwa w orientacji pionowej. W drugim, wydaje 
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się starszym i częściej występującym na zachodzie regionu, w każdym skrzydle znajdowały się 

dwie prostokątne płyciny w układzie pionowym. 

 

Ciemne, pow. sokólski, okno z nadokiennikiem, fot. A. Gaweł 
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Rutkowszczyzna, pow. sokólski, nadokiennik, fot. A. Gaweł 

 

Janowo, pow. hajnowski, nadokiennik, fot. A. Gaweł 
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Ciełuszki, pow. białostocki, okno z okiennicami, zdobione nadokiennikiem, fot. A. Gaweł 

 

Dolistowo Stare, pow. moniecki, okno z okiennicami, zdobione nadokiennikiem, fot. A. Gaweł 
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 Już w XIX wieku w wielu budynkach mieszkalnych przysiółków drobnoszlacheckich 

zewnętrzne drzwi miały bardzo dekoracyjny wygląd. Były to drzwi dwuwarstwowe. Pierwszą 

warstwę tworzyły dwie-trzy deski w układzie pionowym, do których przybijano deseczki 

szalunku ułożone w różnorodne kompozycje, najczęściej zbliżone do rombu lub dwóch 

rombów. W ich centralnym punkcie techniką snycerską wycinano koło z rozchodzącymi się 

dookolnie promieniami. Do symboliki solarnej nawiązywał też motyw wschodzącego słońca - 

przedstawiany w kształcie półokręgu z półkoliście rozchodzącymi się promieniami. Do 

najbardziej efektownych motywów zdobniczych drzwi należała gwiazda, zazwyczaj 

ośmioramienna, z centralnym snycerskim detalem w formie rozety. Często drzwi szalowane 

wyróżniały się też ozdobnym układem kowalskich gwoździ z dużymi łebkami, które tworzyły 

symetryczne układy z pojawiającym się najczęściej znakiem krzyża. Innym kowalskim detalem 

zdobniczym były w tego typu drzwiach wykładki zamków zapadkowych. Przedstawiały one 

zazwyczaj kontur liścia bądź głowy ptaka, rzadziej innych zwierząt lub krzyż.  

 

Lewki, pow. bielski, drzwi ozdobnie szalowane, fot. A. Gaweł 
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Muzeum Rolnictwa w Ciechanowcu, drzwi ozdobnie szalowane, fot. A. Gaweł 

Od początku ubiegłego wieku coraz częściej w domach wstawiano drzwi o konstrukcji 

ramowo-płycinowej, zwaną również filongową. Ramę tych drzwi stanowiły grubsze deski  

a powierzchnię wewnętrzną wypełniały cieńsze płyciny. Zazwyczaj w jednym skrzydle były 

dwie lub trzy płyciny o prostokątnym kształcie. Płyciny mogły mieć również profilowane 

kształty, np. z łukowatymi krótszymi krawędziami. Drzwi płycinowe często wykonywano  

w wersji dwuskrzydłowej, co miało także wpływ na ich walory estetyczne poprzez wyraźną oś 

symetrii. Powierzchnię drzwi malowano w jednym kolorze, bądź w sposób kontrastowy 

wyodrębniano kształt płycin. Dodatkowym elementem zdobniczym drzwi płycinowych były 

przeszklenia ich górnej połowy, w których wprowadzano szprosami podziały na mniejsze 

kwatery. 
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Dolistowo Stare, pow. moniecki, drzwi, płycinowe, dwuskrzydłowe, fot. A. Gaweł 
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Rutkowszczyzna, pow. sokólski, drzwi płycinowe, dwuskrzydłowe, fot. A. Gaweł 
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Zdobienie naroży było możliwe od czasu, kiedy wystające poza płaszczyznę ścian końce 

belek zrębowych były ścinane, co umożliwiło przybijanie do nich desek szalunku. W drugiej 

połowie XIX wieku na pograniczu mazowiecko-podlaskim bardzo popularne było szalowanie 

naroży w sposób imitujący boniowanie w budynkach murowanych. Zewnętrzna krawędź tego 

szalunku uzyskiwała wtedy falisty kształt. W tym czasie na wschodzie Podlasia deski szalunku 

naroży dekorowano poprzez ząbkowane wycinanie pionowych krawędzi desek szalunku naroży 

oraz przybijanie do ich powierzchni listewek w geometrycznych kompozycjach. Już na 

początku XX wieku wykształcił się typowy schemat zdobienia naroży z podziałem na trzy-

cztery pola zdobnicze, utworzone przez przybite wzdłuż ich krawędzi profilowane listwy 

tworzące rodzaj ramki. Wysokość położonego najniżej pola wyznaczała odległość między 

podwaliną a dolną krawędzią okna. Typowym detalem zdobniczym na tym polu była szeroka 

listwa o przekroju poprzecznym trójkątnym z ząbkowaną górną krawędzią. Motywy detali 

zdobniczych w narożach cechowały się wyjątkową różnorodnością, jednak można wśród nich 

zauważyć zdecydowaną przewagę geometrycznych i fitomorficznych. Niemal we wszystkich 

jest widoczna podwójna symetria – w pionie i w poziomie, co wynika z zastosowania 

szablonów przy ich wykonaniu. Z motywów zoomorficznych najczęściej pojawiały się ptaki, 

wśród których można zidentyfikować orły, koguty i gołębie. Dekoracyjne walory detalu 

wzmacniano malując go w sposób kontrastowy z tłem, dominowały tu kolory takie jak: biały, 

odcienie brązu, zielony, żółty, biały i niebieski. 
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Hryniewicze Duże, pow. bielski, naroże domu, fot. A. Gaweł 
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Trześcianka, pow. hajnowski, naroże domu, fot. A. Gaweł 
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Ciełuszki, pow. białostocki, detal naroża, fot. A. Gaweł 
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Zbucz, pow. hajnowski, detale zdobnicze naroża, fot. A. Gaweł 

 Zdobnictwo ganków polegało na profilowaniu pionowych słupków, na których wspierał 

się ich daszek oraz umieszczeniu w szalunku ganku ozdobnie wyciętych desek – balasek. Część 

ganków posiadało więcej detali zdobniczych, np. ażurowo wycięte deski przybite do słupków 

tuż przy ich górnym zakończeniu, czy też kształtowo wycięte szczeble balustrady. Wzdłuż 

krawędzi okapu daszku ganku i dolnej krawędzi frontonu przybijano listwy podokapowe  
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z ornamentyką liniową. Detale zdobnicze przybijano również do frontonów ganków, były to 

niekiedy finezyjne kompozycje z motywami roślinnymi. 

 

Trywieża, pow. hajnowski, ganek, fot. A. Gaweł 
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Nowoberezowo, pow. hajnowski, ganek, fot. A. Gaweł 

 

Zbucz, pow. hajnowski, zwieńczenie ganku, fot. A. Gaweł 
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Nowoberezowo, pow. hajnowski, ganek, fot. A. Gaweł 

 

Morze, pow. hajnowski, fronton ganku, fot. A. Gaweł 
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Pawełki, pow. sokólski, ganek, fot. A. Gaweł 

 

Począwszy od okresu międzywojennego w wiejskim budownictwie na Podlasiu coraz 

częściej przy drzwiach zewnętrznych zamiast ganków stawiano werandy, które miały 

całkowicie zabudowane ścianki, przy czym w górnej ich części były one przeszklone. Właśnie 

te przeszklone powierzchnie stanowiły ich najbardziej efektowny walor dekoracyjny. Składały 

się one niejednokrotnie z stu lub więcej szybek, niekiedy kolorowych, o bardzo różnorodnych 

kształtach, od prostokątnych, kwadratowych i trójkątnych począwszy po łukowato zaokrąglone 

i posiadające nieregularne kształty. Szybki osadzone były w szprosach o odpowiednich 

profilach, które malowano w jasnym kolorze (najczęściej białym) mocno kontrastującym  

z ciemniejszą taflą szkła. 
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Nowoberezowo, pow. hajnowski, weranda, fot. A. Gaweł 

 

Nowoberezowo, pow. hajnowski, weranda, fot. A. Gaweł 
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Stary Kornin, pow. hajnowski, weranda, fot. A. Gaweł 

 

Ciełuszki, pow. białostocki, weranda, fot. A. Gaweł 
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Giby, pow. sejneński, weranda, fot. I. Górska 

 

Brody, pow. sokólski, weranda, fot. I. Górska 
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13. Mała architektura 

Zagroda wiejska składała się nie tylko z budynków, ale też z mniejszych obiektów, które 

pełniły różnorodne funkcje. W literaturze przedmiotu określa się je terminem „mała 

architektura”, co przede wszystkim nawiązuje do wielkości tych obiektów. Zazwyczaj zalicza 

się do nich ogrodzenia wraz z furtkami i bramami, studnie, ustępy, psie budy, ule, gołębniki, 

suszarnie serów i brogi. Oczywiście wymienione obiekty nie stanowią pełnego katalogu małej 

architektury, w obrębie zagrody znajdowały się też chociażby tak bardzo typowe w podlaskim 

krajobrazie obiekty sakralne, takie jak kapliczki, jak również przydrożne krzyże.  

Ogrodzenia 

Teren niemal każdej zagrody był wyznaczony, przynajmniej od strony wiejskiej drogi, 

ogrodzeniem. Było ono niezbędne chociażby ze względu na zwierzęta gospodarskie, które 

miały dzięki niemu ograniczoną możliwość poruszania się między obszarem zagrody  

a publiczną drogą. Ogrodzenia oddzielały również przydomowe ogródki warzywno-kwiatowe. 

Najprostsze wykonywano z poziomych żerdzi osadzonych przy końcach na pionowych, 

naturalnie rozdwojonych drążkach. Żerdzie te mogły być również przybite do pionowych 

drążków. Płoty żerdziowe były często spotykane przy drogach prowadzących do wsi. Do okresu 

międzywojennego na Podlasiu bardzo powszechne było ogrodzenie  wykonane z gałęzi 

(najczęściej wierzby szarej - łozy) przeplecionych przez dwie poziome żerdzie przybite na 

końcach do pionowych słupów. Ogrodzenie tego typu było z jednej strony bardzo łatwe do 

wykonania, a z drugiej dość trwałe – mogło służyć bez naprawy nawet do dwudziestu lat. Inny 

rodzaj ogrodzenia plecionego, zwany płotem koszowym, był mniej popularny. Konstrukcja 

tego płotu opierała się na wkopanych w ziemię słupkach między którymi przeplatano poziomo 

gałązki najczęściej wierzby, leszczyny lub brzozy. Ogrodzenia z gałęzi zostały wyparte przez 

płot sztachetowy, w którym niekiedy wycinano kształtowo górne zakończenie sztachet, co 

nadawało im formę bardziej ozdobną. Płotem sztachetowym grodzono zagrody od strony 

wjazdu z wiejskiej drogi, która była uważana za najbardziej reprezentacyjną. W ogrodzeniach 

znajdowały się furtki i bramy, przy czym te ostatnie miały niekiedy formę dwuskrzydłowych 

wrót z dwuspadowym daszkiem. Tego rodzaju bramy spotykane były tylko w zamożnych 

gospodarstwach. Współcześnie dominują ogrodzenia z siatki metalowej, dość często można 

spotkać również ogrodzenia betonowe. 
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Podlaskie Muzeum Kultury Ludowej, pleciony płot typu laskowego, fot. A. Gaweł 

 

Sioło Budy, pow. hajnowski, płot pleciony typu koszowego, fot. A. Gaweł 
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Brody, pow. sokólski, płot sztachetowy, fot. I. Górska 

 

Jaminy, pow. augustowski, płot sztachetowy, fot. I. Górska 
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Czyże, pow. hajnowski, płot sztachetowy, fot. A. Kułak 
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Krzywa, pow. bielski, płot sztachetowy, fot. A. Kułak 

 

Zbucz, pow. bielski, płot sztachetowy, fot. A. Kułak 
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Studnie 

Jeszcze w początkach XX wieku na wsi podlaskiej studnie kopano prawie wyłącznie  

w miejscach ogólnodostępnych, tak aby mogli korzystać z nich mieszkańcy kilku najbliższych 

zagród. Przy studniach umieszczano często koryta do pojenia zwierząt, dlatego znajdowały się 

w miejscach dostępnych dla wielu gospodarzy. Na Podlasiu do połowy ubiegłego wieku 

dominowały studnie z żurawiem. Do pionowego słupa z naturalnie rozdwojonym górnym 

zakończeniem mocowano ruchomo za pomocą stalowej osi długie ramię zakończone z jednej 

strony drążkiem z hakiem, na którym wieszano drewniane wiadro, z drugiej natomiast był 

zamocowany obciążnik z drewna lub kamienia ułatwiający podnoszenie obciążonego wodą 

wiadra. Studnie do okresu międzywojennego nie posiadały betonowych cembrowin, ich ścianki 

były wykonane z drewnianych bali, rzadziej wykładano je kamieniami. W tym pierwszym 

przypadku miały przekrój kwadratowy, a w tym drugim okrągły. Od połowy ubiegłego stulecia 

studnie kopano już w każdym gospodarstwie, miały one betonowe cembrowiny, a były nakryte 

drewnianym daszkiem. W ich wnętrzu znajdował się drewniany kołowrót poruszany stalową 

korbą, na który nawijano łańcuch z zamocowanym wiadrem.  

 

Skansen Architektury Drewnianej Ludności Ruskiej Podlasia w Białowieży, studnia z żurawiem,  

fot. A. Kułak 
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Wojtachy, pow. sokólski, studnia z żurawiem, fot. I. Górska 

 

Gilbowszczyzna, pow. sokólski, Studnia z drewnianymi cembrowinami, fot. A. Gaweł 
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Rutkowszczyzna, pow. sokólski, studnia z kołowrotem, fot. A. Gaweł 

 

Wojszki, pow. białostocki, studnia z kołowrotem, fot. I. Górska 
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Klukowicze, pow. siemiatycki, szyb w formie walca, obłożony kamieniem polnym. Cembrowina 

drewniana, czworoboczna, z belek łączonych w węgłach na jaskółczy ogon, fot. I. Górska 

 

Klukowicze, pow. siemiatycki, szyb w formie czworoboku, obłożony kamieniem polnym. 

cembrowina drewniana, czworoboczna, z belek łączonych w węgłach na jaskółczy ogon, fot. I. Górska 
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Ule 

Pasieki w obrębie wiejskich zagród pojawiły się w II połowie XIX wieku. Najstarsze 

ule miały formę kłody drewnianej (najczęściej stojącej, rzadziej leżącej) z wyciętym 

wzdłużnym zagłębieniem służącym do mocowania ramki. Zazwyczaj pasieka składała się  

z kilku uli kłodowych. Ule kłodowe zostały zastąpione skrzynkowymi. Ze względu na 

łatwiejszy sposób wykonania uli skrzynkowych pasieki z tym rodzajem uli były większe, 

liczyły od kilkunastu do kilkudziesięciu uli.  

 

Podlaskie Muzeum Kultury Ludowej, pasieka, fot. A. Gaweł 

 

Daniłowce, pow. sejneński, pasieka, fot. I. Górska 
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Krasne, pow. sejneński, pasieka, fot. A. Gaweł 

Gołębniki 

Jako samodzielne obiekty występowały dość rzadko, głównie w obrębie zabudowań 

dworskich. Stawiano je na wysokich słupach w formie zbitych z desek  wielokątnych domków 

z stożkowym daszkiem.  
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Muzeum Rolnictwa w Ciechanowcu, gołębnik, fot. A. Gaweł 

Kurniki 

 Nie były typowymi obiektami w obrębie zagród, występowały w bogatszych 

gospodarstwach. Miały one wygląd  i konstrukcję podobną do małych spichlerzy, w jednym z 

ich boków znajdował się otwór, do którego prowadziła drabinka zbita z desek.  

 

 
Ustępy 

W obrębie zagrody wiejskiej ustępy pojawiły się w okresie międzywojennym, kiedy 

ówczesny premier Sławoj Składkowski wprowadził je nakazem administracyjnym. 
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Powszechnie zwano je sławojkami. Począwszy od lat sześćdziesiątych XX wieku były 

zastępowane przez łazienki, budowane w nowo wznoszonych budynkach mieszkalnych.  

 

Czyże, pow. hajnowski, ustęp, fot. A. Gaweł 
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Sokole, pow. białostocki, ustęp, fot. A. Gaweł 
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Muzeum Rolnictwa w Ciechanowcu, „Sławojka”, fot. A. Gaweł 

 

Podlaskie Muzeum Kultury Ludowej, „Sławojka”, fot. A. Gaweł 
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Brogi (omówione zostały w rozdziale, budynki gospodarcze o małych gabarytach) 
 

Krzyże i kapliczki 

W obrębie wielu zagród, między budynkami mieszkalnymi a drogą, znajdowały się 

przydrożne krzyże i kapliczki. Tradycja ich stawiania sięga co najmniej dwóch stuleci. 

Drewniane krzyże były powszechne na obszarze całego Podlasia, natomiast kapliczki w jego 

części zachodniej. Najstarsze kapliczki miały kształt słupa z wydrążoną górną częścią, w której 

znajdowała się figurka najczęściej św. Jana Nepomucena. Kapliczki murowane mają 

najczęściej formę słupową z ramowym, przeszklonym zwieńczeniem lub wnękową. 

Współcześnie w obrębie zagród można spotkać zarówno krzyże i kapliczki drewniane, 

zazwyczaj starsze, z I. poł. XX wieku, jak i stalowe i murowane z II poł. ubiegłego wieku i 

początku obecnego. 

 

Lipina, pow. sokólski, drewniana, XIX-wieczna kapliczka przy dwóch krzyżach, fot. A. Gaweł 
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Nowoberezowo, pow. hajnowski, krzyż drewniany przed budynkiem mieszkalnym, fot. A. Gaweł 

 

Wojszki, pow. białostocki, zespół krzyży prawosławnych, fot. I. Górska 
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Chodorówka Stara, pow. sokólski, krzyż drewniany z lat 30-stych XX. w., fot. A. Gaweł 
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Horodnianka, pow. sokólski, krzyż z figurą Chrystusa, fot. A. Gaweł 
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Nowiny Kasjerskie, pow. moniecki, krzyż drewniany zdobiony sztucznymi kwiatami, fot. A. Gaweł 
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Kalinówka Królewska, pow. moniecki, kapliczka słupowa, fot. A. Gaweł 
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Knyszyn, pow. moniecki, kapliczka słupowa z rzeźbą św. Jana Nepomucena, fot. A. Gaweł 
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Jatwieź Mała, pow. sokólski, kapliczka słupowa, fot. A. Gaweł 
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Plutycze, pow. bielski, krzyż wotywny usytuowany przy domu, fot. A. Kułak 

 

  



221 
 

14. Zieleń w zagrodzie wiejskiej. 

W krajobrazie wsi nie funkcjonowała w zasadzie zieleń projektowana. Można jednak 

wyodrębnić pewne stałe elementy w krajobrazie takie, jak drzewa przy obiektach sakralnych  

i cmentarzach. W założeniach dworskich organizowane były podjazdy, gazony (z kwietnymi 

klombami lub bez, ze skupiskami drzew i krzewów), aleje dojazdowe, obsadzano drzewami 

drogi dojazdowe. Te formy przetrwały do dnia dzisiejszego. W zagrodach wiejskich 

dominowały formy użytkowe, z czasem również ozdobne takie jak przedogródek. Formy 

użytkowe: warzywnik, zielnik, sad nie zawsze występowały odrębnie. W zagrodach z czasów 

pomiary włócznej zachował się sposób lokowania ogrodów warzywnych. Niewielka szerokość 

wąskich działek wymuszała sytuowanie poszczególnych budynków wzdłuż działki 

siedliskowej, za domem lokowano budynki gospodarcze, za nimi  urządzano ogródki warzywne 

i sady. Za ogrodem w poprzek budowano stodołę, za którą biegła droga zagumienna. Wincenty 

Krzysztofik w monografii wsi Jasionówka z 1933 r. pisał „ Domy mieszkalne są zazwyczaj 

nieco od ulicy oddalone, jakieś 5-6 metrów i przed oknami urządzony mają ogródek kwiatowy. 

Co innego, że tam czasami zamiast kwiatów rośnie pokrzywa, ale bywa i lepiej, zawsze jest 

kilka drzewek, przeważnie owocowych, a czasami krzak bzu czy jarzębiny. Ogródek taki 

zawsze otoczony jest sztachetami. Patrzącemu wzdłuż ulicy na pierwszym planie rzuca się  

w oczy dużo zieleni, gdyż oprócz tych drzewek w ogródku zawsze w ogrodach przy ulicy 

widzimy dzikie rozłożyste grusze lub szereg wiśni, czasem topoli. ” 

 

Koźliki, pow. hajnowski, zieleń w zagrodzie wiejskiej, fot. A. Kułak 
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Ploski, pow. bielski, zieleń w zagrodzie wiejskiej, fot. A. Kułak 

 

16.1. Przedogródek 

Tradycyjny wiejski przedogródek to niewielka przestrzeń pomiędzy drogą wiejską  

a domostwem odgrodzonym płotem, często również droga prowadząca od furtki/bramki do 

wejścia usytuowanego w tylnej lub bocznej .ścianie chałupy. Na niewielkiej rabacie sadzono 

kwiaty, które odpowiadały pewnej logice (pokroju, barwy, zapachu). Jednym z najbardziej 

charakterystycznych akcentów wiejskiego przedogródka były okazałe, strzeliste malwy, 

których kolorowe, duże kwiaty przez całe lato zdobiły bielone ściany domów i drewniane 

ogrodzenia. Do tradycyjnych roślin spotykanych w podlaskich przedogródkach zaliczamy: 

bodziszki, chabry, dzwonki, jesienne astry, lilie, łubin, maki, nachyłki, ostróżki, piwonie, 

margerytki, dalie i wiosenne kwiaty cebulkowe. Znajdziemy także rośliny jedno- bądź 

dwuletnie: bratki, cynie, groszek pachnący, kosmosy (czyli onętki), floksy wiechowate 

(których okazałe kwiatostany przez cale lato zachwycają żywymi barwami), lwie paszcze, 

maciejki, nagietki, nasturcje, niezapominajki, słoneczniki, margerytki (złocienie właściwe). 

Większość tych roślin wysiewa się samoistnie zapewniając co r. piękną kompozycję. Np. 

nagietki nie zimują, ale doskonale się rozsiewają i poza funkcją ozdobną pełnią też rolę rośliny 

leczniczej (warto nadmienić, że chętnie uprawiano inne zioła takie jak mięta pieprzowa, 

szałwia, melisa, rozmaryn, ruta). Łubin sadzono w sąsiedztwie drzew owocowych, aby 

zapachem zwabiał owady zapylające kwiaty na drzewach. W przydomowych ogródkach 

wiejskich, było też miejsce na odrobinę egzotyki, w postaci pięknych lilii tygrysich, popularnie 
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nazywanych smolinosami, było też miejsce na pojedyncze drzewa i krzewy owocowe 

(porzeczki, agrest) czy pachnące krzewy (lilaki, jaśminowce). Nie ma historycznych przekazów 

komponowania przedogródków, to pozostawało w gestii i fantazji gospodyni domu. Szczególne 

wrażenie robią przedogródki we wsiach o zwartej zabudowie, gdzie domy są usytuowane 

szczytem do drogi. 

 

Brody, pow. sokólski, zieleń w zagrodzie wiejskiej, przedogródek, fot. I. Górska 
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Ploski, pow. bielski, zieleń w zagrodzie wiejskiej, przedogródek, fot. A. Kułak 

 

Ploski, pow. bielski, zieleń w zagrodzie wiejskiej, przedogródek, fot. A. Kułak 
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Plutycze, pow. bielski, zieleń w zagrodzie wiejskiej, przedogródek, fot. A. Kułak 

 

Plutycze, pow. bielski, Zieleń w zagrodzie wiejskiej, przedogródek, fot. A. Kułak 
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Rajsk, pow. bielski, zieleń w zagrodzie wiejskiej, przedogródek, fot. A. Kułak 



227 
 

 

Zbucz, pow. hajnowski, zieleń w zagrodzie wiejskiej, przedogródek, fot. A. Kułak 

 

Wojszki, pow. białostocki, przedogródek z bielonymi drzewkami owocowymi, fot. I. Górska 
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14.2. Ogród warzywny. 

Ogrody warzywne to zieleń o charakterze użytkowym, ich lokalizacja i wielkość 

uzależniona była od potrzeb użytkowników. Były lokowane w sąsiedztwie obejścia, często na 

polu przeznaczonym pod rośliny okopowe (np. obok kartofli), gdzie wytyczano niewielki 

obszar pod uprawę wszystkich rodzajów warzyw. Te praktyki stosowane są do dnia 

dzisiejszego. W małych gospodarstwach warzywniki i zielnik były traktowane łącznie. Często 

zielnik lokowany był w przedogródku. W. Krzysztofik w l. 30. XX w. tak pisał o wiejskich 

ogrodach warzywnych : Poważniej traktuje się kapustę, buraki i cebulę dla codziennego użytku, 

resztę sadzi się jako dodatek, który sadzi się w ogrodzie raczej dla zwyczaju i urozmaicenia 

ogrodu niż dla potrzeby spożywania. Tutejsze ogrody warzywne są całkowitym 

odzwierciedleniem kuchni prostej i jednostajnej w ciągu całego r.. (…) Bardziej jeszcze niż 

urozmaicenie- potrzebny jest porządek w ogrodzie warzywnym, nadający zawsze pewien 

estetyczny wygląd ogrodowi, jaki odznaczają się zwykle  kultury wysoko postawione.” 

 

 

Giby, pow. sejneński, Zieleń w zagrodzie wiejskiej, warzywnik, fot. I. Górska 
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Giby, pow. sejneński, zieleń w zagrodzie wiejskiej, warzywnik, fot. I. Górska 

 
Plutycze, pow. bielski, przedogródek- uprawa pomidorów pod okapem domu, fot. A. Kułak 
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14.3. Sad. 

Uprawa owoców została rozpropagowana w 2. poł. XIX wieku. Sady owocowe 

przybierały wielkość uzależnioną od typu zabudowy. We wsiach o zwartej zabudowie 

ograniczano się do kilku drzew posadzonych w przedogródku lub obejściu. W zabudowie 

zagrodowej sady zakładane były w pobliżu obejścia. Często były grodzone płotami. Jak pisał 

w 1933 r. W. Krzysztofik „Popularne były odmiany mrozoodporne, z grusz najczęściej 

wiśniówki, jałowcówki, sapieżanki tzw. skorośpiejki. Z jabłek antonówki, cukrówki, jabłka 

rajskie- najwięcej gatunki letnie. Obok tego było zazwyczaj w sadzie kilka drzewek czereśni, 

kilka a czasem kilkanaście śliw węgierek lub renklod, ale najwięcej miejsca zwłaszcza na 

skrajach ogrodów zajmowały  wiśnie, obok dzikich grusz. Wiosną i latem cała wieś formalnie 

była zatopiona w zieleni. W czasie kwitnienia zwłaszcza przedstawiał się przyjemny dla oka 

widok.” W licznych sadach stały pasieki. Drzewa owocowe chroniono od ran mrozowych 

poddając je bieleniu (pomalowane na biało fragmenty drzew odbijają promienie słoneczne, nie 

dopuszczając do nagrzania kory), co stało się charakterystycznym symbolem wiejskiego 

krajobrazu. Młode drzewa przed mrozem otulano chochołem słomianym. 

 

Białogóry, pow. sejneński, zieleń w zagrodzie wiejskiej, sad, fot. I. Górska 
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Daniłowce, pow. sejneński, zieleń w zagrodzie wiejskiej, sad, fot. I. Górska 

 

Zbucz, pow. hajnowski, zieleń w zagrodzie wiejskiej, sad, fot. A. Kułak 
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Zbucz, pow. hajnowski, zieleń w zagrodzie wiejskiej, sad, fot. A. Kułak 
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16. SPIS ILUSTRACJI I FOTOGRAFII 

Krajobraz wsi województwa podlaskiego: 

 Mapa województwa podlaskiego, oprac. T. Popławski 
 Dzisiejsze województwo podlaskie (podział na powiaty) 

Krótki rys historyczny: 

 Ziemie województwa podlaskiego w latach 1520-1566 , oprac. J. Wiśniewski 
 Podziały administracyjne XVI-XVIII w., oprac. J. Wiśniewski 
 Dzisiejsze województwo podlaskie na tle podziałów administracyjnych  

I Rzeczypospolitej. (Historia województwa podlaskiego, Białystok 2010) 
 Ziemie dzisiejszego województwa podlaskiego na mapie dawnej Rzeczypospolitej. Stan 

z 1619 r. 
 Granice obwodu białostockiego w 1820 r. 
 Województwo augustowskie w Królestwie Polskim 1830 (ziemie dzisiejszego 

województwa podlaskiego) 
 Obwód białostocki 
 Gubernia augustowska w 1851 r. (ziemie dzisiejszego województwa podlaskiego) 
 Ziemie obecnego województwa podlaskiego na tle podziału administracyjnego po 1866 

r. (Historia województwa podlaskiego, red. A Dobroński, Białystok 2010. 
 Dawne podziały administracyjne obszaru woj. Podlaskiego (L. Kosiński, Miasta 

województwa białostockiego, Warszawa 1962) 
 Daty lokacji miast białostockich (L. Kosiński, Miasta województwa białostockiego, 

Warszawa 1962) 
 Ziemie obecnego województwa podlaskiego na tle podziału administracyjnego po 

1866r. (Historia województwa podlaskiego, red. A Dobroński, Białystok 2010.) 

Układy przestrzenne wsi: 

 Rozmieszczenie typów kształtu wsi Europy Środkowej wg B. Zaborski, (O kształtach 
wsi w Polsce i ich rozmieszczeniu, Kraków 1927) 

 Pow. zambrowski, przysiółki drobnoszlacheckie 
 Pow. wysokomazowiecki, przysiółki 
 Przysiółki drobnoszlacheckie: Sikory w pow. wysokomazowieckim i Cibory w pow. 

białostockim 
 Dolistowo, Zabiele, pow. moniecki 
 Hermanówka, Kudrycze, pow. białostocki 
 Zawady, pow. białostocki 
 Hornowo, pow. siemiatycki 
 Pow. wysokomazowiecki, wsie rzędówki 
 Targonie Wielkie, Łaś Toczyłowo, pow. białostocki 
 Paproć Duża, pow. zambrowski 
 Soce, pow. hajnowski 
 Ryboły, pow. białostocki  
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 Wojszki, pow. białostocki 
 Trześcianka, pow. hajnowski 
 Czyże, pow. hajnowski 
 Plutycze, pow. bielski 
 Pow. sejneński, wsie kolonijne 
 Pow. augustowski, wsie kolonijne 
 Pow. białostocki, przykłady osad kolonijnych 
 Czarna Średnia, pow. siemiatycki, widok ogólny na wieś ulicówkę, fot. A. Kułak 
 Dobry Las, pow. łomżyński, ulica wiejska (wieś ulicówka), fot. J. Kotyńska-Stetkiewicz 
 Giby, pow. sejneński, widok na zabudowę kolonijną, fot. I. Górska 
 Giby, pow. sejneński, zabudowa kolonijna, fot. I. Górska 
 Hornowo, pow. siemiatycki, widok ogólny na wieś ulicówkę, fot. A. Kułak 
 Krzywa, pow. bielski, widok na wieś ulicówkę od strony pól, fot. A. Kułak 
 Krzywa, pow. bielski, widok ogólny na wieś ulicówkę, fot. A. Kułak 
 Ploski, pow. bielski, zabudowa wsi szeregówki, fot. A. Kułak 
 Plutycze, pow. bielski, wieś o układzie szeregowym, fot. A. Kułak 
 Soce, pow. hajnowski, widok ogólny na wieś szeregówkę, fot. A. Kułak 
 Wojszki, pow. białostocki, zabudowa wsi szeregówki, widok ogólny, fot. I. Górska 
 Zbucz, pow. hajnowski, zabudowa ulicówki, fot. A. Kułak 

Układy przestrzenne zagród 

Zagrody we wsiach szeregówkach (Białostocczyzna, Kurpiowszczyzna): 

 Schemat zagrody szeregowej, oprac, A. Kułak 
 Czyże, pow. hajnowski, zagroda z sadem we wsi szeregówce, fot. A. Kułak 
 Ploski, pow. bielski, zagroda we wsi szeregówce, fot. A. Kułak 
 Ploski, pow. bielski, zagroda we wsi szeregówce, fot. A. Kułak 
 Czyże, pow. hajnowski, budynki gospodarcze wokół podwórza we wsi szeregówce, fot. 

A. Kułak 
 Kuraszewo, pow. hajnowski, zagroda we wsi szeregówce, fot. A. Kułak 
 Stary Kornin, pow. hajnowski, rozbudowana zagroda we wsi szeregówce (stodoła, 

garaż, dwa budynki inwentarskie, spichlerz, sławojka), fot. A. Kułak 
 Koźliki, pow. hajnowski, gospodarcza część zagrody z domem po przeciwnej stronie 

drogi, 
fot. A. Kułak 

 Hornowo, pow. siemiatycki, zagroda we wsi ulicówce, fot. A. Kułak 
 Dobry Las, pow. łomżyński, zagroda kurpiowska (dom, budynek inwentarski, stodoła),   

fot. J. Kotyńska-Stetkiewicz 
 Dobry Las, pow. łomżyński, część gospodarcza zagrody kurpiowskiej, fot. J. Kotyńska-

Stetkiewicz 

 Dobry Las, pow. łomżyński, zagroda kurpiowska, fot. J. Kotyńska-Stetkiewicz 

 Skansen Kurpiowski w Nowogrodzie, zagroda kurpiowska z chałupą z Baranowa, fot. 
J. Kotyńska-Stetkiewicz 

 



238 
 

Zagrody wydłużone typu bielsko-hajnowskiego (Białostocczyzna): 

 Schemat zagrody wydłużonej, oprac, A. Kułak 
 Ryboły, pow. białostockie, fot. A. Gaweł 

 Ploski, pow. bielski, zagroda wydłużona, fot. A. Kułak 
 Cieśnisk Wielki, pow. sokólski, fot. A. Gaweł 

Przysiółki drobnoszlacheckie (Wschodnie Mazowsze, Południowo-zachodnie Podlasie): 

 Rozplanowanie przysiółka szlacheckiego (M. Pokropek, T. Strączek, Osadnictwo i 
tradycyjne budownictwo drewniane okolic Ciechanowca na przykładzie przysiółków 
drobnoszlacheckich Piętki i Twarogi w woj. łomżyńskim, „Rocznik Białostocki”, 1993, 
t. 18) 

 Muzeum Rolnictwa w Ciechanowcu, zagroda szlachecka, fot. G. Ryżewski 

 Bujenka, pow. wysokomazowiecki, zagroda we wsi drobnoszlacheckiej, fot.  
G. Ryżewski 

 
Osady jednodworcze typu fermowego w zabudowie kolonijnej (Suwalszczyzna): 

 Schemat zagrody jednodworczej (kolonijnej), oprac. A. Kułak 
 Białowierśnie, pow. sejneński, zagroda kolonijna, fot. I. Górska 
 Łopuchowo, pow. suwalski, zagroda kolonijna, fot. A. Gaweł 
 Maszutkinie, pow. suwalski, zagroda kolonijna, fot. A. Gaweł 
 Giby, pow. sejneński, zagroda kolonijna, fot. I. Górska 
 Hornowo, pow. siemiatycki, budynki gospodarcze w zagrodzie kolonijnej, fot. A. Kułak 
 Giby, pow. sejneński, zagroda kolonijna,  fot. I. Górska 

 
Bryła domu: 

 Mogilnice, pow. augustowski, dom we wsi ulicówce, fot. I. Górska 

 Lipszczany, pow. augustowski, dom ustawiony kalenicowo do drogi, fot. G. Ryżewski 

 Serski Las, pow. augustowski, dom z dachem dymnikowym, fot. I. Górska 

 Serski Las, pow. augustowski, dom z dachem dymnikowym, fot. I. Górska 

 Kruszyniany, pow. sokólski, dom ustawiony szczytem do drogi, fot. G. Ryżewski 

 Plutycze, pow. bielski, dom z przylegającym budynkiem inwentarskim, fot. A. Kułak 

 Plutycze, pow. bielski, dom we wsi szeregówce, fot. A. Kułak 

 Plutycze, pow. bielski, dom we wsi szeregówce, fot. A. Kułak 

 Nowoberezowo, pow. hajnowski, dom we wsi szeregówce, fot. A. Kułak 

 Czyże, pow. hajnowski, dom we wsi szeregówce, fot. A. Kułak 

 Czarna Średnia, pow. siemiatycki, dom ustawiony kalenicowo do drogi, fot. A. Kułak 

 Czarna Średnia, pow. siemiatycki, murowany dom we wsi szeregówce, fot. A. Kułak 

 Krasne, pow. augustowski, dom z gankiem, fot. G. Ryżewski 

 Nowe Leśne Bohatery, pow. augustowski, dom z werandą, fot. G. Ryżewski 

 Radzie, pow. moniecki, dom ustawiony kalenicowo do drogi, fot. G. Ryżewski 
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 Białousy, pow. sokólski, domu murowany z gankiem i werandą, fot. G. Ryżewski 

 Smogorówka Goniądzka, pow. moniecki, dom z gankiem, fot. G. Ryżewski 

 Smogorówka Goniądzka, pow. moniecki, murowany dom z gankiem, fot.  
G. Ryżewski 

 Smogorówka Goniądzka, pow. moniecki, dom z gankiem, fot. G. Ryżewski 

 Czyże, pow. hajnowski, dom ustawiony kalenicowo do ulicy we wsi szeregówce, fot. 
A. Kułak 

 Kuraszewo, pow. hajnowski, dom ustawiony kalenicowo do ulicy we wsi szeregówce, 
fot. A. Kułak 

 Zbucz, pow. hajnowski, dom ustawiony kalenicowo do ulicy we wsi szeregówce, fot. 
A. Kułak 

 Zbucz, pow. hajnowski, dom ustawiony kalenicowo do ulicy we wsi szeregówce, fot. 
A. Kułak 

 Zbójna, pow. łomżyński, dom z facjatą i dymnikowym dachem, fot. J. Kotyńska-
Stetkiewicz 

 Bujenka, pow. wysokomazowiecki, dom z facjatą, fot. G. Ryżewski 

 Białobrzegi, pow. augustowski, dom z facjatą, fot. I. Górska 

 Białystok (dawniej wieś Dojlidy Górne), pow. białostocki, dom ceglany, fot. A. Kułak 

 Białystok (dawniej wieś Dojlidy Górne), pow. białostocki, dom ceglany, fot. A. Kułak 

 Juchnowiec Dolny, pow. białostocki, dom z barwnej cegły, fot. G. Ryżewski 

 Formy zabudowy mieszkalnej, zasięg występowania 

Chałupa kurpiowska: 

 Skansen Kurpiowski w Nowogrodzie, chałupa z Łysych, fot. J. Kotyńska-Stetkiewicz 
 Skansen Kurpiowski w Nowogrodzie, chałupa z Kadzidła, fot. G. Ryżewski 
 Skansen Kurpiowski w Nowogrodzie, drzwi z chałupy z Gawrych, fot. J. Kotyńska-

Stetkiewicz 
 Skansen Kurpiowski w Nowogrodzie, tradycyjne wnętrze chałupy kurpiowskiej,  

fot. G. Ryżewski 
 Skansen Kurpiowski w Nowogrodzie, tradycyjne wnętrze chałupy kurpiowskiej, 

fot. G. Ryżewski 
 Skansen Kurpiowski w Nowogrodzie, piec we wnętrzu chałupy kurpiowskiej, fot.  

G. Ryżewski 
 Dobry Las, pow. łomżyński, dom ze wsi kurpiowskiej, fot. J. Kotyńska-Stetkiewicz 

Chałupa w zagrodzie wydłużonej: 

 Czyże, pow. hajnowski, chałupa pod jednym dachem z budynkiem inwentarskim, fot. 
A. Kułak 

 Klejniki, pow. hajnowski, chałupa pod jednym dachem z budynkiem inwentarskim, fot. 
A. Kułak 

 Morze, pow. hajnowski, chałupa pod jednym dachem z budynkiem inwentarskim, fot. 
A. Kułak 
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 Mogilnice, pow. augustowski, chałupa pod jednym dachem z budynkiem inwentarskim, 
fot. A. Kułak 

 

Chałupa w przysiółku drobnoszlacheckim: 

 Muzeum Rolnictwa w Ciechanowcu, chałupa z Zarąb, tzw. dwojak, fot. G. Ryżewski 
 Muzeum Rolnictwa w Ciechanowcu, chałupa wyrobnika z Piętek-Gręzek, tzw. trojak,  

fot. G. Ryżewski 
 Bujenka, pow. wysokomazowiecki, chałupa drobnoszlachecka, fot. G. Ryżewski 

 

Chałupa w zagrodzie jednodworczej: 

 Nowy Skazdub, pow. suwalski, dom w zagrodzie kolonijnej, fot. I. Górska 

 Babańce, pow. sejneński, dom w zagrodzie kolonijnej, fot. A. Kułak 

 Remieńkiń, pow. sejneński, dom w zagrodzie kolonijnej, fot. A. Kułak 

 Remieńkiń, pow. sejneński, dom w zagrodzie kolonijnej, fot. A. Kułak 

 Giby, pow. sejneński, dom wg typowego projektu z lat. 30., fot. I. Górska 
 

Formy zabudowy gospodarskiej, zasięg występowania: 

 Mogilnice, pow. augustowski, budynki gospodarcze: drewniane spichrz i suszarnia 
tytoniu, kamienna stodoła, fot. I. Górska 

 Dobry Las pow. łomżyński, budynki gospodarcze w zagrodach kurpiowskich, fot.  
J. Kotyńska-Stetkiewicz 

 Giby pow. sejneński, budynki gospodarcze: inwentarski z glinobitki, drewniane stodoła 
i składzik, fot. I. Górska 

 Ryboły pow. białostocki, budynki gospodarcze usytuowane wzdłuż wąskiej działki 
siedliskowej,  
fot. I. Górska 

 Ryboły pow. białostocki, budynki gospodarcze usytuowane wzdłuż wąskiej działki 
siedliskowej, 
 fot. I. Górska 

 Ryboły pow. białostocki, budynki gospodarcze usytuowane wzdłuż wąskiej działki 
siedliskowej, 
 fot. I. Górska 

 Soce pow. hajnowski, budynki gospodarcze, fot. A. Kułak 
 Wojszki pow. białostocki, budynki gospodarcze na końcu działki siedliskowej, fot.  

I. Górska 

Bryły budynków gospodarskich 

Stodoły: 
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 Muzeum Rolnictwa w Ciechanowcu, Tymianki-Dębosze-stodoła z 1863 r. 
szerokofrontowa, dwuklepiskowa i czterosąsiekowa, Z sąsieków środkowych 
wydzielono dwa spichlerze, pomiędzy którymi znajduje się komórka, fot. G. Ryżewski 

 Skansen Kurpiowski w Nowogrodzie, stodoła, fot. G. Ryżewski 
 Czarna Średnia, pow. siemiatycki, stodoła dwuprzejazdowa, fot. A. Kułak 
 Czarny Las, pow. augustowski, stodoła jednoprzejazdowa, fot. I. Górska 
 Daniłowce, pow. sejneński, Stodoła jednoprzejazdowa, I. Górska 
 Dobry Las, pow. łomżyński, Stodoły jednoprzejazdowe, fot. J. Kotyńska-Stetkiewicz 
 Giby, pow. sejneński, stodoła dwuprzejazdowa, fot. I. Górska 
 Jaminy, pow. augustowski, stodoła dwuprzejazdowa, fot. I. Górska 
 Mogilnice, pow. augustowski, stodoła kamienna, fot. I. Górska 
 Rajsk, pow. bielski, stodoła dwuprzejazdowa z przybudówkami konstrukcji 

szkieletowej, fot. A. Kułak 
 Opartowo, pow. grajewski, stodoła wielosąsiekowa z wydzielonymi boksami dla koni, 

fot. I. Górska 
 Wojszki, pow. białostocki, stodoła dwuprzejazdowa z przybudówkami z betonowymi 

słupami konstrukcyjnymi, fot. I. Górska 
 Ryboły, pow. białostocki, stodoła dwuprzejazdowa, fot. I. Górska 
 Ryboły, pow. białostocki, stodoła w zagrodzie wydłużonej, fot. I. Górska 
 Soce, pow. hajnowski, stodoła jednoprzejazdowa, fot. A. Kułak 
 Soce, pow. hajnowski, stodoła dwuprzejazdowa z przybudówkami dostawionymi do 

szczytu,  
fot. A. Kułak 

 Soce, pow. hajnowski, stodoła dwuprzejazdowa, fot. A. Kułak 
 Czarny Las, augustowski, wierzeje stodoły, fot. I. Górska 
 Giby, sejneński, wierzeje stodoły, fot. I. Górska 
 Giby, sejneński, skobel w wierzejach stodoły, fot. I. Górska 

Spichrze: 

 Skansen Kurpiowski w Nowogrodzie, spichrz, fot. J. Kotyńska-Stetkiewicz 
 Muzeum Rolnictwa w Ciechanowcu, lamus z 1761 r. z Rudki, fot. G. Ryżewski 
 Muzeum Rolnictwa w Ciechanowcu, lamus, fot. G. Ryżewski 
 Muzeum Rolnictwa  w Ciechanowcu, spichrz kurpiowski, fot. G. Ryżewski 
 Czarna Średnia, pow. siemiatycki, spichrz, fot. A. Kułak 
 Daniłowce, pow. sejneński, spichrz z wysuniętym okapem, fot. I. Górska 
 Knyszyn, pow. moniecki, lamus podcieniowy, fot. I. Górska 
 Koźliki, pow. hajnowski, spichrz, fot. A. Kułak 
 Kuraszewo, pow. hajnowski, spichrz, fot. A. Kułak 
 Mogilnice, pow. augustowski, spichrz podcieniowy, fot. I. Górska 
 Mogilnice, pow. augustowski, spichrz kamienny z k. XIX w., fot. I. Górska 
 Mogilnice, pow. augustowski, spichrz kamienny, fot. I. Górska 
 Mogilnice, pow. augustowski, spichrz kamienny z piwnicą, fot. I. Górska 
 Zakale, pow. sokólski, spichlerz kamienny, fot. I. Górska 
 Korycin, pow. sokólski, drzwi spichrza, fot. I. Górska 
 Mogilnice, pow. augustowski drzwi spichrza, fot. I. Górska 

Budynki inwentarskie: 
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 Daniłowce, pow. sejneński, budynek inwentarski z glinobitki, fot. I. Górska 
 Daniłowce, pow. sejneński, budynek inwentarski z glinobitki, fot. I. Górska 
 Daniłowce, pow. sejneński, budynek inwentarski z glinobitki, fot. I. Górska 
 Szołtany, pow. sejneński, budynek inwentarski, fot. I. Górska 
 Osinki, pow. suwalski, budynek inwentarski z glinobitki z „attykiem”, fot. I. Górska 
 Babańce, pow. sejneński, budynek inwentarski, fot. A. Kułak 
 Giby, pow. sejneński, budynek inwentarski, fot. I. Górska 
 Giby, pow. sejneński, budynek gospodarski wielofunkcyjny, fot. I. Górska 
 Jaminy, pow. augustowski, budynek gospodarski wielofunkcyjny, fot. I. Górska 
 Koźliki, pow. hajnowski, budynek inwentarski, fot. A. Kułak 
 Koźliki, pow. hajnowski, budynek inwentarski, fot. A. Kułak 
 Koźliki, pow. hajnowski, budynek inwentarski, fot. A. Kułak 
 Koźliki, pow. hajnowski, budynek gospodarski wielofunkcyjny, fot. A. Kułak 
 Ploski, pow. bielski, budynek inwentarski, fot. A. Kułak 
 Rajsk, pow. bielski, budynek inwentarski, fot. A. Kułak 
 Zbucz, pow. hajnowski, budynek gospodarski wielofunkcyjny, fot. A. Kułak 
 Soce, pow. hajnowski, budynek inwentarski, fot. A. Kułak 
 Soce, pow. hajnowski, budynek inwentarski, fot. A. Kułak 
 Wojszki, pow. białostocki, budynek inwentarski, fot. I. Górska 
 Wojszki, pow. białostocki, budynek inwentarski, fot. I. Górska 
 Potasznia, pow. suwalski, kamienny budynek inwentarski, fot. I. Górska 
 Mogilnice, pow. augustowski, kamienny budynek inwentarski, fot. A. Gaweł 
 Zabiele, pow. moniecki, kamienny budynek inwentarski, fot. A. Gaweł 
 Daniłowce, pow. sejneński, forma drzwiczek w budynkach inwentarskich z glinobitki, 

fot. I. Górska 
 Daniłowce, pow. sejneński, dwuskrzydłowe wierzeje budynku inwentarskiego, fot.  

I. Górska 
 Szołtany, sejneński, dwuskrzydłowe wierzeje budynku inwentarskiego, fot. I. Górska 
 Jaminy, pow. augustowski, drzwiczki budynku inwentarskiego, fot. I. Górska 

Budynki gospodarcze o małych gabarytach: 

 Czarna Średnia, pow. siemiatycki, piwnica w zagrodzie, fot. A. Kułak 
 Dziadkowice, pow. siemiatycki, piwnica, fot. A. Kułak 
 Jaminy, pow. augustowski, piwnica, fot. I. Górska 
 Jaminy, pow. augustowski, piwnica pod domem z wejściem od podwórza, fot. I. Górska 
 Jaminy, pow. augustowski, piwnica, fot. I. Górska 
 Mogilnice, pow. augustowski, piwnica, fot. I. Górska 
 Czeremcha, pow. hajnowski, piwnica, fot. I. Górska 
 Muzeum Rolnictwa w Ciechanowcu, maneż, fot. A. Gaweł 
 Skansen Architektury Drewnianej Ludności Ruskiej Podlasia, Białowieża, fot. A. Kułak 
 Muzeum Rolnictwa w Ciechanowcu, zagroda z brogiem, fot. G. Ryżewski 

Budynki o charakterze przemysłowym (suszarnie tytoniu): 
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 Mogilnice, pow. augustowski, suszarnia tytoniu w typie grodzieńskim, fot. I. Górska 
 Mogilnice, pow. augustowski, suszarnia tytoniu w typie grodzieńskim, fot. I. Górska 
 Mogilnice, pow. augustowski, suszarnia tytoniu w typie grodzieńskim, fot. I. Górska 

Konstrukcja i materiał: 

 Rudawka, pow. sokólski, fundament z kamieni polnych z rolką z cegieł, fot. A. Gaweł 
 Trywieża, pow. hajnowski, budynek mieszkalny ze zrębową konstrukcją ścian, fot. A. 

Gaweł 
 Wólka Wygonowska, pow. bielski, zamek na jaskółczy ogon, fot. A. Gaweł 
 Gawiniańce, pow. sejneński, belki ścian łączone w narożu na obłap, fot. A. Gaweł 
 Wólka, pow. sokólski, budynek mieszkalny o konstrukcji sumikowo-łątkowej ścian, fot. 

A. Gaweł 
 Soce, pow. hajnowski, budynek mieszkalny z typowym na Podlasiu układem desek 

szalunku, 
 fot. A. Gaweł 

 Lipszczany, pow. augustowski, sień z glinianym klepiskiem, fot. A. Gaweł 
 Nierośno, pow. sokólski, pułap z deskami ułożonymi na zakładkę, fot. A. Gaweł 

 Trześcianka, pow. hajnowski, okno typu polskiego z nadokiennikiem i okiennicami, fot. 
A. Gaweł 

 Ostrów Północny, pow. sokólski, drzwi deskowe, fot. A. Gaweł 
 Suchodolina, pow. sokólski, krokwiowo-jętkowa konstrukcja dachu, fot. A. Gaweł 
 Podlaskie Muzeum Kultury Ludowej, spichrz kryty strzechą, fot. A. Gaweł 
 Podlaskie Muzeum Kultury Ludowej, krycie dachu strzechą, fot. A. Gaweł 
 Podlaskie Muzeum Kultury Ludowej, spichrz kryty gontem, fot. A. Gaweł 
 Podlaskie Muzeum Kultury Ludowej, dach budynku mieszkalnego kryty wiórem, fot. 

A. Gaweł 
 Podlaskie Muzeum Kultury Ludowej, dach spichlerza kryty dranicami, fot. A. Gaweł 
 Soce, pow. hajnowski, kaflowy piec kuchenny z leżanką, fot. A. Gaweł 
 Mogilnice, pow. augustowski, ściana budynku mieszkalnego z polan opałowych 

łączonych gliną, fot. A. Gaweł 

Detal zdobniczy: 

 Puńsk, pow. sejneński, rogownik, fot. A. Gaweł 
 Zabiele, pow. moniecki, szalunek szczytu budynku mieszkalnego, fot. A. Gaweł 
 Kruszewo, pow. białostocki, szalunek szczytu z motywem wschodzącego słońca, fot. 

A. Gaweł 
 Saki, pow. hajnowski, szalunek szczytu dwupłaszczyznowy, fot. A. Gaweł 
 Czyże, pow. hajnowski, ozdobne szalowanie szczytu, fot. A. Gaweł 
 Wojszki, pow. białostocki, okno poddasza, fot. A. Gaweł 
 Chodorówka Stara, pow. sokólski, wiatrownica, fot. A. Gaweł 
 Nowiny Zdroje, pow. moniecki, wiatrownica, fot. A. Gaweł 
 Wojszki, pow. białostocki, wiatrownica, fot. A. Gaweł 
 Czyże, pow. hajnowski, zwieńczenie szczytu, fot. A. Gaweł 
 Zbucz, pow. hajnowski, zwieńczenie szczytu, fot. A. Gaweł 
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 Hryniewicze Duże, pow. bielski, listwy podokapowe, fot. A. Gaweł 
 Kożyno Duże, pow. bielski, listwy podokapowe, fot. A. Gaweł 
 Ciemne, pow. sokólski, okno z nadokiennikiem, fot. A. Gaweł 
 Rutkowszczyzna, pow. sokólski, nadokiennik, fot. A. Gaweł 
 Janowo, pow. hajnowski, nadokiennik, fot. A. Gaweł 
 Ciełuszki, pow. białostocki, okno z okiennicami, zdobione nadokiennikiem, fot.  

A. Gaweł 
 Dolistowo Stare, pow. moniecki, okno z okiennicami, zdobione nadokiennikiem, fot. 

A. Gaweł 
 Lewki, pow. bielski, drzwi ozdobnie szalowane, fot. A. Gaweł 
 Muzeum Rolnictwa w Ciechanowcu, drzwi ozdobnie szalowane, fot. A. Gaweł 
 Dolistowo Stare, pow. moniecki, drzwi, płycinowe, dwuskrzydłowe, fot. A. Gaweł 
 Rutkowszczyzna, pow. sokólski, drzwi płycinowe, dwuskrzydłowe, fot. A. Gaweł 
 Hryniewicze Duże, pow. bielski, naroże domu, fot. A. Gaweł 
 Trześcianka, pow. hajnowski, naroże domu, fot. A. Gaweł 
 Ciełuszki, pow. białostocki, detal naroża, fot. A. Gaweł 
 Zbucz, pow. hajnowski, detale zdobnicze naroża, fot. A. Gaweł 
 Trywieża, pow. hajnowski, ganek, fot. A. Gaweł 
 Nowoberezowo, pow. hajnowski, ganek, fot. A. Gaweł 
 Zbucz, pow. hajnowski, zwieńczenie ganku, fot. A. Gaweł 
 Nowoberezowo, pow. hajnowski, ganek, fot. A. Gaweł 
 Morze, pow. hajnowski, fronton ganku, fot. A. Gaweł 
 Pawełki, pow. sokólski, ganek, fot. A. Gaweł 
 Nowoberezowo, pow. hajnowski, weranda, fot. A. Gaweł 
 Nowoberezowo, pow. hajnowski, weranda, fot. A. Gaweł 
 Stary Kornin, pow. hajnowski, weranda, fot. A. Gaweł 
 Ciełuszki, pow. białostocki, weranda, fot. A. Gaweł 
 Giby, pow. sejneński, weranda, fot. I. Górska 
 Brody, pow. sokólski, weranda, fot. I. Górska 

 
Mała architektura: 

 Podlaskie Muzeum Kultury Ludowej, pleciony płot typu laskowego, fot. A. Gaweł 
 Sioło Budy, pow. hajnowski, płot pleciony typu koszowego, fot. A. Gaweł 
 Brody, pow. sokólski, płot sztachetowy, fot. I. Górska 
 Jaminy, pow. augustowski, płot sztachetowy, fot. I. Górska 
 Czyże, pow. hajnowski, płot sztachetowy, fot. A. Kułak 
 Krzywa, pow. bielski, płot sztachetowy, fot. A. Kułak 
 Zbucz, pow. bielski, płot sztachetowy, fot. A. Kułak 
 Skansen Architektury Drewnianej Ludności Ruskiej Podlasia w Białowieży, studnia z 

żurawiem,  
fot. A. Kułak 

 Wojtachy, pow. sokólski, studnia z żurawiem, fot. I. Górska 
 Gilbowszczyzna, pow. sokólski, studnia z drewnianymi cembrowinami, fot. A. Gaweł 
 Rutkowszczyzna, pow. sokólski, studnia z kołowrotem, fot. A. Gaweł 
 Wojszki, pow. białostocki, studnia z kołowrotem, fot. I. Górska 



245 
 

 Klukowicze, pow. siemiatycki, szyb w formie walca, obłożony kamieniem polnym. 
Cembrowina drewniana, czworoboczna, z belek łączonych w węgłach na jaskółczy 
ogon, fot. I. Górska 

 Klukowicze, pow. siemiatycki, szyb w formie czworoboku, obłożony kamieniem 
polnym. cembrowina drewniana, czworoboczna, z belek łączonych w węgłach na 
jaskółczy ogon, fot. I. Górska 

 Podlaskie Muzeum Kultury Ludowej, pasieka, fot. A. Gaweł 
 Daniłowce, pow. sejneński, pasieka, fot. I. Górska 
 Krasne, pow. sejneński, pasieka, fot. A. Gaweł 
 Muzeum Rolnictwa w Ciechanowcu, gołębnik, fot. A. Gaweł 
 Czyże, pow. hajnowski, ustęp, fot. A. Gaweł 
 Sokole, pow. białostocki, ustęp, fot. A. Gaweł 
 Muzeum Rolnictwa w Ciechanowcu, „Sławojka”, fot. A. Gaweł 
 Podlaskie Muzeum Kultury Ludowej, „Sławojka”, fot. A. Gaweł 
 Lipina, pow. sokólski, drewniana XIX w. kapliczka przy dwóch krzyżach, fot. A. Gaweł 
 Nowoberezowo, pow. hajnowski, krzyż drewniany przed budynkiem mieszkalnym, fot. 

A. Gaweł 
 Wojszki, pow. białostocki, zespół krzyży prawosławnych, fot. I. Górska 
 Chodorówka Stara, pow. sokólski, krzyż drewniany z lat 30-stych XX w., fot. A. Gaweł 
 Horodnianka, pow. sokólski, krzyż z figurą Chrystusa, fot. A. Gaweł 
 Nowiny Kasjerskie, pow. moniecki, krzyż drewniany zdobiony sztucznymi kwiatami, 

fot. A. Gaweł 
 Kalinówka Królewska, pow. moniecki, kapliczka słupowa, fot. A. Gaweł 
 Knyszyn, pow. moniecki, kapliczka słupowa z rzeźbą św. Jana Nepomucena, fot.  

A. Gaweł 
 Jatwieź Mała, pow. sokólski, kapliczka słupowa, fot. A. Gaweł 
 Plutycze, pow. bielski, krzyż wotywny usytuowany przy domu, fot. A. Kułak 

 

Zieleń: 

 Koźliki, pow. hajnowski, zieleń w zagrodzie wiejskiej, fot. A. Kułak 
 Ploski, pow. bielski, zieleń w zagrodzie wiejskiej, fot. A. Kułak 
 Brody, pow. sokólski, zieleń w zagrodzie wiejskiej, przedogródek, fot. I. Górska 
 Ploski, pow. bielski, zieleń w zagrodzie wiejskiej, przedogródek, fot. A. Kułak 
 Ploski, pow. bielski, zieleń w zagrodzie wiejskiej, przedogródek, fot. A. Kułak 
 Plutycze, pow. bielski, zieleń w zagrodzie wiejskiej, przedogródek, fot. A. Kułak 
 Plutycze, pow. bielski, zieleń w zagrodzie wiejskiej, przedogródek, fot. A. Kułak 
 Rajsk, pow. bielski, zieleń w zagrodzie wiejskiej, przedogródek, fot. A. Kułak 
 Zbucz, pow. hajnowski, zieleń w zagrodzie wiejskiej, przedogródek, fot. A. Kułak 
 Wojszki, pow. białostocki, przedogródek z bielonymi drzewkami owocowymi, fot.  

I. Górska 
 Giby, pow. sejneński, zieleń w zagrodzie wiejskiej, warzywnik, fot. I. Górska 
 Giby, pow. sejneński, zieleń w zagrodzie wiejskiej, warzywnik, fot. I. Górska 
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 Plutycze, pow. bielski, przedogródek- uprawa pomidorów pod okapem domu, fot.  
A. Kułak 

 Białogóry, pow. sejneński, zieleń w zagrodzie wiejskiej, sad, fot. I. Górska 
 Daniłowce, pow. sejneński, zieleń w zagrodzie wiejskiej, sad, fot. I. Górska 
 Zbucz, pow. hajnowski, zieleń w zagrodzie wiejskiej, sad, fot. A. Kułak 
 Zbucz, pow. hajnowski, zieleń w zagrodzie wiejskiej, sad, fot. A. Kułak 

 

 

 

 

 

 

 


