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Wdawnej Polsce drewno by∏o
podstawowym budulcem za-

równo budynków mieszkalnych 
i gospodarczych, jak i reprezen-
tacyjnych, w tym tak˝e sakral-
nych. Jednak˝e w miar´ rozwoju

cywilizacji by∏o ono stopniowo
wypierane przez inne materia∏y
budowlane. Ostojà budownictwa
drewnianego sta∏a si´ polska
wieÊ, gdzie szczególnà pozy-
cj´ w architekturze zajmowa∏o

budownictwo sakralne. Zachowa∏a
si´ równie˝ drewniana zabudowa
ma∏ych miasteczek oraz wiejskie
obiekty przemys∏owe – m∏yny
wodne i wiatraki, które oglàdaç
mo˝na niemal ju˝ tylko w skanse-
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ZABYTKI ARCHITEKTURY DREWNIANEJ WOJEWÓDZTWA 
PODLASKIEGO 

BUDOWNICTWO DREWNIANE W SZYD¸OWIE
(na p∏ytach CD)

nach. Obok budynków miesz-
kalnych, sakralnych i przemys∏o-
wych mo˝emy te˝ na terenie
naszego kraju spotkaç drewniane
karczmy, dworki, stodo∏y, kuê-
nie, olejarnie czy spichrze. 

Regionem, w którym zacho-
wa∏o si´ najwi´cej architektury
drewnianej, jest Ma∏opolska. Na
4601 obiektów wpisanych do
rejestru zabytków 773 to budo-
wle drewniane. Bogactwo i atrak-
cyjnoÊç budownictwa drewnia-
nego tego regionu, zarówno pod
wzgl´dem kulturowym, jak i tu-
rystycznym, zadecydowa∏y o opra-
cowaniu koncepcji Szlaku Archi-
tektury Drewnianej. Na jego trasie
znalaz∏o si´ blisko 240 najwar-
toÊciowszych obiektów: 118 ko-
Êcio∏ów, 40 cerkwi, 28 zespo∏ów
zabudowy wiejskiej i ma∏omias-
teczkowej, 9 skansenów, 11 dwo-
rów i 31 innych obiektów zabyt-
kowych. Znalaz∏y si´ tam rów-
nie˝ cztery koÊcio∏y wpisane 
w 2003 r. na List´ Âwiatowego
Dziedzictwa UNESCO.

Ale architektura drewniana to
nie tylko Ma∏opolska. Âwiadczà 
o tym wydane niedawno dwie
p∏yty CD: „Zabytki architektury
drewnianej województwa podlas-
kiego” oraz „Budownictwo drew-
niane w Szyd∏owie”. Pierwsza 
z nich jest edycjà Regionalnego
OÊrodka Badaƒ i Dokumentacji
Zabytków w Bia∏ymstoku, we
wspó∏pracy z OÊrodkiem Ochrony

1. Windmill from 1836 transferred from Rz´dziany (voivodeship of Podlasie) to the
Bia∏ystok Village Museum in Osowicze. Photo: K. Kulesza.

1. Wiatrak koêlak z 1836 r. przeniesiony z Rz´dzian (woj. podlaskie) do Bia∏ostockiego
Muzeum Wsi w Osowiczach. Fot. K. Kulesza.
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tekst. Niestety, od strony mery-
torycznej zabrak∏o dwóch rzeczy:
redakcji tekstów pisanych przez
kilka osób, które jako ca∏oÊç sta∏y
si´ niespójne i niejednolite, oraz
wst´pu bàdê podsumowania.
Jednak˝e mimo tych niedociàg-
ni´ç p∏yta warta jest zaintereso-
wania i zapoznania si´ z materia-
∏em na niej zawartym. Z pew-
noÊcià spodoba si´ mi∏oÊnikom
tematu, dla których b´dzie mi∏à
odskocznià od monotonii opra-
cowaƒ ksià˝kowych. 

„Budownictwo drewniane 
w Szyd∏owie” to praca autorstwa
Edwarda Traczyƒskiego, która
ukaza∏a si´ równie˝ w formie
noÊnika CD. Przedmiotem tego
opracowania jest tradycyjne bu-
downictwo Szyd∏owa, a w szcze-
gólnoÊci obiekty mieszkalne
i gospodarcze. Bazà materia∏owà
sà badania terenowe oraz ma-
teria∏y archiwalne z zespo∏u Akt
Dawnych i Ubezpieczeƒ z lat
1847-1864, przechowywane obec-
nie w Archiwum Paƒstwowym 
w Kielcach. Do pracy do∏àczone
sà równie˝ mapy oraz rysunki 

i kilka zdj´ç. Ca∏oÊci dope∏nia
muzyka etniczna. Od strony gra-
ficznej p∏yta skonstruowana jest
bez zarzutu, jedynie czasem mo-
˝e przeszkadzaç „p∏ywajàcy”

Dziedzictwa Archeologicznego
w Warszawie oraz Urz´dem Mar-
sza∏kowskim województwa pod-
laskiego. Druga to wynik pracy
Regionalnego OÊrodka Badaƒ 
i Dokumentacji Zabytków w Kiel-
cach. Obie powsta∏y przy wspó∏-
udziale Krajowego OÊrodka Ba-
daƒ i Dokumentacji Zabytków 
w Warszawie. 

„Zabytki architektury drew-
nianej województwa podlaskie-
go” to przyk∏ad ukazania po-
ruszanej tematyki w sposób
nowoczesny i przyst´pny. Mamy
tu po∏àczenie najnowszych tech-
nik wizualnych z konkretnà
wiedzà merytorycznà, uzupe∏-
nionà zdj´ciami poszczególnych
obiektów. Ca∏oÊç materia∏u zo-
sta∏a podzielona wed∏ug rodza-
jów obiektów na: kapliczki, mo-
lenny, meczety, koÊcio∏y, bo˝-
nice, cerkwie prawos∏awne, cerk-
wie pounickie, dzwonnice, wille,
wiatraki, dzielnica Bojary w Bia-
∏ymstoku, wiejskie budownictwo
mieszkalne, budynki u˝ytecz-
noÊci publicznej, dwory, grodzis-
ka. Po klikni´ciu na wybranà ka-
tegori´ ukazuje si´ nam krótka
informacja historyczna, opis 

2. Dwór ziemiaƒski z 1818 r., konstrukcja zr´bowa, z Bobry Wielkiej (woj. podlaskie), obec-
nie w Bia∏ostockim Muzeum Wsi w Osowiczach. Fot. K. Kulesza.

2. Gentry manor house from 1818, framework construction from Bobra Wielka (voivodeship
of Podlasie), today in the Bia∏ystok Village Museum in Osowicze. Photo: K. Kulesza.

3. Eastern rite church in Zubacze (voivodeship of Podlasie). Photo: G. Dy˝ewski.

3. Cerkiew w Zubaczach (woj. podlaskie). Fot. G. Dy˝ewski.



The CD entitled “Monuments
of Wooden Architecture in

the Voivodeship in Podlasie” is 
a combination of newest visual
techniques and concrete know-
ledge, supplemented with photo-
graphs of architectural objects
and ethnic music. The authors of

the texts and photographs are the
staff members of the Regional
Center for the Study and Docu-
mentation of Historical Monu-
ments in Bia∏ystok. 

The prime topic of “Wooden
Architecture in Szyd∏ów”, a study
by Edward Traczyƒski transferred

onto a CD, is the traditional archi-
tecture of Szyd∏ów and, in partic-
ular, residential and farm buildings.
The supplementary photographs
from the 1970s and contempor-
ary, make it possible to compare
changes in the state of the preser-
vation of local wooden architecture.
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z inwentaryzacji konserwator-
skich. Obecnie w Szyd∏owie do-
minuje zabudowa murowana.
SpoÊród opisywanych przez au-
tora budynków zachowa∏o si´ za-
ledwie kilka XVIII- i XIX-wiecz-
nych cha∏up oraz jedna obora.
Opracowanie dotyczy wi´c za-
budowaƒ w wi´kszoÊci ju˝ nie-
istniejàcych. Byç mo˝e za kilka-
dziesiàt lat zebrany tu materia∏
b´dzie jedynym êród∏em infor-
macji na temat drewnianej za-
budowy w Szyd∏owie. Niestety,

mimo i˝ praca wydana zosta∏a 
w formie elektronicznej, to na
tym koƒczy si´ jej nowatorstwo.
Chocia˝ ca∏oÊç jest bogata treÊ-
ciowo, grafika pozostawia wiele
do ˝yczenia. Jest to klasyczne
opracowanie ksià˝kowe, ze stro-
nà tytu∏owà, spisem treÊci, po-
dzia∏em na strony i zakoƒ-
czeniem. A˝ chce si´ wydruko-
waç, zszyç i dopiero wtedy prze-
czytaç. 

Tak wi´c dostaliÊmy do r´ki
dwie p∏yty CD – wspó∏czesne 

noÊniki wiedzy. Jednà przygoto-
wanà w sposób profesjonalny pod
wzgl´dem graficznym, drugà – pod
kàtem merytorycznym. Jednak
najwa˝niejsze jest to, ˝e obie sà
próbà poszerzenia kr´gu osób
zainteresowanych tematykà bu-
downictwa drewnianego. W dzi-
siejszych czasach, kiedy elektro-
nika jest na ka˝dym kroku, bi-
blioteka zaÊ staje si´ miejscem
odwiedzanym coraz rzadziej,
takie inicjatywy godne sà po-
chwa∏y i polecenia.

MONUMENTS OF WOODEN ARCHITECTURE IN THE VOIVODESHIP IN PODLASIE (CD)
WOODEN ARCHITECTURE IN SZYD¸ÓW (CD)
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ZIELONY URSYNÓW, SENTYMENTALNE BIELANY
Aleksander Mann, „Dziedzictwo zielony Êwiat Ursynowa”, Wyd. Archidiecezji Warszawskiej,

Warszawa 2004, 118 s., 23 il. kolor., 2 plany, format 29,5 x 39,3 cm
Jaros∏aw Zieliƒski, „Bielany. Przewodnik historyczno-sentymentalny”, Warszawa 2003, 

Wyd. Urzàd Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy, 212 s., il. kolor., plany, format 15 x 25,5 cm

Wostatnich latach odnotowaç
mo˝na wiele dzia∏aƒ lokal-

nych w∏adz samorzàdowych, paƒst-
wowych czy koÊcielnych, promu-
jàcych bogactwo naszego dzie-
dzictwa kulturowego. Wydobyta
z zapomnienia historia poszcze-
gólnych regionów Polski ∏àczy
wspó∏czesnych mieszkaƒców

miast czy wsi z ich lokalnà
przesz∏oÊcià, pozwala na identy-
fikacj´ ze swojà „ma∏à ojczyznà”.
Prezentowanie dziejów zabytków
czy miejscowej tradycji odbywa
si´ w ró˝noraki sposób, m.in. po-
przez radio, telewizj´, pozycje
wydawnicze (tradycyjne prze-
wodniki, atlasy, albumy) lub przy

wykorzystaniu nowych mediów
(internetowy projekt „Miasta 
w dokumencie archiwalnym”,
dost´pny w portalu Polska.pl). 
W mo˝liwie atrakcyjnej formie,
w sposób zach´cajàcy i zrozumia-
∏y dla ka˝dego, majà one nie tyl-
ko przybli˝yç histori´ danego re-
gionu, ale i reklamowaç go tak,




