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ABSTRACT. The Academic Circle of History and Urban Planning at the Faculty of Archi-

tecture of Poznań University of Technology began to function In 2004. From the very begin-

ning it’s aim is to document the architecture of the second half of the 20
th

 century in Poznań 

together with SARP, WOIA  and DO.CO.MO.MO. Problems connected with the evaluation of 

the artistic qualities as well as problems connected with conservation and proper utilization of 

the cultural heritage are a current issue both in Poland and abroad. One of such problems is 

revitalization of the wooden houses and adjusting them to the contemporary needs. In my ar-

ticle I will try to illustrate an example of successful relocation of an Umgebinde house - how 

up-dated historical buildings have become an alternative for overwhelming uniformization of 

contemporary architecture. 
 

KEY WORDS: Umgebinde construction, timber house, wooden architecture, historical building, revi-

talisation, renovation. 

 

STRESZCZENIE. Działające od 2004 roku na Wydziale Architektury Politechniki Poznań-

skiej Koło Naukowe Historii Architektury i Urbanistyki zajmuje się, we współpracy z SARP i 

WOIA i DO.CO.MO.MO, dokumentacją architektury i budownictwa 2 połowy XX wieku w 

Poznaniu. Problemy oceny wartości artystycznej, ochrony i konserwacji oraz użytkowania 

dziedzictwa kulturowego są jak najbardziej aktualnym problemem zarówno w Polsce jak i za 

granicą. Jednym z bardzo kontrowersyjnych problemów jest rewitalizacja starych domów 

drewnianych na współczesne funkcje mieszkaniowe i usługowe. W swojej pracy postaram się 

przedstawić na podstawie przykładu rewitalizacji domu przysłupowego w Zgorzelcu, jak „sta-

re” może stać się ”nową” i modną alternatywą dla wszechogarniającej uniformizacji architek-

tury, szczególnie w dobie współczesnej globalizacji.     
 

SŁOWA KLUCZOWE: konstrukcja przysłupowa, drewniane domy, historyczne budynki, rewitaliza-

cja, renowacja. 
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1.1. Wyjaśnienie specyfiki konstrukcji przysłupowej 

 

Termin Umgebinde jest najczęściej spotykaną nazwą dla konstrukcji przysłupowej, 

pomimo iż istnieje jego tłumaczenie na język angielski, w niniejszym tekście będzie 

używany w formie oryginalnej (niemieckiej) lub polskim. Jest to spowodowane etymo-

logią słowa, która w pełni oddaje jego znaczenie. Niemieckie słowo Gebinde oznacza 

różnorodność form konstrukcyjnych opierających się o różnorodność połączeń ciesiel-

skich. Część -um wskazuje na strukturę „wokół” czegoś – w jednoznaczny sposób od-

wołując się do specyficznej formy słupów konstrukcyjnych otaczających izbę zrębową 

[1]. Do podstawowych elementów typowego domu przysłupowego należą: izba muro-

wana, izba zrębowa oraz konstrukcja przysłupowa podtrzymująca struktury znajdujące 

się ponad parterem. Poniższy rysunek (Rys.1.) ilustruje poszczególne części typowego 

domu przysłupowego. 
 

 
 

Rys.1. Struktura typowego domu przysłupowego [3]. 
 
Wiele popularnych teorii tłumaczy powstanie tej specyficznej struktury budowlanej 

potrzebą oszczędzania drewna i próbą odciążenia konstrukcji, celem jej podwyższe-

nia. Konstrukcja ta była powszechnie stosowana na terenie Łużyc od około XVI/XVII 

wieku, co czyni z przykładów owej struktury budowlanej zabytki architektury [1]. 

 
2.1. Status zachowania domów przysłupowych w Polsce 

 

Podczas wizji lokalnej, która miała miejsce późną jesienią 2009 roku, dokonano In-

wentaryzacji fotograficznej licznych domów przysłupowych na terenie Dolnego Śląska. 

Pomimo, że niewątpliwie obiekty te posiadają niepodważalną wartość historyczną, wiele 

z nich charakteryzuje się bardzo złym stanem technicznym. Wiele domów (nie tylko 

widoczne na fotografiach zamieszczonych poniżej) może wręcz dosłownie „nie prze-

trwać” kolejnej zimy (przyspieszona degradacja drewna w związku z opadami atmosfe-

rycznymi i wiosennymi roztopami). 
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Rys.2. Fotografie domów przysłupowych w Bogatyni wykonane przez autorkę pod-

czas wizji lokalnej w 2009 roku. 
 
W związku z tym, odpowiednie kroki mające na celu „ratowanie” tych monumentów  

architektonicznych powinny bezzwłocznie zostać podjęte. Niestety potrzebny jest rów-

nież nowy pomysł na przeprowadzenie tak szeroko zakrojonego przedsięwzięcia, na 

które po prostu brakuje odpowiednich środków finansowych. 

 

2.2. Sposób na „przedłużenie życia” domów przysłupowych poprzez przeniesie-

nie do muzeów skansenowskich. 

 

Jednym ze sposobów na „ratowanie” domów przysłupowych jest ich przenoszenie do 

skansenów. Podczas tego typu translokacji wykonuje się bardzo szczegółowe inwenta-

ryzacje stanu istniejącego obiektów, co pozwala na ewentualne odtwarzanie uszkodzo-

nych części nawet po latach od sporządzenia planów. Poniższa mapa (Rys.3.) ilustruje 

rozmieszczenie muzeów skansenowskich na terenie których można spotkać typowe dla 

Dolnego Śląska konstrukcje drewniane. 
 

 
 

Rys.3 Mapa ilustrująca rozmieszczenie skansenów posiadających przykłady typo-

wych Śląskich konstrukcji drewnianych (mapa sporządzona przez autorkę). 
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Jak można bez problemu zauważyć, nieliczne muzea nie są w stanie sprostać potrze-

bie „ratowania” ponad 400 [4] obiektów przysłupowych wymagających natychmiasto-

wej interwencji w celu ich zachowania. Niemożliwością byłoby przeniesienie wszyst-

kich obiektów do skansenów, nie tylko ze względu na olbrzymie koszty, ale również na 

fakt, że muzea te po prostu byłyby zbyt liczne w stosunku do ich gości. Dlatego istnieje 

tak wielka potrzeba alternatywnego rozwiązania dla tak palącej kwestii, jaką niewątpli-

wie jest zachowanie historycznych domów przysłupowych dla przyszłych pokoleń. 

 

2.3. Alternatywne sposoby na zachowanie domów przysłupowych na terenie 

Dolnego Śląska 

 

Nie zawsze istnieje możliwość fizycznego zachowania istniejącego obiektu architek-

tonicznego. Jednak przy dzisiejszym postępie technologii w dziedzinie dokumentacji, 

wartość historyczna takiego dokumentu w wielkim stopniu przewyższa nakłady finan-

sowe i wykorzystanie zasobów ludzkich pozwalających na jego stworzenie. Pomimo 

stosunkowo dużej „przystępności” tej metody, będącej jednocześnie niezastąpionym 

źródłem i ułatwieniem dla prac naukowych, nie jest ona rozwiązaniem prowadzącym do 

zachowania samego obiektu. 

 

2.4. Prywatni właściciele – „uwspółcześniacze” historii? 

 

Kolejnym sposobem na uratowanie obiektu „starego” może okazać się tchnięcie weń 

„nowego życia”. Posłużę się tutaj przykładem udanej rewitalizacji domu przysłupowego 

połączonej z jego translokacją z Wygancic Żytawskich do Zgorzelca przez prywatnego 

inwestora. Poniższa mapa (Rys 4.) ukazuje lokalizację tych miejscowości. 
 

 
 

Rys.4. Mapa ilustrująca lokalizację Wygancic Żytawskich oraz Zgorzelca.[5] 
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Zabudowa wsi Wygancice Żytawskie została skazana na zniszczenie decyzją o prze-

znaczeniu tego terenu na potrzeby Kopalni Węgla Brunatnego Turów. Dzięki interwen-

cji pani Elżbiety Lech-Gotthardt, zabytkowa chata przysłupowa została dokładnie zin-

wentaryzowana i przeniesiona część po części do Zgorzelca, gdzie funkcjonuje jako 

pensjonat i restauracja. Pozostała część zabudowy wsi uległa rozbiórce. Poniżej za-

mieszczono ilustracje pozwalające na porównanie stanu technicznego obiektu przed i po 

relokacji (Rys.5.). 
 

  
 

Rys.5. Zdjęcia ilustrujące „Chatę Kołodzieja”. Od lewej: Stan pierwotny [7] oraz 

stan po relokacji do Zgorzelca (fotografia autorki). 

 
Warto wspomnieć, że był to jedyny przykład zachowanego w ten sposób obiektu w 

skali całej wsi Wigancice charakteryzującej się unikatowym układem urbanistycznym 

zabytkowych domów przysłupowych. Rys.6 ukazuje malowniczą uliczkę charaktery-

stycznych „przysłupów”. 

 

 
 

Rys.6. Pocztówka przedstawiająca wieś Wygancice Żytawskie (niem. Weigsdorf)[7]. 
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Można jedynie przypuszczać, że gdyby tylko znalazło się więcej takich miłośników 

architektury przysłupowej jak właścicielka „Chaty Kołodzieja”, możliwe, że nieod-

wracalnie zniszczone domy przysłupowe z Wygancic, funkcjonowałyby po dziś dzień. 

Pomimo, że „Chata Kołodzieja” została zaadoptowana na nowe funkcje ( zamiast 

pierwotnej – mieszkaniowej, wprowadzono usługową), z pełnym poszanowaniem 

odniesiono się do zabytkowej materii, tworząc przy tym kompleksową dokumentację 

konserwatorską (Rys. 7).  

 
Rys.7. wybrane rysunki wygenerowane w programie AutoCAD na podstawie doku-

mentacji sporządzonej podczas inwentaryzacji stanu istniejącego przed translokacją 

„Chaty Kołodzieja” do Zgorzelca. Rysunki zostały wykonane przez autorkę na pod-

stawie materiałów udostępnionych przez Panią Elżbietę Lech-Gotthardt. 
 
Może warto się zastanowić, czy w dobie braku nakładów finansowych ze strony 

władz gminnych jedynym ratunkiem dla cennych zabytków nie pozostają prywatni 

inwestorzy i czy w obliczu takiej sytuacji nie zasługują oni na nieco więcej pomocy w 

pielęgnowaniu tak ważnego dziedzictwa kulturowego. 
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